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 کاربر انجمن قصه سرا* ایدن* |رمان هما     

 میبسم اهللا الرحمن الرح        

 :خالصه        

 . به نام هماستیرمان در مورد دختر        

 . عاشق و دلباختهییهما        

 .دیعاشقِ فر        

 قصه ي هماي برایفتگی عشق و شنی ست اما افتهی هم مثل هما عاشق و شدیفر        
 .ستین

 . حسرت استيهما...  ستی سعادت ني بار همانی قصه ايهما        

 .زندی از حد به هم گره مشی دو عاشق را بنی و زمان انی حال چرخش زمنیبا ا        

 . کندی گره ها منی به حال اي اوچه فکردی ددی با هماست بامیاما تصم        

 . زندیقبل گره م محکم تر از ای کند یآن ها را باز م        
        
 ... پسریسرو سامون گرفت...  نمیبب...  خوام یم... من نگرانتم  _        

 
 در نگاهشان ي سرم را چرخاندم و از الدهی شد که ترسدی آنقدر شدشیسرفه ها        
 .کردم

 
 .می زنی بابا اتا بعدا با هم حرف میبذار خوب ش... تو رو خدا آروم  _        

 
 بر بستر دهی رنجورِ رمرمردی داشت پیسع.  بودستادهی درمانده کنارش ایبا حالت        

 . آمدی از دستش بر نميرا آرام کند و کار
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 آوار شد و چهره در هم ی صندلي رویسرفه ها که کمتر شد با همان درماندگ        
 نیبا ا.  بوديفرار رمردیانگار نگاهش از نگاه کم فروغ پ.  انداختری سر به زده،یکش

 ی گه حتی کور و پررنگيگره ها.  بودندی باقشی کور اخم ها، به قوت خويحال گره 
 . کردمی را حس مآنها،  کردیاگر پشتش را هم به من م

 . که سمبل غم بودییمثل سال ها.  روزها سمبل اخم بودنیا        

 شی او پي هم گره شده  دري به دستهادنی رسي جانش را برایبابااتا دست ب        
 دستش را قفل دستان او کرد زم،ی عزرمردی نگاه به چشمان منتظر و پرحرف پیب. برد

 . و شکنش زدنی بر چيو بوسه ا
 

 یی پر از درد، نفس هایی سکوت بود و نفس هاي چند، تنها صدا، صدایلحظات        
 . گاهی گاه و بي و سرفه هانهیلرزان، خس خس س

 ي من، براي وانهی راز دل دکی شرنی که خبر از تالش محرم ترییصداها        
 . دور و دراز داشتندیی به آرزودنیرس

 بابِ ی تمام نشدني گرفته از خس خس هایی محبوبم دوباره با صدارمردیپ        
 .صحبت باز کرد

 
 ... هما...  که یدونیم _        

 
اشک با شدت به چشمانم . هم امانش ندادند نامرد که باز ي سرفه هانیامان از ا        

 بابا اتا ي مزاحم را از گلوي غده هانی خواست ایدلم م! ی لعنتيسرفه ها. هجوم آورد
 .ندازمی برونیبِکَنم و ب
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 خواست یباز هم م. از جا بلند شد.  نامرد دوباره او را به تقال انداختنديسرفه ها        
او هم با سرفه ها همدست .  خواست نگذارد تا حرفش را بزندیباز هم م. آرامش کند

 !بود انگار

 که نیاصال هم.  مشهود و حالش دگرگون بودتی نهای اش بیاضطراب و نگران        
 شهیاصال هم. از دهان بابااتابک خارج شد گره اخم ها هزاران بار کورتر شدند "هما"

 يای دننی هم از بخت من در انی داشت، اي سه حرف آلرژنیانگار به ا.  بودنطوریهم
 .وارونه بود

 نامش دنی فقط با شنی نه احمق، منِ احمق حتچارهی بچاره،یاما پس چرا منِ ب        
 ! شدم؟یغرق در آرامش م

 
 منظور دار ی باال رفته و نگاهي با ابروهايپرستار.  سرم را از در فاصله دادمدیناام        

.  انگاردی کشی رنگم می را با نگاهش به رخ بستادنمیال گوش اف.  رد شدمیاز روبرو
 ی من نبود، بفهمد چه حالياصال به جهنم، او که جا.  دوختمنی توجه نگاهم را به زمیب

 .دارم

 را نمی بودم سرِ سنگستادهی را پاك کردم و همانطور که پشت به در امیاشک ها        
 رمردیاما پ.  شدی سرانجام می تالش بنی االی خیبکاش بابااتا هم .  دادمهی تکواریبه د

 . شودمی خواست تسلیانگار نم
 

 .رمیبم...  راحت الیبا خ... بذار من ... دوست داره ... هما  _        
 

 نیا.  شدن اخمش را حس کنمظی توانستم غلی هم مواری در و دنی از پس ایحت        
 دمی ترسی شد و می مداری پدی از گره اش به سختی صاف و خاليروزها چهره 

 . بماندی مهر شده بر چهره اش باقشانیجا
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 نسبت به خودش ی کسي عالقه دنی از شندیآدم با. بندیچرا آدم ها انقدر عج        
 !اخم کند و ناراحت شود؟

 
 شهیشما حالتون خوب م _        

 
 . هم اخمو بودشی صدایحت        

 
 . بابایشیم... خوشبخت ... تو با هما  _        

...         

 . ندادی فرستادن نفس کالفه اش اتاق را پر کرد اما جوابرونی بيصدا        

 تنه کی و مجنون را یلیاو که من نبود، من ل.  من نبوديدایخب او که عاشق و ش        
 .دمی کشیبر دوش م

 زد اما او هم انگار طاقتش تمام شی باالتر رفته بود صدای که کمییبابااتا با صدا        
 .شده باشد نگذاشت حرفش را بزند

 
 ...  من فقطيهما برا _        

 
 .بابااتا هم مثل خودش نگذاشت تا حرفش را بزند        

 
عزادار ...  يخوایم...  یآخه تا ک...  منه يخواسته ...  نی آخرنیا... گوش کن  _        
 ... یبمون
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 کرده بود، و با دای به خاطر سرفه ها پشی که صدایی هایبا وجود تمام گرفتگ        
افسوس که .  که در آن بود کامال ملموس بودی نفس، اما باز هم تحکمیوجود تنگ

 . من هنوز هم عزادار بودياهای مرد روی نداشت، وقتيسود
 

 ی بتمیوضع.  امدهی شده با پرده، به پهلو دراز کشدهی پوشي بسته يرو به پنجره         
 جا روزیتمام فکر و ذهنم در د.  و سرد استکیهمه جا تار. ستیشباهت با جنازه ن

 بودم واضح و ملموس بود،آنقدر جان دهی چشمانم دشی که در پيریآنقدر تصو. مانده
شک کرده  حضور خودم قتی به حقیبود، که من حت کی نزدتیداشت، آنقدر به واقع

 ! نه...  می روبروریبودم، اما به تصو

 توانم تمام ی بروم؟؟ مگر مدی بایعنی!  ست؟ی چه سرنوشتنیچه کنم خدا؟ ا        
  را رها کنم و بروم؟میایدن

 با ستی من مساويرفتن برا.  اندازدی فکر به رفتن هم مرا به وحشت میحت        
 . شدفی دانست که، حی را فقط بابااتا منی ادیشا! مرگ

انگار واقعا مرگ را در .  شومی خارج مدهی از حالت خوابیبا استرس وحشتناک        
 ی میدلم زندگ.  ترسمی ترسم، از جنازه بودن میم.  ام حس کرده امی قدمکی

 . کنمی می که من زندگنطورینه ا "آدم"اما مثل . خواهد

.  دانم که توان نگه داشتنش را ندارمیه؟ ماگر او برود چ.  شومی می دفعه تهکی        
  بکنم؟دی چه بای زندگي رحمانه ی هجوم بنیآخ خدا من در ا

 !!!! اصال چطور ممکن است آن هم بعد از سه سال        
 

با .  کنمی که مثل قبر مرا در خود گرفته جدا ميتنم را از بستر.  شومیبلند م        
 می برایتی اهمنی آشفته بازار کوچکترنی نامرتب، که در اي و لباس هادهی ژولییموها

 . شومیندارند، از اتاق خارج م
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 دلم شهیمثل هم. نمی بی بسته نقش او را مخی ي خانه نی ايگوشه گوشه         
 پوششم، از ی بيبازو ها.  همه جا سرد استستیحاال که ن.  خواهدیحضورش را م

 دیشا. رمی گیخودم را در بر م.  لرزدی مجسمم.  شوندی روحم دون دون ميسرما
 ی اراده پوزخند میب.  کرده امخی نی چننی شده که اخبندانی خانه هم نی از ارونیب

 حس نکردم، هرچه بود ی زندگنی از ای خاصي سه چهار ماه هم من گرمانیدر ا. زنم
 ی بیعشق.  شدنش محال بود انگاررفتهی که پذی عشق خودم بود، عشقيو نبود گرما

 نداشت و حاال هم حس ترس و حس تنها ماندن داشت جانم را ی قدرتچیمصرف که ه
 . گرفتیم
 
 

 خچالی را از ری شيِ بطریشگی همی روم و طبق عادتیبه سمت آشپزخانه م        
 فاسد چد؛ی پی ام مینی در بي تندي کنم بوی که درش را باز منیهم.  آورمی مرونیب

 نی از همان اول هم معلوم بود که ادی دانم اما شاینم. ن مي هایالیمثل خوش خ. شده
 رسد و ی راندم به مقصد نمی تمام تر مهرچه  طرفه که در آن با سرعتکی يجاده 

 زی همه چي عاشقانه و هزار البته، احمقانه، چشمانم را به رونانه،یمن طبق معمول خوشب
 ی مادرزاد بودم، هستم، آهي عشق کورتر از کورنیمن در ا. من کور بودم. بستم

 : کنمی کشم و ناله وار اضافه میناخود آگاه م
 

 خواهم بود _        
 

 يهمه .  بودن ندارمدن،ی خوردن، خوابي برا،ی زندگي براي ازهی انگچی هگرید        
، حاال من به "بودن" ي زهی انگي شد همه ی من در او خالصه مي برای زندگي زهیانگ
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 لعنت به من که ت،ی خاصی بي حس عاشقانه نیلعنت به ا. شک دارمبودن خودم هم 
 . قدر احمق هستمنیا

 
 یکج م.  اندازمی منکی سي را روری شي شهی خورم و شی فرجامم را فرو میآه ب        

 به ی زندگنیاصال کل ا. به جهنم. زدی ری مرونی بشی زشت و بد بواتیشود و محتو
 .  من باشدي او تمام و کمال براستی قرار نیجهنم وقت

 که راه خانه دهی پناه و ترسی بیمثل کودک.  امستادهیدرمانده وسط آشپزخانه ا        
 را ری کنم سالهاست مسی ام و حس مستادهیحاال من وسط خانه ام ا. اش را گم کرده

 .گم کرده ام
 

 یگوش.  رومی مشی چرخد، سه قدم پی سرم به سمت اپن می زنگ گوشيبا صدا        
 به گل یِ کشتي کند؛ ناخدای میی خود نمای گوشي روشیبای زری دارم، تصویرا برم

 .میاهای روينشسته 

 ی قرمزرنگ را لمس مي رهیدا.  جواب دادن ندارمي براي حال و روز، قصدنیبا ا        
 ي هاکی سرامي خورد و از آن طرف روی مزیل.  کوبمی اپن مي را رویکنم و گوش

 جان و ی که بی گوشنیا.  خورده امنی بدتر زمنیخودم از ا. به جهنم.  افتدیسرد م
 . فهمدی نميزیحس است، چ

فقط !  نکندریی تغزی چچی هدیاصال شا.  برخورد کنمنطوری ادی شده ام، نبایعصب        
 کم بر اعصاب نداشته ام مسلط ی می سعقیبا چند نفس عم. کاش اشتباه کرده باشم

 .شوم
 

 را درك کردم، هزار بار خدارا شکر ری آن تصاوی به خودم آمدم و معنیاز وقت        
 حاال د،ی رسی بد موقع به نظر مشی که تا دو روز پتی مامورنی است،یکردم که فعال ن



 8 

.  کردمی تا آمدنش دوباره خودم را سرپا مدیبا.  آمدی هم خوش موقع به نظر میلیخ
 !زی چچیکند، ه ریی تغزی چچی بگذارم هدینبا
 

 متفاوت ي کردم امسال مهریاما فکر م. شهی آمد، همی از مهر بدم مشهیهم        
 و م،یاهای گند سوختنِ روي با بوي مهرگر،یخب متفاوت هم شده بود د. داشته باشم

 . دلِ من بود و بسي شدت، مطمئنن برانی بارش زود هنگام باران آن هم با انیا

.  شومی و سوار ممی آی مرونی بنگی درب پارکبانی ساریژانس از ز آدنیبا رس        
 به سرم یی کردن مطمئنن بالی شوم، رانندگی که امروز در افکارم غوطه ور منطوریا
 اما باز هم اصال ست،ی ماندن و بودن در من ني برای حسچی هنکهی آورد و با وجود ایم

 و اهی صحنه سنیحاال هرچقدر ا.  را ندارمین زندگی ايجسارت محو شدن از صحنه 
 .کدر شده باشد

 
 ی و سرم را به پنجره ممی گوی شناسم را به راننده می که ميری مسنیدورتر        

 فقط او را نمای سي که مثل پرده يخانه ا.  خواهدیدلم ماندن در خانه را نم. چسبانم
مثل .  به ساز من برقصدای که دنیی خواهد، رفتن به جایدلم رفتن م.  دهدینشانم م

 . اتفاق افتادهنی باالخره امهمان روز که احمقانه فکر کرد

 که از آغاز ی تمام احساسات نابيدلم برا.  سوزدی عشق منی خودم و ايدلم برا        
 ی خوب فکر میهر چند وقت.  سوزدی او بوده و هست ميتولدم انگار فقط و فقط برا

 ی خاصي کارکنمیفکر م. ستمی نمانی حس به او پشنیز ابراز ا اصال انم،ی بیکنم م
 . به او بوده را به خودش داده امق که متعليزی چقتینکرده ام در حق

 نکهیا.  کندی ذهن را رها نمي آشفته ي خانه نی گاه اچی سوال هکیاما باز هم         
 . توانم خودم را نجات دهمی بال به جانم افتاد؟ حاال که افتاده چرا نمنیاصال چرا ا

 ؟يدی ست که آفری درمانی چه درد بنی اصال اایآه خدا        
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        & 
 .دمی استاد، مثل فنر از جا پردی خسته نباشيبا صدا        

 
 واا چت شد؟ _        

 
 ی خارج مفی لبخند زدم و همانطور که از رديبه چشمان گرد از تعجب شاد        

 :شدم گفتم
 

 . زنگمی برم خونه بعدا بهت مدی خوام با فریم _        
 

 :رو ترش کرد و گفت        
 

 ... نهی اي برايپس بگو هول کرد _        
 

 تکان دادم و از کالس خارج شدم، با ی دستشی توجه به اخم و تَخمش برایب        
 به خود به سمت  دستم را خودانوی پمی مالي کردم که صدای می راهروها را طجانیه
 . جواب دادمدمی دوی مبای را در آوردم و در همان حال که تقریگوش.  کشاندبمیج
 

 الو _        
 

  پس؟ی کنی مکاری رو چيریهما کالس ام _        
 

 ... گهی دیچیه _        
 

 ! بدبختندازتتیم _        
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 !؟يری سر کالس امنمی بشامی ول کنم بدیبه جهنم فر _        

 
 .... تو، حاال انگـي اوونهید _        

 
 .فعال...  می زنی جان ول کن تو رو خدا بعدا حرف ميشاد _        

 
 ياو کال رابطه .  را نداشتمي شاديحوصله پند و اندرزها. ارتباط را قطع کردم        

 ی انداختم و افکار منفبمی را دوباره در جیگوش.  نداشتدی با احساس من به فریخوب
 قرارمان یشگی که در محل همیی به اودنی رسيبرا.  پرواز دادمدی فردنیرا با فکر د

 .م زدیمنتظرم بود بال بال م
 

 طرف يچهره .  کردی صحبت می پشتش به من بود و انگار با کسدمشیاز دور د        
 با هی به ساهی که سایتنها کس.  مشخص نبود، حدسش هم سخت نبودیلیمقابلش خ

 قائل بودم اما بودنش را دوست شی که برایبا وجود احترام.  بوداری بود؛ مازدیفر
 دانم یالبته نم.  شدی در کنار من مدی فرنِ با حضورش، مزاحمِ بودشهیاو هم. نداشتم

به هرحال در . دادی بودن من هم او را آزار مدیشا.  دو طرفه بودانمانی حس منی ادیشا
 . نداشتیتی اهممی او برایاراحت مورد ننیا

 
 من قرار داشت زودتر ي روبرواری بودم و از آنجا که مازدهی رسکشانی نزدبایتقر        

 دور نماند انگار که دی که چهره اش را باز کرد از نگاه فريلبخند. متوجه ام شد
 و ساکنانش اینگاهش که در چشمانم نشست انگار تمام دن.  دیبالفاصله به پشت چرخ

 من هوا ي برادیفر.  کردمی نمدای پنی بهتر از ایفیتوص.  ما دوتامیکنار رفتند و ماند
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افسوس که من .  بود و بسدیبود و نبود من فر.  بود، خود خود نفس بودژنیبود، اکس
 . نبودمگاهی جانی او در ايهم برا

 
 سالم _        

 
 شفاف ای بود دنیوقت. زدیبود و نگاهم برق م گشوده ي بود چهره ام از شادیوقت        

 .دادی عطر او را ميبود و همه جا بو
 

 سالم _        
 

 . بلند گفتنش ضعف رفتي را هم در دلم گفتم و دلم برازمشیعز        
 

 سالم هما خانم _        
 

رام  نگاهم را به چهره اش دادم و آمین.  مرا از خلسه خارج کرداری مازيصدا        
 . گرفتی قرار مانمانی آمد و می وار متی بود، پارازنطوری همشهیهم. پاسخ گفتم

 
  خونه هما؟يریم _        

 
 ؟يری مگه تو نمگه،یآره د _        

 
 .میری خونه بعد ممی رسونیحاال تو رو م. می بریی جااری با مازدینه با _        

 
 .مرد.  رفتنی که نه کال از بدنیخواب. دیذوقم خواب        
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 درس نی بودم و احتمال داشت اچاندهی ام را پی بودن با او کالس جبرانيمن برا        
 چاندنی پنی متوجه ادیهر چند اگر فر. دی چی برنامه ماریبعد او با ماز. را حذف شوم

خواست  ی دانست، دلم می اما حاال که نمد،ی رسی و به حسابم مدادی شد اجازه نمیم
 . بوددهی را از من دزددی با حضورش طبق معمول فرکه  را بجوماری مازيخرخره 

 
 که به او داشتم اما از یبا وجود تمام عشق.  حس کردمیکامال وجود خودم را اضاف        

 وجودم مانده بود ي غرور آن ته مه هایهنوز کم.  آمدی بودن هم خوشم نمزانیآو
 .انگار

 کار داشت، يگری دي رساندن من بود و خودش جاي خانه رفتنش فقط برایوقت        
 توانستم پنهانش کنم ی که نمیبا همان حس سرخوردگ.  نبودی همراهي برایلیدل

 :گفتم
 

 .شمیمزاحمتون نم. رمیپس من خودم م _        
 

 : گفتعی سراری مازد،ی بگويزی چدیقبل از آنکه فر        
 

 . عصر تو با هما خانم بروي برامی برنامه رو بذارمیتون ی مدیفر _        
 

 جمله ها نی که محسوس بود ای و با اخمي جدیلی دادم که خارینگاهم را به ماز        
 اما با دیفر.  چهره نبودی وگشودگداری دي از تبسم لحظه ي خبرگرید. را گفت
 حواسش جمع یلی دادن شده بود و خامی اش مشغول پی که با گوشی در حاليخونسرد

 :ما نبود، گفت
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من ...  گهی دمیری بعد ممی رسونیهما رو م...  ی کنیچرا برنامه رو عوض م _        
 . وقت آزاد ندارمگهید
 

 . نداشتمشانی به همراهي به هبچ عنوان عالقه اگرید        
 

 .خداحافظ...  شما دیبر...  دارم  رفته بود که االن کالسادمینه ممنون من اصال  _        
 

 یاز ب.  گرفته شده بودیحالم حساب. معطل نکردم و به سرعت از آنها دور شدم        
 زدم و به عقلم ی که دلم را افسار میهر از گاه.  ناراحت شده بودمشتری بدی فریتوجه

هم  یلی خگری دنکهیا.  شدمی مرشی اخيمتوجه تفاوت ها. دادمی ظهور مياجازه 
 بود که نیو جالب ا.  را باور کنمنی خواست اینم حواسش به من نبود و من اصال دلم

 .از بس که کور بودم.  شدیباورم هم نم
         
 میدیخانم رس _        

 
مکان و زمان از دست .  دهمی مرونی و گنگم را به بجی خورم و نگاه گی میتکان        

 ي هايری دلگی ها، حتیالی ها، خوش خي خبریدلم ب.  آورمیرفته را دوباره به خاطر م
 . گذشته و تمام شدهزی که همه چفیاما ح.  خواهدی آن روزها را ميساده 

 
  لطفادیمنتظر بمون _        

 
سالنه .  شومی مادهی حال پیب.  ستيباران بند آمده اما هوا هنوز گرفته و ابر        

.  آوردی منجای ما را با خود به اشهی روم، بابا اتا همیم میسالنه به سمت بهشت عمو رح
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 گاه از چی و همی جا مانده بودنیکاش هم.  بودند آن روزهای خوبيآخ که چه روزها
 .مید شی بهشت رانده نمنیا

 
 کی باغ ي انتهاشهی نداشت، همی فرقمانی تابستان و زمستان برار،ی بخادشی        

 مانی برامیبابا اتا و عمو رح. می نشستیدور آن م. می کردیگوشه آتش روشن م
 .می آوردی از عزا در می هم در کنار آتش دلدی گفتند و من و فریخاطره م

 کی شهی هستم، همی زغالینی زمبی دانست که عاشق سی خوب میلی خدیفر        
  کردی ذرت بالل ممیهر گاه هم که فصلش بود برا.  آوردی پر همراه خودش مسهیک

 و درشت ذرت، زی و پر از ذرات راهی سی خوردن با دهان و دنداننیو بعد هم ح
 به راه شی مسخره کردن هاو  انداخت و تا مدت ها بساط خندهی می عکسیواشکی

 .بود

.  شومی نمشی کرد متوجه عکس انداختن هایفکر م!  بودییآخ که چه روزها        
 زدم، یبه هرحال من هم احمقانه خودم را به آن راه م.  دانمی دانست، نمی هم مدیشا

 حرکت تا مدتها در نی پنداشتم و از ای را نشان از توجه او به خود منیکورکورانه ا
 . گرفتمی میدلم عروس

 . کشمی اراده آه میب        
 

 ... کاش همون روزا مرده بودم... فیح _        
 

.  گشتمی برنمای دننی گاه به اچیآنگاه من ه.  کردیدگ زنای شد در رویکاش م        
 .دمی چسبی را با چنگ و دندان ممیایفقط رو.  خواستمی نمزی چچی هگریاصال د
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 چی کردند و امروز هی مرا مسحور خود مشهی که همییبای زي نگاه به گل هایب        
 بود و در نجایکاش بابا اتا ا.  گذارمی ممی نداشتند، پا به باغ بهشت عمو رحيریتاث

 . کردیآغوش گرمش مرا آرام م

 و هفت سال ستیب.  شودی نمبمی نصچی کنم، هی منیی را باال و پامیهر چه زندگ        
 قتای که حقنیا.  نبرده امي بهره اچی گذر کرده ام اما انگار های دننی ایاست از گمرک

 که از عمق جانم بخواهم يزیآن چ.  من باشدي داشته باشم که تمام و کمال برايزیچ
 را؛

 او را ندارم، او اسما قتی ام، در حقی شخص زندگنی ترزی داشتن عزنیمن در ع        
تلخ .  استی حالت زندگنی من تلخ تري برانیو ا! نه...  من است، اما روحاً و قلباً يبرا
 .ی حالت دارندگنیتر
 

 یمرتض. ستی نمی از عمو رحي چرخانم، خبریشم م روم، چیبه سمت گلخانه م        
 یجوابش را م.  کندی و سالم مدی آی به طرفم میی با خوشرومیشاگرد نوجوان عمو رح

 : گردانمیدهم و باز هم نگاهم را در اطراف م
 

 ستن؟ی نمیعمو رح _        
 

 .نه هما خانم رفتن دنبال بذر _        
 

 ي حافظه نیلعنت به ا. ی فراموشنیلعنت به ا.  افتدینگاهم به کتاب در دستش م        
 قبل به ي که سرییفراموش کرده ام کتاب ها.  نام است و بسکی که فقط پر از یلعنت

 بزرگ نی اشی ناخواسته ام پیشرمنده از بد قول. اورمی بشیاو قول داده بودم را برا
 :می گویمرد کوچک م
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 .ارمی رفت برات کتاب بادمی جان یشرمنده مرتض _        
 

 :دی گوی باز و گشاده میی دهد و با رویسر تکان م        
 

 ...  ندارهینه خانم شرمنده چرا اصال اشکال _        
 

 : کندیبه همان کتاب در دستش اشاره م        
 

 خواست بخونمش ی دلم میلیخ...  خان قبل از رفتنشون برام آوردن دی فرنویا _        
 . هوامو دارنشهی خان همدیفر... 
 

 آمدن اسمش ي برایلی دلشهیانگار هم.  شودیبا آمدن نامش قلبم فشرده م        
 !هست

 از شیمغزم ب. می حرف بزندی خواهد از فریدلم نم.  افتمیبه سمت گلخانه راه م        
 نکهی ايفقط برا.  افتدیرم به راه م حرف در کنای هم بیمرتض. اندازه از او پر است

 :می گوی پاك کرده باشم منمانی بي را از هوادی گفته باشم و نام فريزیچ
 

 ؟یمامانت خوبن مرتض _        
 

 ی حرف مدیمامانم تو خونه همش از شما و آقا فر... خدارو شکر خوبن خانم  _        
 . کننی درس و کار کمکم مي توشهیمه...  به گردن ما حق دارن یلی خدیآقا فر... زنه 

 
 نکهیمثل ا...  مترسک صورتم ي نشانم روی و مرمی گی را به زور ميتبسم فرار        

 کنم ی میسع.  داردی است که دست از بردن نامش برنمدی هم پر از فریمغز مرتض
 به نجای ایگاه. مادرش را هم دوست دارم.  مادرش متمرکز کنميذهنم را رو
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 در آرامش شد پنج ماه ناقابل و بعد ی که تنها سهمش از زندگیزن. دی آیکمکشان م
تنها او ماند و .  منقل و وافور دود شد و به هوا رفتيهم عشق و آرامشش در گرما

 . پدر بر تن کرده بود انگاراهی سامدهی که هنوز نیمرتض
 

 همه آدم بدبخت انتظار نیا انی خودخواه هستم که میلی کنم خی فکر میگاه        
 رنگارنگ، پوزخند ناخواسته ي به آرزوهادنیانتظار رس. خوشبخت شدن هم دارم

  تر است؟؟نی رنگیمثال خون من از مادر مرتض.  کندیدهانم را کج م
 

 ست؟یحالتون خوب ن... هما خانم  _        
 

 . خوب بودن را درآورمي کنم ادای نمی سعی حتگرید        
 

  معلومه؟یلیخ _        
 

.  را داردشیهمان که آرزو. درست مثل روانشناس هاست.  کندی نگاهم مقیدق        
 :می گوی مدی بگويزیقبل از آنکه چ.  برسدشیکاش الاقل او به آرزو

 
 تی مشترنی اولشمیاونوقت خودم م...  یقول بده تو حتما به آرزوت برس _        

 
 ی انگار، اما باالخره مدنی پرسيمردد است برا.  کندیباز هم متفکرانه نگاهم م        
 :پرسد

 
  هما خانم؟دیدیشما به آرزوتون نرس _        
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 بودم که حال دهیاگر رس. گری ام ددهی ام؟ حتما نرسدهی ام؟ نرسدهیرس.  دانمینم        
 . نبودنیو روزم ا

 :دی گوی کند و می ميری گجهیاز سکوتم خودش نت        
 

 د،ی فرصت داردی کشی نفس میاما تا وقت...  خانمنی راه رو اشتباه رفتدیشا _        
 به کنهیاما خودش اصال عمل نم...  بشم دی ناامی تو زندگدی نباگهی بهم مشهیمامانم هم

 .دی کردی عمل مدیکاش شما و آقا فر... هما خانم ...  دهی ناامشهیحرفش، هم

 است که ي "کاش" همان نی دانم ای کنم، اما می کاش را در دل تکرار ميا        
 . شودی سبز نمچگاهیه
 

 حرف ریذهنم اما هنوز درگ.  رومی می شوم و به سمت تاکسیاز بهشت خارج م        
. می ادهی برای هم مثل مادرش از دندی بود که من و فردهیاو هم فهم.  ستی مرتضيها

 توان یمن حت. دی رسی اوضاع در هم و بر هم به دادمان منیتا بود تا در اکاش بابا ا
 . آبي روي خانه نی اي برايری گمیتصم فکر کردن هم ندارم چه رسد به

 
.  کندی دود مگاری زده به کاپوت و غرق در فکر، سهی جوان، تکيراننده         

نگاهم همراه با افتادن ته .  اندازدی منی زمي رسد و آن را روی ملتری به فگارشیس
در .  کوبدی مگارشی را بر ته سشی از حد پاشی بيبا فشار. ندی نشی منی به زمگاریس

. دی آینگاهم دوباره باال م. شش نخ دود کرده ، فاصله که من داخل بودم پنجنیهم
او  به ای ندارد، حتما دنیاو هم انگار حال خوش.  شودی ميگریمشغول آتش زدن نخ د

 سوزاند و بعد ی را مشی کشد که انگار با هر پک دردهای مگاری سيطور. هم نساخته
 . شودی آرام منطوری ادیشا.  فرستدی کند و به هوا میهم دود م

 من چه کنم؟ چطور خودم را آرام کنم ؟        
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 رد،ی گی از کاپوت مهی تکدنمی چرخد و با دیناگهان سر راننده به سمت من م        
 کند و نخ آخر را هم کنارشان ی اندازد اخم می سوخته اش ميگارهای به ته سینگاه

 . شودی اندازد و سوار میم

 کنم یچرا حس م.  شومی و سوار مرمی گی درهمش مي حرف نگاه از چهره یب        
 ی را خوب مگری همدی مدلنی اي چون آدم هادیشا! ده؟ی برایاو هم مثل من از دن

 . کنندی را جذب مگریکدی آهنربا مثل. شناسند
 

 د؟ی گردیبرم _        
 

 بله _        

  شدخی پس، ي خوریچرا نم _        
 

 ی الته اش را برمي رنگ حاودی و فنجان سفدی گوی مي" خورمیم" حواس یب        
 .دارد

 تو دار بود و شتریب.  نبودیطانی دختر شرو شچگاهی هيشاد.  افتادهیمطمئنم اتفاق        
 آشفته که سکوتش را هم مرموز کرده، آن بای حال و احوالِ تقرنیاما ا.  ساکتبایتقر

 . استبی عجیلی هفته خکی يهم برا

 من باز ي دلش را براي کنم تا بلکه از رو برود و سفره ی نگاهش مرهی خیکم        
 .ست موارد او پرروتر انیدر ا.  دهدی نشان نمیکند اما عکس العمل

 . گذارمی دستش مي برم و رویدستم را آرام جلو م        
 

 ؟يچرا انقدر تو فکر...  ي شده شاديزیچ _        
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 .دی روزها پر است از تردنیا.  کندی مکث میکم        
 

  خوبه؟دیفر... ام ...  تو چه خبر ستی نيزیچ... نه _        
 

رفته خونه ...  نامه شه انی پاریدرگ... نمشی بی هست که کم می مدتهی... خوبه  _        
.  خسته بودیلیخ...  طاقتم تموم شد باهاش تماس گرفتم گهی دروزید...  خودشوني

 .کاش زودتر تمومش کنه راحت شه
 

 .دمی فهمی کرد که منظورش را نمی نگاهم ميطور        
 

  نامه ست؟انی پاریخودش گفت درگ _        
 

 هی سخت باشه آخه هنوز یلی نامه ش خانیفکر کنم موضوع پا...  گهیآره د _        
 . هم دارهگهیترم د

 
 . دهدی تکان مي بازي و فنجانش را بازردی گینگاهش را از من م        

 
 ش؟یدی ندیاز ک _        

 
 بود و شاخک دی بعي از شادد،ی فري طور سوال جواب کردن آن هم در باره نیا        

 . انداختیبه کار م را میها
 

 ؟یزنیچرا مشکوك م...  هی سواال چنی تو چته ايشاد _        
 

 . متعجبم کردشتریدستپاچه شدنش ب        
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 !ياری و طاقت بشینی روز نبهی دهی آخه از تو بعي جورنینه خب هم _        
 

 درسش دیفر...  ترسم مزاحمش باشمی مرهی کنم حاال که درگکاریخب چ _        
 .ادی بشی پی خوام مشکلی براش مهمه نمیلیخ
 

انگار فقط قصد دارد .  اش مشغول کردی دستشی پيخودش را با دستمال گوشه         
 ی به من مدی بامیای خواستم کوتاه بیاما من هم نم. به من و نگاه پر سوالم نگاه نکند

 :ردم و گفتمدستم را جلو بردم و دستمال را از دستش در آو. گفت چه شده
 

  هفته ست چته؟کی بگو االن ي طفره برنکهی بدون ايشاد _        
 

 : توجه به سوال من گفتی و بامدیاو هم کوتاه ن        
 

  چه خبر؟اریاز ماز _        
 

 . امکان داشتیعنی.  شددهی از دو طرف کشمی ناگهان باال رفت و لب هامیابروها        
 

 شده افسرده شده، دای گرفته حاال که کم پاریآها پس بگو خانوم چشمش ماز _        
 ؟ی گفتی زودتر به من مدیآره نامرد نبا

 
 : گفتیهی تکان داد و با نگاه عاقل اندر سفنیسرش را کالفه به طرف        

 
 ... بس کن هما _        

 
 . پوست کنده حرف دلت بزنرك و... طفره هم نرو ... خودت بس کن _        
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 !رهی گگهی دي بدم که دلش جایمن غلط کنم دل به کس...  طفره نرم یاز چ _        
 

 چشمان گرد شده از تعجبم را به چشمانش دوختم        
 

 ؟ی دونی اصال تو از کجا مره؟؟؟ی گی کشهی دلش پار؟؟؟؟یماز _        
 

 : افسوسيبار به نشانه  نی تکان داد اما ايباز هم سر        
 

 ی باز منهی بی خانُ مدی کور شدتو که فقط فري اون چشماکمیتو هم اگه  _        
 .يدی فهمی ميکرد

 
 : گفتمي شادي توجه به حال گرفته ی زده و بجانیه        

 
  تو دانشگاه ماست؟شناسمش؟ی هست؟ میحاال طرف ک!! واقعا _        

 
 هما _        

 
 آمده شی که پی مناسبتی او ذوق زده از موقعي توجه به حرص خوردن هایب        

 :بود گفتم

 ی مدای از دستش نجات پگهی باشه دينطوری خداروشکر اگه ايوا...  خب هیچ _        
 .دی چسبه به فری شبانه روز نمگهی دينطوریا...  میکن
 

  بگم؟؟؟ی من به تو چوانهیآخه د _        
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 در هم رفت چه می که در کالمش بود؟ اخم هایتی همه عصبنیجا خوردم از ا        
 ام را از کنار دستم یگوش.  واقعا کالفه ام کرده بودگرید!  دختر امروزنیمرگش بود ا
 : بفرستم و در همان حال دلخور گفتمدی فري برایامیبرداشتم تا پ

 
 اصال خودت چه مرگته امروز؟...  عاشق شده رایاصال به من چه که ماز... چته تو _        

 
 : دفعه واقعا از کوره در رفتنیاو هم ا        

 
 . توِ کورِ نفهمشِیپ...  کردهری تو گشی بدبخت دلش پارِیاحمق جون اون ماز _        

 
 سخت و سرد کف کافه ي هاکی سرامي رولی موبایدستم سست شد و گوش        

 . پرت شديافتاد و هر تکه اش به گوشه ا
 

 کردم آن طور که ی ام می گوشي دی هم به حال ال سي هر چه زودتر فکردیبا        
 دنی تا رسابانیچند خ.  شدی خورد، صفحه اش نابود شده بود و روشن نمنیامروز زم

 کنم و ی مدهی برای از خودم از دن بدتريِ اخمويبه خانه مانده بود هنوز، رو به راننده 
 :می گویم
 

 . کنمری تعمموی که بتونم گوشیی جادی لطفا برشهیآقا م _        
 

.  شومی مرهی خرونیمن هم دوباره به ب.  دهدی حرف و آرام سرش را تکان میب        
 ی سه حرفي کلمه نی حالم از اگرید. ردی گی چشمانم جان مشی پروزی دریباز تصو

 !،اصال چرا حاال؟»چرا «  خورد ی به هم میپرسش

 !! خدا چرا حاال ؟؟ي بکشم، واادی خواهد فریدلم م!  نه؟شیچرا چهار ماه پ        
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 ".ری بام تماس بگ؟یی کجا؟یخوب... هما  "        
 

 يرو.  حبس کرده امدی به خانه برگشته ام خودم را در اتاق کار فریاز وقت        
.  خوانمی را مامشی بار هزارم پيمحبوبش رو به پنجره نشسته ام و برا راك یصندل

 . هم به خوردن ندارمیلی نخورده ام اما مچیاز صبح ه. هنوز هم ضعف و لرز دارم

 رهی عطر را در خود ذخنیشتری که بیکی ام، دهی را پوشدی فري هاراهنی از پیکی        
سرم .  را باال داده امراهنی پي هاقهی. م اش مچاله کرده ای صندليخودم را رو. کرده

اصال از .  کنمی از نبودنش را جبران می ناشژنیرا در آن فرو برده ام و کمبود اکس
 . را داردژنی چادر اکسم،حکمی برااق اتنی که رفته ايلحظه ا

 
 ی که گوشنیهم.  اندازمی از دست رفته مي ها و تماس هاامی به پیدوباره نگاه        

 چراغِ دمی ددم،یخانه که رس.  بوددهی رسامشی شده را روشن کرده بودم، پریتازه تعم
 که تا ییتماس ها.  دهدی مشی تلفن هم، خبر از تماس هارِی گغامیچشمک زنِ پ

 . جواب دهمدمی ترسی مقتایحق.  جواب گذاشته امیب  لحظه ادامه داشته و همه رانیهم

 برخورد ي طورای بزنم ی صحبت حرفنی حدمیترس یم. حالم دست خودم نبود        
 گشوده ی کتابدی فري بدبختانه من هم براایخوشبختانه . کنم که وضع را بدتر کند

 . کردی بد ممی را براطی شرانی شناخت و ایبودم و او مثل کف دستش مرا م
 

 بر حال و احوالم ی کمدیبا.  جواب بگذارمی توانم او را بی هم نمیلیبه هر حال خ        
 خواهد نگرانش یاصال دلم نم.  سرخوش و عاشقي بشوم همان همادیبا. مسلط شوم

 دی تا فررمی دردها را خودم بر دوش بگي خواهم همه ی مشهیباز هم مثل هم. کنم
 . مرهم باشددی او شاي من درد است برايا که بري بارنیهرچند ا. آرام باشد
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 نیسرم را به طرف.  شومیکالفه م.  رودی موضوع باال منیتپش قلبم از فکر به ا        
 ینم.  ها فکر کنمزی چنی به ادینبا.  فکر را دور کنمنی خواهم ایم.  دهمیتکان م
 !!!خواهم

 
 یبه خودم قول م.  کشمی رنگش مي سرمه اراهنی پي قهی در قیچند نفس عم        
 . که تماس گرفت حتما جواب دهمنباریدهم ا

 ی حوصله بلند میب. دی آی به صدا در مفونی افکار هستم که زنگ آنیدر هم        
 . حکم مانتو را داردمی مردانه اش براراهنیپ. شوم

از .  لرزمی مشتریب.  کنندی مخی سرد خانه کی در تماس با سراممیکف پاها        
 ی را در بر ممیزوها کشم و بای را مراهنیدو طرف پ.  بسته ام انگارخی رونیدرون و ب

 .رمیگ
 

 یگوش. ستی ندای پتورشی ماني کس در صفحه چیه. ستمی ای مفونی آيروبرو        
 در هم میاخم ها.  شودی مانی نماتوری در ماناری مازریهمان لحظه تصو.  دارمیرا برم

مطمئنن بهتر از من از برنامه .  کندی چه منجایاو ا.  کنمی تعجب مدنشیاز د.  شودیم
 با یعنی نی و استی ندی فردنی ديصد دردصد برا پس آمدنش.  خبر دارددی فريها

 !خودم کار دارد
 

 سالها عوض شده باشد، اما نی هم که در ايزیهرچ.  استدی غار فراریهنوز هم         
 هم در عشق و يریی تغچیهرچند ه. امدهی آنها به وجود ني در رابطه يریی تغچیه

 ..."و" امده،ی من به وجود نيعالقه 

 ی میته دلم خال.  شوندیآه ها ناخود آگاه از حنجره ام خارج م "و" نیبا فکر به ا        
 .امدهی هم در نوع عالقه اش به من به وجود نيریی تغچیه "و". شود



 26 

 
 .دارمی را برمیگوش        

 
 بله _        

 
 هست که به یاو هم چند سال.  پر شدهشی کوچک از اخم هاری تصونیتمام ا        

 :دی گوی گره کرده ميبا همان اخم ها. وستهیجمع دائم االخم ها پ
 

 سالم _        
 

 اصول آداب تی که چهره اش دارد انتظار رعای حالنیبا ا. ردی گیخنده ام م        
 ،يمثال اگر با داد.  دهدیا م خبر از شروع دعوشتریچهره اش ب. معاشرت را ندارم

.  شدمی مری کرد، کمتر غافل گی حرفش را شروع ملی قبنی از ايزی چای یفحش
 . توان انکار کردی است را نمان آداب دی در هر حالتاری که مازنیهرچند ا

 
  افتادهیاتفاق... سالم  _        

 
 . دم درایفقط چند لحظه ب... نه  _        

 
 یگوش.  رودی کنار مفونی آي از جانب من بماند از جلوی منتظر حرفنکهیبدون ا        

 مکث یکم.  رفتن و نرفتن دو دل هستمنیهنوز ب.  افتدیدلم به شور م.  گذارمیرا م
  کنم وی مرددم را محکم ميقد ها.  رفتن شومالی خی توانم بیمسلما نم.  کنمیم

.  پوشمیمانتو و شالم را م.  آورمی را در مدی فرراهنیپ.  رومیبه سمت در م        
 . شومی دارم و از خانه خارج می را برمدمیکل
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 که پشت به در نمی بی در مي نرده هاي روم از الی طور که به سمت در منیهم        
 در يصدا.  کنمیدر را باز م.  کندی اش صحبت می زده و با گوشهی تکنشیخانه به ماش

 کنم ی هستند و هر چه میم ها هنوز به قوت خود باقاخ.  گرددی شنود برمیرا که م
 . را انکار کنمندی نشی ام در نگاهش مهره چدنی که با دی توانم نگرانینم

  کند؟ی نگاهم منطوریمگر چه به روزم آمده که ا        
 

.  داردی و بعد دو قدم بلند به سمتم برمدی گوی می در گوشيزی آرام چیلیخ        
 . کندی به سمت من دراز میدستش را همراه با گوش

 :دی گویکوتاه م. ندی بیتعجبم را که م        
 

 نگرانت شده...  دیفر _        

بعد ...  ی کنی مجکتی زنم ریزنگ م...  هما ي بچه شد؟ی چیعنی کارا نیا _        
 ي خوای میآخه تو ک.. . يدیتلفن خونه رو هم جواب نم...  ی کنی خاموش متویگوش

 کس ازت خبر نداره، چیه...  کنم داتی پزنمی مياز راه دور به هر در...  یبزرگ ش
...  شدهتی کنم که فکر نکنه طورفی عمه رديرا هزار تا دروغ بدیبا...  ي شادیحت

 گفته حالت خوب نبوده یمرتض...  بهشت ی رفتگهی ممی عمو رحزنمیآخر سر زنگ م
 اعصاب ي خوای رو؟؟ میهان؟؟؟ چ...  ی رو ثابت کنی چي خوای کارات منیبا ا... 

  هان؟؟؟؟؟؟يزی منو به هم برينداشته 
 

 کند ی را پرتاب مرهای رگبار گذاشته شده باشد پشت هم تي که رویمثل مسلسل        
 حس و حال ی کاش کميالبته قبول دارم، حق دارد اما ا.  دهد جواب دهمیو اجازه نم

 . لحننی صدا و انی تر بود نه با افی اش لطینگران
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 ...دیفر _        
 

 . دهدی جوابم را مادی با فربایاما او تقر...  ناله است هی شبشتری بمیصدا        
 

 ! تو مردي از دست کارادیفر...  مرد دیفر _        
 

 ! زندی حرف منطوری چه کرده ام که اگریمگر د...  کنم یبغض م        

 يدوست ندارم معنا.  سوزدی حرف منیدلم از ا. جمله اش را دوست ندارم        
 حرف پر است از نی دارم که انیقی شود قلبا ی از جمله اش برداشت کنم، اما نمیخاص

 ی آتشفشانش را خاموش کنم تنها منکهی اي حال فقط برانیبا ا.  نگفتهيحرف ها
 :میگو
 

 .دیببخش _        
 

 را به گوشم ی کشد گوشی کالفه نفس مدیفر.  کامال مشهود استمیبغض در صدا        
 سکوت با یبعد از کم.  خرمی کالفه را هم به جان مي نفس هانی ای فشارم، من حتیم

 :دی گوی میهمان کالفگ
 

 . همای کنی نگرانم مشهیهم _        
 

 توجه به بغض و حال گرفته یاو اما ب.  دهمی ملشی را تحودیباز هم همان ببخش        
 :دی گویام تلخ م

 
 ...  برو خونه االن سرم شلوغهاری رو بده مازیگوش _        
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دلم ... چندی پی می لرزانم در گوشينفس ها... ی همه تلخنی شکند از ایدلم م        
 ...ستمی که تنها نفی خواهد ،حیزار زدن م

 
 :دی گوی آرام تر از قبل می کند که کمیانگار حالم را درك م        

 
 باشه؟... رمی گیشب باهات تماس م _        

 
 .باشه _        

 
 از حد شی نگاهش بنباریا. رمی گی ماری را به سمت مازی چرخم و گوشیم        

.  بدانديزی کنم او هم چی که شک ميطور.  کندی رو مرویموشکافانه و مرموز مرا ز
 .ردی گی را از دستم میگوش

 
 دیجانم فر _        

...         

 هی حرفا چنینه داداش ا _        

...         

 . تختالتیباشه خ _        

...         
 

. مردد است انگار. منتظرم برود تا من هم به خانه برگردم.  کندی را قطع میگوش        
 ی نگاهی و بستدی ای تر مکی نزدیکم. دی بگويزی خواهد چیسد م ریبه نظر م

 :دی گوی به چهره ام ممیمستق
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  افتاده؟یاتفاق _        
 

 از اندازه شی ام بدهی که ديزی صحبت کردن با او در مورد چي وسوسه نکهیبا ا        
 .رمی گی است، اما جلو خودم را مادیز
 

 .يمت افتاد زحي تودیببخش... نه  _        
 

 باز هم همان نگاه کنکاش گر را ستمی ایم.  کندی ممی خواهم برگردم که صدایم        
.  شومی میعصب.  نگاه تا ته مغزم را بخواندنی خواهد با ای کند انگار میحواله ام م

 ي که خود پر است از حرف های تا حرفش را بزند و آن هم با لحنکندیباالخره جان م
 :نگفته

 
 . کمک من حساب کنيرو...  که شد يزی هر چای...  که افتاده یهر اتفاق _        

 
 شود و با ی منی نهفته در کالمش هستم که سوار ماشي معنا کردن معناریگ        

 گذارد که ی نمی باقیشک " که افتادهیهراتفاق" نیا. کند یسرعت آنجا را ترك م
 فکر ها و حدس يکاش همه . دارمی قدم بر مبا دلهره به سمت خانه.  داندی ميزیچ
 . اشتباه باشدمیها
 

 او را ي چند سال همه حالت هانی که ای مني برانیا.  بودبی امروز عجاریماز        
 ی از اندازه مشی بداند مرا بيزی او هم چنکهی قابل درك نبود و اری بودم اصال غدهید

 .ترساند
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 ي امکان داشت به دنبال شادی شلوغنی و در اطی محنی که در ای سرعتتیبا نها        
 . ام را از چنگش درآورمیدر حرکت بودم تا گوش

 داده بود ری که گششیآن از دو سه روز پ.  امروزش بودي هم از مسخره بازنیا        
 تماس دی گذاشت با فری هم از امروز که نمنی و ااری مازیبه مزخرفات عشق و عاشق

 .رمیبگ
 

 به نظرم آمد که میبعد از آنکه کالسمان تمام شده بود و به محوطه آمده بود        
 که ي شادرم،ی که خواستم با او تماس بگنیاما هم. دمی دانشکده دي را در وروددیفر

 و من را هاج و واج پشت دی را از دستم قاپی شده بود بالفاصله گوشممیمتوجه تصم
 . گذاشتيسرش برجا

 
 اهشا بس کن خويشاد _        

 
 بعدم اگه اومده بود دنبال تو خودش يدیاصال اشتباه د... هما تو بس کن  _        

 . گرفتیباهات تماس م
 

 سرعت تیبا نها.  را با شدت در هم کردندمی اش اخم هاهیلحن پر حرص و کنا        
 بود دی که معموال از من بعیتیخودم را جلواش انداختم و راهش را سد کردم وبا جد

 :گفتم
 

 ... نجای اادی خب معلومه که به خاطر من مه؟؟؟یمنظورت چ _        
 

 : مسخره تکان داد و گفتیسرش را به حالت        
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 کالسمون گهی ربع دهیما هم ...  رفت گهیاما د...  تو اومده بود يباشه، باشه برا _        
 .شهیشروع م

 
 اثبات به او هم ي و براي حرف شادنیبا ا. ردم بیکالفه دستم را به سمت گوش        

 . گرفتمی تماس مدی با فردیکه شده بود، صددرصد با

 : کردم خودم را کنترل کنمیسع        
 

 . کالسمیریبعد م...  تا بهت ثابت بشهرمی رو بده باش تماس بگیباشه گوش _        
 

 هما بس کن _        
 

 ی می که منو شناختيتو از روز... تو چت شده . .. فهممت ی من نميشاد _        
 یحاال اما نم...  پر رنگ تر از خودم ی پررنگه، حتیلی من خی زندگي تودی فریدونست

 فهمم ده روزه چت شده؟
 

 عشق و نی انگار، ارهی پوك تو فرو نمي کله ي هما، بارها بهت گفتم اما تونیبب _        
 ...رسهی نمیی مزخرف تو به جايعالقه 

 
 ی را مزخرف مدی که عشقم به فرنیاز ا.  و با اخم نگاهش کردمنهیدست به س        

 را دی و من و فرمی شدیمی از همان ابتدا که با هم صميشاد. دانست ناراحت شدم
 ی آن را کورکورانه مشهی بود و همدیشناخت، مخالف سرسخت احساس من به فر

 که یتیجد.  کردی فرق منباریاما ا.  زدی حرف ها منی از اشهی همبایخواند و تقر
 يزی شد مطمئن شوم چی مدتش، همه و همه باعث منی اراتیی اش، تغیداشت، کالفگ

 ي احساسم که براي خواست بحث درباره ی حال دلم نمنیبا ا. را از من پنهان کرده
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 ی مرا درك نمي کس عمق عالقه چیچون ه.  کنددای بود،ادامه پزی عزتی نهایخودم ب
 .کرد

 : و آرام ترگفتمدمی کشقی عمینفس        
 

 ی چیگی االن به من منی همای... اما ... رمی گیتماس نم...  ي خب شادیلیخ _        
 ...  نه من، نه توگهی دای...  ي شدينجوریشده که ا

 
 : و گفتدینگاهش را دزد        

 
 .نیهم...  ینیب ببی خوام تو آسیهما من فقط نم _        

 
 . تموم شهمونی دوستستی برات مهم ننکهیباشه مثل ا _        

 
 .مونهیبه خاطر دوست.  برامي به خاطر توئه که مثل خواهرکنمی ميمن هر کار _        

 
 از زبانش حرف بکشم، به صداقت قی طرنی بتوانم از انکهی ايفقط و فقط برا        

 نکردم و خواستم راهم را کج کنم که مانعم شد و با افسوس ینهفته در کلماتش توجه
 :گفت

 
  خودت بهترهي برای فکر کندی کمتر به فریباور کن هر چ _        

 
 ! دانستیمگر چه شده بود، مگر چه م. دمی ترسیکم کم داشتم م        

 
تو ...  یون دی گذرونم، خودت می مينجوری عمره دارم اهیمن ...  شده یمگه چ _        

 ؟ي شدينجوری شده که ایبه من بگو ده روزه چ
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 : به ساعتش انداخت و گفتی نگاهدانهیناام        

 
 ...شهیکالس االن شروع م _        

 
 :دمی توپیعصب        

 
 به جهنم _        

 
 : باال رفتشی شد و صدایاو هم دوباره عصب        

 
 ..... نــدیبه خاطر اون فر _        

 
 حرفش را که مسلما فحش و ناسزا بود، خورد و آرام تر دی را که دمیاخم ها        

 :ادامه داد
 

 ...ندازتتیم...  ي کردبتی کالس غنی از حد مجاز سر اشتریب _        
 

 : گفتميبا لجباز        
 

 ستیبرام مهم ن _        
 

 : گفتدی کشی که مرا دنبال خود میدستم را گرفت و در حال        
 

 . باشندتی به فکر خودت و آدی اون فري به جاکمی... مهم باشه  _        
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 : تر از من گفتعیخواستم باز هم مخالفت کنم که سر        
 

 . همادمیقول م...  دم بعدش بگم یقول م...  کالس میبر _        

 که به جانم یاسترس. میانشکده نشسته بود دکی نزدي هم داخل کافه ايروبرو        
 ي به حرف آوردن شادي بود، که از آن همه اصرارم برادیافتاده بود آنقدر شد

 دادم باز هم از گفتن آنچه در دل دارد طفره ی محی ترجقتای شده بودم و حقمانیپش
 .رود

 
اما به ...  تونم درکت کنم ی چون من عاشق نشدم نمی کنی دونم که فکر میم _        

 نیباور کن هما ا... نمی بی و دارم مدمی رو ددی تو و فري شخص سوم، رابطه هیعنوان 
 .یی تونهیبی مبی که داره آسیوسط تنها کس

 
 :بدون آنکه نگاهش کنم آرام گفتم        

 
 . منو دوست دارهدیفر...  نمی بی نمبیمن آس _        

 
 : دلسوزانه گفتی خم شد و با لحنزی مي روشتری بیکم        

 
... باور کن من نگرانتم ...  خوام با حرفام ناراحتت کنم یهما جان باور کن نم _        

 . دوست ندارهي که تو دوسش داري اونجوردی که فری دونیخودت خوب م
 

 مدل گریدوست داشتن، دوست داشتن بود د.  خوردی حرف به هم منیحالم از ا        
 .ندارد
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 سرم را هم یحت.  نکردم و علنا خودم را به آن راه زدمشی به حرفهای توجهچیه        
 ی توجهی بنی که زد خود به خود ایاما او با حرف. نمیبلند نکردم تا نگاهش را بب

 . را رسوا کردیساختگ
 

 ؟ی کار کنی چي خوای رو دوست داشته باشه، مي اگهیاگر کس د _        
 
 لحظه حس کردم فلج کی ي شد که برادهی رحمانه در مغزم کوبیسوالش چنان ب        

 .قاشق از دستم افتاد و سرم باال آمد. شده ام
 

 خواست ادامه یدلم نم.  کرده بودخیتمام بدنم .  کردی مدادی در نگاهش بینگران        
 . خواستم برومی بردم مفمیبا لرزش آشکار دستم را به سمت ک. دهد

 
 . بشنوميزی خوام چی نميبس کن شاد _        

 
 : دست لرزانم گذاشت و گفتيدستش را محکم رو. اما او ادامه داد        

 
 دمشی دختر دهیمن با ...  ی وقتش باشه چشماتو باز کندیشا... نه هما صبر کن  _        

 .نمشی بی که مهی مدتیعنی... 
 

 ی حس کردم و بعد تپش ها با شدت بی قلبم از تپش را به خوبي اهیمکث ثان        
 دروغ يشاد.  من بودزِی همه چدیفر.  نداشتقتیحق.  کردنددنی شروع به کوبتینها

 . گفتیم
 

 تی دانستم از می که مییبا رو.  که داشتم چنگ انداختميزی دست آونیبه آخر        
 .نگران دستم را در دستش گرفت و نوازش کرد.  تر شده نگاهش کردمدیهم سف
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...  دمشی داشی و هم دانشگاههایبا همکالس... منم هزار بار با ... منم ... خب  _        
 .شهی نملی دلنیا... نیا

 
 .با همان حال ادامه دادم.  از من گرفتیچشمانش را با ناراحت        

 
 .ياما اشتباه کرد...  یکه به فکرم...  که ي شادیمرس...  یمرس _        

 
 درون يزیچ.  افتادهی دانستم که اتفاقیانگار خودم هم م. حالم دست خودم نبود        

در .  کردمی کرد و من سرسختانه با آن مقابله می مقی را تصدي شاديوجودم حرفها
 گاه هم چیاما ه نداشتم، ی مخالف سرسخت احساس من بود شکشهی همي که شادنیا

 تمام معادلتم را نی بود و هماوردهی نانیبه م گری دی به شخصدی فري از عالقه یحرف
نبودن .  چشمانم زنده شده بودشی مدت پنی در ادیتمام حاالت فر. ختی ریبه هم م

اما مهم ...  اش یی کذاي نامه انی پاش،ی سرباالي کم شدن توجهاتش، جواب هاش،یها
 . را گرفتمیناخودآگاه بغض گلو.  فقط مرا دوست داشتدینبود چون فر

 
 .شهی مرمونی دي شادمیبر _        

 
 .ستیحالت خوب ن... صبر کن هما جان  _        

 
 ی لعنتي فضانی از ادیبا.  رفتمی مدیبا.  کردم بلند شومی سعي توجه به شادیب        

 . شدمی گرفت دور می را از من مدیکه داشت فر

مرا هم وادار به .  گرفتي کنار من جای بلند شد و در صندلشیبه سرعت از جا        
 .دستانم را محکم در دستانش گرفت. نشستن کرد

 : کرد و گفتمی به رنگ و رویبا افسوس نگاه        
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 ...  برات ساختهي چه حال و روزنیبب _        

 
در . اوردی بمی آب قند برایوانیا ل خدمت را صدا کرد و درخواست کرد تشیپ        

 زده ام را نوازش کرد و خی ي خدمت آب قند را آورد، تنها دستهاشی که پيفاصله ا
 . نگفتچیه
 

 و آرام شروع به ختی را به دهانم چسباند و به زور همه اش را در دهانم روانیل        
 :حرف زدن کرد

 
 خواستم ی که من نميدید...  چقدر برات سخته دنشی شنی که حتدونمیم _        

 انی کنم بهتره که در جریاما االن فکر م...  يخودت اصرار کرد...  بهت بگم يزیچ
 ... بهترهی زودتر بفهمی هرچیعنی...  ی باشزیهمه چ

 
.  گفتني مصمم بود براتینهای بي بشنوم و شاديزی خواستم چی نمگریمن د        

 که تمام وجودم را گرفته بود و من فقط دلم فرار یال افتضاحدرمانده از حس و ح
 : خواست، گفتمیکردن از آن را م

 
 . خوام برمیم... تورورخدا بس کن...  يشاد _        

 
 دونم که اگه با یم...  ی باور کني خوای دونم که قبولش سخته و تو هم نمیم _        
 که ستمیاما خوشبختانه من مثل تو کور ن...  ی کنی بازم باور نمینی خودتم ببيچشما

...  زمیلطفا خودت رو گول نزن عز...  رو نفهمم دمی که ديزی و چیفرق همکالس
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پس محض ...  اون مطمئن شدم قی از طریی جوراهی نمدرواقع م...  دونه ی مارمیماز
 ...  روبرو شوقتی عمرت چشماتو باز کن و با حقي بار توکی خدا فقط يرضا

 
 . را تار کردندمیای شدند و تمام دنریاشکها دانه دانه از چشمانم سراز        

 سخت است اما، تی نهای بمیبرا.  روبرو شومقتی خواهم با حقیحاال باز هم م        
 ی حاصل نکنم، نمنیقی ام دهی که دي هازی چقتیتا از حق.  هم ندارميگری ديچاره 

 ام دهی که ديری تصودوارمیبا تمام وجودم ام.  را درست بردارمي بعديتوانم قدم ها
 .اشد مسخره بتی نهای تشابه بکیفقط 

 
 شی که بيکاناپه ا.  شومی بلند مدی اتاقِ فري نرم و دنج گوشه ي کاناپه ياز رو        

 اری بسد،ی جان که سهمش از داشتن فری بیئیش.  شودی ام مياز حد به آن حسود
 ! ندارم؛ چون، خودم خواستمی اعتراضچی است و من حق ه از منشتریب

 
هنوز .  به خواب رفتمنجای هممی صحبت کردی بعد از آنکه با هم تلفنشبید        

 از من بود، نگرانش ریتقص. حق داشت.  گرفتمی و سرد بود اما من به دل نمنیسرسنگ
 ی متیحساس رضا حاال هر چقدر هم سرد و تلخ ای حس نگراننیکرده بودم و از ا

 . بودیف کامی مهم بودم براشی که برانیهم. کردم

 و من هم هر دفعه طفره رفتم و جواب دی پرسروزمی رفتار دلی از دليچند بار        
 یی وقتاهی" شد اما باز گفت الی خی ربط دادم، تا او هم عاقبت بی به مراتب بییها
 ی اصللی گاه از دلچی دادم او مرا بچه بداند اما هحیو من ترج " همایشی بچه میلیخ

 .رفتارم آگاه نشود
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 چیه!  انتخاب خودم بوده و البته هنوز هم هستی زندگنی است که انی اقتیحق        
 دی در رابطه با فرشهی که هميبه قول شاد.  توانم به خاطرش مؤاخذه کنمیکس را نم
.  نشده اممانی داند، آنقدر احمق و کور هم هستم که هنوز از انتخابم پشیمرا کور م

 ! منن داند از عمق جنویخب او چه م

 ی ممتی را هم غنمهی داشتن نصفه و ننی کنم، همی فکر مدی به نداشتن فریوقت        
 که در وجودم شعله ور است و تنها ی دانند از آتش احساسی چه مگرانید. شمارم

 ی که از دورن تمام وجودم را میآتش.  کنمی اش را درك میخودم عمق سوزاندگ
 .شود ی کند، اما خاموش نمیسوزاند و خاکستر م

 
.  رفتن و نرفتن دودل هستمنی را گرفته ام اما هنوز هم بممی که تصميبا وجود        

 دانم اگر آگاه شدم، ی آگاه شوم و بدتر از آن نمتقی توانم از حقی دانم چه طور مینم
 !میای کنار بقتی حقنیآنوقت چطور از آن به بعد با ا

 
 رود و فکر نرفتن در گوشه ی شود، پرچم رفتن باال می که تمام ممی هايخودخور        

 . زندی ذهنم چمباتمه مي

. زنمی ام را بر چشم میاب آفتنکیع.  شومی مصمم از خانه خارج مبایآماده و تقر        
 همان مقصد نحس دو روز گذشته را ي تمام نشدي شوم و با دلهره ای منیسوار ماش

 گفته بود که شبید.  را انجام دهمنکاری ادی قبل از برگشتن فردیبا. رمی گی مشیدر پ
 . تلف کردن ندارمي برای من، وقتو  گرددی برمگریتا دو روز د

 
 

.  شودی مدهی کششی سالهانی و آهسته به سمت منزلگاه انی سنگمیقدم ها        
آمده بودم تا از .  بار قبل از رفتن بابااتا بودنیآخر.  امامدهیمدتهاست به سراغش ن
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 مثال ي را رها کند و بگذارد ما آدم هادی همه سال فرنیخودش بخواهم بعد از ا
 .می را کنمانی، زندگ"زنده"
 

 دای مورد نظر را پي خانه قهی دقی گذرم تا بعد از سی ميدای زي خانه هاانیاز م        
 دانم که یم.  زندی چشمم را مدی در نور خورستشی و براق است و شفافدیسف.  کنمیم

 چه نکاری فهمم که ای شود، اما نمی است و مرتب هم نو مدی انتخاب فرزشیهمه چ
 . کندی از او دوا ميدرد

 
 با زنده ها را ی است که زندگدی از فررادی و ابیع.  استدی از فرریاصال تقص        

 است که دست از دی فرنی را تنها گذاشته بود؛ ادیوگرنه او که رفته و فر. دوست ندارد
 مان یکی.  و مسخره استبی ما دوتا عجیچقدر زندگ.  داردیسر او و عشقش برنم

 عشق نیده در حسرت ا زنده زنيگری ندارد، و دینی عشق زمنی به ایاجیرفته و احت
 .ردی میم
 

 .ستمی ای خانه اش منییپا        

با . کندی میی خودنمادی سنگ سفانی مرهی تیدرشت و با رنگ "ینسترن سلطان"        
 دی دل فري خانه چگاهی دانم که مهر و محبتش هی سخت است،ممی که قبولش برانیا

 یمگر نم.  من وارونه استي برازشی که همه چای دننیلعنت به ا. را ترك نخواهد کرد
 صدق نکرد؟ چرا سرد نشد دی فريسال برا  همهنی خاك سرد است پس چرا اندیگو
 ؟؟؟ی عشق لعنتنیاز ا

 
 . سالهانی تمام ايبغض دارم به اندازه .  رومی وا می خاکنی زميکنار سنگ رو        

 
 ؟يداریچرا دست از سرمون برنم... چرا  _        
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 هرچه عادت شود اثرش ندی گویم.  استدهی فای کشم، از عمق جانم اما بی مآه        

 . ندارندي اثرچی ثمر هم هی بي آه هانیا.  دهدیرا از دست م
 

 که با ی دونیم...  بهت داشتم و دارم ی که من چه حسی دونیخودت خوب م _        
 خوشحال ی که داشتی به خاطر سرنوشتشهی نملی دلنیاما ا... تمام وجود ازت متنفرم 

چون بود و نبودت تو ...  وقتچیه...  وقت خوشحال نکردچیرفتنت منو ه... باشم
 دی وسط من از ذره ذره آب شدن فرنیا... کنه ی نکرده و نمجادی ای فرقدیاحساس فر

 . سوزمی سوختم و مشتریب
 

 اش یاهی افتد و سی ماسمش "ن" ي از چشمم در نقطه می قطره اشک مستقکی        
 . کندیرا پر رنگ م

 
همونطور که بابا اتا تو ...  خون بابا اتا تو رگهامونه دی الحق که من و فرینیبیم _        

 زی جنون آمي عشقانیا. می سوزی ممی هم داردیعشق شهربانوش سوخت، من و فر
 ... ياما اگه تو نبود... اما . مونهیارث
 

 خواهم امروز سنگ قبرش یم. کنمی سنگ پخش ميبا انگشت اشاره اشکم را رو        
 . خدا دلش به حالم بسوزددیشا... می بشومیرا با اشکها

 
.  نه مندی کشی انقدر درد مدی نه فرگهید...  منو و تو عوض شده بود ياگه جا _        

اما بخت من ... غون بشه و بسوزه هم نبود تا دای منگهی و ددیدی رسیشما دوتا به هم م
 ...ی وارونگنی از ادی بهره نبودیهر چند شما دوتا هم ب... واروونه ست
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 نمی بی مای را از پس درزیهمه چ.  شودی متی نهای اشکها بي قطره قطره زشیر        
 .انگار

 
 ينجوریمطمئنم همه ا...  کاش يا... تو رفته بودم نسترن يکاش من به جا _        

 . خوشحال بوددیحداقل فر...  تر بودن یراض
 

 ! کنم سوختنم رایبا تمام وجود حس م        
 

  هنوز هم دوست داره؟دیفر...  ی خوش شانسیلی خی دونستیم _        
 

 گرفته ام که یمیهر گاه تصم.  نرفته بودمیی گاه به آن دانشگاه کذاچی کاش هيا        
 برعکس شده و زی همه چقای به نفع خودم وجود دارد، دقيزی کردم در آن چیفکر م

 ری را زمی رشته دادن؛ که زندگریی دانشگاه رفتن و تغنی مثل همقایدق... ضرر کرده ام 
 .و رو کرد

 ی رنگ نامش که حاال همه تَر شده اند ماهی سي های فرورفتگيانگشتم را رو        
 . هق هقم را آرام کنمکنمی میکشم و سع

 
 ي شدی آشنا نمدی وقت با فرچیتو ه... اگه من نبودم ...  ی منونیتو عشقتو مد _        

 یلیخ...  ستی من نری تقصگهی و عشقت نافرجام موند، دي تو هم بدشانس بودنکهیا... 
 گهیاما حاال د...  عاشقانه رو دارن ی همون چندسال زندگيها مثل خود من آرزو

 ... ی به من ادا کننتی ددیبا...  دهیوقتش رس
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 شوم و قصد خروج از خانه اش را ی کنم تا خسته می را تکرار مدی بانیآنقدر ا        
 سهم من بوده، دی فرنکهی ماند؛ ای می در ذهنم پررنگ باقزی چکی کنم و فقط یم

 . کسچیه...  کنمی نممی کس تقسچیهست و خواهد بود و من او را با ه
 

 را یفقط زبان عموم.  هم نمراتم افتضاح بودهیبق. ا افتاده بودمدوتا از دروس ر        
.  مهم نبودمی هم برایلیبه هر حال خ.  تعجب نداشتي شده بودم، که آن هم جاستیب

 بود که زی چکی مزخرف فقط و فقط ي رشته نی دانشگاه و انیقصد من از حضور درا
 مشروط ي کردم تا جلوی دقت مشتری ترم بعد بيد برایفقط با.  بودمدهیبه آن هم رس

 . گرفتمیشدنم را م
 

 کی بود که ی توانست مرا ناراحت کند، مسائلی که ميزیسالها بود که تنها چ        
 مورد عالقه ي در رشته لیهرچند هنوز هم آن ته قلبم حسرت تحص.  بوددی فرشانیپا

 افتادم ی مادشی به ینی چننی ایطیام را داشتم، اما آنقدر کمرنگ بود که فقط در شرا
 .گری دي تمام خواسته هاي شد روی میهم سرپوش  بازدیو فکر بودن در کنار فر

 
 ی حواسم را جمع مدیفقط با.  انداختمفمی نمراتم را مچاله کردم و ته کنتیپر        

 درس و ي از اندازه روشیاو برخالف من ب.  از وضع نمراتم باخبر نشوددیکردم تا فر
 چ؛ی من درس و دانشگاه که هي که برادی فهمیاما هنوز هم نم.  داشتدیدانشگاه تاک

 . خود خود اواقیدق "او" یعنی ی زندگيهمه 
 
 

  شدریهما بدو د _        
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 سرم انداختم و جوراب به دست از اتاق يشالم را رو. دمی اتو را از برق کشمیس        
 .خارج شدم

 
 اومدم _        

 
  ساعته؟هی یکنی کار میچ _        

 
 و زمی اعصابش را به هم برشتری خواستم بی بود و نمی عصبیبیامروز به طرز عج        

 شی روي جلویلی کردم خی می از نمراتم بپرسد سعيزی چدمی ترسیاز آنجا که م
 . نشومیآفتاب

 
 .خب شالم چروك بود...  دیببخش _        

 
 . شد و من هم پشت سرش رفتمغرولند کنان از خانه خارج        

 
 دنی عقب انداختم و مشغول پوشی صندلي را روفمیک. می نشستنیهر دو در ماش        

 را روشن کرد و نی نچ نچ کنان ماشتمی هم با نگاه به وضعدیفر.  شدممیجورابم ها
 يامروز برا.  خودم باشمقای اخم و تخم ها دقنی علت ادمی ترسیم. باالخره راه افتاد

 اش نداشتم اما از آنجا که به بابا اتا قول داده ی همراهه بي هم عالقه ایلی بار خنیاول
 بودم تا دواریفقط ام.  سرباز زنممی توانستم از رفتن به بهشت عمو رحیبودم نم

 را بستم و صاف می های که بند کتاننیهم.  به بهشت سکوتش را نشکنددنیرس
 :دینشستم تا کمربندم را ببندم، پرس

 
 نمره هات خوب شدن؟ _        
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 نیبا ا.  ام را گرفتميدواری نثار خودم کردم؛ چقدر زود جواب اميدر دل پوزخند        
 . سرم را تکان دادمی عکس العمل خاصچیحال بدون ه

 
 اوهوم _        

 
  ؟20 ، 19، 18...  چند ؟ یعنیاوهوم  _        

 
 ی سعفتم،ی بود به خنده بکیذه گر بود اما نزد و مواخي که لحنش جدنیبا ا        

 دی دیاگر کارنامه ام را م!  داشت از منیواقعا چه توقعات. کردم خودم را کنترل کنم
 . کردی شک سکته میب

 
 ؟ي پاس شدم تو خودت چند شدیعنیاوهوم  _        

 
 : گفتياخم کرد و جد        

 
 آره؟...  گهی افتضاح دیعنی پاس شدن نیا _        

 
 نی ها، اجهی تمام امتحانات و نتخی دانشگاه و آمار داشتن از تارکیبودن در         

 .دردسر ها را هم داشت
 

  که پاس شدمنهیمهم ا...  الیخی بدیفر _        
 

  مزخرف گفته هما؟نی ایک... هان؟ ...  گفته؟ یک _        
 

 :نبود گفتم شی برایانی که پایتیناراحت از جد        
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 به هر حال بهتر از افتادنِ...  گهیول کن د... خودم گفتم  _        
 

 . کردی دوتا از درس ها را هم افتاده ام به گمانم خون به پا مدی فهمیاگر م        
 

 ری نظي لجبازياما تو تو...  ستی رشته مناسب تو ننیمن از روز اول گفتم که ا _        
 !يندار

 
.  کردی احساسم را درك می فقط کمی کمند،ی مرا لجباز ببنکهی ايکاش به جا        

 . بنددی مشی کردم چشمش را آگاهانه به روی حس می که گاهیهمان احساس

 نی و با وجود آتشفشان فعال شده در وجودش، سکوت بهترطی شرانیدر ا        
 که دوست داشت من نیا. اشتم ندی شکنی دانستم نگران من است در ایم. جواب بود
 نی نبود من ای من کافي ها برانی را هم با تمام وجود باور داشتم اما انیا. موفق شوم

 را در وجود او دی کشی خودم شعله موجود  که دری خواستم من حسیتوجهات را نم
 . کردمیآرزو م

ال به سمت  و کامدی کشي را گوشه انی دانم چقدر در سکوت گذشت که ماشینم        
 .دیمن چرخ

 
 . بفهمنویا...  خوام ی صالحتو مرویهما جان من خ _        

 
 : لحن آرامش من هم آرام گفتمریتحت تاث        

 
 . االنم دوست دارمتی من وضعدیفر _        

 
 : باال رفتی عصبشی و صداختی اش فروري جمله ام، آرامش ظاهرنیبا شند        
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 ! نمره هاتم افتضاحه دوست داشتن داره؟ي هی بق،ي دوتا درست افتادنکهیا _        
 

.  شددهی کشفمینگاهم ناخود آگاه به سمت ک. دهانم از تعجب باز مانده بود        
 ...  جا خوش کردهشی نمراتم هنوز هم مچاله شده در انتهانتیمطمئن بودم که پر

 
  گفته؟یک _        

 
 .کنمی وقتا کال به بزرگ شدنت شک میبعض... واقعا که هما  _        

 
 .رمی خواست بمی دلم مدی دی که مرا بچه منی از اشهیهم... حرصم گرفت         

 
 ... کهشمی دونم کال من تو نگاه تو بزرگ نمیم... بله  _        

 
  بود؟دهیاز کجا فهم! یلعنت. بغض کردم        

 
 ی مچاله شده در بغضم کالفه سرش را برگرداند و من هم سعي چهره دنی دبا        

 . آرام شومیکردم تا کم
 

 یمنتظر بودم خودت به من بگ _        
 

 همان یهرچه کردم بغض لعنت.  بوددهی فای کردن بي بازلمی دانست فیحاال که م        
 .جا در گلو خفه نشد و باز هم خودش را نشان داد

 
 ؟ی کنی برخورد مينطوری ای بگم وقتدیچرا با _        

 
 : و متعجب براندازم کرد و گفتیسوال        
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 ! تم؟ندهی نگران آنکهیا!... برخورد من...  ناراحتت کرده نیا _        

 
 ی شد از او دور شوم را نمی که باعث می نگراننیا.  خواستمی اش را نمینگران        

 .خواستم
 

 ... نـدی من مشکل؟یچرا نگران _        
 

 من دارم _        
 

 . دادرونیکالفه نفسش را ب        
 

 . کندرونی خواست مرا از بهشتم بیم. نگاهم را در چشمانش قفل کردم        
 

 مشکل داشتم و دارم متی من با تصمیاضی ري رشته ی که سرخود رفتياز روز _        
در  " کنکور بدمیاضی خوام ریم" ی کفش و گفتهی ي توي که پاتو کردياز روز... 

 می تصمنی دونستم چقدر برات سخته، با ای خودت می که من بهتر از حتیصورت
 درجه نی زبان به باالتري تویتونست یشک نداشتم م... مسخره مشکل داشتم و دارم 

 ندهی بچگانه، آمی تصمهیاما با ...  ي دونم چقدر دوسش داری که ميرشته ا...  یها برس
 ...ی گرفتيتو به باز

 
 کرد تا ی نمی سعنکهی برد و ای شناخت مرا به عرش می مرا انقدر خوب منکهیا        

 . کوباندیاحساسم را درك کند از همان باال با مخ سرم را به فرش م

اما . تا بحث تمام شود می دانستم چه بگوینم.  به او بدهمی دانستم چه جوابینم        
 .  دادم باز هم قلبم را صاف و ساده نشانش دهمحیترج
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 نکهی ايمن برا...  کردم کاری دونم که چیمن خوب م...  ستی نينطوری ادیفر _        

 دانشگاه رو نی رشته و انیآرامش داشته باشم ا...  نکهی ايفکرم راحت باشه برا
 میدلم تصم... من با ... من ...  رمی گی نممی تصممن مثل تو با منطق... انتخاب کردم 

 . آروممينجوریا...  رمیگیم
 

 ی آخر را نداشتم و حاال کمي قصد گفتن جمله هاقتایحق. دی کوبیقلبم به شدت م        
. سکوت کرده بود. دمی ترسی مدیدرواقع از عکس العمل فر.  بودممانیاز گفتنشان پش

 حاال که سربسته از حس و حالم گفتم، او هم دمی ترسیم.  نگاهش کنمدمی ترسیم
تا به حال واضح و رك به عالقه ام اشاره نکرده . ردیصاف و پوست کنده حالم را بگ

 ری باشد غدهی که خودش نفهمنی دانستند، ای را منی امی همه از رفتارهایاما وقت. بودم
 به خاطر جهیدرنت. ر بود بانی اولي آوردن هم براشی طور به رونیاما ا! قابل باور بود

 : اضافه کردمعید سری بگويزی از آنکه او چشی که در جانم نشسته بود، پیترس
 

... اون دانشگاه رو دوست دارم ...  رشته رو دوست دارم نی من ادی فرنیبب _        
قول ...  ي کمکم کردشهیتو هم هم...  امی از پسش بربکنمی میدرسام سخته اما سع

منظورم ...  هیعی طبنیا... کنن یهمه ترم اول دانشگاه افت م.  ترم بعد جبران کنمدمیم
 . بودنیا

 
 را نی من بود، ماشي حرف هادنی مکث که احتماال حاصل از بهت شنیبعد از مدت        

 .روشن کرد و به سمت بهشت راه افتاد

 گرفتن دهی نادنیاما ا. ت از احساسم به خود آگاه اسدی مطمئن بودم که فربایتقر        
 فهمد تمام حرکات و ی واقعا نمدی شک کنم که شای شد گاهی باعث میشگی هميها
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 شی کردن، که به روانی طور بنیاما حاال ا.  از عالقه ام به اوستی من ناشيرفتارها
 تا دانشگاه فقط و فقط به خاطر او بوده و من رستانی انتخاب رشته ام از دباورمیب

 کرده ام باعث هنگ کردنش شده ی را در برابر او قربانمی خودم و خواسته هاشهیهم
 .بود

 
 با سرعت خودم را از حصار کمربند آزاد ستاد،ی بهشت اي روبرونی که ماشنیهم        
 . شددهی کشمی بود که بازودهی نرسرهیاما هنوز دستم به دستگ.کردم

 ی نمچیکاش ه. با ترس نگاهش کردم. دمیانگار برق گرفته باشدم، در جا پر        
 برداشت نکرده بود که البته بعد از آن می از حرف هاي منظورچیاصال کاش ه. گفت

 . دانستمی مدیهمه سکوت، بع
 

 صبر کن هما _        
 

 . خواستیدلم نم        
 

 .اما من حواسم به خودم هست...  ی دونم نگرانمی مدیفر _        
 

 توانم یخودش بارها گفته بود که نم.  خواندی را مزیمطمئن بودم از نگاهم همه چ        
 که حال آشفته یکم.  شناسدی مرا میچون او به قدر کاف.  کنمی را از او مخفزی چچیه

 پدرانه ینگاهش حالت. ام را به تماشا نشست، کم کم آرامش بر چهره اش بازگشت
 او را دی قرار گرفته و باوانهی لوس و دي دختر بچه ابرابر  کرده بود انگار که دردایپ

 .پند و اندرز دهد
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هما جان تو هنوز راه ...  عجله کرد دینبا...  مای از تصمی گرفتن بعضيبرا _        
 ... اما...  هرجا که باشم، پشتت هستم شهیمن هم...  ي دارشی در پيدراز

 
 : ادامه دادي اخم بر چهره نشاند و جددی خواست بگوی که ميزیخودش هم از چ        

 
 ي اگر بخواای دننی اي توی قبول کندیبا...  همراهت باشم شهی تونم همیاما نم _        

 ي خوریصددرصد ضربه م...  يبا احساست جلو بر
 

انگار خودش .  نشودي فرو دادم تا بغضم در برابرش جاریآب دهانم را به سخت        
دوباره .  گرفتی نگاهش گم شد و رنگ مهربانتی که باز هم جددیلم را فهمهم حا

 . دهدشی خواست دلداری که مییانگار من شدم هما کوچولو
 

 از با یکیتو ...  من مهمه ي براندتی چقدر آیدونی که خودت خوب مدونمیم _        
 شرفتیپ...  ی خوب برسيدوست دارم به جاها...  ی خانوادم هستي اعضانیارزش تر

 ... ی مترجم بزرگ بشهی یهمونجور که آرزو داشت...  یکن
 

 . کرده ام را در دست گرفتخیدست         
 

 یی به جادیتو با...  کنم یاونوقت من بهت افتخار م...  هما ی تونی دونم که میم _        
 !ی گم کن حس های بعضي از االن خودتو تويزوده بخوا...  ی برسي رو داراقتشیکه ل

 
 شدنش نمانده ی به متالشيزی که چیی نگاه به همای که تمام شد، بشیحرفها        

 یِ شد و آرام آرام به سمت بهشت رفت و مرا در گرداب جهنمادهی پنیبود، از ماش
 . نشده ام، تنها گذاشترفتهیاحساسات پذ
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 در اگرها و یاما وقت . کندی را دوا نمي دردچی گذشته ها هيادآوری دانم که یم        
 ی نمدای به حال پزی گري براي راه فرارچی ه،ي شوی مری گذسته ات اسي کاش هايا

 . بندندی به حال را مدنی کنند و راه رسی باطل احاطه ات ميچون آنها مثل دور. یکن
 

 درس خوانده ی باشم کمدی شبانه روز در حسرت فرنکهی اياگر آن سال به جا        
 لی زبان ادامه تحصی افتخارش شوم و در رشتهي هی بود تا مادهی اگر دلم نکشایبودم، 
 ای کرده بودم خودم را در همان رشته باال بکشم و به او اثبات کنم، ی اگر سعایدهم، 

 افتضاحم صحبت ي در مورد نمره هاي با شادی داشتم تلفنه کیاصال اگر آن روز هنگام
 رقم يگری طور دزی حاال همه چدیانه نباشد، شا خی کردم، دقت کرده بودم که کسیم

 و نسترن را به هم گره دی نگذاشته بودم تا فریخورده بود و من پا به آن دانشگاه لعنت
 .بزنم

 ي قسمت و سرنوشت آنقدر محکم سر راه اراده ي رشته هاای دننیهرچند در ا        
 اگر ها را آن سالها انجام داده بودم، نی از ایکی شک اگر یآدم قرار گرفته اند، که ب

 . گرفتی قرار مدی در برابر فرگری دیقیباز هم نسترن به طر
 

 ی نامرئي از همان رشته هاقای اتصال آنها دقي دارم که رشته نیقیو حاال کامال         
 تواند آن را ی نمی قدرتچی که هيرشته ا.  شدهدهی کشای دننیاست که از روز ازل در ا

 دانم به ی که هنوز نمدی من به فري عشق و عالقه يدرست مثل رشته .  کندقطع
 .دیافری نشی برای فرجامچی خدا هیوقت...  شد هدی گناهم در وجودم تننیکدام

 
 از ياما هنوز هم خبر.  کنمی مردگانم را جمع و جور مي خانه یبا هزار بدبخت        

 ی دهم باز هم کج و کوله نگاهم میهر چه به گلها آب م. ستی در آن نیروح زندگان
هر چه .  شودی خانه عوض نمي گرفته ي کنم هوایهر چه پنجره ها را باز م. کنند
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 ی توان زندگیبه زور که نم.  شودی ام پاك نمخانه  کنم گرد غم از جز به جزی مزیتم
 یم "افتخار" دارم  کهی جنگندگي هی روحنی و به خودم و امی آیپس کوتاه م. کرد
 !کنم

 
 ي در آن جاری زندگيقرار است بعد از چند روز بو.  رومیبه سمت آشپزخانه م        
 خودم غذا درست کردم و از روز ي نبود فقط روز اول برادی مدت که فرنیدر ا. شود

 به ی زندگي نبرده ام از کوچه ی اش پیی که هنوز هم به چراری آن تصودنیدوم با د
 .دگان پرتاب شدمغار مر

 
 چند روز نی دانم بد غذاست و احتماال ایم.  غذا درست کنمدی فري برادیبا        
 ی افتضاحمی کنم تا غذای تمرکز نداشته ام را جمع میبه سخت. دهی کشی گرسنگیحساب

 . کندمانینشود که او را از بازگشت پش
 
 

 رسد و من هنوز نتوانسته ام ی مدی فرگری ساعت دمیتا ن.  استمیساعت هفت و ن        
.  که به سراغ نسترنش رفتم حالم روبراه نشدهروزیاز د. خودم را جمع و جور کنم

 . توانم به خودم مسلط شومیاما اصال نم.  را برمال کندزی حال آشفته همه چنی ادینبا

 من  تا به حال دلی تمام شود اما کتشی خواهد ماموری بار دلم نمنی اوليبرا        
 !ده؟ًی چون و چرا به آن رسی خواسته و بيزیچ

 گری شهر دنی ترسم؛ ای شهر منیاز حضورش در ا. ستیحالم دست خودم ن        
 که یی جامی رفتیم. می رفتیکاش م. می شهر رفته بودنیکاش از ا!  نداردیتی امنچیه
 . نباشديدی تهدچیه
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 با هزار یاز وقت.  نماندهدنشی به رسيزیچ.  شودی ساعت مخیباز نگاهم م        
 دهی را برهم کشمی حاال فقط راه رفته ام و دستهانی غذا را آماده کردم، تا همیبدبخت

 توان گریپاها د.  نگذاشته امبی نصی را هم بمی را کنده ام و ناخن هامیپوست لبها. ام
 یکه نم افتاده انی در وجودم به غليزیچ. نمیجا هم بنش کی توانم یندارند اما نم

.  زندی حالم دامن میطعم دهانم همچو زهرمار تلخ است و به خراب. رمیگذارد آرام بگ
 با گر؛یخب حق دارم د. رمی سرِیس.  امختهی قطره آب هم در دهان نرکی یاز صبح حت

 آب و غذا ي براییجا،  که طبق طبق به خورد روحم داده اميوجود حرص و غصه ها
 . ماندینم
 

.  بندمی را ممیچشم ها. ستمی ای روحم می سرد و بيمستاصل وسط سالن خانه         
.  رودیبه چپ و راست م.  شودی منیی باال و پایدر دلم موج.  کوبدیقلبم در حلقم م

 . ها بفرستمهی هوا به درون ری کنم کمی میسع
 

 .آروم باش... آروم باش هما  _        
 

 یچند حرکت کشش.  کنمی خانه پر مي سرد و مرده يا با هواچند بار شش ها ر        
 خودم يمدام برا.  دهمی ام را انجام مدهی سالمت دي در مجله شیکه چند وقت پ

 : کنمیزمزمه م
 

 . بفهمهيزی چدی کس نباچیه... به خودت مسلط باش  _        
 

 راهنی پکی با لباس خواب چروك و نامرتبم را.  رومیبه سمت اتاق خواب م        
.  کنمی مسی کشم و گی همچون کَپرَم را شانه ميموها.  کنمی رنگ عوض میکاربن
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 را در می رنگ و رویصورت ب! مجبورم.  دهمی مهی لب به خودم روحریدر تمام مدت ز
 . شومی از اتاق خارج مو.  کنمی پنهان می مصنوعیپس رنگ و لعاب

 
قبل از آنکه کامال از راهرو خارج شوم دو قدم به .  نماندهدنشی به رسيزی چگرید        

 چند روز نقش نی که ایراهنیدو پ.  شومی مژنمی گردم و وارد چادر اکسیعقب برم
 کشم و سر ی در عطرشان مقی دارم و چند نفس عمی را داشتند برمژنیماسک اکس

 . گذارمی در کمد مشانیجا
 

 ستمی ای مشیروبرو.  کندی مینیرش بر چهره ام سنگ کازی مينگاه بابا اتا از رو        
.  عکسش هم نگرانم ستی کنم حتیحس م. رمی گیو قاب عکس را در دست م

 . کنمی خندان و مهربانش را نوازش ميچهره .  امی و دوست داشتنزی عزرمردیپ
 

 ...ــیفر... دعا کن برام ... بابا اتا  _        
 

 حواس قاب یب.  کشاندی از اتاق مرونی در قفل نگاهم را به بدی چرخش کليصدا        
 . شومی گذارم و به سرعت خارج می مزی ميرا رو

 رنگ ی مردگان به آني شود و خانه ی هم وارد خانه مدیهمزمان با خروجم، فر        
 .ردی گی میزندگ

 از چادر ونریحاال ب.  کندی روحم را گرم می سرد و بي حضورش خانه زم،یعز        
دلم .  کنمی اراده بغض میباز هم ب.  وجود دارددنی نفس کشي هم هوا براژنمیاکس

اگر مرا هم مثل نسترنش . تا حالم خوب شود.  کنمهی و زار زار گرنمی خواهد بنشیم
 ...دوست داشت
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 ی شود اما او توجهی اندازد، کج می منی زمي روبای کوچکش را تقریساك دست        
 . کندینم

 را شیکفش ها.  چند روز الغر شدهنیچقدر در هم.  رسدیچقدر خسته به نظر م        
 بگذارد همان ی آورد و بدون آنکه در جاکفشی در مشی به کمک پاهاستادهیهمانطور ا

 . زندی و نگاهش در خانه چرخ مدی آی مشی پیقدم.  کندی در رها ميجلو
 

 هما _        
 

لبخند . ندی بی شوم که مرا می راهرو خارج مچیاز پ. ته است هم خسشیصدا        
 . زندی ميخسته ا

 
 سالم _        

 
 ي دارم و به زور لبخندی نگه مرهی ذخدی او خوابی وقتي را برامیبغض و اشکها        

 . شومی مدهی به سمتش کشاری اختیب.  نشانمی ممی لبهايرو

 . خالص استي جاذبه يروی ند؛یفر        
 

 مغزم اپرا گذاشته اند يسلول ها.  مرزها را ندارمیلی دانم که حق گذر از خیم        
خودم .  دانمی؛ خودم م"ستی نریخود کرده را تدب":  کنندیانگار، پشت هم تکرار م

 با حجم حضورش ی وصال خشک و خالکیاما .  ندارمی اعتراضچیقبول کردم و حق ه
 !د خوری برنمییکه به جا

 
 فهمد ی شک میب.  کندی نگاهش را به چهره ام داده و با دقت نگاهم منیذره ب        

 دهم و خودم را به وجودش ی به او نمیکه حالم آشفته است، اما فرصت حرف و حرکت
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 یحاال م.  کشمی زنم و فقط نفس میدستها را بر گرد گردنش حلقه م. کنمیسنجاق م
 چند نفس، نیبا هم.  نبودهژنی کردم اکسیم تنفس چند روز آنچه نیفهمم که در ا

 .دی آیحالم انگار جا م

 ی آورم و محکم دور کمرش حلقه می منیی بر گردنش را پاختهی آويدستها        
 دانم فقط ی مکث که می کشد و بعد از کمیاو اما تنها آرام دستش را بر پشتم م. کنم

 آرزو دارم نکهیبا وجود ا.  کندیو فقط به خاطر دل من است، مرا از خودش جدا م
 لبخندم نباریا.  کشمی کنم و کنار می نمی اعتراضا امرمی فضا بمانم تا بمنیآنقدر در ا

 . جاندار تر استی فقط کمیکم
 

 ؟یخوب _        
 

 را میدست و پا.  کردهخمیش را م نگاهنیباز هم ذره ب.  دهمیسرم را تکان م        
 :می گوی مضهی نبودن عری خالي کنم، برایگم م

 
 . بودی خالیلیجات خ _        

 
از . مشکوك شده.  ام نشودیی باعث رسوامی اندك لرزش نهفته در صدادوارمیام        

 دست از نگاه ندی بی احمقانه ام را که میاما دستپاچگ. حالت نگاهش مشخص است
 . شودی جمع میصورتش کم.  دهدیپشت گردنش را ماساژ م.  داردیبر مکردن 

 
 . گرفتمی سه روز مرخصدی ارزیاما م...  چند روزنیداغون شدم ا _        

 
 :دی گوی کشد می که عضالتش را می افتد و در حالیبه سمت اتاقش راه م        
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 ! بذاره البتهاریاگه ماز...  خوام بخوابمیفقط م _        
 

 آخر به هم ي جمله نی کرده ام، با شنددای اش پی از مرخصدنی که با شنیآرامش        
 ی مدی شک به فری بداند بيزیاگر چ. شی و دانسته هااری ترسم از مازیم. زدی ریم

 .دیگو
 

 یلعنت _        
 

 . افتندیدست ها دوباره به جان هم م        

 ی ميزی شک چیب.  کمکش حساب کنميب خانه گفت رو دريآن روز جلو        
 هم نشیگنده تر. مغزم پر از چرا و اما و اگر است.  دانمینم.  را گفتهنیدانسته که ا

 تا فکرم رم،ی آرام گی کمدیبا.  دهمی تکان منیسرم را به طرف.  حضور اوستیچگونگ
حاال .  کشمی مقی عمینفس.  کنمدای پدی جدتبی مصنی اي براي و چاره افتدیبه کار ب
 که به سمت آشپزخانه یدر حال.  کنمي خرابکاردینبا.  داردی به خودم بستگزیهمه چ

 .می گوی روم بلند میم
 

 . بخور بعدش برو راحت بخوابایب.  درست کردميبرات قرمه سبز _        
 

 .انگار سرش در کمد باشد.  رسدی بم شده به گوش می از اتاق کمشیصدا        
 
... ومدی نرمی اونجا گی درست و حسابي غذاهی... دستت درد نکنه هما جان _        

 .هالکم
 

 .دی گشای واسطه چهره ام را میلبخند ب        
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 خوشگل ي خوب، دستپخت خوب، سفره ي گفت غذای مشهیشهربانو جان هم        
تا مرد هم آن .  شوهرش با عشق غذا بپزدي برادی گفت زن بایم.  کندیمعجزه م

 مخصوص خودش طنتی با ششهیهم.  دهد حس کندی که فرو ميعشق را در هر ذره ا
البته . تو جون اتابک ختمی ذره ذره رينجوریمن عشقمو هم ":  گفتیبه مامان م

 و مارا دی خندی منیریبعد هم ش "بوده ها "موردم" یکیناگفته نمونه حواسم به اون 
 . انداختیه خنده مهم ب

 
 نگه داشتن مرد باشد، اما در عاشق بندی پاي برایی راهکارهانهای ادیشا.  دانمینم        

 نیا.  پزمی مشی ست که من برایی عاشق غذاهادیوگرنه که فر.  نداردیکردنش نقش
 هم به نیکه ا.  در نوع عالقـه اش به من نداشتهی نقشچیاما ه. را خودش بارها گفته

 . من استي براای دنری ناپذانی پای وارونگخاطر
 

 ؟يتو فکر _        
 

 آخر خودم ،یلعنت. کندی می را لجندی سفي هاکی افتد و سرامیمالقه از دستم م        
 . کنمی را خراب مزیهمه چ

 
 !مواظب باش...  شدیچ _        

 
 کار نیکه او زودتر ا.  شوم تا مالقه را بردارمی زنم و خم می ميدستپاچه لبخند        

 . کندینگران نگاهم م.  کندیرا م
 

  انگار؟ستیحالت خوب ن...  هما هیچ _        
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 . لحظه حواسم پرت شدهیفقط ... نه نه خوبم  _        
 

 یکی را درون ظرف سراميقرمه سبز.  دارمی برمگری دي چرخم و مالقه ایم        
 ی کوچک وسط آشپزخانه مزی مي و روزمی ری مدی فري رنگ مورد عالقه دیسف

 یم.  کندی ها پاك مکی شود و با دستمال آشپزخانه، لک ها را از سرامیخم م. گذارم
 :میو گی آرام مرم،یخواهم دستمال را از دستش بگ

 
 .کنمی مزی خودم تم،ي خسته ازمی عزنیتو بش _        

 
 . اندازدی کند و دستمال را در سطل آشغال میکارش را تمام م.  کندی نمیتوجه        

 کوچک و زی منی به خوردن غذا پشت همهشی ترجشهیهم. ندی نشی مزیپشت م        
 .گرد است

من .  شودیبا اشتها مشغول خوردن م.  کشمی غذا مشیبرا. نمی نشی مشیروبرو        
 . شومی مری کنم تا باز هم نخورده، سیهم با اشتها، آنقدر خوردنش را تماشا م

 
 ي کاناپه ي کنم که روینگاهش م.  شومی از آشپزخانه خارج مي چاینیبا س        

 گذارم و کنترل ی مزی مي را آرام روینیس.  به خواب رفته استونی تلوزيروبرو
 جی خورد و گی می دارم تا خاموش کنم که تکانی برمشی پاي را از روونیتلوز

 . کندیچشمانش را باز م

 . زنمی خواب آلودش مي به چهره يلبخند        
 

 .پاشو برو راحت تو اتاق بخواب _        
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 ی و بعد هم ساعت مونی به تلوزینگاه.  اش استي اقهیهوز مست چرت چند دق        
 .اندازد

 
 . خوابم بردی کدمینفهم _        

 
 .باره ی از سر و روت میخستگ _        

 
 ي چاوانینگاهش به ل.  نورددیدوباره دستش ماساژوار گردنش را درم        

 یخم م. ستیدنی بازش هم دمهی چشمان نيبرق چشمانش از ال.  افتدیمخصوصش م
 . داردی را بر مشی چاوانیشود و ل

 
 . گذشتشهی نمنیاز ا _        

 
 دو یکیهمانطور داغ .  گذردی نم از آنیطی شراچی ست و در هیوانی ليِعاشق چا        

 . نوشدیجرعه م

 یبی آمده به طرز عجیاز وقت.  کندینگاهم م. رمی گی صدا کنارش جا میآرام و ب        
 که نه غم ییآن روزها.  گذشتهری نظی شاد و بيهمان روزها. شکل آن روزها شده

 از اندازه شی که آسمان بییروزها.  و نه ترس از دست دادندنیبود، نه ترس نرس
 .ي بود و هوا بهاریآب

.  کند از نگاهمی فرار نمنباریاو هم ا.  توانم دل بکنمیاما نم.  شدهینگاهم طوالن        
 .مثل همان روزها.  زندیآرام لبخند م.  دهد به دلمیدل م

 
  شده؟يزیچ _        
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 . پوشاندیغم چهره ام را م. ستیدست خودم ن. آخ اگر بداند. اگر بداند چه شده        
 

 ي بهشت بازي اون روزها که تويبرا... دی تنگ شده فرامونی بچگيدلم برا _        
 ی که دل درد ممیدی خندیانقدر م... می آوردی سر گال میی چه بالادتهی... می کردیم

 .میانگار واقعا تو بهشت بود... میگرفت
 

 از گفتن ي قصد بدقتایحق.  شودی نامحسوس جمع میلی خ،یصورتش کم        
 خواهد فکر کند از یدلم نم.  را به زبان آوردممی هایفقط دلتنگ.  نداشتممیحرفها

 طور می گوی هر چه ممی ازدواج کردی که از وقتفیاما ح.  هستمی ام ناراضیوضع کنون
 . کندی برداشت ميگرید

 زیانطور خم شده به طرف مهم.  گذاردی مزی مي خورده اش را رومی ني چاوانیل        
 :دی گوی گرفته میی نگاه به من با صدایو ب
 

 .....خودت خواسـ _        
 

 تی بچگيتو خودت دلت برا... ی کنیچرا بد برداشت م...  نبودنیمنظورم ا _        
دلم تنگ ... ي اون موقع ها شدهی شبیلیاالن به نظرم اومد خ...  من فقط شه؟یتنگ نم

 .نیهم... شد 
 

 يادی روزها زنیاعصابم ا.  گردمی شوم و به آشپزخانه بر میناراحت بلند م        
به جان قابلمه .  باشدی به بار آورم که جبران ناشدنی ترسم افتضاحیم. حساس شده

 ی افتم و تمام حرصم را سرش خالی شستنش را نداشتم، مي که بعد از شام حوصله يا
 . کنمیم
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 نیدرست مثل هم.  پاك کردی زندگي ها را از صفحه زی چیلی شد خیکاش م        
 را زیهمه چ.  شدمیآن وقت من دست به کار م. می زدای قابلمه ميلک ها که از رو

 مامان و هامون را به آنجا د،ی خودم، فرم،بعدی کردم به جز بهشت عمو رحیپاك م
چرا .  دادمیاه نمچ کس را به بهشتمان ری کردم و هیدرش را قفل م.  کردمی مدیتبع

 فیفقط ح.  زدودمی از خاطرشان مادی دادم و گرد اعتی و مادرش را هم راه میمرتض
 ! توانستم زنده کنمیکه مردگان را نم

 
 هما _        

 
 به دست در چهارچوب در ینیس.  چرخانمی مشیبا مکث سرم را به سمت صدا        

 دنی و دوباره مشغول سابرمی گینگاه م.  کندی گرفته نگاهم مي و با چهره استادهیا
 . شومیم
 

 .زی ميممنون بذارش رو _        
 

 دانم که خودش هم از برداشت عجوالنه یم. دی آی مزی با مینی برخورد سيصدا        
.  نداردشتری حرص بي برایی پر شده و جاتمی ست اما من هم امروز ظرفمانیاش پش

کاش حداقل .  سوزاندی کنند، دلم را می را ترك م که آشپزخانهشی قدم هايصدا
 :دی گوی مکث می شود و بعد از کمیم  پاها متوقفي لحظه صداکی.  گفتی ميزیچ
 

 !ادی زیلیخ... شهی اون روزا تنگ ميمنم دلم برا _        
 

 . دارمی دست بر مدنی شود بر آتش حرصم و از سابی میحرفش آب        
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 کنم و به سمت اتاق خواب ی آشپزخانه خشک مي را با حوله سمی خيدست ها        
 . رومیم

 ی قابلمه ام را مدنیباز هم دلم ساب. ستی تخت ني از آثارش رويباز هم اثر        
 ي خواهد رویباز هم م.  رومی گردم و به سمت اتاق کارش میبا حرص بر م. خواهد

اما به .  بزنمادی خواهد سرش فریدلم م.  شومی میعصب.  بخوابدی لعنتيآن کاناپه 
 ناراحت به کاناپه یبا حالت. ستمی ای در مرچوبدر چا.  کنمی خودم را کنترل میسخت

 یسع.  کندی اش را چک می گوشی سرخ از خستگی گنده، لم داده و با چشمانیِ لعنتي
 !ندازدی نهی سامی کنم حرصم بر صدایم
 

 . تخت بخوابي برو روایب _        
 

 .دی گوی دارد و در همان حال می اش بر نمینگاهش را از گوش        
 

 .راحتم _        
 

 کی و تحرختهی فشارم تا اعصاب به هم ری را با تمام قدرت بر هم ممیدندان ها        
وارد اتاق .  و بر سرش آوار شوددی آرونی نشود که از حنجره بيشده ام، داد و هوار

 کشم و ی مرونی را از دستش بلیموبا.  رومیجلو م.  کندیهم مباالخره نگا.  شومیم
 . کاناپه بلند شودي کشم تا از روی را مشدست.  گذارمی کارش مزی ميرو
 

 ...همـ _        
 

 راحت یلیمطمئن باش اونجا جات خ...  تخت بخوابي جان پاشو برو رودیفر _        
 .تره
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 دیحاال با. مسخره ست.  کنمیدستش را رها م . شودیکالفه و با اخم بلند م        

 . را هم راحت کنمالشیخ

من در . اما کور خوانده.  شوم و برومالی خیحتما منتظر است تا ب. ستادهیهنوز ا        
 ! اشی من تنها به خاطر اوست، به خاطر راحتيهر چند لجباز.  از او غد ترميلجباز

 که تخت خوابش ي اهیزیلعنت به جه.  کنمیآهم را همان جا در دل خفه م        
 !دونفره است

 ی کارش را اشغال کرده، نشان مزی چند روز منیخودم را مشغول لپ تابم که ا        
 :می گویدهم و در همان حال آرام م

 
 مقاله هیهامون ... اصال فکر نکنم بتونم بخوابم...  کار دارمیلیمن امشب خ _        

 ... اون کارکنمي رودیبا... ه کنمفرستاده واسش ترجم
 

 .رمی کالمم را بگشی توانم نی کنم نمیهرچه م        
 

 . راحت، تنها بخوابالیتو با خ _        
 

او از همان ! خودم خواستم.  بزنمهی به او کنانطوری ادینبا.  گردانمیسرم را بر نم        
 است که ادی چند روز آنقدر زنی ااما فشار.  بودمرفتهی را گفته بود و من پذنیاول ا

 و هر چه ردی به دل نگدوارمیام.  از کارها از دستم خارج شدهیلیراست و درست خ
 !رمیتا من هم به درد خودم بم. ودزودتر از اتاق خارج ش

 
 يگرما. دی آی تازه چند قدم هم به طرف مچی رود هی که نمرونیاو اما ب        

 شانه ام يدستش آرام رو. کنمی پشت سرم حس مکی نزديحضورش را در فاصله ا
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 خودت دیانگار باز هم بخواهد بگو. نگاهش پر از حرف است.  گردمیبر م. ندی نشیم
 از شی بنی است و اشترینگاهش ب اما غم!ی خودت خواست؛ي را قبول کردطی شرانیا

 . کندیاندازه ناراحتم م

 داند که حرفش را از نگاهش خوانده یحتما نم. دی بگويزی کند تا چیدهان باز م        
خب چه کنم دست .  اش را ندارمی زدم اما طاقت ناراحتشی که ناخواسته ننیبا ا. ام

 :می گوی معی کنم و سری می دستشیپ. خودم نبود
 

 .نیهم... ی خوام تو راحت باشیمن فقط م... زمی عزيخسته ا.  جاندیبرو فر _        
 

 ی حرف سرش را خم میب. ي بهاريباز هم مثل آن روزها.  کندی نگاهم میکم        
 ی کند و از اتاق خارج می مهر می ام را کوتاه و البته با طعم عذرخواهیشانیپ. کند

 .شود
 

سرم . نمی نشی می لعنتي کاناپه ي شوم و روی منی دروغي ترجمه هاالی خیب        
هنوز .  دهمی را ماساژ ممی هاهیقی ش و با پنجهرمی گیسرم را در دست م.  کندیدرد م

 ! حماقتای که گرفتم را عشق بگذارم یمی دانم اسم تصمی نمیهم گاه
 

  تونم همایمن نم _        
 

 بار، کی هی رفت و فقط هر چند ثانی راه ممی گرفته روبرویکالفه و خسته با حال        
و . ردی گی مرا مي کردم گلوی زد که حس می چنگ ميطور.  زدی را چنگ مشیموها

 شدم و ازحضور ی چنگها خفه منی از ایکی کرد؛ کاش در ی کار را منی کاش ايا
 .م کردی اش، راحتش می ام در زندگیلیتحم
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 توانست حس و حال یاو نم.  گفتن نداشتمي برای تخت نشسته بودم و حرفيرو        
 کرد که از داشتن ین برخورد م با ميطور.  توانستی کس نمچیاصال ه. مرا درك کند

 حس نی کردن ارونی کلمه در بی واقعیاما به معن.  شدمی می حس جنون وار عصبنیا
 .ناتوان بودم

 
آخ .  گفتمی میبه چه زبان.  نداشتمشی برای حس بودم و راه نجاتنیمن عاجز از ا        

 سوخت، من در حس خواستن او ی خودم ميدلم برا. دی فهمی کس مرا نمچیخدا ه
 می برايغرور.  که کرده بود، پس زدنم بود و بسيذوب شده بودم و او تنها کار

 .افتمی ی هم نمینمانده بود و راه نجات
 

 به بارش يزیچ.  را در دست گرفتمیدستها.  زانو زدمی آشفته روبرویبا حال        
 .دیایب خواست کوتاه ی نگاهم نمانده بود و او نميابرها

 ی از درد پس زده شدنِ خودم مدیهم با.  بود که من داشتمی نکبتی چه زندگنیا        
 حال مطمئن بودم که نیبا ا. دی کشی شدنم ملی از تحمدی که فريسوختم و هم از درد

 داغ و جالب بود که من نی سوخت در ایم.  او، درد نداشتن نسترنش استیِدرد اصل
 . سوختمی مشیهم پا به پا

 : التماس وار گفتیبا لحن        
 

 ...بگو و تمومش کن هما... ي خوایبگو خودت نم... ی تونیبه بابااتا بگو نم _        
 

 لحظه به زور نی که تا اي اهیگر.  افتادمهیتحملم را از دست داده و به گر        
 چشمانم منفجر شده یِ اشکيانگار غده .  توانستمی نمگریکنترلش کرده بودم و د

 . قابل کنترل شده بودریباشد، فوران اشکها غ
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 . خورهیبه هم م... احساسم... که حالم از خودم و...  باهامي کرديکار... دیفر _        
 

 !انتظارش را نداشت.  را گم کردشی من دست و پاي آسالی سي هیاز گر        
 

 ی دونم که نمیمن م... ی خوام تو خوشبخت شیم... گمی خودت ميمن برا _        
 .نویبفهم ا...  تونم خوشبخت کنمی کس نمچیمن ه... تونم خوشبختت کنم

 
 ! فهمد؟ی مرا نمانی منی ایچرا کس.  کند ذهن هستمی فهمم من اصال آدمینم        

 لی کردم، سی هرچه چشم ها را باز و بسته مدمی کشیهر چه به صورتم دست م        
 . شدیتمام نم

.  برداشت و به سمتم گرفتزی مي از رویدستمال. درهم و ناراحت بلند شد        
 : پس زدمیدستش را با حرص و ناراحت

 
 ازدواج کنم؟ برم دی خواد با فری دلم نمگهیبرم بگم د... کنهی باور ميفکر کرد _        

 من بهش گفتم نیمگه قبل از ا... دی فرکنهیباور نم...  دوستش ندارم؟ آره؟گهیبگم د
به جون خودت من ازش ... به جون... خودش خواست. دیکه دوست دارم؟ خودش فهم

 کمی... منم خسته شدم...  دیباور کن فر... می کنی عروسهم  به تو بگه باادینخواستم ب
 !نی منو ببکمی...  مرده ها رو يایول کن اون دن

 
.  شد، اما دست خودم نبودی حرف ها گفته منی ادیبا ندیشا. داغ کرده بودم        

 راحت زار بزنم، که الی با خي اتاق فرار کنم و در گوشه انیخواستم بلند شوم تا از ا
 . پر از سوز و غمشی بود اما، صدايصورتش سخت و جد. مانعم شد
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 يایدنبه قول خودت من تو ...  با من سختهیزندگ... گمیمن به خاطر خودت م _        
 ...مرده هام

 
 شیسوز صدا.  طور بلرزاندنی را اشی که زدم تا صدایلعنت به حرف. لعنت به من        
 شک از درد او یمن اگر تا کنون از درد خودم نمرده ام، ب.  زدی ام را آتش موانهیدلِ د

 . شدم از گفته اممانی وار پشانهیدو! خواهم مرد
 

 ...نیبب... یعنی... من.  نداشتميمن منظور _        
 

 ...ي تونم همه ینم...  شوهر خوب و کامل باشمهی تونم برات یمن نم _        
 

 دی را محکم تر کششیکالفه تر شد و موها        
 

 خوام عذاب ینم...  برآورده کنمازاتوی نيهمه ... ي تونم همه یمن نم! یاَه لعنت _        
 ...یبکش

 
 . خواست فرار کنمیدلم م! لعنت به من.  زده نگاه از چشمانش گرفتمشرم        

 
انگار ...  با هممی االن باشنی مثل همی تونیم... يای کنار بطی شرانی با ای تونیم _        

 حال و روزم ی دونم تا کیمن نم...  باشیمنطق... هما جان... مینه انگار که زن و شوهر
 اسم تو شناسنامت هی فقط با ی تونیم...  تونم بهت بدمی هم نمی قولچیاما ه... نجورِیا

 ینم... قبول کن... سخته هما...  من زی عزی تونینم... ی کنیه کنارت زندگی ساهیو 
... نمی نسترن ببي کس رو جاچی تونم هیاما من نم... اما ... خوام با گفتنش عذابت بدم 
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 نمونیب... مونهی تو زندگشی ساشهیهم...  تونم فراموشش کنمی کنم، نمی ميهر کار
 ...نمی بی کنم اونو میکه نگاه م چون من هرجا رو...  ندازهیفاصله م

 
 و ادامه دی کششی دست در موهای شده بود که عصبی دانم چهره ام چه شکلینم        

 :آرام تر ادامه داد.  انداختری به تاخی دلم را کمدنی به آتش کشي
 

 ی هم نمي زودنی دونم که به ایاما، م. دونمیباور کن نم... ی دونم تا کینم _        
 یاما فکر م...  هی دونم گفتنش نامردیم... رشمیمن تا ابد درگ...  بشمالشی خیتونم ب

 ...یکنم درکم کن
 

 ي را جای توانستم کسیمگر من م.  کردمیصد در صد درك م.  کردمیدرك م        
 خوش به حال نسترن که مرده اش هم از من خوش اقبال تر آخ خدا.  تصور کنمدیفر

 .بود
 

 ....هما، به روح نستـ _        
 

 : و گفتدی چشم از نگاهم دزدمانی پشیبا حالت        
 

 نیتو حقت بهتر... ی خوام با ازدواج با من بدبخت بشیبه روح مامانم نم _        
 .هاست

 
        & 

 
 ی مهربانش را نوازش مي دارم و چهره ی برمزی ميتا را از روقاب عکس بابا ا        

 .کنم
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 کم کم گهید... مونی از وضع زندگي خبری هنوز بای ی دونی دونم االن مینم _        

 ...می راضنمی بابا اتا، من به همیکنیباور م... شهیداره چهار ماه م
 

 حرف بزنم، درد و دل شی بودنش، برانِیری شي خواهد مثل همان روزهایدلم م        
 .کنم

 
 باهام اتمام حجت نکهیدو روز بعد از ا...  کسچیه...  دونه بابا اتای کس نمچیه _        

 باز نکهی اياون دو روز رو هم فقط برا...  رو قبول کردمزیکرد، رفتم سراغش و همه چ
لحظه هم به  کی یچون اصال حت...  صبر کردمی گرفتمی تصمیبهم نگه احساس
 به نظرت حماقت کردم؟... تونستم ینم...  کردمینداشتنش فکر نم

 
 چشمم ي از گوشه یاشک.  زندی کنم او اما هنوز لبخند میمنتظر جواب نگاهش م        

 . افتدی چشمش مي چکد و رویم
 

بهش گفتم همه .  نشممونیقول دادم پش.  وقت گله نکنمچیبهش قول دادم ه _        
 ... من باشيتو فقط برا... ا قبول  شرطي
 

 یحاال که فکرش را م.  شودی مسی قاب خي شهی و شرندی گیاشک ها سرعت م        
 یاما انگار در من، من.  که گرفتم متعجب بودمیمی خودم هم از تصمنمی بیکنم، م

خودش .  بر آن نداشتم و ندارمی تسلطچی کند، که هی کرد و می می زندگگرید
 . کندی و مرد کی خودش هم اجرا مرد،ی گی گرفت و می ممیتصم

 ... خندمی اراده میب        
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 ده نکهیا...  اتفاق افتادعی انقدر سرزی همه چشهی بابا اتا هنوزم باورم نمی دونیم _        
تو به خواستَت ...  ی هفته بعد ترکمون کنکی و تو هم می کنیروز بعدش ما عروس

 ی منُیهم...  سرو سامون گرفتدتی هم فردم،یقم رسهم من به عش... يدیرس
 گه؟ی دیخواست

 
 . اشکها لبخند بزنمانی مکنمی میمن هم سع.  کندیباز هم فقط با لبخند نگاهم م        

 
نصفه و ... دمیمنم رس... يدیتو کامل به آرزوت رس... راحت بخواب اتابک خان _        

 .دهی هنوز نرسدیاما فر... با حسرت... با درد ...  مهین
 

 اندازم و ی مدی محبوب فري کاناپه يخودم را رو. کنمی رها مزی ميقاب را رو        
 . کنمیهق هقم را در آغوشش خفه م

 ی نجات دست و پا مي براشتری بد،یهر چه در مرداب عشق جنون وارم به فر        
 . شومیم و هالك م روی هم فرو مشتریزنم، ب

 ي مدت تحمل کرده ام، وسط سالن خانه ام رونی که اییخسته از استرس ها        
 دهم و دستم را دور ی مهی پشت سر تکيکمرم را به مبل دونفره .  شومی ولو منیزم

آنقدر دلم از .  خانه را ترك کردهدی شود که فری می ساعتکی. کنمیزانو ها حلقه م
 . نماندهی از آن باقيزی چگری ده کدهی سرکه جوشروی مثل سدنشیترس فهم

 
 سه روز را بخوابد، اما فقط همان روز اول در خانه ماند و نی خواهد ایگفته بود م        

 ترك کرد و اری مازی عکاسي هی خانه را به مقصد آتلشی ساعت پکی. استراحت کرد
 اریامکان ندارد ماز.  هستمدیام نادی ناامگرید.  مرا هم با خود برديتمام آرامش ظاهر

 بار هم که شده کی ي خواهد برایامکان ندارد و من دلم م. ند بداند و سکوت کيزیچ
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. دی فهمی باالخره که ممی گویمدام به خودم م.  خواهم بشودی که من ميزیآن چ
 است نی مهم اگر،ی چند سال دگر،ی چند ماه دگر،ی چند روز دای کرد حاال ی نمیفرق

 ! توانمینم. رمیبپذ  توانمینم. ردی گیاما دلم آرام نم. دی فهمیکه باالخره م
 

 بر دوش یی هم به من ثابت کرده بود که تواناي مدت پنهان کارنی همنکهیبا ا        
 بارش له خواهم شد، باز هم ری هستم که زی راز را ندارم و خودم تنها کسنی ادنیکش

 بار له شوم و نی اری خواهد زی ست اما باز هم دلم میگوانید.  شودی نمیدلم راض
 . وسط ضربه خواهم خوردنی ازهمه اشتریدانم خودم ب ی منکهیبا ا.  نفهمديزی چدیفر

.  را داشتهی نقش اصلدی فرم،ی خواست و آرزوها و هدف هاي در همه شهیهم        
 . خودخواه باشمی خواهد کمی دلم منباریاما ا.  او، اول صف بوده و خودم آخرشهیهم
 
 

 شی اول بارداري خواهم او را در ماه های نمنکهیبا ا.  تماس گرفته اميبا شاد        
 . فکر کنمیی توانم تنهای نمگرینگران کنم، اما واقعا د

 و غمخوار اری يشاد.  سخت استمی معضل برانی روبرو شدن با اییتنها        
 بار را با او نی راحت االی توانم با خی ست که می کس ام بوده و هست و تنهایشگیهم

 داشته می سوالهاي برای او بتواند جوابدوارمیمغز من که از کار افتاده ام.  کنممیتقس
 .باشد

 ...  کاشيا. دی نگويزی چاری کاش فقط مازيا        
 
 

 !!!؟يدی حتما اشتباه ديزی چنی همچشهیمگه م _        

 را باور يزی چنی همچیآخر چه کس.  مثل روز اول من استقایش دقبهت و تعجب        
 . کندیم
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 چی روبرو شدم و هقتی با حقدیقبل از آمدن فر.  دهمی سرم را تکان مدیناام        
 یاز همان بار اول.  فهممی را نملشیدل.  دانمی اش را نمیی به آن ندارم، فقط چرایشک

 کردم دای پنیقی که ي به سنکوب کردنم نمانده بود و تا روزيزی و چدمشیکه د
 نکرده می لحظه رهاکی ست، سوالها يداری بص کابوس مخصونی و انمی بیخواب نم

 ی ندارم همان جا مشانی برای شوند و چون جوابی مفیاند، پشت هم در مغزم رد
 .رندی گی ميماندند و اعصابم را به باز

 
 ي اما آنقدر ناباوردی بگويزی خواهد چی کند میا باز و بسته مچند بار دهانش ر        

از ته . ردی گی شود را می که از دهانش خارج نمی حرفيدر حاالتش وجود دارد که جا
 هی شبيزی چدی بودن شانیست و ا"او"در هر صورت اصل، حضور. کشمیدل آه م

 ی فرقگرید.  ستی آسماني بالهی شبشتریمن ب ي من؛ برايالبته نه برا. معجزه باشد
 ممکن، به هر حال انکار ری کند، هر چقدر هم که باورش سخت باشد، هر چقدر غینم

 !رستیناپذ
 

 از ي ابهی غري برایحت.  باالستتی نهای خبر بنیشوك ا.  شومی مينگران شاد        
 . من بودهي همپاشهی خبر، چه رسد به او که همیهمه جا ب

 
 . کنمرتی درگي که داری وضعنی خواستم با ای نميببخش شاد _        

 
 عالم نی کند اما انگار در ای نگاهم می نعلبکي گشاد شده به اندازه ییبا چشمها        

 .ستین
 

 !يزی چنی همچشهیاصال مگه م...  هماي شدوونهید _        
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. کنمی مفی تعرشی را برازی دهم و آرام آرام همه چیباز هم سرم را تکان م        
 . بودم رادهی و شندهیهرچه د

 
 رم ی گذاشتم مغامیبراش پ.  هنوز خواب بوددیفر... صبح زود. امروزم رفتم _        

 شک نکنه گفتم حال تو بد نکهی اي برگشتم انقدر حالم بد بود که برایاما وقت. دیخر
 .حواست باشه... شده

 
 خدا دلش به حالم بسوزد و دیفتم تا شا که مطمئن بودم، باز هم رنیامروز با ا        

 باطل که حضور خودم مسخره تر از الی خیاما زه.  مسخره باشدی شوخکی زیهمه چ
 .قتی بود و حضور او پررنگ تر از حقیهر شوخ

 
 

 تماس گرفت دی فرشی ساعت پکی. می کشی آه می و نوبتمیدر سکوت نشسته ا        
احتماال نهار را هم .  بروداری خواهد به سراغ مازی بوده و تازه مي کارریو گفته بود درگ

 . گذراند و منتظرش نباشمیبا او م
 

.  دهدیاز پشت آنها خود را نشان م "او" ری کنند و تصویآه ها فضا را مه آلود م        
 . شده باشموانهیکاش د

 
 آخه چطور ممکنه؟ _        

 
.  ندارمیو من هم جواب. دی گوی جمله را منی اي که شاد بار هزارم استي برانیا        

.  بودم و هنوز هم هستمرشی مدت خودم هم درگنی ست که ای همان سوالقای دقنیا
 :دی گوی محتاط میبا لحن
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  دونه؟ی که نمدیفر _        
 

 . دهانش را ببندداریکاش ماز. کاش نداند.  شودیدلم آشوب م        
 

  دونمینم... نه  _        
 

 :زندی ری ممی اراده اشک های شوم و بی طاقت میب        
 

  کنم؟کاریچ...  يشاد _        
 

 .ردی گیمرا با دستان مهربانش در بر م. ندی نشی شود و کنارم می بلند من،یغمگ        
 

 ت اصال خوب هی مدت روحنیآخه ا...  ی باشدهی اشتباه ددی گم، شایمن بازم م _        
 ...ی داشتالیهمش فکر و خ... ختهیفوت اتابک خان هم بهمت ر... نبوده

 
 :می گوی ميدواری ام که با اموانهی روم، دی حرفش مانیم        

 
 . بهترهیلی خیوونگی خدا ديوا...  ي شدم؟ آره شادوونهی دیعنی _        

 
 .دی گوی کند می و همانطور که کمرم را نوازش مدی گوی مي"نچ"        

 
 . هماهی چه حرفنیا _        

 
  بهترهينجوری اي شده باشم شادوونهیکاش د _        
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 رو هم نیبدتر از ا. ي نبودفیآروم باش هما، تو که انقدر ضع... شششش  _        
 ! رفتهادتی يگذروند

 
 يهمه .  من بدتر و بهتر وجود نداردياما برا.  ام را هم گذراندهنی بدتر از ايآر        

 کمتر، ی حاال گاهد،ی از ترس از دست دادن فریعمرم در تالطم گذشته؛ تالطم ناش
 .شتری بیگاه

 
 ي و انقدر خودخوری تا حداقل مطمئن بش،ي کردی صحبت میکاش با کس _        

 .ینکن
 

  بفهمهیس ترسم کیمن اصال م...  ي بگم شادیبه ک _        
 

 ؟ي حرف نزداریبا ماز _        
 

 . شومی میشاک        
 

 . بعد برم باش حرفم بزنمقا،یمشکل من خودشه دق _        
 

 ردی گیترس تمام وجودم را م        
 

 . نذاشته باشهدی کف دست فرزُیاصال شک دارم تا االن همه چ _        
 

 : شنومی کند اما میآرام زمزمه م        
 

 شیهنوزم نشناخت _        
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 . گذاردی خواهم خودم را جدا کنم که نمیکالفه م        
 

 فعال آروم باش...  دیباشه ببخش_        
 

 . توانمینم        
 

 می شهر برنی از ادیبا...  کنم کاریچ...  کنم ی دارم دق ميشاد _        
 

 ...رسهی به ذهنم نمیچیه ... دونمیواقعا نم...  بگم یچ _        
 

 .کنمی را با حرص پاك ممی زنم و اشک های را با شدت پشت گوش ممیموها        
 

 . که من دارمهیاهی چه بخت سنیا _        
 

 تونه ی نمگهی که دی کس،ی ترسیاصال تو چرا انقدر م...  هی چه حرفنیهما ا _        
 . کنهيکار

 
 :می گوی به هق هق افتاده ام، مهی که از شدت گریدرحال        

 
 . تونمیم... منِ احمقم... من...  تونهیاون م...  تونه ی مدیفر _        

 
.  کندی و آرام نوازش مردی گی دستانم را در دست مندیبی ام را که مي قراریب        

 . لرزدی هم مشی شوند و صدای مسیچشمان او هم خ
 

 .شهی درست مزیهمه چ... آروم باش... زمیآروم باش عز_        
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 یی خودنماچگاهی هگری من دي شک برایب.  ستیبی غريچه واژه  "آرامش "        
از .  نشده بوددای پمانی سرو کله اش در زندگچگاهی شد اگر هیچه م. نخواهد کرد 

 شهی که همي امهیهمان آرامش نصفه ن. همان روز که آمد آرامشم را هم با خودش برد
 .در تالطم بود

 
 ی بر نمي کس کارچیاز دست ه.  شودی درست نمزی چچی هگری دانم که دیم        

 می توانی هنوز نمی وقتم،ی مقابله کنییحای با نفس مسمی توانیآخر چطور م. دیآ
 .می کنهی خود توجي را براقتیحق

 رفتهیمن که پذ.  نشدهدهی آفرمی برای بودم خوشبخترفتهیآخ خدا من که پذ        
 . چه وقت معجزه بودگریپس د.  شدهدهی طرفه آفرکی من فقط ریبودم عشق در تقد

 ...چه وقت زنده شدن مردگان        

 .ستمی که نبهی حالت، غرنی هما با انیبش _        

 که ستی اقهیچند دق.  گذارمی مزی مي که روستی اوهیاشاره اش به ظرف م        
.  حامله استي آورده ام که شادادی و من انگار تازه به میاشک و آه ها را تمام کرده ا

 :می گویآرام م
 

 همه استرس بهت وارد نی و انجای هم محمد بفهمه کشوندمت اينجوریهم _        
 .کردم خونم حالله

 
 . دهمی را به دستش موهی پر از می دستشی و پنمی نشیکنارش م        

 
 . تا غذا سفارش بدمرهیبخور ته دلت بگ _        
 

 .ردی گی را از دستم می دستشیپ        
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 .می خوری درست کن باهم ممروی نهی...  خوادینم _        

 
 دارد که به یآن طفل معصوم النه کرده در بطنش چه گناه.  کنمی نمیتوجه        

 . بکشدیگ مزاحمِ مادرش، گرسنشهی دوست هماهیخاطر بخت س

 را هزار می هادهی شود، تمام دی خاموش، باز هم فکرم پر از او مونی به تلوزرهیخ        
 ی نجات مالی و مرا از فکر و خدی لنگی کار مي جاکی کنم کاش حداقل یباره مرور م

 آنچنان مثل قطعات پازل، درست و منظم کنار هم قرار گرفته اند که زیداد، اما همه چ
 .گذارد ی نمی باقی شکچی هيجا
 

 . کنهی بفهمه ولم مدیفر _        
 

 ؟یاز کجا انقدر مطمئن _        
 

 بر ی پررنگ بوده و دائم سعتی نهای ذهنم بي مدت گوشه نی که ايانگار فکر        
.  داردی را در پي با صدا مرور کرده ام که جواب شادنباریخفه کردنش داشته ام را ا

 مورد شک نیچون در ا.  دهمی محیسکوت را ترج. دارم جواب دادن نيحوصله 
 .اورمی بلی دلي کتاب ده جلدکی شی توانم برایندارم و م

 ی نمنیی پامی و من آب هم از گلوردی گی ممی که سر چاقو زده روبرویبیتکه س        
 .بی سنیرود چه رسد به ا

 
...  شک دارميدی و شنيدی که دییزای هما، اوال که من هنوز هم به چنیبب _        
 ...دوما
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 .دی گوی دهد و می صورتم تکان ميچاقو را جلو        
 

 . دستم افتادنوی اریبگ _        
 

 . گذارمی اش می دستشی پي دارم و گوشه ی را از سرِ چاقو برمبیس        
 

 دوما رو بگو _        
 

 . چسباندی بار به دهانم منی زدند و ای را سر چاقو مبیبا اخم دوباره س        
 

 رو دست من و یفتی بي رنگ و رو غش نکردنی کوفت کن تا با انویتو اول ا _        
 .گمیبعدش م... جوجم

 
 نگاه منتظرش و به خاطر ری و زرمی گی را با اکراه مبیس.  کشمیسرم را عقب م        

 ی می دستشی نگاهش را از من به پتمندیرضا.  گذارمی در دهان مزشی عزيجوجه 
 : داردی خودش برمي هم برایبیدهد و تکه س

 
. رتشی بازم بپذدی فری دونی درصدم درست باشه، تو از کجا مکیدوما، اگه  _        

 همه نی اگهینم...  کرده مرده و خانم زنده بودهی همه وقت که فکر منیاونم بعد از ا
ال داغون شدم از فکر نبودنت و تو خوش و خرم  من سه سگهینم...  يمدت کجا بود

 همه نی بودنش بعد از انی عوض شده هما همزایچ یلیخ...  ؟ي کجا بودستیمعلوم ن
  دروغ بوده وگرنه تا االن کجا بوده؟ هان؟دی که عشقش به فردهیوقت نشون م
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 شود از ی عاشق و کور میاما آدم وقت.  ها فکر کرده امنیمن هم به ا.  دانمینم        
 تلخ را هر لحظه با گوشت و پوستم تی واقعنیمن ا!  شودیکور مادر زاد هم بدتر م

 . به آن ندارمی کنم و شکیحس کرده و م

 :  کشمی مقی عمیآه        
 

 . دونمی نمي دونم شادینم _        
 

 .ردی گی گذارد و دست مرا در دستش می مزی مي را روی دستشیپ        
 

 مرده ها رو ادی بستی که نحی اون عقلتو به کار بنداز حضرت مسکمیهما جان  _        
 بنده خدا رو يدی مگه ندن؟یبعدشم اصال مگه شماها تو مراسمش نبود... زنده کنه

 .خاکش کردن
 

 نه _        
 

 : کندیمتعجب نگاهم م        
 

 نه؟ _        
 

 مارستانی بدی بوده که فریی انگار همون روزاشی دونم خاکسپارینه خب، نم _        
 می حالیچی هد،یمن که کال به خاطر اوضاع فر...  می اون بودریما همه درگ.  بودهوشیب

 ادته؟ی ياون موقع تو هم ماه عسل بود...  آوردیبابا اتا ازشون خبر م. نبود
 

 پشت دی شک فریب.  پراندی را از جا ممانی در قفل هر دودی چرخش کليصدا        
 ! باشداریدر است، اما او که قرار بود با ماز
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 . شودی به سوال و تعجب به هم دوخته مختهی آممانینگاه هر دو        

 دهی فهمیعنی.  را با ترس عوض کردهشیسوال نگاهم جا.  افتدیدلهره به جانم م        
 . عجله به خانه آمدهنیو با ا

 خواهد آرام باشم؛ ی کند، می نگاهم منانی با اطمند،ی بی ترسم را که ميشاد        
 . توانمیبه خدا نم.  توانمینم. خودم را کنترل کنم

 مبل تک نفره ی به سمت شال و مانتو اش که به پشتيبا باز شدن درِ خانه شاد        
 ام یهوشی به بيزیمن اما چ.  اندازدی سر مي رود و شالش را روی کرده مزانیآو

 "اومده که بره ". "دهیفهم "،"دهیفهم ":  کندی در سرم مدام تکرار مییصدا. نمانده

 تر مرا ترك کند و به عیآمده تا هرچه سر.  تواند باشدی نمنی از اری غزی چچیه        
 .آمده تا مرا نابود کند. ونددینسترنش بپ

 اریاَه لعنت به تو ماز... ی لعنتاریماز        
 

 مبل بلند ي به دسته هی کرده به زور و با تکفی را ضعمی هاچهی که ماهیبا لرزش        
 . شومیم

 به سقوطم يزیچ.  کندی و دستش را دور کمرم حلقه مستدی ای کنارم ميشاد        
 : کندیآرام زمزمه م. نمانده

 
 .آروم باش هما _        

 
 ی می آورد و در جاکفشیکفشش را در م. ود شی با دو ظرف غذا وارد مدیفر        

 .گذارد
 

 ...هما _        
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 که در انتظارش ندی بی تازه ما را مد،ی آی زند و دو قدم جلو می می چرخمین        

 .می استادهیا
 

 ی از لرزش عضالتم کم میکم. شهیمثل هم.  ستي زند، رفتارش عادیلبخند م        
 بوده اری ممکن است شانس با من یعنی شود، ی مدهینگاهم به سمت ساعت کش. شود

 : شودی کنارم چهره اش گشوده مي شاددنیبا د! باشد؟
 

  ورانی خانوم، از ايبه به سالم شاد _        
 

 اندازد ی مزانی به منِ نامی نگاهدیفر.  دهدی جوابش را میی هم با خوشرويشاد        
 :دی گوی مي آورده باشد، دوباره رو به شادادی به يزیو انگار چ

 
 ؟ي خدا بد نده، بهتر شدیراست _        

 
 حواس پرت به او گفته يدختره .  افتدی شود و به تته پته می هاج و واج ميشاد        

 . را به حالِ بد او نسبت داده امروزمیبودم که حالِ بد د
 

 ....ـیزیمن که چ... من؟  _        
 

 ی روم و تند تند می حرفش مانی و لو رفتن دروغم، به ميبا ترسِ گند زدن شاد        
 :میگو
 

 خدارو شکر... ستی نشیزی محمد بردتش دکتر چروزهی بهتر از دیلیآره خ _        
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 حرف ي نافرمش افتاده ادامه يِ که تازه دوزاري فرستم و شادی مرونینفسم را ب        
 دروغ دهی فهمدی گوی که مینگاه.  دهدی را پاسخ مدی و نگاه مشکوك فرردی گیمرا م

 .گفته ام
 

 ی نشده داره جا پاشو محکم ميزی ما هنوز چي جوجه نیا... خوبم خداروشکر _        
 .کنه

 
 ی را فراموش کرده باشد،نرم مزی انگار همه چ،ي شادي از جوجه دنی با شندیفر        
 که خودم هم یحسرت. نمی بی که تنها من آن را میحسرت. رتگرم و پر از حس. خندد

 عاشق دی و فردی از وجود فريمن عاشق بچه ا. میما هر دو عاشق بچه هست. آن را دارم
 !ستیمسخره ا يایدن.  از وجود نسترنيبچه ا

 
  هما؟یخوب _        

 
 چند دیفر. می آی شود،به خود می ممی نثار پهلوي که از جانب شاديبا ضربه ا        

 . کندی شود و با اخم نگاهم می مکیقدم نزد

 . کنمی کج و کوله می ساختگیدهانم را به نشان تبسم        
 

 خوبم خوبم_        
 

مشغول جمع کردن .  کندی هم مضطرب نگاهم ميشاد. هنوز نگاهش ادامه دارد        
 ی به سمت آشپزخانه م که با سرعتی شوم و در حالی موهی ها و ظرف می دستشیپ

 :می گویروم م
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 ؟ی باشاری با مازی خواستیمگه نم...  يچه زود اومد _        
 

 گردم تا باز نگاهمان ی دهم و برنمیخودم را مشغول نشان م. دی آیبه دنبالم م        
 . کندیتالق

 
 دورو برش شلوغ بود یلی بود خیغاتی تبلي پروژه هی ریدرگ... رفتم سراغش _        

 ... نموندمگهید
 

 ی کشم و آرام تر از قبل به سمتش بر می میقینفس عم. ردی گیدلم آرام م        
 .گردم

 
 . درست نکردمیچیه... ی غذا گرفتیمرس _        

 
 به ختهی آميبا تنفسِ هوا.  شودی مکمی کند و نزدی رها مزی ميغذا ها را رو        

 !وانهیمنِ د... رمی گیمک آرام م او کَم کَينفس ها

 :دی گوی مي جدیلی کند و خیاو اما اخم م        
 

آخه من تو رو ... ی به من بگي خوای شده نميزی چهی دونم یهما من که م _        
 شناسمت؟ی هنوز نميبزرگت کردم، فکر کرد

 
 اگر به قول خودش، مرا بزرگ دیشا.  شومی نگاهش مي جاذبه ریطبق معمول اس        

 . شدینکرده بود، عاشقم هم م

 ممنوعه ي کنم از نگاهم حرف هایحس م.  فکرهاستنیحاال چه وقت ا! یلعنت        
و از . رمی گیبه زور چشم م.  شوندی مشتری هر لحظه بشی فهمد که اخم هایشان را م
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 حاال نیگرنه خودم همکاش برود و.  کنمیخودم را مشغول غذاها م.  گذرمیکنارش م
 . دهمی را لو مزیهمه چ

 
کاش سه تا ... می غذا بخورمیبر...  گناه داره، گرسنشهيشاد... دیمن خوبم فر _        

 ...يگرفته بود
 

 بود نجای اشی پي چند لحظه نی کنم همی است که شک منیآنقدر سکوتش سنگ        
 . آوردی ممی و بغض به گلونگاهش دلخور است.  گردمیآرام برم.  زدیو حرف م

 ی بنی که از امیچه بگو... ی به تو که مرا تنها رها نکنمیچه بگو... آخ عشق من        
 چه کنم؟... با درد خودم... با درد تو... چاره تر نشوم

 شود و مرا از ی وارد آشپزخانه مي نمانده که شادمی اشک هازشی به ريزیچ        
 فهمد و ی و حال خرابم را مانمانی ميوضع آشفته .  دهدی نجات مدی نگاه فريجاذبه 

 . شودی ممی در پی پي کردن گند هایدست به کار ماست مال
 

 واسه خواهر زنت غذا گهیحاال د... چشمم روشن...  خان دیچشمم روشن فر _        
 ...آره؟ اگه به محمد نگفتم... يری گینم
 

 مانی هر دوي که لبخند هر چند کمرنگ، مهمان لبها زندیآنقدر بامزه حرف م        
 . شودیم
 

 ...  خواهر زن جانیینجای دونستم ایمن که نم _        
 

 :دهدی دار ادامه مهیکنا        
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 منم ي کنه گوشای چشه و فکر مستیبه خواهرت بگو که چند روزه معلوم ن _        
 !درازه

 
سرم را در .  شومی ولو می صندليرو.  شودی و از آشپزخانه خارج مدی گویم        

 دانم که یم. رمی گی را نمشانی چکند و من جلویاشک ها دانه دانه م. رمی گیدست م
 ی پشت سرم ميشاد.  آورندی به بار مي بدتری بسازم، خرابشانی براياگر باز هم سد

 : کندی مالد و آرام زمزمه می مه را نوازش وارانمیشانه ها. ستدیا
 

 لحظه فکر کن هر هی... ياری دووم نمينجوریا... ی به خودت مسلط بشدیهما با _        
... ادی درست از آب درباالتی فکر و خيهمه ...  محض باشهقتی حقيدی که ديزیچ

 خودتو دیبا...  ؟ي غصه بخور؟ی کنهی گرینی فقط بش؟ی کنکاری چي خوایاونوقت م
 ...یشی مبود زود نایلی خينجوریا...  هما يبساز

 
 یدلم ب.  کنمی و در سکوت سرد حاکم، تنها نگاهشان منمی نشی مانشانیم        
 ی باشم، وقتری دلگمی توانم از مسبب دردهای نمیوقت.  از دستشان گرفته استيخود

عقده  کردن خود، و ی خالي برايگری دزی توانم او را سرزنش کنم، دلم دست آوینم
 اند دهی دو که هم خود درد عشق چشنیاز ا  کوتاه تريواریچه د.  کندی طلب مییگشا

، چون "یخودت خواست" ندی توانند بگوی کوتاه است و نمای دننیو هم دستشان از ا
 . کنمجادیا "خواستن" حس قدرتمند نی در ايرییمن هنوز هم نتوانسته ام تغ

 :رمی گی لرزد از نگاه مهربانشان رو می که ميبه حالت قهر و با چانه ا        
 

  خودتونیِارزون...  خوامی رو نمهی ارثنیمن ا _        
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 از نگاهم د،ی آیخودشان هرگاه بخواهند م. ستندی من ناری در اختگری دمیاشکها        
 چکند و مرا با درد ی منیی حرف پای کنند، بی مسی را خمی شوند، گونه هایرد م

 . گذارندیها مخودم تن

آنها هم .  تر از بند من خالص شوندعی خواهند هرچه سری اشک ها هم میحت        
 . خواهمی عشق را نمنیمن هم ا.  خواهندی مرا نمدیمثل فر

 دوزم به نگاهشان، خوش به حالشان، چقدر آرام کنار ی چشم منیدوباره غمگ        
 . انددهیهم رم

 
...  دارمی من چه وضعنی فهمینم... نی شدرابیشق هم س عمر از عهیشما  _        

 ... بفهمهدی نبایعنی...  فهمهی کس نمچیه
 

 می گوی خودم مشی پیگاه.  فرستمی مرونی بقی عمیدرمانده نفسم را با آه        
 مورد نی در اي دانم شادیهرچند م.  داشتمیتا الاقل همدم.  دانستی ميکاش شاد

 :دی گوی ممی هاي قرار ی در جواب بیگاه.  تواند مرهم باشدینم

 هی سالمه، مردم دی فر،یدرسته که سخته اما برو خدارو شکر کن خودت سالم"        
 "چهی هششی پی عشق و عاشقنی دارن که اییایبدبخت

 با يدرد.  دادهياما خدا به هرکس درد.  شکرگزار باشمدی دانم بای دانم، میم        
 ي هایدرد من اگر در برابر بدبخت. گرانی با دسهی خودش، نه در مقاي وجودتیظرف

.  کننده استرانی ورد،ی گی خودم که ذره ذره جانم را مي است، اما برازی ناچگرانید
 .که بسوزم، خاکستر شوم و دم نزنم نیهم.  قدر استنی من همتیظرف

 :می گویبغض کرده م        
 

 ... دونهی نمچکسیهمون بهتر که هاصال  _        
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 ي و بدتر از آن جمله هی پرحرف، زخم زبان، گوش و کناي نگاه هايحوصله         

 .را ندارم "یخودت خواست"

 آرامگاه واری در نگاهشان به درهی روم و خیهمانطور نشسته، آرام عقب عقب م        
گره از بغض .  کنمیوفا را پاك م ی بياشک ها.  کنمی را دراز ممی دهم و پاهای مهیتک

 : شودی اما، باز نمرمیگلوگ
 

 ی حالم اصال خوب نمی که رفتيمخصوصا از روز... ستی مدته حالم خوب نهی _        
...  مرده ها درد و دل کنم؟يچقدر برا...  خودم درد و دل کنم؟يچقدر برا... شه بابا اتا

 ... خوادیاصال دلم بغل م...  خوادی محرم مهی مرهم، هیمن دلم 
 

 بندم تا اشک ها راحت تر از چنگال ی دهم و چشم می مهی تکواریسرم را به د        
 . فرار کنندمیدردها

 ی روحم شفاف نمي کدر شده ي باز هم پرده زمی ری روزها هرچه اشک منیا        
 هیکارم از گر.  بزنمادی فردی کنم بایحس م.  گرددیشود و از گرد دردها پاك نم

 . درمان کم کندی درد بنی از حجم ای زدن کمادی فردیشا. گذشته است

 درمان ی درد بنی خودم را هنگام گفتن از اي تا صدانجایامروز هم آمده ام ا        
 . در خودم ندارمختنی ري برایی جاگریبشنوم؛ آنقدر پرم، که د

 
... ممی از تصممونمینه پش...  نه آرامش دارمیوقت. از دست خودم خسته شدم _        

 راحت الی تونم با خی نمیحت...  کنمتی تونم گله و شکاینه م...  کار کنمی چدیشما بگ
من ...  بابا اتاي لوس بارآورددی فریلیخ...  شماستریاصال تقص...  گذشته ها کنمادی

 دونم، از تو یما م ها اگهی نميزیچ... رهی گی به خودش مم کنی گذشته مادی یهرچ
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 از بس رمی گی دارم غمباد مگهید ... "یخودت خواست" گهی خونم که مینگاش م
 . تو خودمختمیر

...         

 . کندی درددلم را خفه مي صدای زنگ گوشيصدا        

 برم و با ی فرو مفمیدستم را در ک.  کنمجادی اتمی در موقعيرییبدون آنکه تغ        
بدون نگاه کردن به صفحه ارتباط .  کنمی مدای را پی دو بار چرخاندن دستم، گوشیکی

 . پاسخ گذاشته امی را بمی زدم، تمام تماس هارونی از خانه بیاز وقت.  کنمیرا برقرار م

 : شودی از گلو خارج مي همچو ناله امیصدا        
 

 الو _        
 

 سالم هما _        
 

 سالم _        
 
 ؟ییکجا _        
 

 "قبرستان" زندی مبی نهییدر سرم صدا        
 

  بابا اتاشیپ _        
 

 الیبا خ. ستی مهم نمیبرا.  حال و روزم را برمال کردهمیصدا.  کندیسکوت م        
 بابا اتا و شهربانو جان نسبت دهم و ي برای را به دل تنگزی توانم همه چیراحت م

 .ردی به خودش بگيزی هم حق ندارد چدیفر
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 ؟ي جواب ندادتمیگوش... يعمه زنگ زد، گفتن خونه تماس گرفتن نبود _        
 

 ي دارد، اما من هم حوصله حی ست و مشخص است انتظار توضیلحنش سوال        
 : اضافه ندارمحاتیتوض

 
 .پشت فرمون بودم _        

 
واقعا حوصله حرف زدن . ردی گی تماس می چه کسنمیاصال نگاه نکرده بودم بب        

 . کس را نداشتمچیبا ه

 . کندی سکوت مهیباز هم چند ثان        
 

 ؟ی مونی میتا ک _        
 

 هستم فعال...  دونمینم _        
 

 .امیبمون تا ب _        
 

 باشه _        
 

ت بود که  راحالمی دو جا کار داشت و خیکیامروز صبح .  کنمی را قطع میگوش        
 . رودی نماریفعال سراغ ماز

 توانم یتا برسد م.  گذارمی ممی زانوي کنم و سرم را رویپاها را در شکم جمع م        
 از همه لی دلی و بلیبا دل.  بلند درد و دل کنمي با صدایباز هم کم.  کنمهیباز هم گر

 کی خواهم یم. ندازمی و آن بنی را به گردن ارهای تقصیالک.  و همه کس گله کنمزیچ
 دمی جدی توانم از بدبختیبعد هم م.  کنمتی به بابا اتا شکادیفر ی عالقگی از بریدل س
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 من است که در اهی از بخت سگری دنیا.  کامال حق دارمگری مورد دنیدر ا. شکوه کنم
 ! شوندی روزگار در هم و برهم، مرده ها هم زنده منیا

 
 دی فردنیاما د.  دارمی برممی زانويامگاه سرم را از رو باز شدن درب آريبا صدا        

 ی آهی حتگرید.  بردی ملی مانده ام را هم تحلی باقي اندك انرژاریو پشت سرش ماز
 . باشددهی اگر فهميوا.  ندارمدنی کشيهم برا

 با اخم یکی.  رودی در هم مدنمی هر دو نفرشان با ديچهره .  شوندیآرام وارد م        
 .نیاما هر دو غمگ. ی با نگرانيگریو د

 من اما حس و دی گوی لب سالم مری زاریماز.  ندارمی توانگرید.  شومیبلند نم        
 گرفته و نگران به ي و چهره انی سنگیی با قدم هادیفر. حال پاسخ دادن هم ندارم

چون .  باشددهی فهميزی چدی آیبه نظر نم.  زندی زانو ممی و رو به رودی آیسمت من م
 سهم زی همه چگرید.  کردی خرج من نمینگران نی چننیدر آن صورت نگاهش ا

 . شدینسترن م

 روند، به سمت قبر بابا اتا و ی درهم مشتری که هر لحظه بیی با اخم هااریماز        
 . رودیشهربانو جان م

 
 مقابله با ي که براي از شدت فشارمیدندان ها.  دهمی مدینگاهم را دوباره به فر        

 به شکستن يزی کنم چیحس م.  کنم، درد گرفته اندی چانه ام بر آنها وارد مدنیلرز
 رهینگاهم خ.  نداشتهی بغض لعنتینی هم در عقب نشيریدندانها و فکم نمانده اما تاث

 خواهد تا یدلم م.  کنم فرصت کوتاه استی حس مبیعج. ندی نشیدر چشمانش م
اما اشک .  شومرابیسماً، آنقدر بنوشم از نگاهش تا س فقط ای من است حتيهنوز برا

 رشی تصوی لعنتينامردها.  دانندی ساده را هم بر من حرام مدنی دنی همی لعنتيها
 .رندی را هم از من بگی دلخوشنی کنند تا همیرا تار م
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 يحرف دارد نگاهش؛ همان حرف ها.  کندیاو هم در سکوت تنها نگاهم م        
خودت " دانم دلت از کجا گرفته اما، ی مدی گوی همان حرف ها که م،يتکرار
 ست اما، یمانی از پشست؛ی رفتگانمان ني برای غم از دلتنگنی ادی گوی، م"یخواست

 "یخودت خواست"

از او اصرار و از من . می کنی با نگاه باهم صحبت مرهی خرهی دانم چقدر خینم        
 . کندی پر حرفمان را به سکوت دعوت مي نگاه هااری مازي گرفته يانکار، که صدا

 
 .ارمی رم آب بیم _        

 
او هم نفسش را پر صدا و کالفه .  دوزمی ممی و به زانورمی گی مدینگاهم را از فر        

 کند، اما چه ی متشی اذطی شرانی در ادنمی دانم دیم.  شودی دهد و بلند می مرونیب
 . رفتارم ندارمي روی کنترلگریکنم که د

 
 خواست ی کرده بود که نمینی بشی من پي حال و روز را برانیآن روزها ا        

 اما من ،عقلم از کار افتاده بود، سالهاست که از کار افتاده و دلم افسار م،یازدواج کن
 ی پر حرف بر مي سکوت هانی کاش دست از ايفقط ا. امور را در دست گرفته

 ی حرفچی هگری زده بود و حاال دزدواجمان را قبل از اشیها حرف ياو همه . داشت
 . شدی دوره ممینداشت، تنها با نگاهش تمام حرف ها هزار باره برا

 
 . زنگ بزن به عمه، دلواپست شده بودهی _        

 
 هم دیکاش فر.  شودی خالصه مینی چننی ما در جمالت ايتمام حرف ها! نیهم        

 .است خوی را می زندگنیا
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 ندارم اما ی که حال خوشدی فهممیاو هم از صدا. با مامان صحبت کرده ام        
 از حدم به بابا اتا شی بی و وابستگی حال بدم را به دلتنگد،یخوشبختانه بر خالف فر

 .نسبت داد

 کنار دی بود، اما گفته بود بانی غمگاری که خودش از غم هجران پدر بسنیبا ا        
 حال و احوال خودم و مهم تر ازآن دیگفته بود مثال تازه عروس هستم و نبا. میایب
 دی که سخت است بانیگفته بود با ا. زمی حال و روز به هم برنیرا هم با ا "شوهرم"

 داشت مادرم، که یچه دل خوش.  ام سر و سامان دهمیندگ را تمام کنم و به زيعزادار
 .ردی گی هم سر و سامان ممی من، زندگ کرد، تنها با از عزا در آمدنِیفکر م

 خسته طی شرانی مرد است و ممکن است از اکی هم به هر حال دیگفته بود فر        
 نیبا ا.  خنده دار بودیلی خگری دنیا...  هم به بچه کرده بوديسر بسته اشاره ا. شود

 مان را يمه  هي تواند حال و هوای که با آمدنش، ميحال با حسرت گفته بود، از بچه ا
 .خوب کند

.  دانستندی من نمی از زندگچیآنها ه.  مادرم نداشتمي حرف هاي برای جوابچیه        
 . بود و بسدی ام به فریی دانستند؛ عشق کذای که ميزیتمام چ

 
 دارد و به سمت درب ی همراه خود آورده بود را بر ماری که مازیی خرمايجعبه         

 .رمی گی خرما مي زنم و نگاه از جعبه ی رود فکرها را پس میآرامگاه م
 

 .می برگهیبعدش د...  رو پخش کنمنای ارمیم _        
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 شتری حس و حالش بچکدام،ی های اری مازای دانم طرف صحبتش من هستم ینم        
 رفتنش، پخش کردن خرماها لی دانم که دلیاما خوب م.  داردفی رفع تکليرنگ و بو

 . سوزاندی هم مرا منی سرزدن به نسترن است و همت؛سین
 

 ادامه داده بود، فقط با ی با مامان صحبت کردم باز به همان سکوت لعنتیاز وقت        
 ی مدل توجه را نمنیتمام توجه اش به من بود اما من ا.  کردی مبینگاهش مرا تعق

 ی حتی و گاهیمانی رنگ پشی گرفت، گاهی می رنگ نگرانی که گاهینگاه. خواستم
 گاه چی آرامشم بود، هي هی خواستم و مای من مه کيزیچ.  کردیسرزنش، مرا آرام نم

 ! شدی نمبمیاز جانب او نص
 
 

 ؟يبهتر _        
 

 قرار ری را هم تحت تاثشی گره ها صدانی صورتش باز نشده و ايهنوز گره ها        
 .داده

 تکان دیی زنم سرم را هم به تایم به سنگ ضربه مهمانطور که آرام آرام با انگشت        
 . دهمیم
 

 ...یکنی خودتو نابود ميدار _        
 

حوصله اش را .  کنمیاما سکوت م.  داردی به توچه ربطمی خواهد بگویدلم م        
 دایحتما فرصت مناسب را پ.  نگفتهدی به فريزی است که هنوز چبی عجمیبرا. ندارم

 به يزی هنوز چنکهی داند با ایبه هر حال نم.  استدی سکوت از او بعنینکرده وگرنه ا
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 ی کار را منی دانم باالخره ایچون م.  کردنش را دارمه خفلی نگفته، اما من پتانسدیفر
 .کند

 
 ؟ی کني کاری مخفي خوای میتا ک _        

 
با اتاست نگو  کردم منظورش به فوت بای پرد تا حاال فکر می باال میسرم به آن        

چشمانم .  کنمیناخودآگاه با خشم نگاهش م.  بودهمی روزهانیمنظورش به کابوس ا
 را می مستقي اشاره نیانتظار ا.  باشددهیانگار خشم از چشمانم زبانه کش.  سوزندیم

 به او ی خواهم چه جوابی دانم مینم.  کنمی باز و بسته مادهانم ر. زمی ریبهم م. ندارم
 تی نهای بیِ شوخکی زی داشتم همه چدی حاال امنی شواهد، تا همي همه با وجود. بدهم

 ...اماحاال. مسخره باشد

 . بنددی کند و با حرفش دوباره دهانم را می می دستشیپ        
 

 .ی باشي قودیبا... فهمهی زود مای رید... مونهی پشت ابر نمچوقتیماه ه _        
 

 آن دی دانم شاینم.  از او داشتميگریمگر انتظار د.  دانستمیم. دی خواهد بگویم        
 گفت و من هم ی از آنها مي شادشهی که همیلی داشتم به همان دالدیته ته دلم ام

 .دی نگويزی چاری گرفتم، مازی در برابرشان جبهه مشهیهم

 رفتهی که از جانب من پذيانتقام عالقه ا. ردی خواهد از من انتقام بگی دانم او میم        
 .نشده بود

 : شودی اراده باز می خورد دهانم بی که در سرم چرخ مي افکارریتحت تاث        
 

 ي نامردیلیخ _        
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انتظار .  خوانمی را از چشمانش ميریاما دلگ.  شودی کورتر مشی اخم هايگره         
 دهان باز یعصب.  شدي زبانم جار بري ارادریخودم هم نداشتم غ.  جمله را نداشتهنیا
 : کندیم
 

 نامرد بشم دی نبایاز نگاه ک...  از نظر تو؟هی چينامرد... ستم؟یاگه نگم نامرد ن _        
 ینم... ی که عاشقشي ادعا دارينجوریا...  هنوزم که هنوزه عزادارهینی بیهان؟ نم... 

 برات مهم شیخوشحال و ی که خوشبختیانقدر خودخواه... کشهی هنوزم درد مینیب
 ست؟ین

 
 بار با نی اولي و او از مرز انفجار گذشته که براشیمن داغ کرده ام از حرف ها        
 خواهد یدلم م.  کشدی را به گند مدی عشقم به فرنگونهیا.  کندی صحبت منگونهیمن ا

. رمی گینگاهم را م. زدی رینگاه پر حرفش اعصابم را به هم م. از نگاهش فرار کنم
 .ک کلمه با او هم کالم شومی ی خواهد حتی دلم نمگرید

 مجنون تر از دیمن در عشق فر!من مجنون هستم. ندارم ی عاشقيمن ادعا        
 . همه از سر جنون استماتشی هم تصموانهیآدم مجنون و د. مجنون هستم

 ی م است که او همنی زند، ای لحظه در مغزم چراغ منی که در ايزیتنها چ        
 ي برادی فرندی کس چشم ندارد ببچی های دننیاصال در ا. ردی را از من بگدیخواهد فر

 . کابوس استنی من تلخ تري برانیمن شده و ا
 

حال آشفته ام را که .  شودیاو هم بلند م.  شومیاما بلند م.  لرزدی ممیدست و پا        
 شیانگار خودش هم از گفته ها.  کشدی محکم به صورتش دست میلی خند،ی بیم

 . ندارد چون تمام آن حرف ها را گفتهي ادهیاما فا.  استمانیپش
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 دی فري هاي خبری بانی به پايزی دارم که چنیقی.  رومیبه سمت درب آرامگاه م        
 .ردی گی را از من مدی نگاه هرچند نادم، فرنی دانم که ایخوب م. نمانده

هر .  خواهد بعدا حسرت بخورمیدلم نم. ستمی ایم.  در را باز کنمکهنیقبل از ا        
 را از دست دادم دی کنم تا اگر فری ميهرکار.  نشوممانی کنم تا بعدا پشی ميکار

 . نمانندمی ها هم براکاشی ايغصه 

 لرزان تی نهای بییبا صدا.  دهمی قرارش می گردم و نگاهم را به نگاه بیبر م        
 :می گویم
 

 !دمی فري وونهید... چون من...  نکردم ی عاشقيمن ادعا_        
 

چون ...  کنمی نمی شکند و من توجهی حرف منی ادنی در نگاهش با شنيزیچ        
 . هستموانهیمن د

 
 ... اما... کنهی هم عقلش کار نموونهیآدم د _        

 
 خواهد ی زبانم هم مدیشا.  چرخدیدهانم آنقدر خشک است که زبانم درست نم        

 دانم از کجا ظهور ی که نمیاغی منِ نیاما ا... ردی خواهم بزنم را بگی که می حرفيجلو
 .دی خواهد بگویکرده سرسختانه م

 
 ...ي کردی عاشقيادعا... ي ادعای زمانهیتو ... تو ... اما  _        

 
 بار دوم مرور ي ها را برازی چنی خواست ای گاه دلم نمچیه. دی آینفسم باال نم        

 ... شدهیاغی منِ نیاما امان از ا. کنم
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 ...برات مهمه...  منیِکه فقط خوشبخت...  کهيادعا کرد _        
 

 . شومی دانم چرا خفه نمی شده و من نمنی غمگتی نهاینگاهش ب        
 

 ...يریگی ازم ممویخوشبخت... يچون دار...  یتو هم فقط ادعا داشت _        
 

 یم.  دارمیقدم ها را بلند برم.  شومی چرخم و از آرامگاه خارج میبدون مکث م        
. اورمی خواست بر زبان بی دلم نمچگاهی که هیی از حرفهاارینه از ماز. خواهم فرار کنم

 بودم که او را با گوشت و ی من تنها کسدیشا.  دانم شکسته امی مبی که عجیاز دل
 . آزردممی او را با حرف هاال کردم و حایپوستم درك م

 .می احساساتمان بودي طرفه کی ي شده در جاده هانیما هر دو نفر        
 

 .لعنت به تو نسترن _        
 

 شوم ی باعث ممی پاری زیسنگ...  زنمی دارم و نفس نفس میبه سرعت قدم بر م        
دل .  کنمی تعادلم را حفظ میت و هوا به سخنی زمانیم. تعادلم را از دست بدهم

 ياما چاره ا.  کنمیدردش را با تمام وجود حس م.  درد داردیلیهمدرد را شکستن خ
 ی ميزمزمه کنان خودم را دلدار.  کردمی مي هر کاردی داشتن فريمن برا. نداشتم

 :دهم
 

 می سرپا نگه داشتن زندگيهمش برا... گفتمی مدیبا... اصال خوب کردم گفتم _        
 .بود
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 ام از گفتن یهم راض.  زنمی ها با خودم حرف موانهی و مثل درمیبا خودم درگ        
 . هم نهمیحرف ها

.  زندیته دلم شور م.  اندازمی کنم و خودم را درونش می را باز منیدر ماش        
 . دهمی تکان منیسرم را با شدت به طرف. ردی گی انتقام ماریماز

 
...  فقط مال منه دیفر...  مال منهدیفر... اصال ... وفتهی نمی اتفاقچیه.... نه نه  _        

 ... منهياسمش تو شناسنامه 
 

...  شدنم نمانده وانهی به ديزیچ...  ستیحالم خوش ن...  کنمی را روشن منیماش        
 . زنمی مهی گرری اراده زیب

 
 ... منهيافقط اسمش تو شناسنامه بر_        

 
 ! خندمی ها مهی مامان، وسط گري آوردن حرف هاادیبا به         

 
 ...نوه... بچه ... هه_        

 
 .زندی ری مرونی بي شتری و اشکها با شدت برندی گیخنده ها رنگ بغض م        

 
 یلیخ...  ما يبچه ...  دیمن و فر...  می بچه دار بشدیما با...  خواد یمامانم نوه م _        

 ...  دونمیم...  شهیخوب م
 

 يسرم را رو...  کوبم ی کشم و پا بر ترمز می را کنار منی ماش،یناتوان از رانندگ        
 ...  زنمی گذارم و ضجه میفرمان م
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...  ایخدا... کنهی می تالفاریماز...  خواد یمامانم نوه م...  سوزم یآخ خدا دارم م _        
 .شمی مچارهیب... کنهیولم م...  فهمهی مزوی همه چدیفر ... خدا يوا
 

 . تو ده بار صدات زدمییکجا _        
 

  جامنیهم _        
 

 دهم که با یدر سکوت به کارم ادامه م. ندی نشی می مبل راحتيپشت سرم رو        
 : زندی ممی به پای آرامي ضربه شیپا
 

 جواب منُ بده _        
 

 ی و گنگ نگاهش مجیگ. دانم سوالش چه بوده که حاال انتظار جواب دارد ینم        
 . دوباره سوالش را تکرار کندي شود که با چشم غره ایتعللم باعث م. کنم

 
 ؟ي جوابش بدي خوای نمگمیم _        

 
 که دوباره یدرحال. ستیدست بردار ن.  رومی او چشم غره مي من برانباریا        

 :می گویحواسم را معطوف ساك کوچکم کرده ام، م
 

 نه _        
 

 چرا؟ _        
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 تا ي لباس هاي کوچک در دستم را با حرص روي بندم و حوله ی چشم میعصب        
 :میگو ی می باال رفته و حرصییبا صدا.  کنمیخورده پرت م

 
 ! که منتظر جواب باشههدیاونم سوال نپرس... يچرا نداره شاد _        

 
 :دی گوی مي کند و با لحن بامزه ایاخم م        

 
 ...دی بچم ترسی چته وحشيهو _        

 
 جواب نگاه ی شود بی زند باعث می از بچه در دلم قل قل مدنی که با شنیحسرت        

از آن روز که مامان . اوردی نمی لبهاي روي و لحن خنده آورش هم لبخندرمیاز او بگ
 حالم را نی رود و همرونی بادمی نبوده که از ي لحظه اد،ی کشانیحرف بچه را به م

!  محال استیی آرزومی داشتن پچه براي که آرزونیا.  کندی دگرگون مشی از پشیب
 انتظار بچه یی خودت هنوز پا در هواچارهیب " زنم ی مزخرفم مي به آرزوهايپوزخند
 " ؟!يهم دار

 
 تواند ی نمی سرپوشچی است که هانی روزها حال و احوال گرفته ام آنقدر عنیا        

 کند؛ ی خودش ترجمه مي برایلی حال و روز را به دلنی هم ایهر کس. پنهانش کند
 تنها اری مازدیشا! اری به حضور نسترن، و مازي شاد،ی مامان به دلتنگ،یمانی به پشدیفر

 !دی کند، شارك را دمی باشد که حس اصلیکس
 

 کند، افکارم را عقب ی حلقه ممیدستش را دور شانه ها. ندی نشی کنارم ميشاد        
 .دی گوی زنم، نوازشگونه میم
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  هما؟یخوب _        
 

 حالم را شیجای بي فهمد که با اصرار هایخوب م.  دهمیتنها سرم را تکان م        
 .گرفته تر کرده

 
 يزی چ،ی جواب،ی سراغ حرفدی داده بود گفتم شاغامیون به من پبه خدا فقط، چ_        

 .دیببخش...  اصرار کردمنی همي برااد،یاز طرف تو ب
 

 .شی درك حرف های اما به معننباری دهم ایباز هم فقط سرم را تکان م        

 امی پيبه شاد.  را ندارماری و پسغام مازغامی پي حوصله يری همه درگنی اانیم        
 و نارحت ی عصبی آن روز در آرامگاه کمد،یداده بود و از او خواسته بود تا به من بگو

 کدام از ته دل نبوده و قصد ناراحت کردن مرا نداشته چی که زده هییبوده و آن حرفها
 شی من برایِ هم گفته او ادعا نکرده و هنوز هم خوشبختن ميو در جواب حرف ها

 هم به ی چشمچی داند و هی نمگاهیخود را در آن جا گری است اما، دزی چنیمهم تر
 کرده که دی تر از برادرِ نداشته اش، ندارد و نخواهد داشت، تاکزی دوست عزیزندگ

 هدف چیه  وشی بوده، نگران حال خراب رفقزشی دوست عزیفقط نگران زندگ
 . نداشتهشی حرف هاي برايگرید
 

 به گفته ي نداده و با واسطه کردن شادامی هم به خودم پلی دالنیحتما به هم        
 در حال و دشیتاک.  را دوست ندارمغامشی دانم به هر حال پینم.  دادهتی رسمشیها

 جز پرده برداشتن يگری دي من معناي او، برای زندگي اش برای و نگراندیاحوال فر
 ! آوردهانی من هم به میِ از خوشبختحرف  فهمم چرای ندارد و نمقتیاز حق

 
 ؟ی مونی میتا ک _        
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 :رمی گی خورم و تا کردن را از سر می میتکان        

 
 ...شتری بدمی دو سه روز شادی دونم شاینم _        

 
 ؟ی برگشت نگرفتطیبل _        

 
 : دهمی تکان منیسرم را به طرف        

 
  به حال هامون دارهیبستگ _        

 
 : فشاردی اما دستم را مطمئن م شودینگاهش نگران م        

 
 .نگران نباش... رهی مشی خوب پزیان شااهللا همه چ _        

 
 . رودشی خوب پزی که همه چدوارمی از ته دل امدوارم،یام        

 توانست رخ دهد، ی بود که می اتفاقنی بدتردی دور بودن از فرنی اطی شرانیدر ا        
 .و رخ داد

 کردم اما، باز ی نمدای از نسترن پی رفتم نشانی دو روز بود هر جا منکهیبا وجود ا        
 نی از ادی بادمی فهمینم.  حضور دوباره اش شومقتی حقالی خی توانستم بیهم نم

 آماده ای آرامش ست ي نبودن نشانه نی دانستم اینم.  نهاینبودن خوشحال باشم 
 !نی سهمگی طوفاني برايساز

 
هر چند آن ته دلم باور .  خواستم که واقعا رفته باشدیدم از خدا مبا تمام وجو        

 . را داشتمشی کردم اما آرزوینم
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 دانستم ی مصادف شده بود با عمل هامون و من نمزشی نبودنِ سوال برانگنیا        
 داشتم و ي حال ته قلبم حس بدنیبا ا.  ناراحتای خوشحال باشم ی همزماننی از ادیبا

 . زدی از حد شور مشیدلم ب

 دمی ترسیم.  از آنکه مرا خوشحال کرده باشد آشفته ام کرده بودشینبودنش ب        
 ی توانستم بی کرد اما نمی نممی لحظه رهاکیترس .  بر باد رودمیدر نبودم زندگ

 . حال بد هامون هم شومالیخ
 

 اما از وندد،ی گرفته بود و قرار بود خودش هم به من بپمای هواپطی بلمی برادیفر        
 تواند ی مندی اش تمام شده بود گفته بود فعال من بروم تا ببیآنجا که تازه مرخص

 شود تا او هم دای پنیگزی جانی بودم ادواریام.  نهای کند دای خوش پي براینیگزیجا
آن هم .  آوردی از او را تاب نمیی لحظه جداکی یدلم حت. دوندی زود به من بپیلیخ

 ! پر قدرت مرموزدی تهدنیباوجود ا
 

  هما؟يحاضر _        
 

ساك به .  شومی کنم و از اتاق خارج می مرتب منهی آيشالم را دوباره روبرو        
 . آمدی شد اگر او هم همراهم میچقدر خوب م. ستادهیدست منتظرم ا

 
 حاضرم _        

 
 می ننیهم. دی باری مشی از سر و رويمچو بارانِ نا به هنگام بهار هیخستگ        

 که نیبا ا.  خواست مرا به فرودگاه برساندی بود و حاال مدهی به خانه رسشیساعت پ
 نی دادم اما ای محی ترجای دني بودن در کنارش را به همه شتری بقهی دقکی یحت

 . کندی را عوض منظرم ،ی خوابیچشمام قرمز شده از فرط ب
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 .يتو خسته ا...  برمیهنوز وقت دارم بذار من با تاکس _        

 
 تر از ری و باعث شد ددی کارش به درازا کشیاز وقت.  کندی به حرفم نمیتوجه        

 ... بار گفته ام بگذارد خودم بروم امانیحد معمول به خانه برسد، چند
 

 .ه راحت ترالمی خينجوری برمت ایخودم م _        
 

 یراحت" نیپشت ا.  شودی چرخد و آرام از خانه خارج می مي حرف اضافه ایب        
 الشی خی ندارد راحتیفرق.  ارزش داردییای من دني که باشد، برایهر حس "الیخ

 ای نمان،ی بی خوني بابت رابطه ای ست که بابااتا و مامان دستش سپردند، یبابت امانت
 کند که ی نمی فرقمی درون شناسنامه اش، برانی سنگ از آن اسمی ناشتیبابت مسئول

 دی که فرنیهم.  تا آسمان با حس من فاصله داردنی دارد که زمانی جرانی منی ایحس
 !ستی کافمی حس را دارد برانیا

 کنم ی چراغ راهرو را خاموش ممی کفش هادنی روم و بعد از پوشیبه سمت در م        
 . شومیو از خانه خارج م

 : گفتی دانشگاه بود، با تاسف مي روزهايِ که اگر شادستی مهم نمیبرا        
 

 یاز بس که خل _        
 

 ي های دل خوشنی شک من بدون ای بست،ی ننگ نبوده و نمی خل بودن برانیا        
 .دمی پوسی می زندگچستانی هنیکوچک در ا

 
 

 .ردی گی ممی را روبروطمیکارت پرواز و بل        
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  جا دم دست باشههی بذار ایب _        

 
 : گذارمی مفمی کیی جلوبی و در جرمی گی را مطیکارت و بل        

 
 . بردم باالی بود با خودم مکی کوچي بدلی خواست ساکم تحوینم _        

 
 ؟يقرص زد تهوع خورد...  ست رهی دستگفتی کنی بهتره همينجوریا _        

 
.  هستزی حواسش به همه چنکهی اي براش،ی های نگراني رود برایدلم ضعف م        

. ردی آرام بگی تواند از خوشی جنبه ام نمیدلِ ب.  شناسدی مرا انقدر خوب منکهی ايبرا
 در ي کنم تا نمودی را ممیاما تمام سع.  خواهدی جنبه ام دلش لوس شدن میدل ب

 .نشود رفتارم نداشته باشد تا او معذب
 

 .يومدیکاش خودتم م... نگران نباش ... خوردم  _        
 

 . کندی باز و بسته منانی دهد و چشمان خسته اش را با اطمیسرش را تکان م        
 

 هامون ي برای که مشکلدوارمیام...  که سختهیدونی کنم می مموی سعيهمه  _        
 رسونم یخودمو م...  که بود بهم خبر بدهیان که افتاد، هر زمیاما هر اتفاق...  ادی نشیپ

 . فرستمی ماریاگرم نشد ماز... 
 

 ی را نماریحضور ماز.  شودی تلخ ماری با آمدن نام مازشی حرف هاینیریش        
بدون آنکه به چشمانش نگاه کنم و با . خواهم مخصوصا بعد از آن روز و آن حرف ها

 :می گوی که توانش را دارم می حالتنی تريعاد
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 .ای خودت بیاگه تونست...  ی رو بفرستی خواد کسینم _        

 
 واکنش نشان نداده ام اری به حضور مازچگاهی هبایتقر.  کندی نگاهم مرهی خیکم        
 . متعجبش کردهنی همدیو شا

نگاهش به سمت .  کندی مدای خاتمه پنمانی پرواز سکوت بيبا اعالم شماره         
 . کندی کوك می رود و دل من هم ساز دلتنگی میخروج

دلم غرق شدن در .  اندازمی مدی فري اطراف و گارد بسته ی به شلوغینگاه        
 . ماندی دانم حسرتش به دلم می خواهد و میحضور گرمش را م

 گذارد و مرا به ی توجه به حسرت خانه کرده در نگاهم، دستش را پشتم میب        
 . کندی متی هدای بازرستیسمت گ

 
خودمم ...  کنی سالم برسون از طرف من عذرخواهیلیبه عمه و هامون خ _        

 خود فرودگاه ي هایبا تاکس... ری تماس بگي شدادهی که پمایاز هواپ... رمی گیتماس م
... منتظر تماست هستم...  خوابم ی من نمری تماس بگيدیخونه هم که رس... برو خونه

 باشه هما؟
 

اگر .  کندی فرو ممی تر چنگکش را در گلوي کند بغض قوی که میبا هر سفارش        
. زمی به هم برمی هاهی خواهم اعصابش را با گری چکد و نمیدهان باز کنم اشکم م

 و گارد بسته اش دل به ی شلوغالی خیب. ستمی ای مشیروبرو.  دهمیسرم را تکان م
 ژنی کنم و اکسی حجم حضورش ممهمان  دهم و خودم را به زوریدلِ حسرتم م

 . کنمی مرهی ذخي چند روز دورنی ايحضورش را برا

 : شودی و آرام جانم مچدی پی آرامش نجوا گونه در گوشم ميصدا        
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 .مراقب خودت باش هما جان _        
 

مثل همان . نگاهش مثل گذشته هاست.  شومی دهم و جدا میسرم را تکان م        
 . کندی دگرگون مشتری حالم را بنی و همي بهاريروزها

 نگاهم را از نگاه دوست ی و به سختمی گوی خداحافظش را پاسخ ميزمزمه         
 ی چرخم، پشتم را به او میم.  افتدیباز هم دلم به شور م.  کنمی اش جدا میداشتن

 ترسم تا بازگشتم یم.  دارمیبیحس عج.  شومی همسفرانم روان میکنم و به دنبال باق
 . من نباشدي نگاه برانی اگرید

 . جز رفتن ندارمي لرزم از درون و چاره ای ترسم و میم        

از مراسم چهلم بابااتا .  کم دارممی چقدر او را در زندگدمی مامان تازه فهمدنیبا د        
 ییانه هادلتنگ او و مادر.  چقدر دلتنگش هستمدمی دی بودمش و حاال مدهی ندگرید

 . بهره بودمی بود از آن بیکه چند سال

 را جمع کرد لشی که هامون دانشگاه قبول شد، مامان هم باروبندیدرست از سال        
.  بگذاردشی آورد تنهای بود و مامان طاقت نمضیهامون مر. و به دنبال او روانه گشت

 که هامون ییمراقبت ها سهم هامون شده بود و با وجود ي پدري که از خانواده یابتید
 بود ی اش زده بود و حاال مدتهی گرفت، به کلی نميو جد  زدیاغلب از آنها سرباز م

 . مداوم سرپا مانده بودي هازیالیکه به لطف د
 

 محکم که با آنها همراه یلی شد دلنی هامون من هم دانشجو بودم و همیسال قبول        
 را راحت کرده زیصد البته که حضور بابااتا و شهربانو جان در آن روزها همه چ. نشوم

 انجام ی خاصي تقالدی کشی نفس مدی که فریی ماندن در جايبود و الزم نبود من برا
م  تر هکی بابااتا به او نزدي خودمان به خانه ي از خانه مکانم دهم و تازه به خاطر نقل

 .بشوم



 112 

 ی که همچون موهبت الهي اجباریکی نزدنی از اشتری بيزی چقتایمنِ کور شده حق        
 ! خواستمیاز آسمان در دامانم افتاده بود، از خدا نم

 
 بابا اتا و فوت شهربانو جان، ماندنم ادامه یی تنهايبعد از اتمام درسم هم به بهانه         

 و التی زدم و آنها هم تمام تعطیامان و هامون سر م حال مرتب به منیبا ا.  کرددایپ
 . گذراندندی بابااتا ميتابستان ها را کنار ما در خانه 

 ی سخت نمي دورنی به ایلی راحت بود و خالشیمامان از بودن من کنار بابا اتا خ        
 زود به زود آن را هم بر طرف می کردی می بود که سعیگرفت، تنها غصه اش دلتنگ

 ي و چه روزهامی با مامان و هامون نرفته بودداری دي برادیچه سفرها که با فر. میکن
 .می که پشت سر گذاشته بودیخوش

 
 ی پر ممی بابا را برای خالياو جا.  از آنکه پدربزرگم باشد، پدرم بودشیبابااتا ب        

م از او تنها  که خاطراتيپدر.  مامان از بابت من راحت بودالی خاطر خنیکرد و به هم
 حسرتش بر دلم شهی شد و همی مامان خالصه میمیبه چند عکس درون آلبوم قد

نه .  پرکرده بودمی خالء را برانی تا آنجا که در توان داشت ااالبته که بابا ات. زنده بود
 شهیبا وجود دور بودن هامون، اما بابااتا هم.  و هاموندی فري من، بلکه برايتنها برا

 کرده بود و با رفتنش نه تنها مامان و ي مان پدري همه ياو برا. هم داشت او را يهوا
 . بودرده کمیتی بلکه ما سه نفر را هم زی پروییدا
 

سابقه نداشت .  بودبی عجمی برای کمنی بود و ادهی هامون خوابدمی رسیوقت        
مامان که متوجه تعجبم شده .  بودشهیاو هم.  خواب باشدی حتای نباشد دنمیهنگام رس

خواب بودنش را به مساعد نبودن حالش ارتباط داد، هرچند واضحاً مشخص بود . بود
 کردم، از حال و احوال نامساعد ي که پافشاریکم.  وجود داردنی بنی در ايگری دلیدل
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 ست ی داند مدتی داند فقط می نميشتری بزی اش خبر داد و گفت خودش هم چیروح
 انیخواستم گله کنم که چرا زودتر مرا در جر.  را گرفتهبانشی گرتیضع ونیا

 دی فريایمنِ احمق آنقدر در دن. نگذاشته که با فکر به حال و روز خودم، خفه شدم
 گفتن ي برایشرمنده بودم و حرف.  دور مانده بودمزیغرق شده بودم که از همه چ

 . خودم بودری ها فقط تقصي خبری بنیا. نداشتم
 

 کرد که ی نگاهم مي از حد مشغول هامون بود اما طورشی فکرش بنکهیبا وجود ا        
 توانستم طبق ی بودم، نمشیحاال که رودرو.  خواندی پرده ذهنم را می کردم بیحس م

 از وضع يزی خواست چی را به فقدان بابااتا ربط دهم و دلم هم نمزیمعمول همه چ
 ی توان مامان را می هامون به قدر کافيماریب. هامون ینه او و نه حت.  بدانندمیزندگ

 من ي برایی جاگری که ددی کشی مشیماری از بیگرفت و هامون هم به قدر کاف
 ي براچگاهی هبای که تقریمن.  اضافه بر دوششان شومي خواستم بارینداشت و من نم

 . نداشتم و تمام بارم بر دوش بابااتا بودی جز دلتنگيآنها دردسر
 
 زبان من حرف بکشد، که ری در واقع از زایمامان خواسته بود حرف بزند         

 آمدم، ی که هرگاه سراغشان می و خواب آلوده بودن را بهانه کردم و در اتاقیخستگ
 حرف نی چند ساعت اي شده فقط برایتا حت.  سنگر گرفتمافت،ی یبه من اختصاص م

 خواستم اگر یدرواقع م.  افکار مشوشم دهمه بی و سروسامانندازمی بقیزدن را به تعو
 ي برای دادند، جوابی بودند، اجازه مدهی افکار مزاحم که چون کنه به ذهنم چسبنیا

 هم يزی قانع کننده بودن، چنی که در عییجواب ها.  کنمدای اش پی احتماليسوال ها
 ! را آشکار نسازدمی زندگي ختهیاز وضع و اوضاع به هم ر
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 يبه جا.  به ذهنم و نه آرامش به قلبمیالی خی نه بد،ی آیاب به چشمانم منه خو        
 پشت ی سحرگاهي و روشن هواکیدر تار.  سوزدی است و چشمانم منیآن سرم سنگ

 ی ام را نگاه می در گوشدی شده از فررهی ذخي آشپزخانه نشسته ام و عکس هازیم
اما .  هستندي دورنی دل دلتنگم در ايکننده   شارژي هاي عکس ها تنها باترنیا. کنم

.  شودی تر منی هزار بار سنگدنشانی که حجم اندوه نشسته بر دلم با هر بار دفیح
 غم نی در چهره نهان دارد و ای غم،ي در تمام عکس ها چه خندان و چه جددیفر
 ده غم مثل مهر بر چهره اش زنیا!  از رفتن نسترن در چهره اش ماندگار شدقایدق

 .شد
 

 غم را نی چطور استمیاگر ن!  من خود خواه هستمد،ی گوی راست ماری مازدیشا        
 !دی آی در نممی و صدانمی بیم

 شگر،یبا حرکت دستم بر نما.  کنمی را پاك می گوشي رودهیقطره اشک چک        
 ساله ستی بدی فرنجایا.  از گذشته هايریتصو.  شودی مانی از او نمايگری دریتصو

 دیشا.  آلبوم بابا اتا گرفته بودمي عکس را از رونیا.  برگشتهياست و تازه از سرباز
 !دی خوب بود، شادی حال فرنجایا

 
  که مامان؟يدینخواب _        

 
 به صورت یدست.  شودی ماهیصفحه س.  دهمی را فشار می بغل گوشيدکمه         

 . کندی و نگاهم مستادهیاه ا چرخم که در درگی کشم و به سمتش می مسمیخ
 

 ؟ي شدداریشما چرا ب... نه بد خواب شدم... سالم _        
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 و ندی آشپزخانه واضح نبیکی شود چهره ام را در تاری باعث مفشیچشمان ضع        
 . در بارش چشمانم از نظرش پنهان بماندشهی همي ابرهایِسی و خیسرخ

 
 .ومدمی سراغت نی تو خوابدیگفتم شا... خواب نبودم  _        

 
 زنم و در همان ی آب به صورتم میکم.  رومی منکی شوم و به سمت سیبلند م        

 :می گوی مرم،ی گی را از چهره ام میسیحال که با دستمال خ
 

 مارستان؟ی بمی بردیساعت چند با _        
 

 . رودی مخچالی کند و به سمت یچراغ را روشن م        
 

 ده _        
 

از لحظه . هنوز پنج ساعت مانده. ستمی ای پنجره مي کنم و روبرویآهم را خفه م        
 کَنند و ی جلو رفتن جان مهی هر ثاني ساعت براي جدا شدم عقربه هادی که از فريا

 و ستی کنم هوا نیحس م.  را با جان کندن گذرانده امیی چند ساعت جدانیمن هم ا
 مغزم یکاش الاقل کم.  کشمی نفس میبه سخت.  کندی مینی قلبم سنگي رويزیچ

 . رفتمی شد و به خواب میخاموش م
 

  صبحانه بخور هما جانایب _        
 

 در هپروت رفتن نیچقدر ا.  آماده کردهي و چادهی چزی مقهی چند دقنیدر هم        
زمان تندتر  دهم؛ آنجا ی محی ترجایهرچند هپروت را به دن.  شدهادی روزها زنی امیها
 . گذردیم
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 ی مي چامی شهربانو جان، براادگاری کیدر همان حال که در استکان کمر بار        
 :دی گوی مزدیر
 

 ي کرد برای تماس گرفت، عذرخواهدی که فري بوددهی هنوز تو نرسشبید _        
 .ومدنشین

 
 گرفت، من هنوز نتوانسته بودم ی را نمشبی دي حرف هايخوب بود که دنباله         

 نی توانستم در ای بودم که نمریآنقدر خودم با خودم درگ. ذهنم را مرتب کنم
 . کنملی را هم دخيگری شخص ديریدرگ

 
 دوباره بهش نیبه خاطر هم.  داشتی دو سه روز مرخصتشیبعد از مامور _        

 .دنی نمیمرخص
 

 . تکان دادمیها دانستن حرف يسرش را به نشانه         
 

واال به خدا من و هامون هم .  برام گفتشبیخودش د.  مامان جاندونمیم _        
 که از دستتون بر ي مامان جان، کاريایتو هم الزم نبود ب...  به اومدنشمیستی نیراض

 .ادینم
 

 . دهمیسرم را با اخم تکان م        
 

 همون موقع هم دیاصال نبا... نطوری هم همدیفر... ارهیمن خودم دلم طاقت نم _        
 ... می دادیبه حرف هامون گوش م

 
 . دنده ستکی غد و امرزتی خدابي مثل بابا،ی دونیخودت که بهتر م _        
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 : کشمی اعصاب خورد کن هامون چهره در هم مي های دندگکی يادآوریبا         

 
عادت کرده فکر . دی ذاری به الالش می لی و لدیاز بس که شما به حرفش هست _        

 ...کنهی مي همه لجبازنی اشیآخه آدم در مورد سالمت... هیکرده خبر
 

 : کندی و آرام زمزمه مردی گینگاه از چشمانم م        
 

 خب حق داشت بچم _        
 

 هر نجای ادی اومدی چرا؟ اصال از وقتگهیشما د...  حق داشت مامانی چیعنی _        
 .دیدی نمتی که به حرفم اهمدی شدبهیوتون با من غرد
 

 : کشدی و نرمش را نوازشگونه بر دستم مدی کند و دستان سفی نگاهم مانهیدلجو        
 

... ینی بببی خواست تو هم آسیخب مامان جان نم...  دلمزی آخه عزهی چبهیغر _        
تازه ما ...  شد چه برسه به منی پسر نمنی افی اگه بود حرامرزتمی خدابيبعدشم بابا

 .رمی تونستم بگی دانشگاه رفتنش رو که نميجلو... نجای امیبه خاطر دانشگاهش اومد
 

 هامون یشگی همي رفتارهاي آورادی که از ی و با حرصشی توجه به حرف هایب        
 :می گوی جوشد میدر دلم م

 
 شما هم ریتقص... ازش بزرگترم پررو شده انگار نه انگار که من یلیاصال خ _        

 دی بفهمه گذاشته بودنکهی داشت، بدون ااجی احتوندیاگه همون موقع که به پ... هست
 یالزمم نبود بفهمه اهدا کننده ش ک...  بدم، االن حالش خوبِ خوب بودهیمن بهش کل
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 ی همه مدت خودش و شما زجر منی داشت و نه ازیالید  بهیاجی نه احتگهید... بوده
 .دیدیکش

 
  جغجغهيباز تو اومد _        

 . چرخمی گرفته و خوابالودش ميبه سرعت به سمت صدا        

 که ی زند، حرصی مادی فری را از صد فرسخیضی حال زار و نزارش که مردنیبا د        
 می افتد و اشک های گرفته بود، از جوشش مانی در وجودم جرش،یاز دست رفتارها

 بلند و الغرش را از يقد و باال.  رومی شوم و به سمتش میبلند م.  چکندی اراده میب
 . کندی دوزد و اخم می ممی کرده اش را به اشکهافچشمان قرمز و پ.  گذرانمینظر م

 : کنمی را محکم دورش حلقه ممی توجه به اخمش دستهایب        
 

 . هاموني شعوری بیلیخ _        
 

 : کوبدین آرام بر کمرم م نه چندايضربه ا        
 

 سال از من کیحاال خوبه همش ...  چه وضعه حرف زدنهنیخجالت بکش،ا _        
 ... برامونيای انقدر افه ميبزرگتر

 
 چکد ی که دانه دانه می کوبم و با بغضی به کتفش ميمن هم مثل خودش ضربه ا        

 :می گویم
 

  سال و سه ماهکی... دهنتو ببند _        
 

 ...خب بابا حاال سه ماه هم روش _        
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 ردی آرام گی شود تا او هم دستش را دور کمرم حلقه کند و کمی ام باعث مهیگر        
 .تا از شدت اشک و آهم کم شود

 کوتاه یبعد از لحظات. می حالت بماننی در اادی دهد زی طاقت است، اجازه نمیب        
 مثال ی خندد و با لحنی دهد و با چشمان خسته اش در نگاهم میاصله ممرا از خودش ف

 :دی گویتعجب زده م
 

 ؟يزیری اشک مينطوری شده افی م ردهی کلی خوشحال باشنکهی ايجا _        
 

 :می گوی کرده مضیغ        
 

... ی همه وقت منتظر بموننی بود، الزم نبود افی ردشی وقت پیلی ات خهیتو کل _        
 .ياری و پدرمونو در بی بشتی اذ،ی درد بکش،ی بشزیالیسه روز تو هفته د

 
 :دی گوی در نگاهم محکم و شمرده شمرده مرهی پرد و خیبا حرفم خنده اش م        

 
 که تو نهی بهتر از ارمیبم... گمی بار هزارم مي برانُیا... رمی گی نمهیمن از تو کل _        

 .نم کچارهیرو مثل خودم ب
 

 : غرمی کوبم و می محکم به کتفش می مشتیعصب        
 

 هی کلهی همه آدم با نی آخه؟ ای کردنچارهی چه ب؟ی زنیچرا حرف مفت م _        
 !شهی نمشونمیچی کنن هی میزندگ
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 نی زند و باز هم دست از ای می باز به در شوخندی بیحال آشفته ام را که م        
 ی مرا نمي هیکل.  پا داردکیمرغش .  داردی موردش برنمی بی دندگکی و يلجباز

 .خواهد
 

 جغجغه ي تويِ هی خواستم کلیبابا اصال نم...  ذاره دهنم بسته بمونهی بابا نميا _        
 ...وااال...  کنج دلمادیب

 
 خنده ام، مرا دنی خندم و او هم با دی مهی گرانی اراده از لحن بامزه اش میب        
 .زند یپس م

 ی من مي از چایکم. ندی نشی مزی من پشت می قبلي شود و سرجایکامال داخل م        
 صحبت ي نهی کردنش پس زمنی فنی في مدت صدانینوشد و خطاب به مامان که در ا

 :دی گوی بود ممانیها
 

  جغجغه ت اومده؟یخوشحال _        
 

 مهربان و يمامان با چهره . نمی نشی کنم و کنارش می را پاك ممیاشک ها        
 :دی گوی کند و رو به هامون می نگاهمان مسشی دلواپسش و با چشمان خشهیهم
 

 ...نگرانته...  اریانقدر حرصش در ن _        
 

 ی ممانی خطاب به هردوي کند و جدی قفل مزی مي روییهامون نگاهش را جا        
 :دیگو
 

 .من خوبم ...نیانقدر نگران من نباش _        
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 : دهدینگاهش را به من م        
 

 .بادمجون بم آفت نداره... تو هم انقدر حرص نخور _        
 
 

مامان در آشپزخانه . می ساعت وقت دارکی اندازم، هنوز ی به ساعت مینگاه        
 .مشغول است و هامون به اتاقش رفته

 روزها، نی مسجل ساخت که هامونِ امی چند ساعت در کنارش بودن برانیهم        
 ی کرد، سر به سرم می میشوخ.  تفاوت داردشی تا آسمان با هامونِ دو سه ماه پنیزم

 !دی لنگی وسط منی ايزیگذاشت، اما چ
 

بعد . ستمی ای زنم و منتظر می آرام به درب اتاقش ميبا انگشت اشاره دو ضربه         
 . کندی دعوت م آرامش مرا به ورودي مکث صدایاز کم

 اتاقش هم مثل خودش يحال و هوا.  شومی کنم و وارد میآرام در را باز م        
 ی صندليرو.  کنج اتاق تلنبار شده اندزِی ميکتاب و جزواتش نامرتب رو. گرفته است

.  دهدی باز کمد هم خبر از آشفته بودن وضع آنجا ممهیاش پر از لباس است، درب ن
 به نگاه متعجب من به بازار شامش ی توجهچیه  تخت افتاده وي حال رویخودش هم ب

 .ندارد

و از .  حال و روز افتادهنی دارد که به اي پسر دردنی مطمئن هستم اگریحاال د        
 . کنم نباشدی که فکر ميزی خواهم فقط آن جیخدا م

 
 نبوده اما ی پسر منظمچگاهیدرست که ه.  استدی وضع و اوضاع از هامون بعنیا        

 به جانش بند بودند و شیلباس ها. دی رسی از حد به سرو وضعش مشی بشهیهم
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 حال و روز آشفته نی شد و حاال ای نمدهی آنها دي خط چروك هم روکی چگاهیه
 ! اتفاق استکی وقوع ي نشانه نیبارزتر

 با نطوریهم.  واضحای بپرسم می مستقریغ.  دانمینم.  دانم از کجا شروع کنمینم        
 :دی گوی هستم که مریخودم درگ

 
 ؟ي داريکار _        

 
 خواهد آنچه یدلم نم.  کنمی را گم ممی دانم چرا دست و پاینم.  شومیهول م        

 کنم ی نمدای در ذهنم پتای پر رنگ تر از بيزیاما چ.  داشته باشدقتی کنم حقیفکر م
 .ندازدی روز بنیکه بتواند هامون را به ا

 کشد و نگاه از ی کنار می را کمشیپاها.  دهمی از تختش خودم را جا ميگوشه ا        
 . داردیسقف بر نم

 
 چه خبر؟... ام _        

 
 : زندی ميتک خند        

 
 . خونِ شخصِ سوال کننده زده باالیِ دزِ فضولیعنی مدل چه خبر گفتن نیا _        

 
 :م کوبی مشی به پايضربه ا        

 
 .دمی پرسیمن کل... یخودت فضول _        

 
 .دی گوی مي ادهی کشي "باشه" دهد و یسرش را با تمسخر تکان م        
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 در چشمان رهی خی رودرواسی زنم و بی مایدل به در.  کندیباز هم سکوت م        
 :می گویدوخته به سقفش م

 
 .چه خبر...  تایب... از _        

 
 چهره اش را ینی انتظار طفره رفتنش را دارم اما، لبخند غمگاتم،ی به حدسبا توجه        

 :دی گوی کند و می منیمز
 

 شیفرستادمش دنبال زندگ...  خبر چیه _        
 

 را می که صدای شود، با بهتیباورم نم.  به هم زدهتایبا ب.  کنمیمبهوت نگاهش م        
 :می گوی نگداشته مری تاثیهم ب

 
 ؟ي کار کردیچ...  یچ _        

 
 شود از برق نشسته در یدلم هزار تکه م.  دهدیباالخره نگاهش را به من م        

 .نگاهش

 . عاشق شده بوديآخ خدا برادرم بعد از عمر        
 

 ! منِ درب داغون بسوزهي که نگهش دارم تا به پایانتظار نداشت _        
 

 که به خودش یدلم از صفت.  شود ی مسی موقع چشمانم خیگونه ام از بارش ب        
 .ردی گینسبت داده آتش م

 .برادرم بغض دارد.  شودی منیی مدام باال و پاشی گلوبکیس        
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 .تمومش کردم... بعد از چهلم بابااتا  _        
 

 را می کند که شدت اشک های مانی بشی در صدای آخرش را با لرزشيجمله         
 . کندی مشتریب

 همه بغض نیکجا بودم که ا!  بودمي آن زمان کدام گوری خدا منِ احمق لعنتيوا        
 . خبر ماندمی برادرم خانه کرد و بيدر گلو

 پنجره ي شود و پشت به من روبروی که توانش را دارد بلند می سرعتتیبا نها        
 برد و نفس ی مرونیسرش را ب.  کندی زند و پنجره را باز میپرده را کنار م. ستدی ایم
 !ی پر از بغض و درماندگیی لرزان، نفس هایینفس ها.  کشدیم
 

 ! منهریهمش تقص _        
 

 :دی گوی دهنده مي دلداریآرام و با لحن        
 

 .يری جلوشو بگی تونستیتو که نم _        
 

 ی منیی باال و پارمیلوگ که فرکانسش مدام به خاطر حجم گییبغض کرده با صدا        
 :می گویشود م

 
 ... تونستمیم _        

 
.  کندی با آن مرا آرام مشهی که همي شود همان لحن پدرانه ایبازهم لحنش م        

 : کوچک پنج شش ساله هستمي کنم در برابرش همای که حس میهمان لحن
 

 ؟ی بکنی خواستی کار میمثال چ _        
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 اقدام کرده بودم و به عنوان مارستانی بقیاگه بدون اطالع مامان و هامون از طر _        

 الزم نبود هامون انقدر زجر بکشه گهی انجام شده بود، دوندی ناشناس پياهدا کننده 
 .شی رو هم خط بزنه از زندگتایکه مجبور بشه ب

 
 و نندی نشیه بر گونه ام م دانه دانمی بغض چشمان هامون اشکهايادآوریبا         

 .رندی گی را از سر ميسرسره باز

 ی مشهی مهربان تر از همدی فرچد،ی پی می کردنم که در گوشنی فنی فيصدا        
 :دیگو
 

 !همـــا جان _        
 

 و ری نفس گیی شود هق هق هایآنقدر که جوابم به او م. ردی گی ام شدت مهیگر        
 . ندارمشانی روی کنترلچیناتمام که ه

 ترس از رو در رو دنش،ی ام، ترس از فهمی تمام نشدنی از خودش و دلتنگيدور        
 دی کشی متای بي که از دوري دردي عمل هامون، غصه ي برایشدنش با نسترن، نگران

 صبر و تحملم را ي قوانی کردم، آخری جانم درك مي دردش را با ذره ذره بیو عج
 . بردی ملی تحلرا  و ذره ذره جانمهم در هم شکسته بود

 
 پرتابشان قرار داده بودند و بلی مدت شوك ها پشت هم روح و جانم را سنیا        

 . نمانده بودانهی هجوم وحشنی انی بار سهمگری به له شدنم زيزیچ

 ی آرامم کند، اما نمشی داشت تا با حرف های کردم و او سعیمن هق هق م        
 فعال شده بود ری فهم و درك در مغزم غي فهمم قوه ی نمشیحرف ها از چیدانست ه

 که روح زی دل انگیینوا.  شدی در گوشم ضبط مشی صدایی جادويانگار و تنها، نوا
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 آرامشم شود، داغ دلم ي هی آنکه ماي جاه کرد اما بی و آش و الشم را نوازش میزخم
 . کردیرا تازه تر م

 دهی فای دهانم را ببندم، هق هق ها را خفه کنم، برم،ی کردم تا آرام گیهرچه م        
 یالی خی و بي خبری بي خواستم فکرم را منحرف کنم و به کوچه یهرچه م. بود

 و شتری آورد و غصه ها را بی سردرممی های بدبختي های از فرعگری دیکیبفرستم از 
 . کردی تر مقیبغض را عم

ه سد استقامتم شکسته بود و غم ها چون رود از سد چشمانم  بود کنی اقتیحق        
 .روان شده بودند

 
 ينطوریا...  به توئهدشونیعمه و هامون ام...  من آروم باشزیهما جان، عز _        

بذار بدونه ... هامون برات گفته تا سبک بشه ... شنی اونا هم داغون ميضعف نشون بد
 ی حرفگهی دی شکستينجوری انهیاگه بب...  تا برات دردودل کنهیهروقت بخواد هست

 زمی عزی محکم باشدیتو با...  شهی داغون مشتریب...   تو خودشزهی ریم...  زنه ینم
 

 ... کشمی نمییمن تنها...  دی فرایب...  تونم ینم...  خوام ینم _        
 

 ؟ییاصال تو االن کجا. .. آروم باشکمی... زمیباشه باشه عز... ششش _        
 

 قی که عمي ادهی بردهی برينفس ها.  را خفه کنمی لعنتي هی کنم گری میسع        
 . کشم تا به هم برسند و هق هق را خفه کنندی شوند را آنقدر مینم
 

 ...نم...یش...ما... تو _        
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 و سوزانم را سیچشمان خ.  گذارمی مامان منی فرمان ماشي حال رویسرم را ب        
 . بندمیم

 عمل ي تا برامی کردی مي از امروز هامون را بستردیفردا وقت عمل بود و با        
 توانستم خودم ی نمگری بودند و من که دمارستانیمامان و هامون در ب. آماده اش کنند

 تماس دی آرام شوم که فری آمده بودم تا کمنجای نکردن، کنترل کنم اهی گريرا برا
 . بوددهیکش نجایه بود و کارم به اگرفت

 
 زم؟ی عزيآروم شد _        

 
 .یی کنند و دلم را هوای گوشم را ناز مي سلول هاشیامواج گرم صدا        

 ترسم حرف بزنم و دوباره سد بغض یم.  گذارم صدا از سد حنجره ام بگذردینم        
 .بشکند

 
 رمیاالن دارم م.  خودميکنم بذارم جا دای کس رو نتونستم پچیهما جان ه _        

 مرد هی...  موردم باهاش صحبت کنمنی باهام کار داشت، گفتم در اار،یسراغ ماز
 ... راحت ترهالمی باشه من خشتونیپ
 

!  کار داشتدی با فراریماز.  رودی ملی حرف تحلنی جان نداشته ام با ايته مانده         
 . بهتر از حاال که دست من از همه جا کوتاه استی و چه زماندی خواست بگوی ميوا

 شود و خودم را هم ی اراده از حنجره خارج میلحن ناله وار و ملتمسانه ام ب        
 : کندیشوکه م

 
 نرو...  دینه فر _        
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بعد .  کندی پرحرف بود که او را ساکت ميلحنم به قدر. ستی نبیسکوتش عج        
 :دی گوی مردد میاز کم

 
 ه؟یمنظورت چ _        

 
 دوارم،ی احمق امکیهنوز هو مثل .  کنم خودم را جمع و جور کنمی میسع        

 کارش دی کنم، اصال شای فکر مدوارانهیام.  دهانش را بسته نگه دارداری که مازدارمیام
 :می گوی رود، می متی نهای که رو به بي ست و درمانده با دلشوره ايگریدر مورد د

 
 ...ستیالزم ن... ی بفرستاروی خواد مازینم...  یعنی...  یچی هیه _        

 
 .شهیدست تنها سختتون م _        

 
 :می گوی و ناله وار مدیناام        

 
 .ستی مهم نگهید...  اگه نه هم که ایاگه شد خودت ب...  دینه فر _        

 
 . زنمی جان به حال زارم می بيپوزخند        

 ! مهم نبودمی کاش واقعا براي؟ ا!ستیمهم ن        
 

 .رمی گیبازم تماس م... مواظب خودت باش...  کنمی مکاری چنمیبب... باشه _        
 

شک ! انگار شک دارد، به حالم شک دارد.  استدیهنوز هم لحنش پر از ترد        
 !کرده
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.  رودی میاهیچشمانم س. د افتی منی خورد و کف ماشی مزی از دستم لیگوش        
 . خوردی شود و دور سرم چرخ می نامهربان چرخ و فلک ميایدن
 

 .تموم شد _        

 کنم، ی می و هرچه سعرمی گی آب را از مهماندار مي مصرف حاوکباری وانیل        
 یآب را در حلقم م.  سازمي بر آن جاري خورد تا تشکری نمیزبان چوب شده ام تکان

با خودم که .  خود را از دست دادهتیدهانم خشک است و آب هم انگار خاص. زمیر
!  که خوب است؛ در اصل حالم افتضاح استبد، حالم بد است؛ بد نه.  ندارمیرودرواس

 .دی آی کنم جانم دارد در میحس م
 

 ی شد و من در آسمان به پرواز در می کوچک باز مي پنجره نی خواست ایدلم م        
 زدم ، آنقدر باال ی زدم، بال میبعد آنقدر بال م.  شدمی خواست پرنده میدل م .آمدم

 شدم که خودم را هم فراموش ی شدم و دور می رفتم، آنقدر دور می رفتم، باال میم
 ! رانونم و جدی کردم، چه رسد به فریم
 

 مستقر شدن ي لحظه نیاز همان آغاز. نمی توانم آرام بنشینم. طاقتم طاق شده        
 و ی آنقدر تکان خورده ام، که خانم مسن بغل دستم هم متوجه ناراحت،ی صندليرو

 خبر از همه جا حال ی و بدهی هم مهربانانه حالم را پرسيچند بار.  ام شدهیآشفتگ
 مقابله با استرس ي هم راهکار برایکل. داده است آشفته ام را به ترس از پرواز ربط

 هرچند اشتباهش ي نتوانستم در جواب همدردی و من حت گذاشتهمی روشیپرواز پ
 . بر چهره بنشانمیتبسم

 هم ی بدبختنی اي برانمی و ببمی بگوشی خواست از دردم برای آن دلم ميبه جا        
به .  کندی ام نمی همراهگریهر چند زبان چوب شده ام د!  نهای سراغ دارد يراهکار
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 را از شر حضورم ی و ملترمی به درد خودم بمیی ام که خودم تنهادهی رسجهی نتنیا
 .نجات دهم

 
 شهی مانده و زمان کندتر از همی باقمای تا فرود آمدن هواپقهی حدود ده دقيزیچ        

 یسرم را به پشت. ستی ندای پزی چچیه.  دهمی مرونینگاهم را از پنجره ب.  گذردیم
 در وجودم مدام باال يزیچ.  قفسِ پرنده بمانمنی توانم در ای نمگرید.  کوبمی میصندل
 خواهد باال یحالم دگرگون است که با تمام وجود دلم م آنقدر.  شودی منییو پا

 .رمی آرام گدی تا شااورمی وجودم را باال بيهمه . اورمیب
 

 تنها سفر دی حالت نبانیبا ا... ي شکالت بخور رنگ به رو ندارنی اایدخترم ب_        
 ...یکن
 

هر چند .  دهمی تشکر تکان مانی بي برای و دهانم را به سخترمی گیشکالت را م        
 یعنی.  خوانم دلش به حالم سوختهیاز نگاهش م.  خدا انتظار تشکر ندارديآن بنده 

 با نگاهش نی چننی هم به در آمده و ابهی غرنی است، که دل اانی ام عیانقدر آشفتگ
 ! سوزاندی دل ممیبرا
 

 گریگدی رسند و ی و باند فرودگاه به وصال هم ممای هواپی لعنتيباالخره چرخ ها        
 قتای کنم، حقی کمربندم را زودتر از موعد باز منی توجه به قوانیب. رندی گیرا در بر م

 ی شوم و خودم را جلو می جابه جا میکم.  توان کنترل کردن خودم را ندارمگرید
 ی دستم مي روي کناریکنم که دست خانم مهربان صندل  خواهد فراریکشم، دلم م

 و تا توقف کامل ردی گی بسته ام را با دست گرمش در مشت مخیدست . ندینش
 . کندی نممی رهامایهواپ
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 از اندازه در دستم شیساك کوچکم ب.  دارمیلرزان و در خود فرورفته قدم بر م        
 شدن هم فراموشش کردم و باز هم همان خانم مسن به ادهی کند، هنگام پی مینیسنگ

 از مهمان دارها خواست تا آن را از محفظه در آورد و به دستم یکی و از دیدادم رس
 .دهد

 خواهد ی ندارد، دلم می که وزننی دهد،با ای بند بودنش به دستم عذابم منیا        
. رمی بگيل خودم هم گار حمي خواهد برایاصال دلم م. رمی بگي گارکی حملش يبرا

 تن رنجور شاهکار نی اي دارم برای که بر می لرزاني قدم هانی ندارم و هميروی نچیه
 .است

 
هاج و واج .  شودی مانعم مي روم، که سربازی مشی خبر از همه جا فقط پیب        

  خواهد؟ی چه مگریاو د.  کنمینگاهش م
 

 کارت پرواز خانم _        
 

 ی گذر باقریاز مس.  کندی کشد تا مغزم جمله اش را ترجمه می طول مهیچند ثان        
.  گردمی مانتو ام را مي هابیج.  اندازمی منی زميساك را رو.  رومیمسافران کنار م

.  دانم کجا گذاشتمیاصال نم. ستی که نستین.  گردمی را هم مفمی کیی جلوبیج
هرچه .  کنمی را باز مفمی کی اصلپیز.  کجا بگذارما هر چه ردی هم نبود تا بگويدیفر

 ؛ از ینه از نبودن کارت لعنت. ردی گی ام مهیکم کم دارد گر.  استدهی فای گردم بیم
 "ی کنداشی تا راحت پفتی کي جلوبیکارت بذار ج":  دی که بگويدینبود فر

 ی زندگنیبدون او چطور از پس ا.  سوزدی می اشکیچشمم از فشار بغض و ب        
 . کنمدای توانم پی کارت ساده را هم نمکی یمن که حت. میبرآ
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 نوازش ،ي کناری گرم خانم مهربان صندلي که باز هم دست هارمی درگنطوریهم        
 . شودی جانم می دست سرد و بيدهنده 

 
 .بذار کمکت کنم دخترم _        

 
 که دستش را در نیهم. می بگويزی چرخد تا چی بغض زبانم نم از شدتنباریا        

 مرا در حجم آرامش ی خواهد کمیدلم م.  آوردی مرونی کند، با کارت بی مفمیک
 ی پاشد و به سمت خروجی ممی به رويلبخند.  دهدي وجودش جایِبخش و ناج

 . کندی متمیهدا
 
 

 دانم خانم ینم.  روانه هستمتیعبه دنبال جم.  برومدی دانم به کدام سو باینم        
 مغزم انگار از کار انه،ی می کردی دانم خداحافظی چه شد، نمي کناریمهربان صندل

 و ی سردرگمنی دهد تا مرا از ای هدف نمی راه رفتن بنی جز همی فرمانچیه. افتاده
 . نجات دهدیآشفتگ

 ي گنده ي باز کردم در آغوشِ کاناپه ی خواهد چشمانم را ببندم و وقتیدلم م        
 ی اراده سرعت می بمی فکر قدم هانیبا هم.  باشمدی فریِ و دوست داشتنزینفرت انگ

 جانم مهمان ی خبر، تن بی هوا و بیاما هنوز چند قدم برنداشته ام، که ب. رندیگ
 . شودی گرم و خوش عطر ميحضور

 
 هما _        

 
حالت مضطرب و !  نماندهی باققتی از حقي راه فرارچی هگری دیعنی حضور نیا        

 ي هایالی عمر خوش خیعنی نی داند و ای که عمق فاجعه را مدی گوی مشینگران صدا



 133 

 ی متی نهای به باال آوردن در وجودم به بلیدوباره م. احمقانه و کورکورانه ام سرآمده
 را دی ، فراورمی را باال بمیتمام حس ها. اورمی را باال بدم خواهد خویباز هم دلم م. رسد
 . خالص شومدیشا! اورمیباال ب

 
 ي مانده از توانم با حضور شادی باقي ذره نیآخر.  شودیبدنم سست و ناتوان م        

 . افتدی از دست می شود و ساك لعنتی ماهی چشمم سشیپ.  رودی منیاز ب

.  شودیدستش دور بدنم محکم تر م کند که ی هم وخامت حالم را درك ميشاد        
 که تا یی کند و اشکهای چشمها را صادر مدنی شکمش، فرمان باریحس اندك برآمدگ

 خواهد یدلم نم.  افتدی مهیاو هم به گر.  شوندی لحظه در محبس بوده اند، آزاد منیا
 ياما توان جدا شدن از شاد.  ها را حس کندیتگ آشفنی النه کرده در بطنش ايجوجه 

 .را ندارم
 

نگاه نگرانش را از .  داردی و ساکم را بر مردی گی قرار ميمحمد پشت سر شاد        
 کند تا ما را از ی مي شاديدست آزادش را بند شانه .  دزددیچشمان در حال بارشم م

 . کنار بزندنی راه گذرِ مسافري انهیم

 نی ماند تا ایر کمرم حلقه م کند اما دستش دوی با مکث مرا از خود جدا ميشاد        
خوب .  شودی گاهم مهی فقط تکدی گوی نمچیه. منِ در حال سقوط را سرپا نگه دارد

 .ستی نستادنی گاه قادر به اهی بدون تکگری تن دنی داند که ایم
 

 يسکوت جا. اوردی را بنشی تا محمد ماشمیستی ای ميساکت و صامت در گوشه ا        
 ي شاديآه ها.  کندی حرف ها را پر مي همه ينگاه جا.  کندیتمام حرف ها را پر م

 نی است برآنچه حالم را به ادیی همه مهر تانهایو ا.  کندی حرف ها را پر مي همه يجا
 .روز انداخته
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 دارند و ی افتاده ام دست بر نمي لحظه هم از نوازش شانه هاکی يدستان شاد        
 ! نوازش هستمنیمن چقدر محتاج ا

 
 

 ی از دستم مدیمدام کل.  شوندی و قفل چفت هم نمدی روم کلیهرچه کلنجار م        
 چی هگرید.  دهدی ام ادامه مدهی فای دارم و به تالش بی را بر مدی شوم کلیخم م. افتد
 .دی آی از دستم بر نميکار

 
 . منم راحت تر بودالی خودمون خي خونه می رفتیکاش م _        

 
 . هما راحت ترهينجوری دونم اما ایم _        

 
 شوم تا با دقت ی خم می کنم و کمینفسم را حبس م.  شودیچشمم مدام تار م        

انگار سوراخ قفل پر شده که .  استدهی فای را در قفل فرو کنم اما باز هم بدی کلشتریب
 ...  همدیشا!  هم دستم آنقدر ها جان ندارددیشا.  ندارددی کلي براییجا
 

 ری باهام تماس بگعی شد سری که من امشب خواب ندارم، پس هر چیدونیم _        
  باشه؟زمیعز
 

 . برو به سالمتزم،ی راحت باشه عزالتیباشه محمد جان خ _        
 

 . رمی داخل بعد مدیشما بر _        
 

در قفل  را دی شود و من هنوز نتوانسته ام کلی تر مکی نزدي شادي قدم هايصدا        
 .فرو کنم



 135 

 بسته با قفل یی خورم؟ در های گذارم به در بسته می روزها هرجا پا منیچرا ا        
 !دی بدون کليها

.  کندی از دستم خارج ممتی را با مالدی و کلندی نشی دستم مي رويدست شاد        
 . کندیبعد هم با دو حرکت ساده قفل را باز م

 ریمغزم گ.  زل زده امدی و گنگ و با اخم به قفل و کلجیدر باز شده من اما هنوز گ        
زمزمه !  کردهری را ندارند، گی قفلچی که توان باز کردن هیی دستهايمغزم رو. کرده

 :می گویوارانه م
 

 ! شدیباز نم _        
 

 :دیگو ی لرزان میی شود و با صدای بند شانه ام ميدست شاد        
 

  تو هما جانمیبر _        
 

 :می گوی دهم و باز هم می منشینگاهم را به چشمان غمگ        
 

 . کردم باز نشديهرکار _        
 

 که قبل از او دی بگويزی شود تا چیدهانش باز م.  کندیاشک چشمانش را پر م        
 :دی آی محمد ميصدا

 
  داخل پس؟دی ری چرا نمي شده شاديزیچ _        

 
.  توانم قدم از قدم بردارمیاما نم.  کنمیحضور محمد را پشت سرمان احساس م        

 هستم که به دست من باز نشد و ی قفلریهنوز درگ. مغزم قفل شده. پاها قفل شده اند
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 یعنی.  ام که در غصه و غم قفل شدهیمثل زندگ.  از پس آن برآمدی به راحتيشاد
 دی بدون فریعنی. ندی نشی منمیلرز بر بال! شوم ی ناتوان م نباشد من انقدردیفر
 ! شود؟یانقدر سخت م "بودن"
 

  داخلدیهما خانم بر _        
 

 آورد و باالخره مغزم ی به شانه ام مي هم فشاري حرف محمد، شاديدر ادامه         
از  هنوز در قفل است و من دیکل.  گذارمی ماطیقدم در ح.  دهدیدستور حرکت م

 قفل نی ماشکی ی خالي چرخد و در جای منگینگاهم در پارک.  گذرمیچارچوب در م
 . شودیم

 ! شومی و نمستمی ها آماده باشم، اما نزی چیلی خی خالي جادنی دي برادیانگار با        
 

  محمدستیحالش خوب ن _        
 

  هاشهیحالت بد م... آروم باش گلم  _        
 

 ... شدهينجوری ترسم محمد، چرا ایم...  آروم باشميچه جور _        
 

 ی نگران مندی بیمگر چه جور شده ام؟ چرا هر کس چهره ام را م. دی گویمرا م        
 مگر چه شده؟. شود

 
 ... نشده بودی شکلنیبا فوت اتابک خانَم ا _        

 
 .شهی ناراحت می نین...  نکن خانومم هیگر... زمیششش عز _        
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 ی جان داشتم تا به او می خواهد کمیدلم م.  کندی مي قراری انقدر بيچرا شاد        
.  دهدی را پاسخ نممی تماس هادی فقط فرست،ی نی مهمزیاصال چ.  نشدهيزیگفتم که چ
 شارژ دی که شامی خودمان را گول بزنمی توانیخب م.  اش خاموش استیفقط گوش

 قفل، شی است و درهاکی که خانه هم تاردهرچن. تمام کرده و شارژر هم نداشته
 خودمان را گول می توانی اما خب باز هم مامده،ی و به استقبالم هم نستی ننشیماش
 . رفتهتی خبر به ماموری بدی که شامیبزن

 به زادی چهره ام رنگ آدمدی شود و شای آسان تر می تحمل اوضاع کمنطوریا        
 ست،ی هوا هم ند،ی از فرری هم تمام شود، چون به غي شادي هاهی و گرردیخود گ

 خود را به مرده ها داده اند و يزنده ها جا.  گذردیزمان هم نم.  چرخدی هم نمنیزم
 !ستی نگری ددینشده فقط فر چی کنم، هی می مردگی زندگيمن به جا

 
 ی کشم و آرامشیعطرش را نفس م. با تمام وجود خودم را در دلش فرو کرده ام        

 !می هم راضنیبه هم.  شودی مبمی نصیهر چند قسط

 کنم ی می کنم، سعی اش فرو مقهی در ینی کشم و بی را از دو طرف مراهنشیپ        
.  ذهنم پاك کنم برق از سرم پراند را، از،یلی ورود به خانه همچو سيآنچه لحظه 

 که عزم رفتن کرده بود را ي را هم شوکه کرد و محمدچارهی پي که شاديریتصو
 .ماندگار

 
 . هستشهی هنوز خرده شنجای بپوش اییدمپا _        

 
 . اتاقشم هست محمديتو... دمیپوش _        
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.  دهمی کاناپه فشار می به پشتشتری گذارم و سرم را بی گوشم ميدستم را رو        
 شانی هر دوياز رو.  رفتندی توانم تحمل کنم، کاش می آرامشان را هم نمي صدایحت

 آوار شده ام ي خانه انی خواهد میدلم م.  خواهدی مییدلم تنها.  کشمیخجالت م
 چی که تن زده ام، بو کنم و فکر کنم که هرا دی خوش عطر فرراهنی پنی همنم،یبنش

ساعت .  مبل ها صد تکه نشدهانی مي اشهی شزی نشکسته، می ظرفچی هفتاده؛ی نیاتفاق
 گل نشده ی بمی نشده، گلدان هادهی حال کوبي گوشه نیتری وي اشهی به در شيوارید

 .ستی ندی خود قرار دارد و فقط، فري مرتب سر جازیاند و همه چ
 

 نگران زی از هر چشتری صحنه بد جور ترك خورد اما بنی ادنیهر چند دلم با د        
 نیکاش در ا.  کردی اش را روشن می لعنتیکاش گوش. حال مسبب ترك ها شدم

 ي از هماي ذهنش ردي نسترن است، گوشه ادی شک سرشار از ی که بییلحظه ا
 . شدی مدای هم پچارهیب

 
  هما؟یخواب _        

 
 ی حضورش را پشت سرم، کنج کاناپه احساس میبعد از کم.  خورمیتکان نم        

 .کنم
 

 . رو مرتب کنمنجای تختتون بخواب تا من ايپاشو برو رو _        
 

 کنم تا ی خودم را کنترل میبه سخت. یبی دور و غريچه واژه  "تختمان"        
 . شودی نمدهی است که دکی تاريهر چند اتاق به قدر. ندی بر چهره ام ننشيپوزخند

 کرده ام و زیودم را به سکوت حلق آوخ.  دهمی خورم، نه جواب مینه تکان م        
 . کندی جانم چکه مي رهیفقط اشک از ش
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 که از چهره ام یی اشک ها را بر موهایسیخ.  شودی ممیدستش بند نوازش موها        
 . دهدی مرونینفسش را لرزان ب. دی آی تر مکی کند و نزدی زند، حس میکنار م

 
 .شهی درست مزیهمه چ...  نکن هماهیگر _        

 
مگر .  خودشي برادی گویچه م. رمی پوزخندم را بگي توانم جلوی بار نمنیا        

  نکردن من درست شود؟هی هم مانده که با گريزیچ

 شوند چه ی درست نمگری شکسته هم دنِیتری و گلدان و وزی ظرف و منی ایحت        
 . منیرسد به وضع زندگ

 
 ...يایم لحظه هی جان يشاد _        

 
 ی ام خارج مکخانهی محمد از تاري شود و به دنبال صدای با مکث بلند ميشاد        
 .شود

 نفرت ي کاناپه ي روکخانهی تارنی در ادم،ی و خانه خرابه ام را دمی آمدیاز وقت        
 . ام ظاهر شودی بر گوشدی وا رفته ام، بلکه نام فر،ی دوست داشتنزِیانگ

اصال از همان اول هم . فاسد نشده!  فاسد شده انگار، نهمانی ظهور زندگيدارو        
 ! ظهور و ثبوت نداشتي داروی زندگنیا

ساعت سه صبح .  شانسم را امتحان کنمگری بار دکی دارم تا ی ام را بر میگوش        
 .دی آی از دستم بر نمهی جز گري کارچیاست و ه

 خورد و یکاش بوق م.  کندی مشتری را بمی نحس اپراتور شدت اشک هايصدا        
 داد، ی داشت و فحش می را برمیکاش گوش.  کردی مجکتیکاش ر.  دادیجوابم را نم

 ! کاشي زد که مزاحمش نشوم، مزاحم او و عشق زنده شده اش، ایداد م
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 . خاموش نبودی گوشنی عذاب آورتر از ازی چچی بود و هدهی فایاما ب        
 

 ی توجه باز هم تماس میب.  کنمی را در چارچوب در حس ميدوباره حضور شاد        
 ی و خموشی حالی و بیکرخت.  توانمی نمگریهر چه تحمل کردم بس است، د. رمیگ

 . رفت انگار و به تکاپو افتاده بودمی منی مدت، داشت از بنیذهنم در ا

سرم را .  شودی اتاق جمع مي هوای بينم از روشنا شود و چشمایچراغ روشن م        
 يصدا.  افتدی از دستم می شود، گوشی کنم تا اعتراض کنم که زبانم قفل میبلند م

 کی در دستانش نزددی فریِ گوشي با جنازه ي شود و شادی مدهیچیاپراتور در اتاق پ
 . شودیم
 

 . کردداشی شکسته ها پشهیمحمد تو ش _        
 

 دارد و ی ام را برمی گوشي کنم و شادی نگاه میمن شوکه و درمانده به گوش        
 . کندی در اتاق را خفه مدهیچی سوت پيصدا

 
 .... گفـاریماز... نگرانش نباش _        

 
خشم در وجودم .  لرزاندی تنم را مي تمام سلولهایکی الکتری مثل شوکارینام ماز        

انگار .  زندی مرونی کنم از تمام بدنم آتش بیحس م.  شومیمداغ .  کشدیزبانه م
 یلعنت.  شودی اش عامل اشتعال می انفجار بوده ام که نام لعنتي اشاره براکیمنتظر 

 غرق شده بودم که علت نبودن دی درد نبود فريای دردر آنقدر. فراموشش کرده بودم
 .را فراموش کردم

 . گفته بودشی را برازی پر ادعا همه چيِنامرد دروغ گو. گفته بود        
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 زنم و از اتاق ی را پس ميشاد.  شومی دانم از کجا آمده، بلند می که نمییرویبا ن        
 . شومیخارج م

 
 .بهش زمان بده... اما کال داغونه...  خوبه ی هما گفت از نظر جسمنیبب _        

 
.  کنمی شوم و در را قفل میداخل اتاقم م!  نامرداریماز! نامرد.  بوداری مازشیپ        
 خودم جانش ي خواهد با دست هایدلم م.  حاال به سراغش رومنی خواهد همیدلم م
 روانم را لی چون سياشک ها.  آبم را گرفتي روی جان زندگنطوری که ارمیرا بگ
. دی گوی ميزهای کوبد چی پشت هم به در ميدشا.  کنمی از صورتم پاك مانهیوحش

.  در ذهنم پررنگ شدهزی چکیفقط .  فهممی آورد اما نمی را ماری و مازدینام فر
 را فراموش کرده ی لعنتاریماز.  چند روز فراموشش کرده بودمنی که احمقانه ايزیچ

 . را بر سرش آوار کنمای توانستم دنیکس که م. بودم

 تخت يرو.  خوبش خبر دادهی گفته و بعد از حال جسمشی را برازی همه چیلعنت        
تمام .  کشمی مغی کنم و با تمام وجود جی شوم، سرم را در بالشم فرو میآوار م

 غیآنقدر ج.  کنمی را در بالش پاره ممیگلو.  کشمی مغی روزها را جنی اياسترس ها
 . شومی میاهیس  افتم و مهمانی حال می کشم تا بیم
 

 شده بودم رشی که اسی شود، از خوابِ مرگی م خارجمی که از گلوي بلندنیبا ه        
 . گردمیرها م

 یسی و از خدهیچی پمیملحفه لوله شده در دست و پا.  از عرق استسیلباسم خ        
 خواهد یانگار م!  کوبدیبد م.  کنمی قلبم مشت ميدستم را رو.  بهره نماندهیتنم ب

 یبلند م.  زنمیم را کنار م به صورتدهی چسبيموها. حصار تن را بشکافد و آزاد شود
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 کنند و مدام از ی نممی منحوس کابوس رهاي هاحنهص.  رومیشوم و به سمت پنجره م
 . شومی پنجره ولو مری دهم و همان جا زیطاقت از کف م.  شوندی چشمم رد مشیپ
 

 در گور و ری قبر، من اسي و نسترن دوشادوش هم باالدی فر،یقبرستان، قبر خال        
 ! آمدی که با شتاب به سمتم مي اهی نجات و ساي برای راهیب

 چند ساعت ي هاغی شده از جی زخميِهق هق ها از ته گلو.  افتمی مهیبه گر        
 . لرزانندی شوند و تمام تنم را می خارج مش،یپ
 

 ...خدا...  ترسمیم... تونم... ینم...  خدا يوا... خدا ... يوا _        
 

 . فشارم تا صدا را در دل خفه کنمیسر به زانو م        
 

 ی شوند و آفتاب بی مانم که هق هق ها آرام می دانم چقدر در همان حالت مینم        
باز هم فکر .  شودی مداریمغزم ب.  افتدی سرم مي باز پرده روي از گوشه يزییجان پا

 دهد، آرامشم را ی وار در مغزم جوالن مانهی موراری شود، مازی افکارم متری سر تاریماز
 . گذاردی جا منهی و کص حرشی جود و به جایم

پشت دستم را . رمی گی بر سرش آوار نشوم، آرام نمی دانم که تا وقتیخوب م        
 شی سانیپوست صورتم از ا.  کشم تا آثار اشک ها پاك شوندیمحکم بر صورتم م

 ی سرم جمع مي باالپسیفته ام را محکم با کل آشي سوزد اما مگر مهم است؟ موهایم
 شی بند براکی.  دهمی پوست سرم نمیدگی به درد حاصل از کشیتیکنم و باز هم اهم

 . کشمیخط و نشان م
 

 ! کنمی متیحال _        
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 ؟ی کنی منُ خراب میزندگ_        
 

 ! دمینشونت م _        
 

 یرا در همان نطفه خفه م "دی فهمی مدیباالخره فر ":دی گوی ذهنم که ميصدا        
 :زمی ری مرونی و باز حرصم را بردیکنم تا بال و پر نگ

 
 .دی فهمیبه جهنم که باالخره م _        

 
 . حقش بوددنیبه جهنم که فهم _        

 
آنهم .  من نبودمی را جلو انداخت، آنهم وقتزی است که او نامردانه همه چنیمهم ا        

 . استزی چنی هنوز هم مهم ترشی من برایِ کرد خوشبختیعا م ادیوقت

 شود از ی که از چله رها ميریمثل ت.  کندیحرص و خشم دوباره تمام تنم را پر م        
 ي که مانتویدر حال.  برمی مورشی ی از صندلزانی پرم و به شال و مانتو آویجا م

 : کنمی کنم زمزمه وار تکرار میچروك شده را تن م
 

 !غلط کرد... غلط کرد ادعا کرد _        
 

 سوختم که حاال داشتم آتش ی ام نکرده بود انقدر نمی خوشبختي براییاگر ادعا        
 . گرفتمیم

 اندازم و از اتاق ی سرم مي بزنم شالم را هم رومی به دست و روی آنکه آبیب        
 هم نی کنم زمیحس م.  دارمیبا شتاب به سمت درب خانه گام بر م.  شومیخارج م

 و ي شاددنی دی وجودم را پر کرده که حتيخشم آن چنان همه .  لرزدی ممی پاریز
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 مجنون يهما.  کندی کاناپه هم متوقفم نمي ناراحت رویتیمحمد، خواب رفته در وضع
 را در دست گرفته می و رفتارهاماتی تصمي همه ي سررشته خته،یوجودم افسار گس

 ! رفتارم نداشتي بر روی کنترلچی هيظاهر منِ نیبود و ا
 

 پدال گاز يپا رو.  شومی منمی کنم و سوار ماشی را باز منکی درب پارکموتیبا ر        
 مهی که سراسنمی بی آخر محمد را ميلحظه .  شومی خارج منکی فشارم و از پارگیم

 دانستم که ی دهم، خوب می تعلل به راهم ادامه می شود، بیدر چارچوب در ظاهر م
 !ستی کس جلودارم نچی هگرید
 

 کنم و وارد ی رها مابانی را کنار خنیماش.  کوبمی ترمز مي روهی آتليروبرو        
 شتابان ي قدم هادنی نگهبان با درمردیپ.  شومی می نبش فرعيساختمان هفت طبقه 

 دهم ینم که فرصت دی بگويزی خواهد چی شود ، انگار می ام، بلند ممهیو حالت سراس
 هفت را با ي طبقه يدکمه .  رومی منسور نگاه جستجوگرش به سمت آساریو ز

 زی چچی قفل کرده و هاری مازي کرده باشد، روریمغزم انگار گ.  دهمیحرص فشار م
 شود؛ ی بک می مدام پِلزی چکیتنها .  شودیجز او در نوار برگردانش عقب جلو نم

 ! کردرانی اش، خانه ام را وی با دهن لقاری مازنکهیا

 کنم یرا خفه م "خانه ات از اول هم آباد نبود": دی گوی که مي موزيباز هم صدا        
 . به گند نکشدنی از اشیتا اعصابم را ب

 
 ی بيچند لحظه، فقط چند لحظه .  جهمی مرونی توقف آسانسور با شتاب بای        

 کنم و بعد با مشت به درب یمکث م " هفتي هیآتل " ي تابلوي کوتاه روبروتینها
 اش در با ی شود و در پی کوبش مشتم مي صدای نامفهوم قاطییصدا.  کوبمیواحد م

 . کندی وحشتناك نگاهم می با اخمداری سرارمردیپ.  شودیشتاب باز م



 145 

 
  چه وضع در زدنهنی ایچته خانم اول صبح _        

 
 !حق دارد البته! ستیعصبان        

 هی آتلنی اواری بر در و دمی تا بارش ترکش هايزیمن هم در حال انفجارم و چ        
 : کنم خودم را کنترل کنم تا ترکش ها بر سر او آوار نشوندی میسع. نمانده

 
 . کار دارمیابطح...  يبا آقا _        

 
 .دییبفرما... ه مونديهنوز تا ساعت کار... سرآورده...  چهیعنی...  خانومستنین _        

 
 یعنی! ستی مهم نمیبرا.  دهدیم "يهر" ی معنشتری لحن، بنی با ادشییبفرما        

 دارم که دستش بر چارچوب در ی به سمتش بر میقدم! ستی مهم نمی برازی چچیه
 . شود و گره اخم ها کورتریمحکم تر م

 
 ! مونمیمنتظر م _        

 
 صورتم کند اما خودش را کنترل ي حواله یک خواهد چی کنم دلش میحس م        

 : غردی کند و میم
 

 .... خانوم بفرمـــشهیگفتم نم _        
 

 !مهمان من هستن... ستی نیمشکل...  یآقا مرتض _        
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 راهرو ي گذارد و نگاه مرا به سمت انتهای ممهی را نصفه نرمردی حرف پشیصدا        
 مینفس ها.  شودیدستم مشت م.  شودی تر مدی ضربان قلبم شددنشیبا د.  کشدیم

 شوند و فقط ی مکی شليترکش ها آماده .  دهندیحرص آلود باال تنه ام را تکان م
 ! تا ماشه را بکشمستیکاف

 رود و ی در کنار مي کند از جلوی لب غرغر مری که زی با اکراه و در حالرمردیپ        
 . شودیراه ورودم باز م

 
 . کنمی بود صداتون ميکار... دی شما به کارتون برسیآقا مرتض _        

 
 . گذاردی ممانی رود و تنهای همچنان غرولند کنان به سمت آبدارخانه مرمردیپ        

.  شودی درهم مشیاو هم اخم ها.  کوبمی منی و پا بر زممی سایدندان به هم م        
 ستمی ای که مکشینزد.  کندی ام گند زده، اخم هم میبه زندگ! واقعا مسخره است
 اراده صورتم را کج و کوله ی بیظیپوزخند غل. ردی گی به خود مینگاهش رنگ نگران

نگاهش بند !  مسخره استتی نهای بگری دتی وضعنی اش در ای کند؛ نگرانیم
 . کند و اخمش را کوری مرهی شود، غم، چشمانش را تیپوزخندم م

 ی انفجار هستم، پشت مي براي که منتظر جرقه ای توجه به منی تعلل بیمبا ک        
 یناخن ها کف دستم را سوراخ م.  شودی می گذرد و وارد اتاقی میاز حال کوچک. کند

 . کنمیکند و از فشارشان کم نم

 شود؛ یپوزخندم باز هم تکرار م.  کندیبا هر حرکتش خشمم را شعله ورتر م        
 ؟!مه ادعا بود آن هنیا

 تر از وانهی امروز دي او هم نداند که همادی روم، شای به سمت همان اتاق میعصب        
 . که کنترلش به دست جنون افتادهي اوانهید.  استشهیهم
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 یبا حس حضورم، قبل از آنکه دهان باز کنم م. ستادهیپشت به من رو به پنجره ا        
 :دیگو
 

 .ستی ننجای ادیفر... ياشتباه اومد _        
 

 کند، آتش ی بسته ادا مخی ی و با لحني جمله که در کمال خونسردکی نیبا هم        
 حرکتم دست چیه.  فهممی نمچیه.  رومی انگار که با شتاب به سمتش مرمی گیم

 ی رسم، به طرفم می اش که می قدمکی.  تازاندیجنونم مرا به سمتش م. ستیخودم ن
 شود و بر صورتش ی میلی تمام قدرت سبا،  رودیست راستم باال مچرخد و همزمان د

 شیو ابروها.  شودیچشمانش بسته م.  شودیسرش به چپ پرت م. دی آیفرود م
 ماند و بر ی میسرش همانطور کج شده باق.  شودیدستم در هوا خشک م.  ترکینزد

 . گرددینم

 مینفس ها.  کشدی او، من سرم سوت مي به جاستد،ی ای لحظه انگار زمان مکی        
 که یشوك حرکت.  داردی جنون وارش دست بر ميقلبم از کوبش ها.  شوندیلرزان م

 .ردی گیانجام داده ام قبل از او دامان خودم را م

 " کار کردمیچ "        

 پر حرف در چشمانم ی چرخد و چشمانش با نگاهیسرش با مکث به راست م        
 را شی صدای دهم؛ حتی قورت میبزاق جمع شده در دهانم را به سخت.  شوندی مرهیخ

 چشمان کور يانگار که جنون افسارم را رها کرده باشد، پرده از جلو.  شنومیهم م
 ! زده اميدر واقع چه گند!  کرده ام؛ نهه فهمم چی رود و تازه می عقلم کنار ميشده 
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 ي دلخورنکهیبا وجود ا.  شودی مينم جارطبق معمول اشک ها دانه دانه از چشما        
 تینامی اما، حاال که کار از کار گذشته و دستی خود باقيام از او بابت گفتنش، سر جا

 . شومی ممانی فهمم که چه کرده ام و مثل سگ از کرده ام پشیخشمم منفجر شده، م

 .رندی گی مي ام را به بازی عصبي نگاهش سلول هاينگاهش، وا        

 : پردی مرونی لرزان از بغض از حنجره ام بیی هوا صدایب        
 

 ...حقت بود _        
 

 که یمثل آدم.  ستیمانی ابراز پشي جمله به جانی نه اما اای فهمد ی دانم مینم        
 دهد و از افعال معکوس ی به زبان آوردن نمي داند اشتباه کرده اما غرورش اجازه یم

 . کندیاستفاده م

 ي بود کردي چه کارنیا ":  کندی مالمت گر پشت هم در سرم تکرار مییصدا        
 . دست خودم نبودزی چچیه.  دانمیواقعا نم "هما

 ی مشی پي قهی چند دقياز هما.  ترسم از خودمیم.  شکندیبغضم با صدا م        
 افسار ي شود آن همایباورم نم.  زنمی افتم و زار می به زانو ماری اختیب. ترسم

 وانهی دی عشق لعنتنی خدا عاقبت از ايوا.  شده بودموانهیواقعا د.  خودم بودمختهیگس
 احمقِ ي کار کردی چيوا ".  کنندی را محکم مود خي باز جای لعنتيهق هق ها! شدم

 "وونهید
 

 نی به ا آمدنملیدوباره دل.  شودی گذرد که باز داغ دلم تازه می دانم چقدر مینم        
 و ي امان تمام دلخوری بی و با هق هقرندی گیجا و آن حرکت جنون وار رنگ م

 : شوندی مزی واژه واژه از زبانم لبرمی هایناراحت
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...  دیآخرش فر...يخراب کرد...  میزندگ... پر ادعا ...  يدروغ گو... دروغ گو  _        
 ...یادعا داشت... من...  ازشتریب...  خودتيدید... ي کردچارمیب... یگرفت... ازم

 
دستم را بر . ستمی نهی قادر به گالگری شوند که دی مدیهق هق ها آنقدر شد        

 ام ی و بدبختی درماندگنی از اشیتا ب.  له نشومنی از اشی دهم تا بیدهانم فشار م
 . نشودانیع

 اری مازي جلونکهیاز ا.  خوردی همه ضعف و اشک و آه و ناله به هم منیحالم از ا        
 که دارو ندارم را از نیاز ا.  خوردی شکسته و داغون شده ام، حالم به هم منطوریا

 ی خالصه مدی ام در فری زندگي که همه نیاز ا.  خوردیدست داده ام، حالم به هم م
 یاز عشق حالم به هم م.  خوردی حالم به هم مای دننیاز ا.  خوردیشود، حالم به هم م

 ! خوردیاز خودم حالم به هم م. خورد
 

 "ینی حالمو ببییاالن کجا... دی با من فري کار کردیچ ": زنمیدر دل ضجه م        

 . کنمی است و چشمانم بسته اما نشستنش مقابلم را حس منییسرم پا        
 

 ی انصافی بیلیخ _        
 

 .يریپر از دلگ.  ستي بم و گرفته اش پر از دلخوريصدا        

.  نحس هق هق ها را خفه کنمي کنم صدای میفقط سع.  رودیسرم از شرم باال نم        
 . پوشاندی فرستادن نفسش سکوتم را مرونی بيصدا

 
 ...بازم بزن...  کنهیزدن من آرومت م... اما اگه... من بش نگفتم _        

 "نگفته ". دی آی جان باال میسرم ب        
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مات .  کندی آورد و هق هق ها را خفه میحرفش اشک ها را بند م دنیشوك شن        
 گونه اش چرخ ي دوزم اما خودسرانه روینگاهم را به چشمانش م.  شومیو مبهوت م

 شناختم، ی که نميزی جنون آمي خوي رد انگشتانم بر چهره اش، رويرو.  خوردیم
 . که زده بودمي گنديرو

من اما هنوز همانطور .  شودی از مقابلم بلند مندی بینگاه سرگردانم را که م        
 چشمم کنار رفته فقط شی حماقت و جنون از پيحاال که نشانه . خشک شده مانده ام

 : شودی مي خورد و همان هم بر زبانم جاری ذهنم را مزی چکی
 

  گفته؟یک...کـ _        
 

 .ردی گی قرار ممی دوباره روبروی دهد اما بعد از کمیجواب سوالم را نم        
 

 بلند شو _        
 

 ی هزار برابر را، به بهتم اضافه میِ شرمندگ،يری حجم دلگنی با اشیامواج صدا        
 در دست ي دستمال کاغذي دست و جعبه کی آب در وانیل.  شومیآرام بلند م. کند

 .را نشانه نرود شود، تا چشمانم، رد جنون بر چهره اش ی هدف نگاهم مگرشید

 و وانی حواس لی زودتر جوابم را دهد بنکهی اي برارد،ی گیدلهره دارد جانم را م        
 زد،ی برمانی دستهاي از آب روی شود اندکی که باعث مرمی گیدستمال را از دستش م

 قرار و درمانده سوالم را تکرار ی کنم و در جواب سکوت کش دارش، بی نمیتوجه
 . کنمیم
 

  گفته؟یک _        
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 :دی گوی و آرام مردی گی مسمانینگاه از دستان خ        
 

 دشید _        
 

جوابش .  کندی شود و گوشم را سوراخ می مریجوابش ت.  کشدیسرم سوت م        
.  کندی و رو مری را زمیایجوابش، جوابش دن.  کندی شود و قلبم را سوراخ می مزهین
 ي جعبه ي شود و گوشه ی صد تکه موانیل.  افتندی منی و جعبه از دستم بر زموانیل

 ! شودی مرانی آبم، ويرو يخانه .  شودی می و لجنسیسبز رنگ، خ

 دوزم و ینگاهم را به چشمانش م.  چکدی قطره اشک از چشم چپم مکی        
 : شودیهمزمان قفل زبانم باز م

 
 .تموم شد _        

 
 . دهدی مرونیسش را با درد بنف        

 
 . رو جمع کنمنای تا انیبرو بش _        

 
 نی خورم نه ای تکان نممیاز جا.  کندی مسی راستم را خي گونه ي قطره انباریا        

دهانم باز مانده و فقط کلمات از . روح از بدنم رفته.  توان ندارمگرید! که نخواهم، نه
 .زندی ری مرونیدهانم ب

 
 .تموم شد... یهمه چ _        

 
 : غردی بندد و می چشم میعصب        
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 . نشدهيزیهنوز چ _        
 

 ندی نسترن را ببدی شود فری نشده؟ مگر ميزی شوم، چطور چی میمن هم عصبان        
 نشود؟ يزی شود عشق مرده ات دوباره زنده شود و چی نشود؟ اصال مگر ميزیو چ

  نشود؟چارهی و هما بنندی را ببگری همددیو فر شود نسترن یمگر م

 کشاند و اشک را با قدرت از ی منیی دهانم را به پای اجازه منحنی بیبغض لعنت        
 خواهم درد دلم را با زخم زدن به ی شوم، باز میباز خل م.  پاشاندی مرونیچشمانم ب

 : دهمنیاو تسک
 

داغون ... خوشحاله...  حالش خوبهقتی رفگهیاالن د... نه؟... گهی دیخوشحال _        
 ... خوشبـخـــگهی دقتیرف... نه؟... هما هم بره به درك... عشقش برگشته... ستین

 
 بـس کـــن _        

 
 ی دهانم مي شوم و دستم را جلویخفه م.  کندی پر درد و بغضش خفه ام مادیفر        

 . ام بلند نشودهی گري تا صدارمیگ

. ردی گیصورتش مقابل صورتم قرار م.  شودی خم میکم.  کشدی نفس میبعص        
 يزی کند تا چیدهان باز م.  کشدی را به رخم متشیحرارات صورتش عمق عصبان

 : غرغرورمردی پي آن صدایِ خورد و در پی که چند ضربه به در مدیبگو
 

  شده؟يزیچ...  خاناریماز _        
 

 و ستدی ایبا مکث بدون آنکه حرفش را بزند صاف م.  بنددی چشم میعصب        
 . فرستدی مرونینفسش را با شدت ب
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 . شکستهشهی شنجای لطفا، ادیاریجارو خاك انداز ب... ی آقا مرتضستی نيزیچ _        

 
 فرود ی مبلي شود و روی مدهی مانتوام کشنی ام که آستستادهی ارانیهمانطور ح        

 اخمو که نگاهش رمردی شود با ورود پی همزمان ماری مازیزنگ گوش يصدا. می آیم
 خط و نشان میبا چشمانش برا.  شکسته راوانی و بعد لردی گی اول مرا نشانه مضیبا غ

 ی دانست چه بدبختیاگر م.  کوبمی مبل می به پشتسر  بندم ویچشم م.  کشد انگاریم
 . کردی نگاهم نمنطوریهستم ا

 
 به سرم آمده و دمی ترسیاز آنچه م.  در تنم نماندهی جانچی هگری کنم دیحس م        

حاال . ي دارم نه برگ برنده ايدی نه امگرید. دی آی از دستم بر نمي کارچی هگرید
 !رمی خواهد بمیواقعا دلم م

 
 سالم _        

 
 .نجاستیآره ا _        

 
 خوبه _        

 
 . شودی کالفه مشیصدا        

 
 . دونم محمدیمن چه م _        
 

 .ارمشی خواد، خودم مینم _        
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 شود، دوباره ی فراوان از اتاق خارج مي با سر و صدای آقا مرتضنکهیبعد از ا        
 گری دیوانیبا ل.  کنمیچشمانم را باز م.  کنمی ام احساس میکیحضورش را در نزد

 ی مي جرعه ارم،ی گی را موانی آورم و لیآرام دست لرزانم را باال م.  زانو زدهمیروبرو
 . داردازی نیبه جراح.  رودی نمنیی ها پازی چنی با اغده نی است ادهی فایب. نوشم

 
 دنید... ستی حالش خوب ندیفر... فتادهی نی اتفاقچیه... دنی دگرویفقط همد _        

هر ... نش کرده داغواریحضور خشا... اما بدتر از اون ...  بود براشينسترن شوك بد
 .....چند نستـ

 
 را گری بود که آنها همدنی مهم نبود مهم انهای امی بودم برادهی را داریخودم خشا        

 به نسترن را با پوست و گوشتم دی فریو از آنجا که عمق و نوع دلدادگ.  بودنددهید
 ندارد و او باالخره به سراغ نسترن ی حال و روز دوامنی دانستم ای کردم، میحس م

 : رومی حرفش مانیم.  کردمی مری ددیپس نبا. خواهد رفت
 

 االن کجاست؟ _        
 

 اما عجز نگاهم آنقدر د،ی خواهد بگوینم. دی شود از شک و تردینگاهش پر م        
 زور  و انگار بهردی گیبا مکث نگاه از چشمانم م.  سوزد انگاری است که دلش مادیز

 :دی گویدهانش را باز کرده باشند، با اخم م
 

 زی عمو پرويخونه  _        
 

 : دارمی از مبل بر مهیتک        
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 نمشی خوام ببیم _        
 

 ی دهد و پشتش را به من می مرونینفسش را باز هم با شتاب ب.  شودیبلند م        
 .کند

 
 .ستی نیاالن وقت مناسب _        

 
  نسترن او را کامال از چنگم درآورد؟ی هست، وقتی پس کستیاگر حاال مناسب ن        

 میضعف دارم و دست و پا.  شومی مبل بلند مي از روی خورم و به سختی میتکان        
 دهم ی رود، تعادلم را از دست می میاهی لحظه چشمانم سکی سست است، تی نهایب

  ندارم؟ي خاطره اچی غذا خوردم؟ هی بار کنیآخر.  افتمی مبل ميو دوباره رو

 دهی دهم فای هرچه فشارش مرم،ی گی دستانم مانیسرم را م.  کشدی مریسرم ت        
 . کندی سرم را سوراخ مخی مثل مشیصدا.  ندارديا

 
  دارهي مساعدتیاالن نه تو حالت خوبه نه اون وضع _        

 
 را محکم خشی شوم و نسترن مدنشی دالی خی خواهد متقاعدم کند تا بیم        
 در کنار نسترن گاهمی داند جایحتما نم.  ببردادی هما را کال از دی خواهد فریم. بکوبد

 . شومی راحت فراموش میلی است که خنییآنقدر پا

 نی اي با وجود همه یوقت!  دارد اصالیی چه معنای آشفتگنیحال مساعد در ا        
 . زندی پرپر مدنشی دهی ثانکی ي تنگ شده و براشیاتفاقات دلم برا

.  از فشار درد کاسته شدهیکم.  کنمی سرم را رها مش،ی توجه به حرف هایب        
 ی کند و عصبی شود اما او راهم را سد می نماهی چشمانم سنباریا.  شومیدوباره بلند م

 : غردیم
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 ! نکنيلجباز _        

 
.  کل کل کردن هم ندارمي حوصله گری دست،ی مهم نمیبرا و مخالفتش تیعصبان        

 وگرنه از می بگودی جمله را باکیفقط . ستی جلودارم نزی چچی خواهم بروم و هیم
 :رمی میعذاب وجدان م

 
 ...بابت... یعنی... به خاطر... به خاطر _        

 
 به گونه ضرب رهی که نگاهم خی فرستم و درحالی مرونینفسم را آه مانند ب        

 :می گوی اش است مدهید
 

 . خوامیمعذرت م _        
 

 توانم گذر ی راهم را سد کرده که تا کنار نرود نمي خوام رد شوم اما طوریم        
 ... طرف هم اوکی طرف مبل و کی وار،ی طرف دکی. کنم

 
 :دی گوی و گرفته مردی گی رود نگاه از چشمانم می در هم مشیاخم ها        

 
 .حالت خوب شه...  کنیسع... ستی الزم نیعذر خواه _        

 
 : دهمی منیی را به زور پایبغض لعنت        

 
  شمی خوب نمگهید _        

 
 : کندی و گرفته زمزمه مندی نشینگاهش دلخور در چشمانم م        
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 .انتخاب خودت بوده _        

 
 یبغض لعنت.  دهمی تکان مدییاند، سرم را به تا پوشی کل چهره ام را ميتلخند        

 : کندی نمشی را در بر گرفته و رهامیعاشقانه گلو
 

 ه؟ی دردم چی دونیاما م... خودم خواستم... آره _        
 

 ست که در چشم خانه اش ی لغت نامه از کلماتکینگاهش .  کندیفقط نگاهم م        
نگاه شکست خورده اش .  اندافتهی شدن بر زبان را ني جاريحبس شده اند و اجازه 

 : شوندی مروزی کند و باز هم اشک ها پیحالم را دگرگون م
 

 له نمی بی که خودم دارم منهیدردم ا...  نشدممونیپش...  که هنوزنهیدردم ا _        
  کشم، دارم جون دادنی که دارم عذاب منهیدردم ا...  شمی نممونیپش... شدنم اما 

 که اگه درِ يریاس... رمیمن اس...  شمی نممونیاما پش... نمی بیخودم با چشم م
 ي برانکهی با وجود ایحت...  کنهی زندانش ترك نمرتزندانشم باز شه، به عشق اسا

 منُ درك ی تونیم... ؟ی حس مزخرف درك کننی ای تونیم...  زنهی له له ميآزاد
 ... ؟یکن
 

 : دهمی تکان می چکد سرم را به نفیچند قطره همزمان از چشمم فرو م        
 

 ... تونهی کس نمچیه! نه _        
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 رود، از فرصت ی کنار میکم.  بنددی مسمی نگاه خيچشمانش را با درد بر رو        
 خارج هی دهم و از آتلی سرعت ممیبه پاها.  شومی کنم و از کنارش رد میاستفاده م

 . کندی ممی تماشاضی هنوز هم با غرمردیپ... آه.  شومیم
 

 و منگ چند جیگ.  کنمی نمدای پنمی از ماشی گردم نشانی هرچه مهی آتليروبرو        
 لی حمل با جرثقي تابلوي کنم که نگاهم ناخودآگاه روی منیی را باال و پاری مسيبار

 .ندی نشیم

 دی دست به دست هم داده اند تا به فرزی شانس که انگار همه چنیلعنت به ا        
 .نرسم

 همراهم است، ی دارم نه گوشیفینه ک.  بکنمدی دانم چه باینم. در مانده مانده ام        
 . خشک شده امابانیپوچِ پوچ کنار خ

 
  سوار شوایب _        

 
شرم همه . ندی نشی ماری مازنی اخم آلود و غمگي چهره ي و رودی آینگاهم باال م        

لعنت به من . او هم شکست خورده است. او هم داغون است.  کندی وجودم را پر مي
 نیکه او را با حرف ها و حرکاتم زجر داده ام، لعنت به من که او را هم مثل خودم در ا

 ! به جنونتلعن. منجالب غرق کرده ام

 ی باز مشی گره از اخم های کمی به سختند،ی بی و شرمنده ام را که منینگاه غمگ        
 : نشاندی و صد البته تلخ بر چهره می مصنوعیکند و به زور تبسم

 
 !دی فرشیپ...  برمتیخودم م _        
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 دانم آن همه ینم. دهیدلشوره امانم را بر. ستدی ای مزی پرویی داي خانه يروبرو        
 خواهد ی دلم مدارش،ی کجا رفته که حاال تنها چند قدم مانده به ددی فردنِیشورِ د

 می راحت وجودم را انکار کند چه؟ اگر رهایلی اگر خ،ییاروی ترسم از رویم. برگردم
 ...کند چه؟ اگر

 
 می برگردي خوایم _        

 
 زنم و باز هم سرسختانه سرم را به ی فکر ها را پس مشی امواج صدادنیباشن        

 ترسم و هم دارم از ی مدنشیهنوز دو دل هستم، هم از د.  دهمی تکان مینشان نف
هرچند .  استشتری هزار برابر بی قدرت دلتنگانی منیاما ا. رمی می مشی برایدلتنگ

 خواهد باز ی لحن نگران منی با ااری که مازداشته يشتریانگار ترس در چهره ام نمود ب
 .گرداندم

دندان ها به جان پوست لبم افتاده اند و .  دهمی فرو میآب دهانم را به سخت        
 و باز کردن دنیاما جانِ کش.  رودی مرهیدستم به سمت دستگ.  کوبدیقلبم با شدت م

 .در را ندارم
 

  لحظههیصب کن  _        
 

 آورد و ی مرونی را بدی فردیاز داشبورد دسته کل.  کنمی گردم و نگاهش میبرم        
 . رودی به چشمانش مدینگاهم از کل. ردی گی ممیروبرو

 
 !حالش افتضاحه... گفتم که...  برداشتم تا بتونم بهش سر بزنمدشویکل _        

 
 . کندی را در دستم رها مدی و او دسته کلرمی گیکف دستم را مقابلش م        
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 .تسی نی گم االن وقت مناسبیمن بازم م _        

 
 . ترس بمونمنی تونم تو ایمنم نم _        

 
 . مردمی استرس منی شدم وگرنه در ای روبرو مدی هرچه زودتر با فردیبا        

 را در دی کلی روم، با بدبختیبه سمت در م.  شومی مادهی کنم و پی مکث نمگرید        
 . کنمی را باز می چرخانم و قفل لعنتیقفل م

 ی که چشمم را ميزی چنی شوم و اولی ماطیوارد ح.  لرزندی کامال ممیدست و پا        
 اطی و حرمی گی منشینگاه از ماش.  پارك شدهي است که گوشه ادی فرنی ماشرد،یگ

پشت در .  کنمی سست و لرزان رد میی را باقدم های زرد و نارنجي از برگ هادهیپوش
 قدم ها هم اری کند اما اختی نممی رهای دودلو دیترد. ستمی ای ساختمان ميورود

.  بر اعصاب لرزانم مسلط شومی کشم تا کمی مقیچند نفس عم! ستیدست خودم ن
 نیپاورچ.  کنمی گذارم و آرام در را باز می مرهی دستگي کنم و رویدستم را بلند م

 .شود  ترسم از حضورم باخبریخودم هم م.  بندمی آرام در را میلی شوم و خیوارد م

 شود، در گوشم دهی که بر در کوبی قلبم انگار مشتيصدا.  رومیچند قدم جلو م        
 کند و اخم ی را سست ممی قدم هادی آی باال مي که از طبقه ییصدا.  شودیپخش م

 "!ست؟یتنها ن ".  شوندی ناخودآگاه در هم گره ممیها
 

 که به ي اما دلشوره استی واضح نیلی هال مانده ام، هرچند صدا خانیمردد م        
 و به سمت درب رمی گیناخن به دندان م.  نداردی خوبيجانم افتاده مطمئنن خبر ها

 مواجه شوم و از همان باال با مخ بر قتی دانم باال بروم و با حقینم.  چرخمیخروج م
 ! بزنمی و نفهمتی هم خودم را به خرباز  برگردم وای سقوط کنم، نیزم
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 و راحت شدن را که کم از مردن دنیرفتن و د.  چرخمیباز به سمت پله ها م        
 . زنندی کنند و لنگ می نمی همراهمیپاها.  دهمی محی به فرار ترجستی نمیبرا

 . شودی روم صدا واضح تر میهرچه به سمت پله م        

 تنم را يه سلول هاترس ذره ذر. زدی ری دلم را مي زنانه اي رخندهی زيصدا        
 ."نه خدا امکان نداره"،  "امکان نداره".  کندیآب م

 می از گلویی دارم تا صدای کوبم و همانجا نگه میدستم را محکم بر دهانم م        
 کنم تا ی پرت منیی جا خودم را به پانی داشته باشد از همقتیاگر حق. خارج نشود
 .راحت شوم

 یدر پاگرد م.  شودی مردانه و زنانه باهم مخلوط مي خنده هاي بار صدانیا        
 صی بر من که صداها قابل تشخي روم و وای مانده را هم باال می باقيچرخم، سه پله 

 ... خدايوا. شده اند

 خدا يوا. ستندی ناشناس نگری دستند،ی صداها فقط مردانه و زنانه نگری که ديوا        
 ! شدمیکاش کر م

دستم همچنان دهانم را در مشت .  را پاره کندمی خواهد گلویفشار بغض م        
 ." رو ندارمیکی نی طاقت اایخدا".  لرزدی مدیبدنم چون ب. گرفته

 
 مطمئن شدن از ي صداها برانیهم. ستی قدر هم کافنی همستم،ی ای لحظه مکی        

 .ستی ندنی به دیاجیاحت.  استشتری هم بی بختم، از کافیاهیس

 قدم ها را اری توانم بر گردم؟ چرا اختی کنم نمیاما چه مرگم شده که هر چه م        
 یانگار چشمم هم م.  شومی برده مشی روم، در واقع پی مشی پنطوریندارم؟ هم

 . بختم راحت شودیاهی از سالشی تا خندیخواهد بب
 

  نکندیا فر _        
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 . مزخرفشي لوسِ پر ناز و عشوه يبا آن صدا.  شدی کاش خفه میلعنت        

 
 نمی ببنجای اای کار نکنم بیچ _        

 
 کند، اما همچنان با دستم ی را روان ممی عاقبت اشک هاد،ی شاد و گرم فريصدا        
 . بودمدهی صدا را از او نشننیسالها بود ا.  بغض را خفه کرده امي ناله هايصدا

 
 نسترن از ي خنده يصدا. ستی ني خبرچیه.  چرخانمیدر هال منگاهم را         

کاش .  نا ندارندگری دمیقدم ها " کنند؟ی آنجا چه میلعنت". دی آی اتاق ها ميراهرو
 گوش اریکاش به حرف ماز.  بودم امدهیکاش ن.  شدندی سرکشم متوقف ميقدم ها

 .داده بودم
 

 .شهی سردم مدینکن فر _        
 

 : زندی دلم را آتش مدی فري بار خنده طنتی شيصدا        
 

 . کنمیخودم گرمت م _        
 

 . خدايوا...  خدا يوا        

 تا در باز شود و چشمان کور ستی حرکت باقکی ام و فقط دهیپشت در اتاق رس        
 . خواهدی هم نمدنی دگریهرچند که د.  پرده روبرو شودی بقت،یشده ام عاقبت با حق

 کنم نشنوم حرف ی می فشارم و سعیسرم را به در م.  شودی ماهیچشمانم س        
 سوزناك را تمام ی سمفوننی زنم تا ای آخر ممی کنم و به سی شان را چشم باز ميها
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 مکث در را باز ی گذارم و بی مرهی دستگيدستم را رو! آب که از سر من گذشته. کنم
 . کنمیم
 

 از سعادت ي بهره اچی هتیای که در دنییهما! ما سعادته.  من هما هستمایخدا        
 !حواست به من هست؟... نبرده ام

 
 . و شورندي غرق در شادای شود که فارغ از دنی می و نسترندی فرخیچشمانم م        

 کنم جان از کف یحس م.  شومی آوار منی بر زمکلمی افتم و با تمام هیبه زانو م        
 بمی ست که نصي ات چه تحفه ای مرگ کوفتنی خدا، پس ايوا.  شودی خارج ممیپاها

 !ی کنینم

 دست مشت شده يدست آزادم را هم رو.  افتمی امان می بی طاقت به هق هقیب        
 بلند ينا.  در تنم نماندهی جانچیه.  بلند نشودمی ضجه هاي فشارم تا صدایبر دهانم م
 .شدن ندارم

 و یی ام، اما خدا باز هم مرگم را رهادهی چشمانم دشی پ کنم مرگ رایحس م        
 . برم گرداندهای را نخواسته و همان دم درِ برزخ به دنتی وضعنی ام از ایخالص

 
 خانه نی هماطی و نسترن در حدی فري آب بازری تصویِچشمان نافرمانم بازهم پ        

 ي دی ال سری خورند، تا تصوی روند و آنقدر حسرت شور و عشقشان را می می لعنتي
 شود و ی عذاب آورشان خفه مي و صداوندندی پی شود و آنها به خاطره ها می میآب

 . داردی بر منم جای بر روح بدنیدست از سوهان کش
 

.  کندی گردد و نگاهم در اتاق گردش میروح سرگردانم، آرام آرام به تنم باز م        
 شده را کونی اما نه آنقدر که اتاق کن فندی بیچشمم هنوز از شدت اشک ها تار م
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 لی جزء وساواری به ددهی چسبي دی آن افتاده و ال سي رودی که فریفقط تخت. نمینب
 شده با آثار ری خرد و خاکشای زیهمه چ. ندی آی اتاق به حساب مصیقابل تشخ

 . خود داردي ها را رویشکستگ
 

. سرم درحال انفجار است.  شومی بلند می و به سخترمی گی مواریدستم را به د        
 یقدم در اتاق م.  نگذاشتهی باقمی براییروی نچی حجم فشار و استرس هنیتحمل ا

 تخت برسم که قدم سوم به چهارم دهبری خوابدی روم تا به فری مشیگذارم و پ
 افتم و ی و باز بر زانو مردی گی را مجانم  دوبارهمی کف پاتی نهای سوزش بدهینرس

 ری دوباره امکان پذیزشی اما تنم را، خزدی خیآه از نهادم بر م!  شکنجه خدانی از اياو
 .ستین

باز .  اش کردهی فرو رفته و زخممی بر زانونهی آي شکسته ي شهی از شيتکه ا        
 از ی شود و در انتظار عکس العملی مدهی به سمتش کشدی فرينگاهم در جستجو

  شود؟ی نمداری ماند اما چرا بی مرهیجانبش براو خ

  خورد؟یچرا تکان نم        

 شود؟ درد زانو وکف یچرا پس بلند نم.  نبودنی خوابش سنگچگاهی که هدیفر        
 به ی دهم و همانطور زانو زده قدمی فرو میآب دهان به سخت.  شودی فراموشم ممیپا

 یزبانم در دهانم نم . کنمی باز میدهانم را به سخت.  کشمی منی زميسمتش رو
  شود؟ی نمداری بچرا  خداي کند، وایچرخد و فقط دلم نجوا م

 
 دیفر.... فـ _        

 
 که انگار در غار يدی رسد چه رسد به فری می به گوش خودم هم به سختمیصدا        

 .اصحاب کهف به خواب رفته
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 ی ممیتمام جانم را در پاها.  خوردی دور سرم چرخ مایدن. ندی نشیتنم به لرز م        
 از ي رسانم و وایخودم را به تخت م.  کشدی مری تا بلندشوم تمام وجودم تزمیر

 ... خونیسرخ
 

 : دهمی جانم تکانش میبا دست ب.  کنمی تخت سقوط ميکنارش رو        
 

 خدا... تو رو...  دیفر _        
 

 دانم چه ینم!  ثمری بییتقال!  سردرگمییتقال.  افتمی جانش به تقال میاز سکونِ ب        
 .دی آی از دستم بر نمي کارچی افتاده و همی روبرودمی خدا فريوا! کنم

 
 وونهیپاشو د... دیفر        

 
 يمغزم اما برا.  دهمی و تند تند تکانش مزمی ریاشک م.  دهدیجوابم را نم        

 . دهدی فرمان نميگریواکنش د

 . زنمی کوبم و ضجه میبه گونه اش م        
 

 ...زمیعز...  خدايوا... تو رو خدا پاشو... پاشو... مرگ هما... پاشو...  دیفر _        
 

 از درد ی درکجی هگرید.  پرمی باشد از جا مدهی دفعه انگار خون به مغزم رسکی        
 !يگری درد دچی نه ه،ی زخمي نه زانو،ی زخمينه کف پا. در تنم ندارم

.  دارمی بر مزی سرخ شده از خون خدی سفي در ملحفه دهیچیبه سمت دست پ        
 . شودی مسیدستم خ

 ! خدايوا.  رودینفسم بند م.  شومی مرهیبا ترس به دستم خ        
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 دیفر... خون _        
 

 ست، با ي گور دانم تلفن کدامینم.  شومی مدهی اراده به سمت درب اتاق کشیب        
 چشمم را گرفته اند، به درو يخون و اشک با هم جلو.  رومی منییهق هق از پله ها پا

 . کنمی حس نمي خورم و باز هم دردی موارید

 ! بزنم، ضجه بزنمادی خواهم فریم.  دانم چه کنمی شوم نمیاز خانه خارج م        

  ست؟ی خدا درب کدام خانه را بکوبم؟ اورژانس کدام گورستانيوا        
 

 هما _        
 

 . چرخمیبا شتاب به پشت سرم م        

من فقط .  کندی نگاهم می وق زده از تعجب و سرشار از نگرانی با چشماناریماز        
 :ستزمزمه اش پر از بهت ا.  گذراندی را از نظر ممی کنم و آشفته سراپایهق هق م

 
 چته تو؟ _        

 
 شود و نامش بر ی ام افزوده مهی باشم بر شدت گردهی نجاتم را ديانگار فرشته         

 :يزبانم جار
 

 اری...ماز _        
 

 : شودی مکمی را باال برده، به هول و وال افتاده نزدشی اش تن صداینگران        
 

  چته؟گمیم _        
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 : پردی مرونی کلمه از دهانم بکی هق هق ها تنها انیم        
 

 دی...فر _        
 

 : خوردی دارد و همزمان زبانش تکان می چند قدم به سمت خانه بر مرانیح        
 

 ؟ی چدیفر _        
 

 ی خدا گفتنش مای يصدا.  شومی درب خانه آوار مي شود و جلویطاقتم تمام م        
 کشد و ی که در سرم سوت میینوا.  کندی ذهنم را خفه مي که نوایی صدانیشود آخر

 . زندیدم از مرگ م
 

 !رمی قبل از او بمدیمن با...  رحم کن ایخدا        

 سرم نکهیا.  کشدی مری تنم از درد تنکهیا.  کنمی دوباره تمام تنم را حس منکهیا        
 یعنی کند، یون مته سوراخ م اطراف، سرم را چي همهمه ي صدانکهی است و انیسنگ

 .هنوز زنده هستم

 صحنه نی و نحس ترنی تا آخرمای شدنم از هواپادهیتمام صحنه ها از زمان پ        
 . شودی چشمم زنده مشیپ

 ...دیفر... زنده هستم و... من زنده هستم         

 دور تخت يپرده ها.  شودی دفعه چشمانم باز مکی ردشی که برق بگیمثل کس        
 ی و نمزدی ریکنار تخت سرم قطره قطره، جان به تنم م.  شدهدهی کشپی تا کپیک

 . استدی درمان من فری درد من؛ در بيدوا.  استدیداند جان من فر
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.  سوزدی ممیگلو.  دهمیآب دهانم را با ترس فرو م.  شودی مسیچشمانم خ        
 ی مرونی را از دستم بتی خاصی شوم و اول از همه سرم بی مزی خمی دستم نيرو

 . دهمی نمیتی اهمجهی و به سرگمی نشی میبه سخت. کشم

 در سرم به دنبال هم گوشی و بازطانی خون و فاجعه، چون سه طفل شد،یفقط فر        
 . کنندی میکرده اند و دارند اعصابم را متالش

 تکه تکه مینفس ها.  کنم عضالت بدنم از شدت استرس پرش دارندیحس م        
 که سلول ی ترس لعنتنی از ايوا! تپش قلبم رو به اوج است و ترس.  شودیخارج م

 . کندی تنم را ذوب ميها
 

 شده یچی راستم باند پيکف پا و زانو.  کنمی مزانی کم توانم را از تخت آويپاها        
 . کشدی را به رخم می لعنتيباز هم فاجعه 

 یب "به جهنم ". ستی نیی از کفش و دمپاي اثرچیه.  گرددی منی زمينگاهم رو        
 همه نی کنم از ایضعف م.  کشدی مری گذارم و تمام تنم از درد تی منیتوجه پا بر زم

 دهم تا ی مهی تنم را به تخت تکی نمانده که با بدبختنی به نشستنم کف زميزیچ. درد
 دردناك به هم متصل کرده ی را با خطمیکف پا تا زانو انگار از.  نشودیسقوطم حتم

 .اند
 

 زنم و ی گذارم، پرده را کنار می مشی لنگ لنگان قدم پدی آی که حالم جا میکم        
 . خراب شده اورژانس باشدنیبه گمانم نام ا.  رومیجلو م

 .ستی نیی آشناچی از هي است و ردبهیاطرافم پر از غر        

 دانم ی نم،ی مسئول،ی پزشک،يتا به پرستار.  رومی مشی پمیبه توجه به درد پا        
 با يپرستار.  کنمیاشکم را پاك م.  داشته باشد برسمدمی از فري که خبریهر کس

 روم همه در ی مگریچند قدم د.  دهدیو فرصت سوال نم.  شودیعجله از کنارم رد م



 169 

.  کندی م حالم را آشفته ترنی و همستین بخش نی در ای آرامشچیهول و وال هستند ه
 ی مشی پتی اهمی شده اما بسی خمی کنم کف پایحس م.  دارمی برمگریچند قدم د

 .رم
 

 : گذارمی مستادهی که پشت به من اي پرستاري بازويدستم را رو        
 

 خانم _        

 کند و با اخم دوباره مشغول نوشتن ی حواله ام می نگاهمی گردد، نیبه سمتم بر م        
 . شودی که در دست دارد ميدر پرونده ا

 : دهمیبغضم را فرو م. می بگودی دانم چه باینم        
 

 کجاست؟...شوهرم _        
 

 گذراند ی را از نظر ممی شود با همان اخم از سر تا پایسرش دوباره بلند م        
 . ماندی ثابت ممی پاينگاهش رو

 
 ه؟ی چه وضعنی اي بابا شما چرا بلند شديا _        

 
 :می گوی ملتمسانه منباری کرده و اری همان سوال گيمن اما سوزنم رو        

 
 شوهرم کجاست خانوم؟ _        

 
...  ي کردی بابا همه جا رو خونيا...  کرده؟يزیپات خونر...  شماي راه بردینبا _        

 ...چرا
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 شده به ی خوننی خواهم توجهش را از زمی مد،ی نشی مشی بازويرودستم         
 . رومی حرفش مانیم. خودم دهد

 
  شوهرم کجاست؟نی کنم تو رو خدا فقط بگی مزیخودم تم _        

 
 بغض آلود و چشمان ي متعجب از جوابم، باالخره نگاهش را به چهره يبا چهره ا        

 : دهدی مسمیخ
 

 ه؟یشوهرت ک _        
 

 دیفر _        
 

 سوزد انگار که دست دور یاو هم دلش م.  افتمی مهیخودم از جوابم به گر        
 ی آورد تا قدم بر دارم، از نگاهش معلوم است که می فشار می اندازد و کمی ممیبازو

 ...م که کنیمقاومت م. نمی را ببدی فردی خواهم باینم. خواهد به تخت برم گرداند
 

 خانم پرستار... هما  _        
 

 ی با شتاب به سمت صدا بر مرم،ی گیانگار صدا از آسمان آمده باشد جان م        
 . شومی پرستار مزانی دهم و آویگردم اما تعادلم را از دست م

 
 . شوهرتنمی اای بزمیآروم عز _        

 
 آشفته حال اری و مازي شادخینگاهم م.  کندی ممی شود رهایتعادلم که حفظ م        

 .ندی آی ممیاست که به سو
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 : شودی ماری مخاطبش مازنباریا        
 

 . پانسمان پاش رو عوش کنمامیخانومت ببر تو اتاق تا ب _        
 

 ار،ی مازي رهی تي در هم و چهره ي رود، نگاه من اما از اخم های و مدی گویم        
 شوند، کنده ی دوباره مشغول بارش مدنمی که با د،ي شاديپف کرده چشمان سرخ و 

 ی ماهیچشمانم س.  دهدی میاهینگاهشان خبر از س.  شودیدلم نمکزار م.  شودینم
 " بدبخت شدم خدا ". شود

 ی گرفته ممیبازو.  شومنی قبل از آنکه نقش زمرد،ی گی شدت مشانیقدم ها        
 .شود

 
 . با خودت هماي کردکاریچ _        

 
 من ی بدبختدیی همه تانهایا.  ستی گرفته و تو دماغتی نهای لرزانش بيصدا        

 . روز انداختهنی که او را هم به اگریست د

 که مرا در کام خود بکشاند و خالصم یاهی هستم و در حسرت سي شادزانیآو        
 .کند

 
 .نی اي رونیبش _        

 
 ی افتم و به سمت اتاق برده می آورده ماری که مازيلچری وي روي شادتیبا هدا        
در  " خانم خودتو کنترل کنيشاد ":دی گوی که ماری و مازي شادي هی گريصدا. شوم
 .چدی پیهم م

 .رمی تواند خودش را کنترل کند پس من حق دارم بمی هم نمي شادیوقت        
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کنار .  خارج شودمی از گلویی آنکه صدای بزدی ریاشک مثل باران از چشمم م        
 ی تخت مي رونباری جانم ای و جسم بدی آی به کمک ميشاد.  شومیتخت متوقف م

 .افتد

 :دی گوی مهی کند و با گری سر و دستم را نوازش ميشاد        
 

 .دیاونم از فر...  از تو نی با خودتون؟ انی کار کردیچ _        
 

 ری غدنی بدنم صرف باريتمام انرژِ.  شده امجیگنگ و گ. تادهزبانم از کار اف        
 ... استدینفسم فر. نفس ندارم.  ندارمي کارچی اشک ها شده انگار که قدرت هياراد

 
 ....ـیخدا لعنتش کنه که گند زد به زندگ _        

 
 ؟ینی بیحالشو نم...  خانم آروم باشيشاد _        

 
 . دهدی تواند خودش را کنترل کند که به کار خود ادامه می اما انگار نميشاد        

 . رسدی ماری چرخد و از پشت آبشار به مازی اراده میچشمانم ب        

.  خواهدی را مدمیخبر از فر.  خواهدی کالم مکیکاش از نگاهم بخواند که دلم         
اصال تا با چشمانم .  کابوس بودهزی همه چنکهیا.  خواهدیدلم خبر خوب بودنش را م

 ... خوبستدمیفر...  خوبستدمیفر.  کنمی باور نمنمینب

. دی آی به سمتم می چه که با نگرانای خواند، ی نگاهم را مي دانم حرف هاینم        
 . شودی صورتم خم مي رویکم

 نه ینفس نه یینه صدا. فتادهی اش از کار نی اشکي که فقط غده ی تگه گوشتيرو        
 . مصرفی تکه گوشت بنی ندارد ازی چچی هی نه تکانيناله ا

 :ينگاهش به من است و مخاطبش شاد        
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 !ستیحالش خوب ن....  رفتهی پرستاره کدوم گورستوننی انیبرو بب _        

 
 .ستمی نباشد من هم ندمیفر. ستمیخوب ن        

 
 ...حرف بزن... هما  _        

 
 به حرف ي عالقه اچیه.  من و پشت سرش مدام در حرکت استنینگاهش ب        

 . خواهمی جز مرگ نمچی اگر نباشد، هدیفر. زدن ندارم
 

آرام .  شوندی ملیصداها به همهمه تبد.  شوندی و تار مرهی کم کم تریتصاو        
 . سپارمی میاهیهستم و آرام آرام خودم را به س

.  و راحت شومرمی من بمستیانگار قرار ن.  شودی سوزد و چشمم باز میدستم م        
 . زندی مدام پسم میاهیس

.  و محمد دور تخت را گرفته انداری ماز،ي و شادستادهی سرم ايپرستار باال         
 ينگاهم رو.  کندی صدا اتاق را ترك می زند و بی به چشمان بازم ميپرستار لبخند

 ...باز هم. ستی ندیباز هم فر. د خوریتک تکشان چرخ م

 .ردی گی و دستم را مدی آی مکمی نزديشاد        
 

 ...  ما رویهما جان کشت _        
 

 از آن يخبر.  رسدی آرام تر به نظر مشانیچهره ها.  کنمیفقط نگاهش م        
 . کابوس باشدزی کاش همه چایخدا. ستی نیآشفتگ

 
 ي دی همه استرس آخر کار دست خودت منیبا ا _        
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 : کنمی دهم و ناله میطاقت از کف م        

 
 دیفر _        

 
 پشت هم کلمات را عی سریلی خفتمی بهی فهمد قبل از آنکه به گریحالم را م        

 .  کندی مفیرد
 

 .شینی ببي خوایم... حالش خوبه... بهوش اومده...  خوبهزمیخوبه عز _        
 

 ای محدنی نفس کشيهوا دوباره برا.  گرددیجان کم کم به تنم باز م.  و ماتمجیگ        
 . گرددینور بر م.  رودی میکیتار.  رودیترس م.  شودیم

 چرخانم و ی و محمد مارینگاهم را به طرف ماز.  خواهدی مدییاما دلم باز هم تا        
 دم در اتاق يلچری کشد که با وی نمیاما طول.  کندی چشمم را پر ماری مازی خاليجا

 . ستي شادي بر حرف هايدیینگاهش مهر تا.  شودیظاهر م

 .ردی گیدلم آرام م        

.  طرفم در حرکتندکی و محمد هر کدام ي دهد و شادی را هل می صندلازیماز        
ر  پدی چشمان باز فردنی ديدلم برا.  کندی دستم را در دستش گرفته و ول نميشاد
 . شودی متوقف می در اتاقي چرخدارم جلویصندل.  زندیپر م

.  به اطرافش نداردی توجهچیه.  بر تخت و نگاهش به سقف استدهی خوابدیفر        
 خواهد جلو تر ی کند و می را وارد اتاق می صندلاریماز.  شوندی وارد ميمحمد و شاد

 یدنی چشمش دری زیاهی زرد و سي جا هم چهره نیاز هم.  شومیبرود که مانعش م
 .ست
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 ي شود و به محمد و شادی کشد از کنارم رد می که می مکث و آهی با کماریماز        
 نی ترسم از ایم.  خوردی نمی تکانچی هدیفر. ونددی پی اند مستادهیکه کنار تخت ا
 ! همه سکوتنی ترسم از ای می توجهیهمه سکون و ب

 ی اتاق برمي به سمت ورودندی بی مرا نمی اندازد و وقتی ماری به مازی نگاهيشاد        
 .دی آیگردد و آرام به طرفم م

 : کندیآرام زمزمه م        
 

  تويایچرا نم _        
 

او حاال از وجود نسترن . باز استرس به جانم افتاده.  ترسمی مم،ی گوی نمچیه        
 .آگاه است

 ری تعبیترسم را به نگران.  کندی دستم را نوازش مندی نشی ملچری کنار ويشاد        
 :دی گوی را نشنود ممانی صدای که کسي کند و آرام طوریم
 

 . سکوت گرفتهيروزه ... فقط ... نگران نباش، االن حالش خوبه _        
 

 زده و سکوت اتاق را ی که به در شوخي فرار از ترس، توجهم را به محمديبرا        
 :دهم یشکسته م

 
 کلی هنی شب تا صبح با ا،ي کردکونی کل خونتو کن في داداش زدهیچ _        

 ) دهدی و ادامه مردی گی ميژست ورزشکار        (

 . برامی کنیمثل کزت همه جا رو برات برق انداختم، حاال نازم م        
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 پشت ي منظورچی دانم هی منکهیبا ا.  حرف محمدنی کشم از ایخجالت م        
 سکوت است، باز هم ي لهی از پدی آوردن فررونی بي و همه اش براستیحرفش ن
 اند که ما فقط دهی کنم همه فهمیحس م.  رفتهمی کنم آبرویحس م.  کشمیخجالت م

 . مرا دوست ندارددیفر  اند کهدهی کنم همه فهمیحس م. میاسماً زن و شوهر

 فهمد که ی حالم را ميشاد.  شومی مری دزدم و سر به زینگاه م. ردی گیدلم م        
 نباری اما ایمحمد اما باز هم به شوخ.  زندیاخطار گونه و حرص آلود محمد را صدا م

 :دی گوی ميرو به شاد
 

 ...شهی میشما حرص نخور جوجمون وحش... جانم  _        
 

دوباره سرم را بلند .  کندی متی که لبخند به چهره ها سرادی گویآنقدر بامزه م        
 تی اگر وضعیحت. سکوتش آزار دهنده ست.  به سقف استرهی هنوز خدی کنم فریم

 با دارید. ستی مشخص است که حالش خوب نم،یری اش را هم در نظر نگیجسم
هر چند که . زدی ری اعصابم را به هم منی کلمه او را شکسته و ای واقعینسترن به معن

 !دور از انتظار نبود
 

 . شودی مشی زنم و دلم ری شده اش گره میچینگاهم را به مشت باند پ        

 :دی گویو آرام کنار گوشم م.  کندی نگاهم را دنبال ميشاد        
 

 ... دونهی بهتر ماریماز... یلیخ...  خوردههیدستش بخ _        
 

  کندیمزمه م خودش حرف بزند، آرام تر زي و انگار براکندی مکث میکم        

 » روز افتادهنی که به اشهی تو شدهی کوبی مشت مي چه طورستیمعلوم ن        «

 :ردی گی را از سر می دوباره حرف قبلندی بی درهمم را که ميچهره         
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 ي ها توشهیشانس آورده که خرده ش...  از تو دستش در آوردنشهی شیکل _        

 ی باعث بنی و همی هم طوالنی بوده و کمادی زشیزیخونر...  خونش وارد نشدهریمس
 . بهش رحم کردیلیخدا خ...  شدهیهوش

 
 : کندی اشاره ممیبه پا        

 
 دی روش نبایلی خورده فعال خهیزانوت نه، اما کف پات بخ. به تو هم رحم کرد _        
 . تا جوش بخورهيراه بر

 
  جنگ برگشتندونینگا نگا انگار از م_        

 
 :دی گوی دهد و می شود، بالفاصله نگاهش را به من میتوجهمان به محمد جلب م        

 
  گذره هما خانومی خوش مي سوارلچریو _        

 
توجه .  چرخدی به سمتم مکبارهی دی نشان دهم سر فریقبل از آنکه عکس العمل        

 دنمیانگار انتظار د.  شودی نگاهش مخینگاهم م.  شودی جلب می حرکت آننیهمه به ا
 : شودی جمله از دهانش خارج مکی نداشته که مات و مبهوت تنها نجایرا ا

 
 ؟ی برگشتیک... تو  _        

به !  بود که برگشته امدهینفهم.  کندی در خودش کز مي گوشه ایدلم از ناراحت        
 گرفت، من هم که یاز من نم یاو که سراغ. گری زنم که خب حق دارد دیخودم تشر م

 خاموشِ ی خود و گوشی بیبعد هم تماس.  جرات تماس گرفتن نداشتمروزی دنیتا هم
 !او
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 ! کندی آرامم نمیهی توجچیدر هر حال ه        

 داند که خودم یپس حتما نم. نمشی وضع ببنی کرد برگشته باشم و در ایفکر نم        
 !دمی هم دگری دیِ لعنتي هازی چیلی خینجاتش دادم و در آن اتاق لعنت

 
 نی ای داشت؟ چه کسی برده بود، واقعا حق فراموشادی بود که او مرا از نیاصل ا        

 اش به ی کوفتي منِ گردن شکسته خودم با علم بر عالقه نکهی داد؟ ایحق را به او م
 ! را قبول کرده بودم؟طشینسترن شرا

 شود که انقدر در نگاهش کمرنگ باشم که ی شود، نه هر گز باورم نمیباورم نم        
 گرفت؟ ی از هامون می سراغدی هم فراموش شوم؟ اصال من به جهنم نبای راحتنیبه ا

اصال شک دارم که تا .  برده بودادیآنقدر غرق نسترن شده بود که ما را به کل از 
 گریکدی ي هست شانسنامه های اسممان چند ماهه بوده کادشی شی چند لحظه پنیهم

 ! کردهاهیرا س
 

هرچه .  ها فراموشم شوندهی توانم فکرم را منحرف کنم تا گالی کنم نمیهرچه م        
 خواهم ینم.  نکردن استهی گريتمام تالشم برا.  توانم دلخور نباشمی کنم نمیم

 .رمی همه چشم باز هم آبغوره بگنی ايجلو
 

 ي باشد، دلخورمی هاي دلخورداری خردی تا شاامدهیاو اما انگار هنوز به خودش ن        
 . نشوندي هم بر زبانم جارچگاهی هدی که شاییها

تعجب نگاهش لحظه به لحظه .  خوردی شده ام تکان نمیچی باند پينگاهش از پا        
 آورد ینگاهش را باال م.  دهدی می پررنگی خود را به نگراني شود و جایکمرنگ تر م

و لعنت به . ردی گی می رنگ شرمندگي لحظه اي دوزد نگاهش برایو در چشمانم م
 دهد و ی ها را به دست باد مهی چشم ها تمام گالنیا دنی با دی که به آنوانهی دلِ دنیا
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 بر من که بعد از آنهمه استرس و يوا. دی آی و شرم نگاهش به پرواز در میاز نگران
 ! کندی و سرمستم موانهی اندك، دتی نهای توجهات بنی هم،یاراحتدرد و ن

 
 . شودی نگاهمان مي نهی پس زمي محمد و شاديصدا        

 :دی گوی شود، می از من جدا نمي که لحظه ادیمحمد با اشاره به نگاه نگران فر        
 

 ...دی همه ما کمرمون خرد شد، ککشم نگزنی اق،ی رفنمی اایب _        
 

 : خوردی حرص ميشاد        
 

 محمد بسه _        
 

 ... کنهی مفی کلچری گم مگه، واال به خدا هما که داره رو ویدروغ م _        
 

 گردد، ی ملچرمی ويرو.  شودی منیی باال پامی زانو و کف پانیدوباره نگاهش ب        
ود که با رفتارش، نه تنها  شی باورش نمدیشا.  مرا را درك نکردهتیانگار هنوز وضع

 . رساندهبیبه خودش که به من هم آس

 .ستی است نگاهش از چشمانم فراردهی فای زنم بیهرچه به چشمانش زل م        

 "  مرد من؟ی کنیشرم م"        

 .ستی نشسته در نگاهش، به خدا دروغ نینگران! ستیدروغ ن        

 که فقط من در نگاهش یوقت.  شوندی می از ذهنم مخفي ها در گوشه ايدلخور        
 خواهد باشد، ی که ملی توجه به هر دلنیحاال ا.  نداردیی در دلم جايباشم دلخور

 !ستی مهم نمیبرا
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 کشم تا ی جلو ملچری وي قرار خودم را رویب. دلم از شوق به تب و تاب افتاده        
 .خواهد ی حضورش را ميدلم حس گرما. ستمی پا بايرو

لنگ لنگان به سمت . ردی گی را ممی بازوری و زدی آی به سمتم معی سريشاد        
 نگاه صامتش درد نی همیحت.  لنگ زدنم ثابت ماندهي رودینگاه فر.  رومیتخت م

 .  دهدی منی را تسکمیپا
 

 " لنگمی من تا ابد می من باعث بشه تو نگام کندنیاگه لنگ. زمی سرت عزيفدا "        
 

 همه کمبود در وجودم سرچشمه نی که از ایی اشکهازشی ري کنم جلوی میسع        
 در ی همه کمبود کنی ايجا!  خبر بودم؟ی همه عقده داشتم و بنیا. رمی را بگردی گیم

  شد؟یوجود خال

 :دی گوی مدی فري درهم رفته يمحمد خطاب به اخم ها        
 

 شیاومد پ.  خودته تو خونتون سالم بودری تقصگهید نی اخم نکن اخودیب _        
 . شدينطوریخودت ا

 
 . رودی نشانه ماری را رو به مازشی هوا اخم های بدیفر        

 :دی گوی مدی کشد و در دوئل با اخم فری هم اخم در هم ماریماز        
 

 االن تو ی بود، احتماال جنابعالومدهیبعدشم اگه ن... نگرانت بود.  نشدمفشیحر _        
 .يسردخونه بود

 
 . دهدی و دوئل نگاهشان را خاتمه مدی گوی می دور از جونيشاد        
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 اری نثار مازی کنم تا اخمی را ممیو من تمام سع. رندی گیغضب آلود نگاه از هم م        
 ی محی از اندازه شرمنده اش شده ام و ترجشیامروز ب.  آخرش نکنميبابت جمله 

 . در برابرش را متوقف کنممی گند زدنهاری سنیدهم ا
 

 ی ربطی آشفتگنی کنم ای دانم اما حس مینم.  شودی آشفته و دگرگون مدیفر        
 خاطرات عشقش را لمی من زنش باشم و فنکهیا.  داشته باشدی لعنتلمیهم به آن ف

 !ستی باز هم نشان شرمندگدی کند شای نگاهم نمگری دنکهیا. مرور کند

 . خواهدیمن اما دلم باز آن توجه هات را م        
 

دستش، خود بغض است .  گذارمی شده اش میچی دست پاند پيدستم را رو        
 هی توجه به وجود بقی حواس و بیب.  کندی مری گمی در گلودنشیانگار، که با هر بار د

 :می گوی کنم می که دستش را نوازش می حالآرام و با بغض در
 

 زم؟ی با خودت عزي کار کردیچ _        
 

 :دی گوی ماری خطاب به محمد و مازي شاددی بگويزیقبل از آنکه چ        
 

 گهی دمیخب ما بر _        
 

 :دی گوی مطنتیمحمد با ش        
 

 "گهی دمیما بر" رسه،ی خوبش که مي به جاهاگهیآره د _        
 

 دست ي از شادتی کشد و محمد هم به تبعی محمد را مي خندد و بازوی ميشاد        
 . شوندی کشد و هرسه از اتاق خارج می را ماریماز
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 .نگاهش را باز هم به سقف دوخته        
 

 دیفر _        
 

 ی مشیوها ابرنی ما بي گره ي کنم و روی دهد انگشتم را بلند میجوابم را که نم        
 . صورتش ماندگار شده اندي اخم ها رونیا.  شودیگره باز نم. فشارم

 کشم و نفسم را آه مانند یدستم را پس م.  شروع کنمدی دانم از کجا باینم        
 ی به اصل ماجرا بزنم اصال از اصل ماجرا خوشم نممی ترسم مستقیم.  دهمی مرونیب
 نیبا ا. ستندی نمی چراهاي ها پاسخگوهی هم حاش خواهم فرار کنم از اصال ویهم م. دیآ

 : شومیه ها میحال باز هم دست به دامن حاش
 

  عمل هامون چطور بود؟ی بدوني خواینم _        
 

 ند،ی نشی هوا نگاهش بر چهره ام می خورده باشد، بيگریدوباره انگار تلنگر د        
 چگاهی است و من هزی که از نگاهش سرری پر از عذاب وجدان،یباز هم پر از شرمندگ

از .  زنمیلبخند م.  اگر حقش باشدی حتنم،ی ببنی چننیدوست ندارم نگاهش را ا
 . استمانی کردن ما ناراحت و پشموش خوانم که خودش هم از فراینگاهش م

 
 پس وندیخدا کنه پ...  بوددواری امیلیخ...  تحت نظر باشهدیدکتر گفت خوبه با _        
 ...نزنه

 
 افتاد ی هامون مي برای دانم اگر اتفاقیم. دی گوی لب خدارا شکر مریچند بار ز        

 :دی گشایباالخره زبان م. دی بخشیخودش را نم
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 . گرفتمی تماس مدیبا... ختی به هم رزیهمه چ... نجایا... خب... من _        
 

 را از هم مانی نگاه هادی گوی که میختگی به هم رنی اول جمله اش، ايتکه         
 . دهدی ميفرار

 او هم با وجود من، از حضور نسترن شرم دارد؟        

. می پرده از نسترن صحبت کنی بمی بخواهنکهی از امی کنی دانم چرا فرار مینم        
 کرد و ی مینی سنگمانی زندگي اش روهیاما آن روزها که فقط سا! ستیحس گند 

 هی اشاره ها راحت تر بود انگار تا حاال که از سانیدن دوباره اش نبود، ا به بويدیام
 ! آمدهرونیب

 :می گوی حال منیبا ا        
 

 نگران یلیخ! يخونه هم نبود... خاموش بود... تیگوش... من تماس گرفتم اما  _        
 ...شدم

 
 .زدی ری مرونی بمی حرف هاانی آمده و مرونی ها از کنج ذهنم بهیناخودآگاه گال        

 یِ به همان اصل مطلب لعنتمی رسی باز ممی زنیاز هرجا که جمله ها را دور م        
 !زینفرت انگ

 
 . اندازدی فاصله مانمانی منی سنگیسکوت        

 رهی که چهره اش را به شدت سخت و تي غوطه ور ماندن در افکاریبعد از مدت        
 يزی انگار دنبال چم،ی دوزد؛ مستقی نگاهش را به چشمانم ميار فرچی هیکرده اند، ب

 نگاه بازجو را دوست نی خواهد، ایدلم نم.  خواهد مغزم را بخواندی گردد، انگار میم
 . نگاهش رها شومي توانم از جاذبه ینم  کنم همیاما هر چه م. ندارم
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 نه، اما به هر حال ای کند ی مدای گردد را پی دانم آنچه در نگاهم به دنبالش مینم        
 جمی گي کند، با اخم نگاه از چهره ی اش ناراحتم میکالفگ.  شودی دفعه آشفته مکی
 در پرده نیاز ا.  مسخره سررفتهي هاهی حاشنی حوصله اش از ادیشا. ردی گیم

 ي که دلخوری دهد و با لحنی مرونیرا با شتاب ب صحبت کردن ها خسته شده، نفسش
 :دی گویم پرده یدارد ب

 
 .ی دونستیتو هم م _        

 . کنترل کردن لرزشش ندارمي براياراده ا.  لرزدیچانه ام م        

 از من يواقعا چه انتظار.  خواهد مشتم را بر قلب نامهربانش بکوبمیدلم م        
 و مشتلق هم نمی مالقاتشان را هم بچي که خودم خبرش کنم و حتما برنامه نیا! داشت

  کشم؟ی مي داند من دارم چه زجری هنوز نمم؟ریبگ

 و يدانستن من انقدر دلخور.  لحن دلخورنی حرف و انی شکند از ایدلم بد م        
 واقعا اگر یعنی کند؟ ی دارد؟ مگر خودش عاشق نشده؟ پس چرا مرا درك نمیناراحت

 . گفتی کرد و آخ هم نمی مبی رقشکشی من بود عشقش را پيخودش جا
 

 رو دربو مونی که خونه و زندگنیا... ي خبری همه بنیا...  ی همه ناراحتنیا _        
...  دونستم؟ی بود که من منی اي برا،ی روز انداختنی خودت و منو به ا،يداغون کرد

  از من؟ی داشتيچه انتظار
 

 ی نسترن بوده، مدنی دانم که اصل دردش از دیم.  بنددیچشمانش را با درد م        
 که از دانستن من دلخور نی اما ا،ی انگاشتی که مرده می عشقدنیدانم که درد دارد د

 .می نگويزی توانم چی سوزاند و نمی لحن دلم را منیاست آن هم با ا
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 آن محمد و ی خورد و در پی به در مي که تقه ادی بگويزی کند تا چیدهان باز م        
 ي کنند به خاطر کاری می شوند، عذر خواهی با عجله وارد اتاق ميپشت سرش شاد

 به اریپشت سر آنها هم ماز.  را ترك کنندمارستانی بدی آمده و باشی محمد پيکه برا
 ي نهیدکتر مشغول معا. رمی گیاز تخت فاصله م.  شودی وارد اتاق ميهمراه دکتر

نگاهم  مشکوك دنمی با داری شده که مازنیچهره ام چنان گرفته و غمگ.  شودی مدیفر
 المی خیاما او ب. ندی را ببمی دردهانی از اشی خواهم بینم.  دزدمینگاهم را م.  کندیم

 :دی آی مکمینزد.  شودینم
 

 ؟ي دوباره به دکتر نشونش بدي خوای مکنهی متتی اگه پات اذ؟یخوب _        
 

 نی شد اگر ای چه مایخدا. رمی را بگمی اشک هازشی ري کنم جلوی میسع        
 عذاب بکشم؟ ی حسرت بخورم؟ تا کیتا ک.  کردی نثارم مدی او فريتوجهات را به جا

 . انقدر مسخره استای دننیچرا ا

 یکاش م.  کندی نگاهم مگری دیکم.  دهمی تکان می حرف به نفیسرم را ب        
 رفت و یکاش م.  کندی ام موانهی که نسبت به او دارم دیحس عذاب وجدان. رفت

 از دستم بر شی براي کارچی فهمم و هیمن دردش را م.  کردیراموش مکاش مرا ف
 وندی پگری دی و دلش را به دلزد ی محبتش به مرا آتش ميکاش خدا رشته . دی آینم
 . از جانب او نداشتمی زد تا الاقل عذابیم

 :دی گوی که در هم رفته مردد میی با اخم هادیای خواهد کوتاه بینم        
 

  گفته؟يزیچ... دیفر _        
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 او ي جادی چرا فر؟ی فهمیچرا انقدر خوب حال مرا م. رمی گینگاه از چشمانش م        
 ست؟ی خودش ني سرجاای دننی در اچکسیچرا ه! ی اَه لعنتست؟ین

 : ماندی از جانب من نمیمنتظر حرف        
 

...  بودینی سنگیلی خیلی خ نسترن براش شوكدنید...  حق داره اماگمینم _        
 .ی کن درکش کنیسع... سخته اما

 
 دی فردیچرا من فقط با.  دهمی تکان می دهم و سرم را ناراضیبغضم را قورت م        

 فهمد من هم دلم یچرا نم.  فهمد که من حالم از او بدتر استیچرا نم. را درك کنم
عالقه ام .  بار هم که شده درکم کندکیفقط  "شوهرم" خواهد مرد مورد عالقه ام یم

 را شی بودن براچیحس مزخرف ه.  درك کندا کشم ری که ميدرد. را درك کند
 ام از یخستگ.  از، از دست دادنش دارم را درك کندشهی که همیحس ترس. درك کند

فقط درك کند .  کند را درك کندی مینی دوشم سنگي که هر لحظه روی شومي هیسا
 .باشد "یخودت خواست" ته نگاهش هشی همنکهینه ا

 عاشق را، نه ي وانهی دي همانیهم. ندی مرا ببی فقط کمنهای اي همه ياصال به جا        
 که ادعا دارد يدختر بچه ا.  شودی در چشمانش بزرگ نمچگاهی که هییدختر کوچولو

 !خودش بزرگش کرده
 

 ی تنها ممی کشد و مرا با فکر های می نه اما آهای کند ی دانم حالم را درك مینم        
 میکف پا و زانو.  شومی ولو می صندلي حال رویب. ونددی پی و دکتر مدیبه فر. گذارد

 پشت سر واری بندم و سرم را به دیچشمانم را م.  به سوزش افتادهادی زستادنیاز ا
 . دهمی مهیتک
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 پس خفه شو ،يرد و قبول کی دونستی رو منای اي احمق، همه یخودت خواست "        
 "و تحمل کن

سرم را .  کنمی را به سرعت پاك مي کنم و رد قطره اشک موذیچشمم را باز م        
.  خوردی گره ماری مازي گرفته تی نهای چرخانم و نگاهم در نگاه بیبه سمتشان م

 ی مدی نگاهش را به فرانهی ناشیلی شود و خی مریانتظار نگاهم را ندارد که غافل گ
 .دهد

 عی سریلی خاری مازد،ی گوی می مرخصي و اجازه دیدکتر که از حال مساعد فر        
 . کندی ترك مصی ترخي انجام کارهاياتاق را برا

 ! کندی هم فرار مدیشا        

 ست که باران ي اقهیچند دق.  چسبانمی پنجره مي نم گرفته ي شهیسرم را به ش        
 قطرات باران سکوت تلخ يصدا.  استکیوا تاره.  کردهدنینم نمک شروع به بار

 ری که دوستش نداشت جاگی تختي را رودی فرار،ی مازدنمانیبا رس.  شکندیخانه را م
 ي و من هم از همان لحظه اوردی بنشی از ماشرا مانیکرده بود و رفته بود تا داروها

 ي ام و سر تب دارم را به خنکاستادهی آشپزخانه اي پنجره ي به خانه روبرودنیرس
 . از التهابم را کم کندی چسبانده ام تا کمشهیش
 

 .ستیمگه دکتر نگفت سرپا نا _        
 

 داروها ي سهی با کاریماز.  گردمی و بر مرمی گی مشهی دلچسب شيدل از خنکا        
 و نمی نشی مبل تک نفره مي شوم و روی حرف از آَشپزخانه خارج میب. ستادهیدم در ا

محمد الحق همه جا را برق .  ستی مبل ها خالانی مزی ميجا.  رودی مدیاو به سراغ فر
 . زندی ذوق مي توشانی خالي و فقط جاستی نا هشهی از شي اثرچیانداخته ه

 



 188 

 . کندی شود آنقدر سوزناك ست که چشمم را تر می خارج ممی که از گلویآه        

 بلند شیآنقدر صدا.  سکوتمان را بشکندي تواند صدای باران هم نمي صدایحت        
 دهی هم شنمی کشی از عمق جان می که نوبتیی تک تک نفس که نه، آه هایاست که حت

 . شودیم

 اش فقط نهی که زمی و کابوس خوابای بدون رویخواب.  خواهدی خواب میدلم کم        
 . باشدي خبری و بیاهیس
 

 . ترکاندی خوابم را ميای شود و روی میزن ام سوی زنگ گوشيصدا        

از .  شودی مکی به دست نزدی گوشاری بلند شدن هستم که مازيدر تالش برا        
ناخود  "يوا" صفحه ي نام مامان رودنی کنم و با دیحضورش معذب هستم، تشکر م

 . پردی مرونی از دهانم بیآگاه

 " مني چارهیمادر ب "        

 سبز ي رهی داعی رود و من سری مکث و مردد به سمت راهرو می با کماریماز        
 . کنمیرنگ را لمس م

 
 الو مامان _        

 
  مادرِ منیالو هما، مردم از دلواپس _        

 
 ... خب...  یعنی د،ی مامان شرمنده، ببخشيوا _        

 
 :دی گوی که خودش ممی دانم چه بگوینم        
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 االن گهی االن تماس گرفتم گفتم دنی همي برام گفت از سردردت برايادش _        
 .ی بهتر شده باشدیبا
 

.  را ببوسم که حواسش به مامان بودهي دست شاددیبا.  کشمی مينفس آسوده ا        
 ! که دارمی وضعنی همه اش در حال گند زدنم، خاك بر سرم با اچیخودم که ه

 
 هامون خوبه؟ _        

 
 میری بگي بعد از عمل و جدي مراقبتادی باگهید. خوبه خداروشکر، نگران نباش _        

اما .  ندارهي باززهی استرليبه قول خودش حوصله . ادی نشی پی نکرده مشکليتا خدا
 . کنهتی رعادی باگهیمجبوره د

 
 :می گوی و آرام مردی گیبغضم م        

 
 . ماماننیمراقب هم باش _        

 
 .نی مامان جان شما هم مراقب هم باشمیهست _        

 
. می کنی می کنم که دور از هم زندگی و خدارا شکر ممی گوی ميا "باشه"آرام         
آنقدر .  کردی دق مدی دی ما را متی وضعنی خبرم اگر در ای و از همه جا بچارهیمادر ب

در مراقبتمان گل . نده بود نمامانی تا نابوديزی که امروز چمیخوب مراقب هم بود
 .میکاشته بود

 . کندی می بعد هم خداحافظدی گوی ممی هامون براي از حال و هواگری دیکم        
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 هرچند م،یبا هر بار خم و راست شدن زانو.  شومی بلند ممی از جایبه سخت        
به سمت اتاق آرام آرام .  کنمی کشد و از شدت درد ضعف می مریاندك، تمام تنم ت

 ی می لعنتي راحت به کاناپه الی رفت تا من هم با خی ماریکاش ماز.  دارمیقدم بر م
 .وستمیپ

.  شودی ام افزوده میشانی بر اخم نشسته بر پي دارم گره ای که بر میبا هر قدم        
 میهم تا زانو را تکان دمی پاي دارم طوریتمام حواسم بر قدم بر داشتنم است و سع

 . کندی در جا متوقفم مدی فريخم نشود که صدا
 

 .میقی کردم با هم رفیفکر م _        
 

 حال ی درحال انفجارش به خوبي افهی سکوت کرده بود اما قنجای تا امارستانیاز ب        
.  لحن سکوتش را شکسته بودنی حرف و انی داد و حاال با ای اش را نشان میدرون

 .ستمی دهم تا راحت تر بای مهی راهرو تکواریخودم را به د

 حرف و لحن جا نی دهد که او هم به شدت از ای نشان ماری مازیمکث طوالن        
 .خورده

 
 ؟يدی از رفاقت دریغ _        

 
 رفاقتشان را  گرمابه و گلستانش کهقی از رفتشی نهای بيریلحنش نشان از دلگ        

 دی و حاال فرستی نبوده و ندهی کس پوشچی که بر هانی عیرفاقت.  سوال برده، داردریز
 . کندی از آن صحبت منی چننیا

 
 . اشتباه کردمدمی فهمروزی ددم،ی کردم ندیفکر م _        
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 .دمی منظورت و فهمدیرك حرف بزن شا _        
 

 . جا داردکی و تمسخر را تی عصباریلحن ماز        
 

  نه؟ی دونستی گم، تو هم میباشه رك م _        
 

 حد نی شود که دانستن ما تا ایباورم نم.  توانم درکش کنمی نمگری خدا ديوا        
 اریماز.  رومی و به سمت در اتاق مرمی گی فاصله مواریاز د.  باشدختهی را بهم ردیفر

 ی زانو به آرنج مریته و سر به ز نشسی صندلي که رويدیپشت به من و رو به فر
 . ستادهیفشارد، دست به کمر ا

 
 

فقط چون ما ... تونی به زندگيچند روزه گند زد... ایبه خودت ب...  بس کندیفر _        
 .... نسـمیدیچند روز زودتر از تو فهم

 
چه بر سر .  کندیهاج و واج نگاهش م.  کندی جمله اش را قطع مدیپوزخند فر        

 ! آمدهی آرام و منطقدیفر

 ی در نگاه هاج و واج من گره منشی آورد و نگاه خشمگی سرش را باال مدیفر        
 ی هم به پشت بر ماریماز.  شودیدستانش مشت م. دنمی بندد از دیچشم م. خورد

 . کشدی مشی من کالفه دست در موهادنیگردد و با د

 :دی گوی ماری رو به ماززی آمهی گالی شکند و با لحنی باز هم سکوت را مدیاما فر        
 

 ی میعنی...  نبودهرانی سه سال انی نسترن ای دونستی نمی بگي خوای میعنی _        
 دهی با اسم نسترن رو بابا اتا خری که اون سنگ قبر لعنتی دونستی نمی بگيخوا
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 ي خوایم!  نسترن زنده ستی دونستی سه سال نمنی باور کنم اي خوای میعنی... بوده
 ؟يدیباور کنم تازه چند روزه فهم

 
 

 واری به ددی ام چسبدهی که شنی شود و من شوکه از حرفی پر از درد مشیصدا        
 یچرا چشمانش دودو م.  شودی مدهی کشارینگاهم به سمت ماز.  رومی وا منی زميرو

  کند؟یزند، چرا انکار نم

 نگاهم را دوباره مهمان چشمان تر شده و صورت گرفته دی پر از درد فريصدا        
 : کندیاش م

 
 ... دادهبمی بابا اتا سه سال فردمی فهمی وقترمی خواست بمیدلم م _        

 ی بود، چطور مدی نگران فرای در دنی از هر کسشتریبابااتا ب. امکان نداشت        
 ! گفته باشدی دروغنیتوانست همچ

سرش .  اندازدی مری و سرش را به زردی گی صامت ماریدوباره نگاهش را از ماز        
 ی کند و همان جا نگه می را چنگ مشی و موهاردی گی مشیرا در حصار دست ها

 هنوز در دیشا.  اصالندی بی انگار ما را هم نمي انگار، شادستی نای دننیدر ا. دارد
 انگار از ته ی با درماندگشیصدا. روز افتاده نی با نسترن است که به اداریشوك د

 :دی آی مرونی بیچاه
 

 !دی دونستیم... دی دونستیهمتون م _        
 

 نشسته در مو ها را محکم تر ي کند و پنجه های جمله را تکرار منیپشت هم ا        
 یم دهم و نی دوخته شده منی که نگاهش به زميارینگاه ملتمسم را به ماز.  کشدیم
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 نی توانم باور کنم، که واقعا ای کند؟ نمیچرا انکار نم.  شکندیدانم چرا سکوتش را نم
 !کرده؟  دانسته و سکوتیهمه مدت م

 زدی ری و همان جمله و لحن دردمندانه اش، افکارم را به هم مدی فريباز هم صدا        
 ام به وانهیدلِ د.  سوزدی حالش منی ايدلم برا.  کندیو دوباره نگاهم روانه اش م

 نی همشیمغز ناقصم انگار از تمام حرف ها.  اشي خبری اثبات بي افتد برایتکاپو م
 باز اری اختیدهانم ب.  کوبدی مواری وار خودش را به در و دهوانی جمله را گرفته و دکی
 .زندی ری مرونی جان بی شود و کلمات بیم
 

 .نستم دوینم...  دونستمینم... من  _        
 

 با شانیاما توجه هر دو.  کندی و خودم را هم متعجب مستی کم از ناله نمیصدا        
 یپس آن همه سرم کوفت.  توانستم بلند شومیکاش م.  شودی به سمتم جلب مینگران

 . جان افتاده امی بنینچنی رفته که اي کدام گورختنتدیکه به جانم ر
 

. ندی بی حال منیرا در ا "هما" کند، انگار تازه دارد مرا ی منگ شده نگاهم مدیفر        
حتما او هم .  من زدهي از نسترن را جلوشی که تمام حرف هادهی او هم تازه فهمدیشا
نگاه از نگاه پر حرف .  شودی شود افسار امور از دست عقلش خارج می مجنون میوقت
 . کشمی خجالت مو ايمن جا. رمی گی مدیفر

چشمانش .  شودی نگاهش کم کمک از سکوت خارج متمی وضعدنی اما با درایماز        
 دفعه و با خشم کی.  فرستدی مرونی نفسش را بی بندد و عصبی من ميرا با درد رو
 کند ی حرکت بلندش مکی و در ردی گی را مراهنشی پي قهی رود ی مدیبه سمت فر
 . شومیکه شوکه م
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 نی خشمگاری و مات مانده، مازچی گدی که فرتی وضعنیهم قد و قواره اند اما در ا        
تا . نگاهم دنبالشان است و توان ندارم تا بلند شوم.  کندی بلندش میچون پر کاه

 یبا نگاهم التماس م.  کندی نمياریصدا هم .  جدا کنمدی را از گردن فراریدستان ماز
 چیات من مانده و ه نگاهش هنوز هم مبی عجدی است و فردیر رو به فاریکنم اما ماز

باالخره  " از نگاهش ردی گی ام مهیگر.  کندی نماری از چنگال مازی خالصي برایتالش
باالخره منُ  " خندد ی شود و دلم می مری چشمم سرازياشک از گوشه  " منُ يدید
 "دید
 

 : زندی مادی فردی را در صورت فرشی صدااریماز        
 

 ...ایبه خودت ب... یبــس کــن لعنت _        
 

 دهد ی با تمام قدرت تکانش ماریماز.  شودی بسته مدی چشمان فرادشیبا فر        
 تکان دادن نی خواهد با ایانگار واقعا م. صورتش از شدت خشم سرخ سرخ است

 .اوردی را به خود بدیفر

 نگاه، به ی دارد و بی شده بر مری که حاال سر به زيدی فري قهی دستش را از کی        
 : غردی مانند مادی رود و با همان تُن فریسمتم نشانه م

 
 ...خوب نگاش کن _        

 
 ترساندم، باز ی که می با شدتاریماز.  در هم رفتهشی چشم بسته و اخم هادیفر        

 : کوبدی مدی را در صورت درهم فرادشی دهد و فریتکانش م
 

 ...باز کن چشمات نگاش کـــن _        
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 ی دهد اما چشمانش باز می که میی تکان هاای است ادشی دانم از شدت فرینم        

 ی کند اما تن رنجورم را نشانه مینگاهش از چشمانم فرار م. ندی نشی من ميشود و رو
 .رود

 زشی جون آميکان ها دست از تند،ی بی را مدی فري که چشمان باز شده اریماز        
 :زندی آمی که با غرش ابرها در هم میی هاادیفر!  زدن، نهادی دارد اما از فریبر م

 
... پس خفه شو...  زنــــتی فهمیم... زنــــته... اون که اونجا با اون وضع افتاده _        

... ـه اون زنتــــگهیاالن د...  از عشق اولت بگونینه جلوش بش...  به فکرش باشکمی
 ...يــــدیفهـــم

 
 که ی لرزند چه رسد به منی خانه هم مي هاشهی کشد که شی را چنان ميدیفهم        

 که انگار تازه يدی و فردی لرزی قبل روان شده بود و تنم از ترس میلی از خمیاشک ها
 . آمدهرونیاز هپروت نسترن ب

 
 تعادلش را از دست دی شود فری کند که باعث می را با شدت رها مدی فري قهی        

 . پشت سرش آوار شودی صندلي جان رویبدهد و ب

 که ی عصباني با نفس هاندازدی به من بگری دی آنکه نگاهی محکم بییبا قدم ها        
 ي نگذشته صداهی کند و چند ثانی در خانه است اتاق را ترك مدهیچی پي صدايتنها
 که حاال ی در حال بارشيدش غرش ابرهاو پشت بن. دی آی شدن در خانه مدهیکوب

 ی ها را به لرزه در مشهی توان شنی با آخرد، بارنی شدت متیانگار آنها هم با نها
 .آورند

 



 196 

 کرده ری من گي که نگاهش رونمی بی را مدیفقط فر.  کنمیگذر زمان را حس نم        
 که ییحرف ها.  شودی که هزار باره در سرم تکرار مش،ی و حرف هااری مازيو صدا

 دانستم ی که مییحرف ها.  دلم بودياگر بخواهم با خودم روراست باشم حرف ها
 ی و حاال دلم ماورمی صراحت به زبان بنیا  بتوانم، آنها را باچگاهیامکان ندارد ه

 . فرود آورممی لطف سر تعظنی به خاطر ااریخواست در برابر ماز

 قی شده بودند، عمیی به عقده هالی جمع شده و تبد حرف ها مثل غده در دلمنیا        
 .میو وخ

 
هنوز نتوانسته ام .  آوارمنی زمي و من، هنوز رودی آی ممی آرام آرام به سودیفر        

 . و مات اتفاقات افتاده امجیهنوز گ.  ام بدهمی به تن زخمیتکان

 کورس کذاشته اند انگار که با هر قدمش آسمان و شی آسمان با قدم هايرعدها        
 . شودی تاب تر می لرزد و دلم بی منیزم

انگار . ندی بیانگار واقعا تازه دارد مرا م.  کندی دگرگونم مبی عجدینگاه فر        
 کرده ری در نگاهش گنی چننی پرده از برابر چشمانش برداشته که ااری مازيحرف ها

 پرحرفش، شهی چهار ماه در نگاه همکیبعد از نزد. ز من بردارد تواند چشم ایام و نم
 .نمی بی نما ریلعنت "یخودت خواست"آن 

 ی منیی که کم از سقوط ندارد، نگاهم همزمان با او پاینشستن. ندی نشیمقابلم م        
 خواهند کم یچشمانم با ابرها مسابقه گذاشته اند و نم. نمشی بیتار و موج دار م. افتد

 را پاك می شود و اشک های مدهی دستش آرام و مردد به سمت گونه ام کشاورند،یب
 . کندیم

 من دی بددی دلِ ندایخدا. ردی گی ام شدت مهی حرکت نوازش گونه گرنیبا ا        
 ! همه لطف و محبت را نداردنی لمس ايجنبه 
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 " محالهی همه خوشبختنی خدا من و ايوا" سوزد، یدلم به حال خودم م        

 ری و سر به زردی گی فهمد که درمانده نگاه از چشمانم میانگار حس و حالم را م        
 ي شهیقطره ها خودشان را با قدرت به ش. ردی گی بارش باران شدت ميصدا.  شودیم

 . کنندی میی امان هوای بي اهی گري کوبند و دلم را برایپنجره م

 ی شده دهان مری شد،ی فری و سکوت و شرمندگاری مازي حرف هاریتحت تاث        
 یکاش فقط م.  گسترانمی مشی دلم را روبروي از عقده هانی رنگي و سفره میگشا

 : را پاك کنممی حسرت نشسته در نگاه و صدانی از ایتوانستم کم
 

 !ي از ته دل بخندياونطور...  بودمدهیتا حاال ند _        
 

 . کنمیمعطلش نم. دی آی شوند و نگاهش با سوال باال می مکی نزدشیابروها        
 

 ...يبا نسترن بود... همون که... لمهی اون فيتو _        
 

چشمم به دنبال .  شودی کند از نگاهم و دستش مشت می نگاهش فرار میبه آن        
اما در حصار .  که بر آن وارد شودي دود از ترس فشاری شده اش میچیدست باند پ

 . حرکت نداردیی همه باند تواناآن

 دود، به ی خاطره به آن خاطره منیاز ا.  کندی میگوشی به دستش فکرم بازرهیخ        
 دای گردم و پی که خودم حضور دارم، می در خاطراتلم،ی درون فدی از فريدنبال رد

 . کنمینم

 : کنمی زمزمه مدیناام        
 

 ...هتهی که فقط شبیکی ،ي بودگهی دیکیانگار  _        
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باز نگاه دلواپسم در .  برجستهشی شود و رگهایمشت دست سالمش محکم تر م        
 . رودی اش می دست زخمیپ

 که يدی با فرلم،ی درون في شهی شاد و سرزنده و عاشق پدیباور ندارم که آن فر        
 تفاوت فاحش نی از ا کهي اجهی نفر بوده باشد و تنها نتکی کردم یسالها با او زندگ

 ،ی عشق و عاشقری اش است، همان تاثی حضور نسترن در زندگری شود، تاثی مبمینص
 . زندیم  حضور است که مرا آتشنیو هم

 اما يزی چ،ی نشان،ي کنم به دنبال ردی منییدوباره با حسرت خاطراتم را باال و پا        
 رسانم و ی زبان مي ثمر، سوالم را به سرسره ی بيخسته از گشتن ها. ابمی ی نمچیه

 : کنمی گرفته و درهم شده اش پرتاب ميِبه رو
 

 د؟ی فرمی کرديبا هم آب باز... تا حاال _        
 

 ....هما مــ _        
 

 . گذارم حرف بزندینم        
 

 م؟ی داریی دوتالمیاصال ف _        
 

. هش، هزار حرف دارد و دهانش چفت شدهنگا.  شودیدهانش کامال بسته م        
 رونی گرفته، بي اراده هرچه فکر در مغز شلوغم، اعصابم را به بازی دهم بیمهلت نم

 :زمی ریم
 

 !يخودت گفته بود! ي باباتو دوست نداري کردم خونه یفکر م _        
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 به خود ی شود و صورتش کم کَمک رنگ سرخی مادی بر هم زشیفشار دندان ها        
 ! نگاه پرسشگرمری شود و نه نگاهش اسیاما نه چفت دهانش باز م. ردی گیم
 

 ! اونجاینسترن رفته باش...  کردم که بایاصال فکرشم نم _        
 

 شود ی مادتری صورتش که زی کند و سرخی که نگاهم نمیباز هم سکوت و نگاه        
 . شومی دانم چرا خفه نمیو مشتش که محکم تر و من نم

 ی حالنی دانم ای حال نمنی را دوست ندارد، با امیکامال واضح است که حرف ها        
 ای شده ی ناراحت، عصبای فهمم معذب شده ی ست؛ نمی از چه حسیکه داردف ناش

 ...ای شرمنده شده مان،یپش

 ی خواهم بی امشب مکی فرستم؛ اصال ی مرونی را همراه با اشک ها بقمیآه عم        
 ! از عقده هاستییامشب شب رونما. امشب نوبت من است.  حس و حال او شومالیخ

 : کنمیلرزان زمزمه م        
 

  من، به خاطرات نابت باز نشه؟ي که پای گفتیدروغ م _        
 

 قتی حقدنیتاب نگاهم را، تاب شن.  افتدی مری بنند و سرش به زیبا درد چشم م        
 . خواهم ساکت شومی توانم ،نه نمیما نما. را ندارد انگار

 امشب کی ست،ی زند که امشب مهم نیجنون افسارم را گرفته و به دلم تشر م        
 یم. "هما"شب .  امشب شب من استست،ی داشته باشد مهم ندی که فریهر حس

 یی خواهم عقده گشایم.  عشقم حرف بزنمي برایسی رودروایخواهم بعد از مدتها ب
را  "هما" امشب بعد از سالها دیفر.  نشودبمی نصی فرصتگری ددیاز کجا معلوم شا. کند

 ! حرف بزنمدی باده،ید
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 . بودی کافيدی دی که منو منیهم... رمی تونستم جاش بگیمن که نم _        
 

. زمی ری زند و اشک می مادی که درد و غم را فري چهره اي بندم رویچشم م        
 خواهم دردش را ی امشب نمکی نیاما هم.  هم درد دارددنشی نفس کشي صدایحت
 .نمیبب

 طور نی بودم که ادهی را ندی لعنتلمیکاش آن ف!  و عشقيلعنت به آب و باز        
 . ام کندوانهی در ذهنم حک شود و دشیصحنه ها

 بار هزارم در ي براشان،ی حرف هاشان،ی خنده هاي خندانشان، صدايچهره ها        
 دهم، باز یطاقت از کف م.  کندی قرارترم می تاب تر و بی شود و بیسرم تکرار م

 : زندی رسد و بغض از چشمانم فواره می کنم، لرزش چانه ام به اوج خود مینگاهش م
 

 دیفر... باهم.... مینکرد... يباز... آب... ما _        
 

 که درمانده ندی بیا و حسرت ها را در صورتم م و انگار عقده هدی آیسرش باال م        
 چگاهیبدون شک ه.  کندی شده اش را پر مي شود و شرم، چشمان دوباره فراریم

 .نمی ها را ببلمی خواسته من آن فیدلش نم
 

 ...هما _        
 

 دی بگودی داند چه بایاما انگار خودش هم نم.  عجزشی درد دارد و هماشیصدا        
 . ماندی و هوا معلق منی زمانیم شیکه هما

 . جهدی مرونی بمی خفه از گلوی کوبم و هق هقی مواریسرم را به د        

 یخجالت م ". کنم، اما نگاهش هنوز در فرار استی شدنش را حس مکینزد        
 " از منیکش
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 خواهد آرامم کند و چه ی منطوریحتما ا.  فشاردی و مردی گی نگاه دستم را میب        
 . نشدهفی احواالت من تعري که آرامش برافیح

 یپاك م!  شدیشسته م!  شدیعقده ها باز م.  شدی دلم تمام مي کاش دردهايا        
 !شد

 کنم، ی افتاده اش کج مریگردنم را به سمت سر به ز.  برمی مکشیسرم را نزد        
 بغض، بی از فراز و نشمی چکد و صدایم دستش ي رومیاشکها.  خواهمینگاهش را م

 : رساندیخود را به گوشش م
 

 چرا خاطره هاشو با خودش خاك ؟ی فراموشش کنیچرا نخواست... چرا _        
 ؟ينکرد

 
 ی صورتش را پر مي جاي که گره ها جاچندی پی چنان در هم مشیاخم و ابروها        
 بندد و نگاه پر حسرتم را یبا درد چشمانش را م.  شودی مرهیرنگ صورتش ت. کنند

 . گذاردیتنها م

خاطرات نسترن به جانش بند است، معلوم است که به . انگار فحشش داده باشم        
 . خوردی بر مشی قباجیتر

 ! به جهنمزیهمه چ!  امشب، به جهنمنیاما، فقط هم        

 شمارد و نگاهش یه دوباره نگاهم را قابل م کدی آی آنقدر کش مانمانیسکوت م        
 انگار و باز ندی بی، م" نی امشب فقط منو ببهی ".  دوزدی به چشمم میرگیرا با همان ت

 ی که کالفه مند،ی بی را در چهره ام مدنی جواب شنيهمان حرف ها و انتظارم برا
 . شودی مبمیلرز از نگاهش نص باز بغض، باز اشک باز. شود

گره ها آرام آرام شروع به باز شدن . ردی گی میمانی اش باز رنگ پشرهیاه تنگ        
 . کنندیم
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 شهیمثل هم.  خواهد فرار کندیم.  خواهد بلند شودی دهد، می به خودش میتکان        
 خواهد با ینم.  رکود تلخ بماندنی در همزی خواهد همه چیباز م.  خواهد طفره رودیم

 .میهم حرف بزن

 دی شدنم بادهید!  بودقهی چند دقنی فقط همی زندگنی حق من از ایعنی خدا يا        
 ینم. ندی خوب من را ببدیحداقل امشب با.  گذارمینم!  قدر کوتاه باشد؟ نهنیهم

 دست ساعد و کی زنم، با ی شده است که دستش را چنگ مزی خمین. گذارم تمام شود
 یاشک م. رمی گیدرت در مشت م تمام قبا  انگشتان دست سالمش راگریبا دست د

امشب مال  ".  دارمیبه زور هم که شده امشب نگهش م.  زنمی و نفس نفس مزمیر
 "دی فریمن
 

 .ي ذارم برینم _        
 

 زمزمه ی فرستد و با همان درد لعنتی مرونی و نفسش را بردی گیسرش را باال م        
 : کندیم
 

 ... کنم همایخواهش م _        
 

 . کنمی نمشیاما رها.  کندی تراوش ممیحس فرار از سلول به سلول تنش به رو        

 برم و دستش ی تنه ام را جلوتر میکم!  داردی هم عالمیوانگی ام که ددیتازه فهم        
 شهی همي فهمد که امشب همایانگار م.  گذارم امشب فرار کندینم.  کشمی مشتریرا ب

 درونش عوض کرده اند که مستاصل و درمانده نرم ي وانهی دساکت خفقان گرفته را با
 برم، حرص ی سرش مکیسرم را نزد.  کندی سقوط مم جان در برابری شود و بیم

 : کنمی می زهرآلودم را در صورتش خالي منقطع از حرص و عقده هايآلود صدا
 



 203 

گوش کن .. .امشب... گوش کن ... يدیحاال که جواب نم... دیخواهش نکن فر _        
 ...به من گوش کـــن... دیفرار نکن فر...فقط

 
 یسرش را تکان م.  شومی نمی زنم و خالیداد م.  شومی زنم و آرام نمیداد م        

 و ردی گی کند و دستان سردم را در دست گرمش می را عوض ممانی دستهايدهد، جا
 :دی گوی و شرمنده ممانی پشیبا نگاه

 
 ... توي جلودینبا... من اشتباه کردم _        

 
 : برمی کنان و هق زنان حرفش را مهیگر.  رومی حرفش مانیباز هم م        

 
 ... خوامینم... ی الکیِمونیپش...  خوامینم _        

 
 آورم و باز ی دهم و دستم را از حصار دستش در میسرم را تند تند تکان م        

 . ترسم فرار کندی زنم، هنوز میچنگ مخودم دستش را 
 

باشه، ... يدوسم ندار... يتو قبال به من گفته بود...  نداره خبی اشکالچیه _        
 یه...  فرار نکنیه... خب؟ ... اما بذار من حرف بزنم امشب... خب؟ ... اشکال نداره

 خب؟...  دیامشب نگو فر... ینگو خودت خواست
 

باز فقط .  شومی شود، از کنترل خارج می مشری ها هر لحظه بیگوانی ديدرجه         
 ! چکدی لرزد و اشکم می و تنم مدی گویدلم م
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 خواهد یم. ردی گی را ممی کند، بازویدوباره دستش را از حصار دستم خارج م        
 تن نی داند با من چه کند، با اینم.  داند چه کندی لرزم، مستاصل است، نمینلرزم و م

 . دانم چه کنمی خوانم اما من هم نمیاز نگاهش همه را م! لرزان
 

 . منه همشریتقص...  نکن هماهیگر...  نکن با خودتينطوریا _        
 

دستم .  نداردمی هایوانگی بر ديری شود اما تاثی و دلم کباب مدی گوی مشانیپر        
 را می هاهی گردی فرد؛ی شویم نم ها چرا تمای کشم، اَه لعنتی ممیرا محکم بر چشمها

 .دوست ندارد

 . کنمیسرم را به سمت صورتش خم م        
 

  کنم خب؟ی بس ميتو جوابمو بد _        
 

 آن درد و غم و ي شود انگار، که به جای او هم مثل من از کنترل خارج مستمیس        
 . رودی باال مشی شود و صدای می عصباننباری ا،یشانیپر
 

 ...؟ی کنــــیهما من غـــلط کردم بــس م _        
 

 : همه فشارنی بزنم از اغی خواهد جیدلم م.  برمی را باال ممیمن هم صدا        
 

  از ازدواجمون، آره؟یمونی پشیلیاالن خ... فقط جواب بده... نـــــــه_        
 

 دیچشمان فر. شد کی خودم هم سوت مي کشم که گوش هایآره را چنان م        
 . کندی رعد و برق را هم کنف مي صدای حتمی ضجه هاي شود و صدایبسته م
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 هما _        
 

 .ستی درد دارد و گوشم بدهکار نشیصدا.  آوردی جنون من کم مشیپ        
 

 ؟ی زنی حرفا رو منیچرا ا _        
 

 : دهمی و با تمام زورم تکان مکنمی اش را محکم چنگ مقهی        
 

 فقط جـــــواب بــــــده؟ _        
 

 : کندیزمزمه م.  دانمی شده میعاص.  خوردی جان در دستانم تکان میب        
 

 . نکنوونمیتو د...  داغون هستم همای کافيمن به اندازه  _        
 

 ی مرونی که به نسترن برسد مرا از درون و بيهر اشاره ا.  کندیباز داغم م        
 :سوزاند

 
 ...نیبب... دی فرینی بی وقت منو نمچیچرا ه... منم داغونـــم_        

 
 : کوبمی ام می زخمي آورم و به پای افتاده اش را باال مریسر به ز        

 
 . افتادمي به خاطرت به چه روزنیبب... نگام کن _        

 
 : شودی باران گم ميصدا انی شود و زمزمه اش می داغونم مينگاهش بند پا        

 
 ...ینی بببی خواستم تو آسیمن نم _        
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 آره؟... مرده بودم ...  نسترنيبه جا...  خواست منیدلت م... دروغ نگو  _        

 
 ...تو رو خدا بس کن... بس کن هما  _        

 
سرش دوباره .  کشمی کشم و با خشم بر صورتم می مرونیدستم را از دستش ب        

 گذارم ی چانه اش مریز.  برمی مشیدستم را پ.  خواهمیفرو افتاده و من نگاهش را م
 . آورمیو سرش را به زور باال م

 
 ...ستـیمگه من زنت ن... دیحرف دلت بزن فر _        

 
 شود و ی بر دهانم کوفته می محکمیِ آسمان چون تو دهاني دفعه اکیغرش         

چرخ و فلک هم . دی آی باران مي شود و فقط صدایهمه جا ساکت م.  کندیخفه ام م
از !  برمی به سر می و فقط خود احمقم در خواب خرگوشستمیباور دارند که زنش ن

 "زن... دی فرزن "  آسمان هم در آمدهي صدامی گویبس چرت م

زهر آلود، او هم طعمش را حس  تلخ و يپوزخند.  زنمیبا تمام وجودم پوزخند م        
 جوك نی تواند خنده دار تری حرف منیا.  شودی کند انگار که چهره اش در هم میم

 "! استدیهما زن فر"! سال شود
 

 يبگو به خاطر همون لکه ...  گهیاسمم تو شناسنامته د... اما ... ستمیزنت ن _        
... ل زن و شوهرا برام حرف بزنمث... با من دردودل کن ...  تو شناسنامت بگواهیس

تا با ... يای تا از دستم نجات برمی خواد من بمیبگو دلت م...  ادی بگو از من بدت میحت
 ...نسترن شی پي راحت برالیخ
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.  شدمی کاش واقعا خفه مي کوبم و ای را با درد و بغض به صورتش ممیحرف ها        
 ای دانم از شرم است ینم.  شود دوبارهیصورتش سرخ م " خداشهیدلم داره منفجر م "

 :دی گویحرص اما درمانده م
 

 .....تو رو روح بابااتـ _        
 

 شیراه صدا.  چسباندی دهانش مي روعی کند و سری دستم را بلند میجنون لعنت        
 : کنمیی عقده گشادی بامی بگودی شوم، بایاگر امشب حرف نزنم منفجر م.  بندمیرا م

 
... بذار بگم ... خب ...  می زنی حرف ممیدار...  دیقسم نده فر.... سسسسیه _        

 ...نی ببرم،ی من حاضرم به خاطر تو بمنیبب
 

 : خواهم خودم را هزار باره ثابت کنمی کوبم، می ممیباز به پا        
 

 من چه ی فهمیم...  کشتمی شده بود من خودمو متی به خدا طورن،یپامو بب _        
من ... تونم ولت کنمیاما تا زنده ام نم... دی برات فررمیحاضرم بم...  بهت دارمیحس

...  دونمیم... آره خب، هستم ...  م نه؟وونهی دیکنیتو هم فکر م...  دونمیم...  موونهید
 ...خودم

 
 قلبم هزار م،ی گوی سوزم و می مم،ی گوی مشی برانطوری و همزمی ریاشک م        
 يدلم برا. می گوی شود و باز می مسی و خنیچشمانش غمگ. می گوی شود و میمپاره 

 ی ملتمسانه اش را مي هما گفتن هام،ی گوی رود و باز می ضعف مسشیچشمان خ
 آورد انگار که در ی کم مرم،ی گینم  شوم و آرامی خفه نمم،ی گویشنوم و باز هم م
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.  کندی وجودش محصورم مری کننده، در حجم گرم و دلپذری و غافلگی حرکت آنکی
 . قلبشي دلنواز تپش هانی شود و گوشم مأمن طنیدهانم بسته م

 ی از سر مهی و دوباره گرردی گی را در چنگ مراهنشیدستم با تمام وجود پ        
 را شی کند و زمزمه هایآرام کمرم را نوازش م.  کندی ممی باز رهایجنون لعنت. دهم

 : کندی در گوشم پخش منی گرفته و غمگییبا صدا
 

 آخه یگی مهی چرت و پرتا چنیا...  بابااتايآروم شاهزاده ...  زمیآروم عز _        
 ... ی منزیتو عز... دختر

 
چانه ام هزار باره . ندی تاج و تختش را ببی بي کجاست تا شاهزاده زمی عزيبابااتا        

 ی مرونی تلخ از حنجره ام بي و ناله ادی آی جانم بر تنش فرود می لرزد و مشت بیم
 : پرد

 
 .انـــــقدر دروغ نگو...  دیدروغ نگو فر _        

 
 کند، ی را محکم تر مشی و حصار دست هاردی گی جانم را در مشت میمشت ب        

 : پناهگاه را داشتمنیآخ خدا چقدر حسرت ا
 

 .ی منزیتو عز...  زمی گم عزیدروغ نم _        
 

 : زنمی ميدر همان حال پوزخند        
 

 زمی فقط عز،ی گیآره راست م _        
 



 209 

 شود و ی خارج ممی با فشار از گلویبغض لعنت.  توانم خودم را کنترل کنمیباز نم        
 : کندی وجودش را سرد مي ام، گرمای تلخ زندگقتیحق
 

 ...نسترنِ... فقط... تیزندگآخر ... اما عشق اول و _        

 شدم اما از ترس، از شرم، از خجالت و از هزار داری است که بقهی دانم چند دقینم        
 دانم تنها هستم اما ی که منیبا ا.  توان باز کردن چشمانم را ندارمگر،ی دیحس کوفت

 شبی دارم و از تمام دي بدتی نهایحس ب.  کشمی هم خجالت مواری از در و دیحت
 !مانمیپش

 نی چننی اندازد و ای را لعنت کند که مغزم را از کار می جنون لعنتنیخدا من و ا        
 زده ادی هر چه در دل داشتم و نداشتم را فرشبی که ديوا.  کندی خودم میاز خود ب

 .بودم

 هستم، شیدای و شفتهی دانست من چطور شی می که خودش بهتر از هرکسدیفر        
کاش خفه  " چمی پی را در هم ممی قرار دست هایب!  چه بودي زدنم براادی فرگرید

 "کاش رفته بود... کاش جلوشو نگرفته بودم... شده بودم
 

 . شومی موانهیدارم د.  شدندی مغزم خاموش ميکاش صداها        

 و باش ی دونستی رو منای اي تو که همه یلعنت ": می گوی بند به خودم مکی        
 ی بي که چقدر از هماي، وا"ي بود درآوردی چای بازی کولنی اگهی د،يازدواج کرد
 کیخودتو کوچ... ي بازم گند زديگند زد ".  کشمی درونم خجالت ميغرور شده 

 ." کنهیم  حتما ولتگهید... مجنوني وونهید... يکرد

  احمقیطراتش داشت کار به خایآخه چ " کند، یدستم از ترس ملحفه را مشت م        
" 
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 مغلوب جنون گری گر وجودم را به صالبه بکشم تا دانی عصي خواهد همایدلم م        
 روز نی به امانی و پششانی که پرزد،ی حال و احوالم را به هم برنی چننینشود و ا

 وونهی دنی نسترنش برگشته، عمرا اگهید... چارهی کنه بی نگاتم نمگهی ددیفر ". فتمیب
 ." تحمل کنهاتویباز
 

 ! کردی نمیکاش انقدر ته دلم را خال.  شدی صدا خفه منیکاش ا        

 در خود جمع نی مالمت گر، بغ کرده و ناالن، مثل جنی دروني ندانی از انیغمگ        
 تشک يدستم را آرام رو.  ماندی مشی ناقصم صاف سرجاي حال پانی شوم، با ایم

 يداری بي لحظه نی که در خاطرم مانده تا آخرییتا جا.  کشمی مدی از فری خالشهیهم
 تشک سرد و نی اي رونجای گرمش بودم و حاال اوان در حصار بازنی زميام همانجا رو

 .ستی هم از او ني زده تنها هستم و خبرخی

 ینم.  کندی داغ قلبم را سوراخ مخی و هم نبودنش مثل سمیهم از نبودنش راض        
 شود که هم باشد، هم نباشد؟

 
 ". مردمی گفتم میاگه نم ". دهمیبغضم را قورت م. "اصال خوب کردم گفتم "        

اگه  ".  نداشته باشندزی اشک راه گري فشارم تا قطره های را محکم بر هم ممیپلک ها
 مشم را با ".  داشتی رو بر مای گند عقده هام کل دني شدم و بوی گفتم منفجر مینم

کالفه .  کنمهی گردینبا.  ناله ها بلند نشوديتا باز صدا ، فشارمیتمام قدرت بر دهانم م
 از ی کنم تا کمی پرتاب منی زمي سالمم پتو را رويبا پا.  مغزميام از خودم و صداها

هر چقدرم که حرفات راست بودن ... يخراب کرد...  همايگند زد"حرصم کم شود 
 با نباریمشتم ا. شارم فی شوم و کمرم را بر تشک میمدوباره صاف  "ی گفتی مدینبا

 ."دینبا...  گفتمی مدینبا ". دی آیتمام قدرت بر تشک فرود م
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 باز ي پلک هاانی سمج از می و قطره اشکمی گشایکالفه از دست خودم چشم م        
 ي کنم و ملحفه یبا حرص از گونه پاکش م.  اندازدی مرونیشده ام خودش را ب

... دست خودم نبود...  کار کنم خدایچ ".  کوبمی مواری را به دمی در دست و پادهیچیپ
" 

 افتاده بودم شبی چرخانم و کنار در همان جا که دینگاهم را دور تا دور اتاق م        
 را ضی شود و هزار حس ضد و نقی هزار باره زنده مشبی دریتصاو.  کنمیمتوقف م

 هی بود چت شد ومدهی همه وقت صدات در ننی تو که اآخه ". کنندیدر وجودم زنده م
 بر ي ناله ام پشت دندان هاي شود و صداین هالل میی دهانم به سمت پایمنحن. "دفعه

.  بودي ارادریغ... دست خودم نبود... سخت بود تحملشون  ".  ماندیهم فشرده ام م
 "، اصال دلم خواست بگم... صبرم پر شده بوديکاسه 

 به گوش می ناله هاي صدای کنم تا حتی میچرخم و سرم را در بالشتم مخف یم        
 .خودم هم نرسد

 اشتباه دی گوی دلم مکی.  هم ندارمی خسته ام اما راه نجاتشانم،یآَشفته ام، پر        
 دلم باز هم کی و مانستی دلم پشکی. ي خوب کرددی گوی دلم مکی و يکرد

 هزار دنی شني دلم عقده کی.  خواهدی بازوان محکمش را مانیمحصور شدن در م
 شانی و پری شدن غرورش عصبته دلم از شکسکی را دارد و شی هازمی عزيباره 
 ! آرامشي ذره اي زند برای همه دل، و دلم دل منی اانیمانده ام م. است

 
 رونیع بنفسم را منقط.  کشمی ممی چرخم و دستم را بر چشم هایباز به پشت م        

هنوز هشت هم نشده . چشمم به ساعت است.  کوبمی فرستم و سرم را به بالشت میم
حتما از ترسش انقد آروم  ". امدهی نفهمچی رفته است که هی دانم اصال کیو او رفته، نم

 ."یفتیرفته که دوباره به جونش ن

 ! شک فرار کردهی بيآر        
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  من چه کند؟شیخانه بماند پ! حق دارد        

 که ییاصال همون بهتر که رفته، با اون حرفا " رمی گیبغ کرده نگاه از ساعت م        
 " خواستم باش روبرو بشمی ميزدم چطور

 می تنهاشبی که همان دنی را هم تحملم کرده، همشبی که همان دنیهم        
که با آن وضع  نی غرورم دامن نزد، همشتری که او هم به له شدن بنینگذاشت، هم

 و دهانم ندازمی کالهم را هوا بدی کرد تا آرامم کند، بای که سعنی نکرد، هممیتنها رها
 . گند نزمنی از اشتریرا ببندم تا ب

 
. دی آی از دستم بر نمي کارگریکار از کار گذشته و د.  خورمی تکان نمگرید        

 ي بهانه برای کافيجسمم به اندازه .  دارمادیبهانه هم ز.  بلند شدن ندارميحوصله 
 . روح تکه پاره ام خودش را نشان دهدستی نیاجی گذاشته احتمی برادنیخواب

 . قلبم برداشته شودي فرستم تا فشارش از روی مرونیآهم را با صدا ب        

 چرخانم و یسرم را به سمت پنجره م.  درد و دل کنمی توانستم باکسیکاش م        
.  کنندی هزاران فکر به سرم حمله مکبارهیبه .  افتدیمم به قاب عکس بابا اتا مچش

 . کنندی خواهند مغزم را متالشیانگار م

 "؟ی دونستیبابااتا واقعا م"        

 ی لبخند مهربانش را نگاه مره،ی خرهی چرخم و خیبه سمت قاب عکس، به پهلو م        
 .کنم

 مهربان من توانسته ي شود بابا اتایمگر م! امکان ندارد. م کنینه هرگز باور نم        
  را پنهان کند؟قتی حقنیباشد ا
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 دروغ گفته دی گفت نسترن چه ها گفته؟ اصال از کجا معلوم، شای مدیکاش فر        
چرا بعد از . ردی گی را انقدر راحت باور کرده، حرصم مشی حرف هادیچرا فر. باشد

 . از او دلخور باشد، انگشت اتهامش را به سمت ما گرفتهنکهی ايسه سال به جا

 ی را به گردن کسشی سالهانی خواهد گناه رفتن و نبودن اینسترن هم حتما م        
 ای من کوتاه تر، که دستش از دني چارهی بي از بابا اتاوارشی دی و چه کسندازدیب

 . تواند از خود دفاع کندیکوتاست و نم

 قاب، کنار قاب عکس بابااتا در کی پر حرفش همچون ي و چهره اریسکوت ماز        
پس چرا سکوت .  کندی تر مختهی را به هم راتمی و ذهنردی گیبرابر چشمانم جان م

 برداشته شده که او هم یقتی خشکش زده بود که انگار پرده از حقيکرد؟ چرا طور
 ... در پنهان کردنش داشته، چرا حـیسهم

 کند و قلبم را ی افکارم، که بند دلم را هم پاره مي تلفن نه تنها رشته  زنگيصدا        
اصال .  تکان خوردن ندارمي دهم، حوصله ی مرونینفسم را ب.  اندازدیبه تپش م

نگاهم به تلفن است و منتظرم تا قطع شود و دوباره در .  بلند شدن ندارميحوصله 
 ی هامون پشت خط باشند، بایمان  مادی شانکهی ارضافکارم غوطه ور شوم اما با ف

 دوارمی کنم و امی دراز می کشم و دستم را به سمت پاتختی بدنم را میحوصله کم
 . دستم به تلفن برسددهی خوابنطوریهم

 از دهانم ی چسبانم اما قبل از آنکه کالمی دارم و به گوشم می را بر میگوش        
 آن سالم گفتن مامان ی و در پچدی پی می در گوشدی الو گفتن فريخارج شود، صدا

 شوم و ی مزی خمی تخت ني روی حرکت آنکی کند و بعد با ی و منگم مجی لحظه گکی
 تپش هیدر ثان "!! خونستدیفر ". شودیم  محکمی گوشی دهاني اراده رویدستم ب

 ي و دستم را رونمی نشیکامال م.  شودیدهانم خشک م.  رود ی هزار مي قلبم رويها
 نی اری هستند و من هنوز در گیمشغول احوال پرس. کنمی محکم تر می گوشیدهان
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 تلفن ي را روی خواهم گوشی دهم و میآب دهانم را قورت م.  هستمدیخانه ماندن فر
 که سوال مامان د،ی زود هنگامم با فرییویای روي برازمی بر سرم بری و خاکذارمبگ

 . کندیمتوقفم م
 

  شده؟يزی عمه چدیفر _        
 

 یدلم نم. ری کوبان و نفس گی افتد و دل من به تب و تابی به من و من مدیفر        
 من را هم ی زندگي خودشان، غصه ي هاي و گرفتارری گانیخواهد مامان و هامون م

 . هم طبق معمول سکوت کنددی کاش فريا. بخورند

 ی کند، که بی مادی اش استرسم را آنقدر زیمنتظر جوابش هستم و مکث طوالن        
 می کنم تا چمپاتمه بزنم که درد زانوی ناقصم را در شکم جمع مي حواس پایهوا و ب

همزمان .  اراده ام را کنترل کنمی آخ گفتن بي توانم صدای آورد و نمینفسم را بند م
 منحرف می تواند حواسم را از سوزش پای اما نمدچی پی می هم در گوشدیجواب فر

 .کند
 

 د؟یچرا نگران...  آخهيـزیچه چ... نه عمه جان _        
 

 از قرص بودن المیخ.  بندمی کنم و چشمانم را از درد می را آرام صاف ممیپا        
 یاما نگران. ستی مامان نی به نگرانی دانم او هم راضیم.  شودی راحت مدیدهان فر

 :دی گوی شود که می طفره رفتن ها تمام نمنی مادرم با اي مادرانه يها
 

 ساله از هما دورم نیدرسته که چند...  هستيزی چهی...  دونمی عمه من مدیفر _        
قربونت برم عمه تو برام با هما و هامون که ...  شناسمشی میاما هنوزم بهتر از هرکس
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 از دستم ی کمکدی هست بهم بگو شايزیاگه چ... نگران تو هم هستم ... ي نداریفرق
 ...ادیبرب
 

 من ری ها تقصی نگراننی ايهمه .  سوزدی نگرانش متی نهای بي صدايدلم برا        
 "یفیاز بس که ضع ".دی آی از دستم بر نميکار. است 

 است اگر فکر کند الی پردازد و چه خوش حی به رفع و رجوع مدیدوباره فر        
 : کندی را باور مشیمامان طفره رفتن ها

 
  شما؟ اصال حال هامون چطوره؟دیه جان، چرا انقدر استرس دارنه عم _        

 
 شیزی چهیمن مطمئنم هما ...  بحثُ عو ض نکن مامان جاندیهامون خوبه فر _        

 کرد ی بود، فکر مسی چشماش خای هفته که جلو روم بود، که هیاون از اون ... هست
 دونم ی چه مای شد، ی مرهیخ جا هی بغص کرده به ای تو فکر بود، ای فهمم، یمن نم

 نکرده زبونم الل ي کرد که انگار خدایم  تو رو نگاهي با حسرت عکسانیهمچ
 بند مارستانیمنم دستم ب...  هوا ساکش جمع کرد برگشتیبعدم که ب...  شدهتیزیچ

 هم ی هر چده،ی زنگ نزد به من خبر بده رسهی یحت...  کنميهامون بود نتونستم کار
 ش که باشبیتا د...  جواب داد و گفت سر درد داشته و خوابهيخودم زنگ زدم شاد

 عمه، قربونت دیفر...  خاموش بود همشتیحرف زدم، مردم و زنده شدم، تو هم گوش
 د؟ی گی هست بهم نميزی چهی دونم ی با هم؟ من که منی داریبرم، تو رو خدا مشکل

 
 حالش نی توانم خودم را به خاطر ایرش و فقط م قرای بي از صداردی گیدلم م        

 .لعنت کنم
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 خودم تا الیخاك بر سر من که مثال رفته بودم کمک حالشان باشم و به خ        
 و پوچ شده بود چی کرده بودم، اما انگار همه هيتوانسته بودم در برابرشان نقش باز

 . دور نماندهنشی بزی از چشمان تزی چچیکه ه

 : کندی بم شده و گرفته آرام زمزمه میی با صدادیفر        
 
 

 .مراقبش باشم...  کنم کهی مموی سعيهمه ... عمه من _        
 

 جواب، نیا.  کندی ام را هزار برابر می که نگراننی سنگیسکوت.  شودیسکوت م        
 ی لحن، نگران ترش منی صدا، انی دو پهلو بودن، انی شک ایجواب مامان نبود و ب

 .ستی درست نانی منی ايزی شود که چیکند و مطمئن م

 ی قرار بلند میب. دی آی خودش کش مي برانطوریسکوت، تلخ و زهر دار هم        
 ام که درهم گره خورده و دهیچی تلفن را آنقدر دور دستم پمیس. ستمی ایشوم و م

 . کج شده در هوا ماندهی پاتختيبدنه اش از رو

 :چدی پی مامان گرفته و آرام در گوشم ميصدا        
 

 ي هما همه يبرا...  که هما چقدر دوست دارهی دونی میخودت بهتر از هر کس _        
 ... طرفهی طرف تو هم هی ایدن
 

 ،ردی گی را ممی گلوخیبغض ب        

 " بهش نگوگهینگو مامان توروخدا تو د "        
 

 دونم که ی م،ي ذاری دونم براش کم نمی م،ير دونم تو هم دوسش دایم _        
 ! نگرانمد،یاما من نگرانم فر... یمراقبش هست



 217 

 
.  گذارمی تلفن مي آرام رویلی دارم و خی بر می گوشی جان از دهانیدستم را ب        

 مادرم هستم و حاال در ي هایمن مسبب تمام نگران. دمی را شندمی شنی مدیآنچه با
 . عذاب وجدان هم دست و پنجه نرم کنمنی با ادی که دارم بایی های بدبختيکنار همه 

 
 قطع شده و شانی گفتگوي است که صداي اقهیچند دق.  امستادهی اتاق اانیمردد م        

آرام لنگ .  رومی ممی فکر به سمت کمد لباس هایب.  فرو رفتهبی غریخانه در سکوت
احتماال با آن .  مرطوب استی کممی کنم زانویحس م. دیای فشار نمی زنم تا به پایم

 . را از سرگرفتهيزی خونروباره که کردم، دي دفعه اکیحرکت 

از .  آورمی ام را در می راحتی شرت سرهمی کنم و شلوار و تیدرکمد را باز م        
 يحوصله .  شده اندیکی اند و انگار با پوست تنم دهی لباس ها به تنم چسبنی اروزید

 گوشه کی خواهد یفقط دلم م.  را ندارمي کارچی هيرفتن ندارم، حوصله دوش گ
 نیآخر ا.  کنمهی نسترن گری و حتارید، هامون، مازی و به حال خودم، مامان، فرنمیبنش

 خودمان تمام فکر و الیبه خ. می و ندارمی را دارگریکدی! می ست که ما داریچه زندگ
 فقط عذاب می کنی که می حال هر حرکتنی و با استیگری و آرامش دشیذکرمان آسا

 . کندی مشتری را بيگرید

 ي تا هر گاه حس کردم حوصله زمی ری مفی کثي را در سبد لباس هامیلباس ها        
 . بر گردانمی کردم دارم آن ها را هم به زندگیزندگ

 
ن را  پانسمالی وسااری کنم که مازی چرخانم دعا دعا مینگاهم را دور اتاق م        

 . را ندارمدی با فرییارویهنوز قدرت رو. همراه داروها به اتاق آورده باشد

 دارم و لنگ لنگاالن ی را بر مسهیک.  کنمی مشانیدای اتاق پي دراور گوشه يرو        
 ي روم و روی ام می دوست نداشتني هیزی جهيِبه سمت عضو نامتعارف دونفره 
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 ی شلوارم را باال مي کنم و پاچه ی دراز مشی ام را روی زخميپا.  شومیتشکش ولو م
 زخم دنیدلم از د.  دارمی بر ممی زانوي از رورامپانسمان تر شده از خون را آ. زنم

 . شودی زخم جمع مدنیصورتم از د.  شودی مشی ری و خونبیبدترک

 يباز آب لمی فبشی بدترکبِی دانم چرا در ترکی به زخم مانده ام و نمرهیخ        
 ی بندم و سرم را محکم به چپ و راست تکان میچشمانم را م.  شودی زنده مییکذا

 .دهم

 کاره ی کنن به توچه آخه، تو اصال اون موقع چياصال دوست داشتن آب باز "        
 "  متحرك و افسردهي مرده هی به جز ،يبود

 زخم را ي سوزناك روری تصاوي خواهم همه ی دارم، می را بر منی بتادي شهیش        
 شود و در همان حالت سر ینفسم حبس م.  شودی که همزمان درب اتاق باز ممیبشو
 . شومی خشک منی بتادي شهی با شری و درگریبه ز

 کردم، اما حاال ی مازی هزار نذر و ندی را داشتم که بادنشی ديحاال اگر من آرزو        
 ای دننی ازیواقعا که همه چ! دیآ ی خواهم، خودش به سراغم می زمان میکه کم

 !برعکس است

 شود، تپش ها، ی تر مکی که نزدیبا هر قدم.  شودی حرف وارد اتاق میآرام و ب        
 توانم سر بلند ینم.  کوبندی گردند و با تمام قدرت بر قلبم میدوباره به قلبم باز م

دست خشک شده ام به لرزه  " بگم بش آخهیاالن چ ".  توانم نگاهش کنمینم. کنم
در .  نشوددای دهم تا لرزشش پی فشار منی بتادرف ظيمحکم دستم را رو.  افتدیم

 شبیخاك توسرت اگه د".  شودینفسم دوباره حبس م. ندی نشیکمال تعجب کنارم م
چرا من انقدر  ".تی وضعنی از ای کنفی کی کلی تونستی االن ميانقدر گند نزده بود

 !شانسمبد 
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 ترسم نگاهش یم.  کشدی مرونی را از دستم بنی و بتاددی آیدستش آرام جلو م        
 ی رفتیکاش م".  را بخوانم که حال و روزم را بدتر کندییکنم و در نگاهش حرف ها

 "!ی رفتیکاش م".  در برابرش چه کار کنمدی دانم بای لحظه واقعا نمنیمن در ا "دیفر
 

  کنه؟ی درد میلیخ _        
 

 ! کشدی درد می از منِ زخمشتریانگار خودش ب.  آهنگ عذاب داردشیصدا        

 رمیقبل از آنکه از دستش بگ.  شودی مدهی کشنیدستم خود به خود به سمت بتاد        
 . کشدیدستش را عقب م

 
  دکتر؟می بري خوایم _        

 
 ست ی از حس عذاب وجدانی شک ناشیب توجهات قلنبه شده نی و ای نگراننیا        

 نی انتظار اشبیوگرنه بعد از د.  مامان در او شعله ور تر شدهيکه با حرف ها
فقط سرم را به چپ و راست تکان .  کنمینگاهش نم. توجهات را از او نداشته و ندارم

 . دهمیم

رف که  با نسترن و حدارشیهر چقدر هم دلم بخواهد در مورد د.  رفتیکاش م        
 ! اش را ندارمی گفته بدانم، اما حاال اصال آمادگاری که راجع به بابااتا و مازیینه دروغ ها

 يمقدار.  رودی ملی استري کند و دستش به سمت پنبه های را باز منیدرب بتاد        
 شوم، دست ی برسد مانعش ممی قبل از آنکه دستش به زانوزد،ی ری پنبه ميرو

 :ستیخودش هم کم ناقص ن
 

 . کنمیم... خودم _        
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 ی زخم مي آرام پنبه را رویلی خیلی زند و با دست سالمش خیدستم را پس م        
آه و ناله ام را .  شودی منقبض ممی حال از شدت سوزش چشمانم بسته و پانیکشد، با ا

 ی برداشته ممی زانوي فهمد که دستش آرام از روی کنم، دردم را میدر گلو خفه م
 .شود

 
 ...اما...ینی بببی وقت نخواستم به خاطر من آسچیه _        

 
 !ی ام و حاال تو غرق عذاب وجداندهی دبی به خاطر خودت آسقایاما چه؟ اما دق        

من .  پر از عذاب و درد را بشنومي صدانی خواهم ای خدا من نمي خواهم، واینم        
 پر ي های نگراننیا.  خواهمی عذاب وجدان را نم پر ازي صدانی لحظه انی در اقایدق

 . دهدنمی کند تا تسکی مشتریعذاب دردم را ب

 : کنمی دهان باز می آورم و به سختیپنبه را از دستش در م        
 

 ...ي برشهیم _        
 

 گذرد، باالخره سرم را ی دانم چقدر مینم.  رودی شود، اما نمیسکوت جوابم م        
 کند و باالخره یصورتم را با نگاهش کنکاش م. ستیسکوت جواب من ن.  کنمیبلند م

 : کندیدر چشمانم قفل م
 

 ! همامی حرف بزندیبا _        
 

 .زدی ریدلم م.  صورتش سخت و محکم استد،ی گویقاطع م        
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 آورد و نگاهش را به زخم ی و مات نگاهش هستم که پنبه را از دستم در مجیگ        
 یدر اصل نم. رمی گی را نمشی جلوگرید.  شودی ممی دهد و مشغول پانسمان زانویم

 ت؟ی جدنی آن هم با ادی خواهد بگویچه م. توانم
 

 .مارستانی بمی ری کرد ميزیاگه بازم خونر _        
 

 در چد،ی پی ممیدستش آرام آرام باند را دور زانو.  شودی ممینگاهم باز بند پا        
 یکم.  کشدی منیی شلوارم را پاي زند و آرام پاچه ی مشیآخر هم دو تکه چسب رو

 . کشدی ممی کند و دستش را به باند کف پایمکث م
 

 ... مراقبت باشمدیمن با _        
 

 شیچرا انقدر حرف در صدا.  شودی قرار می بشی لحن و صدادنیدلم از شن        
 . ترسمی مشری خوشحال باشم بی توجه و نگراننیا از دی بانکهیچرا با ا. نهفته

 
 ... همامی تونی نمينجوریا _        

 
 یزبانم نم.  کشدی مری از شدت بغض تمیگلو.  شودی کنده مشیقلبم از جا        

 ی خوبي شک خبرهای رنگ و بو ، بنی لحن با انی حرفا با انیا. می بگويزیچرخد تا چ
 .ندارند

 خواند یبغضم را م. ندی نشی شود و دوباره در صورتم می کنده ممینگاهش از پا        
 :دی گوی بندد و تلخ میانگار که با اخم چشم م

 
 ...ی کنی دو کالم درست باهات حرف زد، زود بغض مشهی نمنیبب _        
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 را ی کنم سنگ لعنتیهرچه م.  کشدی مریقلبم ت.  شودی سنگ ممیبغض در گلو        
 خواهد ی خورد، می تکان هم نمشیاصال از جا.  شودی بفرستم، نمنییبا آب دهانم پا

 از شی برم تا اشکم نچکد و دلش را بیسرم را باال م.  سوزدیچشمانم م. خفه ام کند
 . نزنمنیا

 
 ... دونـیمن نم...  هماي شدفی انقدر ضعیک _        

 
 ... يریچرا نم _        

 
 . که هست بدتر کندینی گذارم حالم را از اینم.  خواهم حرف بزندینم        

دوباره آب .  فرستدی مرونی و نفسش را پرفشار بردی گیسرش را رو به سقف م        
 يدستم را به گلو.  جابه جا شودی کمی سنگ لعنتدی دهم تا شایدهانم را قورت م

 : آرومی بر زبان م سوالم را کاملنباری کشم و ایدردناکم م
 

 .شهی مرتید...  سر کاريریچرا نم _        
 

 : کندی حواله ام می نگاهدیناام        
 

 دونم تو ی اما نمم،ی ندادادی وقت بهت فرار کردنُ چینه بابااتا، نه عمه، نه من، ه _        
 ... فرارِیکنی که انتخاب می راهنی اولشهیچرا هم

 
 . شودی شود و اخم آلود از اتاق خارج می مکث بلند میب        

 ی منیی شود و قطره قطره از چشمم پای با خروجش از اتاق آب میسنگ لعنت        
 ".ي خواد فرارکنم، نه که خودت تا حاال فرار نکردیآره دلم م ". افتد
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 ندارم و در ذهن و ی مثبتي نقطه چی کند که انگار هی نگاهم مي طورنکهیاز ا        
چکار کنم ".  شومی می سوزد و عصبی مزاحم هستم، دلم ماهی سي لکه کیچشمش 

 "!ییکه تمام نقطه ضعفم تو

 يزی خونري شوم، حوصله ی بلند ماطی کشم و آرام و با احتیخودم را جلو م        
 . را ندارمدی فريدوباره و عذاب وجدان قلنبه 

 خواهد فرار یواقعا دلم م.  ستیی خواهم تنهای لحظه منی که در ايزیتنها چ        
 !ي جدي اخمودی فرنی از همی حتز،ینه تنها از حرف زدن که از همه چ. کنم

 پرده را ستمی ای پنجره ميروبرو. ردی گی سراسر وجودم را مییحس تلخ تنها        
 ی رود و می ميزییآفتاب کم جان پا.  کشمی راه افتاده ام را باال مینی زنم و بیکنار م

 کی نشان دهد با ي خواهد خودیتا م.  گذارد طلوعش را کامل کندی نمرهیابر ت. دیآ
 . بنددیتکه راهش را م

 . دهمی مهی تکواری اندازم و پشت به دیپرده را م        

 هم از دی شا؟می از من و ضعف هاایازچه؟ از نسترن؟ . میخانه مانده که حرف بزن        
  ساخته ام؟شی که برایعذاب وجدان

 ". خوادی که بگه منو نممیحرف بزن". دهمی باز اتاق مهینگاه مرددم را به در نم        
 . وجه ندارمچی را به هیکی نیطاقت ا

 چرا با حرفات فقط حالم و د،ی فرمی تونی رو نمی چم،ی تونی نمينجوریگفت ا"        
هرچند تمام ترس من از حرف .  داشتمدنیکاش جرات گفتن و شن "؟يبدتر کرد

 . نگفته استيها

 . دارمی به سمت در بر می قدمدیپر از شک و ترد        

 بلند و مزاحم را با حرص پشت گوشم ي کشم و موهای به صورتم میکالفه دست        
 . فرستمیم
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 جلوتو یکس" خورد، ی پر تمسخر در سرم چرخ مییصدا " بلنديمتنفرم از مو"        
 دانم ی مزاحم که نمي صدانی از اردی گیحرصم م "!ی کوتاش کني بری تونینگرفته م

 چارهیحقته ب ". ردی بگنی از اشی خواهد حالم را بی شده و مدای پیاز کدام گورستان
 نهیسمت آ بندم و به ی از دست خودم چشم مالفهک "؟یستیاالن چندساله که خودت ن

 . رومیم
 

.  کنمی منهی درون آي چشمان هماخینگاهم را م. ستمی ای مشمی آرازی ميروبرو        
 نبود که ي ای زندگنیا... یستی نی باشدی که بایی هماهیاصال شب... يچقدر عوض شد"

 . شودی ناخواسته از حنجره ام خارج میآه. "...یآرزوش رو داشت

 بخرم و آنقدر در چشمانم دی امي قطره می چشمهاي برادی شود، بای نمنطوریا        
 . روشن شودی چلچراغ سوخته اش اندکدیبچکانم تا شا

 
 ی را در می بزرگاهی اول کش سي و از کشورمی گینگاهم را از مرداب روبرو م        

امروز اصال . چمی پی کنم و کش را دورش می سرم گوجه مي را باالمیآروم و موها
 . را ندارمتی خاصی بلند بنیباز گذاشتن ا يحوصله 

 رنگ بلوط ؛ی بلند بلوطي موهانی جز همست،ی هم نبود و نهی شبزمانی چچیه        
 !ی من مصنوعي و رنگ موهاي او خداداديموها

 " عاشق موهات بوددیفر "        

 .رمی گی منهی کنم و چشم از آی را پاك میقطره اشک لعنت        

 تو موهام ي نه من اما، االن سالهاست که به جاای دونم موهات هنوزم بلنده ینم"        
 ". کنمیکوتاه نم

 " خان بازم حرف حرف تودیباشه فر".  دارمیلنگ لنگان به سمت در قدم بر م        
 را شی حرف هادنی شنی خواهد، به جهنم که حاال آمادگیبه جهنم که هما دلش چه م
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 خوشش فی ضعي از همادی فرم،ی خواهد که حرف بزنی مدیفر!  استدیهم فرم. ندارم
 !می خواهد حرف بزنی مدیفر. دی آی از فرار خوشش نمدی فرد،ی آینم
 

 . کندی را تماشا مدی است و جدال ابر و خورشستادهیپشت به من، رو به پنجره ا        

 اندازم ی سالمم مي پاي ام را روینیسنگ. ستمی ای روم و کنارش میبه سمتش م        
 کنم و عکس ی خودم را حس ميچرخش سرش به رو. تا به زخم ها فشار وارد نشود

 قتی تا حقند،ی مرا ببدی کوتاه باي نگاه هانی از اشتری بیلیخ.  دهمی نشان نمیالعمل
دوباره سرش به سمت . دی گوی نمچیبزند اما ه یمنتظرم حرف. حضورم را باور کند

 :دی گوی کوتاه مینیی پاي چرخد و فقط با تن صدای مپنجره
 

  رو پاتستینا _        
 

 چرخم و لنگان به ی مرد،ی ام را بگي هست که قدرت لجبازي آنقدرمیدرد پا        
 کند؛ یاو اما سنگرش را حفظ م. نمی نشی مشی روم و روی مبل منی ترکیسمت نزد

 !همانطور سخت و محکم

 انی پای بي سکوت هانی همهاتشی تنبمی نداشتي دردچیآن موقع ها هم که ه        
 ی اش می محلی کمی چاشنانی منی هم ای به تخته خورده و توجهيحاال اگر در. بود

 . ستي و دستوريکند، جد

 فرستم که باعثش ی شوم و به خودم لعنت میخسته م.  شودی میسکوت طوالن        
.  گرفتهشی را در پهی تنبنی را ندارم و اشی داند که طاقت سکوت هایخوب م. شده ام

 توانم فرار نکنم و راست و ی بد هم نباشد، بگذار نشانش دهم که من هم مدیشا
 خوشش فی ضعي از همادی چون فرباشم، ي قودیبا.  برومی سراغ بحث اصلمیمستق

 !دی آینم
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دهان باز . ستادهیچه خوب که پشت به من ا.  دهمیآب دهانم را با صدا قورت م        

 انی حرف زدن از نسترن آنقدر دافعه در مند،ی آی نمرونیکلمات ب.  بندمی کنم و میم
 بپرسم و سواالت دارشانی بسازم و از دي توانم جمله ای کند که نمی مجادیکلمات ا
 . ذهنم را مرتب کنميپراکنده 

بپرس ازش، .  نه نسترن،يدیس هما تو االن زنِ فرنتر".  کنمینفسم را حبس م        
 دهم و ی دلم تکان مي حرفهادییسرم را به تا " جواب پس بده نه تودیاصال اونِ که با

 : کنمی فکر دهان باز میب
 

 ش؟یدیاصال کجا د... شیدی ديچطور _        
 

 به اصل حی انقدر صرنکهیخودم هم از ا.  کندی مرمی غافلگشی هوایچرخش ب        
 . خود دارديمطلب زدم، در عجبم، او که جا

 چرخد و بر ینگاهم همه جا م.  نگاهش کنم اما سخت استمی کنم مستقی میسع        
 . توانم نگاهم را آرام کنمی من است اما نمي رهی دانم خیم.  شودیچهره اش ثابت نم

 شود ی عوض ممانیجا.  دوزدی اش چشمانم را به چشمانش میسکوت طوالن        
 ی چشمانش به ورجه و وورجه می نی که ناوردی تواند نگاهم را تاب بیانگار، حاال او نم

 ."چه مرگمون شده". کندی مي قراریافتد و ب

 . شودی منیی پشت هم باال و پاشی گلوبکیس.  کندی ام می اش عصبیآشفتگ        
 

 چرخد تا ی شود زبانم نمی م و سکوت چهره ام در همیشانی همه پرنیاز ا        
 "!م؟ی حرف بزنی راجب چی خواستی پس م،یچرا ساکت": میبگو
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 در یی مشت شده و اخم های آرام، دستیی دوزد، با قدهای منینگاهش را به زم        
 ...ندی نشی رود و می ام مییهم به سمت مبل روبرو

 ری از اندازه تاثشی که ببشی حال عجنی و کالفه از ارمی گینگاه از صورتش م        
 : سپارمی کشد، باز سکان زبان به دل مینسترن را به رخم م

 
 خب االن مگه م؟ی حرف بزندی بای مگه نگفتد؟ی فرهی چي همه تعجب برانیا _        

  پس؟یچرا ساکت... م؟ی از نسترنم دارری غیما حرف
 

 يند، او اما نگاهش بند زانو کی کشد نگاهم را دوباره بند چهره اش می که میآه        
 : شودی ام میزخم

 
... من و تو... منظورم حرف زدن راجب خودمون بود...  امام،یگفتم حرف بزن _        

 . سوالُ نداشتمنیانتظار ا
 

 آنکه ترس نشسته در چشمانم را يبرا.  کنندی قلبم باز گوشم را کر ميتپش ها        
 راجب می داری ما چه حرفطی شرانیتو ا ". زنمی گره منی نگاهم را به زمندینب

 " رم؟ی می مدنشونی که من از شنییزای جز چمیخودمون بزن

 ي کنم تا از بحث درباره ی هوا دهان باز می شود، بی مشت ممی پايدستم رو        
 .ستیحاال اصال وقت گفتن از خودمان ن. میخودمان دور شو

 
 ...اری با خشادمش،ی دي برگردتیاز مامور نکهیمن دو روز قبل از ا _        

 
 ی که هم تعجب مي کند، به حدی در لحظه چشمانش را ترسناك مارینام خشا        

 : کنمی ترسم، اما سکوت نمیکنم هم م
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 ...ییبای زکینی کليتو _        

 
 شنود انگار تمام ی را نممی کنم حرف هایحس م.  کندی اش ساکتم می حواسیب        

 . جا ماندهاری خشايحواسش رو
 

 نی داده بود تا به اشنهادی پيشاد.  شودی زنده ممی آن روز هزار باره براادی        
 صورتش را کرده و به ي ماساژ و ماسک هافی گفت دوستش تعریم.  برومکینیکل

 از ی کمدی خورد، تا شای رسم می که به قول خودش اصال به خودم نمیدرد من
 توانستم ی کردم نمی بودم و هر چه ماخب من عزادار باباات. میای برونی بیدلمردگ
 ی به خودت برس، دلش خوش بود، می کمامدهی ندی گفت تا فریم. رمیآرام گ

 همه نی به ای گفت بابااتا هم راضیم.  دل ببرمدی کارها از فرنیخواست مثال با ا
 هم دل دی داشت که مثال تازه عروسم و فردهیاو هم مثل مامان عق. ستی تو نيعزادار

 يمنِ خل هم فقط و فقط برا. دیای بفی به خودم برسم تا او هم سر کشتری بدیبا ،دارد
 داشته باشد، دی هر چند اندك در جلب توجه فريری کارها تاثنی ادی شانکهیا
 و  خورد شده بودمی کاش قلم پاي را قبول کردم و به آنجا رفتم که اشنهادشیپ
 . گذاشتمی نمکینی پا در آن کلچگاهیه

 دانستم که آنجا ی ام بردارم اما نمی بهبود وضع زندگي برایمثال رفتم تا قدم        
 . رقم خوردهمی خواهد بود، که انگار از ازل برایی های تمام بدبختيآغاز دوباره 

 
 کنم ی که حس منی اما همم،ی مانده ارهی متفاوت به هم خيایغوطه ور در دو دن        

 : دهمی ادامه مدی بگويزیبه خودش آمده و حواسش را به من داده قبل از آنکه چ
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منم شک داشتم خودشه، خب سه سال گذشته . دی دی تنها بود منُ نماریخشا _        
.  زنگ خورد و شروع کرد با نسترن حرف زدنشی بودم که گوشریبا خودم درگ. بود

 یکی ي داره برادمی دنکهی تا اه،ی تشابه اسمهیجاخورده بودم اما مطمئن بودم که فقط 
 به دست داره از راهرو ی نسترن گوشدمی دتم با ترس و لرز برگشدهیدست تکون م

ه بودم موند.  بودمدهیترس. شوکه شده بودم.  شدیباورم نم.  به طرفشادی مکینیکل
 کینیاز کل...  از اتاقا یکی ي و منگ بودم که با هم رفتن توجی کار کنم، من گیچ

  ونی تونستم ماشی نشسته بودم نمينجوریهم. نی ماشي نشستم تورونیاومدم ب
هنوزم شک داشتم . رونی با هم اومدن بدمی دونم چقدر گذشت که دینم. روشن کنم

 . مرده زنده بشهشهی کردم آخه مگه می تونستم باور کنم، همش فکر مینم
 

 مرگ ي درباره دنی هنوز هم از شنچارهی بدیفر.  بنددیچشمانش را با درد م        
 نه که چشمانش ای دانم ادامه دهم ینم.  کنمیساکت نگاهش م.  کشدینسترن درد م

 . کندی دهد و منتظر نگاهم میرا با انگشت شست و اشاره اش فشار م
 

 الغر شده یلی بود که تو ذهنم مونده بود، فقط خيخب نسترن همونجور... بخ _        
 خواهر دوقلو دی گفتم شای خودم مشیهمش پ. بود، اما بازم باورش برام سخت بود

 شدن، منم ناخوداگاه دنبالشون راه نیسوار ماش...  شد؟ی میداشته، اما اسمشون چ
مطمئن .  بوددی جدری رفتن، مسیو نم بود رادمی  نسترني که از خونه يریمس. افتادم

 و ییالی وي خونه هی يبعدم با هم رفتن تو... بودن که اون موقع اونجا خونه نداشتن
 ... سوالای دنهیمن موندم پشت در با 

 
 شود و یچشمانش سرخ م.  خورندی محکم در هم گره متی نهای بشیاخم ها        

 . کندی دستش را برجسته مي که رگهای شود، مشتیدست سالمش مشت م



 230 

 . شودی میرتی غشیهنوز هم برا        

 می و به زانورمی گی مزد،ی ری که حاالتش اعصابم را به هم مينگاه از چهره ا        
 هم باشد، نوبت ی نوبتگری گفتن ندارم، حاال دي برای حرفگریمن د.  شومی مرهیخ

 .اوست
 

 ؟یفت گیبهم نم... دمشی دیخودم نم _        
 

 کنم و نگاه به نگاه ی سرم را با مکث بلند مرم،ی گی از سوالش ميحس بد        
 . دهمیمنتظرش م

 :می گوی کوتاه میلی دهم و خیسرم را تکان م        
 

  دونمینم _        
 

هر چه . "ی گفتینم" زند که، ی مادی اما نگاهش انگار دارد فردی گوی نميزیچ        
 دهم که ی مورد به او نمنی در ای حقچی بوده باشد، من هادی احتمال زنیقدر هم ا

 شود که آرام حرف ی نمی طوالنیلیانتطارم خ. انتظار گفتن از من را داشته باشد
 : کندیچشمانش را زمزمه م

 
 !ی گفتینم _        

 
امگاه  در آراری آن روز مازيحرف ها.  بزنمادی خواهد فریدلم م.  آورمیجوش م        

اصال به . ردی گیحرصم م.  زندی دوباره در گوشم زنگ مد،ی عالقه ام به فريدرباره 
به جهنم که .  عاشقانه، خودخواهانه باشدي به جاگرانی عالقه ام از نظر ددیجهنم که شا

 . را ندارمدیمن توان گذشتن از فر.  عشقش کنممی تقدی دستدو انتظار دارند عشقم را



 231 

 
  از من؟ی داشتيچه انتظار _        

 
.  کندی ترم موانهی زند؛ سکوتش دی نمی نگاهم و حرفی نی به ندهینگاهش چسب        

 ریمن خ.  را دوست ندارمنمانیجو ب. تا باز فرار کنم.  کشمی مبل جلو ميخودم را رو
ند  کال به گمانی مزخرف زندگشهیسرم زنش هستم و حاال به خاطر نسترن وضع هم

 . شدهدهیکش
 

 ...نیبب... صب کن هما _        
 

 هستم که زی خمی سرعت بلند شدنم کند است، نم،یبه خاطر پا.  کنمی نمیتوجه        
 . شومی مریغافلگ. ردی گی قرار ممی در کمال تعجب، روبرودیفر
 

  وضع پاتنیکجا با ا... نیبش _        
 

 :میگوی رك و پوست کنده مز،ی همه چالی خیب        
 

 که من چرا چون چند روز زودتر از تو نهی االن به نظر تو مهم اد،یولم کن فر _        
 نسترن کجا ستی اصال برات مهم نیعنی االن مهمه، نی بهت نگفتم؟ ادمینسترن رو د
 د؟ی برات فرستی مهم ننای ااره؟ی همه سال دروغ گفته، چرا با خشانیبوده؟ چرا ا

 
 ی را مشت مشی کند و با حرص موهای شود، دست سالمش را بلند میآشفته م        

 :ندی نشی با درد در گوشم مشیصدا. کند
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 گم، ی می فهمم چیمغزم هنگه، داغونم، نم... ستیهما من االن حالم خوب ن _        
کنم،  بی چه غلطدی دونم اصال بایاالن نم. ستی کنم، حرفام دست خودم نی کار میچ

 !حداقل تو بفهم... هما من داغونم
 

 خواهد نسترن را آنقدر بزنم تا دلم خنک یدلم م. ردی گی مشیدلم از درد صدا        
 . اوستری تقصدی درد فريهمه .  کشد را بدهدی مدی که فرییتا تاوان دردها. شود

 حس و نیاز ا.  کشمی مرونی بشی کنم و دستش را از موهایدستم را بلند م        
 ! ترسمی دهد، می انقدر از خودش ضعف نشان میوقت.  ترسمیحالش م

 
 د؟ی فری کنکاری چي خوایم _        

 
 :ستی نشی بي ناله اشیصدا        

 
 . دونمینم...  دونمینم _        

 
 ...دی بهت گفته فریآخه چ _        

 
 : کنمی و نوازش مرمی گی اش را در دست میدست زخم        

 
 ما شک ي گفت که به همه یچ... ي بال رو سر خودت آوردنی گفت که ایچ _        
 ؟یکنی باور مگهی می چرا هر چد؟ی فرمی دونستی ما نم؟يکرد

 
 : کندی کشد و پشت می مرونیدستش را آرام از دستم ب        

 
 ... دونستنی مهی اما بقدیتو شا _        
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زورم !  نسترن را باور دارد و ما را نهي که انقدر راحت حرفهاردی گیباز حرصم م        

 ! حجت استشی سه ساله اش، حرفش هنوز براي که با وجود تمام نبودن هاردی گیم

 : کشمی و به سمت خودم مرمی گی را مشیبازو        
 

 ... کنههی که گناه خودشو توجگهی دروغ میچرا فک نمکن... دی فرشهیمگه م _        
 

 :دی گوی و کالفه مردی گیچند قدم فاصله م        
 

 گهیدروغ نم _        
 

 یمخصوصا وقت.  بکشمغی خواهد جیدلم م.  کنم در کوره امی کنم، حس میداغ م        
 . کندی مهربانم را محکوم مي بابااتاشیدارد با حرف ها

 : را بر سرش هوار نکنممی کنم تا صدای را ممیتمام سع        
 

 گه؟؟؟ی اما بابااتا دروغ مگهی اون دروغ نمگه؟؟؟؟یدروغ نم _        
 

 کوبم و حرصم را در ی اش منهی کنم و با مشت به سی را تمام منمانی بيفاصله         
 : زنمی مادیصورتش فر

 
 سه نی استی بعد به اون که معلوم ن،ی کنیبه بابااتا شک م...  تو چت شدهدیفر _        

 ......م گورستونــسال کدو
 

 : کندی مرا خفه ام مادشی فريصدا        
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 گرمابه قی رفم؛یعمورح... شاهد داره...  گهیدروغ نم... بس کن هما... بس کن _        
  شک کنم؟دی هم بامیبه عمو رح... و گلستون بابااتا

 
 به فکر دیبا".  کندی میی از حد خود نماشی ظرف ها در آبچکان بی خاليجا        

 "شمی ازشون راحت مهیری خهی دم به ی م رو مهیزی باشم، اصال کل جهنیگزیجا

 شک آن روز با جنون یب.  استکان هم از دستش جان سالم به در نبردهکی یحت        
 طرف و آن نی هدف ایب.  شدهی شکسته آرام نمی بوده که هر چه مبانیدست به گر

 ينگاهم را به ساعت گوشه .  کنمی نمی کشد اما توجهی مری تمیکف پا.  رومیطرف م
از همان لحظه ,  مان در سکوت غرق شدهي ه شود که خانی می ساعتمی دهم، نیاپن م

 دادم و به مقر حی فرار را بر قرار ترجادش،ی که من از شوك حرفها و ترس فريا
 . و او به بالکن پناهنده شدوستمی زنان خانه دار پیفرمانده

چطور باور کنم که نسترن انقدر .  فرستمی مرونیآهم را تکه تکه از عمق جان ب        
 !می مثل عمو رحيدست پر برگشته آن هم با شاهد قدرتمند

 
  هما؟ی کنی کار میچ _        

 
 رفت، یکاش م.  کنمینگاهش نم.  شکندی خش گرفته اش سکوت را ميصدا        

 ترسم از دروغ یم. می بحث کنش،ی نسترن و حرف هاي خواهم درباره ی نمگرید
 .رندی گی به خود مقتی که رنگ حقییها
 

  سرِ کار؟يریچرا نم _        
 

من هنوز نتوانسته ام اطالعات شوك آورِ وارد .  دهدیهمان بهتر که جوابم را نم        
 .شده به مغزم را پردازش کنم
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 ! ندارندشتری بي حرف هايجا برانه دلم، و نه مغزِ پوك شده ام         
 

بدون آنکه .  جانی لنگان و تن بيبا همان پا.  چرخمیدور خودم در آشپزخانه م        
 را خچالی هدف در یب. نمی آشپزخانه ببيبه پشت سر برگردم و بخواهم او را در ورود

 یاصال نم. نم کی ها را باز و بسته منتیکاب. ابمی ی کنم و گمشده ام را نمیباز و بسته م
 ظرف ها چشمانم ی خالي کنم، فقط جایهر طرف که نگاه م. ردم گیدانم دنبال چه م

 شکستشان در ي شان نبوده ام، اما صداي نابودي که در لحظه نیبا ا.  کندیرا پر م
 .گوشم ضرب گرفته اند

 
 ...هما جان _        

 
 دود و ي خش صدا، بوي و به جادی آی مکی نزدي از فاصله اشی صدانباریا        

 : گردمی کند، بهت زده به سمتش برمی توجهم را جلب مگاریس
 

 ؟يدی کشگاریس _        
 

 . دهدیباز هم جواب نم        

 :نمی بنشی صندلي کند روی کشد و مجبورم میدستم را م        
 

 . من راحت شهالیبذار پات خوب شه تا خ... ستیانقدر نا _        
 

 .ردی گی از عذاب وجدان است، دلم می تمام توجه اش نسبت به من ناشنکهیاز ا        

 خواهد حرف بزند اما با خودش ی کنم دلش میحس م. ندی نشی ممیروبرو        
 !گارمی سي بوریمن اما هنوز درگ.  استریدرگ
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 ؟ي مگه به بابااتا قول نداد؟يدی کشگاریچرا س _        
 

 . شودی هم بر آنها اضافه مگریهزار گره د! چی باز نشده، هشیهااخم         
 

 !سهی قوالش واي تونه سر همه یآدم که نم _        
 

 !لعنت به تو نسترن.  نهفتهشی که در صداي انهی خورم از اخم و کیجا م        

 . دهدی ميگری دي نگاهش را به جاندی بیبهتم را که م        

 . شکستهدی در چشمان فرنی چننی از قدرت نسترن که بت بابااتا را ايوا        

 : و حرصم را پنهان کنمی توانم ناراحتینم        
 

 .... نستــيفقط به خاطر حرفا...دی فرنکاری ای چیعنی _        
 

 بسه هما انقدر اسمش نبر _        
 

 با ياصال هر اشاره ا.  کندی م است که ساکتمی آنقدر علنشیدرد نهفته در صدا        
 .زدی ری اسم به نسترن حالش را به هم میاسم و ب

 
اگه بگم هنوز نتونستم اتفاقات افتاده ...  خبي به من فرصت بددی هما بانیبب _        

 ؟ی کنیرو هضم کنم باور م
 

 . از او ندارمیخودم هم دست کم.  دهمیسرم را تکان م        

 :زمی ری ممی کنم و تمام خواهشم را در صدایباز نسترن را لعنت م        
 

 ؟ي چقدر سخت ترك کردادتهی... دینکش فر _        



 237 

 
 .... خاطراتـياالن چند روزه که تو...  برهادمی شهیمگه م _        

 
 ینگاهم را م. ردی جمله اش را بگي فرستد تا جلوی مرونیکالفه نفسش را ب        

 هر يدلم برا!  داند که چطور در خاطراتش جامانده؟ی بهتر از من میدزدم، چه کس
 ی ام موانهی ست دي و آب بازياما چه کنم که هرچه خاطره باز.  سوزدی ممانیدو

 !کند

 . ست انگاردهی فایحرف زدنمان ب        

 : کندی و سوال نگاهش متوقفم مخی کنم که توبیقصد بلند شدن م        
 
  سر کار؟ي بري خوایتو نم... برم غذا درست کنم... خب _        

 
او هم خسته از .  به سرکار رفتنش داده اميری دانم امروز چه گیخودم هم نم        

 . دهدی سوال باالخره جوابم را منیا
 

 یغذا سفارش م... نیتو هم بش...  رد کردهی داد برام مرخصامیمحمد صبح پ _        
 .دم
 

نقش ترمه اش را .  کنمی ميزیدست و چشمم را بند روم!  سکوت معذبمنیاز ا        
 لکه يدستم را رو.  کندی میی خود نمایگوشه اش رد قرمز کمرنگ.  کنمینوازش م

 . شودی چند روز قبل از ازدواجمان در خاطرم زنده مادی.  کشمیم
 

 !يد قبلنا انقدر کم حرف نبو،ی کنی فکر میبه چ _        
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 نی بودم، آن هم در ادهی توجهات را که مدت ها بود ندنیمن واقعا انتظار ا        
 آشفته تی توجه به موقعی تعجب که بای دانم از ذوق است ینم.  درهم ،ندارمطیشرا

 ند،ی بی فقط خودم را میوقت.  آورمی گذرد را بر زبان می مان هر آنچه در فکرم مي
 :ستی حالم دست خودم نگرید
 

 .قبل از ازدواجمون.  مامان از اصفهان برام آوردنویا _        
 

 . کنمیبه لکه اشاره م        
 

 یلیخ...  ندازمش دوری بشورمش، اگه پاك بشه خوبه اما اگه نشد مدیبا _        
 مخصوص دمی از نقش جهان برات خرنویا" بهم داد، گفت یدوسش داشتم، وقت

 ... مشترك با تویاز همون موقع عاشقش شدم، فکر زندگ... " تهیزیجه
 

 ینگاهش نم.  همان جا در فکرم چال کنمدی قسمت ها را بانی بندم ایدهانم را م        
 .نمی را در چهره اش نبیتیکنم تا نارضا

 
 که به یلی کدوم از وساچیاز ه. رمی گی ازش نمی حس خوبگهی ددی فری دونیم _        
 که می خونمون رو با هم بخرلی خواد وسایدلم م...  خونهنی اي آوردم توهیزی جهاسم

 ...ادی خوشت نمنای دونم از ایم... یتو هم دوسشون داشته باش
 

 در دمی ترسی که میی کدام از حس هاچیدرکمال تعجب ه.  کنمینگاهش م        
 هر چه در دل دارم بر عی وضع، تند و سرنیذوق زده از ا. نمی بینگاهش باشد، را نم

 : آرومیزبان م
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اول از همه . می شروع کنمی که ندارییزای از چمی تونی مد،ی خرمی باهم برایب _        
 و پات رو ي لم بدي وسط مبال هم مهمه تو عادت دارزیظرف و ظروف، ساعت، م

 ... تو باشهي قهی به سلزی خواد همه چیدلم م... زی مي رويبذار
 

 .دست خودم نبود...  واقعا متاسفم همامن_        
 

 .رمی گی اش را می برم و دست زخمیدستم را جلو م        
 

 ؟ي شدیخال... االن حالت خوبه؟... ستیمهم ن_        
 

 : دهدی تکان میسرش را به نف. ی و سردرگمیشانی شود از پرینگاهش پر م        
 

 ...ستیکارام دست خودم ن...  ترکمیدارم م...  شمی نمی خالي جورچیه _        
 

 یتمام عشقم را در نگاهم جمع م.  فشارمی و آرام مرمی گی دستش را میدو دست        
 .کنم

 
 وارد خونه شدم و وضع یوقت... من فقط نگران توام... زمی نداره عزیاشکال _        

 خونه نیحاضرم کل امن ...  خودم، به خاطر توي نارحت شدم، اما نه برادم،یخونه رو د
اما فقط حالت ... زی پنجره همه چنه،ی آشه،ی شی ظرفا رو بشکني همه یرو خراب کن

 ...خوب بشه
 

  هماشهیباورم نم _        
 

 . نشاندی در چشمانم مشی که درد صدای سوزد از اشکیچشمم م        
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 : دهمیسرم را تکان م        
 

 ...شهیمنم باورم نم _        
 
 ی دانم باز به کدام قسمت ماجرا فکر مینم.  کندیانقباض چهره اش نگرانم م        

 . آشفته شدهنی چننیکند که ا

 ي رهی خی مدت کوتاهيبرا. نمی نشی اش مي کناری صندلي شوم و رویبلند م        
 توانم بغضم را ینم.  فشارمی گذارم و نرم می مشی بازويدستم را رو. می مانیهم م

 :پنهان کنم
 

 از نسترن یحت... یحت...  خوادی دلت میاز هرچ... زنیبرام حرف ... دیبگو فر _        
 . کنمیمن کمکت م...  حالت خوب شددیبگو شا... و خاطراتش

 
 نشده کیمدت ها بود که انقدر به هم نزد! ستی امروز عجب روزا،یآه خدا        

 و از حس و حالش ندی بنشدی که فرنیا. می هم درد و دل کني برانی چننی که امیبود
 که نیاصال هم. می بگوشی را برامی خودم بدون ترس حرف هانکهیا. دی بگومیبرا

 .ود ششتری بی از سالم و احوالپرسمانیحرفها

 از هم نی چننی ا،ی و اسمی ازدواجمان هر چقدر هم مصنوعدی دانم شاینم        
 .دورمان کرد

 حرف دنی اگر شنیحت. می فاصله را بردارنی ادی شکسته بامانیحاال که قفل زبانها        
 را از شتری شدن بکی توانم شانس نزدیباز هم نم.  درد مسلم باشدمی براشیها

 .رمیخودمان بگ
 

 .رمی گی چهره اش استرس میتی گره خورده و نارضاياز اخم ها        
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 ی شتی اذشبی خوام مثل دینم _        

 
 ترك نی سنگیی شود و آَشپزخانه را با قدم های دزدم که بلند میمعذب نگاه م        

 . کندیم

 . کنمی خودم را لعنت مشبی از دمانیباز پش        

 ی شدن و هم صحبتکی نزدنیا.  فرصت را از دست بدهمنی خواهد ایدلم نم        
 چه ي مان درباره ي کند حرفهای میچه فرق.  ام بوده و هستیشگی هميخواسته 

 داشته باشد که یکی آنقدر با من حس نزدنکهیا.  استدی باشد، مهم حس فریکس
 .دی بگشامی دلش را برايسفره 

حاال که .  دارمی قدم بر مدی شوم و پر از شک و تردی بلند می صندلياز رو        
 نی که اگر بود در استین درد ما ي تالش کنم، سکوت دواشتری بدینسترن برگشته با

 . دادیچند ماه جواب م

 ! از امروزمی است و من هم جزئبی امروز عجزیهمه چ        

باز هم روبه پنجره .  رومی دارم و به سراغش میقدم ها را محکم تر بر م        
 .ستادهیا

 به می مستقنم،ی نبمی پاي آنکه هزارباره عذاب وجدانش را به خاطر زخم هايبرا        
 .نمی نشی روم و می از مبل ها میکیسمت 

 ی راه رفتن و نشستم متوجه حضورم شده، اما از سنگر بيمطمئنا از سرو صدا        
 .دی آی نمرونی اش بیتفاوت

 
 دیفر _        
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 . فهممی هما من حالتو می کني نقش بازیستیمجبور ن _        
 

 ! باشدیشم کاف کی فهمد درد می که منی همدیشا        
 

 .ینی بششهیم _        
 

 ی ممی و روبرودی آی مکث میبا کم.  کندی دهد و نگاهم میباالخره افتخار م        
 .ندینش

 . متعجب استامدنمی کوتاه ننی کنم او هم از ایحس م        
 

مثل همون ...  نهای مثل دوتا دوست می تونیاما م. دی فرمی دونم از هم دوریم _        
 که به هم یبدون دخالت حس... بدون... می هم حرف بزني براییدختر عمه و پسر دا

 .میدار

 ! شودی حرف زدن انقدر سخت میچرا گاه.  زندیقلبم تند م        
 

 ...شبید _        
 

 !شبیلعنت به د        
 

 ...نبود واقعا دست خودم شبید... ی رو فراموش کنشبی دشهیم _        
 

 ... منهریتقص...  دونمیم _        
 

 شکت با تلفن مامان به اوج خود ی که بستی عذاب وجدانریامروز کال درگ        
 .دهیرس
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 .خودم خواستم... ستی تو نریتقص _        

 
هزار .  لرزدی مشیدلم هزار باره برا.  زندی به چشمانم زل مبی عجیبا حال        

 زنگ تلفن ي چشمانش هستم که صدايای رود، غرق دنی و مدی آیحرف در نگاهش م
 خجالت زده چشم ی و کممی آیتازه به خودم م.  بردی منیخلسه ناب نگاهمان را از ب

 .رمی گیاز نگاه خاص و زاللش م

 به سمتم قدم بر ی به گوشی دارد با نگاهی را بر ممی سی بی شود و گوشیبلند م        
 : داردیم
 

 يِ شادایب _        
 

 و او دوباره به سمت پنجره رمی گی را میگوش.  کنمیدستم را به طرفش دراز م        
 .ستدی ای رود و پشت به من میم
 

 سالم _        
 

 ن؟ی نداری مشکلن؟یخوب. سالم هما جونم _        
 

 . کندی مي در وجودم جاری اش حس خوبینگران        
 

 .میخوب _        
 

 ؟ي کردهیصدات چرا گرفته هما، بازم گر _        
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 ! که به جانم افتاده بودی از جنونمیچه بگو        
 

 خوبم _        
 

 شت؟ی پامی بي خوایم _        
 

 . هستدیفر... نه _        
 

 خب؟ شما فقط استراحت ارمیظهر براتون غذا م...  محمد گفتیآره راست _        
 .دیکن
 

 .می دی سفارش مرونیغذا هم از ب... ي شادمیما خوب _        
 

 ی درست و حسابي غذاهی دی خون از جفتتون رفته بای کلروزیالزم نکرده د _        
 .نیبخور

 
 ....سـیباورکن الزم ن _        

 
 ؟ي صحبت کردي با خاله پریراست...  حرف من حرف نزني خود رویب _        

 
 هآر _        

 
گفتم سر درد ...  نگفتمروزی از ديزیمن چ...  دلواپس بودیلی خيخوب کرد _        
 ...یداشت

 
 .یمرس...  يخوب کرد _        
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 ... خب پس برو استراحت کنیلیخ _        

 
 یممنون تماس گرفت _        

 
 : زندی ممی را قطع کنم که صدای خواهم گوشیم        

 
 هما _        

 
 بله _        
 

 ...اما...  خوام دخالت کنمینم... خب... نیبب _        
 

 ؟یاما چ _        
 

 يریبحث و درگ...  دردسر داره براتون امای دونم حضور نسترن االن کلیم _        
 ...دیستی کدوم مقصر نچیشما ه...  دی خودتون درست نکنيبرا
 

 . کندی می فرستد و کوتاه خداحافظی مرونی که نفسش را بمی گوی نميزیچ        

 و اسمم رفتمی را پذدی فرطی که شراي گفته بودم از همان روزي شاديکاش برا        
 شد ی قلنبه نممی درهانی چننی داشتم ای اگر همدمدیشا.  کرداهیشناسنامه اش را س

 .رمی فورانشان را بگي مدل نتوانم جلوچیکه ه
 

 مینیون وضع بب اي خواستم توینم _        
 

 :دی گوی ماورمی بر زبان بیقبل از آنکه کالم.  دهمینگاهم را به قامت بلندش م        
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 ... نگاه نکرده بودملماشوی فگهید... بعد از ازدواجمون _        

 می سوزم اما تمام سعیاز درون م.  شوندی پشت هم قطار مي آب بازيصحنه ها        
 .اورمی نمی کنم تا به رویرا م

 .ندی نشی ام میی مبل روبروي و رودی آی گذرد می که میکم        

 :دی گوی در چشمانم مرهی خ،ي جدیلیخ        
 

 . وقت بهت دروغ نگفتمچیمن ه _        
 

 :دی گوی کنم که می نگاهش مجی شوم؛ گیمتوجه منظورش نم        
 

 . رفتمی بابا نميمن خونه  _        
 

 شبی به دياصال هر اشاره ا.  شومی افتدو معذب می کج و کوله ام ميوزارد        
 . شومی را از بر کرده متعجب مشبمی دي مو به مو حرف هانکهی کند و از ایمعذبم م

 
 دهی ترکاطی حيلوله ...  مجبور شده بودميدی دلمی اون فيکه تو... اون بارم که _        

... مجبور بودم برم... ها به بابااتا خبر داده بود و بابا اتا هم به منهی از همسایکی... بود
 ...ــیبا هم رفت... نسترن همراهم بود

 
 خاطراتشان با آن دنید.  شدی مالی خی را بشی قسمت حرف هانیکاش ا        

 ست که يری افتاده، تصوونی تلوزي روبرونی و خونهوشی بدی که فریوضوح در حال
 ! کمرنگی شود و نه حتی که نه از ذهنم پاك ميریتصو.  کندی ام موانهید
 

 دی فرستیمهم ن _        
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 :دی گوی ام مي در نگاه فراررهی ختی شود و با قاطعیبه جلو خم م        

 
اگه ... ي حرفامو بشنوي همه دی بامی حرف بزني خوایاگر م... اتفاقا مهمه هما _        

 داشته گروی همدي حرفادنی قدرت و تحمل شندی کنار بامی سکوت و بذاري خوایم
 ؟ی تحمل کنی تونی میبب... میباش

 
 ! حق با اوستی وقتمیچه بگو        

 کند با چه ی ام موانهی ددی از نسترن، مخصوصا از زبان فردنی هنوز هم شنیوقت        
 شان ی شک نقش اصلی که بییآن هم حرفها! می خواسته بودم حرف بزنياعتماد

 !نسترن است

مگر تا .  هم ندارميگری دياما هر چقدر هم که توانش را نداشته باشم، چاره         
 ! شده، که بخواهم ادامه اش دهمبمی سکوت نصنیکنون چه از ا

من که .  زنمی کند به چشمانش زل می که خودم را هم متعجب مینانیبا اطم        
 نی در ازی چنی مهمترمیعشق و عالقه اش برا.  از دست دادن ندارمي برايزیچ
 . که ندارماستیدن

 . آوردی خودش نمياو هم متعجب است و به رو        

 . کندی در سکوت فقط نگاهم میکم        

 : کندی فرستد و آرام شروع می مرونینفسش را ب        
 

چون خودم ...  بود و حرفات شبیبه د منظورم م،یصبح که خواستم حرف بزن_        
 ... همايتو دست من امانت بود...  دونمیرو مقصر م

 
 . زندی حالم را به هم میلعنت "امانت" نی به کنار، اشیتمام حرف ها        
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 .دی فری عذاب وجدان داشته باشستیالزم ن _        

 
اصال آنقدر واضح . مد فهی خوب میلی و او هم خستیحرص کالمم دست خودم ن        

 !دی شود، چه رسد به فری متوجه اش میاست که هر کس

 . کندی ماتم مدی گوی درد متی که با نهاياما جمله ا        
 

 .نسترن... يهم برا...  تويهم برا... تا ابد عذاب وجدان دارم... اما دارم _        
 

 که در آن با دی از احساسات فری تنها قسمتنکهی ست، ای مزخرفتی نهایحس ب        
 ! هستم، عذاب وجدان اوستکینسترن شر

 :می گوی نگاه به چشمانش میب        
 

 نی استیاونه که معلوم ن...  عذاب وجدان داشته باشه نسترنِ نه تودی که بایاون _        
 ...سه سال کجا بوده

 
 : گرددی م صورتش بريچشمانم رو.  کندینفسش را کالفه پوف م        

 
  باباش بودهشیپ _        

 
 "!يواقعا چه جواب قانع کننده ا "ستی ارادریپوزخندم غ        

 
 واقعا چراش برات مهم د؟ی فریِ تو کافي برانیهم...  باباش بوده شیپ... نیهم _        

 ست؟ی مهم نيدی که کشي و زجري خبری بست؟ین
 



 249 

 دونسته و پنهان کرده، من ی رو مزای چنی اي بابااتا همه یاما وقت... چرا مهمه  _        
  تونم اونُ متهم کنم؟ی ميمن چطور...  تونم بگمی میچ
 

.  کنمزی همه اعتمادش به نسترن، خودم را حلق آونی خواهد از ای که دلم ميوا        
 دور می گذارم تا حرص را از صدای کشم و چشم بر هم می مقی عمتی نهای بینفس

 :مکن
 

 نی تونسته تو ایاما نم! گهیاون راست م...  به کنار، خبنای ايباشه اصال همه  _        
 ...تو غار که نبوده...  خبر از خودش به تو بدههیمدت 

 
 . داردی کل خانه را بر مشی شود و صدای بلند میعصب        

 
افتاده بوده رو تخت  هوشی بیوقت...  کما بودهي توی داده وقتی خبر ميچطور _        

 دونستن و به من گفتن ی نامرد ماری اون مازی حتمی و بابا اتا، عمو رحمارستانیب
سه ... دنیرفتن خودشون براش سنگ قبر خر! گفتن مرده...  همای فهمیم... مرده

 ...دنی خندشمی اونا به ردمی من زجر کشسال سه... سال منُ منتر خودشون کردن
 

 . کنمیزبانم بند آمده و گنگ نگاهش م        

 د،ی آی منیی اش پایچشمم با حرکت ناگهان.  شودی خم مزی به سمت میعصب        
 .دی آی و فندك باال مگاریدستش با س

 
 دیفر _        
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 ذره آرامش چه کارا کردم، هی ي من برايدیتو د... ازشون دفاع نکن هما _        
 ...دنیهمه د...  شدمی داشتم نابود ميدید... دمی کشی مارگی سي چطوريدید
 

 لرزد و کوتاه ی لرزد، لبش می گذارد، دستش می را گوشه لبش مگاری سیعصب        
 شی سرعت به سوتیبا نها. ردی گی زند و آتش نمیفندك م.  شومیبلند م. دی آینم
 ی زند تا آتش می آنقدر متی سرخ از عصباني زند، با چهره ای روم باز فندك میم
 :ارم گذی منقبضش مي بازوي دستم را رورد،یگ
 

 زمیعز _        
 

 ریفندك را ز.  دهدصی تواند تشخی می را هر چشمنیا. ستیحالش اصال خوب ن        
 :ردی گی مگاریس
 

  جاندیفر _        
 

.  شودی مي سوزد و اشک از چشمانم جاری ممی زند که گلوی پک مقیآنقدر عم        
 : شودی از دهانش خارج مدهی جودهی جوشیصدا

 
 ... که شکستم نباشینگران قول _        

 
دستم را به . رندی گی شدت ممیاشک ها.  شودی مشت مشی بازويدستم رو        

 . چرخاندی برم که سرش را می می لعنتگاریسمت س
 

 نیکتری بعد از اون همه دروغ اونم از نزدنیبب...  من همايخودتو بذار جا _        
 ...یسی سرپا وای تونی مگهی دت،ی زندگيآدما
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 انی است، آنقدر درد و رنج در صورتش عشانیآنقدر آشفته و پر.  ندارمیجواب        

 زند، به ی مگاری به سقی عميپشت هم پک ها.  گذاردی نمی باقی حرفياست، که جا
 ترسم سکته یصورتش سرخ است و رگ گردنش برجسته، م.  آرامشيادنبال جرعه 

 . کنمی منوازش  راشی کنم و بازوی را پاك ممیاشک ها. کند
 

تو رو خدا ... ی تو بگیاصال هر چ... گاروی خاموش کن او سزمی جان، عزدیفر _        
 .زمی عزشهیحالت بد م... دیفر
 

 ستیحالش دست خودش ن.  کند انگار تازه متوجه ام شده باشدی نگاهم ميطور        
 زند ی مگارشی به سیقیبا مکث پک عم.  کنمی اش را درك میبا تمام وجود سردرگم

 . کندی را خاموش می لعنتگاریو س

 . کنمی متشی ام هداي کناري کشم و به سمت مبل دونفره یدستش را م        

 را شی شود و آرنج هایبه جلو خم م. نمی نشینارش م شود، کی مبل آوار ميرو        
 شوم و ی مکشینگران نزد. ردی گی گذارد و سرش را در دست می مشی زانويرو

 . کشمی مشی کمر و بازويدستم را ماساژ وار رو
 

 .انقدر خودتو عذاب نده... آروم باش _        
 

 گاریس.  شودی خارج مهی و با خس خس از ری عصبشینفس ها.  دهدیجواب نم        
 که نبود تا از خودش دفاع یی کرد، با خودش و بابا اتایکاش لج نم.  زهر استشیبرا

 .کند
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آرام به سمت آشپرخانه . ستی ننجای ااورم،حواسشی آب بشی شوم تا برایبلند م        
 ی را رها ممی و اشک هانمی نشی می صندليرو.  توانم خودم را کنترل کنمینم.  رومیم

 قتی نسترن حقياگر حرف ها. شی حرف هاي و هم برادی حال فريهم برا. کنم
 .د کنی شک مرا رها می بدیداشته باشد فر

... ؟یبابا اتا چرا دروغ گفت".  بلند نشودمیتا صدا.  فشارمی دهانم ميدستم را رو        
 ی خدا باورم نميوا "؟ي و نابود کرددی فریبه خاطر من زندگ...  به خاطر من؟یعنی

 مزاحم و غاصب تمام يحس موجود. حالم بد است! ی زندگنیلعنت به من و ا. شود
 از من متنفر شده باشد دی فرنکهیفکر ا.  مرگم شدهچه  دانمینم. وجودم را پر کرده

 . کندی ام موانهید

 هم  بچهدی شک تا کنون با هم ازدواج کرده بودند و شایاگر نسترن نمرده بود، ب        
 ! وجود نداشتی منيگرید! داشتند و من هم، نه

 ام شود، هرچند او هی خواهم متوجه گرینم.  کشم تا آرام شومی نفس مقیعم        
 ي باز نشده ي ها جعبه نتی از کابیکی شوم و از داخل یبلند م. ستی نای دننیاصال در ا

.  کنمیاز آب لوله پر م.  دارمی ها را بر موانی از لیکی آورد و ی ها را در موانیل
 . شومی و از آشپزخانه خارج مزنم یصورتم را چند بار آب م

 یعیرنگ رخش هنوز طب.  داده و چشمانش را بستههی مبل تکیسرش را به پشت        
 : برمی را به سمت دهانش موانی و لنمی نشیکنارش م. نشده

 
 دیفر _        

 
 . کندی را نگاه موانی لرهی خرهی خیم. کندیچشمانش را باز م        

 
 بخور _        
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 . کشدی دفعه سر مکی و ردی گی را موانیبا مکث ل        

جانم .  نه، اما طاقت ندارمای بحث هست ي ادامه ي برای دانم حاال وقت مناسبینم        
 : دهمیآب دهانم را قورت م. دی آیدارد در م

 
 ...با _        

 
 ی نمیعنی کنم ی شوم اما سکوت نمی دهد هول مینگاهش را که به چشمانم م        

 :توانم
 

 ؟ي حرف زدمیعمو رح... با _        
 

 : کندی مخی دهد و زمزمه اش تنم را ینگاهش را به سقف م        
 

 حرفاش می که عمو رحینه تا وقت... منم باور نکردم...  نه؟ی کنیهنور باور نم _        
 . کرددییتا
 

 . کندی کنم جان از تنم فرار میحس م        

 آخر یعنی نی ماند و ای نمی باقی حرفچی هي قبول کرده باشد جامیاگر عمو رح        
 !ایدن

 . شودی به سقف مغزم خاموش مرهیخ.  افتدی مبل می پشتي جان سرم رویب        

.  خوديای خود من در دنيایاو در دن. می افتاده ا مبليانگار دو جنازه کنار هم رو        
 . ساخته نخواهد شدانشانی می گاه پلچی که انگار هییایدو دن

 : گرداندی باز مای را به دنمی گوش هاشی که صداگذردی انم چقدر مینم        
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شبانه روز ...  من به کشتنش دادم، روزام و شب کردمنکهیسه سال با عذاب ا _        
 ... که راه انداخته بودمیی کردم واسه دعوایخودمو لعنت م... مرگمو از خدا خواستم

آنقدر محکم .  ست که هنوز در دست داردیوانینگاهم به ل.  شودیساکت م        
 . دستانش خرد شودي دهد که منتظرم تویفشارش م

 
 ش؟یدی کجا دینگفت _        

 
 . سوزدی مدمی ناامي صدايدلم برا        

 در ی جانگری داد اوهم دی که نشان مي فرستد و با زمزمه ای مرونینفسش را ب        
 :دی گویتنش نمانده م

 
 ...نمی بیفکر کردم خواب م...  شدیباورم نم... اری مازي هی آتلکینزد _        

 
 . شودی خندد که سرم به طرفش کج میتلخ م        

 
 یاالتی فک کنم خای...هشهی حس کنم چقدر شبنمی رو ببیقبال شده بود کس _        
... اون قدر که ترس برم داشت...  بودی واقعیلیخ...  دفعه فرق داشتنیاما ا... شدم

 دونم اصال ینم...  نداشتدنمی انتظار ددی دونم شاینم... اونم شوکه بود...  زدیقلبم نم
 کنارش اریخشا...  بودنی افتضاحيلحظه ها...  گذشتي شد و چطوری دونم چینم

فکر ...  تونستم باور کنمینم... دمی فهمی زد و من نمیحرف م... من روبروش... بود
 ... شدموونهیکردم د

 
 : اندازدی مهی ساشی بر صدانی سنگیبغض.  شودی بم مشیصدا        

 



 255 

گفت نامرد تر از من ...  زدشمی و منگ بودم که با حرفاش آتجیهنوز گ _        
 ...خبر ازدواجش با اون کثافت تو صورتم تف کرد... دهیند
 

 ی او بغض از چشمان من چکه مي شود و به جای منیی باال و پاشی گلوبکیس        
 .کند

 امروز خود درد دیفر.  فشارمی گذارم و می دستش مي دستم را رواری اختیب        
 ی کباب مشیدلم برا.  زندی مادیچهره اش مظلومانه بغض را فر.  کندینگاهم م. است

 !رمی خواهم بمیشود، آنقدر که م
 

گفت چقدر ...  فرستهی برام مشویتو چشام زل زد و گفت کارت عروس _        
بوده،  ساال کنارش ي که همه زشی عزي که همون موقع جواب رد به پسرعمومونهیپش

 ...پشمون بود که عمرش با من تلف کرده... داده
 

آنقدر .  کشدی و سوزان مقی عمیآه.  چرخاندیدوباره سرش را به سمت سقف م        
 . زندی که وجودم را آتش مقیعم
 

هرچند من انقدر شوکه بودم که زبونم بند ...  کلمه حرف بزنمکینذاشت  _        
 اریبه خودم که اومدم، به ماز... روز، چار روز،تو شوك بودم دونم سه ینم... اومده بود

 ییالی ويهمون خونه ... رفتم سراغش...  کرددایآدرسشو پ... نمشی خوام ببیگفتم م
اسم بابا اتا ...  ندارهیگفت حرف... نهی ببختموی خواد رینم  اومد گفتاریخشا... یکه گفت

 چرت اریشک نداشتم خشا... ر و انکار اصرامیشده بود... رو آورد گفتم امکان نداره
 ... بپرسقتی از عموت و رفي اما گفت شک دارگه،یم
 

 . کندیپوزخندش آن قدر زهر دارد که دهانم را تلخ م        
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 ي دونم چطورینم...  جواب نداداریزنگ زدم به ماز... خانواده... قیرف... عمو _        

 با خودم ببرم تا می خواستم عمو رحیم...  بودمالیخوش خ... خودم رسوندم به بهشت
 ... نسترن رو کنمي برااریدروغ خشا

 
  زندیباز پوزخند م        

 
 تو چشمام نگاه نکرد می عمو رحیاما وقت... مطمئن مطمئن بودم... شک نداشتم _        

 . اومدم تو خود جهنمدمی حرفش شد سکوت، تازه فهميو همه 
 

دو روز است که .  را کر کردهمی سکوت خانه آنقدر بلند است که گوشهايصدا        
 که بعد از حرف شیاز همان دو روز پ. مانی زندگی سکوت کشنده شده بخش اصلنیا

 کلماتش تنها ي طاقت فرساي سرماانی به اتاقش پناهنده شد و من را مشیها
 .گذاشت

 .دهی و همه کس برزیز همه چانگار ا. ستیکامال واضح بود که حالش خوب ن        

محمد با ظرف .  از اتاقش خارج نشدی و محمد با غذا آمده بودند و او حتيشاد        
 دو قاشق توانسته بود او را به یکی ي فقط به اندازه دیغذا به سراغش رفته بود و شا

 .خوردن وادارد

 از چی را بسته بود که همیاما انگار سنگ راه گلو.  هم به جان من افتاده بوديشاد        
آنقدر خوردم .  را نداشتمي سر و کله زدن با شادياما حوصله .  رفتی نمنیی پامیگلو

 و سکوت وحشتناك خانه، ییکه باالخره دست از سرم برداشت و همان شب، در تنها
 .ردمهر چه خورده بودم باال آو
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 نیو باز ا!  بودم نه اوزادی نه من مثل آدمگرید.  که بدتر هم شده بودروزید        
 من هم به خاطر حال بد شب چی که هدیفر.  بود که با غذا به سراغمان آمده بوديشاد

 . لقمه در دهان بگذارمکی یقبلم نتوانستم حت
 

انگار . اوردمی خودم نيدلم گرفت اما به رو.  رفته بوددی شدم فرداریصبح که ب        
 ی نمط،ی شرانینبودنش را مخصوصا در ا. ود بی من کافي که خانه بود برانیهم

 "درکش کن":  گفتمی ضبط شده به خودم ميپشت هم مثل نوار. توانستم تحمل کنم
 . شدیاما نم

فقط به .  کردیمغزم کار نم.  را تماشا کردمواری گوشه نشستم و درو دگیتا ظهر         
 يزی چکی و من هم ستی ندیچون فر.  زحمت غذا نکشدگری دادم که دامی پيشاد
 . کنمی خودم دست و پا ميبرا

 سر ظهرش امی که با پيانتظار! تنها احساسات فعال وجودم ترس بود و انتظار        
 گذاشت ی نمی باقی حرفچی هي که جاي دو کلمه ایامیپ. سوخت و خاکستر شد

 ".منتظرم نباش"
 

 . شومی مانی پای بي هاالی فکر و خالی خی اندازم و بیپرده را م        

 بوق، دو بوق، سه کی. رمی گی بهشت را مي دارم و شماره ی فکر تلفن را بر میب        
 به رم،ی گیباز دوباره تماس م.  داردی را بر نمی گوشیکس.  شومیخسته م... بوق و

 دهی فای باشد، اما بدهی زنگ را نشني در باغ باشد و صدامی عمو رحدی شانکهی ادیام
 اپراتور در دسترس نبودن ي و صارمی گی را ملشیا موبي بار شماره نیا. است

 . کشدیمشترك مورد نظر را به رخم م
 

 . چسبانمی مواری دي و تنم را به سرمانمی نشی منی زميرو        
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 تلفن را باال و ي حافظه يشماره ها " کما بوده؟يسه سال تو...  کما بودهيتو"        
 . کنمی منییپا

به خاطر بابااتا ...  دونستهی ممیعمو رح... چرا دروغ گفته؟...  دونستهیبابااتا م"        
 ی مکث ماری شده با نام مازوی سي شماره يرو "...یبه خاطر ک...ی چاریماز... نگفته

 دنی دهم و منتظر شنی سبز رنگ را فشار ميدکمه  "؟يچرا سکوت کرد". کنم
 من يوگرنه چطور برا... ی دونستینم!... ی دونستیم  شهیباورم نم".  شومی مشیصدا

 "؟!يدیچی پی نسخه میاز عشق و خودخواه
 

 بله _        
 

 ستی خشک و جدشیصدا        
 

 سالم _        
 

 پشت خط است، دی کرده فریحتما فکر م...  ستيری از غافلگی ناشدیمکثش شا        
 !نه من

 
 سالم _        

 
 ... دانم چطور سوالم را بر زبان آورمینم        

 
 ؟ی داشتيکار _        

 
 : کنمیسوالم را کوتاه م.  حوصله استیب        
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 ؟ی دونستیم... واقعا _        
 

 : کنترل شده در گوشمی با حرصشی و صداچدی پی می نفسش در گوشيصدا        
 

من ازش خبر ...  اون شوهرت هم بگوبه... دی نکندی خوای مدی باور کندی خوایم _        
 یاونم کامال اتفاق...  دونستمی قبر رو مانیفقط جر...  کردم مردهیمنم فکر م... نداشتم

 خواد قبول یحاال شوهرت م... دهیمتوجه شدم که اتابک خان اون قبر رو خودش خر
 ...ستین  نه به من مربوطایکنه 

 
 کند که از قضا ی صحبت مي ابهی غري انگار درباره دی گویشوهرت را چنان م        
 . هم با هم دارندي کهنه ایِدشمن

 : شودی آرام زمزمه ام از دهانم خارج مي اراده صدایب        
 

 ... ترسمیم... ستیحالش خوب ن _        
 

اعصاب .  شود سکوت کنمی کند که باعث می فوت میدوباره نفسش را در گوش        
 با شی بار صدانیاما ا.  دهدی را نشان منی اشیهم لحن صحبتش هم نفس ها. ندارد
 : رسدی به گوشم مینارحت

 
 ... ذارمیتنهاش نم... نگران نباش _        

 
 

.  کردمی صحبت ممی شخصا با عمو رحدیبا.  کنمی تر از بهشت ترمز منیی پایکم        
.  اش اعتماد نداشتموانهی ديرعمو نسترن و پسي هنوز هم به حرفهانکهیدروغ نبود ا

 دهم ساعت تازه ی منینگاهم را به ساعت ماش.  کندیاما درب بسته اش متعجبم م
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 ي به در دوباره شماره رهیخ. ستی نهشت است و زمان بسته بودن بمیپنج و ن
 ی مادهی پنیاز ماش.  دهدی خورد اما جواب نمی بار بوق منی ارمی گی را ممیعمورح

 يآخه کجا ".  چسبانمی را به چانه ام می دهم و گوشی مهی تکنیبه کاپوت ماش. شوم
 ی نمي گذرد و خبری منی به ماشمی دادن هاهی ساعت به قدم رو رفتن و تکمین "؟یرفت

 ي رومی خورد و نام عمو رحی ام زنگ می کنم که گوشی قصد بازگشت مدیناام. شود
 را به ی فشارم و گوشی سبز رنگ را مي رهیبالفاصله دا.  کندی مییصفحه خودنما

 : چسبانمیگوشم م
 

 ...الو عمو _        
 

 ؟یخوب... سالم دخترم  _        
 

 . بهشتمي شما من روبرونییکجا... سالم _        
 

 . اومدهشی برام پيکار... شهرستانم عمو جان _        
 

 .نمی نشی کنم و می را باز منیدر ماش        
 

 : پرسدیمردد م        
 

  شده هما؟يزیچ _        
 

 ن؟ی دونستیعمو شما م _        
 

  اندازدیسکوتش لرزه به جانم م        
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 ن؟یتو رو خدا جواب بد _        

 
  بهت گفت؟یک _        

 
 :می گوی حوصله میکالفه و ب        

 
 ن؟ی دونستیم _        

 
 داستانش مفصله_        

 
 : شودی حرف خاموش منی با ادمی چراغ امنیآخر        

 
 .نی دونستیپس م _        

 
 فی مفصل براتون تعردی بانیدیحاال که فهم...  بدمحی نذاشت براش توضدیفر _        

 ...ستی نی سادگنیبه هم... کنم
 

 :دی گوی شود و هول کرده می همهمه از پشت تلفن بلند ميصدا        
 

 گردم ی فردا برمنجایگرفتار شدم ا...  بدمحی تونم پشت تلفن توضیاالن نم _        
 ...نمتونی ببدیبا
 

 . افتدی ممی پاي جان روی شود و دستم بی از دستم رها میگوش        

 ها نی که پنهان کرده، همنی دانسته همی که منیهم.  دهدحی را توضزیچه چ        
 ست؟ی نی کافيری گجهی نتيبرا
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 دانم چطور خودم رابا آن حال به ینم.  کنمی خاموشم توقف مي خانه يروبرو        

 . ستی کافمی ام برادهی که رسنیخانه رساندم ، هم

 ی اضافه ممی خاموش خانه هزار غم به غم هايساعت از هشت گذشته و چراغ ها        
 ."یبر نگشت". کنند

 ی منگی دهم و منتظر باز شدن درب پاری را فشار مموتی ري حوصله دکمه یب        
 .مانم

 از سمت چپ توجه ام ینی رود که نور چراغ چشمک زن ماشی دنده ميدستم رو        
بعد . رمی گی چرخانم و دستم را مقابل چشمانم در برابر نور میسر م.  کندیرا جلب م

 مجهول که در حال يکاو راننده  دارم و کنجیدستم را بر م.  شودی نور قطع میاز کم
 . کنمی شدن است را تماشا مادهیپ

 بلند بد قواره ی شاسنی فقط ماشست،ی نصی است و چهره اش قابل تشخکیتار        
 رود ی در مي رهیدستم به سمت دستگ.  کندی در ذهنم روشن میی آشناياش خاطره 

 شود ی شفاف تر مریدارد، تصو یهر قدم که بر م. دی آی مکی بلند نزديو او با گام ها
 . باز کردن در سست تريو دستم برا

 کوبان یبا قلب.  زندی در هم چند ضربه به پنجره مي و بااخم هاستدی ایکنار در م        
 دانم ینم. ستمی ای مشیروبرو.  شومادهی رود تا پی عقب میقدم.  کنمیدر را باز م

 ناخودآگاه در هم می، اخم ها.فتدی برونی خواهد بیچرا اما قلبم از شدت اضطراب م
 : شوندیتمسخر باز م  او باي روند و اخم هایم
 

 خان دیهمسر فر...  خانوم فرجاددینه نه ببخش... خانوم سعادت... به به  _        
 کی عرض تبري براری ددی ببخشیلیخ... همسر امروز... روزیعاشق د... فرجاد
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البته ... يدیبدون مزاحم به خواست دلت رس...  نشد شما که بديهر چند برا... دمیرس
 ...ستمای نیمن ناراض

 
 ؟ي خوای میچ _        

 
 . کندیپوزخندش حالم را بدتر م        

 ششی پي پر تمسخر لحظه يانگار چهره .  شودی در هم مشیدوباره اخم ها        
 ! نبودهشی بینقاب

.  چسبمی منی روم و کامال به ماشی قدم به عقب مکی که دی آی مکی نزدیقدم        
 : غردی کند و میدوباره پوزخندش را تکرار م

 
 کنم، خوب ی کارو منی من ای تونیاگه نم... شوهرت جمع کن...  خانومنیبب _        

 ... سن به جرم مزاحمت بازداشت بشهنی اي که توستین
 

 . شودی کالمش تلخر م افتد و دهانم از زهریقلبم از تپش م        

 . کندیبغض دارد خفه ام م        

 . فرستمی فرو می را به بدبختمیآب گلو        

 :دی گوی و تمسخر منهیپر از ک        
 

 يانگار که نه انگار زن داره، اومده برا... ی بسترتتی غی شوهر بهیدل به چ _        
 ...دهی چاك مقهینامزد من 

 
 آوار نی زمي راحت روالی کند تا با خی و گورش را گم نمدی آینفسم باال نم        
 .شوم
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 ششیآت...  من بچرخهیدوروبر زندگ...  حواست بهش باشهياگه دوسش دار _        

 ...دی خود دانگهید...  زنمیم
 

 !دهی داند که مرا قبل از او به آتش کشی رود و نمیم        

 ی افکارم فاصله منی پارکت بي راك روی عقب و جلو شدن صندلژِی قژی قيصدا        
 . ناهنجارش هستمي سکوت شب، چقدر ممنونِ صدانیاندازد و من در ا

 ی خواهد بخوابم اما چشمانِ منتظرم بسته نمیدلم م.  خواهد فکر کنمیدلم نم        
 . باز بخوابدي شد آدم با چشم هایکاش م. شوند

 که خوردم درد یچند تا مسکن. تنم خشک شده.  کنمیکمرم را جابه جا م یکم        
 . کردمی می رانندگدی نباطیبا آن شرا.  کندی متمی را کم کرده اما هنوز اذمیپا
 

 را پارك کردم و به خانه نمی رفت و با هزار دنگ و فنگ ماشاری خشایاز وقت        
 رتستی غی باری که به قول خشايدی جا نشسته ام؛ رو به در، در انتظار فرنیآمدم، هم

 که کردم ي مدت، تمام کارنیدر ا.  دهدی چاك مقهی نامزد او يکه با وجود من برا
 خواست یدلم نم. زدی بررونی اشک از چشمانم به قطرکی ی بود که نگذارم حتنیا

 آه ي به خودم اجازه یحت. کنم وانهی دي انهی کنی اي را حرام حرف هامیاشک ها
 ست که در يدی تازه شروع بساط جدداری دنی دانستم که ایم.  هم ندادمدنیکش

 . ام پهن شدهی انتخابیِزندگ
 

 دلم اری با خشادارمی دي قهی نهفته در همان چند دقرِیآنقدر که حجم انبوه از تحق        
 میبه هر حال برا.  و نسترن ناراحت نشدمدی فري دوباره داریرا سوزانده بود، از خبر د
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 ی که نتواند خودش و بی دوباره سراغ نسترن برود، نه تا وقتدی نبود که فربیعج
 . کنداثبات  اوي اش را برايخبر

 آب بنا ي روی زندگنی دانست ایاگر م.  هم به کاهدان زده بودي انهی کارِیخشا        
 کرد تا ی وقتش را تلف نمي خودیست، ب تلنگر اکی غرق شدن محتاج يشده و برا

 .دیای به سراغ من بانشی بر هم زدن بنيبرا
 

.  افکارم را خفه کندي صداش،ی دهم تا صدای را محکم تر حرکت میصندل        
 دهی فای اما بنم،ی ساعت را ببي خانه عقربه هایاهی کنم تا در سیچشمانم را تنگ م

 ! صداکی جرات نمود ندارد انگار، اال زی چچی مطلق هیاهی سنیدر ا. است

 شوم و به حرکتم ی کند، اما بلند نمی مارمی در قفل هوشدی چرخش آرام کليصدا        
 شود و یدر آرام باز م.  مانمی دانم درِ خانه است می که میی به جارهیخ.  دهمیادامه م

 یکم جان را م نور ي جلوی افتد و بعد حجمی داخل راهرو می نور کم جاني کهیبار
 شدن دهی کشيصدا.  شودی ماهیدوباره همه جا س. شود ی و در، آرام بسته مردیگ

 شود و چراغ حال ی مخلوط می صندلي آرام شده ژی قژی قي با صدانی زمي روشیپاها
 باالخره سد مقاومت چشمانم شکسته نم،ی بی که چهره اش را منیهم.  شودیروشن م

 .زدی ری مرونی بشی شود و خواب از تمام سلول هایم

 " تونم مثل آدم بخوابمی نباشه نمی دونه وقتیهنوز نم"        
 

 سرش یی بالاری که سالم است و خشانی گذرانم، همی را از نظر مشیسر تا پا        
 خودم را ي اش رورهینگاه خ.  رسمیبه چشمانش که م.  ستی دلم کافي برااوردهین
 یبلند م.  نگاهش ضعف نرودي کنم تا امشب دلم برای تمام توانم را جمع منم،یب یم

 .رمی گی مشیشوم و راه اتاقم را در پ
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 ... من که گفتم منتظرم نباش؟يدیچرا نخواب _        
 

 گاری باز سای کرده دادی دانم داد و بینم.  گرفته است و خش داردشیصدا        
امشب از .  پرماری خشايامشب از حرف ها.  توجه کنمچی خواهم هیاما نم. دهیکش

 . پرمزشی آمریحضور تحق

 ی شده ام بدهکار مری به وجود تحقمی که اگر نگومی بگودی را بازی چکیفقط         
 :مانم

 
 حواست باشه ،ي چاك بدقهی نسترن ي براي بری به بعد هر وقت خواستنیاز ا _        
 ... سراغ منادی نباشه که بعدش باریخشا

 
 .ردی گی همه جا را می نفسیسکوت ب        

 ی کند و کمی گوشم را پر مشی قدم هاي اتاق است که صداي رهیدستم به دستگ        
 :بعد

 
  بوده؟نجای ااریخشا... ی گفتی هما چسایوا _        

 
 یدلم فقط خواب م.  ندارمحی توضيمن حوصله . به جهنم.  شودیباورش نم        

 مکث به سمت رختخوابم یب.  بندمی گذارم و در را پشت سرم میپا در اتاق م. خواهد
 . کنمی پتو مچاله مری روم و خودم را زیم

 : شودیدر باز م        
 

 هما _        
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 . شودی در اتاق آرام بسته میبعد از کم.  کنمی نمی توجهچیه        

 ! استمی دارم؛ سه و نی بر م کنم و ساعت رایدستم را دراز م        
 
 

 که خوابم را حرام کرده چشم ی محلی خروس بي در هم رفته از صدايبا اخم ها        
 شوم و به سراغ ی آرام بلند مد،ی آی ام از هال می گوشيصدا. نمی نشی کنم و میباز م

 اخم ی گوشي رومینام عمو رح.  رومی مزاحم که قصد قطع شدن ندارد مي صدانیا
 : کنمیمردد ارتباط را برقرار م. رمی گی مترس کند و اسی در هم مشتری را بمیها
 

 الو _        
 

 ؟یسالم دخترم خوب _        
 

 ممنون _        
 

 : کشدی میآه        
 

 ؟يتو هم از من دلخور _        
 

 می را آنها برای زندگنیخب ا.  باشمونشانی انتظار دارد من مددیشا!  دانمینم        
 .گریساختند د

 :دی گوی مییبا دلجو        
 

 . نگران تو بودشتریب. دی بدونيزی خواست شماها چی اتا نمنی هميبرا _        
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 من هستم، شانی پنهان کارلی که دلنیا. ردی گی سراسر وجودم را میحس تلخ        
 اش هستم ی عامل بدبختدی که من تا ابد در چشمان فرنیا.  زندیحالم را به هم م

 دست ي اختهی از آنکه انتخاب خودم باشد شتری بی زندگنی انکهیا.  کندی ام موانهید
 .آنهاست

 
 د؟ی هستی کارتون راضي جهیاالن از نت... االن _        

 
 ...ومدی از دستمون بر نمي اگهیکار د _        

 
 :ردی گی حرصم مستندی هم نمانی پشی حتنکهیاز ا        

 
 االن که نسترن نی حاال خودتون بگنیدیچی ما نسخه پيشما که اون موقع برا _        

 نم؟ی بکدی کار بایبرگشته ما چ
 

 ؟یچ _        
 

 بلند تر یی شود و با صدای از دهانش خارج مبی غری با بهتی دو حرفي کلمه نیا        
 :دی گویم
 

  که نسترن برگشته؟ی چیعنی تو دختر، یگی مي داریچ _        
 

  به شما نگفت؟دیمگه فر _        
 

 ...الاله االاهللا_        
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 را یگوش. ستی مبان درست ننی ايزی شده و چی عصبیعنی عبارت نیذکر ا        
اگر آنها هم از زنده .  و نشنومدی بگويزی ترسم چی چسبانم، میمحکم تر به گوشم م

 ی دروغ مشانی هر دوای اری خشاای نسترن ای یعنی خبر بوده اند یبودن نسترن ب
 !ندیگو
 

 نسترن ياز کما... مثل مرغ سر کنده...  اومد بهشتشونی آشفته و پردیفر _        
چندتا ...  ها شده بودوونهیمثل د...  بدمحینذاشت براش توض...  و اون قبردیپرس

 جوابمو ای خاموش بود ای تماس گرفتم شی با گوشیهر چ... گلدونم شکست و رفت
 ... اومدم شهرستانیم دی داشتم باطی داد منم همون شب بلینم
 

 :می گویهول م        
 

  که زنده بودهدی دونستی شما نمیعنی _        
 

 امی امشب منیهم.  رسمی دارم تا شب مطی بلگهی ساعت دمیمن ن... الاله االاهللا _        
 از من یکوتاه... اتا شما رو سپرد دست من...  شما دوتا چتون شدهنمیخونتون بب

 ...بوده
 

 . کردی چکه مشی عذاب وجدان از صداچارهی بمیعمورح        
 

 عمو _        
 

 :دی گوی تر ممی فرستد ومالی مرونینفسش را ب        
 

 جان عمو _        



 270 

 
 : دهمیآب دهانم را قورت م        

 
 ن؟ی دروغ نگفتدیبه فر... به خاطر من... یعنی _        

 
  کشدیآه م        

 
 . به تو نداشتيبه خاطر خودش بود دخترم کار _        

 
 .هر چند ته دلم هنوز نا آرام ست.  کشمی مینفس راحت        

 
 

 تازه از جعبه در آمده ياستکان ها.  کنمی آماده مي سماوري چامی عمو رحيبرا        
 ی مگری ساعت دکی تماس گرفته بود که تا میعمو رح.  کنمی و خشک ممی شویرا م

 را در دی فرستی کرده بود، الزم ندیهرچند تاک.  نبوددی از فريرسد و هنوز خبر
من اما شک . دی آی احتماال به خانه نمد حضورش قرار دهم چون اگر بفهمانیجر

 .هم سر شب خانه باشد باز می بدون اطالعش از حضور عمو رحیداشتم که حت
 

استرس دارم و نگاهم . نمی نشی ممی پوشم و در انتظار عمو رحی میلباس مناسب        
 کنم امشب باالخره گره یحس م.  شودی ساعت کنده نمي دست و پای بياز عقربه ها

 هر ای ست ی دانم بدجنسینم.  شودی رسوا منی بنی اي شوند و دروغ گویها باز م
 ! خواهم دروغ گو نسترن باشدی مدل  اما با تمام وجود از ته،يگری دزیچ
 

 کنم و ی را روشن متورشیمان.  رومی مفونی شوم و به سمت آی طاقت بلند میب        
 ینگاه کردن ب.  زندیپرنده هم پر نم. سوت و کور است.  دوزمیچشم به کوچه م
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 شوم، اما هنوز ی تماشا مالی خیخسته از انتظار ب. ستی ني خبرچی است انگار، هدهیفا
 و جیگ.  شودی درب خانه متوقف مي جلواریماز نی ماشده،ینرس of يدستم به دکمه 

 شود و در کمال تعجب ی باز منی موقعش هستم که درب ماشیمتعجب از حضور ب
 کوچه ي شود و با دست انتهای شود، بعد هم به سمت پنجره خم می مادهی پمیعمو رح

 ه کی به همان سمتاریماز.  چرخدی دهد و به سمت درب خانه می نشان ماریرا به ماز
 به می رود و من هول کرده، قبل از آنکه دست عمو رحی نشان داده بود ممیعمو رح

 . کنمیزنگ برسد در را باز م
 

 کنم تا صاف قدم ی را ممیتمام سع.  شومی از آشپزخانه خارج مي چاینیبا س        
 شود و ی بلند می معطلی نشسته با خروجم بمی روبروقای دقاریماز. ود شیبردارم اما نم

 و به سمت عمو ردی گی را از دستم مینی حرف سیب. دی آی بلند به سمتم ميبا گام ها
 . رودی ممیرح

 .نمی نشی ممی عمو رحي کنم و روبرویآرام تشکر م        

 : پرسدی کند و مهربان می اش نگاهم میشگیبا لبخند هم        
 

  شده بابا؟یپات چ _        
 

 . شدهرهی خنی که اخم کرده به زمندی نشی ماری صورت مازي اجازه رویچشمم ب        
 

 ...دهی برکمی... ستی نيزیچ _        
 

 مبل مشت ي دسته ي روشی صدا به پوزخند کج و دست های باری مازيلب ها        
 :دی گوی منیز خون خبر از آن روی بمیعمو رح.  شوندیم
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 ... از حضور نسترن برام گفتهییزای چهی اریماز _        
 

 آورد و خطاب به ی مرونی کتش ببی اش را از جي بلند نقره اریساعت زنج        
 :دی گوی ماریماز

 
 محمد خبر نداد؟ _        

 
 ...رونی خبر داد زده بشی ساعت پمین _        

 
 نی من، در است،ی نیاجی را کرده اند و احتزی خودشان فکر همه چنکهیاز ا        

 . کنمی فسفر بسوزانم، خدا را شکر مي مغزیآشفتگ

 چهی شوند و من از شدت استرس دل پی مشانی چادنیدر سکوت مشغول نوش        
 آنها خجالت يجلو. دل شوره دارم.  خورندی و تاب مچی در هم پمیدست ها. گرفته ام

 کاش امشب دلش يا. دیای بری نسترن ددنیی امشب هم به خاطر ددیاگر فر کشم یم
 ! را نداشته باشداری يهوا

 
 ي را جمع کنم که صداي از چای خالي شوم تا استکان های از آمدنش بلند مدیناام        

 . کندی در قفل، در جا متوقفم مدیچرخش کل

 به ی دم در، پي جفت کفش هادنی شک با دیب.  ندارمدی به راهرو دنجایاز ا        
 که ترس از یبیبا حس غر.  شودی نمي برده است که خبرمانیحضور مهمان ها
 . رومی اندازد به سمت راهرو میرفتنش در دلم م

 به کفش ها مانده و دست سالمش را مشت رهی کردم خیهمانطور که فکر م        
 .کرده

 . رسدیتر به نظر م هم داغون روزیامروز از د        
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 دیفر _        

 
 ی من پشت سرم را نشانه مياما نگاهش به جا.  کندیبا مکث سرش را بلند م        

 . شودی در هم مشیرود و اخم ها
 

 ؟ي نری طرفه به قاضهی و ي منُ بشنويحقش نبود اول حرفا _        
 

 : دهدی مرونی نفسش را رو به سقف بدیفر        
 

 ... بودمدهی و فهمدمی فهمی مدی که بايزیچ...  کردی میچه فرق _        
 

 . کندمی به عمو رحی احترامی شود و بوانهی ددی ترسم فریم        
 

 ... نذار به عقلت شک کنمدیفر... الاله االاهللا _        
 

 نی به ادی بادیدی کشی نقشه مدیهمون موقع که داشت... دیچرا اتفاقا شک کن _        
 ... نه... دی کردیروزا فکر م

 
 . گرداندی سرم را به طرفش ممی عمو رحي بلند شده يصدا        

 
 ...یگی پسر چرا چرت و پرت ميچه نقشه ا _        

 
 که بلند شده در حال اری مازي رود و من نگاهم روی مدیچند قدم به سمت فر        

 . ماندی مستادهیآماده باش ا
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 دونستم یم...  گفت نهم،ی برات بگزویمن همون موقع هم به اتا گفتم همه چ _        
 ... بدمحی بذار برات توضنی بشایب... يزی پرونهوی عی کله شقيتو
 

 دهم که به سمت در ی مدیدوباره نگاهم را به فر. دی آی مشی چند قدم پاریماز        
 : در نماندهي رهی به وصال دستش به دستگيزی و چدهیچرخ

 
 ...ستی نحی به توضیاجی احترهی دگهید _        

 
 شی صدای و قبل از هر کسابندی ی از پشت سرم شدت ماری مازي گام هايصدا        

 : شودی بلند مدیپر حرص در جواب حرف فر
 

 وسط داره نی ای کینی آدم گوش کن تا ببي مثل بچه ن،ی بشایبس کن احمق ب _        
 زنه؟یمحرف مفت 

 
 : گرددی با پوزخند به طرفش بر مدیفر        

 
 د؟ی سرهم کنيباز قراره چه قصه ا... به به جمعتونم که جمعِ _        

 
...  قصه راستهنی که ايدی فهمی کرد، می ذره اون عقل آکبندت کار مهیاگه  _        

 ... بهم بافتهدهیدروغا رو نسترن زحمت کش
 

 شی دارد که از ترس خودم را روبروی بر ماری به سمت مازی گامنی خشمگدیفر        
 . خوردی اما تکان نماری اندازم، مازیم
 

 با هر دوتونم... دیبس کن _        
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 . اندازدی مزمی عزي بابااتاادی اقتدار مرا نیآخ که ا        

 
 و حق ي که داری وضعي ذارم پایاالن م...  دی فري کردی مراعت مشتریقبلنا ب _        

 ...ری بگی که خواستیمی منم بشنو بعد برو هر تصمي حرفاایاما ب...  بهتدمیم
 

 دانم یم.  کشمیخجالت م.  داردی قدم بر مییرای به سمت پذنی سنگییبا قدم ها        
 که دمی چند روز فهمنی اما استی به ناراحت کردنشان نی هم قلبا راضدیکه فر

همه اش . ردی گی جنون افسارم را میمثل من وقن. ستی دست خودش نشیرفتارها
 نشده وانهی که دنی گذرد و همی مدهید  که عشق مرده اش را زندهيچند روز از روز

 . ستی شکرش باقيجا
 

 . بردی کشد و همراه خودش به سالن می را ماری دست مازمیعمو رح        

 اری اختیب. سم سکته کند تری قلبش آنقدر بلند است که مي تپش هايصدا        
 . دهدی فشارم که نگاهش را به صورتم می را محکم مشیبازو

 
 ...به خاطرِ... زمیآروم باش عز _        

 
 . اندازدی ممی نشده بغض به گلوي که بر زبانم جاری دانم چرا حرفینم        

 
 ...ستمیکه مقصر ن...  راحت شهالمیبذار خ...  گوش کنایب... به خاطر من _        

 
 ؟ي سر دستت آوردییچه بال _        

 
 . کندی نگاه مدی من و دست فري مشکوك به پایکم        
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 !ستی نيزیچ _        

 
 ی و همچنان به گره کردن مشت دست سالمش، ادامه مدی گوی منیسرد و سنگ        
 .دهد

 ی مرونی اخم آلود نفسش را بمیعمو رح. دنی شني براستی دلم نيدل تو        
 . شودی مان می زخمي دست و پاالی خیفرستد و ب

 :دی گوی آرام و متفکرانه میبعد از کم        
 

 دیشا...  شرای بوده ری خي بودهوشی که اون روزا بنی دونم ای نمگهیاالن د _        
 ... بشهدهی سمت کشنی باعث شد اتفاقات به ایهوشیهمون ب

 
 شود انقباض بدنش ی باعث منی مبل دونفره نشسته ام و همي رودیکنار فر        

 . را کامال حس کنممی عمو رحي جمله دنیهنگام شن

 : کندی در کنترل تُنش دارد خانه را پر می که سعشیبالفاصله صدا        
 

 شه؟ی می بزرگنی دروغ به الی دلودمی هوشی من بنکهیا _        
 

رو به ما به جلو خم . دی گوی گذارد و آرام الاله االاهللا می چشم بر هم ممیعمو رح        
 :دی گوی مدی در چشمان فررهی شود و خیم
 

 آدم زنده قبر ي که برامیهنوز انقدر نامرد نشد... به ما گفتن تموم کرده _        
 .میبخر
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 اندازد و دستش را در ی مری شود و سرش را زی به جلو خم می عصبدیفر        
 . کندی چنگ مشیموها

 ارینگاهم به سمت ماز.  شودی شود و کالفه مشغول راه رفتن می بلند ممیعمو رح        
 . ماندهدی به فررهی ناراحت خي شود که با چهره ای مدهیکش

 
 پسره نیا. مشینی بود ببرانی که هنوز ای تو مدتکباری ی حتمیما اصال نتونست _        

 ی به ما نمی خبر درست و حسابهیاون ... اریآهان خشا...  بودیاسمش چ... لشیفام
بعدم پدر ما ... حاضر نبود با ما حرف بزنه... هی کجا بسترمی دونستیاصال نم...داد

 که به یاونم در حال...  منتقل کرده پبش باباشمای با هواپو دختره رمیدیدرومد تا فهم
 ...ما گفته بود تموم کرده

 
 .می شوی هم به تبع او بلند ماریمن و ماز.  شودی بلند مي دفعه به تندکی دیفر        

 بر می به سمت عمو رحی قدمی زند، با آشفتگی دلم را چنگ مدی قرار فرینگاه ب        
 :دی گوی مشانی دارد و پریم
 

 ي کارگهی دروغ منیدی فهمیبه شما گفته بود مرده؟ پس چرا وقت _        
 همه سال نیچرا ا...  من بفهمم؟؟نیچرا نذاشت...  نیدیچرا براش قبر خر...ن؟ینکرد

 ن؟یدروغ گفت
 

.  لرزدیتمام تنش از حرص و خشم م.  کندی آشفته سواالتش را قطار منطوریهم        
 شی بازوي دستش را رودی آی مشی پی اخم آلود قدممیعمو رح. ستیحالش خوب ن

 : گذاردیم
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 برات زوی همه چيریتو اگه دو دقه آروم بگ... می نکردي کاری دونیاز کجا م _        
 ... گمیم

 : دهدینگاهش را به من م        
 

  بابااری آب بوانی لهیهما  _        
 

 شی شود و صدای به سرعت از کنارم رد ماری دارم که مازی بر مینگران قدم        
 : کندیسرجا متوقفم م

 
 ارمیمن م _        
 

دستم . صورتش سرخ سرخ است.  کنمی کج مدی رفته ام را به سمت فرشیقدم پ        
 ی مرونی بندد و نفسش را بی گذارم که چشمانش را با درد می مشی بازويرا رو

 .فرستد

 . شودی گرفته از آشپزخانه خارج مي آب و چهره اوانی با لاریماز        

 . چسباندی مدی و به زور به دهان فرردی گی را مانوی لمیعمو رح        
 

 ...اتا دست من سپرد شما رو...  حالتنیهولم نکن با ا... آروم باش پسر _        
 

اصال انگار هر که پا در .  سوزدی لحن دردمندش مي و دلم برادی گوی منیغمگ        
 .ردی گی اش را مقهی گذارد عذاب وجدان ی خانه منیا

 
 کشد و مجبور به ی و به سمت مبل مردی گی را مدی فریی حرف بازوی باریماز        

 میعمو رح. ستدی ای همانجا کنارش مبیخودش هم دست در ج.  کندینشستنش م
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 ی پا و آن پا منی کشد ای مری از درد تمیپا. ردی گیدوباره قدم رو رفتن را از سر م
 ندی بیتا نگاهم را م. نمی بی خودم مي رهی را خرای کنم و نگاه مازیسرم را بلند م. شوم

 ی مبل پشت سرم فرود مي و من ناخودآگاه رونمی کند بنشی اشاره مظی غلیبا اخم
 .میآ
 

... تو فقط آرامشت حفظ کن...  گمی رو برات مزی بابا جان من همه چنیبب _        
 قصه نی اي باالخره گره م،ی گی ممی دونی میهر چ...  خواد به تو دروغ بگهی نمیکس

 ...شهیباز م
 

 ي روبروقهیبعد از چند دق.  آرام شودی کمدی کند تا فری سکوت ممیعمورح        
 :ندی نشی مدیفر
 

 یفقط م...  هستدهیچی پی کردن خودت با اون وضع به قدر کافدایداستان پ _        
هم تصادف تو ... ته بود از تصادف گذشي چند روزمی کرددای تو رو پی وقتیخوام بدون

 کنه شروع کرد به تماس گرفتن دای نتونسته بود تو رو پیاتا وقت... هم تصادف نسترن
 ای بود، چون دهی فای ازت خبر داشته باشه، که بدیبا  اونمی کردیبا نسترن، فکر م

 ... هزار برابر کردمونُی نگراننی داد و همی جواب نمای خاموش بود شیگوش
 

 که کامال مشخص ی در حالرد،ی گی حرف را مي گرفته ادامه ی آرام و با لحندیفر        
 : جاماندهشیاست که فقط جسما در کنار ما حضور دارد و روحش در سه سال پ

 
 کرد، هم نگرانش بودم و هم ی میداشت رانندگ.. قبل از تصادفش بحثمون شد _        

 ...ادی سرش بیی خواستم بالیمن...  رو قطع کردمیگوش... یبه خاطر حرفاش عصب
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 کرد که تو رو ی مدی باالخره جواب تلفن اتابک رو داد، فقط تهداری خشایوقت _        
 حرفاش لی گفت دلینم...  بوددهی فای خواست آرومش کنه بی اتا میهر چ...  کشهیم
 تا شتریمعلوم بود خبر نداره خودت چند قدم ب...  کرد به کشتنتی مدی فقط تهدهیچ

 ...يمرگ فاصله ندار
 

آروم شده ...  رو قطع کردم بام تماس گرفتی گوشنکهی ساعت بعد از اکی _        
 که بهی غرهی...  تو گوشمدیچی پبهی غرهی ي که صداارمی خواستم از دلش دربیبودم، م

 ... دارمی که تصادف کرده چه نسبتی خانومنی خواست بدونه با ایم
 

 دهی آن روز را نشناتی جزئچگاهیه...  دهمی منیی پایبه سخت را میآب گلو        
 کننده وانهی دمی حال و روزش برانی زد و حاال ای از آن روز حرف نمدیاصال فر. بودم

 ...بود
 

 باالخره م،ی کرددای پزی تبرکی نزدمارستانی بهی که تو رو تو نیدو روز بعد از ا _        
 ... که داشته درجا تموم کردهی گفت نسترن تو تصادفدی تهدي به جااریخشا

 
 هی چهره اش برجسته، نگران تکي شود و رگ های دوباره سرخ مدی فريچهره         

 .ندی نشی شانه اش مي رود و روی مشی آرام پاری که دست مازرمی گیاز مبل م
 

 شیفتم گوش تماس گری دونم چقدر گذشت اما هر چینم... شوکه شده بودم _        
 یچیه... ششی خودمو برسونم پدی دونستم بای نبود فقط ممی حالیچیه... خاموش بود

 تو هتل مونده میی کارت شناسایحت...  پولکمی و میهمرام نبود، خودم بودم و گوش
 ی صندلهی با پول اضافه ی با بدبختنالیترم  نبود رفتمطیرفتم فرودگاه، بل... بود

وسط راه ...  بوددهی فایب...  خبرهی دی گرفتم به امیتمام مدت تماس م... گرفتم
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 ی رفتم و تماس میراه م...  شدمادهی شده بودن، منم پادهی همه پستادیاتوبوس ا
 اما شتمبرگ...  چقدر از اتوبوس دور شدمدمی حواس بودم که نفهمیانقدر ب... گرفتم

 ،ی تاکسهی دیباز راه افتادم به ام... جا مونده بودم ری ورویتو اون ه... اتوبوس نبود 
 ی زد که میجواب که دادم فقط داد م...  تماس گرفتاری که خشايزی چیاتوبوس
 ی بعدش نمگهید... شی گفت تو کشتیفقط م... چون نسترن رو من کشتم... کشتم

 ... طرفمادی داره ممی مستقنیش ماهی دمیفقط د...  شدیدونم چ
 

 گری شود، انگار دی کند و چشمانش بسته می مبل سقوط می پشتيسرش رو        
 ! در تنش نمانده استیجان

 
 حی توضچیبدون ه...  دادی جواب ما رو نمگهی بعد از اون تماسش داریخشا _        
...  بودي بدیلیاوضاع خ... تو هم حالت خوب نبود...  ما رو گذاشته بود تو برزخیواضح

 یبا مرگ دست و پنجه نرم م...  شدی حالت بد ممی کني فکرهی میخواست یتا م
... میری بگمی در مورد نسترن درست تصممیست تونی اون اوضاع ما نميتو... يکرد

 که اومد اتا زیپرو... نجای امی منتقلت کردمارستانی تا از اون بدیچند روز طول کش
 ...ترن از نسی خبر درست و حسابهیدوباره افتاد دنبال 

 
 حرف به سمت آشپزخانه ی باریماز.  دهدی مهی مبل تکی رمق به پشتیخسته و ب        

 . کنمیقدردان نگاهش م.  گرددی آب بر میوانی رود و با لیم

 نوشد و آرام ی ميجرعه ا. ردی گی ماری را از مازوانی کند و لی تشکر ممیعمو رح        
 : دهدیادامه م
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 که تا دو يشماره ا...  کرددای نسترن و پي باباي دنگ و فنگ شماره یاتا با کل _        
 که باالخره جواب داد و گفت می شدی مدی نااممیکم کم داشت...  دادیسه روز جواب نم

 ...ستی کماست و حالش اصال خوب نينسترن تو
 

ار  و اخطي جدیلی اندازد و خی سراپا گوش ماری به من و مازی نگاهمیعمو رح        
 :دی گوی مدیگونه خطاب به فر

 
 خبر يزی دوتا از چنیا...  من و اتا بوده نیب.  گمی که دارم برات مییزایچ _        

 ی مناسبی خطرناك تو و حال بد هامون وضع روحتیهما به خاطر وضع... نداشتن
 سپرده بود که اریاتا به ماز... می تو و نسترن بودي کارا ریمن و اتا هم درگ. نداشت

 نه قبل از ای هست ادتی دونم ینم...  رو داشته باشهرچهی هما و هامون و پريفقط هوا
اونم ...  بدههی ذاشت هما بهش کلیتصادفت حال هامون بد شده بود، همون موقع که نم

به خاطر ...  سراغ توادی تونست هامون و ول کنه بی نمچهریپر.  بودي بسترمارستانیب
 پاش اصفهان هی بود، سته نشمارستانی هما بود که بست تو بشی پاش پهی اری مازنیهم

 ی قبر رو هم کامال اتفاقانیجر... نهی تو رو ببادی بتونه بچهری هامون تا پرشیبود پ
 ...ری نگافهی خبر قی از همه جا بي چارهی دوتا بنی اي براخودیپس ب... دیفهم

 
 و ي جدتی نهایلحن ب.  اندازدی مری دزدد و سرش را زی شرمنده نگاه مدیفر        

 . گذاردی نمی باقی حرفچی هي جامی عمورحي خگرانهیالبته توب

 اریآن روزها ماز.  استنی زمي رهی دهم که اخم کرده خی مارینگاهم را به ماز        
 يا هامون تا برشی همراهمان آمده بود پیحت.  در کنارم بوديگری از هر زمان دشیب
 وندی بخش نبود و پتی رضاشاتی آزماي جهی اش به او اقدام کند اما نتهی کلوندیپ

 . شدیمنتف
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 ي روگری دی کنم حتی است که حس مقی آنقدر عمدیسکوت همراه با شرم فر        

 دنشیدلم طاقت د.  هم ندارددی بگوشی ماجرا را براي ادامه می بخواهد عمو رحنکهیا
 موجود و سکوت آزار تی در آمدن از وضعيبرا.  حس و حال معذب را نداردنیبا ا

 :می گوی ممیدهنده اش خطاب به عمو رح
 

 ن؟ی کار کردی تو کماست چنیدی فهمیوقت... یوقت _        
 

چشمم در چشم .  شومی چسبد به نگاهم که هول می مي طورمینگاه عمو رح        
 ي در نگاه فراررهیهمانطور خ!  فرار از نگاه موشکافشي برادی آیخانه به رقص در م

 کند، کلمات را به هم یسکوت را تمام م!  کشد؛ با صدا، با هزار حرف نگفتهیام آه م
 :تد فرسی مرونی چسباند و باالخره بیم
 

 برادرزاده ش به ما گفته نسترن تموم کرده به من و من می به پدرش گفتیوقت _        
 حال نسترن بد شی کرد، گفت چند روز پهی توجاروی زود حرف خشایلیافتاد، اما خ

 اری گفت خشایم...  بودهنی هماری رفته و احتماال منظور خشای قلبستیشده و تا مرز ا
 ...اما راست و دروغ حرفاش معلوم نبود...  آشفته ستیلیبه خاطر نسترن خ

 
 :دی گوی آرام و گرفته مدیفر        

 
 ن؟یردشک نک _        

 
 تا اون یما حت... ومدی از دست ما برنمي کارطی اون شرايچرا عمو جان اما تو _        

 پدرش یاما وقت... می شک داشتزیاصال به همه چ...  نسترن کجاستمی دونستیموقع نم
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 ازش یحت... می بکنمی تونستی کار می کرد ما چی مهی توجاروی خشايحرف و حرکتا
 که ما ییبراش سوال بود، تو کجا...  رفتی مطفره  بگه نسترن کجاست امامیخواست

 ناراحت شد و قول داد از یلی خدی حال و روزت رو فهمیوقت... میدنبال نسترن افتاد
 ... خبرمون نذارهیحال نسترن ب

 
 : کندی زمزمه می فشارد و با سردرگمی مشی چشمهاي دستش را رودیفر        

 
 ارهی سر خشاری ززی همه چیعنی _        

 
 باشد، چر شانی سر هر دوری زدی شام،ی خواهد بگویدلم م.  شودیسکوت م        

 در حس مزخرف دی شوم چون من و فری اما خفه م؟يانقدر به نسترن اعتماد دار
 !می هستگریکدی برابر اصل ی مان، کپیعاشق

 
 که اتا با پدر نسترن یبعد از صحبت...  دو هفته از تصادف گذشته بودبایتقر _        

البته تعجبمون از پدرش ... داشت، در کمال تعجب هر دو از دسترسمون خارج شدن
 اریهوش...  اصال خوب نبودتتیوضع... ي سوم بود که تو بهوش اومديهفته ... بود

 بد می بهت بگدی بای چمی دونستی که نمیی مايبرا  که البتهيدائم خواب بود... ينبود
 جواب موندن تماسامون، باالخره پدرش با اتا ی و بي خبری هفته بکیبعد از ... نبود

 منتقل شده لندن و سه روز مای نسترن با هواپشیتماس گرفت و گفت چند روز پ
... خواست  به خاطر جواب ندادن تماسا عذری و تموم کرده، حتاوردهیبعدشم طاقت ن

 ... تونسته حرف بزنهی همش باال سر نسترن بوده و نم گفتیم
 

 ...نی کردی باور مدینبا _        
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...  افتادهی پدرش چطور پشت تلفن به گری دونیاما تو نم... میاولش باور نکرد _        
 شده بود يطور... می اون وضع شک کني توي به پدرمی تونستیچطور م...  زدیزار م

 ي هم اومد پااری خشای حتدی فرشهیباورت نم...  دونست چطور آرومش کنهیکه اتا نم
 یلی خزیهمه چ... ی کشه که نسترن رو کشتیتو رو م  گفتی فقط مهیبا گر... تلفن

 یچطور باور نم...  بند نبودیی شماره تلفن دستمون به جاهی بود ما هم که به جز يعاد
 م؟یکرد

 
 ... رفتم سراغشونیمن م... دی رو بم نگفتازی چنیچرا همون موقع ا _        

 
 هی به نظر من اریبعدم اون پسره خشا...  که نسترن مردهمی شک نداشتگهیما د _        

 گفت قبال شاهد یم... یفتی نبود تو باهاش در بیاتا هم راض... هی به تمام معني وونهید
 ... هاتون بودهيریدعوا و درگ

 
 ی و من دلم مدی گفتی بهم مدی کرد بایمدام تکرار م.  شدی نمی راضدیفر        

 یهرچند م. نمی را نبتی وضعنی فقط به اتاقم پناه ببرم و اطی شرانیخواست در ا
 می کند، اما برای فهمد چه می و خودش هم نمستیدانستم او اصال در حال خودش ن

دلِ آتش . نندیبب وضع نی ما را در ااری و مازمی خواست عمو رحیدلم نم. سخت بود
 نطوری که شوهرم در حضور من، ادم،ی کشی آنها خجالت ميگرفته ام به جهنم، از رو

 و در شش و بش ریبا خودم درگ.  کندی می تابی عشق دوباره زنده شده اش، بيبرا
 : توجهم را جلب کرداری مازيرفتن و ماندن بودم که صدا

 
معلوم بود که ...  قبر با خبر شدم، شوکه شده بودمدی خرانی از جری اتفاقیوقت _        

 رو برام انی از جری به باخبر شدنم نبودن اما با اکراه کمیاتابک خان هم اصال راض
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 ازش طاقت ی نشونچی و تو بدون هستی نرانیگفتن چون نسترن ا...  کردنفیتعر
من اما ...  بهت نگميزی و قول گرفتن ازم که چخرن سنگ قبر بهی خوان ی م،يارینم

 ... نبودن نسترن شک داشتمنیبه ا
 

 خسته از اریماز.  کندی که اخم بر چهره اش نشانده نگاهش می با دقتدیفر        
 :ندی نشی اش مي مبل کناري روستادنیا

 
 از ي خبرچیه...  رد و نشونههی بگم، افتادم دنبال يزی چی به کسنکهیبدون ا _        
 ما بعد از يخب رابطه ...  کردنش نداشتمدای پي سرنخ برایلی نبود و منم خاریخشا
 يزی من چي تا از اون براي با نسترن کمتر شده بود و تو هم اهلش نبودتییآشنا

 داره که باهاش ی ناتني دختر خاله هی نجای استرن ني بار گفته بودهیفقط ... یبگ
  کردمدایسخت بود اما آدرسشو پ...  نشونهنیافتادم دنبال هم... کنهی میزندگ

 
 : دهدینگاهش را کوتاه به من م        

 
رفتم سراغ دختر ...  خوندهی دانشگاه درس مهی ي دونستم با هما تویخب م _        

با دختر خالش صحبت ... نشدمی نصب بود اما راضاهی در خونه پرچم سيخالش باال
 بعد از گهید...  کرددیی به لندن و بعدم فوتشو تاکردم و اونم خبر تصادف و انتقالش

 . نموندی باقی شکي منم جاياون برا
 

 مثل دیآن موقع فر.  رفته اندمی و عمو رحاری شود که مازی میدو سه ساعت        
 دانم متوجه رفتن آنها ی نمیحت.  خوردی مبل خشک شده بود و تکان نميمجسمه رو

 ! نهایشد 
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!  او را در خود احاطه کرده بود، هم واهمه داشتم هم نفرتنی چننی که اياز فکر        
 به می عمو رحي حرف هادنی خودم تصور کنم که بعد از شنشی پی خواهد حتیدلم نم

 باشد اگر صد در صد آن متعلق به نسترن ي دانم هر فکری کند، چون میچه فکر م
 ! اوستن شک نود و نه درصدش از آینباشد، ب

 
ساعت .  دهمی را فشار می عسلي چراغ خواب روی چرخم و شاسیبه پهلو م        

 دهم و اتاقم غرق ی را فشار میدوباره شاس.  دهدی را نشان ممی دو و نمیروبرو
 بعد از رفتن آنها ی به خواب رفته، کمای است داری دانم هنوز بینم.  شودی میکیتار

 نبود يدی عذاب آور تر از فرمی برازی چچیه  صدا به اتاقم پناه آوردم چونیمن هم ب
 . در افکارش نداشتمیگاهی جاچیکه ه

 
.  چرخمیبه کمر م.  ستيخواب از چشمانم فرار.  دهمی را فشار میدوباره شاس        

 ي زرد رنگ افتاده روي رهی دهم و دای را فشار می سقف است، شاسي رهینگاهم خ
 قرص خواب کی خواهد به آشپزخانه بروم و یدلم م.  شودی گم میاهیسقف در س
 ی گذاشتم قدرت عملشی که تنهایحالت  در هماندی فردنیاما از ترس د. آور بخورم

 .کردن خواسته ام را ندارم
 

.  شودی باز می چراغ خواب درب اتاق به آراميهمزمان با روشن شدن ده باره         
 :دی آی در داخل مانیز م ادی شود و سر فری خشک می شاسيمتعجب دستم رو

 
 ؟يداریب _        

 
او .  شومزی خمی تخت ني روکبارهی شود ی منتظره است و باعث مریحضورش غ        

 ی تشک فرو منیی قسمت پای شود و بعد از کمی حرکتم کامال وارد اتاق مدنیهم با د
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 رخش رو به من است و مین.  دهمی مهی کشم و به تاج تخت تکیخودم را باال م. رود
.  به خود نگرفتهی نور چراغ خواب رنگ خوبز ای ناشي رهی تي زردنیچهره اش در ا

 . شودی ملی فشارد و به جلو متمای مشیآرنج رو زانو ها
 

 ...شبید _        
 

 . مانمی جمله اش در سکوت مي شود و منتظر ادامه ی از دستم رها میشاس        
 

... ارمی خشاي جلو خونه دمی دفعه دهی...  برنامه بودیرفتنم سراغش ب _        
 دونم یاصال نم...  و حرف زدن نداشتمدنیقصد د...  نشسته بودمنی تو ماشينطوریهم
 ... خواستم بکنمی مکاریچ
 

 !ستیمهم ن _        
 

من اصال فرصت نکردم با نسترن ...  سراغ توادی باری کردم خشایفکرشم نم _        
 ...حرف بزنم

 
 . کنمینگاهش هم نم. می گوی نميزیچ        

 
  گفت بهت؟یچ _        

 
 . زنمی اراده پوزخند میب        

 
 . حرفامنی دونست من احمق تر از اینم...  من خراب کنهشیاومده بود تو رو پ _        
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 ری دوم کامال غيجمله .  دزدمینگاهم را م.  چرخدیفم مسرش با بهت به طر        
 . دانم چه طور آن را به زبان آوردمیاصال نم.  از دهانم خارج شدياراد

.  حماقتم باشددیی عالمت تادی که شایسکوت.  کندی سکوت می هر جوابيبه جا        
من در . م حال دوستش دارنی است و با انی با گوشت و پوستم عجنایقی که یحماقت

 . ندارمی شکچی بودنم هوانهید
 

 افتد و ی مری شود و سرش به زیکمرش آرام خم م.  کنمی نگاهش میرچشمیز        
 : شودی سکوت خانه آوار مانی مشی بغضِ صدايآوا
 

 ! خواست مثل بابام باشمی وقت دلم نمچیه _        
 

 موقعم به ی فرستم که با حرف بی بندم و به خودم لعنت میچشمانم را م        
 : اش دامن زدمیآشفتگ

 
 ... من منظـدیفر _        

 
 ...نسترن، فقط منم... مسبب حال و روز االن تو و _        

 
نفسم را .  با نسترنی لعنتیِ حسي شراکت هانی کنم از ایمشتم را محکم م        

 کی شرنی کنم تا دست از ای هزار باره موضعم را مشخص مدی کنم، بای فوت مرونیب
 مزخرفش بردارد و انقدر با کنار هم گذاشتن من و نسترن در حس عذاب ي هايانگار

 :وجدانش، آزارم ندهد
 

 ...خودمم...  منمیتصم... حس من... مسئول حال من... دیفر _        
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 : شنودیانگار نم        
 

 بشم اما هشی خواستم شبیمن نم... بابام هم مامانم بدبخت کرد هم اون زنَ رو _        
 ... اشتباهشو تکرار کردمنی بدترقایدق
 

.  گذارمی منی زمي را آرام رومی و پانمی نشی کشم کنارش میخودم را جلو م        
 شی نماي پرده نی دهد و زمی مهی تکشیسرش را به دستها.  اويدرست کنار پاها

 . شودیافکار آزاردهنده اش م
 

 ...یستی نزی پرویی داهیتو شب _        
 

 : دهدی تکان میسرش را به نف        
 

من تکرار ...  کنمیدارم تکرارش م... من... مامانم دق داد اونُ هم آواره کرد _        
 ...اونم

 
 . گذارمی شانه اش ميدستم را رو        

 
        _  ن،یبب... دیاما من خوبم فر...  دونمینسترنُ نم...  نکنتی فکرا اذنی اایخودت 

 ...نه دق کردم نه آواره شدم
 

 : کندی نگاهم میکالفه و عصب        
 

 ؟ی هستی راضتی االن از زندگیعنی _        
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کند،  ی ام موانهی در لحظه درمی گی که از جمله اش مي ناخواسته ايحس تمسخر        
 حال و روزمان نکهیا.  دهمیکنترل اعصابم را از دست م. دی آیهزار حرف بر زبانم م

 سوال آن هم از نیا.  کندی خاکسترم را شعله ور مری کشد،آتش زی به رخم میرا علن
 موقع ی بیِوانگی دنیافکار مزاحمم از ا. زدی ری جانم مه بي اندازه ای بیزبان او تلخ

 : رسانندی زبان مي کنند و خود را به سرسره یسوء استفاده م
 

 می عمو رحيدی فهمیاصال تو امشب چته؟ نکنه ناراحت... هی چي حرفات برانیا _        
 که ممکنه اعتمادت به نسترن نهی از اتی ناراحتد؟ی دروغ نگفتن؟ آره فراریو ماز

 خانومت لکه دار بشه؟
 

 حرف زدن باز کرده بود را با ي که برایهان فشارد و دی هم مي را روشیپلک ها        
 ی که هی فرستم بر دهانیو من باز لعنت م.  بنددی فرستد، می مرونی که بیفشار نفس

 .زدی ری مهی داري شود و هر چه در سر دارم را روی موقع باز میب

 سکوت انی را مشی رود، صدای که به سمت در باز اتاق می شود و در حالیبلند م        
 : کندینحس حاکم رها م

 
 ...اشتباه کردم... می حرف بزنکمی خواستم یفقط م...  خواستم ناراحتت کنمینم_        

 
 ری شوم اما دی شوم از لحن و صحبتم، بلند می ممانیطبق معمول در لحظه پش        

 ی که نمنیاز ا.  از دست خودمردی گیحرصم م. است و او از اتاق خارج شده است
 خودم نگه ي را در دل و برامیتوانم خودم را، حس و حالم راکنترل کنم و حرف ها

 .دارم
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خاك ... ي بار تو عمرش خودش اومد سراغت، گند زدهیخاك تو سرت احمق "        
حق داره بره ... احمق... اه... ی فرصت استفاده کننی از انکهی ايجا... تو اون سرت
 "سراغ نسترن

 
 باز و بسته شدن يصدا.  شومی کوبم و بلند می مچاله شده مي پتويرا رومشتم         

 واری افتاده بر دییِ روشنايچشمم رو.  برمی مرونی بواشیسرم را . دی آی آب مریش
 . ماندیاز جانب آَشپزخانه ثابت م

 ي شود و صدایچراغ آشپزخانه خاموش م. ستمی ایدر راهرو کنار اتاق کارش م        
 . شودی تر مکی و نزدکی نزدنی زمي روشی شدن پادهیکش

 بدنت بفهمه ی نکش، نذار حتنیمحکم قدم بردار، پات رو زم": گفتی مشهیهم        
 ! رفتی راه منطوریاما حاال خودش ا "!يدی برای ي خسته شدیاز زندگ

 
اق  که از اتي نوري کهیدر بار.  شودی قطع منی شدن پاها بر زمدهی کشيصدا        

 ی توقف کرده، ممی که با فاصله روبروشی به پارهی کند خیخواب راهرو را روشن م
 . زنندی مادی صاحبشان را فري حال آشفته ی حرفچی هی که بییپاها. مانم

 
 ؟يدی بری انقدر از زندگیعنی _        

 
 يدستم را رو.  محو استیکیچهره اش در تار.  کنمیسر بلند م. دی گوی نمچیه        

 رود و تنه ی عقب میکم.  دهمی برق را فشار مدی آورم و کلی به حرکت در موارید
 . چسباندی پشت سرش مواریاش را به د

 ست؟ی از زندگدنی سکوت همان برنیا        
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 توانستم ی کاش ميا.  کنمی نگاهش مرهی خ،ي اشاره ا،یی ندا،یمنتظر حرف        
 شی زخم هاي کاش استخوان الي کاش مرهم بودم، ايا.  دهمامی را التشیدردها

 ! آرزو کندگاهمی نسترن را در جادنمینبودم، که با د

 تواند ی کس نمچیه. می آیاما کوتاه نم.  زنمی پوزخند مگاهمیبه خودم و جا        
 ی زند، خفه می مادی را فردی که در سرم نام فریی را از چنگم در آورد، صداگاهمیجا

چشمان بسته و صورت .  کنمینگاهش م. ستی رحم نی آنقدر ها هم بدیفر! نه. کنم
 ته ذهنم گاهمی کند و باز فکر خودم و جای منیگدردمندش غم دلم را هزار برابر سن

 . شودیگم و گور م
 

 .خسته شدم از بس خودم محاکمه کردم _        
 

 :می گوی آرام و مطمئن میبا لحن        
 

 ...یستی که افتاده نیتو مقصر اتفاق... یستی نزی پرویی داهی اصال شب تودیفر _        
 

 را شی پاکی. دی نشنی منی زمي خورد و روی سر مواری زده به دهیهمانطور تک        
 چنگ شی زانوي را به دست روشیموها.  کندی را از زانو خم ميگری کند و دیدراز م

 . کندیم
 

 ! هماستیحالم خوب ن _        
 

 بندم و ی شود چشم می مي که با جمله اش در سلول سلول تنم جارياز درد        
 حس و حال نی خواهم ایبا تمام وجود فقط م. می آی فرود منی زمي روشیروبرو
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 خبر از همه جا و تنها ی آرامشش نسترن را بي برایافتضاح را از او دور کنم، شده حت
 : داستان جلوه دهمنی منزه ايفرشته 

 
 ! دونمیم _        

 
 ...بابااتا ازم ناراحته _        

 
 ... کردی شک مزی تو بود به همه چي جایهر ک... ستین _        

 
 ... نمک نشناسمیلیخ...  کردمتیشکا... رفتم سر خاکش گله کردم _        

 
 : گذارمی دستش مي روم و دستم را رویجلو م. رمی گی مواری از دهیتک        

 
اون ازت ... ی و هستي بودزی بابااتا عزي که چقدر برای دونیخودت خوب م _        

 .ستیناراحت ن
 

 : دهدیسرش را آشفته تکان م        
 

  شکستممیحرمت عمو رح _        
 

 : کنمی فشارم و نوازشش میدستش را آرام م        
 

با ... یحق داشت... يودت نبودتو تو حال خ... زمی کنه عزی درکت ممیعمو رح _        
 ...میاری از دلش درممیریهم م

 
 ...گند زدم به رفاقتمون...  تهمت زدماریبه ماز _        
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تو هم از دلش در ...  ذارهی شده باشه اما هواتو داره، تنهات نمری دلگدیشا_        

 ...ریسخت نگ... ياریم
 

 زی در وجودم سرری دهم حس خوبی کند، به نوازش دستش ادامه میسکوت م        
 توانسته باشم بعد از نکهیحس ا. رمی گی آرامش مشتریاز نوازش او خودم ب.  شودیم

 نکهیا.  کندی مي تمام وجودم را غرق شادش،ی دردهاي شده باشم برایمدت ها مرهم
در حال خوش خودم غوطه ورم که . برد یتوانسته باشم آرامش کنم مرا به عرش م

 : کندی و رو مری وجودم را زنی سنگی بغضي هی ساری بم شده زيحرفش با صدا
 

 ... مغزشو شستشو دادهاریخشا...  بدمحی ذاره براش توضینم _        
 

لبخند محو نشسته بر چهره ام .  کندی فرو کش می مسخره ام به آنیسرخوش        
 از ردی گیتمام تنم آتش م.  کنمی شود که به کل به وجودش شک میچنان پاك م

 جان از ی شود و بی حرکت میدستم ب.  آوارش کردهنی چننی نسترن که اي برایبغض
 یانگار اصال نوازش.  فهمدی اصال نمگاراو اما ان.  خوردی سر منی زمي دستش به رويرو

 !در کار نبوده

 سنگ گری حاال داورم،ی خودم ني کنم که به روی را ممی شکند اما تمام سعیدلم م        
 ی مرونی را بدی آی که به زبانم ميبودن، صبور بودن سخت است، فقط چند کلمه ا

 : زمیر
 

 ...ی دونستیتو نم...  فهمه کهیم... باالخره _        
 

 ... کنهیداره باش ازدواج م _        
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سنگ صبور .  خواهد فرار کنمیدلم م. شکند ی بلند مي در وجودم با صدايزیچ        

 يحس عجز.  کندی نسترن خرج مي براشی که در صدای شود از حسی خرد مچارهیب
 . پاشدی ممی به رونشیری ازدواج عشق ديکه برا

 
 ...کاش تو اون تصادف مرده بودم _        

 
 ي کاش من به جاي امی چرخد تا بگوی شود و زبانم نمی قابل کنترل مریبغضم غ        

 .دمی دی حال نمنی تو را در اچگاهی مرده بودم تا هتانیهر دو

 دستش مشت ند،ی بیاو اما آنقدر در افکارش غوطه ور است که انگار اصال مرا نم        
 :زدی ری مرونی بشی دندان هاانی با حرص از مشی شود و صدایم
 

  بهش ثابت کنم؟يچه جور _        
 

 کنم تا خودش یسکوت م. ندمی بی شنود و نه می را ممی نه صدای وقتم،یچه بگو        
 . کندیرا خال

 
 گه؟ی کثافت داره دروغ مارِی بش بفهمونم اون خشايچه جور _        

 
نگاهش به من است اما نسترن چشمانش را پر کرده آنقدر که از چشمانش         

 :زدی ری مرونیب
 

 ...باباش زنگ بزنم به دیبا _        
 

 : دهدی خودش تکان مدییسرش را به تا        
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 ... ذارمیآرزشو به دلش م...  ذارم اون کثافت دستش بهش برسهینم _        

 
 توانم بلند نیبا آخر.  جان ندارم، اصال غلط کردم خواستم سنگ صبور باشمگرید        

 نفس یبه سخت. دی آینگاهش با بلند شدنم باال م. بغض تا نوك زبانم آمده.  شومیم
 یانگار تازه به خودش آمده باشد نگاهش سرگردان در نگاهم م.  کشمی میقیعم

 بودم و او افکار ممنوعه اش را در صورتم سته نششی فهمد من روبرویتازه م. چرخد
 یپشت م.  خواهدیرم، فقط دلم رفتن م نگاه را ندانی حال طاقت انیبا ا. تف کرده

 :می گوی دارم، میکنم و همانطور که به سمت اتاقم قدم بر م
 

 !گهیبرو بخواب د...  جاندی فريخسته ا _        
 

 . نلرزدمی تا هنگام گفتن صدارمی میم        
 

 هما _        
 

 !اب وجدان داردطبق معمول عذ.  داردیمانیپش. درد دارد.  بهت داردشیهما        
 

 زمی عزریشبت بخ _        
 

.  دهمی ام را به در مهیتک.  شومی اندازم و پشت در آوار میخودم را در اتاق م        
 . فرستمی منیی را پامیپشت هم آب گلو

 
دست خودش نبود ... فقط درد و دل کرد... محکم باش...  همای کنی نمهیگر "        

 "بش حق بده... حرفاش
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 هما جان _        

 
 : دهمیبغضم را فرو م        

 
 .زمیبخواب عز _        

 : نشاندی خواب آلودش خنده بر چهره ام ميصدا        
 

 ...الو هما _        
 

 سالم تنبل _        
 

 .ستمی خروس که ن،ي داري چه انتظاري صبح زنگ زدشیساعت ش _        
 

 : را کرده بودشی از حد دلم هواشیامروز ب        
 

 ازدههیپاشو خجالت بکش ساعت  _        
 

 چشمم شی اش پی شاکي افهی و قچدی پی می تکان خوردنش در گوشيصدا        
 . شودیمجسم م

 
 ... کنمی حاللت نميتو دلت بهم فحش بد _        

 
  که به دلت نمونهگمی شو بلند مهیباشه االن بق _        

 
 : خورمیخنده ام را م        
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 ...خجالت بکش من خواهر بزرگتما... شعوریب _        

 
 نتونست تو رو دمی فرنی ا؟ي سحر زنگ زدي شده باز کله یچ... برو بابا _        

 !درستت کنه
 

خودم هم که .  آه ناخواسته ام را نشنودي تا صدارمی گی می گوشيدستم را جلو        
 .دی آی فکر کنم فکرش سراغم مدینخواهم به فر

 
  خواهر بزرگم؟يقهر کرد... ؟ي شد ساکت شدیچ _        

 
 : کشدی مسخره آه میبا حالت.  دهمیجوابش را نم        

 
  پس؟کنهی کار داره می چدیفر _        

 
 ، مشوش شدهدی آرام کردن ذهن خودم است که با نام فريسکوتم برا        

 
  زنم؟ی حرف نمواری بگو باور کنم با دزی چهی. دیابا ببخشباشه ب _        

 
 ...بچه پرو _        

 
 ی دلم را گرم منی بودم و همدهی که مدت ها بود نشنییبلند، با صدا!  خنددیم        

 .کند
 

 چه خبر؟ _        
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 ...یچیه _        
 

  وقته باش حرف نزدم؟یلی خوبه؟ خدیفر _        
 

 !سرش شلوغه... خوبه... اوهوم _        
 

 : پرسدی کند و آرام می مکث میکم        
 

 ؟یخودت، خوب _        
 

 ما را ی زندگاناتی فکر کنم که اگر مامان و هامون جری خواهد حتیدلم نم        
 کنم ذهنش را منحرف ی می فرستم و سعی مرونینفسم را ب!  شودیبفهمند، چه م

 :کنم
 

 ؟ي نداری مشکل؟یتو خوب... خوبم _        
 

 :دی گوی در جواب دادن مری تاخیبا کم        
 

 گهی اما دکتر مستی کنم حالم خوب نی وقتا حس میبعض...  دونمینم... خوبم _        
 ... شدهفی که ضعمهیمنی استمیبه خاطر س... هیعیفعال طب

 
 هامون تو رو خدا مواظب خودت باش _        

 
 ری کنم شی کنه حس می بام رفتار مي مامان طورگه،یخسته شدم د... هستم بابا _        

 . امزهی پاستوریپاکت
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 بعد خچال،ی ذاشتمت تو ی منجای آوردمت ای اونوقت باخودم م،ي بودیکاشک_        
 . کردمیصبح به صبح بهت عرض ادب م

 
 محبوبت وونی حي زدمت تا صدای انقدر مي بودنجایا...  هماي پر رو شدیلیخ _        

 ...يبد
 

  شعوریب _        
 

بعد از مدت ها با .  توانم خنده ام را کنترل کنمی خندد و من هم نمیباز م        
مدتها بود با . را با تمام وجودم لمس کرده ام "حس خوب" کی شی خنده هادنیشند

.  گذاشتی نمشی کارها برانی ايحال و روزش حوصله . میهامون کل کل نکرده بود
 ي از وجودم که جاي امهی ننکهی احس.  دارمیحاال که حالش خوب است، حس خوب

 .مامان و هامون است آرام گرفته
 

 هامون _        
 

 هوم _        
 

 .نمی نشنی می صندلي کنم و روی بشقاب کنار گاز رها ميمالقه را تو        
 

 ...تای با بي خواینم... يوشکر خوب شدخدار... االن که _        
 

 نه _        
 

 : خورندی گره ممیاخم ها        
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 چرا؟ _        

 
 !فهیح... مني براتایب _        

 
 :ندی آی وجودم به جوش مي خواهرشوهر مآبانه يخصلت ها        

 
 ؟ي کم داریدلشم بخواد، تو مگه چ... حرف مفت نزن _        

 
 ی نگاه مطمی به من و شراگرانی که ديدی از دی تونی نمیهما تو خواهر من _        

 ...یکنن، نگاه کن
 

  هم که خوب بوده خدارو شکرهی کلوندیپ...  چشهطتیمگه شرا _        
 

 : کندی و با حرص گوشم را پر مدهی جودهی جوشیصدا        
 

...  داشتهشی تو زندگیهمه چ...  پر قو بزرگ شدهيال...  تک دخترهتایهما، ب _        
 به کنار نایاصال ا...  دردسر بزرگهی براش شمی به من نداره، من فقط میاجی احتچیه

...  وابسته به مامان و باباشهتی نهایاونم ب... شنی نمیخودشم منُ بخواد، خانوادش راض
تازه ... ستیشخص ندر ضمن من هنوز حالم م...  خورهی نمب باباش آي اجازه یب

 ... بازم بگمایبسه ...  تحت نظر باشمدی بای تا کستی مرخص شدم، معلوم نروزید
 

... ي داریخونه زندگ... یپیخوشگل و خوش ت... یمهندس... ي کم نداریچیتو ه _        
 ...ي دردت نکردکی و اونو شريستادی مشکل خودت اي پاییتو مرد و مردونه تنها
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 ...ستی نی پدرش کافي برانایا _        
 

 و لحنش را عوض دی آی حرفم مانی به معی که سرمی بگويزی خواهم باز چیم        
 :دی گوی خاص خودش مطنتی کند، با شیم
 

به خاطر سالمت ... می جغجغه تو خونمون دارهی دونن ما یدرضمن اونا که نم _        
 .شنی نم وصلتنی به ایروح و روان دخترشونم که شده راض

 
 : شومی میحرص.  خنددی بلند مي شود که با صدای بهتم ميمتوجه         

 
 ...یزهرمار روان _        

 
 یبا صدا م. ردی گی کوبم اما خنده ام می مزی مي کنم و روی را قطع میگوش        
 : ام در پس آن گم شودیی تنهايآنقدر بلند که صدا. خندم

 
 وونهید _        

 
فکر حرف زدن با .  آمدی از دستم بر ميکاش کار. ردی گی هامون ميدلم برا        

 . شودی چشمک زن، در سرم خاموش و روشن می مثل چراغتایب

 ی کتد و نگاهم را به اپن می افکارم را پاره مي رشته ی اس ام اس گوشيصدا        
.  توانم صاف قدم بردارمینملنگ زدنم کمتر شده اما هنوز .  شومیبا مکث بلند م. دهد

 . رسانمی میخودم را به گوش

 : کنمی از خودش را باز مدهی رسامیپ        
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با ...  کنمیسخته اما عادت م... شمیمن خوبم، خوب ترم م... نگران نباش هما"        
 عمر با هی تونم ینم...  حالم بهتره ينجوریا...  گذرونمیفکر خوشبخت شدنش م

 شهی همیعنی اگه خوبِ خوب باشم، بودنش با من، یحت.  کنمیعذاب وجدان زندگ
...  شناسمی می رو بهتر از هرکستایب من... استرس بد شدن حالم... مضطرب بودن

 ی نشون بده اما نمي خواد خودشو قویم...  ندارهیتحمل سخت...  شکننده ستیلیخ
 خوام به خاطر من مجبور بشه به ینم...  بازهیم خودش رو ی اتفاقنیبا کوچکتر... تونه

 "... فقط بگذرونه و تحمل کنهش،ی لذت بردن از زندگيجا
 

 گذارم و ی اپن مي را روی دهد، گوشی فرصت فکر کردن نمفونی زنگ آيصدا        
 خشک دهی نرسی دستم به گوشستمی ای مفونی آيروبرو.  شودیاز آشپزخانه خارج م

 محبوبم در اهی گدنید. ردی گی نگاهم قرار مررسی در تبای ز گلدانکی شود، یم
 : دارمی بر چهره ام نشانده بر مخم که ای را با بهتیگوش.  کندیگلدان متعجبم م

 
 بله؟ _        

 
 خانوم سعادت؟ _        

 
 .بله _        

 
  جا دم در؟نی بذارم همای در خونه ارمی شماست بي گلدون برانیا _        

 
 : شودی بار است و تعجبم تمام نمنی اولنیا        

 
 ؟یاز طرف ک...  من؟يبرا _        
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 همسرتون فرستادن _        

 گرفتن گلدان چهره ام را رها لی تحوي که از لحظه يانگشتم را آرام و با لبخند        
 در يری نظی بيِ شادشان،ی کنم و از جمع شدن دانه دانه ی مکینکرده به برگ ها نزد

 دهد، همان ی را ممانی های و نوجوانی کودکي که بوي ايشاد.  شودی ميوجودم جار
 که دور از ییروزها.  بودمانی ناب زندگي لحظه هامام ترگری که بهشت، تصوییروزها

 و آنقدر انگشتمان را می افتادی اش می قهرو آشتي به جان گلدان هامیچشم عمو رح
 از دستمان به ستوه چارهی باهی که گمی زدی به آنها مشی جمع کردن برگهادنی ديبرا

 تا می کردی پنهان مییآن وقت ما گلدان را جا.  کردی قهر می آمد و به کل از زندگیم
 .می را به آب داده ازشی عزي از دسته گل هایکی باز ندی نبمیعمو رح

 
بلند .  نماندهدنشی تا رسيزیچ.  دهمی و به ساعت مرمی گینگاهم را از گلدان م        

 دنی مشغول چمی در رگ هاي جارنیری روم و با حس شی شوم و به آشپزخانه میم
 دم،ی را از زبانش شندی گرفتم و اسم فرلی تحوکی گلدان را از پیتا وقت.  شومی مزیم

 اسمم را نکهیگلدانش مخصوص بهشت بود و با وجود ا ،نکهیبا وجود ا.  کردمیباور نم
 و گلدان محبوبم را از دیای بي اهیمدام منتظر بودم همسا. برده بود، باز هم شک داشتم

 رفت، کی و پدی رسمی آمد و گلدان به دست هادی که نام فرنیاما هم. چنگم در آورد
 من ي بام خانه يرو ، برنامهی ساده، بی سعادت گاهينم نمک باور کردم که پرنده 

 .ندی نشیهم م

 نیا.  کندی مي قراری در قفل هستم و دلم از شوق بدیگوش به زنگ چرخش کل        
حاال به هر .  انجام دادهنی چننی ای کوتاه مدتمان است که حرکتی بار در زندگنیاول

 . شناسمی که باشد من آنقدر شگفت زده ام که سر از پا نمیلیبهانه و دل
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 ی جهان میقی موسنیباتری در قفلِ در، زدشی چرخش کلي و صدادی آیباالخره م        
 و ری شود، او اما سر به زیلبخندم پاك نم.  شومیبا شتاب از آشپزخانه خارج م. شود

 شی پیکم.  مانم تا سرش را بلند کندیمنتظر م.  گذاردیغرقِ در فکر قدم در خانه م
 . کندی قرارم می نگاه بیِارزان  و باالخره نگاهش رادی آیم

 : آورمی خود نميبه رو.  خوردی از استقبالم جا میگار کمان        
 

 .یخسته نباش... سالم _        
 

 دهد، اما در ی اطراف هم تاب مينگاهش را در هوا. دی آی تر مشیمعذب پ        
 !چشمانِ من، نه

 
 ...یمرس... سالم _        

 
 :می گوی با شوق مرمیگ آنکه نگاهم را بی دارم و بیعقب عقب چند قدم بر م        

 
  بهشت؟یرفت _        

 
 : پرندی باال مشی کند و ابروهایتعجب م        

 
 ... بهشتمی بعد با هم رفتاری مازشی اول رفتم پیعنی... آره _        

 
 ؟ياز دلشون در آورد _        
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 روز آن کی انتظار ندارد تنها با گذشت دی دانم شای رسد، نمی به نظر مجی گیکم        
 را فراموش کرده باشم زی قبلش حاال انگار همه چاناتیهم در سکوت از آن شب و جر

 . گلدان معجزه کرده بود انگارنیا.  خوشحال باشمنی چننیپ ا

 رسم و با ذوق دستم را به برگ یبه گلدان م.  کندی و متعجب نگاهم مجیگ        
 کند و ی گلدان مکث مدنیبا د.  کندیاهش با دستم حرکت م زنم، نگی مشیها

چهره اش .  کنمینگاهش م.  کنندی شروع به جمع شدن میکی یکیهمزمان برگ ها 
 ی کوچک را نگاه ميبرگ ها  هرچند محو و کمرنگ، جمع شدنيباز شده و با لبخند

 ی از برگ ها مگری دیکی دوباره دستم را به سمت اری اختی خندم و بیاز شوق م. کند
 .برم

 
 ...نیا _        

 
 د؟ی فرادتهی _        

 
 : کندی خودش زمزمه مي و انگار براستدی ای به گلدان مرهی و خدی آیجلوتر م        

 
 . خواست کله مونو بکنهی ممیعمو رح _        

 
 . پروا، شاد مثل آن روزهای خندم، بیباز م        

 ی ممی گلدان، گرفته بودم، در صداافتی دري که از لحظه ی مثبتيتمام حس ها        
 :زمیر
 

 . خوشحال شدمیلیخ... دی فریمرس _        
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 روند در هم گره شوند را ی که مییاخم ها.  چرخدیسرش با بهت سمتم م        
 .دی آی زبانش نمي روی کند اما حرفیدهان باز م.  کندیکنترل م

 
 از دمیاز شکل گلدونش فهم... انتظارشو نداشتم... وکه شدم آورد شکی پیوقت _        

 ...یمرس... یبهشت گرفت
 

 کند و به من من افتادنش مزه یسکوت و تعجبش آرام آرام لبخندم را خشک م        
 . کندی می را خنثینیری شي
 

 ...آره... خب ... نیا... آهان... من _        
 

 ي هی ماگری شود که دی می گلدانخی روند و نگاهم با اخم می در هم ممیاخم ها        
 . شودی ام نمیخوشحال

 
 .من برم لباسمو عوض کنم _        

 
 هنوز سر بلند نکرده ام که با سرعت از کنارم م،ی آی آرامش به خودم ميبا صدا        

 ی مهرچه.  کنندی دهم که خود را جمع می مينگاهم را به دو برگ آخر.  گذردیم
 باز گردانم و با تمام می را به رگ هانیری توانم آن حس خوش طعم و شیکنم نم

 . جمع شومخودم  دراهی گنی خواهد مثل ایوجود دلم م

تمام .  شومی غذا مدنی روم و مشغول کشی شلوغ به سمت آشپزخانه ميبا فکر        
 وی خودم سناري براي خودی به مغزم راه ندهم و بی فکر منفچی کنم تا هیتالشم را م

 . شودینسازم اما نم
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 کند و ی مي بازشی خوردن فقط با غذايبه جا. دی آی صداتر از قبل می بدیفر        
 توجه یب.  کندی کند و آشپزخانه را ترك می شود آرام تشکر می هم که خسته میوقت

 ی را بر ملمیبا پوشم، مویمانتو و شالم را م.  رومی کنم و به اتاقم میظرف ها را جمع م
 نمی و به سمت ماشرمی گی بهشت را ميشماره .  شومی مارج صدا از خانه خیدارم و ب

 !ابمی را باز نمیری خواهم تا دوباره حس شی مدیی تاکیفقط .  رومیم
 

 سالم هما جان _        
 

 ن؟یخوب... سالم عمو _        
 

 ؟یخوبم بابا جان تو خوب _        
 

 . دهمی مدی اتاق فري پنجره ي دهی کشپی تا کپی کيرا به پرده نگاهم         
 

 ممنون _        
 

 . دانم چطور سوالم را بپرسمینم        
 

  شده؟يزیچ _        
 

 :ستمی ای چرخم و پشت به پنجره میم        
 

 ... خواستمی دوتا گلدون میکی...  یعنی...ي جورنی همیعنی... نه نه _        
 

  دخترم بگو برات بفرستم؟ي خوای میچ _        
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 ی مي دانست حتما اشاره ای نالد که اگر می دلم مرمی گیناخنم را به دندان م        
 .کرد

 :می آیاحمقانه کوتاه نم        
 

  ازتون؟رمی بگامی تو بهشت بنی دار،ی قهرو آشتياز اون گال _        
 

 کننده ی عامل خنثای میانگار که جواب عمو رح.  کوبدی میقلبم مثل بمب ساعت        
 ! در جا باعث انفجارای شود یم
 

 . برداری داشتم، اما مازيبابا جان چند ساعت زودتر تماس گرفته بود _        
 

 : فرستمیآب دهانم را به زور فرو م        
 

 ار؟یماز _        
 

 ... بدههی خواست هدیآره اتفاقا م _        
 

 دور یی مرغ سعادتم از جاي بال بال زدن هايفقط صدا...  شنومی نميزی چگرید        
 .دی گشای رسد، که انگار از فرسنگ ها آنطرف تر از من و خانه ام بال میبه گوش م

 
 ام که آرامش و حس خوبم را به فنا برد، در را ی خودمی بي از کنجکاومانیپش        
 شود و با اخم ی با شتاب از اتاق خارج مدیهمزمان فر.  شومیم کنم و وارد خانه یباز م

 . آوردی مورشی به شدت در هم، به سمت در ییها
 

  شده؟یچ... چته _        
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 : زندیهول کفشش را پا م        

 
 . اومدم نگران نشورید...  شرکترمیم...  اومده شی واسم پي کارهی _        

 
 ی شود و در را به هم می گذرد و از خانه خارج میو چنان با عجله از کنارم م        

 . کنمی نمدای پی حرف و حرکتچیکوبد، که فرصت ه
 

 که تا یتا به گلدان.  رومی مشیقدم قدم پ.  فرستمی مرونینفسم را پر قدرت ب        
 رسم و ی شقاوت، مي هی مرغ سعادت بود و حاال ماشکشی در نظرم، پشی پیقیدقا

 : زنمی برگ منی انگشتم را به اولنهیری دیطبق عادت
 

 ؟ی خنگیلی بود، خی کي همه شتاب برانی ايدیاگه نفهم _        
 

با .  شود نه آرامیدلم نه سبک م.  استدهی فای کنم هر چه آه بکشم بیحس م        
 جمع شدن ي رهیخ. م پرتاب کنرونی کنم نسترن را از افکارم بی میتمام قدرت سع

 : شومی کوچک ميبرگ ها
 

 ...چه... ی چه نباشی باشدی فري هیچه هد _        
 

 : زنمی از برگ ها مگری دیکی یانگشتم را ب        
 

 ...اریدخالت ماز...چه _        
 

 : سوزدیته دلم اما م        
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 مورد اهیهنوزم تو گ...  کنهی نمجادی ای که از تو دارم، فرقی خاطرات خوبيتو _        
 ...فقط... یعالقم

 
 : کنمیگلدان را بلند م        

 
 ... برام سختهدنت،ی تحمل دگهید... فقط _        

 
 روم و ی جان سالم به در برده بودند مدی که از جنون فرییبه سمت گلدان ها        

 ولو نی زمي رو دهم و خودم هم کنارشی نشود قرارش مدهی که دي طورهیپشت بق
 : شومیم
 

  من خلم؟ی کنیتو هم فکر م _        
 

 ی در خود جمع مشی اختالف با ساعات پي بدون ذره ابای کوچک زيبرگ ها        
 : شودی نمقی واکنش به جانم تزرنی از ای حس خوبچی هگریشوند، اما د

 
  نه؟ده،ی بعدی کارا از فرنی ای دونستیتو هم م _        

 
 . لرزاندی کوچک را مينفسم برگ ها        

 
 نداره؟...  چرا من انقدر دوسش دارم و اونی دونیتو م _        

 
 یکی ي چکد و روی چشمم مي از گوشه ي خبر و اجازه اچی هی قطره اشک بکی        

 . افتدیاز برگ ها م
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 گل دوست يه  هم حوالی نگاهمی نی حتگرید.  شومی بندم و بلند میچشم م        
 . کنمی نمزمی نفرت انگیِداشنت

 ی جا فرو مکی دلم را ي از صندوقچه ختهی ررونی بيبغض و بزاق و حس ها        
 :دهم

 
 دیاصال فر...  کنهی کارا منی از ادی کردم فرالی دونم خل و چلم که خیخودم م _        

 ! مسخرهکی رمانتي حرکتانیچه به ا
 

 ی کشم پوزخند می که شال را با شدت از سر می روم و در حالیبه سمت اتاقم م        
 : را خوب بشنودمی صداچارهی باهی برم تا گی را باالتر ممیزنم و صدا

 
 ... خودش تو رو فرستادهدی تعجب کرد وقت شني چطوريدید _        

 
 ی درون کمد پرتاب ميازیه امت حرکت سکی کنم و با یمانتو و شالم را گلوله م        

 : کوبمیکنم و بعد هم با تمام قدرت درش را بر هم م
 

 لطف مزخرف در نی ای به چه حقارخانی خواد بدونم مازی فقط دلم م،ی دونیم _        
 ... من شوکه نشهي جلوينطوری بگه که ادی نکرده به فریحت... حقم کرده

 
 که ی شتابتی دفعه در مغزم افتاده و با نهاکیه  کیمی شوم و با تصمی میحرص        

 . رومی شوم و به سراغ گلدان می دهد از اتاق خارج می اجازه ممیپا
 

 نی از اگهیتا بفهمه د...  بهتر باشه تو رو براش پس بفرستمدیاصال شا_        
 ... درحقمون نکنهایجوونمردباز
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 . هنوز در حال جمع شدن هستندچارهی بيبرگها        
 

 . خورهی حالم ازت به هم منمی بی کنم میحاال که فکرش م _        
 

 یاما دستم فرمان نم.  خانه پرتابش کنماطی جا وسط حنی خواهد از همیدلم م        
 .برد از مغزم

 ی گلدان مشت مي به لبه دهی و دستم نرسردی گی چشمم رنگ مشیبهشت پ        
 .شود

 
 ...لعنت به تو و خاطرات مزخرف من _        

 
 توان انجام ی ست که مي کارنی مسخره تردی بازگشت فري برادنیانتظار کش        

 . دهمی انجام ميکاری از سر بقای کار مسخره را دقنیداد و من ا

 خودم کار کرده ام تا باور کنم که امروز اصال، نه ي روی چند ساعت کلنیدر ا        
 ! شدعی وسط ضانی ایی آورد و نه همای آمد، نه گلدانیکیپ

 لحظه نی شکست خورده که تا ابای موفق نبوده ام و پروژه ام تقریلیهرچند خ        
 به سر بی غری در شَکگری حاال دست،ی هم بد نیلیاما خب خ. هنوز در فکرش هستم

 . برمیم

 نی من دوست داشتم همچای فرستاده شد ی واقعا گلدانای آنکهی از ای ناشیشَک        
  فرستاده شود؟دی از طرف فریگلدان

 ي هايوسازی سناردمی بود که فهمنی فکر ها داشت انی که ای مثبتيتنها نکته         
 آنقدر مرا دوست دی مثال فکر کنم، فرنکهی چسبد، ای به دلم مبی عجییایمثبت و رو

 را از دلم درآورد، گلدان مورد عالقه ام را ی آن شبِ لعنتي ماجرانکهی ايدارد که برا
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 گلدان از نی پرسم ای می کند وقتی مدی هم تاککیبه پ  فرستد وی ممی براکیبا پ
 کنم و ی ذوق میو من کل "همسرتون": دی بگوقی عمی او هم با تبسمست؟یطرف ک

 "همسرتون" گذارم و منتظری خانه مي نقطه نیبا عشق در بهتر. رمی گیگلدان را م
 چی را بدون هاهی گنی از امانیبای و خاطرات زمینی نشی و بعد با هم مدیای شوم تا بیم

 . گذردی بهمان خوش می و کلمی کنی مرور م،ی مزاحمچی از هییرد پا

 "وونهیبس کن د": زندی مادی از ته مغزم فری خشنيصدا        
 

در .  شومی سرو ته بلند می بيخسته از فکرها.  دهمیسر را تند تند تکان م        
 برق دی به سمت کلاطیبا احت.  خبرمی رود بی که از دست می مانده ام و از زمانیکیتار

.  کنمیچراغ را روشن م.  که هستم نشومینی ناقص تر از ایکی تارنی روم تا در ایم
ساعت از هشت .  دارمی ام را بر می روم و گوشیاپن م به سمت.  زندینور چشمم را م

.  ماندن در خانه را ندارمي اندازم، حوصله ی سوت و کورم مي به خانه ینگاه. گذشته
 .ستی هم بد نیلیخ.  دهمی تکان می ام را کمی زخميپا

 دوزم، ی ام می گوشي نهی در پس زمدهی مرد خوابينگاهم را به چشمان بسته         
 خانه نی سنگي راحت تر از تحمل کردن فضایلی خیلی خ،یتحمل درد پا بعد از رانندگ

 ! است، بدون تومانی
 

 کشم چند وقت ی ممی هاهی را در ريزیی سرد پاي هوامی آی مرونیاز ساختمان ب        
 به ذهنم دی جز فري فکرچی لذت نبرده ام؟ چند وقت است که هزی چچیاست که از ه

 قی عمی شده ام؟ نفس آخر را با آهوانهی دنی چننینداده ام؟ چند وقت است که اراه 
 مامان و هامون ي هوایدلم حساب.  دارمی بر مقدم نی فرستم و به سمت ماشی مرونیب

 و من هم که همش ترس می بودمارستانی هفته که همش در بکیآن . را کرده
 . هم به سرم آمددمی ترسی را داشتم و آنچه که مدی فردنیفهم
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 یدلم م.  خواهدی بازوان مادرم را مانی از حد دلم حل شدن در مشیحاال اما ب        
 خواهد با یدلم م.  را نوازش کندمیخواهد شب تا صبح کنارش بخوابم و او موها

  ام؟دهی آخ خدا چند وقت است مثل آدم نخندم،ی بخندم،یهامون کل کل کن

 داشت تا ی دست از سرم بر مدیترس جدا شدن از فرکاش .  رفتمیکاش م        
 . شدمی شد تا رها می باز می عشق لعنتنی اریکاش زنج.  رفتمیراحت م

 در ي رهی دهم اما دستم به دستگی را فشار مموتی رستم،ی ای منیکنار ماش        
 . شومی در جا خشک مدهینرس

 
  که؟یکی نزدیگفت... دی فرییکجا _        

...         

 باشه بابا زود باش _        
 

 ! پشت در استاریماز. شودی مدهینگاهم به سمت در کش        

 دارند اما با تمام قدرت در جا نگهشان شی به حرکت به سویبی عجلی ممیپاها        
 ي که کرده، سرش هوار بکشم و هم گوشه ي خواهد بابت کاریهم دلم م.  دارمیم

 لحظه به لطف دخالتش نی تا اای حس دننیباتری بودم زدهینم اگر نفهم کیدلم فکر م
 . رقم خورده بودمیبرا

 ای به خانه برگردم دی دانم حاال بای سرو تهم هستم و نمی و دار افکار بریدر گ        
 . کندی هول ترم منی توقف ماشي روم که صدارونیب

 
 چه عجب _        

 
 .دم کرری گکیتو تراف _        
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 ترساندم و هم ی زند که هم می موج مي طبکاری نوعشانی هر دويدر صدا        
 .دنی شني کند برای مزی را تمیگوش ها

 : شودی بلند مدی فري کند که صدای چه ماری دانم مازینم        
 

 ! سوار شوای بيریکجا م _        
 

  خونه؟ي بري خوایمگه نم _        
 

 :دی گوی با تمسخر مدیفر        
 

 کار؟ی خواستم چی خواستم برم تو رو میخونه م _        
 

 :دی گوی می نگه دارد شاکنیی را پاشی دارد تن صدای که سعی در حالاریماز        
 

  وقت شب؟نیپس چه مرگته ا _        
 

 :دی آی منی باز و بسته شدن در ماشيصدا        
 

 ؟ی کنی کمک میگفت _        
 

 "کمک" نی رود از ای در هم ممیاخم ها        
 

 ! برو خونه زنت تنهاستایگفتم اما نه حاال، ب _        
 

 سابقه گوشم را ی بی که با خشونتدی فري و بعد صدااری لرزد از لحن مازیدلم م        
 : کندیپر م
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 يگلدون فرستاد يدر ضمن تو غلط کرد... یتو الزم نکرده نگران زن من باش _        

 ! زن منيبرا
 

 ،ي که هرچند صوریتی دانم ذوق مالکی حال نمنیبا ا.  از لحنشستدی ایقلبم م        
 !دهی هم فهمدی زده و فراری که مازي بترسم از گندای شود را بکنم یخرجم م

 
 از طرف تو فرستادم _        

 
 ي به من خبر بددینبا...  من خبر ندارمیوقت... يهمونم غلط کرد _        

 
 د؟یفهم _        

 
 ! کندی پرسد که چشمانم را گرد می میسوالش را با چنان ترس        

 
 ! احمقيگند زد!  من نفهمهيمگه خنگ باشه که از هالو باز _        

 
 : کندی نمشی به کنترل تن صدای تالشگری داریماز        

 
 منم گفتم حاال که ،ي و ناراحتش کردي طبق معمول گند زدیصب گفت _        

 ... سرت شلوغهیجنابعال
 

 ماند و ی که نصفه ماری شود و حرف پر تمسخر مازی که تند میی قدم هايصدا        
 ی را از ترس حادثه به سمت در ممی کند، قدم های گوشم را کر مشی که تپش هایقلب

 : کندی در جا متوقفم مدی فريکشاند اما خشونت صدا
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  بود؟یمنظورت چ _        
 

 منطورم واضحه _        
 

 . اندازدی شود و دستانم را به لرزه می مدهی جودهی جوشیصدا        
 

 اعصاب ندارم مثل آدم حرف بزن... ستی من حالم خوش ناریماز _        
 

پس خوب گوش کن، نسترن به هر ...ی گم که خوب بفهمیباشه مثل آدم م _        
 ... بفهمنوی اي تو زن دارگهی که برگشته االن دیلی که رفته و به هر دلیلیدل
 

 ...اریبس کن ماز _        
 

 . خوردی منی شوند و صورتم از بغض چی لرزانم مشت ميدست ها        
 

 .تو خودتو جمع کن... تو بس کن... قیرف... آقا...داداش... دیفر _        
 

  بفهمهقتی خوام حقیگفتم فقط م _        
 

تو در برابرش ... دختر عمت...  بدبختيتو زن دار... شهی میبفهمه چ _        
 ...یمسئول

 
 ی که می با خشمدی فري و صدازندی ری فرو ممی صدا از چشم های بمیاشک ها        

 : رودی در قلبم فرو مخی گردنش را برجسته کرده مثل سيدانم رگ ها
 

 ...اما...  من حواسم به زنم هستاریماز _        
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 کند، ی متی به قلب من سرامی و مستقدی آی مرونی که از قلبش بيزنم را با درد        
 . کندیادا م

 
 ... تو گوشش خوندهی دونم چینم...  کثافت نامردههی اریخشا _        

 
  به هما فکر کنکمی به تو چه؟ دی خونده باشه فریهر چ _        

 
 تلخ در وجودم تی نهای بی آورد حسی بر زبان ماری که مازی نامم با بغضدنیشن        

 . کندی ميجار

 نکهی تا اد،ی آی ها منی غارغار کالغ و حرکت ماشي شود و فقط صدایسکوت م        
 : کندی مزی را تمی دوباره گوش هادی آرام فرتی نهای بيصدا

 
 !ی کنی کمک میگفت _        

 
 : رومی به سمت در منیپاورچ        
 

 ... هم اونوی کنی متی هم خودتو اذي داردیفر _        
 

 ... شمیتا نفهمه آروم نم...  کار کنم یچ...  دونمیخودم م _        
 

 يای کنار بدی فقط با،یشی هم آروم نمیبهش بگ _        
 

 ؟ی چیعنی ی فهمیم... قرار بود زنم بشه...  تونمینم...  اری تونم مازینم _        
 

 .زندی ری مرونی سرعت دانه دانه بتی با نهامی شوم و اشک هایپشت در آوار م        
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 گم، هر طور ی کنه، من براش می راحت مالتیباشه اگه دونستنش خ... باشه  _        
 ...ی فکر کنتی به زندگدی تو فقط بادیاما فر... شده

 
 دیی تاي با خودم روشن شود،او اما به جافمی جواب دهد تا الاقل تکلدیمنتظرم فر        
 :دی گوی ماری مازبی تکذای
 

 .نی آب شده رفته تو زمستشین _        
 

 ؟ی چیعنی _        
 

تا ظهر موندم !  رفتم سراغش، نبودرون،ی بمیصبح که از بهشت زد.  دونمینم _        
 به دختر خالش افتاد رفتم ادمی دفعه هی نشد نه از خودش نه اون نامرد، يخبر

 ...سراغش اما درو روم باز نکرد
 

 ...يتا االن کجا بود _        
 

 با چمدون شبید...  گفت رفتن مسافرتی مشونی همساار،ی خشايرفتم خونه  _        
 . بودتشوندهید
 

 . شودیرششان تمام نم کنم اما بای را پاك ممیاشک ها        
 

 کجا رفتن؟ _        
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 دونه که افتاده به موش و گربه ی دونم، اما شک ندارم دختر خاله ش مینم _        
 .يباز
 

 ؟يبا باباش حرف نزد _        
 

 ...دهی که ازش دارم جواب نميشماره ا _        
 

 ... برگشتن لندندیشا _        
 

 ي مهی در ندی شوم که جواب فری هوا بلند میب.  ممکن استیعنی.  شومیشوکه م        
 . شومی ولو منی زمي جان روی کند و باز بیراه متوقفم م

 
  دنبالشرمیم _        

 
 . کم از حال من ندارداری مازيبهت صدا        

 
 !دیفر _        

 
 ...نی براش روشن بشه، همقتی خوام حقی گفتم فقط ماریماز _        

 
 . شودی هم ساکت ماری که مازدی گویآنقدر مصمم م        

 
 يزی چدی کن شاي کارهی ي دختر خالش تو قبال باش حرف زدي خونه می برایب _        
 بدونه

 
  فردا صبحي برو خونه بذار براای بدیفر _        
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 ترسم یم... دت داره منِِ نامرد کثافت مزخرف عايای بازوونهی هما به داریماز _        

 شی فرستمش پی مرمی گی مطیفردا هم براش بل... زمیباز برم خونه اعصابشو بهم بر
 ...عمه

 
 . هم ندارمدنی شني نای حتگرید.  شودیجان از تنم خارج م        

 "خاك بر سرت...  خواد ردت کنه بره دنبال عشقشی مچارهی احمقِ بيهما"        
 

 .... چـدیفر _        
 

 ي تونم کاری که دارم، نه می حال افتضاحنی من با اشهیداره ذره ذره آب م _        
 ...نمشی حال ببنی تونم تو ایبراش کنم نه م

 
 ! تو، االن هماستی زن تو،زندگدیفر _        

 
 .رمی خواهد بمی سوزاند دلم می دل ممی برانی چننی ااری که مازنیاز ا        

 
 رمی افتاد مابیآبا که از آس...  خوام دورش کنمی منی هميبرا... دونمیم _        

 ...دنبالش
 

 ...ی کنی اشتباه مي داردیفر _        
 

 :اری مازي کالفه ي و صدانی باز و بسته شدن درب ماشيباز سکوت و صدا        
 

 ...امی بذار بد،یصب کن فر... یلعنت... وونهیاحمق د _        
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 . روند سراغ نسترنیم.  روندیم        

! ي اجباريعازم سفر!  که فردا عازم سفر استییهما.  ماند و حوضشیهما م        
 . چاك دهدقهی عشقش ي راحت براالی با خدیتا فر!  دور شدني برايسفر

 
. ستمی ای کنم و می از از سلول سلول تنم، جزم میی با گدایتمام عزمم را به سخت        

.  کنمی حس نمياصال درد.  رومی لنگانم دوان دوان به سمت خانه مي توجه به پایب
 . کنمی را حس نمي دردچی هگریقلبم آنقدر بد شکسته که د

با کفش وار خانه ام .  شومی چرخانم و وارد خانه می در قفل می را به بدبختدیکل        
 در سرم ي فکرچیه.  کنمی لگد ممی روحم را با کفش های سرد و بيخانه .  شومیم
 جا نی و از ازمی را درونش برمی چمدانم را بردارم لباس هادی دانم بای فقط مستین

 . کندرونمی بی و مجلسکی شیلی خدیبروم، قبل از آنکه فر

 لمی وساي و همه ستمی ای حال سر سختانه منیبا ا.  کنندی را تار مدمیاشک ها د        
 دارم و از ی را بر مفمیک.  کشمی را به زور دنبال خودم منیچمدان سنگ.  دارمیرا بر م

 افتد و او ی مابی خورم، حتما هم که آب ها از آسیپوزخندم را م.  شومیخانه خارج م
که .  بکشدنجای دهم که گذاشتم کار به ایفقط خودم را فحش م! دبه دنبالم خواهد آم

 .ن له شود نستري دست و پاری دلم زنی چننیا

 که چشمم جز ی شوم و در حالی منیسوار ماش.  زنمی را منی در و ماشموتیر        
 . رانمی به سمت فرودگاه مند،ی بی نميزی رود روان شده از چشمانم چانیجر

 تازه ست يری رو هر وقت از آب بگیماه " زندی بابااتا در گوشم زنگ ميصدا        
 "باباجون

 . کشمی ام را باال مینی کشم و بی ممیپشت دستم را به چشم ها        

 "رهی می فقط م،يری رو که از آب بگی روزا ماهنی بود بابااتا، امایاون مال قد "        
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 کشم، ی نفس مقیعم. می آی منیی اتوبوس پاي از پله های الك پشتیبا حرکت        
.  خشک شده و ورم کرده اندمی نوای بيهاپا.  کنم از حبس آزاد شده امیحس م

 شبید.  در حکم شکنجه بوده و هستمی براشهی آن هم در شب، همياتوبوس سوار
 کردم تا حاال نه ی غلط را نمنیبود ا  آمدهرمی گمای هواپطیاگر مجبور نشده بودم و بل

 . سالمم هم لنگ بزندي که پای زخميتنها پا

 ي با شماره یکی پالستي رهیدا.  رومیلنگان لنگان به سمت صندوق اتوبوس م        
 .رمی گی ملی دهم و چمدانم را تحویپانزده را به کمک راننده م

 
 که به نیهم.  گذارمی مشی قدم پنالی ترمیِ و سکوت سحر گاهیکیدر تار        

 ی مورشیبه سمتم  "یاکس تیتاکس" شوم جماعت مردان، با شعار ی مکی نزدیخروج
 کلفت، لی سبیکی جوان است یکی.  خوردی چرخ مشانی چهره هاينگاهم رو. آورند

 با یکیآن .  نوشدی ميچا  آرامیکی. الی خی بیکی اش خشن است، افهی قیکی
 نکرده شاخ و تی که نوبت را رعایکی آن ي برايگری کند و دیهمکارش بگو بخند م

 بسته به دلم خی یی تنهانی ساعت از شبانه روز و در انی در اکی چیه.  کشدیشانه م
دو سه .  هستندبمیاما آنها هنوز در تعق.  شومی شان دور مياز محدوده . نندی نشینم

.  استنشی ماشي هاشهی کردن شزی که مشغول تمنمی بی را ميرمردی پترقدم جلو
 :دی گوی افتد در همان حال میچشمش که به من م

 
  دخترمي خوای میتاکس _        

 
.  کنمدای نجات پ،ي گوی روم تا از دست جماعت تاکسی به طرفش ماری اختیب        

با .  گذاردی باز درب جلو مي پنجره ي زند و لبه ی با آرامش لنگش را تا مرمردیپ
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 کند و ی چمدانم را بلند می حرفچی هیب.  کندی درب صندوق را باز منهیهمان طمآن
 . دهدی ميدرون صندوق جا

 میکف پا.  شومی روم و سوار می بندد به سمت درب عقب میدرِ صندوق را که م        
 نیماش.  در حال باز شدن هستندمی کف پاي هاهی کنم بخیآنقدر ورم کرده که حس م

 دردناکم يزانو.  افتدی ناکام راه مي نگاه غضب آلود راننده هاری کند و زیرا روشن م
 . دهمیرا ماساژ م

 
  کجاست؟رتونیمس _        
 

 . چسبانمی و سرم را به پنجره ممی گویآدرس را م        

 "کاش مامان شک نکنه"        

 که ی خواهم با وضعینم.  خبر بدهمي به شاددیبا. چمی پی را در هم ممیدست ها        
اصال !  شودیهر چند او که اصال نگران من نم!  نهدیاما فر. دارد نگران من هم باشد

 و بسوزد و ندی به دلم، خاموش نکردم، تا ببقتی حقنی اثبات همي ام را هم برایگوش
 نداشتم نه از او یامی تماس و پچیه. ابمی اسارت نجات بند نیخاکستر شود، بلکه از ا

 ،یی پر از تنهاي زده خی شب سرد و نی همراه اول هم در ای حتگر،ی کس دچینه از ه
 . کرده بودمیرها

 . کندی مبمی نصنهی مهربان را از آرمردی کشم توجه پی که میآه        

 اصال به خانه بر شبی ددیگفته بود منتظرش نباشم و شا.  بندمی را ممیچشم ها        
او که به اتاق من سرك .  کردی به حال من نمی گشت هم فرقیهر چند برم! نگشته

 ! ساك سفر بستهای کنج آن اتاق به خواب رفته، یی هماندی تا ببدی کشینم

 راحت وصله ها را به او الی گذارد مغزم با خی است و نمدیدلم هنوز در سنگر فر        
 .بچسباند
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 " توجهشو جلب نکرده؟نممی ماشیِ خالي جایعنی"        

 . دهمی تکان میسرم را به نف        

 " اصال شب برنگشتهدیشا... دهی بوده ندکیخب شب بوده تار"        

 " تو رو دوست ندارهدیفر... ستیمهم ن... گهیول کن د"        

 ابانی کنم و نگاهم را به خی از افکار آزاردهنده، چشمانم را باز میی رهايبرا        
 هم چگاهی هگری دانم که دی و مستیحالم خوب ن.  دارميحس بد.  دهمی میخال

 . شودیخوب نم
 

 ي نهی کنم، هول آی را گم ممی دست و پام،ی رسی خانه که مکی نزدابانیه خب        
 ینم.  اندازمی درب و داغونم مي به چهره ی آورم و نگاهی مرونی بفمیکوچکم را از ک

 .نندی آشفته ببي افهی قنیخواهم مامان و هامون، مرا با ا

 فکر یی که در اتوبوس نشسته بودم، به حرف های تا صبح، تمامِ پنج ساعتشبید        
 قصه بافته بودم و یکل.  از ماجرا نبرندیی به مامان و هامون بزنم تا بودی کردم که بایم

 نتوانم دمی ترسیآنقدر با خودم مرورشان کرده بودم که همه را از بر بودم، فقط م
 . نقشه ها نقش بر آب شوندو خوب در نقشم فرو روم

 
 شال ری کنم و زی را با انگشت شانه ممی موهايجلو.  کشمی ممی به ابروهایستد        

 رنگ به ی پنهان شود، اندکی کنم تا پشت صندلی سرم را خم میکم.  دهمیحالت م
 لی و وسانهیآ.  ام وحشت نکندافهی قدنی که مامان با ديدر حد.  پاشمیچهره ام م

 دهم و باز چشم بر ی مهی تکی صندلیرا به پشت  گذارم و سرمی مفمی را در کيرنگرز
 . گذارمیهم م

 " کنمیخواهش م...  بهم آرامش بدهایخدا "        
 



 328 

 شک ی پنج است و بکیساعت نزد.  کندی خانه توقف مي مرد مهربان جلوریپ        
  چمدانم را کنار در خانهنهی با طمآنرمردیپ.  شدهداری خواندن نماز صبحش بيمامان برا

 . رودی کند و می می خداحافظرد،ی گی اش را مهی مهربان کرايبا لبخند.  گذاردیم

 مقدمه ی و بیی هوکی نیا. استرس دارم. ستمی ایمن اما همانجا پشت در خانه م        
 ی ذهنم هم، پوشانده نمي بافته ي ست که با تمام داستان هابی عجيآمدنم آنقدر

 کار از کار گذشته چون دستم در گری دانم اما دی بهتر می را خودم از هر کسنیا. شود
 ی لرزان می کوبان و دستی ها را با قلبهیثان. فشارد ی و زنگ را مستیفرمان مغزم ن

 :شمارم، که
 

 ؟؟؟ياومد... یتو ک...؟؟؟ییهما مامان جان تو!!!! هما _        
 

 . شودی باز میکیا ت مبهوتش در سکوت کوچه، در بيهمزمان با پخش صدا        

 ي کشم پا در محوطه ی که چمدان را دنبال خودم می دهم و در حالیدر را هل م        
 . گذارمی آپارتمان ميورود

 یم.  را کم دارممی چنگک چنگ انداخته به گلونی آشفته، فقط همطی شرانیدر ا        
 رشته نجای مامان منفجر شود و هرچه تا ادنیترسم قدم از قدم بردارم و بغضم با د

 .کردم در برابرش پنبه شود

 . کشمی دردناکم مي به زانوی بندم و دستیدر را پشت سرم م        

 یاونا به قدر کاف...  بفهمندینبا... مامان و هامون گناه دارن... آروم باش هما"        
 "... رو دوششونی بار باشدیتو نبا... دارنیناراحت... مشکل دارن

 ی لرزانم را مشت مي کشم و دست های لرزان مینفس. ستمی ایصاف و محکم م        
 .کنم

 " باشيقو... هما...  ی تونیتو م"        
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.  شومی دهم و وارد می ساختمان را هل ميدرب ورود.  رومی مشیمضطرب پ        
 که پله ها را یی پايصدا باز شدن در خانه و ي کشم در صدای که میقی عمينفس ها

 . شودی گم مدی آی منیی پایکی یکی

 "به خاطر مامان و هامون... آروم باش..  نیآفر"        
 

 آخر را از عمقِ عمقِ جانم قینفس عم.  نشانمی برچهره ميلبخند.  بندمیچشم م        
 . کشمیم

 " شروع شد همايباز"        

 اسکار هم نشد ي زهینچنان در نقشم فرو روم که جا کنم آی میبا تمام وجود سع        
 یلبخندم از تصورات مضحکم کم.  شاخش باشدي روگری فجر دي جشنواره ي زهیجا

 مامان و هامون يبرا. ستی اش هم که اصال مهم نیتلخ. ردی گی به خود متیرنگ واقع
 . شومی آدم و عالم هم ميمسخره 

گفتنِ کارگردان در تمام  "حرکت" يصدا. ردی گی را به عهده میمغزم کارگردان        
 . کنمی را شروع مي و بازمی گشایچشم م.  شودی انداز منی تنم طنيسلول ها

 
 یبغضِ سمج، که م. ردی گی نگاهم قرار مررسی در تدشیمامان با چادر نماز سف        

 : دهمی قورت مامدهی را ناندازدی چنگ بمی تا بر گلودیآ

 "...کمکم کن... توروخدا...  ایخدا "        

 که تمام حرکات و یمامان با بهت.  گذارمی مشی کنم و قدم پیلبخندم را محکم م        
 یب.  رساندی ام می قدمکی کند و خودش را به یوجناتش را پوشانده پله ها را تمام م

 .ردی گی محکم مرا در بر می مکثچی هی و بی حرفچیه

 "دمی خدا به آرزوم رسیمرس "        
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 چسباند که ی کند و مرا به خودش میآنقدر محکم دستش را دور کمرم حلقه م        
.  تپم و او در وجود منیانگار من در وجود او م.  شودی میکی قلبمان ي تپش هايصدا

 ی هوا از چشمم می که بی کنم تا کارگردان قطره اشکیسرم را در گردن مادرم فرو م
 . شودی چادر مادرم گم مپود  که در تارویاشک. ندیچکد را نب

 
 ؟ي خبر اومدیچه ب... قربونت برم من... هما جانم _        

 
 ی بهتش را مي جای کند، نگرانیبا دقت نگاهم م.  کندیمرا از خودش جدا م        

 :ردیگ
 

...  شدهيزی چهی دونستم یمن همش نگران بودم، م...  شده آرهيزیچ _        
 شده قربونت برم، یچ... دمیخواب بابا رو د... دی کنی مي پنهون کارنی داردونستمیم

  کجاست؟دیفر
 

فقط .  و از ته دل زار بزنماندازمی خواهد خودم را دوباره در آغوشش بیدلم م        
 از نسترن از.  نداردی که تمامی از حماقتم از حماقتاهمی از بخت سز،ی از همه چم،یبگو
غم . مامان و هامون گناه دارند.  توانمینم.  شودیاما نم.  تا سبک شومزی از همه چدیفر

!  ندارمانی منی ایی جاگریمن د!  هاموني براتایبس است و غم ب  مامانيهامون برا
 . خواهم داشته باشمینم
 

ر  بی هر چند مصنوعي لبخندرم،ی گی نقشم را مي قهی یبا تمام وجود و دو دست        
 ترسم که ی دهم، فقط از چشمانم می مجانی شور و همی نشانم و به صدایچهره م

 : دزدمینگاهم را از نگاهش م
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اصال انگار که ... امی خبر بی بنیشیفکر کردم خوشحال م...  به خدا مامانیچیه _        
 ...انقد دلم براتون تنگ شده بود که نگو...  بودمشتونینه انگار تازه پ

 
 که ی زنم و در حالی ميگری لبخند دی موشکافي براتشی نهایدر برابر دقت ب        

 آورم ی فشار ممی روم و با تمام وجود به پاهای کشم به سمت آسانسور میچمدانم را م
 .تا لنگ نزنم

 
 اومد، چون احتماال زمانش شی براش پي دفعه اهی تی مامورهی روزی ددیفر _        
 ...ی تنها بموندی گفت نبا شد،ی میطوالن

 
 دهم و قصه ام را ادامه ی دو را فشار مي شماره يدکمه . می شویوارد آسانسور م        

 : دهمیم
 

 رمونی گمای هواپطیبل... می ساك بستعیسر...  شماشی پامی بمی گرفتمیبعد تصم _        
 ی گفت شب و تنها نمی داد، میاجازه نم... امی مجبورش کردم بذاره با اتوبوس بومد،ین

 زد یدم به دقه هم زنگ م...  شدی قهر و دعوا راه انداختم تا باالخره راضیشه، کل
 .نجامی اکه االنم...  کردیچکم م

 
 ی مقی عمي با تمسخرمی گوی که میی تنم از چرت و پرت هايتمام سلول ها        

 .خندند

 "باور کن مامان ".  چرخاندیورتم م صي را در نقطه نقطه شی مادرانه هانیذره ب        

 ی نگاهش کمرنگ می معجزه شده که نگرانای دانم خوب در نقشم رفتم ینم        
 : کندی را باور ممیشود و انگار حرف ها
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 ی کدمیاون دفعه که اصال من نفهم... يخوب کرد...  قربونت برم منیاله _        
 ...زمی عزيخوش اومد...  از بس که نگران هامون بودمی رفتی کياومد

 
 نی شود ایمگر م.  شودی دلم شاد می کند کلی که خرجم می همه حسنیاز ا        

 تو ابراز شود و حالت خوب ي توقع آن هم از جنس نور، فقط و فقط برای بيحس ها
 ؟!نشود

 
تا در را باز کند اما هنوز  رود ی مرونیبا شوق و زودتر از من از آسانسور ب        

 خواب آلود ي شود و صدای دفعه در باز مکی ده،ی در خانه نرسيدستش به دستگره 
 : کندی دلم را آب میخی ي از صخره هاگری دیکیو متعجب هامون، 

 
 !!!!جغجغه مون اومده؟؟؟ _        

 
از .  خندمی ام، میشگی به صفت همی هر اعتراض و اخمي به جاشهیبرخالف هم        

 ی شود، می مبمی که نصیاز توجه.  خندمی کند می که خرجم میتی حس مالکنیا
 کنم یچمدان را رها م.  کنندی آرام آرام شروع به آب شدن میخی يصخره ها. خندم

 . کنمی کمرش حلقه مر چسبانم و دست دوی مفشیو خودم را به تن نح
 

 ...من خواهر بزر... هامون _        
 

 ... دونمی میبزرگم _        
 

 : کندي کند و در گوشم آرام زمزمه یدستش را دور کمرم محکم م        
 

 .زمی عزيخوش اومد _        
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 ! خندمی زنم و باز می به زار زدن را عقب ملمیبا تمام وجود تما        

 کشم ی مرونی رسد از چمدان بی ممی اش تا قوزك پاي ام را که بلندی نخراهنیپ        
 ي در گشاددنمی خواهم خودم را گول بزنم که لنگی دانم چرا مینم.  کنمیو تن م
جورابم را هم .  رسدی هم به ذهنم نميگری فکر دچی شود؛ اما هی گم مراهنم،یدامن پ

 . باشدمیپا  زخمي آورم تا پوشاننده یدر نم

 مدت زمانش ي هم برای حدسی سفر، که حتنی در تمامِ مدت نامعلومِ ادیبا        
 رونی اگر خواستم هم نتوانم از آن بی حتگریندارم، آنقدر در نقشم فرو روم تا د

 .میایب

 را راهنمیپ. دیای گذارم تا باالتر بی چمدانم مي را رومی و پانمی نشی می صندليرو        
زخمش .  نزدهی بخمیکف پا فهمم چرا دکتر زانو را هم مثل ینم.  زنمیتا زانو باال م

پانسمان .  خوردی قرار گرفته جوش نمی نامناسبي اما چون جاستی نقی عمیلیخ
در تمام طول راه .  کنمی جدا ممی کنم و از زانوین نرم می به زخم را با بتاددهیچسب

 و لیگاز استر.  بود و پدرم را در آورددهی را چسبمی انگار خفت زانویشلوار لعنت
 : شودی هوا باز می خواهم زخم را ببندم که در بی دارم میچسب بر م

 
 ... نازك داد براتي هما، مامان پتوایب _        

 
.  کنم که پشت به در نشسته امی کشم و خدا را شکر می منیی را پاراهنی پعیسر        

هامون مشغول مرتب کردن .  شومی کنم و بلند می چمدان رها ميگاز و چسب را رو
 : اندازمی پانسمان ملی وساي روی صندلی پشتي شالم را از روعیسر. ستپتو 

 
 ؟ی نگرفتادی سنت هنوز در زدن نیبا ا _        
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 رود اما رونی خواهد بی کنم میفکر م.  رودی توجه به من به سمت در اتاق میب        
 : چرخدی زند و به سمتم می چند تقه به در مییدر کمال پر رو

 
 حل شد مشکلت االن؟ _        

 
 : دهمی تکان مشی براي کنم و با تاسف سریخنده ام را کنترل م        

 
 . از من بوده که خواهر بزرگتمی کوتاهستی از تو نریتقص _        

 
 : شودی مامان از آَشپزخانه بلند مي خواهد جوابم را بدهد که صدایم        

 
 .زمی عزای صبحانه بخور، گرسنه نخوابایهما جان مامان، ب _        

 
 : کشدی مسخره آه میهامون با حالت        

 
 ... خدا باز هما اومد هامون فراموش شدیه _        

 
 : کنمی درشت مشی را برامیچشم ها        

 
 یی پررویلی خگهیتو د _        

 
 کنم تا ی پا و آن پا منیا.  رامانی بار اما هر دونی زند، ایمامان دوباره صدا م        

. ستادهیهامون اما منتظر ا.  را ببندممی راحت زخم پاالی برود و من هم بتوانم با خدیشا
 کنم تا نلنگد ی که بر آن وارد مي از شدت فشارمیکف پا.  گذارمی مشیناچار قدم پ

وقف  دفعه متکی چرخد اما ی دارم، هامون هم میدوم را که بر م قدم.  کشدی مریت
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 که رفته یاخم.  کندیبا اخم نگاهم م.  گرددی شود و سرش با سرعت به طرفم بر میم
از ته دل .  رسمی ممی کنم تا به زانوی شود، خط نگاهش را دنبال میرفته پررنگ م

 . کنمیم  را لعنتنی خوني رنگ و زانوی گلبهراهنی پنیخودم و ا
 

  شده؟یخون... پات _        
 

 ذهنم پنهان ي سکانس از بر کرده بودم کجانی اي که براییوهای دانم سنارینم        
 . کنمی هنگ منطوریشده اند که ا

 :می گوی گردم و هول می و من ناخودآگاه قدم آمده را بر مدی آیجلو م        
 

 .امیمن االن م...  بروستی نيزیچ... نه نه _        
 

 ی دستش را مده،ی نرسراهنیشود دستش به پ ی خواهم بچرخم که مانعم میم        
 : خندمی می و الکرمیگ
 

 .ي خواستم چسب بزنم تو اومدی مکهی زخم کوچهی... خوبم به خدا هامون _        
 

 : زندیبا اخم دستم را پس م        
 

 ! ازشادی همه خون منی اکیزخم کوچ _        
 

 . گذارمی عقب مگری دی قدمعی را باال بزند که سرراهنمی خواهد پیم        
 

 ! به خداستی نيزیچ...  زنم روشیتو برو خودم چسب م... ا هامون زشته  _        
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 : کندی نگاهم مي و جدستدی ایم        
 

 اده؟ی زیلی هما؟ خونش خیواقعا خوب _        
 

 :می گویمطمئن م        
 

. ومدی شده خونش پخش شده اصال خون نمدهیلباسم بهش کش... خوب خوبم _        
 .امیبرو من االن م

 
 . خوردی تکان نمشیاز جا        

 
 ن؟یایبچه ها چرا نم _        

 
 :می گوی از صدا زدن به موقع مامان، بلند میراض        

 
 ... مامان جانمیاومد _        

 
 :می گویمون م در نگاه موشکاف هارهی آورم و خی منیی را پامیصدا        

 
... مامانُ هم نگران نکن... شلوغشم نکن لطفا، زخم خنجر نخوردم...  گهیبرو د _        

 .ستی نيزیاصال چ
 

  کرد؟خی اتونییهما هامون چا _        
 

 :می گویدوباره بلند م        
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  مامانمیاومد _        
 

در که پشت .  شودی از اتاق خارج ميگری حرف دی دهد و بی متیباالخره رضا        
 ی را باال مراهنمیپ.  شومی رسانم ولو می می شود خودم را به صندلیسرش بسته م

با .  کردهيزی از زخم خشک شده کنده شده و از همان قسمت خونریقسمت. زنم
 بندم و ی ملیدهم و با گازاستر ی زخم را شستشو مری السعی خرد شده سریاعصاب

 کنم و ی مضی که دم دست است تعوی را با بلوز و دامنراهنمی پعیرس.  زنمیچسب م
 . شومیبلند م

 
 ی زنم و هرچه فحش به ذهنم می راحت لنگ مالی به آشپزخانه با خدنیتا رس        

 یفقط حس م! يزی چه چای ی دانم خطاب به چه کسینم.  کنمیرسد پشت هم قطار م
 . خواهدی زدن مادیواقعا دلم فر.  شومی مهی تخلی کمينجوریکنم ا

 نشانم و محکم قدم بر ی ممی لبهاي لبخند روستم،ی ایدم در آشپزخانه صاف م        
 . دارمیم
 

 ... عوض کنمتییبذار چا... زمی عزنجای اایب...  باالخرهياومد _        
 

 الی خی واقعا بدوارمیام.  مشغول خوردن استالی خی توجه به من و بیهامون ب        
 خوشرنگ و داغ ي استکان چاکیمامان . نمی نشی می صندلي شان روانیم. شده باشد

 یبه حرکاتش م.  شودی کردنش منیری گذارد و خودش هم مشغول شی ممیروبرو
 دهم یمن اما جان م.  رودیغره م  مامان چشمي لوس کردن هايخندم و هامون برا

 ها هم دنی خندنیا. خوشم آمدهیلی قسمت نقشم خنیاصال از ا.  لحظاتنی ايبرا
.  و مربا و گردو هم گذاشتهریپن.  درست کردهمروی نمیمامان برا.  داردی تازگمیبرا
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 ي اندازد و مسخره بازیهامون مدام تکه م.  و در دهانم بگذاردردیفقط مانده لقمه بگ
 .ردی گیلقمه م او هم ي کند و برایمامان با محبت فقط نگاهمان م.  آوردی مدر
 

مامان آنقدر فکرش . آنها هم خوب نبودي هی عمل هامون که آمدم روحيبرا        
اما .  شدی نمدای لوس کردنها پنی اي برای داشت که اصال فرصتیمشغول بود و نگران

 پنهان کردن ي براشی از پشی شود بی باعث منیحاال حالشان خوب است و هم
 . ام تالش کنمختهی به هم ریِ زندگاناتیجر

 از آنکه شاد و شتری مامان و توجهات هامون بي محبت هادنی دانم چرا دینم        
 حال خودم را به دست نی دهد، با ای مشی کردنم را افزاهی به گرلیخوشحالم کند، م

 ي شوم همای میقی دقاي سپارم و برای هامون مي مامان و برادرانه هايمادرانه ها
.  کردی می اش زندگي پدري و برادرش در خانه رکه تنها با ماد ییسالها قبل، هما

 !ستی دانست چی نمی نبود و اصال عشق و عاشقشی بي که دختر بچه اییهما
 
 

.  شومی خفه کننده رها می ام از خواب که نه در واقع کابوسی زنگ گوشيبا صدا        
 کی کشم ی مقی که نفس عمنطوریهم.  داردیتپش قلبم آنقدر باالست که ترس برم م

زنگ .  کنمی دراز می دستم را به طرف گوشکی کنم و ی قلبم مشت ميدستم را رو
 ي ترسم صفحه ی حال منیبا ا.  شودی موع شود اما تب و تاب دلم تازه شریقطع م

 عی نباشد باز دلم ضادی ترسم تماس از طرف فریم.  را روشن کنمی شده گوشکیتار
 ی دوازده ظهر است و خانه در سکوتقایدق.  دهمی ميواریعت دنگاهم را به سا. شود

 . فرو رفتهقیعم

 طور به نیهم.  رودی نمیدستم به باز کردن قفل گوش.  دهمیآب دهانم را فرو م        
 شوم که یچنان هول م.  زندی چشم دوخته ام که دوباره زنگ می گوشاهی سيصفحه 
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 دارم و ی را بر می شوم، گوشیعت خم مبا سر.  افتدی منی زمي از دستم رویگوش
 هامون به دکتر رفته اند، تیزی وي و هامون براان دانم مامی منکهیبا ا.  کنمی ملنتیسا

 . زنگ در خانه پخش شودي خواهم صدایباز هم نم

 ی اجازه، پوزخند چهره ام را تلخ می اراده، بی اش، بی جذاب لعنتری به تصورهیخ        
 :کند

 "!زمیعز... ستمی نيدیباالخره فهم"        
 

 ي را با حرص رویگوش.  اندازدی چنگ ممی و بغض با قدرت بر گلوردی گیدلم م        
 روم و چند مشت آب به یبه آشپزخانه م.  شومی اندازم و از اتاق خارج میتخت م

اما  . کشمی آروم سر می مرونی بخچالی را از خی آب ي شهی پاشم و شیصورتم م
 . شودیآتش درونم خاموش نم

 مامان و هامون از ي که صداستمی ای منی به زمرهیدر همان حال و در فکر او خ        
 یدر خانه باز م.  رومی کشم و دوباره در نقشم فرو می مقینفس عم. دی آی مرونیب

.  شوندی و هامون ماسک زده وارد مدی خري هاسهی پر از کییشود و مامان با دست ها
 دکترش است و مامان آرام ي هاهیزدن به خاطر توص  آرام مشغول غرییهامون با صدا

 . شده امداری دانند بیانگار هنوز نم.  خنددیم
 

 سالم _        
 

 : چرخدی به سمتم مشانینگاه هر دو        
 

 ؟يدی خوابی مشتری بزم،ی عزي شدداریا سالم مامان جان، چرا پس ب _        
 
 :دی گویهنوز دهان باز نکرده ام که هامون م        
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 ! دادمی تا فردا جواب پس مدی بودم بادهی موقع خوابنیحاال من اگه تا ا _        

 
 :و ما هم با خنده به دنبالش.  رودی غرولند کنان به سمت آشپزخانه منطوریهم        

 
 بگم که من دی چند بار بايروز... ی کنی ميهامون تو چرا انقدر به من حسود _        

 ... با منهزیخواهر بزرگتم و کال حق تقدم تو همه چ
 

 . گذارد جواب بدهدی زنگ تلفن نميصدا        

.  باشددی ترسم فریم. ردی گی چرخد و استرس جانم را مینگاهم به سمت حال م        
 دانم تا مطمئن نشود، جرات نگران کردن مامان و ی است و مدی بعیلیهر چند خ

 ی افتاده که مبی و غربی مدت اتفاقات عجنیهامون را ندارد اما به هر حال آنقدر ا
 : اندازمی کند که خودم را جلو میم مامان قصد خروج از آشپزخانه. ترسم

 
 ... دم مامان شما به کارتون برسیمن جواب م _        

 
 قدم کی.  بر راه رفتنم ندارمی کنترلچی چرا انقدر مضطربم، آنقدر که ه دانمینم        

و .  برسانمی خواهم خودم را به گوشی دارم، فقط می قدم را صاف بر مکی لنگم، یم
 .ستی پشت خط ندیمطمئن شوم که فر

 راحت جواب الیبا خ.  شودی ناآشنا نفس حبس شده ام آزاد مي شماره دنیبا د        
 خواهم ی چرخم و میبه سمت آشپزخانه م.  از دوستان هامون استیکی دهم؛ یم

 ینم.  کندی نگاهم می و با حالت خاصستادهی پشت سرم انمی بی کنم که مشیصدا
 شود به ی که تمام نمی نگاهری و زهم دی را به دستش میگوش.  شومیدانم چرا هول م

 .ار دستم دهد هامون کي هاي بازسی پلنی ترسم ایم.  رومیسمت اتاقم م
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 . افتدی جورابم می بيو چشمم به پا. نمی نشی می صندلي رویعصب        

 چارهیبدبخت ب...  کردنِ مسخره تي نقش بازنیبا ا... خاك بر سرت هما "        
 "!دنی هم بهت نمیی زرشک طالينجوریا

 گاه چیه.  دارمی بر منی زمي گلوله شده را از روي شوم و جوراب هایبلند م        
 "ده؟ی باند پام دیعنی". عادت نداشتم با جوراب بخوابم

 کشم ی جوراب را باال معیسر.  خوردی جورابم که دو تقه به در مدنیمشغول پوش        
 . شودی هامون داخل ميکه کله 

 
 اجازه هست _        

 
 را از هامون  توجه می گوشي رودی فرری تصويروشن و خاموش شدن دوباره         

 پتو را ي بلند شدن گوشه نی و من حدی آیهامون داخل م.  کندی و هولم مردی گیم
 چند ساعت حضورم، نیطبق معمول ا. ستمی ای مشی اندازم و روبروی ملی موبايرو
 : خندمی میالک
 

 . باالستیلی ختیریادگیسرعت ...  شدم هاموندواریبهت ام _        
 

 ينگاهش تا زانو بعد هم پا.  کندی نگاهم میکم. اشاره ام به در زدنش است        
 کنم خودم را کنترل کنم و ی میبا تمام وجود سع. ابدی یجوراب پوشم امتداد م

 مالقات با دکترش بپرسم ي جهی کنم تا از نتیدهان باز م.  انجام ندهمیی جایحرکت ب
 :دی گویکه م

 
 !خواهر بزرگم... دیالبته ببخش!... یخنگ... يوزم تو پنهون کار تو هنیول _        
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 مشکوك شتری طفره روم او هم بشتری ترسم هرچه بی ست که ميلحنش طور        
 : کنمی ساخته ام را مرور ماطی که محض احتیی از قصه هایکیبالفاصله . شود

 
 .گران کنم شما رو نی نبود فقط نخواستم الکی مهمزیخب چون چ _        

 
 :دی گوی انعطاف می و بي جدیلیخ        

 
 ! رو بگوستی که مهم نيزی خب همون چیلیخ _        

 
 :می گوی میبه شوخ. نمی نشی مچاله شده مي روم و کنار پتوی عقب میکم        

 
 ...ی خواستم بازم آتو بدم دست تو که مسخرم کنیبابا نم _        

 
 . آمدی بدم مشی هاي بازسی پلنی از اشهیهم.  کندیفقط نگاهم م        

 
 خود زی شستم از دستم لیداشتم ظرف م...  خب بابا تو هم با اون چشاتیلیخ _        

 پام یچی ه،ی نه صندلیخب منم طبق معمول نه جوراب... افتاد کف آشپزخونه، خرد شد
 یت دادم زانوم زخم رفت کف پام بعدم تعادلم رو از دسشهی شهیحواسم نبود . نبود
 !نیهم... شد

 
 :دی گوی زند و اخم کرده می زانو ممیروبرو        

 
  پاتونمیبب _        

 
 :رمی گی رود را می که به سمت جورابم میدست        
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 داره خوب گهی نشده دشیزی زدن چهی کف پامو بخمارستانی بتمی رفدیبا فر _        

 .شهیم
 

با تمام قدرت نگاهم را سفت و محکم .  شودی مرهی در چشمانم خقی و دققیعم        
 . کنم تا شک نکندیدر نگاهش ثابت م

 نوع مشکوك نگاهش را ند،ی نشی می صندلي رود و آرام روی عقب میقدم        
 :دوست ندارم

 
 د؟یچه خبر از فر _        

 
 .تیگفتم که رفت مامور... خوبه _        

 
  سرش شلوغه نه؟یلیت انگار خ مدنیا _        

 
 ! برسدیی خواهد به جای کنم از سواالتش میچرا حس م        

 
 ...آره... اوهوم  _        

 
 کی کند فقط ی نگاهم میی بخش جناي کاراگاه هانی دهد و عی مهی تکیبه صندل        

 : کم استانمامیچراغ م
 

 ! تو، که من ازش متنفرمي داری خصلتهی ،ی دونیم _        
 

 : کنمیچپ چپ نگاهش م        
 



 344 

 ! خواد بگوی دلت می وقت خجالت نکش هر چهی _        
 

 . تونم بکنمی کار می چی زنی تو حرف نمیخب وقت _        
 

 . همه حرف زدمنیمن که ا _        
 

 باز هیشده تو اصال . ستی هم مهم نی که اگه نزنیی اما حرفايآره حرف زد _        
 نیا...  نگوی بگتی از زندگي خوایحاال نم... ی بگتی ما از زندگي مثل آدم براینیبش

 و ی مامان هم حرف بزنای بار با من هیشده ... ی کنی ساده رو هم تو پنهون مياتفاقا
 ی خوبه، زندگزیخوبه، خوبم، همه چ: ی سواالمون بگي ه در جواب همنکهی از اریغ

 ؟ی هم بگي اگهی دزیبه، چ خودیخوبه، فر
 

 ي تازه کار، براي سندهی کارگردان و نونیلعنت به ا.  کنمی را گم ممیدست و پا        
 : از بر نکرده اميزی قسمت چنیا

 
 !و هست...  خوب بودهزیواقعا همه چ... خب چون... خب  _        

 
 شی روش رو در پنی تو اتمی و وضعمیماری که به خاطر من و بنیهما از ا _        
 هیشده ... ی کنی درد و دل ساده هم نمهی یتو حت...  کشمی من واقعا عذاب میگرفت

... ی خاصزی چچی نه هنیهم!  کار کردم خسته شدمی مثال امروز کلی بگیباز زنگ بزن
 دونم چرا تو یمن نم... ی ما رو نگران کنال با حرفات مثی ترسیچون همش م! نه

 ؟ی هستينجوریا
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 حرف ها را نداشتم و او نیانتظار ا.  ستیجی که از سر گدییسکوتم نه از سر تا        
 : دهدی ادامه منطوری و همدی آیهم کوتاه نم

 
 شه اگه ی میمثال چ...  ي بذارانی افته اگر ما رو در جری مینه واقعا چه اتفاق _        

؟ مثال اگه !هان... نته نباشه که ورد زبوی مزخرفي "خوبه" ما اون ي حرفايجواب همه 
  شد؟ی می چي پات رو گفته بودانیجر

 
 خوام ینم...  خودم شما رو نگران کنمی بي خوام با حرفایفقط نم... من خب _        

 ... من باشهریفکرتون درگ
 

 : شودی به جلو خم میعصب        
 

 سکوت نیفکر نکن با ا... می نگرانت هستشهی ما همی چه نزنیتو چه حرف بزن _        
 که تو ستی نيروز... شهی ما، مخصوصا مامان تموم مي هایو پنهون کردنات نگران

 نگران بود و یحساب...  مدتنیمخصوصا ا...  و به فکرت نباشهارهیخونه اسم تو رو ن
 ...ادی خواست خودش بی مي بودومدهیاگه خودت ن... دی دیمدام خواب بابااتا رو م

 
 . دهمی منیی را پامی آب گلوی شود و به سختیضربان قلبم تند م        

 
 هم ی که بدتر باعث نگراني خود نه تنها موفق نبودی سکوت بنی با انیپس بب _        

 !يشد
 

 ي شانه هاي بارم، روکیمن فقط .  که فقط حکم دردسر را دارمردی گیدلم م        
 ! خانواده اميتمام اعضا
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 نه؟ی بی میچه خواب _        
 

 گهی مدت منم دنی انهی بی ده بار خواب بابا اتا رو می دونم مامان شبیچه م _        
 . شدمجیگ
 

 ی دهد و نگاهش را از منِ در خود فرورفته برنمی مهی تکی صندلیدوباره به پشت        
 .دارد

 بوده واقعا هودهی بگرانی خوب بودن حال دي براتی تمام تالش هاینی که ببنیا        
 ! کننده ستدیناام

 پوست کنده وارد ي هاوهی بشقاب مکی دهد، با ی مامان نگاهم را به در ميصدا        
 : شودیم
 

 ن؟یخلوت کرد _        
 

 کشم تا ی کنم و دامنم را جلو می می سالم مخفي را پشت پای زخمي اراده پایب        
 تکان می به تاسف براي افتد که سریاه نگاهم به هامون مناخودآگ.  را بپوشاندمیکل پا

 : گذاردی ممی پاي و ظرف را روندی نشیمامان کنارم م.  دهدیم
 

  تو هما؟يبخور قربونت برم چرا انقدر الغر شد _        
 

 ...نه من خو _        
 

 ... خوبهشهیاصال هما هم... خوبه، خوبِ خوب _        
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 نی اتی هم عصبی دهم که با تمسخر و کمیهم را به هامون ممضطرب نگا        
 . کندی شود و با اخم اتاق را ترك میو بعد هم بلند م. دی گویکلمات را م

 
 :ردی گی رفتن هامون مری مامان نگاهم را از مسنی غمگيصدا        

 
 ! منهریهمشم تقص... نگرانته _        

 
 . وضعنی بکوبم از اواری خواهد سرم را به دیدلم م        

 
 ...من که... چرا آخه _        

 
 از ي مدل، اما آخرهیهر کدوم ...  همادمی دیچند شب همش خواب بابا رو م _        

 ...همش بدتر بود
 

 :رمی گی چرخم و دستش را مینگران به سمتش م        
 

 .بگو برام مامان _        
 

هر ... دیتو و فر...  زنهی شما دو تا رو صدا مستادهی ایخال قبر هی ي باالدمی دیم _        
 بود؛ مثل همون موقع که مامان شونیحالش پر...  دادی کردم جواب نمی صداش میچ

 ...فوت کرد
 

 کلمه بر زبانم کی آرام کردنش ي برای ترسم حتیم. ردی گی را ممیبغض گلو        
 خواهد تا خودم را در حضورش آرام ی لحظه دلم فقط بابااتا را منیدر ا.  کنميجار
 .کنم
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 : به خودم دهمی شود تکانیسکوتش باعث م        

 
 ... فکرتون مشغول بودیلی مدت خنیا...  بودهی الکي هایحتما به خاطر نگران _        

 
 افتاده ی اتفاقهی دمیهر وقت خواب بابا رو د... نمی بی نمی من خواب الکنیبب _        

 هی اما قای بود دقی دونم چی نمدمی هامون هم خوابشو دوندیباور کن قبل از عمل پ
االنم ...  شدهدای پهی هامون کلي بهم داد و رفت، فرداش معلوم شد براهی مثل هديزیچ
 از هامون راحت بشه المی کم خهی نداشتم، فقط منتظر بودم ت طاقگهید...  خوابانیا
 ...ي که خودت اومدونشتی پامیب

 
با قدرت .  شودی مرهی خشی دهد و به دست های تکان میسرش را با نارحت        

 . کنمی پوست کنده مي هابی سخی است، نگاهم را مدهی فای دهم اما بیبغضم را فرو م
 

 .مامان آب برنجت سر رفت _        
 

 : پردی از جا معیسر        
 

 . فراموش کردمي وايا _        
 

 ی شود و اشک ها هم از حصار چشمانم رها می تند از اتاق خارج ميبا قدم ها        
.  رومی و به سمت در مرمی گی صورتم را با دستم میسیخ.  شومی بلند معیسر. شوند

نگاهم را .  شود با همان اخم های مدای هامون پياما قبل از بسته شدن در، باز سرو کله 
.  شودی دهد و وارد اتاق میدر را هل م.  شودی ممی هاشکدهم اما متوجه ا ی منییپا
 :می گوی روم و آرام میلنگان به سمت پنجره م.  کنمی نمي بازلمی فگرید
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 . بابااتا تنگ شدي دفعه دلم براهیمامان خوابش گفت،  _        

 
 :دی گوی کالفه می و با لحنستدی ایکنارم م.  کنمی شدنش را حس مکینزد        

 
 تای از بیمن امتحان کردم، وقت...  کنهی به آدم کمک میلیهما حرف زدن خ _        

 کنارم بوده و هست، از شهی که داوود همی دونیم...  سبک شدمیلی تو گفتم خيبرا
 که از پوست و گوشت خودته، از ی کسهی ي خبر داره؛ اما حرف زدن براکمی و پکیج

 ...شترهی برشی تاثیلی خیلیخون خودته خ
 

 . کندی آرام اتاق را ترك میی مکث و با قدم هایب        

 بگم براشون یآخه چ":  کوبمی شود سرم را آرام به پنجره میدر که بسته م        
 "خدا

 را بر ی زنم و گوشیپتو را کنار م.  شومی مدهی ام کشی به سمت گوشاری اختیب        
ده تماس از دست رفته و چند .  کندی مي قراری بنهی پس زمری تصويدلم برا.  دارمیم
 حرکت کی یط. رمی گی خواندنشان مي خودم را براي که با تمام قدرت جلوامیپ

 . اندازمی پتو مریرا دوباره ز ی کنم و گوشی همه را پاك ميانتحار

 امیدن پ است که با خوانوانهی دانم که دلم آنقدر دی بهتر میخودم از هر کس        
 که هست ینی تر از اوانهی باشد، ددی هم توجه فری و اندکی نگراني حاودی که شاییها

 . را جمع کند و آهنگ رفتن کندلشیشود و دوباره بار بند

 جواب دادن مقابله ي شوم تا با وسوسه ی دور می لعنتی سرعت از گوشتیبا نها        
 . رومی مرونیکنم و از اتاق ب

 . کندی را تماشا مرونی و بستادهی هال ايهامون کنار پنجره         
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 :ستمی ای پنجره ميکنارش روبرو        
 

  گفت؟یدکتر چ _        
 

 :رمی گی نگاهش را ميری کند، حس دلگی حواله ام می نگاهمین        
 

 ي تکراريحرفا _        
 

 .ان، خودتو خسته نکن استراحت کن مامان جکمیهامون برو  _        
 

 ستادهی و به مامان که با مالقه در درگاه آشپزخانه امی گردیهر دو همزمان بر م        
 .می دوزیو نگران هامون را مخاطب قرار داده، چشم م

 
 خواب مارستانیدوست ندارم همش بخوابم ده روز تو ب.  مادر منستمیخسته ن _        

 ...بودم، بسمه
 

 . گرددی دهد و به آشپزخانه بر می سر تکان میمامان ناراض        

 : اشي کنم از لجبازیاخم م.  چرخدیهامون دوباره به سمت پنجره م        
 

 . مراعات کن هامونکمیخب  _        
 

 ي دانم هامون کاریم.  فرستمی مرونیکالفه نفسم را ب.  کندی به حرفم نمیتوجه        
 تا م،ی و ما خودمان را هم بکشادی بنی دهد، حاال آسمان هم زمیکه نخواهد را انجام نم

 مدت نی مامان حتما در اچارهیب.  استراحت کندی رود کمی خودش نخواهد، نمیوقت
 .پدرش را درآروده
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 ی شوم و به قصد اتاقم بر می مالشی خی بنم،ی بیسکوت دنباله دارش را که م        
.  جواب بگذارمی را بشی توانم تماس های می دانم تا کینم.  زندی شور مدلم. گردم

 :دی گوی گذرد می که از کنارم میچند قدم نرفته ام که هامون در حال
 

 ی صحبتهی تماس گرفت، بده منم باش ای ی تماس گرفتدیهر وقت با فر _        
 .میستی معرفته درست، اما ما مثل اون نیحاال اون ب... بکنم

 
 . شودی دارد و وارد اتاقش می شوم او اما آرام آرام قدم بر می مخیسرجا م        

 ی دانم اشتباه فکر مینم. دهی را آورده تمام تنم لرزدیاز صبح هر بار که نام فر        
 در مورد هامون دیالبته حق دارد فر.  زندی حرف مهی کنم با کنای نه، اما حس مایکنم 

 .رمی توانم طرفش را بگی مورد اصال نمنی کرد و من در ایواقعا کوتاه

 حساب نیبا ا.  دهمی ام را به در مهیتک.  بندمی شوم و در را میوارد اتاقم م        
 . ترسم هامون خودش دست به کار شودیم.  را بدهمدیمجبورم جواب فر

پتو را .  رومی زنگ خورش باالرفته مبی و غربی که امروز عجیلیبه سمت موبا        
 است، دی تماس ها از فري کنم همه یشماره ها را چک م.  کشمی زنم و دراز میکنار م

 .ستی ني از شاديو خداراشکر هنوز خبر

 دانم چه کار ی رود، خودم هم نمی رود و نمی سبز رنگ ميدستم به سمت دکمه         
 ی خواهد فقط کمی م دلخورم که دلمدی دانم آنقدر از فریفقط م.  خواهم بکنمیم

 ی که با خودم و دلم راه انداخته ام و کنترل،ي لجبازکی ی را ندهم، طشیجواب تماسها
 . ندارمشیهم بر رو
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از هنگام نهار که . ستی هم از هامون ني است و خبرالی سردنیمامان سرگرم د        
 اش غر غر کرد و به اتاقش رفت و تا هنگام شام زود هنگامش یمی رژي بابت غذایکل

.  کندی رفتار منی و با من هم سر سنگامدهی نرونی را به اتاقش برد، بشیکه مامان غذا
 نگرفت و من دست از پا دراز لمی تحوای خواب بود ای  که به سراغش رفتميچند بار

 . آمدمرونی اش بیتر از مقر فرمانده

 ي حال و روزنی که با امی بگودی دانم چه بای وضع را ندارم، اما نمنیتحمل اواقعا         
 . و ناراحت نشودزدیکه دارد اعصابش به هم نر

 
 يهر دو طور.  خوردند انگاری نمي دردچی کرده بودم به همی که تنظییوهایسنار        

.  نکرده بودميزی آمده برنامه رشی پي هاتی موقعيرفتار کرده بودند که واقعا برا
 دهد تا خودم سر ی کردم دارد فرصت می کرد که حس می برخورد ميمامان طور

 زد ی نمی کردم اما حرفی دارش را حس میمعن ي و نگاه هاینگران. صحبت را باز کنم
 ی را در نگاهش نگه می اصلي گفت اما حرف هایاز دوست آشنا گرفته تا وضع هوا م

 .داشت

تا دوباره شانسم را با هامون امتحان کنم، بلکه از خر .  شومیبلند ماز کنار مامان         
 . شودادهی پطونیش
 

 ؟ی بخوابيریم _        
 

.  هشت چفت شده انديعقربه ها رو.  دهمیبا سوال مامان نگاهم را به ساعت م        
 : خندمی مشیبه رو

 
 . هامونشی رم پینه مامان جان م _        
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  باز چشه رفته تو ژستنیآره برو بب_        
 

 داند ی من نمي چارهیمامان ب.  دهمی تکان مشی براي خندم و سریاز لحنش م        
 . ژستيخودم باعث شدم هامون به قول او برود تو

هرچند مامان نگاهش .  را کنترل کنمدنمی دارم تا بتوانم لنگیآرام آرام قدم بر م        
 . کنمی ماطیاما احت.  دادهونیرا به تلوز

 بوده که در مقابل مامان درست راه بروم، در اصل، اصال نیاز صبح تمام تالشم ا        
 ی روند را ادامه دهم، خودم هم نمنی توانم ای میاما واقعا تا ک. در مقابلش راه نروم

 کی.  خودم پاسخ دادماطی که به خانه شد و محض احتییمثل تمام تلفن ها! دانم
 .ردی گی با مامان و هامون تماس نمي زودنیا  بهدی مطمئنم که فرییجورا

 
 قدم تا اتاق هامون مانده که خودش ی دوقدم بر نداشته ام و هنوز کلیکیهنوز         

 شی اخم هاندی بیمرا که م.  پر از اخمي و چهره ادهی ژولیی با موهادی آی مرونیب
.  استادی به نظرم زگری دی همه ناراحتنیا.  پردی م باالمیابروها.  شودیپررنگ تر م

 شود و ی اتاق من متوقف مي در باز مانده يک دفعه روبروی اما دی آی مشی پنطوریهم
 ی کنم تا به هامون برسم او اما بی را تند ممیقدم ها.  چرخدیسرش به سمت اتاق م

 : شودیتوجه به خودم وارد اتاقم م
 

 ! خورهی هما؟ انگار داره زنگ ملنتهی ساتیگوش _        
 

 ی رسانم و میخودم را به اتاقم م.  آوردی نفسم را بند مشیلحن پر حرف و معنا        
 پر اخمش در نورِ اندك ي و تنها چهره ستادهی ایکی به دست در تاری که گوشنمیب

 . استانی نمایحاصل از گوش
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 : زند کهی مادی از درونم فریی مانم و صدایمات هامون م        

 " حداقلی بستیدر اتاقُ م...  کردنتو ببرن احمقي نقش بازنیمرده شور ا"        
 

 .مغزم پوك شده.  دانم چه کنمی ندارم، نمي فکرچیه        

 که از تمام وجناتش یتی کند، اما عصبی نمی مانده و حرکتی به گوشرهیهامون خ        
 یاز شدت استرس آب دهانم را با صدا فرو م.  توانم انکارکنمی شود را نمیمنتقل م

 . دهدی بلند است که نگاه هامون را به من مشیدهم، آنقدر صدا

 و با فاصله دی آی مشیدو قدم پ.  کندی رها می عسلزی مي را رویبا مکث گوش        
 در ییصدا و با تن ی عصبی کند و با لحنیسرش را خم م. ستدی ای ممی اندك روبرويا

 : کوبدیحد زمزمه که فقط خودم بشنوم، واژه ها را به صورتم م
 

 ... تماس گرفتمدی با فرشی ساعت پمین _        
 

 . رودی میلی ام تحليانرژ. شودیبهت و ترس مخلوط م        
 

  گفت؟ی می چی دونیم _        
 

 : کنمی رسوا شده نگاهش می باز و با وضعمهی نیبا دهان        
 

 !يدی خواب،یگفت سر درد داشت _        
 

 خدا، يوا".  شودی خالص را خورده باشم؛ چشمانم خود به خود بسته مریانگار ت        
 "!يوا
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 ی کلمه از دهانم خارج مکیتنها .  را ندارمدنشی ديرو.  اندازمی منییسرم را پا        
 .شود

 
 ...هامون _        

 
 ... ت ببندیشگیدهنتو طبق عادت هم...  نگو همای چچیه... سسسسس _        

 
 افتند ی که از چشمم میی اشک هایسی شوند و خی می اراده چشمانم پرو خالیب        
 . کنمی جورابم حس ميرا رو

 .ستدی ای گذرد اما میاز کنارم م        
 

 هامون_        
 

.  گرددیبه طرفم بر م.  دهدی پر حرصش را شدت مي لرزانم، نفس هايصدا        
 کشد و ی مقی عمیآه. رمی گیدستم را مقابل صورتم م.  به لرزه افتاده اندمیشانه ها

 :دی گوی گرفته و آرام میبا لحن
 

 ! اتاقمای بدیمامان که خواب _        
 

 . شودیآرام از اتاق خارج م        
 

 "... مامانمشیپ "        

 را خاموش ی کنم، گوشی را ارسال مامی پانش،ی پای بي و خسته از تماس هادیناام        
 زی چچیهرچه فکر کردم، ه.  اندازمی مزی مي حوصله روی جان و بی کنم و بیم
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 را هم به خاطر تماس هامون نیهم. دی دو کلمه به ذهنم نرسنی به جز هميگرید
 .فرستادم

 
 خواب به اتاقش ي شود که مامان برای ميا قهی گذشته و چند دقازدهیساعت از         
 .رفته

 تنها نیا. ستی نمانده و حالم اصال خوب نی به زمان اعتراف باقيزی چگرید        
 . رومی به سمت در می کند و ناراضییبا گام ها.  توانم حس کنمی ست که ميزیچ

 ! حالنی ست اي که چه حال بديوا        

 روم و هنوز ی اتاقش مي درب بسته ری زده از زرونی نور بي کهیبه سمت بار        
 و می را بگویی هازیاصال چه چ.  از کجا شروع کنمنکهیا!  خواهم بکنمی دانم چه مینم

 !می را نگوزیچه چ

 سکوت نی پشت ای آرامشچیه.  نداردی حس خوبچی از حد خانه هشیسکوت ب        
 .ستین

 . کنمیپشت در مکث م        

 "... بگمزوی همه چیعنی "        

 دهم خودم را در عمل انجام شده قرار دهم و هرچه ی محیخسته از فکر ترج        
 . به کار بندمد،یهمان دم به ذهنم رس

 
 شود و اخم ی در آرام باز مده،ی نرسرهی کنم، اما به دستگیکالفه دستم را بلند م        

. انگار او هم از انتظار خسته شده. ندی آیبالم م هامون زودتر از خودش به استقيها
 لحظات، نی فهمد من در ای کند و نمی اش نگاهم مي در سکوت پر جذبه و جدیکم

 . دارمازی ندهنده ي مهربان و دلداریبه نگاه
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 حال نیخاك بر سر من که با عث ا.  آوردیچشمان قرمزش دلم را به درد م        
منِ پر زحمت و دردسر را چه به پناه بردن به .  بودمامدهی ننجایکاش اصال ا. شدم

 !آغوش خانواده
 

 . کندی ورود به اتاق اعتراف باز مي رود و راه را برایکنار م        

 زشی کنار می صندليمن هم رو. ندی نشی کند و می مچاله شده را جابجا ميپتو        
 . شومیآوار م

 . افتمی ممیجان ناخن ها کند و من به یاو نگاهم م        

 پرتاب رونی پنجره به بنی خواهد خودم را از همیاو منتظر است و من دلم م        
 .کنم

 . گذاردی مشی زانوي شود و ساعد رویبه جلو خم م        
 

 نیمخصوصا با ا... هی فهمم اصل ماجرا چی من نمیتا حرف نزن...  همانیبب _        
 االن برم گردن نی همدهی که بهم اجازه مرهی میی جاهاهی که پات داره فکرم یوضع

 !ی خود دانگهیحاال د...  رو بشکنمدیفر
 

 . کندی و منتظر نگاهم مندی نشیصاف م        
 

  گفت؟یچ... دیفر _        
 

اونم هول بود خودش ... یینجای حرف زدم انگار نه انگار تو اي جورهی _        
 هیکامال مشخص بود ... دمی نپرسيزی چ،ی از احوال پرسری کرد وگرنه من غيکارخراب

 کالم، کیهما ...  هم ترسوندششتری کنم تلفن من بی فکر میحت...  هستشیزیچ
 نجا؟ی اي خبر اومدی شده که بیچ
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 : شودی سوالم مي نهی زمشیترق ترق شکستن مفصل انگشتانم پ        

 
 نجام؟ی من ایبهش نگفت _        

 
 : فرستدی مرونینفسش را ب        

 
 کنه بذارم تو حال خودش باشه تا ی حاال که داره جلزو ولز مدمید... رینه خ _        

 .ادیحالش جا ب
 

 :می گویهول م        
 

 ...دهی برشهیاما پام واقعا با ش_        
 

 !!!جداً _        
 

 شی ام را پی بدبختي خدا چگونه سفره يا.  دهمیآب دهانم را با صدا فرو م        
  پهن کنم؟شیرو

 و ردی گی نگاهش را می خشک، بعد از کمي کند از آن نگاه های نگاهم مرهیخ        
 : شودیآرام و با حوصله مشغول مرتب کردن پتو و بالشتش م

 
 ی اصال م کنمی صحبت مدیفردا با خود فر... ریباشه هما برو بخواب شبت بخ _        

 .پاشو برو اون چراغم خاموش کن...  بهترم هستينجوریا... رم سراغش
 

 . کشدی سرش باال مي کشد و پتو را تا رویپشت به من دراز م        
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 . نماندهمی شدن اشک هاي به جاريزیچ        

 " سراغشرهیم...  ندارهیهامون شوخ...  بهترهیبگو خودت بگ...  ی بگدیبا"        
 

  همایینجایچرا هنوز ا _        
 

 .هامون _        
 

 دمیفر... ي هم نداری مشکلیتو که خداروشکر خوب... گهیبرو بخواب د...  هیچ _        
 ...گهیبرو د...  که امن و امانه زمیهمه چ... تیکه خوبه و رفته مامور

 
 . کندی را آرام روان ممی و پر تمسخرش اشک هایلحن عصب        

 
 هامون _        

 
 باال شی کوشد صدای که می و در حالدی نشنی زند و میپتو را با حرص کنار م        

 : توپدینرود م
 

 ... دردتو بگوختنی اشک ريبه جا... کوفت و هامون... زهرمارو هامون _        
 

 نیا هم که از هنگام سوار شدن در اتوبوس تیبغض.  شدهي جارلِی سنیامان از ا        
 یفقط م. توان کنترل کردنش را ندارم.  شودیحاال مرتب قورت داده بودم منفجر م

 . رسوا نشومنی از اشتری را خفه کنم تا بشیتوانم با فشار دستم بر دهانم صدا
 

 کمی شود و نزدی کند که مبهوت بلند میانگار تازه تازه عمق فاجعه را درك م        
.  شودی خم میکم.  را نداشته؛ از تمام وجناتش معلوم استهی گرنیانتظار ا. دی آیم
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 ی از اشکم مسی صورت خي دارد و سرش را جلوی دهانم بر ميدستم را از جلو
 :دی گوی و نگران ممانی پشیبا لحن. ردیگ
 

  من؟زی شده عزی بابا آخه چيا _        
 

 ...دم... شـُ... بخت...بد ... مون... ها _        
 

 یدر حرکت.  ماندی نممی شود که قدرت حرف زدن برای مدیهق هقم آنقدر شد        
 نگران و پر بهتش در يصدا.  کندی و کمرم را نوازش مردی گی سرم را در بر میآن

 : کندیگوشم نجوا م
 

  تو آخه؟ي شدیچ... زمیآروم عز... ششش باشه باشه... همــــــا _        
 

 ی را چنگ مراهنشی باشم با تمام وجود پدهیزار ساله ام رسو من انگار به مراد ه        
 هیگر.  از ته دلي اهیگر.  کنمیزنم و در حضور محکم و برادرانه اش دلم را سبک م

 ي براي سالها قبل در دلم مانده بودم و من شانه ادی ماه ها و شادی که از روزها و شايا
 . کردنش نداشتمیخال
 
 

 نگاه کردن به نگاهش را يرو. ندی نشی ممی دهد و روبرویدستمال به دستم م        
 .ندارم

 يدل ها.  را آشفته تر کردزی همه چی برنامه بود و حسابی انفجار بغض بنیا        
 . کنندی عمل مي انتحاری گاهوانهید
 

 م؟ی فردا حرف بزني خوایم _        
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 .فتمی بهیاز به گر ترسد بی پرسد، انگار می ماطیسوالش را با احت        

 سوزند را با انگشت ی مهیچشمانم که از شدت گر.  دهمی تکان میسرم را به نف        
 :می گوی گرفته میی مالم و با صدایاشاره ام م

 
 . تونمی میی کردم تنهایفکر م... نی منو بخوری زندگي خواستم غصه ینم _        

 
 . کندی حال مهربانش دلم را گرم منی محکم و در عيصدا        

 
 سراغ می مشکل داری اگه قرار باشه وقتم،ی خانواده اهیما ...  هماهی چه حرفنیا _        

 دور آدم شهی که همي و شادیموقع خوش.... می خوری مي پس به چه دردم،یهم نر
 . خوادی که آدم همدم مهیاصل وقت نارحت... شلوغه

 
 ...خودم خواستم... واست خودم بود خی زندگنیا _        

 
 ؟یمونیحاال پش _        

 
 . کندی منی صورتم را مزقی عميتلخند        

 
 ! پشمون نبودنمهنیدردم هم _        

 
 : کندیمتفکرانه نگاهم م        

 
  کشونده؟نجای رو به ای اون عشق افالطونیچ _        

 
 ...نسترن _        
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 نسترن؟ _        

 
 : شودیتمام جانم زهر م        

 
 !زنده ست... دیعشقِ فر _        

 پچ ي ام که صدادهی نرسییهنوز به دستشو.  کشمی منیکسل و خموده پا بر زم        
 یچند قدم به عقب برم.  کندی را فعال ممیپچ مامان و هامون از اتاق مامان، شاخک ها

 . شومیگردم و همه تن گوش م
 

 شب؟ی دنی کردی پچ پچ میتو اول به من بگو چ _        
 

 .نی دردودل کرد فقط مامان همیکمی _        
 

 ... گوشام درازهایمن کورم ... فقط دردودل کرد؟! نیهم _        
 

 هی چه حرفنیا مامان ا _        
 

 بهش ستی نیکی... همم فیفکر کرده من نم... ارمیتا االن نخواستم به روش ب _        
فکر کرده من چون ازش دورم ...  آخهيدی تو عمرت جوراب و دامن پوشیبگه تو ک

 ره؟ی مادمی بچم يعادتا
 

 زده خی ي بودم، کاش در همان خانه امدهی ننجایکاش ا.  کردمی خدا چه غلطيا        
 . بودمدهیتمرگ

 زند؟یچرا مادرها انقدر ت        
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 کم تو حال خودش هی نیبذار... نایدی مری گزی بابا مامان شما هم به همه چيا _        
 ...باشه

 
  مشکل داره؟دیبا فر...  شده؟یبه تو گفت چ _        

 
 ... شنوه االنی مادر من، آروم تر مسیه _        

 
 برم ای هامون یگیم... دی کنی مي پنهون کاردی کنیاصال جفتتون غلط م... بشنوه _        

 ...از خودش بپرسم
 

 ی اما نمد،ی به مامان نگويزی هامون را به خاك بابا قسم داه بودم که چشبید        
 شود و ی باخبر مشبمانی ديدانستم انقدر خوش شانسم که مامان هم از حرف ها

 . رسدی به اوج متشیحساس

 ی در دل کل مخمصه،نی شک به خاطر ایب.  شنومی هامون را ميپوف کالفه         
 : کندیفحش بارم م

 
 ی بهش ممای باهم؟ قددی وقت مشکل نداشتچیاصال خودتون و بابا ه...  بابايا _        

 ...یگفتن نمک زندگ
 

 روش را فقط نی دانم ایهرچند م.  دهدی را لو مزی خدا هامون آخرش همه چيا        
 . منحرف کردن ذهنم مامان به کار بسته، وگرنه حال خودش هم خراب استيبرا
 

 لنگه هامون؟ یپاش چرا م... راستش بگو اومده قهر؟...  رو بذار کناریشوخ _        
  زدتش؟دیفر
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 . شودی پرسد که دلم کباب می آخرش را ميآنقدر با ترس جمله         

 
 دهی برشهیپاش با ش...  شمادی شناسی رو نمدی فر مگههی چه حرفنینه مامان ا _        

 شیزیچ... به خاطر وضع من پنهان کرده...  ما رو نگران نکنه بهمون نگفتهنکهی ايبرا
 ... خسته شدهکمیفقط . ستین

 
 ه؟ی کالم به من بگو مشکلشون چکیتو ... ارمیهامون جان به خدا به روش نم _        

 
 دخترا از رنگ لباس شوهره يدیند...  کنهی شوهرش ناز ميابابا اصال داره بر _        

 ... ذارن اجرای مهی مهررنی مادیبدشون م
 

 رسانم و در را ی کنان خودم را به اتاقم می لی پرم، لی زنگ تلفن درجا ميبا صدا        
 ی از پشت در را مشانی باز شدن در اتاق مامان و بعد هم قدم هايصدا.  بندمیآرام م
 " رحم کنایخدا".  گذارمی قلبم ميدستم را رو. شنوم

 
 "قربون خودتو اون جوجه ت برم من " "؟یخوب... زمیسالم عز"        

 
 ! را فراموش کردمي خدا شاديوا! جوجه        

 
 " يکاش تو هم با هما اومده بود " "هامونم خوبه خداروشکر" "شاالی اشاالیا "        

 
 دانم ینم.  خورندی انگار در هم گره ممی شود و دست و پای تر مکیصدا نزد        

 . بکنمی چه غلطای شدن نشان دهم داری در حال بای خودم را به خواب بزنم دیبا
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 " کنمی مدارشی االن ب،ینه چه مزاحمت" "فکر کنم خوابه"        
 

 : شودی اندازم، که همزمان در اتاق باز می تخت ميخودم را رو        
 

  هما جانيداریب _        
 

 : شودی دارد و کامل وارد اتاق می بر میدستش را از مقابل گوش        
 

 خوشگل من يمواظب خودت و نوه ... قربونت برم...  شدهداری جان بيشاد _        
 .به شوهرتم سالم برسون... باش

...         

  از من خداحافظزمیباشه عز _        
 

 پتو را جا به یکم.  کنمی گم مشتری را بمیدست و پا.  شودی تر مکیهرچه نزد        
زبانم بند .  کندی ها نگاه مسی پلهیچقدر شب. رمی گی کنم و چشم از نگاهش میجا م

 . رودی نمرونی دهد اما از اتاق بی را به دستم میگوش. آمده انگار
 

 سالم _        
 

 .حق دارد.  خرمی را به جان مي شادی عصبانيصدا        
 

  هان؟؟ی کنی می چه غلطيهما دار... سالم و زهرمار _        
 

آب ...  دانم هامون کجا رفتهینم.  کندی نگاهم مرهی و خستادهی انطوریمامان هم        
 : نشانمی ممی لب هاي دهم و لبخند رویدهانم را فرو م
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  سرم خواب بودمری خي دادیاگه اجازه م...خوبم _        

 
 ي شوهرتو ول کردوونهیآخه احمق د...  حرف نزناي من رمزي برا،يغلط کرد _        

 توی زندگی چارچنگولدی ادا اطواراست؟ االن که بانیآخه االن وقت ا... به امون خدا
 ؟یبچسب

 
 بودم شوهرم با امدهی دانست اگر خودم نی نمي داشت شادی که چه دل خوشيوا        

 . مادرم فرستاده بودي و روبان زده مرا برایپست سفارش
 

 : زنم بلکه دست بردارد تا سر فرصت جوابش را بدهمی میباز به در شوخ        
 

 خوام با خواهرزادم ی رو بذار رو شکمت میگوش...  ندارم یمن اصال با تو حرف _        
 .اختالط کنم

 
...  روشن کنتمیگوش... زنگ بزنی حرف بزنیر وقت تونسته... زهر مار _        
 ! از دستت شکارم همایحساب

 
مامان هم که امروز انگار .  شودی در گوشم پخش می گوشدنی تق کوبيصدا        
 . داردی بر نمیسی نگاه پلنی را از رو بسته که دست از ارشیشمش

 :می گوی زده مجانی مثال هی خندم و با لحنیم        
 

 ...نمشی من ببی سونوگرافمیاومدم باهم بر... قربونش برم من _        
 

 . شودی گشوده می مامان کميباالخره چهره         
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 . زنمیباشه برو بهت زنگ م _        

 
 :دی گوی کنم، مامان پر حسرت می را قطع می که مثال گوشنیهم        

 
 تا منم به ی شی چرا خودت دست به کار نميتو که انقدر بچه دوست دار _        

 ؟یآرزوم برسون
 

 ... خودش هنوز بچه ستنیا _        
 

مطمئن پلک بر .  کنمیقدرشناسانه نگاهش م. می چرخیهر دو به سمت هامون م        
خدا مرا به خاطر غم نشسته در نگاهش لعنت .  رودی گذارد و به سمت مامان میهم م
 .کند

 
 ... وقت زن گرفتنتهگهی ديتوخودتم مرد گنده شد... کجاش بچه ست _        

 
 یعروس م...  صبحونه بده گل پسرت هی ای حرفا رو بنی بابا مامان ول کن ايا _        

 ...ارهی پسر دسته گلت از چنگت دربادی کار؟ که بی چيخوا
 

 کند و از یا خود همراهش م به زور بی و کمچدی پی مامان ميدست دور شانه         
 . شوندیاتاق خارج م

 
 ی مي جاردی فري هاامی پلیس. ستیروشن کردن گوش.  کنمی که مي کارنیاول        

 ی می گوشي رورشی و دار خواندن و نخواندنشان هستم که تصوریشوند و هنوز در گ
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 کنم و او انگار باور نداشته باشد مبهوت ی سبزرنگ را لمس ميبا مکث دکمه . ندینش
 : کندی ممیصدا

 
 ...الو... هما... الو _        

 
 دارم تا در را ی بر مزی به سمت در خعی سوزاند، سری اشک که چشمانم را مشین        
 :ببندم

 
 ...باشه... باشه ...  نه؟يدیجواب نم _        

 
  لرزدی م از خشمشی زند و صداینفس نفس م        

 
 ... هماي بچه اهیتو ... یشی وقت بزرگ نمچیه _        

 
 :می گوی ميهمانطور که خودش خطابم کرده با لجباز        

 
  مامانمي خونه امیخوب کردم، اصال دلم خواست ب...آره بچه م  _        

 
 : لرزاندی تمام تنم را مادشیفر        

 
 ... مني بدون اجازه ي کردخودیتو ب... يتو غلط کرد _        

 
 : آورمی لرزد و کم نمی از بغض ممیصدا        

 
 کار تو رو راحت کردم _        
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 : کندی را سرم هوار مادشیباز فر        
 

 م؟ی چه حالروزی من از دی دونیتو اصال م_        
 

 یکه بداند آدم اگر عاشق هم باشد، م.  که بفهمدي طورنباریا.  زنمیپوزخند م        
 که خودش داشته پوزخند ی عشقيکه نه، به رو "معشوق" يتواند با تمام وجود به رو

 .بزند
 

 ی عصباندی که بایاون... ینی بیم... يدیمن اما از شب قبلش رفتم و تو نفهم _        
من اما ... ستمی من نيدی ظهر فهمزرویتو تازه د... باشه، ناراحت باشه، دلخور باشه، منم

 ...شب قبلش رفته بودم
 

 :می گوی لرزم و می کشد، می نفس هم نمی حتد،ی گوی نمچیه        
 

 که من ی فهمی وقت نمچی که تو هنیاز ا... دی سوزم فری می از چی دونیم _        
 تو نه فقط بودنام که م،یدی بودم و ندشهی همنکهیا...  زنهی مشی که منو آتنهیا... رفتم

 ...دی فری رسی مری دشهی رسه تو همیبه من که م... يدینبودنام رو هم ند
 

 یدندان به هم م.  فشارمی کنم و با تمام قدرت در مشتم می را قطع میگوش        
 . کشمی مقی کنم و نفس عمیاشکها را پاك م.  زنمی و تند و تند پلک ممیسا

 :دی آیخورد و هامون بالفاصله داخل م ی به در ميتقه ا        
 

  بود؟دیفر _        
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 فهمد انگار که یترسم را م.  ناخودآگاه باال رفته باشدمی صدانکهی ترسم از ایم        
 :دی گویم
 

 .مامان تو آشپزخونه ست... صدات بلند نبود... دمی شدم شنیاز پشت در رد م _        
 

 نگاهم ب،ی که عجینگاه.  کنمی دهم و ملتمس نگاهش می ام را به کمد مهیتک        
 : کندینم
 

 . کنمیبه مامان نگو هامون، خواهش م _        
 

  هما؟ی کار کنی چي خوایم _        
 

 . ترسمی سوال با تمام وجودم منیاز ا!  ترسمیم        
 

 . دونمینم _        
 

 ... هسترمنمیتقص _        
 

 و هی و رگ گردن باد کرده اش را تجزدهی گرفته و نگاه دزدي دانم صداینم        
 : دهدی جمله اش را که ادامه مای کنم لیتحل

 
 ی تالشچی هي دوسش داردمی دیمن همون موقع هم مخالف بودم اما چون م _        

 ... نکشهنجاینکردم تا کار به ا
 

 : شدهریاو هم با عذاب وجدان درگ سرم ياز صدقه . به خودش.  زندیپوزخند م        
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 تونم منصرفت ی دونستم نمی خودم و حال بد بابااتا بهونه ست، چون میضیمر _        
 ... و غرورم بشکنهی مبادا رو حرفم حرف بزننکهی ايبرا...  نذاشتمشی پا پیکنم حت

 
 :رمی گی روم و دستش را می مکینزد        

 
هامون تو رو ... ستی کس نچی هریتقص...  خودم بودمی تصمدیازدواجم با فر _        

 ... من بسهي برادیعذاب وجدان فر...  خودتو سرزنش نکنگهیخدا تو د
 

 :دی آیچشمان سرخش با خشم باال م        
 

 ه؟ی دونه چه کوفتیپس عذاب وجدانم م!! جداً _        
 

 :ند لرزای را ممی و صدادی آی هوا می بيبغض موذ        
 

 ... کرد نسترن زنده بشهی فکرشو میک! ستی اونم نریتقص _        
 

  عاقل شوکمیبسه هما  _        
 

 . فرستدی مرونی بینفسش را حرص        

 .زمی اعصابش را به هم نرمی شوم تا با چرت و پرت هایساکت م        

 گفته شی سانسور برای اتفاق افتاد را با کلاناتی از کل جري که خالصه انیبا ا        
. اوردی سرخودش و او بیی ترسم بالی گارد گرفته که مدیبودم اما چنان نسبت به فر

به او نگفته ام با علم به .  امرز دور از چشم مامان دوباره و مفصل با او صحبت کنمدیبا
 انی به میکارم حرف شاهنی از ادمیدر اصل ترس.  امرفتهیرا پذ زی همه چدی فرطیشرا

 .می گوی را هم منی باز شود ادیاما اگر گاردش نسبت به فر. آروم
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 الو هما؟ _        

 
 . شدي دفعه اهی زیواقعا همه چ...  خواستم نگرانت کنمیببخش، نم. سالم _        

 
 ... منشی پيومدی هما میچرا رفت _        

 
تو از ...  نباشهدی که فریی رفتم جای مدیبا...م شدی دور مدیبا... ي شد شادینم _        

  گفت؟دی فر،يدیکجا فهم
 

 .نه محمد به من گفت _        
 

 . گذارمی منی فرمون ماشيسرم را رو        
 

 من يتازه اون موقع محمد برا.  به محمد خبر دادیی کجادی فهمی وقتدیفر _        
 از شتری صبح بگهید...  خاموش بودتیهمون موقع زنگ زدم به گوش.  رو گفتانیجر

...  دادهی هامون بد سوتشی گفت انگار پیمحمد م.  طاقت نداشتم زنگ زدم خونهنیا
 ... همای رفتی مدینبا...  جوش آوردمی رفتخبر ی بدمی فهمیوقت... اعصابش خورد بود

 
 ... مجبور بودم،ي شادختی به هم رزیهمه چ _        

 
 سخت یلی خیلی خطی شناسم که مطمئنم حتماً شراینقدر تو رو ما...  دونمیم _        

 ...ي دل کنددیشده برات که از فر
 

 ! سختهیلیآره خ _        
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اون موقع انگار هنوز ازت خب ...  محمدشی سر اومد پهی شبی دی دونیم _        
 يمحمد برا...  و آشفته بودشونی شوکه شدم هما انقدر که پردمشی دیوقت... نداشت

 خبرت ی رفتن بانی جریاما وقت...  شدهری درگاری من نگران نشم گفت با خشانکهیا
 دلم یلی خوام ازش دفاع کنم اما خینم... دمی فهمدی حال فرلیرو بهم گفت، تازه دل

 . داشتی چه حالیدونینم... براش سوخت
 

 : زندی اش پرپر می آشفتگيدلم برا        
 

 ... تونستم بمونمی نمگهیباور کن د...  نبودنیقصدم ا... من _        
 

 مدلِ عشقت نی هم با اشهی که همی دونیم... زمی دونم عزیم...  دونمیم _        
 ...اما االن... مشکل داشتم

 
 : گفتني کند انگار مردد است برایمکث م        

 
 ي راه رو برادینبا... يدیاما االن، تو زن فر... ستمی تو ني دونم هما من جاینم _        

 ی مي قراری دونم بیچه م...  نسترني برادی فرینی دونم سخته ببیم... ینسترن باز کن
 ... کنه اما

 
 یی کنم که ما اصال انگار تویکم کم دارم باور م...  کنمیمن راه براش باز نم _        

 ی نميحالم بده شاد... ی و من فرعیِ اصليه اصال انگار اون جاد... میستی راهم نکی
...  نسترن رو غصب کردمي کنم جای حس منمی بی که مدیفر... دونم جام کجاست

 ... دونم اصال ولش کنینم
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 :دی گویپر مهر و خواهرانه م        
 

 دم فقط یقول م...  شنومی حرفات مي هستم هر وقت بخواشهیمن هم... هما _        
 اما بدون هر وقت ی کنری منو درگي خوای نممی دونم به خاطر بارداریم ...بشنوم

 ... هستميبخوا
 

 يبه کمک هامون و به بهانه .  زنمی اندازم و استارت می مفمی کي را رویگوش        
 و رمی تماس بگي زده بودم تا با شادرونی مورد عالقه اش از خانه بکی کلی وسادیخر
 دلواپس و مشکوك مامان جمع و جور ي خودم را در خلوت و به دور از نگاه هایکم

 .کنم

 کرده بودم در ی به غروب نمانده، سعيزی حاال که چنی طلوع تا همیاز صبح عل        
 زدم اما مامان مشکوك ی حرف مدی از فری برخورد کنم حتی معمولیلیبرابر مامان خ

 . مادرانه اش نداشتمزیسات ت در برابر احسايبود و من چاره ا
 

 یچشمان.  شومی مرهی خنهی درون آي کنم و به چشمان همای را پارك منیماش        
 نگران، دیدلم از فکرِ فر.  زنندی برق مد،ی فري قراری و بی از آَشفتگدنیکه بعد از شن

 . کم آوردهوانهی منِ دنی اشی عقلم که پچارهیبه تب و تاب افتاده و ب
 

 . شومی کنم و از آسانسور خارج می را در دستم جابجا مدهای خري سهیک        

 ست و ی کالم عصبکیدر .  شودیپشت در هستم که در توسط هامون باز م        
 . کندی روشن ممی برای را به خوبتشی عصبلی صحبت کردن مامان دليصدا

 
 .ي وقته به ما سر نزدیلیخ... دی فري معرفت شدیتو هم مثل بابات ب _        

....         
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 . کنم عمه، وگرنه هما گفتیدل تنگم که گله م...  دونمیم _        
 

 بندم از صبح که تلفنش را جواب دادم و او داد و هوار ی شوم و در را میداخل م        
 شی هاامی نه به تماس ها و نه به پگری حاال دنی دل وا کردم تا هميکرد و من عقده 
 .پاسخ نداده بودم

 . بپوشانمی کنم اضطراب مهاجم را با تبسمی می کند و من سعیمامان نگاهم م        
 

 ... داده بهشکیهامون سفارش ک...  االن اومدنیآره هم _        
 

 شنوم اما شک ندارم ی کند که نمی زمزمه ميزی آرام چیلیهامون پشت سرم خ        
 ! هم نگفتهی خوبزیکه چ

 
 باهم نیتو و هما خوب و خوش باش...  خوام قربونت برمی رو نمتیشرمندگ _        
 . ندارمیی آرزوگهیمن د

 
 همه نی شود و دهان من از ای مامان مي صداي نهی پوزخند هامون زميصدا        

 .ردی گی ام طعم زهرمار می در زندگختهی ری و خوشیخوب
 

 هامونم دل تنگته... نمتیبب تا يای که مي قول بددیبا _        
 

 "یـــــلـــــیخ"        
 

 ی چرخم و خدارا شکر می که مضطرب به سمتش مدی گویچنان پر تمسخر م        
 ی کنم که چشم غره میملتمس نگاهش م.  استدیکنم که مامان حواسش پرت فر

 .رود
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 بروم و من مثل کشی کند نزدیاشاره م.  دهمیدوباره نگاهم را به مامان م        
 . کنمی اطاعت می کوکیعروسک

 ی مبل مي دسته ي گره کرده اش را روي و دست هاندی نشی مبل ميهامون رو        
.  بکوبددی به صورت فرمای را مستقشی خواهد مشت های کنم دلش میحس م. گذارد

 . شودیانگار تا نکوبد مشتش باز نم

 که فقط باعث ستی کرده ازی عزي برادرزاده  همانشی برادیمامان اما هنوز فر        
 . شودی شرمنده اش پاك مي صدادنی هم با شنشی هايری اش شده و دلگینگران

 
 . من منتظرتما،ی قول دادگهید...  از من خدافظ عمهزمیباشه عز _        

 
 ی و با ذوق مردی گی را به طرفم میمامان گوش.  انتظارنی رود از ایزبانم بند م        

 :دیگو
 

 ...شاالی امی شیهمه دور هم جمع م. ادی مگهیگفت تا چند روز د _        
 

 بوده دی از طرف فري خودی بیِ کنم دلگرمی فکر مشتری که بي خبرنیآنقدر از ا        
 ياما چهره .  کنملی اش را زای عبوسم خوشي با چهره دی آیذوق دارد، که دلم نم

 . زندی مادی را فریتیضاهامون کامال نار

 : کنمی و قدم به سمت اتاق کج مرمی گی را میگوش        
 

  جا حرف بزننیخب هم _        
 

 :دی گوی زند که هول شده میهامون بالفاصله معترض مامان را صدا م        
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 . گفتمنی ايبرا...  دور هممی بخورارمی بیی خوام چاینه آخه م _        
 

 ی مانم و می او هم که شده همان جا مالی خی راحتي خندم و برای مشیبه رو        
 کنم یفقط تالش م.  در دل ندارددی از فرزی چچی که هشه،ی عاشق پيشوم همان هما

 را هم از دی آن شب فري و نسترن و حرف هافتدی هامون نیکه نگاهم به نگاه برزخ
 : ذهنم عقب بزنمي نهیزم
 

  جاندیسالم فر _        
 

  همای معرفتی بیلیخ _        
 

 نی است، آنقدر سنگبی و غربی تو اما لحنش آنقدر عجای من می خواهم بگویم        
 . ماسدیاست، که حرف در دهانم م

 . باشم و دم نزنمشهیانگار ناخودآگاه انتظار دارد من هم        
 

 ... حقم نبود همانیاما ا...  م قبولی آدم عوضهیمن  _        
 

 . دهدی نشان ممیدهای سرگرم خریمامان خودش را الک        
 

 ؟ی م خداروشکر، تو خوبیمن که عال _        
 

 !یستی ندمی شدم دوونهید... من داغونم هما... خوب؟ _        
 

 :زدی ری مرونی مامان کلمات را خود به خود بیِ چشمرینگاه ز        
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 ؟يای بیخوبه اگه بتون یلیخ _        
 

 : شودی منیغمگ        
 

 عمه روبروته نه؟ _        
 

 . فهمدیخوب است که م        
 

 !اتفاقا هامونم هست... آره  _        
 

 ! خاندیسالم مخصوص برسون به فر _        
 

 .ردی گیلحن پر حرف هامون توجه مامان را از من م        

 يچشم غره ا.  دهدی مرا سکته مشی هاي بازعی پسر با ضانی که آخر ايوا        
 . کنمینامحسوس نثارش م

 
 نه؟... گند زدم هما _        

 
 ... از تو نداشتمیمنم دست کم _        

 
  براش؟ی گفتزُیهمه چ _        

 
 :نمی نشی می صندلي دهم و روی نگاه مامان جان از کف مریز        

 
 .می کردادتی ی با هامون کلیِ خالیلیجات خ _        
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 . استزتری غم انگهی که از گرییاز همان ها! ياز سر ناچار...  خنددیتلخ م        
 

 !حتما به خونم تشنه ست _        
 

 ي نهی هامون و پس زمیاما چشمان برزخ.  سوزدی اش می درماندگيدلم برا        
 ی آن شبش در سرم زنگ ميحرفها. د دهنی دادن نمي دلدارينحس افکارم، اجازه 

 .زنند
 

 ره؟ی مشی خوب پتتیمامور _        
 

 ه؟یمنظورت چ _        
 

 ؟ی کندای پی رو تونستي که اون شب گم کرده بوديزایچ _        
 

 ی در پس امواج تلفن هم گم نمی حتشی شود که شرم صدایمتوجه منظورم م        
 .شود

 
 ... نباش هماينجوریا _        

 
 گذارد ی در وجودم به جوش و خروش افتاده که نميزی درد دارد اما چشیصدا        

.  با عکس نسترني انهی و حسادت، همه در پس زمنهیخشم، حرص، ک. سکوت کنم
 . کندی ام موانهی ساکت باشم دشهی انتظار دارد من همنکهیا

 
 ،ی خارج از کشورم قبول کني هاتیور مامی مجبور باشدی شایگی که منجوریا _        

 نه؟
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  نه؟يدی منِ احمقُ شنيِحرفا _        

 
 ی کستی معلوم نگهی دي بریاگه مجبور باش... ي دادی به مامان قول مدینبا _        

 !يبرگرد
 

 : غردیمحکم و خشن م        
 

  دنبالت هماامیمن م _        
 

بذار سر ... ستی نی راضينجوریمامانم ا... ی خواد عجله کنی نمزمینه عز _        
 ! خوبهنجایفرصت من که جام ا

 
  منشیپ... نجایا...  تو تو خونتهيجا _        

 
 :می گوی مثال شگفت زده میبالحن        

 
 شه؟یباورم نم... واقعا؟ _        

 
خودم گند زدم خودمم ... شهی اومدم سراغت باورت میوقت... باشه مسخره کن _        

 . کنمیدرستش م
 

 . رودیمامان باالخره به سمت آشپزخانه م        
 

 . از من راحت باشهالتیخ...  تو سرت شلوغه به کارات برسزمینه عز _        
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 : شودی منیباز غمگ        
 

 ...من بد کردم نبـ...  هماي حق داری بگی هر چ،يحق دار _        
 

 ...ينه چرا؟ تو که از همون اول گفته بود _        
 

 ... آخه هماي شدينجوریچرا ا _        
 

 ي جورهی شهی رام باشم؟ همشهی ساکت باشم؟ همشهی من هميتو هم انتظار دار"        
 " ؟ینیباشم که منو نب

 
 که نه من  ترسم حاالیم... اری به مازي کاش اون گلدون رو سپرده بودیراست _        

 ! بودهیهد...  آخهفهیح... پژمرده بشه... هستم نه تو
 

 . انگارستیآهش از سر ناچار        
 

 .ي شدیکاش سبک م...  بگوي خوای میهر چ... باشه بگو _        
 

 .تو هم برو به کارت برس... زمی شم عزینم_        
 

 ی است و تمامدی بعشهی عاشق پي که از همایی هاشی ننیخودم هم متعجبم از ا        
 .هم ندارد

 ! شودزیلبر "حوا"آخ خدا نکند صبر         
 

 حداقل بگو پات چطوره؟ _        
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 .من مراقب خودم هستم...  جاندیانقد نگران نباش فر _        
 

 : غردی می آورد، عصبیدوباره جوش م        
 

 ی منو ميتایتو که حساس... اونم شب... ي همه راه تو جاده تنها روندنیا _        
 !يخب موفق شد...  نه؟ ی کنی تالفی خواستیم... یدون

 
 : بماند و حرص بخوردی حال عصبنی توانم بگذارم در همی کنم نمیهر چه م        

 
 کردم، هنوز پاهام به خاطر ی به حرفت گوش مدیبا... آره حق با تو بود  _        

 ...م دارننشستن تو اتوبوس ور
 

 استشمام ي است که آرزوچارهی کند و چقدر دلم بی فوت مینفسش را در گوش        
 . را داردشیهوا

 
 .شتی پامی زود بیلی دم خیمن قول م... نیبب _        

 
 : کنم از لحن نرم و آرامشیبغض م        

 
 ...ستیالزم ن _        

 
 .ی کنی کردم تو درکم میفکر م _        

 
 که خودم مسبب تک تکشان دی فري شده ادی زيادی انتظارات زنی از ايوا        

 .هستم
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.  دهمیباز هم پوزخندم را فرو م.  شودی از آشپزخانه خارج مي چاینیمامان با س        
 : ستدهی فایصحبت کردن ب

 
 . مراقبم، تو هم مراقب خودت باشزمیباشه عز _        

 
 !يدی بخشیکاش م_        

 
 خدافظ _        

 
 ....هـ_        

 
!  شودی هوا قطع مانی زنم، اما، جری را دار مشیصدا.  کنمی را قطع میگوش        

 نی چننی رخنه کردند، که من اشی هوا چه طور در صداي سلول هادمی فهمیکاش م
 . شدمشیمعتاد نت ها

 
 دهد و ی نه اما سرش را کالفه تکان مای فهمد ی دانم هامون هم حالم را مینم        
 .ندی نشیمامان کنارم م.  شودیبلند م

 !  را گم کرده اممی نفس هاي اما هواوانهیمنِ د        

 . کندی کدام توجهم را جلب نمچی کنم اما هی منییکانال ها را باال و پا        

 گفته بود دیفر. رمی گی هم کنم آرام نمي و هر کارستی ننجایدلم روحم ذهنم ا        
 ی موانهی جمله کم کم داشت مرا دنی مان است و اي خودش و در خانه شی من پيجا

 کردم که ی تصورش را هم نمچگاهی بود اما همی آرزوشهی جمله ها همنی ادنیشن. کرد
 . باشددیاز فر  شاندنی ساز شننهیحضور نسترن زم

 " اگر خدا خواهدریعدو شود سبب خ": دی که بگوستی شهربانو جانم خاليجا        
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 حوصله ت سر رفته؟ _        

 
 . کنمی مشکششی چرخانم و تبسمم را پیسرم را به سمت مامان م        

 
 نه _        

 
 .می قدم بزنکمی میپاشو بر _        

 
کمتر  بود دهی ام را نفهمی زخمي پاطیاگر مامان شرا. شنهادی پنی خورم از ایجا م        

 . آوردی خودش نمي داند و به روی دانستم می شدم تا حاال که میدستپاچه م

 : رودی و به سمت اتاقش مردی گی دهد و نگاه می را منظور دار باال مشیابروها        
 

 نیی پاابونیهمش دوتا خ...  خونهکی پارك نزدنی هممیری نکن میپاشو تنبل _        
 ...تره

 
 یچشمانم با همان بهت بر م.  کنمی رفتنش را دنبال مری گرد شده مسیبا چشمان        

 . شوندی ثابت منوای بي پايگردند و رو

 "ارتمی خواد به حرف بیم "        

 ! انگارستی نيچاره ا.  شومیمردد بلند م        

 نی اي و استراحت کردن هامون برادنی خوابي مامان برايپس تمام اصرار ها        
 .بود که مانعش نشود

 
 هات تو ی کتون،ياوردی اگه کفش مناسب همرات نن،یی رم پایهما من م _        

 ،نیجاکفش
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 . آخر زده انگارمیمامان به س.  افتمی به خنده مياز سر ناچار        

 
 

مامان در محوطه .  شومی دهم و از ساختمان خارج می را هل مي اشهیدرب ش        
 گذارم مامان ی مرونی که پا بنیهم.  رومی باز ممهیآرام آرام به سمت درب ن. ستین

 . کندی ترمز ممیروبرو

 :می گوی حواس می شود، بی مانی و چهره اش نمادی آی منیی پانی ماشي شهیش        
 

 ي روادهی پیمگه نگفت _        
 

 سوال نیخودم را بابت ا.  رودی را نشانه ممینگاه پر حرف و منظور دارش که پا        
 . کنمیمسخره فحش باران م

 
 .سوار شو سرتق خانم _        

 
سرم را به .  افتدیآرام راه م.  شومی دزدم و آرام سوار میخجالت زده نگاهم را م        

 . دهمی مهی تکی صندلیپشت
 

 شده اما یمم زخم خورده زانوهی بود بخقیزخم کف پام عم... دی برشهیپام با ش _        
 . نخوردههیبخ
 

 :دی گوی می معمولیلی حواله ام کند خی نگاهمی نیبدون آنکه حت        
 

 دم؟یمن سوال پرس _        
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 اونقدر اد،ی زیلیخ.  تو و هامون تنگ شده بوديفقط دلم برا. من خوبم مامان _        
 . کردمی دق مومدمی که اگه نمادیز
 

 ی چرخانم و سکوتم را به سکوت پر حرفش گره میسرم را به سمت پنجره م        
 .زنم

 
 

 .ستیسردت ن _        
 

 .رمی گی را از دستش مي چايِ حاويِ کاغذوانی دهم و لی تکان میسرم را به نف        
 

 ي  همهيومدی و تو ننجای اامی مجبور شدم به خاطر حال هامون همراش بیوقت _        
 تو رو از خودم دینبا... مونمیاما حاال پش...  به بابا و مامان بود که تنهات گذاشتمدمیام

 . کردمیجدا م
 

 جرعه جرعه مانی روبروي دهی به درختانِ سر به فلک کشرهیخ.  کنمینگاهش م        
 . نوشدی را مشیچا
 

 دنبالت اما به خاطر بابا امی خواستم بیمامان که رفت و درسِ تو هم تموم شد م _        
 .يتو همدمش بود.  شدممونیپش
 

 را به چشمانم نشی که نگاه غمگرمی گی چرخم و دستش را میکامل به سمتش م        
 . دوزدیم
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 اشتباه ،ی من کم گذاشتي که برانی به ای حرفا برسنی اي از همه ي خوایاگه م _        
 که تا االن اومدم رو ی راهنیمن خودم اگه بازم به گذشته بر گردم هم...  مامانی کنیم
اما مامان، ...  اشتباه رفتمای رفتم ی مدی راه ها رو نبای هرچقدرم که بدونم بعضام،یم

پس نه عذاب وجدان داشته ...  رمی هما نباشم اون راهو نمگهی ده کیفقط در صورت
 .می راضمی، من از زندگباش، نه نگران باش، نه ناراحت

 
...  شدی ممیبه بابا حسود...  به خاطر نبودنامهنی و اي کنم از من دوریحس م _        

 ...ستی و حاال که ني ما بودي باهاش راحت تر از همه شهیهم
 

 : گذاردی ممکتی ني رونمانی بي را در فاصله وانشی کشد و لیآه م        
 

 دونم یم...  کردمی تو رو رها مدیهر چقدرم که حال هامون بد بود اما من نبا _        
 ... کردم مامان جانیدرحقت کوتاه

 
 می راضمیمن از زندگ...  کنمیخواهش م... مامان _        

 
 :ردی گی دهد و دستم را در دستش میسرش را تکان م        

 
 که يزیاز هر چ... دیاز فر...  بگو تیاز زندگ ...باشه پس برام حرف بزن _        

بگو ...  نبودهی دونم همه شم دلتنگی مقدمه که می سفر بنی الیاز دل... کنهینارحتت م
 ... راحت شه هماالمیتا خ

 
 . دهمیآب دهانم را فرو م        

 
 ... دارهنیی باال و پایخب زندگ...  بگم آخهیچ _        
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 ؟یستی نی راضدیبا فر تیاز زندگ _        

 
 ی و بییهوی دونم اومدنم یخب م...  مامانیچرا انقدر نگران! معلومه که هستم _        

 نه از عالقم ي دلخورنیاما ا! نی دلخور بودم، همدی از فرکمیخب ... خب ... مقدمه بود
 ... بشم از انتخابممونی پششهی کنه، نه باعث می کم مدیبه فر

 
 کنم ی شود اما باز حس می مانی سربسته و در لفافه بمانی حرف هانکهیبا ا        

 کنم که چرا ی اش کم رنگ تر شده و خودم را لعنت می بهتر شده نگرانیحالش کم
 .اوردمی نرونی حال آشفته بنیزودتر او را از ا

 
 دخترم و شوهرش یحت.  دخالت کنمی کسی وقت دوست نداشتم تو زندگچیه _        

 بتونم کمکت دی شایاما اگه مشکلت رو برام بگ... که از قضا برادر زاده م هم هست
 ...شترهیبه هر حال من تجربه م ب... کنم مامان جان

 
 مسائل و می دوست نداردیاما نه من نه فر...  دونمی دونم مامانِ گلم، میم _        

 ...میمشکالتمون رو جار بزن
 

 : دهمی که اجازه نمدی بگويزیخواهد چ یم        
 

 زوی خواد خودمون همه چیدلمون م...  و سرتق بودنموني لجبازيبذارش پا _        
 ...میسروسامون بد

 
 : فرستدی مرونی نفسش را بدی کند و ناامی نگاهم میکم        
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 هم شهی پشتتم، همشهی کنم اما هماجان بدون من همیاصرار نم... باشه _        
 ... رو من حساب کني بردارتی دست از سرتق بازی تونی ميدیهر وقت د... نگرانتم

 
دستم را دور . دی گوی که با حرص می خندم از لحن بامزه اش و از سرتقیم        

 : کنمی خوب زمزمه می چسبانم و با حالی کنم و سرم را به سرش میگردنش حلقه م
 

 مثل چسب امی شبونه دلم هوس کرد به،ی چی دونیماصال ...  مامانیمرس _        
 ... خبر اومدمی بنی هميبرا... بچسبم بهت

 
 : گذاردی گونه ام مي آورد و رویدستش را باال م        

 
 قربونت برم من _        

 
 "  پات بهتره؟؟یخوب... سالم هما جان "        

 
 پاسخ ی را بشی باز هم تماس ها مامان و هاموني جلومانیبعد از تماس تلفن        

 از دانمی نمي همه اراده نی کردم و ای را نخوانده پاك مشی هاامیگذاشته بودم و پ
 . را داشتشی هوابیاما حاال دلم عج.  بودبی خودم هم عجيکجا آمده، برا

 
 خواهد جوابش ی چرخد، دلم می چرخد و نمی حروف مي جواب، رويدستم برا        

 را دیدلم فر!  پرواز کنم و نکنمشی حاال به سونی خواهد همیدلم م. را بدهم و ندهم
 چرخد و ی در ذهنم هم نمی حت،یکی نینه، هرگز فعل معکوس ا...  خواهد ویم

 ! تبصره و قانونیب! شهی همهد؛ خوای را مدیچون من دلم فر. دینخواهد چرخ
 

 "... دونم کجاستی هم نمیکیگذاشتم هما، اون شارژرم تو شرکت جا  "        
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 یکی تارنی در اینور گوش.  کشمی تشک باال مي شوم و خودم را رویبلند م        

 ی را دو دستلمی دهم و موبای مهیبه بالشتم تک.  کنمی نمی زند اما توجهیچشمم را م
 . را در دست دارمدی از فریانگار جزئ.  کنمی صفحه اش مخی چسبم، چشمانم را میم
 

 "... ی خونی مي بفرست بدونم داری خالامی پهی معرفت حداقل یب "        
 

 . رسدی مي بعدامی که پدهی حروف نچرخيدستم رو        
 

 "... هماهیجات خال "        
 

 زده از چشمم کلمات رونی بي ماند و قلب های ثابت مامی پنی ايچشمانم رو        
 . پرواز کندشی قلبم را بشکافد و به سویکم مانده دلم از خوش.  پوشاندی را مییایرو

 : رسدی مي بعدامی اش هستم که پیی جادويهنوز مست جمله         
 

خب االن حالم بده، حداقل به خاطر ... ی نگران حالمشهی معرفت تو که همیب "        
 "حالم جواب بده

 
 

 ": زندی مبیدلم نه.  رودی خورند و ضربان قلبم باال می محکم گره ممیاخم ها        
 "گهی جوابشو بده دوونهیحالش بده د

 
به .  کندی و خاموش و روشن شدن مدنی در دستم شروع به لرزیبالفاصله گوش        

 نی مشترکمان، ای کنم در تمام طول زندگی مانم و فکر می مرهی خمانی خانه يشماره 
 ! چند روزنی نداشته ام و حاال ادیر و تماس از فامیهمه پ
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 : کندی سبز رنگ را لمس مي رهی اراده دایدستم ب        
 

 هما _        
 

 وصل ژنیانگار دوباره مرا به کپسول اکس.  کشمیفقط نفس م.  دهمیجواب نم        
 .کرده اند

 
 ... تموم شدمیشارژ گوش _        

 
 : آوردیم را جا م و حالچدی پینفسش در گوشم م        

 
 ...ي جوابم رو بدي شدیکاش بازم عمه کنارت بود تا مجبور م _        

 
 . کنمی و هچنان سنگر سکوت را حفظ مشی کنم از اصرارهایکودکانه ذوق م        

 
 کنم تو دای تونم پی رو نمیچیآخه چرا من ه... حداقل بگو شارژر کجاست هما  _        

 ... خونهنیا
 

 آنکه ی آنکه بخواهد، بی کرده بودم، بای مهشی را برازی همه چشهی که همنیهم        
 .ندی را نبمی وقت بودن هاچی که او همیدی رسنجای آنکه بفهمد، به ای بد،یبگو

 . توقعم، که عاقبت کار دستم دادی و بيادی زيآخ خدا لعنت به بودن ها        
 

دل و رودم به هم ...  خونه افتضاحه هماکیرِ نزد برونی بنی ايچقدر غذا _        
 ...ختهیر
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 ي روم که پوف کالفه ای خندم و در دل قربان صدقه اش می صدا از لحنش میب        
 . کشدیم
 

 بود هر وقت معده درد داشتم ی چسی بده بنوامی پهیحداقل ... باشه حرف نزن _        
 ... شدمی خوب معی بخورم که سري دادیبهم م

 
 بر زبان چگاهی که هي پا افتاده اشی هرچند ساده و پي حرف هايدلم برا        

 ! رودی بود ماوردهین

 : آوردی را طاقت نمدنشیدلم درد کش        
 

نبات داغ و نعنا درست کن بخور خوب ...  کمد اتاقتهیشارژر تو کشو دوم _        
 .یشیم
 

 و دی آی ها منتی تق و توق درِ کابيصدا.  شودیا م نفسش رهمی صدادنیبا شن        
 . شودی ممانیانگار پش.  شوندی کشد و صدا ها که قطع می که دوباره ميپوف کالفه ا

 
 نیو ا!  کند، نه منی را قطع میاما نه او گوش. می دهی محیهر دو سکوت را ترج        

 . زندی شده پر پر مبی قري هادی بعنی همي است و دلم برادی بعدیحرکات از فر
 

 :می گوینگران و آرام م        
 

 ؟يخورد _        
 

 :دی گویآرام و گرفته م        
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 ... خوامینم... نه _        
 

 ... اگر بودمش،ی نشسته در صداي کنم از لجبازیاخم م        

 . شدنش شدکی نبودنم باعث نزدنیهم...  دهم یسرم را به سرعت تکان م        
 

من در ... یی من توی زندگتیاولو... اسمت تو شناسناممه... یتو زن من... هما _        
 ...برابر تو مسئولم

 
 به می اش انگار مستقیتلخ.  مقدمه اشی و حرف ببی خورم از لحن غریجا م        
 .ردی گی شود و تمام جانم را می مقی تزرمیرگها

 مکالمه نی خوب آغاز شده از اول اي آشنا تمام حس هايها حرف ها و جمله نیا        
 . کشدی را به رخم می کند و باز آن شب لعنتیرا زهر م

 :می گوی اراده میب.  سوزدی حس و حال خودم ميدلم برا        
 

 ي و به من پس بدی تو گوشت خوند و از بر کناری مازی هرچستیالزم ن _        
 !دخانیفر
 

 :دی گوی را قطع کنم که هول می خواهم گوشی میحرص        
 

 ... دارهاری به مازیچه ربط...  تویگی میچ _        
 

 که از یحرف...  شناسمی مای دننی تو ای من تو رو بهتر از هر کسدیبس کن فر _        
...  فهممی رو می بگتی که از سر اجبار و اون عذاب وجدان کوفتی و حرفیته دلت بگ

 . نکني بازلمی من فيپس برا
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من ...ی کنی گم تو بد برداشت می میمن هر چ... ی کنی اشتباه مي دارنیبب _        
 ... منظـچیه
 

 : اندازدی چنگ ممی شود و بغض به گلویدلم در خودش جمع م        
 

 که حرف یی حرفاي که بخوای به من زنگ بزنیستیمجبور ن... بسه... دیبسه فر _        
 تتی خودم رفتم تا تو راحت به ماموريمن که با پا... ياری و به زبون بستیدلت ن

 ... يدی چرا آزارم مگهی دیبرس
 

 ...ـیهما عز _        
 

 . خوام صداتو بشنومی نمگهید... دی به من زنگ نزن فرگهید _        
 

وان  گذارم اشک ها ری کشم و می سرم ميپتو را رو.  کنمی را قطع میگوش        
 .شوند

 رمی ات بمیی هوای در بنکهی اي را بشنوم؛ فقط براتی خواهم صدای نمگری ديآر        
 ! هم من،يتا هم تو از شر عشقم خالص شو. 
 

 نیجان ندارم و با ا.  کنم کوه کنده امی شوم حس می مداری از خواب که بدایجد        
 هم می در خواب های حتگریخدا به دادم برسد که د.  خواهد بخوامیحال باز هم دلم م

 ! ندارمشیآسا

 ی کوبم و بلند می مواری دهم و پتو را با قدرت به دی مرونینفسم را پر فشار ب        
 .شوم
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 ام، ی خالیِ کردم خالی شدم و حس می مداری روز صبح بکی شد اگه یچه م        
 شد اگر حداقل در خواب راحت بودم، یواقعا چه م.. .ستی ني دردچیسبک بالم و ه

 . هفت پشتم بس استي برايداریب
 

 ی آورم و دامن مزخرف لعنتی ام بلوز و شلوار در مختهیاز داخل چمدان به هم ر        
 فرستم ی گولّه شده کنار چمدان را هم ميجوراب ها.  کنمیرا ته کمد اتاق پرتاب م

 رونیاز اتاق ب.  کنمی مضینق بلوز و شلوار خوابم را تعو حوصله و عیکنار دامن و ب
 ... نقش خالص شدمنی از شر اگری زنم دی مگ راحت لنالی روم و با خیم
 

از نه گذشته و .  کنمی گذارم ساعت را هم نگاه می مشی که قدم پنطوریهم        
 کنم و ی اتاقش را نگاه مياخم آلود در بسته .  نشدهداری است که مامان هنوز ببیعج

 . شومی مییوارد دستشو
 

. ستی از مامان نيخبر.  کنمی و در را باز مدی آی نمیجواب.  زنمیدو تقه به در م        
 محو ي روم که صدایهمانطور لنگان به سمت آشپزخانه م. ستیاصال انگار خانه ن

 .چدی پی در گوشم میصحبت کردن

 آشپزخانه باز است و پرده ي اما درب بالکنِ گوشه ستی نیدر آشپزخانه هم کس        
 . دهدی آنجا می رقصانش خبر از حضور کسي

 پر از حرص که ییصدا.  شودی هامون کم کم واضح مي روم و صدایآرام جلو م        
 . در کنترلش داردیانگار با تمام وجود سع

 !دی؛ جز فر تواند باشدی می حرص آلود چه کسي صدانیو مخاطب ا        
 

 !نه؟یجداً حواست بهش بوده و حال و روزش ا _        
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...         

 ... خواهرمی به زندگيحرف نزن بابا تو فقط گند زد_        

...         

 خواد ی دلم می دونیم...  خورهی حالم ازت بهم مدیفر... نه تو گوش کن _        
که هر ... ستی کس و کارم نیب...  ستی بشه هما تنها نتی انقدر بزنمت که حالرمیبگ

 ...ی بکنی خواستیغلط
 

 . کنمی آَشپزخانه سقوط می صندليرو        
 

 ي مرده هی که شبونه اومد سراغ ما ینیا... ؟ی بکنی خواستی کار می چگهید _        
 ؟يدی دی منو مي چارهیتو اصال خواهر ب... متحرك بود

...         

 ی که حترتی غی بي سپردم دست توچارمویخاك تو سر من که خواهر ب _        
 ... خونشو ول کردهی خواهر بدبخت من کيدینفهم

...         

انتقام دونه دونه ... ي که بذارم بازم عذابش بديفقط گوش کن، کور خوند _        
 رمی گی رو ازت مختهی که رییاشکا

...         

 ی از چی دونیم... یستی ننجای اي شانس آورددی فريوا... ي ساکت شدهیچ _        
 ... کنهی متوی طرفدارطمی شرانی که خواهر احمق من تو ارهی گیحرصم م

 
 . شوندی می اراده پر و خالی بمی افتد و چشم های مزی مي جان رویسرم ب        
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 ي دلت جای وقتي غلط کردیلیتو خ... ي نامردهیتو ...  ي هما رو نداراقتیتو ل _        
 ...ي خواهر منو بدبخت کردي بود اومدگهید

...         

 حقش نیا...  هما چقدر دوست دارهی دونستیتو م... اریدهنتو ببند و اسمشو ن _        
 ...نبود

 
 . بلند شدن ندارمي کند اما نای اش نگرانم می عصبي نفس هايصدا        

 شی تند نفس هاي صدانیگزی جاشی قدم هاي گذرد که صدای دانم چقدر مینم        
 . شودی رسد متوقف می به سنگ آشپزخانه مشی که انگار پانیاما هم.  شودیم

 . کنمی خودم شکار مي کنم و نگاهش را رویسرم را بلند م        

 ! پر از اخم و صد البته نگرانینگاه        

 : استسمی نشانم در تضلد با چشمان خی م که بر چهرهیتبسم        
 

 خوبم... من... حرص نخور هامون جان _        
 

 ی کوبد و تمام تنم را می دفعه و با تمام قدرت درب بالکن را به چارچوبش مکی        
 :لرزاند

 
  آره؟؟؟یختی اون نامرد تا صبح اشک ريباز دوباره برا... کامال مشخصه _        

 
 به زی ميرو. دی آی مکینزد.  اندازمی مریخجالت زده سرم را ز.  زندی مادیرف        

 دهد جرات ی را تکان ممی که موهای پر حرصياز حرارت نفس ها.  شودیطرفم خم م
 . کنمی نمدایسر بلند کردن پ
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 براش نمی ببگهی بار دهیبه جون مامان، به خاك بابا، ... به جون خودت هما _        
 ...شهی می چی دونی خودت مگهید...  رم سراغش همای م،یختیاشک ر

 
 و نگران سر بلند دهی کند ترسی که تحمل مي و از فشارشیاز شدت لرزش صدا        

 به يزی چهره اش گم شده و چی چشمانش در سرخیسرخ.  کنمی کنم و نگاهش میم
 .انفجار رگ گردنش نمانده

 و دست ستمی ای مشیروبرو.  شومی بلند مدهی دهم و ترسیآب دهانم را فرو م        
 .تمام بدنش منقبض است.  فشارمیمشت شده اش را در دستم م

 
به خدا ... ی کنیاالن سکته م... غلط کردم... توروخدا... آروم باش... هامون جان _        

تو روخدا تو ...  خوام صداشو بشنومی نمگهیبهش گفتم د...  خودم جوابشو دادمشبید
 ...ستیحرص خوردن برات خوب ن... ی تو بگیاصال هر چ... آروم باش

 
تمام .  کنمی پر مشی براری آب از شوانی لکی عی کنم و سریدستش را ول م        

 . لرزدیتنش م
 

 گهیاصال د... حرص نخور...  بکنمیاگه حالت بد شد من چه غلط...  بخورایب _        
 .تو فقط آروم باش...  کنمی می تو گفتيهر کار...  دم، باشه؟ یجوابشم نم

 
 شود و یصورتش در هم م.  کوبدی مزی مي را رووانی نوشد و لی آب ميجرعه ا        

 ی نگاهش مدهیترس.  شودی خم می پوشاند و کمی عملش را مي هاهیدستش محل بخ
 .کنم

 
 ...برو اونور... خوبم هما  _        
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نگاه نگرانم در بدرقه اش .  شودی زند و آرام آرام از آشپزخانه خارج میکنارم م        

 :دی گوی گرفته می و با لحنستدی ای به اتاقش مدهیاست که نرس
 

... فشمی حال و روزمم حرنیبا هم...  خواست بکنهی ذارم هر غلطی نمگهید _        
 ...  ذارم عذابت بدهینم...  خودم پشتتمگهید
 

 بار قصد در زدن کرده و نیچند.  رومیمضطرب و مردد پشت در اتاقش رژه م        
 در دی بر کم کردن بار گناه فري فهمم چه اصراریخودم هم نم.  شده بودممانیپش

 و ندازمی ها را هم گردن او بری تقصي تا همه ردی گیبرابر هامون دارم اما دلم آرام نم
 . نشان دهمدانیم نی ادی فرنی گناه تریبخودم را 

 . کنمی زنم و در را باز می به در مي شوم تقه امانی و قبل از آنکه پشعی سریلیخ        

خداروشکر آرام تر .  چرخان نشسته استی صندلي اش روی مهندسزی ميروبرو        
 . دهدیچشم بسته سرش را به سمت سقف گرفته و خود را تکان م.  رسدیبه نظر م

 اش اعالم حضور برهی شود؛ با وی خاموش و روشن مزی مي صدا روی اش بیگوش        
 .دی گشای چشم نمی کند و او حتیم

 .زدی ری لرزد و می قلبم می گوشي رودی نام فردنی روم و با دیکنجکاو جلو م        
 

  زنهی بند داره زنگ مهی نجوریهم _        
 

 ی گرانه نگاهم مخی کند و توبی که چشمانش را باز مرمی گی را در دست میگوش        
 ی مجکتی نگاه هامون، تماس را رای است دی فري دانم برای که نميبا حس بد. کند

 بندم و همانجا پشت به در ی گردم در را میبرم.  کنمی رها مزی مي را رویکنم و گوش
 : دهندی را هدف نگاهشان قرار ممیپا چشمانم انگشتان.  دهمی مهیتک
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 ...ـیخب فر...  هاموننیبب _        

 
 اش به برهی وي شود و تمام وجودم با صدای بلند می گوشي برهی ويدوباره صدا        

 یسر بلند م.  لرزدی م باشد؛ با تمام قدرتی و انگار دلم هدف اصلدی آیلرزه در م
 .نمی بی خودم مي و موشکافانه روخگرانهیکنم و نگاه هامون را توب

 : کندی اشاره می به گوشند،یبینگاهم را که م        
 

 ؟ی کار کنی چي خوایم _        
 

به جلو .  شومی در آوار مي اراده همان جا جلوی پرسد که بی سوالش را ميطور        
 : شودیخم م

 
 شهی زندگي توی دونستم کسی نسترن نبودم فقط مانی در جریلیمن اونروزا خ _        

 ي بود که جاانی فوتشم انقدر عانی بعد از جردیحالِ داغون فر... و قصدشون ازدواجه
 ...اما حاال...  ذاشتی نمی باقی حرفچیه
 

 ... هستدی قلب و ذهن فري دونم، نسترن تا ابد تویخودم م _        

 ی برنمدنی شود اما دل من دست از لرزی قطع مبرهی ويهمزمان با جمله ام، صدا        
 .دارد

 ی کنم، تلخ می اخم آلودش نگاه مي کند، به چهره یسکوتش سرم را بلند م        
 : دهمیخندم و ادامه م

 
 ... دونستم، هم خودش بهم گفته بودیهم خودم م...  دونستمی منویمن ا _        
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 :دی گوی شوند مردد می محکم تر مشیاخم ها        
 

 ه؟یمنظورت چ _        
 

 : فرستمی مرونینفسم را از ترس نگاه سرخش ب        
 

... رك و...  حرفا رو زده بودنی ايقبل از ازدواجمون همه ... دیخب فر... خب _        
 ی اون نمنیگزی جای کسیعنی...  تونه با منی نمنکهیا... یعنی طش،یپوست کنده شرا

 .خودم خواستم...  وجودنیبا ا... حسش به من و نسترن رو گفت... شه براش
 

 !ی ازش انقدر چرت و پرت بگي طرفداري براستیهما واقعا الزم ن _        
 

 :می گشای دهان می دهم و به سختیسرم را تکان م        
 

 ...خودم خواستم...  کنمی نميطرفدار _        
 

 . دوزمی منینگاهم را به زم        
 

  هما؟ي کار کردیچ _        
 

 . کشاندی منی به سمت زمشتری مبهوتش سرم را بيصدا        

.  نشان از بلند شدنش دارد و من توان بلند کردن سرم را ندارمی صندلری جریج        
 مکث، یبعد از کم شوند و ی بعد متوقف مند،ی آی مکمی که نزدنمی بی را مشیقدم ها
 ي کالفه او و صداي نفس هاي شود از صدایاتاق پر م.  شوندی کنند و دور میپشت م

 ! لرزدی مز که هنویتاپ تاپ قلبِ من و دل
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 با نی کار کردی چت؟؟؟ی با زندگي کار کردیچ... يوا...  همايوا _        
 تون؟؟؟یزندگ

 
 شوم، اما سرم کال با جاذبه قرار داد بسته ی کنم و بلند می توانم را جمع ميهمه         
 . شودی جابه جا نمیلونیو اپس

 
 ....دوسـ... من _        

 
 ...بس کن هما _        

 
 بر سرم هوار شیصدا.  کنمی را تماشا مشی و من فقط پاهاستدی ای ممیروبرو        

 : شودیم
 

 پوك ي اما تو کله نیبزرگتر سرتون هر دوتون از من ریخ...  بگم بهتونیچ _        
 ...ستی کدومتون عقل نچیه
 

 ....راضـ... من _        
 

 ...ي دست از حماقت برداري خوای میک... بسه، بسه هما _        
 

 ....هامـ _        
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 ي قهی برم دی دونم بایبرو من االن نم... نمتی خوام ببیبرو نم...  همارونیبرو ب _        
...  رو به شوهرش دادهی خواهرمو که خودش مجوز هر غلطي قهی ایاون نامرد بچسبم 

 ...برو هما
 

 فرود نی زمي کامال رومیهنوز پا.  شومیدرمانده و مستاصل از اتاق خارج م        
 فونی زنگ آي شود و همزمان صدای مدهی که در پشت سرم در چارچوبش کوبامدهین

 .چدی پیدر خانه م
 
 
 
 
 ی که باز نمیی زند و هامون با اخم هایداوود حرف م.  کنمیاز پنجره نگاهشان م        

 هامون به داوود خبر داده ي حال و احوال گرفته دنیمامان با د.  دهدیشوند گوش م
 و من کال خودم را به آن راه زده و دیای حال در بنی بلکه از ادیایبود تا به سراغش ب

 رفتار يخداراشکر هامون هم طور.  دانمی حال بد هامون را نملیوانمود کرده بودم، دل
 مامان را منی بود و هدهی خوابشترینکرده بود که مامان به من شک کند، در واقع ب

 . مردمیو من از عذاب وجدان داشتم م. نگران حالش کرده بود

 انی رخ داده ماناتی خواست مامان از اصل جری غلط واقعا دلم نمایاما درست         
 . کردمی مي منظور هر کارنی اي باخبر شود و برادیمن و فر

 
 . چرخمی کنم و به سمت در میپرده را رها م        

 را گرفته اما از گفتن بانمی هامون، گری که از ناراحتیبا وجود عذاب وجدان        
 که حداقل سهم نی اما همدی از فرمی هايبا وجود تمام دلخور. ستمی نمانی پشقتیحق

 . دارميشتریاشتباهات خودم را بر دوش کشم آرامش ب
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 . شومی فرستم آرام از اتاق خارج می مرونینفسم را ب        

 مقدمه در سر داشتم دوباره به سراغم ی و بي سفر اجبارنی که از قبل از ايفکر        
 بدست ي کار برانی کنم بهتری ام حس مختهیآمده و حاال که حال هامون را به هم ر

 .آوردن دلش است

 ی شوم و گوشی وارد اتاق هامون معیمطمئن از در آشپزخانه بودن مامان، سر        
 . دارمیاش را برم

 نیی نام ها را باال و پاتا،ی از بی آورم و به دنبال رد و نشانی مخاطبانش را مستیل        
 که مشخص کند ی نشانای ی و نه اسمتاینه از خود ب. ستی ني خبرچیاما ه.  کنمیم

 : رودی در هم ممیاخم ها. شماره مربوط به اوست

 "! حذفش کردهشیبه کل از زندگ "        

شک به دلم .  کنمی داوود مکث مي شماره ي گردم و رویچند بار شماره ها را م        
 را تمام زی چ حاال که هامون همهدیشا.  کارم اشتباه باشددی دانم شاینم. ندی نشیم

 . کوبمی را آرام به چانه ام میچند بار گوش.  کنمیمکث م.  جا باشدیکرده، دخالتم ب

 " حرف بزنم تا مطمئن بشمتای تونم با خود بیخب م"        

 کنم تا بعد از رفتنش با او تماس ی ام می داوود را وارد گوشيمردد شماره         
 نی شک همی داشته باشد، بتای از بی رد و نشان وجود داشته باشد کهی اگر کسرم،یبگ

 .داوود است
 

 .ستی ني کشم و هنوز خبری را مکشی مجتمع زبان کشيروبرو        

 استقبال نکرد اما منصرفم هم یلی رد و نشانش را از داوود خواستم، خیوقت        
 ي بگذارم تا بعدا کدورت و دلخورانینکرد،فقط گفت بهتر است هامون را در جر

 . مالقات کنمتای مصمم شده بودم تا با ببی و من عجدیای نشیپ
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 بودم و دهی به خودم رسیامروز بعد از مدتها کم.  کنمی مرتب منهیشالم را در آ        
 چند ساعت و نی حرکتم استقبال کرده بود و هامون طبق معمول انیمامان چقدر از ا

حس . اوود باز هم به اتاقش پناه برده بود و خودش را به خواب زده بودبعد از رفتن د
 . شدهدیم از من ناای کردم حسابیم
 

 ییکنار سکو.  دارمی مجتمع قدم بر مي شوم و نرم نرمک به سمت ورودی مادهیپ        
 . شومی و منتظر خروجش مستمی ایم

 شی وقت پیلی که خی با عکسیاوت تفچیه. دی آی مرونیآرام آرام از ساختمان ب        
 و پر نشاط درون عکس، بر چهره اش بایهامون نشانم داده بود ندارد فقط آن لبخند ز

 .ستین

دختر .  گذردی از کنارم میمیمثل نس. ندی بی است و اصال مرا نمنینگاهش به زم        
 عذاب ی از دست دادنش کلي شک برای من بي چارهی ست و هامون بییبایباوقار و ز

 .دهیکش

 مامان نی ماشقای که دقی رنگدی سف206 افتم، به سمت یپشت سرش آرام راه م        
 . رودیرا پشتش پارك کردم م

 . زنمی مي دودي روم و چند ضربه به پنجره ی شود، جلو می که سوار منیهم        

 کند، یاخم م ندی نشی و نگاهش که بر چهره ام مدی آی منییپنجره با مکث پا        
 دهد و حاصلش ی واکنش می شود بعد آرام آرام بهتش با نگرانیبعد اخمش بهت م

 آشنا که انگار تمام حرف تی نهای بی با حسی پنج حرفي کلمه کی کلمه، کی شود یم
 : دادهي عالم را در خود جايها
 

 ...هامون _        
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 : نوشدی از قهوه اش ميجرعه ا        
 

 ! اولش شک کردمنی همي براد،ی فرق کردتونی با عکس عروسیکمی _        
 

 : گذارمی مزی ميفنجانم را رو        
 

 زشت شدم؟ _        
 

 : شودیهول م        
 

 .دی خواستم بگم الغر تر شدیم...  نبودنی نه اصال منظورم ايوا... نه نه  _        
 

 نی دانستم که همی بهتر می اش، به هر حال خودم از هر کسیرانی خندم به حیم        
 بودن، اما روحم ی دوست داشتن و راضنی در عد،ی مثال مشترکم با فریِچند ماه زندگ

 . شک نمودش بر جسمم هم مشخص بودیرا داغون کرده بود و ب
 

 . کردمیشوخ...  دونم یم _        
 

 . کندی زند و سکوت میخجالت زده لبخند م        

روح او اما .  کنندی مي بازشانی در سکوت نشسته اند و با فنجان هامانیجسم ها        
 ! خوديای خود غرق است و روح من هم، در دنيایدر دن

 
 . زدی من حرف مي از شما براشهیهامون هم _        

 
 :رمی گینگاه از فنجانم م        
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 . گفتی منم از تو ميبرا _        
 

 :دی گویمتعجب مانده ام که م.  فرستدی را باال ممی ابروهاشی هوایپوزخند ب        
 

 .می شناسی رو اصال نمگهیپس احتماال ما همد _        
 

 که آغاز یشانی و پریآن نگران.  کندی از تک تک کلماتش چکه ميریدلگ        
 هی و گاليود را به دلخور خي در مورد حال هامون داشت حاال انگار کامال جادارمانید

 .داده
 

 ی نمی که حتمی لوس و نازنازيِ دست و پای دختر بهیاحتماال از نظر شما من  _        
 ...تونه آب دماغش رو باال بکشه

 
 . زنندی در سرم زنگ میکی یکی هامون در موردش يحرف ها        

 
 . درموردت نگفتهيزی چنیهامون همچ _        

 
 : تواندی دارد حرصش را پنهان کند اما نمیسع        

 
 ی نمی اصل منظورش که فرقي کلمات رو نگفته باشه اما تونی همقای دقدیشا _        

  کنه؟یم... کنه
 

 بای آخرم با هامون تقري من از مکالمه م،ی خواستم بگویخب اگر راستش را م        
 که خودش با حرص بر ي حدنیاز ا کرده بودم؛ حاال کمتر دای پتای از بي تصورنیهمچ

 . آوردیزبان م
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 . آرامش کنمی گردم تا کمی مناسب ميدنبال جمله ا        

 در چارهی انگار و کم مانده فنجان بردی گی متمی بر رضایاما او سکوتم را مبن        
 :دستش ترك بخورد

 
 

که رابطه مون رو  همون بهتر نمی بی کنم می حاال که فکرش رو مد،ی دونیم _        
 ... تموم کرد،یعنی... میتموم کرد

 
 . شکندی را مشی شود و صدای حرصش بغض ميانتها        

 که در ی حسي انفجار هانیا.  فهممیحس و حالش را م.  کنمی نگاهش منیغمگ        
 . دهد را بارها تجربه کرده امیکالم رخ م

 ی بنی چننی را بزند که اشی دردودل کند و حرف هایانگار منتظر بوده تا با کس        
 که یی دلش و هم اشکهاي شده؛ هم خودش، هم حرف هازیمقدمه در برابر من سرر

 . کنندی مسی اش را خی تواند کنترلشان کند و دانه دانه صورت مهتابینم

 ی ماهشی سي چشم هاری لرزان دستمال زی اندازد و با دستی مریسرش را ز        
 .دکش

 تی نهای بی گذارم که با لحنی دستش مي کشم و دست رویخودم را جلو م        
 : کندی و لرزان زمزمه منیغمگ

 
 ... بخشمشینم _        

 
 و اشک تایهنوز در فکر ب.  فشارمی دو را مي شوم و دکمه یوارد آسانسور م        

 جمعشان کرده بود اما بغضش را نتوانسته عی سریلی که خییاشک ها.  هستمشیها
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 گذاشت راحت ی بود و نمدهی را چسبشی گلوخیسفت و محکم ب.  کنديبود کار
 . آمدی نام هامون میمخصوصا وقت. میصحبت کن

 
 . کنمی مامان در را باز مییِ اهدادی شوم و با کلیاز آسانسور خارج م        

 
 .ته جا گذاششوی دونم عمه گوشیم _        

 
 .ستمی ای صدا میهمان جا دم در ب.  روندی در هم می به آنمیاخم ها        

 امی تماس ها و پدنیطاقت د.  ام را جا گذاشته امیاز عمد وانمود کرده بودم گوش        
 ی فکرش را هم نمچی جواب بگذارمشان را نداشتم و هی خواستم بی که مدی فريها

 . باز هم دست به دامن تلفن خانه شوددیکردم که فر

 يادآوریاما .  کردی دلم را گرم مدشی و جدبی عجي رفتار ها و اصرار هانیا        
 ي حس هاي از زبانش و آن لحن مزخرف، همه اری مازي شده کتهی ديحرف ها

 . بردی منیخوبم را از ب
 

 ...شهی میدو سه ساعت...  از دوستاشیکی دنیآره رفته د _        
 

 ي اجبار برایعنیمرددم، وارد شدنم . هنوز در را هم نبسته ام.  دانم چه کنمینم        
 یعنی از عذاب وجدان و رفتنم زی آن لحن لبري دوباره نیحرف زدن و شند

 . محتاجش هستندتی نهای تنم بي که سلول هایی از هواتیمحروم
 

 ؟ي شدضیمر... چرا انقدر صدات گرفته _        
 

 ؟یستیآخه چرا تو مواظب خودت ن... صدا برات نمونده... دروغ نگو _        
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.  بنددی رود و در را می مشی چنبره زده بر قلبم پیدستم تحت فرمان نگران        
 : کند انگاری بسته شدن در توجه مامان را جلب ميصدا

 
 . جاندیفکر کنم هما اومد فر _        

 
 . کنمی داشته باشم کفش از پا مدی که باي کشم و کالفه از رفتاری مقینفس عم        

دل .  کشدی و خط و نشان مستادهی دل لرزانم ايعقلم شالق به دست روبرو        
 !نی خواهد، همی را مشی صدادنی ام اما فقط شنچارهیب

 
 خوب دیبا...  کهیشی خوب نمی هستتمی حال مامورنیآخه تو حاال با ا _        

 .یستراحت کنا
 

 !یی کذاتی مامورنیلعنت به ا        

 .رمی گی کنم و همانطور جواب می رسم و با سر سالم می مامان مکینزد        
 

 ... فدات شمری بگی مرخصی تونیاگه م_        

...         

 ی دن کاش سوپ می بهتون میغذا چ... پس آب گرم و عسل بخور مرتب _        
 ...يخورد

...         

 . دم همای رو میگوش... مراقب خودت باش...  زمیباشه عز _        
 

 :دی گوی و ناراحت مردی گی را به سمتم میگوش        
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 ...ادی صداش در نمنی ببایب _        
 

 ...هما... الو _        
 

 رفته دی رود و آنقدر در فکر حال بد فریخداروشکر مامان به سمت آشپزخانه م        
من هم همانطور که به سمت .  را مثل آن روز چک کندمانی مکالمه ستیکه حواسش ن

 ی دهد جوابش را می که دلم اجازه میتی جدتی دارم آرام و با نهایاتاقم قدم بر م
 .دهم

 
 سالم _        

 
 ؟یخوب... زمیسالم عز _        

 
 روزها نی و ارزان از کجا وارد شده اند که ای تقلبي هازمی عزنیا ستیمعلوم ن        

 . کندی خرج من ملوی کلوی کدیفر

 :دی گوی دهم که میجوابش را نم        
 

 ...منم خوبم _        
 

 فهمم که ی همه فاصله هم منی و ای تلفن لعنتنی از پس ای خدا چرا من حتيوا        
 ی مشی زودتر از صداگارشی سيچرا بو! ستی نی گرفته اش از سرماخوردگيصدا
 !رسد

 
  نه؟،ي نکردداینسترن رو پ _        
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 اش ی خواهم بدانم باز عشق لعنتیم.  جوابیاو شوکه از سوالم است و من در پ        
 . جستجو کردهگاریچه به روزش آورده که آرمشش را در س

 
 ! با هممیندار ی رودرواسگهی ما که ددیجواب بده فر _        

 
 ی بي هاهی پر شده از کنامی روزها که تمام حرف هانی خورد از ایحالم به هم م        

 . کشدی که اول از همه دل خودم را به آتش مياراده ا
 

 ؟ی کار کنم هما که تو حرفامو فراموش کنیمن چ _        
 

 ... شده باز مورد مرحمت قرار گرفتمی کار، فقط جواب بده تا بدونم چچیه _        
 

 که باشد جواب دل ی اما از سر هر کوفتی و در ماندگياز سر ناچار.  کشدیآه م        
 . شودی قرار من نمیب

 
  هما؟ي گردیبر نم _        

 
 .دهی که تا به حال نشنی کوبد از لحنی محبسش مواریدلم خودش را به درو د        

 
 عمه و هامون نگاه کنم وگرنه همون روز راه افتاده ي تونم تو رویبه خدا نم _        

 ...بودم دنبالت
 

 . کنمی پخش می اراده پوزخند صدا دارم را در گوشیب        
 

  نه؟ی کنیباور نم _        
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مگه . دی احمقم فرهی حماقت کردم تو هم باورت شده من میاز بس تو زندگ _        
 نه؟

 
 : کندی گوشم را کر مادشیفر        

 
 ...ینه لعنت... نه _        

 
 . شودی افتد و دلم با هر سرفه اش مچاله تر میبه سرفه م        

 
 کنم اگه خواستم دورت کنم یمن چطور به تو حال... نه هماجان...  منزینه عز _        

...  درد رو دردات نذارمنی از اشتری که منه آشغال بی بود که عذاب نکشنی ايفقط برا
  هما؟ي باورم ندارگهیچرا د

 
 خواهم مسحور ینم.  خواهم مسحور لحن و جمالتش شومی خواهم نمینم        

 و هر کار کند، همه از سر عذاب دی دانم هر چه بگویم.  اش شومیمانی و پشیشرمندگ
 .وجدان است و او هنوز هم هما را دوست ندارد

 
 داشیراستشو بگو پ... دی فرادی بت نمی حرفا بزننی خواد از اینم...  خوامینم _        
  نه؟ينکرد

 
 .زدلمی عزتی برگرد سر خونه و زندگایب _        

 
 . تا نکوبدرمی گیقلبم را در مشت م        

 
  و حرفاتو باور نکرده؟ي کردداشی پدمیشا _        
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 هما _        

 
 گاری به سگاری براش سي دونه چطوریم...  برات سمهگاری دونه سینسترن م_        

 ... ت داغونههی دونه ریم... ی زنی مشیآت
 

 ... دونهی کس مثل تو نمچیه...  دونهینه نم _        
 

 . در حال انفجار استنی سنگی از بغضشی کنم گلویچرا حس م        
 

 ... بابااتا قول دادممن به... بذار جبران کنم...  هماایب _        
 

.  اندازدی درد دارد و با عذاب وجدانش همان درد را به جان من مشیحرف ها        
بغض .  به من عذاب وجدان استدیحاال هر چقدر هم ناخواسته باشد اما تمام حس فر

 : زنمی را با تمام قدرت پس میلعنت
 

 ؟يدی کشگاریچرا س...  دی شده فریچ _        
 

 . کشمی نمگهید _        
 

 ی و افسار سخن در دست مدی گشای قفسش را موانهی دي شهی عاشق پيهما        
 :ردیگ
 

 زم؟ی شده عزیبگو چ _        
 

 :ردی گی مدیباز سوالم را ند        
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  برات؟رمی بگطیبل _        

 
 شناختم و مطمئن بودم اتفاق ی را از خودم هم بهتر مدیمن فر.  شومیکالفه م        

 . اش نسترن استی افتاده که نقش اصلیمهم

 : گرددی و سرخورده به قفسش باز مدی مجنون نااميهما        
 

 . دارمی شده قدم از قدم بر نمی چیتا نگ _        
 

 . براترمی گی مطیبل _        
 

 د؟ی شده فریفقط بگو چ _        
 

 کتهی بهم دیکه فکر کن... ستی حرفام، حرف دلم نیکر کنبگم که باز ف _        
  از سر اجباره؟؟یکه فکر کن... شده؟

 
 . کردی آمد و ثابت می کاش او هم کوتاه نمي و امی آیکوتاه نم        

 
 ؟يبا نسترن حرف نزد _        

 
با اون کثافت ازدواج کرد و ... نسترن ازدواج کرد... بس کن... بس کن هما  _        
 .رفت

 
 . بودنی اي برادیپس حال خراب فر!!!! نسترن ازدواج کرد.  کشدیسرم سوت م        
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 و گمم که با جی گشی هایمانی تمام حرفها و خواهش ها و پشلیهنوز در تحل        
 :دی گوی غم آلود میحرص

 
 ... تموم شد همازی همه چگهید _        

 
 : شوندی مفی شود و کلمات پشت هم ردی اراده دهانم باز میب        

 
 .مگه با مرگش تموم شده بود که حاال با ازدواجش تموم شه _        

 
 ی آورد و نگاهم میسرش باال م. رمی گی سبز را مقابل صورتش ميفنجان چا        

 .ردی دهم تا ازدستم بگیا تکان تکان مفنجان ر. کند

.  کنمی مسهی که ماستم را کي کوبد، طوری مزی مي و روردی گیبا اخم فنجان را م        
 و حرف ها و عذاب دیهامون قصد کوتاه آمدن ندارد و من امشب آنقدر از فر

 . را ندارمانشی پای رفتار وسکوت بنیوجدانش پرم که طاقت و تحمل ا

 . صدای گذارم؛ البته آرام و بی مزی ميفنجان خودم را هم رو. نمی نشیکنارش م        
 

 . جاها اشتباه کردمیهامون من قبول دارم که بعض _        
 

 !تهی خرست؛ی اسمش اشتباه ني که تو کرديکار _        
 

 !شهیاما آدم عاقل که عاشق نم...  کردمتیخب آره خر _        
 

 : کندی حواله ام می نگاهمین        
 

 ! عشقه؟ي که داری اسم حسیمطمئن _        
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 ه؟یچ... ستیاگه عشق ن... اگه _        

 
 ! کنهی مری خودش تعبي جور براهی رو ی هر حسیهر آدم...  دونمینم _        

 
 :ردی گیدلم م        

 
  من خودخواهم؟ی کنیفکر م _        

 
 ! خودته،ینی بی که اصال نمیون تو تنها کسچ... نه _        

 
 ... بودی خودخواهدیاما خواستن فر _        

 
.  نوشدی مي دارد و جرعه ای سبزش را بر مي شود، چایخم م. دی گوی نميزیچ        

 . کندی دلم را آرام منی نگاهش کمتر شده و همیرگیت.  کندینگاهم م
 

  ؟ي بردتی از زندگی لذتچی چند ماه، هنیتو ا _        
 

 ! نهای برده ام ای آنمی ست که ببی و چه شکلستی دانم لذت چی دانم، اصال نمینم        
 

 ...ي کردی سکوت نمي اگه برده بود؛ينبرد _        
 

 ! گفته بود سکوت عالمت رضاستی دزدم، کدام احمقینگاهم را م        
 

 ؟ي کردرشی رها کردنش سخته که خودتو اسی لعنتی زندگنی اهیچ_        
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 ...دیفر _        
 

 . دوست ندارهی دونی منکهی با ایحت _        
 

 ...داره _        
 

 : کندینفسش را پرفشار پوف م        
 

 ...آره دختر عمش رو دوست داره _        
 

 ... من بسهيبودنش برا _        
 

 ... تونه عاشق بشه همایآدم عاقالنه هم م _        
 

 ...مثل تو؟ _        
 

 . کندیفقط نگاهم م        
 

 رو جمع لشی باروبنددی بایکی وسط اون ادی که مشیکی يپا...  هامونشهینم _        
 ...کنه و بره

 
 خوام ی فقط م؛يری مشی با دلت پي و داري عقلت شدالی خیتو ب...  خبیلیخ _        

  شده؟بتی وسط نصنیا جز درد یبدونم چ
 

 نی کشم، کاش ای نفس همه را سر مکی دارم و ی شده ام را بر مخی يفنجان چا        
 . رفتی منییبغض پا
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 ی عذاب ميتو فقط دار... ی و دم نزنی تحمل کنطُی شرانی ای تونی ميچه جور _        

 !یکش
 

 ؟ی کشی تو عذاب نمیعنی _        
 

 : بنددی چشم میعصب        
 

 ! تا آسمون فرق داره همانی من و تو زمطیشرا _        
 

 رم تو اما عاقالنه ی رفتم و مشی که من با دلم پنهیفرقش ا... آره فرق داره  _        
 ی عذاب نمگهی دی گرفتمیتو که عاقالنه تصم...  ستجهیمهم نت... يعشقتو تموم کرد

 ؟یکش
 

فنجانم . ستدی ای پنجره ميروبرو.  شودی و بلند م کندی در سکوت نگاهم میکم        
 ست و تک و توك یکیهمه جا غرق تار.  رومی گذارم و کنارش می مزی ميرا رو

 . خوردی روشن به چشم ميچراغ ها
 

 . بودتای که گرفتم به خاطر بیمیمن هر تصم _        
 

 .ستی نبودنش برات مهم نی راضیعنی _        
 

 ...یاونم مثل تو عقلشو فرستاده مرخص _        
 

 يری بگمی اون تصمي به جايتو حق ندار _        
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 نن؟ی بی روابطشون مي رو توبی آسنیشتری زنها بشهی چرا همی دونیم _        
 

 : کنمیمنتظر نگاهش م        
 

 خودشونن نی ااول از همه...  گذرنیچون اول از همه خودشون از خودشون م _        
 ...رنی گی مدهیکه وجود خودشون رو ناد

 
 ست؟ی از خود گذشتن نیمگه شرط عاشق _        

 
 ...یمتیهست اما نه به هر ق _        

 
 : نوازدی و مردیگی ام را چون چنک در بر می صوتي تارهایبغض لعنت        

 
 ... بشمدیعاشق فر... ي اگهیبلد نبودم جور د... من _        

 
 که دهی خوب فهمیلیحالم را خ.  کندی نگاهم منیغمگ.  چرخدیکامال به طرفم م        

 ي و هرم محبت برادرانه اش را در وجودم جارردی گی را در بر ممی حرف شانه هایب
 . کندیم
 

حاال چه ...  بشهری نه اسره،ی معشوقت بال پرواز بگی تو باعث بشیعنیعشق  _        
 بشه زی وجود نداشته باشه؛ همه چی منیعنیعشق ... مهم اونه...  چه نهشیشداشته با

 ی غمچی هتی وضعنی برات شده اون و خواسته هاش و از ازی همه چيدی دیوقت... اون
 ...ی عاشقی بگی تونی مه اون وقت تازنه،ی شیبه دلت نم

 
  من عاشق نبودم؟یعنی _        
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 ...منم نبودم _        

 
 ...اما تو _        

 
حاال هر چقدرم ...  رهی بود که دل خودم آروم بگنی اي که کردم برايکار _        
 ي کشه، اما برای عذاب مممی دونستم با تصمیم...  بوده باشهتای به صالح بممیتصم

 کنم ی کردم و می فکر منکهی ايبرا...  وجدان خودم رو راحت کنم تمومش کردمنکهیا
 ... فراموش کنهدوارمیمفقط ا...  خوشبخت ترهينجوریکه ا

 
  کشه؟ی انقدر طول متاشی مامورشهیهم _        

 
 : رودی فرو مچارهی بي هوا در شکم تربچه یچاقو ب        

 
 ... دارهیبستگ... خب _        

 
  داره؟ی بستگیبه چ _        

 
 !ره شروع شد مامان دوباي هايخدا به داد برسد؛ کاراگاه باز        

 
 ...خب_        

 
 ؟ي کردیباهاش آشت _        

 
 را می دست و پانمی بی مامان مبتی خانم مارپل را در هی کنم و وقیسر بلند م        

 . کنمیجمع م
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 ...نجای تو رو شبونه کشوند اکی کوچي دلخورهی یخودت گفت _        

 
 . شودیراست گفته اند که دروغگو فراموش کار م! آخ خدا        

 
 .می کنی آشتمی که بخوامیقهر نبود... آره، اما _        

 
 تی مونه ماموریفقط م...  خدارو شکرستی نی مشکلچی هیعنیباشه پس  _        

 ...دیفر
 

 ن؟یستی هم از حضورم خوشحال نیلیفکر کنم خ _        
 

 : کندیم ماخ        
 

 گم که موقع عمل هامونم تازه از ی منی ايبرا...  خود نزن همایحرف ب _        
 ... برگشته بودتیمامور

 
 ي چارهی بي جواب هستم که تربچه ي ام برای ذهني هالیمشغول جستجو در فا        

 : آرودیزخم خورده را همراه چاقو از دستم در م
 

 ...گهی ناراحت بودم دتشیور مامنیخب منم سر هم _        
 

 ... به من همای گیدروغ که نم _        
 

 تازه از گور ی لعنتتی مامورنیمن با تمام وجودم از ا.  واقعا دروغ نبودیکی نیا        
 .بلند شده متنفر بودم
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 .دی کنیخوبه که خودتون مرتب باهاش صحبت م _        

 
 ی منکی دارد و به سمت سی پاك کرده را بر ميهای شود و سبد سبزیبلند م        

 :رود
 

 *... الحسابی صبرم علرقی بيمن در لوا... باشه هما خانم _        
 

 بستم اما به کجا، فقط ی بار سفر مدی دهم، انگار کم کَمک بایآب دهانم را فرو م        
 ! داندیخدا م

 
  مامان؟ای تازگيشاعر شد _        

 
 . دهدی سر تکان ممیهامون برا.  چرخانمیا به سمت در مسرم ر        

 
 ی مزی لبری کنمی کنم ببی و من دارم صبر منیخواهر و برادر مشکوك شد _        

 ...نیفعال شما بتازون... شم
 

 . شمايری گی بابا، مامان چرا انقدر سخت ميا _        
 

 نیاصال چرا راه دور برم، نه ا...  کنهی اشتباه نمچوقتی حسم هنکهی ايبرا _        
 ...دی نه فرشِی ماه پکی يدختر هما

 
 :دی گوی مي کوبد و جدی نگاهش را در چشمان هامون مخیم        

 
 ...ي رو به اون رو شدنی چند روزه از ادمیفکر نکن نفهم... نه شما هامون خان _        
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 یجانب ما باشد، به سمت درب بالکن م از یهی توجایبدون آنکه منتظر جواب         

 :دی گوی کند خطاب به هامون می که بازش میرود و در حال
 

 درو باز بذارم، باد خنک نی خوام ای مي لباس گرم بپوش سرما نخورهیبرو  _        
 ... توادیم
 

 هی خواهد توجی دلش نمیعنی نی شود و ای مشغول پختن غذا ميگری حرف دیب        
 . مارا بشنودنی دروغراتیو تفس

 ی گام بر ممانی به سمت اتاق هاکی و هر می کنی صدا آشپزخانه را ترك میب        
 : کندی و متوقفم مردی گی خواهم وارد اتاقم شوم که هامون دستم را میم. میدار

 
 ؟ی کنی مخفي خوای میتا ک _        

 
 ی ام میاول از همه به سمت گوش.  شومی دهم و وارد اتاقم میمغموم سر تکان م        

 ! باطلالی خی کنم و زهی صفحه اش را روشن مد،ی از فریامی پای تماس دیروم؛ به ام

 "...ی لعنتيری گیپس چرا تماس نم "        
 

 . رو ازش پنهان کرديزی چشهی نمنی از اشتریب _        
 

 : دهمی اندازم و نگاه ملتمسم را به چشمانش می مزی مي را روی گوشدیناام        
 

 ...شهیداغون م...  خوام بفهمهیهامون نم _        
 

 ؟یباالخره که چ _        
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 . از چشمانم بخواندی کنم تا مبادا حرفیپشت م        

 "... اصالیچیباالخره ه"!  باالخره هانیلعنت به ا        

من  ".  کنمی اتاق افتاده مشغول ميوز نامرتب گوشه  که هنیخودم را با چمدان        
 "؟يری گی قهر باشم اون وقت تو تماس نمدیبا
 

 ....همـ _        
 

 نسترن ازدواج کرده _        
 

 ی مشی است و اخم از سر و رونی زمي رهیخ.  کندیسکوتش سرم را بلند م        
 .بارد

 
 یاهی داره؟ هما مگه باالتر از سدی تو و فري  تو رابطهيری چه تاث؟یخب که چ _        

 ... سرش مرده بودری بار خهیاون ... هم هست
 

 دی به فرنُی راحت باشه منم همالتیخ...  دونمی دونم هامون خودم میم _        
 ...گفتم

 
 ی شود و پوزخندم چان می ام می گوشي رهیباز نگاهم خ.  کندیمنتظر نگاهم م        

 : از سکوتشردیگ
 

 ...ششی خواد من برگردم پیفقط م...  نداشتیطبق معمول جواب _        
 

 : انگارردی گی دفعه آتش مکی        
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 ...غلط کرده مگه شهر هرته _        

 
 خدا من با يا.  کنمی ممی و خودم را مشغول لباس هارمی گیبغض کرده نگاه م        

 . دل رسوا با هامون چه کنمنیا
 

 . ذارمی زنده ش نمینی تا ببزی قطره اشک برهیهما فقط  _        
 

 :  دهمیبغض سنگ شده را فرو م        
 

 ... توي خوری گردم هامون، چرا حرص میبابا من که نگفتم بر م _        
 

  گذرهی می پوك تو چي دونم تو کله ی فقط من منکهی ايبرا _        
 

 : غردی می شود و عصبی که مانعم ممی بگويزی تا چمیشا گیمستاصل دهان م        
 

 . تونم درکت کنمینم...  کالم هماکی _        
 

 : کنمی زمزمه منی کنم و غمگی دلم مي حواله قی عميپوزخند        
 

 ه؟ی من، چهیدرد من، مشکل من، بدبخت...  هامونی دونیم _        
 

 : کندی نگاهم مرهیخ        
 

 چی تو وجودم رخنه کرده که هي چه جوردی دونم فریخودم که نم... خودم _        
 ...نهیدرد من ا...  کنهرونشی تونه بی نميزیچ
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 که با فاصله در سرم زنگ یی بوق هاي چسبانم و به صدای را به گوشم میگوش        

 ژنیمنبع اکس بوق ها قطع شود و من به نی از ایکی دهم تا بلکه ی زنند، گوش میم
 .متصل شوم

 کنم حالش ی خواهش مایخدا": رمی گی مطلق آسمان میاهیسرم را به سمت س        
 "خوب باشه

 
 ی از قلبم کنده مي و با هر بوقِ نافرجام تکه ارمی گی بار تماس منی دهميبرا        
 .شود

 گری قطع کردم، دشی بغض دار صداي خش هاي را روی عصر که گوشروزیاز د        
هرچه کردم .  کندی ام موانهی دارد دنی از او و حال خرابش ندارم و همي خبرچیه
 ی و دست به دامان تلفن شدم و باورمی را دوام بي خبری بنی نتوانستم انی از اشیب

 جواب ی چند روز هرچه او را بنیا.  کردرجواب ماندنم حالم را از آنچه بود بدت
 کوتاه یبی قطع کرده بودم؛ به طرز غرشی صدايتلفن را روگذاشته بودم، هرچه 

 ي دفعه چشمم به صفحه نی داد اما ای مامی پای گرفت و ی تماس مای.  بودامدهین
 .امدی ندی از فري خبرچی خشک شد و هیگوش

 " کنهی مغی که دري معتاد تماساش شددهیحتما فهم "        
 

 ی که بر می کنم و با هر قدم لرزانی آپارتمان را گز ميطول و عرض محوطه         
 . حالِ بهتری از کمغی گذارم اما دری مانی در منی را با زممیدارم، استرس ها

 گذشته و من کی دهم، ساعت از ی خاموش واحدمان مينگاهم را به چراغ ها        
 . نشوندداری که مامان و هامون بدوارمیفقط ام
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 ری گغامی پي خورد تا رویآنقدر بوق م. رمی گی را ممانی خانه يره مضطرب شما        
 شکند و اشک ی بگذارم باالخره سد مقاومتم را مغامی خواهد پی که مشیصدا.  افتدیم

 . کندی را روان ممیها
 

 يدی کشگاریبازم س...  با خودتي کار کردیچ... دیفر...  آخه توییکجا _        
 که اومده قهر منم تو حق ی اونهی که شاکیاون... ی من و نگران کنيتو حق ندار... یلعنت
 ...ي خبر بذاری منو بينجوری ايندار

 
 تا رمی گی دهانم مي کنم دست جلوی را قطع میگوش.  دهدی امانم نمهیگر        
 ! فاصله هم به گوش هامون برسدنی خفه شود تا مبادا از امیصدا

 ناز کنه دی که بایاون...  جواب بده منمدی که نبایاون.. .يری تماس بگدیتو با "        
 "... خدایِ چه زندگنیآخه ا... ي نه که جوابمو ندی ناز منو بکشدیتو با... منم

 
 اری خواست با مازیدلم نم.  چرخانمی ممکن در قفل مي صدانی را با کمتردیکل        

 رد،ی گی دل آرام نمنی برد و ای نمیی راه به جامی تماس هادمی دیصحبت کنم، اما وقت
 يزی چگری لحظه که دنی اما تا همرمی بگدی از فري خبردی فرستادم تا شاامی پشیبرا

 .ستی ني خبرچیهم ه به اذان صبح نمانده از او

 یمانتو و شالم را در م.  شومی دارم و وارد اتاقم می سکوت قدم بر متیدر نها        
 . زده ام را آرام کندخی سپارم تا وجود ی تشک میآروم و خودم را به گرم

 توانم چشمانم را غرق ی کنم، نمی شده و من، هرچه مداری نماز بيمامان برا        
 خواهد، اصال دلم درد و دل یدلم آرامش مادرانه اش را م.  شومیبلند م.  کنمیاهیس
 قدم ها دست من اری نگرانش کنم اما اختدی زنم که نبای متیبه خودم نه.  خواهدیم
 "نیهم... گمی ممیفقط از نگران...  گمی نمزویهمه چ" انگار ستین
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 گذارم که درب ی مرهی دستگي و مردد دستم را روستمی ایپشت درب اتاقش م        
 هستم اما انگار شی روبربای تقرنکهی چرخم با ایبه سمتش م.  شودیاتاق هامون باز م

 که محل ی در هم رفته و دستيمن اما اخم ها. شود ی و از کنارم رد مندی بیمرا نم
دستم از . نمی بی خوب میلی که خم شده را خير را در بر گرفته و کموندشیزخم پ

 : خوردی سر مرهی دستگيرو
 

 هامون _        
 

 خواهد کمرش را صاف یم. ندی بی چرخد و تازه مرا می می با مکث کمستدی ایم        
 گذارم و از ی شانه اش مي روم و دست روی به سمتش مرانیح.  تواندیکند و نم

 . کنمی تنش تعجب ميگرما
 

  شده؟یچ... چته _        
 

 خوبم _        
 

 زند و خودش را یدستم را پس م. ستی نشی بي از شدت درد زمزمه اشیصدا        
 : زنمی زانو مشی روم و روبروینگران به دنبالش م.  رساندیبه مبل م

 
 ؟يدردم دار... يتب کرد _        

 
 . بنددی دهد و چشم میفقط سرش را تکان م        

 
 هامون... چتونه...  شده یچ _        
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 . چرخمی مدی آی تند به سمتمان ميبه طرف مامان که با قدم ها        
 

 و نمی بی هامون را مي دهی کند و من هم تازه تازه رنگ پریچراغ را روشن م        
 . کندی مامان که گوشم را پر ميصدا

 
 ... حضرت عباسای... هامون... خدا مرگم بده  _        

 زخم، اما ي هی و تورم در ناحي قرمزوند،ی پي هیعالئم واضحن تب، درد در ناح _        
 بگم که بدن دیخب متاسفانه با... می الزم رو هم انجام دادشاتی آزمانانی اطميما برا

 . رو پس زدهوندیپ
 

 .می رویهر دو وا م        
 

 هی چجورطی شرانمی تا ببشهی مزیالیفعال د _        
 

  بشهوندی دوباره عمل پشهیم _        
 

 . کندی دهد و نگاهم می را باال منکشیدکتر ع        
 

 . بشه، البتهدای مناسب پي هیاگه کل _        
 

 ... خـیمن م _        
 

 هما _        
 

 ! کنمیمامان خواهش م _        
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 ...ـی نیهامون راض _        
 

 ... بفهمهمی ذارینم _        
 

 ! لطفادیخانما آروم باش _        
 

 نشاند و ی بر چهره میتبسم. می شوی دکتر مي رهی و خرمی گینگاه از هم م        
 :ردی گیسخن از سر م

 
بعد از اونم ...  از بدن هامونِيوندی پي هی مرحله خارج کردم کلنی اولدینیبب _        

 ...شهی شروع مزیالید
 

 ؟ی چوندیپس پ _        
 

 عمل دوباره آماده ي تا هامون برامی چند ماه صبر کندی دخترم ما کمِ کم بانیبب _        
...  به تنش داره نهاجی تحت فشاره و به آرامش احتی از هر کسشتریبشه، هامون االن ب
 به هامون هم دی تا بتوندی آرامش خودتون رو حفظ کندی کنی سعيزیپس اول از هر چ

 اون د،ی بودهی کلي اگر هنوز مصمم به اهدادی مناسب رسزمان یوقت... دیمنتقلش کن
 .می کنیوقت در موردش صحبت م

 
 که از یمامان با چشم. می اتاق عمل نشسته اي بسته ي هم پشت درهايروبرو        

 ی دعا مش،ی کتاب دعاي شود، از روی که انگار باز نمی شود و اخمیصبح خشک نم
 کنم تا بتوانم بغض و اشکم را در ی خودم امتحان مشی را پیخواند و من هر روش

 .برابرش کنترل کنم
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 را می خواهد پوست گلوی ممی کرده در گلوری گي و غده ستیحالم اصال خوب ن        
 م،ی وضع شدنی ام که مسبب ایلعنت به من و زندگ. ش را آزاد کندبشکافد و خود

 دانم همه اش ی کند، من مفی مزخرفش را ردی علملیحاال هر چقدر هم که دکتر دال
 . من استریتقص

 
 ...هیهامونِ من قو... آروم باش مامان جان به خدا توکل کن _        

 
.  دهمیش که باز غرق خواندن شده م مهربان و شکسته اينگاهم را به چهره         

 . شومی بلند معی خورد، سری منیچانه ام از بغض چ.  توانم آرام باشمیچطور م
 

 رونی برمیم _        
 

 کشم تا راه ی مقیپشت هم نفس عم.  رسانمی ممارستانی بيخودم را به محوطه         
 . باز شودمیگلو

 ی تا زمانمی رساندمارستانی که با هزار ترس و استرس هامون را به بياز لحظه ا        
 که باالخره به اتاق شی ساعت پمی ننی انجام شد و تا همشاتی و آزمادیکه دکترش رس
 . لحظه آرام و قرار نداردکیعمل رفت، دلم 

و  پناه و پشتوانه بودن را احساس نکرده بودم ی حد بنی گاه در عمرم تا اچیه        
 . کاش بابا بود، کاش بابا بودي کند؛ ای جمله را تکرار مکی صدا فقط کیدلم 

 او ي خواهد، اول از همه برای افتد، دلم می مامان مسیهر بار که نگاهم به نگاه خ        
 صورتش ده برابر ي کنم از صبح تا حاال چروك هایحس م.  اش زار بزنمییو تنها

 .شده
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 مرد بودن و ی مجبور باشی سخت است و وقتی بودن به قدر کافزن بودن و مادر        
 و من امروز حس کردم ي آوری جا کم مکی شک ی بیپدر بودن را هم بر دوش بکش

 .مادرم کم آورد

 ي که امروز بر چهره اش نشست؛ همه از درد نبودن آدم براییتمام چروك ها        
 ! ماي خودش و پدر بودن برايدرد مرد بودن برا. حوا بود

 را ی و کسمی را گم کرده بودمانی سحر هر دو دست و پایاهی در آن سیوقت        
 بزنم، ادی و فرنمی گوشه بنشکی خواست ی تا کمک حالمان باشد، فقط دلم ممینداشت

 . گوش فلک را کر کندمیآنقدر که صدا
 

 .زدی نریاشک چرخانم تا ی به آسمان چشم در حدقه مرهیخ        
 

 .هما خانوم _        
 

 رساند و در ی ممی خودش را روبرومهیسراس.  چرخمی داوود ميبه سمت صدا        
 : دهمی با سر جوابش را مد،ی گوی زند نگران و آشفته سالم می که نفس نفس میحال
 

  دفعه؟هی شد یچ _        
 

 . فهمدیحالم را م.  شود از دهانم خارجی گذارد کالمی نمیبغض لعنت        
 

 هنوز تموم نشده؟... خانوم سعادت گفتن تو اتاق عمله _        
 

 . دهمی تکان میسرم را به نف        
 

 ... سر بزنمهیپس من برم  _        
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 : دوزدی منی و نگاهش را با اخم به زمستدی ایهنوز قدمش را کامل برنداشته م        

 
 از یهرکمک... دی نکنیرودرواس...  برادرتونيجا...  هامونيهما خانم من جا _        

 . کنمی نمغی درادیدستم بر ب
 

 شود؛ بمی نفر نصکی فقط از جانب تی حمانی خواست ایآخ خدا چقدر دلم م        
 شی هوای از هر زمانشتری از من دور است و دلم بیلی خیلی خیلی که انگار خي نفرکی

 .را دارد
 

 .نون...مم _        
 

.  افتدی گونه ام مي کند و روی خودش را از حصار چشمانم آزاد میقطره اشک        
 . داردی مکث به سمت اتاق عمل گام بر می اندازم و داوود با کمی مریسرم را ز

 "ي رسوندی مدی خبر از فرهی کاش حداقل ایخدا"        

 می کند و اخم های شانه ام را لمس مفیدستم به فصد ک.  کنمیاشکم را پاك م        
 فیاصال ک.  کنمی کنم و آهم را در گلو خفه می خودم را نگاه مجیگ.  رودیدر هم م

 دستمال کی جز يزی برم و چی فرو مبمی دست در جعیسر.  اماوردهیهمراه خودم ن
 . شودی نمبمیپود پود شده نص

 ری گردم و مسیبر م.  را فراموش کردمزی شدم همه چ هامون هولياز بس برا        
 که در آن آشفته بازار خودم را فراموش نکردم نیهم. رمی گی مشیاتاق عمل را در پ

 !ستی شکرش باقيجا
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 ی می صندليآرام رو.  هامونندتیمامان و داوود مشغول صحبت در مورد وضع        
 تماس دی مامان با فریکاش با گوش. کنم ی ورود ممنوع مي تابلوخی و نگاهم را منمینش

 . گرفتمیم
 

 هما جان _        
 

 :ردی گی خانه را به سمتم مدی گردانم، کلیسر به سمت مامان م        
 

در خونه رو هم قفل ... اریبا داوود برو خونه کارت بانک من و شارژرم ب _        
 .مینکرد

 
 : کندی نممی دامانم را گرفته و رهابی عجيدل شوره ا        

 
 . رمی عمل تموم شه بعد مدیبذار _        

 
 . کند تا بلند شومی و مجبورم مردی گیدستم را م. دی آیبه سمتم م        

 
 ي خودخورینی بشي خوای منجایا...  عملش طول بکشهدیپاشو قربونت برم شا _        

 ...زودتر بگذره تا زمان برات ای حداقل برو و ب،یکن
 

 : دهدی اندازد و ادامه می پشت سرم می خالی به صندلینگاه        
 

 دی وقت فرهی.  منم خاموش شدی گوش،ياوردی همرات نفیبرو خودتم که ک _        
 ...شهی زنه نگران میزنگ م
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 ی نممی خاموش، قدرت مخالفت براي های قرارم و گوشی و دلِ بي خبریب        
 . شومی مدهی و خود به خود به سمت داوود کشرمی گی را از دستش مدیکل. گذارند

 
 ی شود و مثل ناقوس مرگ در سراسر خانه می زنگ تلفن دوباره بلند ميصدا        

 .چدیپ

 روم و در ی ماری مازامی لرزان به سراغ پی شود و با ترس و دستینفسم حبس م        
 :ردی را نگبانمی امروز دوباره گری کنم که نحسیدل خدا خدا م

 
 "  جا گذاشتههی رو آتلشینگران نباش االن حالش بهتره گوش... سالم "        

 
 . روندی رفته رفته در هم ممی خوانم و اخم های را مامیچند بار پ        

 ی ناشناس مي که چشمم دوباره به شماره رمی را بگاری مازي خواهم شماره یم        
 رود ی زنگ تلفن مثل مته در مغزم فرو ميصدا.  شودی راه متوقف مانیافتد و دستم م

.  دهمقی روم تا شماره ها را باهم تطبی مرونیاز اتاق ب.  گذارد تمرکز کنمیو نم
 کند و ی مدنی ام شروع به لرزی بار گوشنی و اشود ی زنگ تلفن دوباره قطع ميصدا

 کنم و یبه سرعت تماس را بر قرار م.  شودی مانی نمانهی در پس زمدینام و عکس فر
 : چسبانمی را به گوشم میگوش

 
 دیفر _        

 
 : کندی گوشم را پر مبی غری خش دارش با وحشتيصدا        

 
  شما؟نییهما کجا _        
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 ام نا ی مرتعش و عصبي و صدازندی آمی و حرص و بغض در هم مینگران        
 : رودیخودآگاه به هوا م

 
 ؟ییتو خودت دو روزه کجا _        

 
 ... دارمطی بلگهی ساعت دکی... زمیببخش هما جان ببخش عز _        

 
 "ادیداره م"        

 چاره ام زار ی از حال هامون بای حرف بزنم دی اصال بام،ی بگودی دانم چه باینم        
 : پرسدیبزنم که دوباره با همان حال م

 
 ن؟ی دادی شده هما؟ چرا جواب نمیچ _        

 
 منتظر، ي دهم و اشک هایباالخره توان در برابر بغض خانه خراب کن از کف م        

 : کنندی مسی سرعت صورتم را خنیبا آخر
 

 ؟یستین... ی باشدیبا... هر وقت...  آخه چرادیفر...  دیفر _        
 

 :دی گوی میبه سخت        
 

 ه؟شد... یچ _        
 

 : دهدی امانم نمهیگر        
 

 .مون...ها _        
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 که با هراس در گوشم یی کنم و صدایبند رفتن نفسش را با تمام وجود لمس م        
 :چدی پیم
 

 ؟یچ... هامون _        
 

 ...پس زده...  وندشیپ... عمله... تو اتاق _        
 

 ...يوا... يوا... يوا _        
 

 ي جان روی کند و بی بدنم را سست مي از ستون هایکی دی گوی که مییهر وا        
 : کندی ضجه ام خانه را پر مي شوم و صدای کنار دستم آوار میصندل

 
 ...منـ... ریتقص... میگوفت... یزندگ... و ...  منریتقص...  منهریتقص... همش _        

 
 ... منهریهمش تقص... لعنت به من... لعنت به من...  خدايوا... يوا _        

 
 مانی را گرفته و رهابانمانی که عذاب وجدان با قدرت گرنمی بیبا تمام وجود م        

 داند و ی زنم، او خودش را مقصر می کند و من زار میاو خودش را لعنت م.  کندینم
 ي اهچالهی و من در سری عذاب وجدان خودش اسي اهچالهیمن خودم را، او درس

 ! از ما فاصله گرفتهي نورلعذاب خودم و آرامش انگار هزاران سا
 

 ی شوکه مشی که از ترس صداچدی پی در فضا مي دفعه اکی آنقدر فونیزنگ آ        
 شود و ی مدهی کشفونینگاه هراسانم به آ.  افتدی منی از دستم بر زمیشوم و گوش

 . دارمی بر مزیخود به خود به سمتش خ
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 ...عمل تموم شده، حالش خوبه... هما خانم _        
 

 ی مواری به دیشانی گذارم و پی را میگوش.  گرددی کنم نفسم باز میحس م        
 چسبانم

 
 ...شکر... ایخدا... شکر...  شکرایخدا... خداروشکر _        

 
 زنم، کارت و ی را چنگ مفمی دوم کی و به سمت اتاقم مرمی گی فاصله مواریاز د        

 ام ی آوردن گوشادی روم که با به ی اندازم، به سمت در میشارژر مامان را درونش م
 : شودی هم واضح تر مدی هراسان فري شوم صدای تر مکی گردم و هر چه نزدیبر م

 
 ...هما...  خداای...  شد یچ... هما ... هما .. الو  _        

 
 : چسبانمی زنم و به گوشم می را چنگ میگوش        

 
 . برمدیمن با... عملش تموم شد _        

 
 . شومی کنم و از خانه خارج می را قطع میگوش        

 
 

 . رودی ام در هم مهی چشمان سرخ از گردنی داوود با دياخم ها        

 : کندی باز ممی را برانشی درب جلو ماشعیسر        
 

 تماس گرفتن، مارستانیاالن مادرتون از ب.  هما خانمدیانقدر نگران نباش _        
 .ستی نی بوده مشکلیخداروشکر دکترش از عمل راض
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حس .  کنمی رها می صندلي جان خودم را روی و بمی گویباز هم خداراشکر م        
 همه نیا.  شومهوشی چند ساعت بي خواهد برایدلم م.  ندارمی جانچی هگری کنم دیم

 .استرس جانم را گرفته

 ی مرشی تصوي رهینگاهم خ.  کندی مدنی دوباره در دستم شروع به لرزیگوش        
 آن با تمام قدرت يبه جا.  رودی نمشی سبز رنگ پي رهی لمس دايشود، اما دستم برا

 دانم که ی کند فقط میمغزم کار نم.  کشمی فشارم و به چپ می قرمز را مي رهیدا
 . دهدی پر رمزو راز نميِ خبریب ی روز و نصفکی نی از ایدلم گواه خوب

 
 

 فکر خوردن حالت ی و من حتدی آی مکمانی نزدچی ساندوي حاوي سهیداوود با ک        
 . دهدی مشیتهوع ام را افزا

 
 . داود جانيدیچرا زحمت کش _        

 
 ستی نیزحمت _        

 
 : دهدی دست مامان م را بهسهیک        

 
 .دی نخورديزی از صبح چدییبفرما _        

 
 آورد و قبل از آنکه احتماال آن را به من دهد ی ها را در مچی از ساندویکیمامان         
 . دهدی جهت مریی تغی خورد و دستش به سمت گوشی اش زنگ میگوش

 
 دیفر _        
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 . دوزمی منی و نگاهم را به زمنمی نشیصاف م        
 

  قربونت برم؟يدیالو سالم عمه، رس _        
 

 : گرداندی بر مسهی را درون کچیساندو        
 

 . دنبالتامیصب کن م... زیالی ساختمون داینه نه ب _        
 

 :دی گوی معی شود که داوود سریبلند م        
 

 . رم دنبالشونیمن م _        
 

 . کوبدی قلبم محکم تر مي کنم و اسب رم کرده ی نگاه مامان را حس مینیسنگ        

 لحظه کی هامون ي که چهره يوا.  شودی کنم تا در نقشم فرو روم نمیهر چه م        
 بر دی بای دانم چه خاکی لحظه نمنی شود و من واقعا در ای چشمم پاك نمياز پرده 
 .زمیسرم بر

 
 اومدن _        

 
 کند و من ی از برابرم عبور مشی و قدم هاچدی پی لرزان در گوشم مشیصدا        

 .هنوز توان بلند کردن سرم را ندارم

 بعد از دو ساعت و نکهی بودم تا ااوردهی خود نيهر چه تماس گرفته بود به رو        
امان  می بودن گذشته بود، به گوشمای ساعتش به سکوت احتماال در هواپکی که یمین

 من آنقدر ذوق کرده بود ي چارهیمادر ب.  را خواستمارستانیتماس گرفت و آدرس ب
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 ی دلم حضورش را نمبیو من عج.  کندهی گرزار  بود زارکیاز خبر حضورش که نزد
 . در دست گرفته بودی ام که نه، عقلم؛ که کنترلم را حسابوانهیدر اصل دلِ د! خواست

 ی مدی بای شد، چه غلطی بد مدنشیگر حال هامونم با د کردم که ایمدام فکر م        
 کردم؟

 
 گذرد و دلم را ی از دلم میمی سالم گفتن خش دار و آرامش همچون نسيصدا        

 ی است که کل بادی ها و درد هامون زي اندازد، اما آنقدر سهم دلخوریبه تکاپو م
 . پوشاندی را ممیقرار

 
 ...يباالخره اومد... سالم پسرم... زمیسالم عز _        

 
 شود، سرم خود به خود باال ی مانمانی سوزناك میقی لرزان مامان که موسيصدا        

 ی مهی از گرشی بازوانش انداخته و شانه هاانی ام خودش را مچارهیمادر ب. دی آیم
 مادر تنها ی چشمان مادرم خراب کنم، وقتشی توانم او را پیلرزد و منِ احمق چطور م

 . بردهناه به او پنطوری مرد من ایو ب

 .رمی گی نگاه از نگاه پر درد و برّاقش می کشد و به سختی مری تمیگلو        

 سرد و ي هاکی دانه دانه بر سرامی لعنتيقطره ها.  شومی مریدوباره سر به ز        
 یدستم را سوراخ م هرچه تمام تر کف ی افتند و ناخن ها با قدرتی ممی پاری زدیسف

 .کنند
 

 :دی گوی گذرد اما مامان انگار آرام تر شده که می دانم چقدر مینم        
 

 ...زمی عزيچرا انقدر الغر شد... ؟يبهتر شد _        
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 خوبه؟... هامون _        
 

 . کندی مشتری را بمی شدت اشک هاشیصدا        
 

 ...تو که هنوز صدات داغونه عمه... شهی مزیالیداره د...  بگم یچ _        
 

 ...خوبم _        
 

 شک یب.  باردی تند تر می باران لعنتنی و اردی گی دفعه سکوت همه جا را مکی        
 چکه نی بر زممی که از چشم هایی به سمت من است و سکون و اشک هاشانینگاه ها

 . کندیم
 

 .می کن با دکتر صحبتمیما بر... داوود جان _        
 

 شده از چشمانم فقط دو کفش ي جاري روند و من از پشت رودهایآخ خدا م        
حاال اشک ها به . ستادهی انی زمي روي شده ي جاري اچهی دري که رونمی بی ماهیس

 . دهندی او را غسل مي کفش هانی زميجا
 

 زمیعز _        
 

 می تمام درد هاانی جمله از مکی و تنها ردی گی شدت ممی صدای بي هیگر        
 : اندازدی مرونیخودش را ب

 
 ؟ياومد... چرا  _        
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عذاب وجدان .او هم جان ندارد انگار.  کند ینه سقوط م.  زندی زانو ممیروبرو        
 . را گرفتهمانیجان هر دو

 ی و دل بردی گی و مشت هر دو دستم را در مشت مدی آیدستش آرام باال م        
 . شودی دستش ذوب ميشعور من از گرما

 
 ...ببخش _        

 
 :می گوی منی به زمرهی کشم و باز خی ام را باال مینیآب ب        

 
 ...نتتیبب...  خوادینم... هامون.. برو  _        

 
 ... خواهمی من هم نممی چرخد تا بگویو زبانم نم        

 ی و کف دست خط افتاده ام را نوازش مدی گشای محکمم را آرام آرام ميمشتها        
 .کند

 قدرت دستم را از دستش تی ام نمانده که با نهاوانهی به از کف رفتن دل ديزیچ        
 واکنش از نیدرك ا.  دهمیآب دهانم را با صدا فرو م. ستمی ای کشم و می مرونیب

 شیخود نداده، برا را به دنشی در برابرش بوده و او زحمت دشهی که همییجانب هما
 . شودی بلند مین طوالیسخت است انگار که با مکث

 خورد اما کنترلشان ی پوزخند ها به هم منیحالم از ا.  زنمی اراده پوزخند میب        
 که سالها عشق ستی پوزخند ها به حماقت هانی تمام اقتیدر حق. ستیدست من ن

 . وجود نداردشانی برایانی پاچی که هدانمی زدم و می مشانیصدا

 هر لحظه هم بر جوش و خروششان افزوده چ،ی شوند هی قطع که نممیاشک ها        
 . شودیم
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 ؟ياری به روز من می چيزی ری که می با هر قطره اشکی دونیم _        
 

 . و من از عذاب وجدانت متنفرمي تو فقط عذاب وجدان دار؟؟؟یچ _        
 

 اما رد،ی گونه ام را بگیسی تا خدی آیدستش با مکث باال م. د کنی نگاهم مرهیخ        
 " چرخانم ی کند مثل برق گرفته ها سرم را می که پوست صورتم را لمس منیهم

 " کنهوونمی خواد دی میلعنت

 : لرزدی ممیصدا        
 

 دی فردهی کارا ازت بعنیا... ؟ی کنی کارا رو منیچرا ا _        
 

 آهش سلول به ي فشارد و صدایدست در هوا مانده اش محکم چشمانش را م        
 : چرخانمی دهم و سر به سمتش میآّب دهانم را فرو م.  لرزاندیسلول تنم را م

 
 ...دی فریشیچرا خودت نم _        

 
 .من اما او را از برم.  شناسدی که انگار مرا نميطور.  کندیفقط نگاهم م        

 شود را ی نمدهی که دییاو فقط هما. ستی نرشی قابل درك و پذشی هما برانیا        
 . گرددی شناسد و حاال هم به دنبال او میم
 

 که یی همانی که ای به خودت ثابت کني خوایم... دی فري گردی میدنبال چ _        
 مامانش تا ي برای پستش کنی خواستی که ميِ شعوری احمق و بيجلو روته همون هما

  سراغ عشقت؟ آره؟ي راحت برالیبا خ
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 ی آورد و چانه ام را محکم می دفعه دستش را باال مکی.  شودیصورتش سرخ م        
 : غردی سرشار از درد می کنم که با لحنیچسبد، شوکه شده نگاهش م

 
 !يدیفهم... ی مونی می زنمم باق؛ی داشته باشم، تو زنِ منیهر عذابِ کوفت _        

 
 ی که با تمسخر به حرف مستی روانم در تضاد با زبانيقلب لرزان و اشک ها        

 :دیآ
 

 خر کردن من انقدر به خودت زحمت ي براستی باور کن الزم ندی فريوا!! جداً _        
 ...يبد
 

چون من ":می گوی زنم ور دل می کوبد، می وار موانهی به دلم که ديپوزخند        
 "زمیهستم، عزخودم خر 

 
 شیدستش را پ.  کندی مرهی گذرد و غم چهره اش را تیبرق بهت از چشمانش م        

 .محکم آنقدر که فکر فرار به سرم نزند. ردی گی آورد و دستم را میم
 

  بگو تا همون کارو بکنم؟؟ی آروم شکمی کار کنم هما که تو یمن چ _        
 

 ... شمی نمی جوره خالچیمن انقدر پرم ازت، که ه _        
 

 ...ي کردی نمينجوری نبودنت چقدر سخت گذشته ای دونستیاگه م _        
 

 حرف نی ادی خدا چرا حاال، چرا حاال باي بکوبم؛ اواری خواهد سرم را به دیدلم م        
 .ها را بزند
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 ي زمان رو برانی جمله ها رو داشتم و تو، بدترنی ادنی عمر حسرت شنهی _        

 ! شهی باورم نمگهی چون د؛يگفتنشون انتخاب کرد
 

 : کندی منییسرش را باال و پا        
 

 اما آروم ،یگی می حقمه هر چ،ي بزن، حق دارهیتلخ باش، کنا... باشه... باشه  _        
 . کنمیخواهش م... شو هما

 
 ی صجبت ممی براقش براي لحن و چشم هانی با اگری دیمطمئن بودم اگر کم        

 . شدی آب خوردن فراموشم می به راحتزیکرد همه چ

 : کنمی کنم و بحث را از خودمان دور میدرمانده نگاهش م        
 

 ...نتتی ببشهی میهامون عصب... دیبرو فر _        
 

 . دمی سرو سامون مزوی من همه چیتو آروم باش _        
 

 ازدواج ری ها تاثنی اي همه یعنی...  استدی بعدی همه از فرنهای و ادی آیکوتاه نم        
 .نسترن است

 ! شود؟ی رو به آن رو منی آدم اگر عشقش ازدواج کند از ایعنی. ردی گیدلم م        
 

 . چسبانمی مواری شوم و سرم را به دی پشت سرم ولو می صندلي جان رویب        

نگاهم به . ندی نشی ام می زخمي زانويشگونه رو و دستش نوازندی نشیکنارم م        
 و می آن همه باند و پانسمان با چند چسب ضخي افتد، پشت دست را به جایدستش م

 .پهن پوشانده
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 : آرودی زمزمه اش نگاهم را باال ميصدا        
 

  کنه؟ی درد نمگهید _        
 

 : نالمی کشم و کالفه می را کنار ممیزانو        
 

 خوام برخوردت با هامون ینم...  دونه اما مشکوکهی نمیچی مامان هنوز هدیفر _        
 ي من هنوز همون برادر زاده ي چارهی مادر بي که براینی بیم... مشکوك ترش کنه

 ...ي کرده ازیعز
 

 : چرخدیبه طرفم م        
 

 ... زنم باهاشیتو آروم شو، نگرانم نباش، حرف م _        
 

 با مامان؟ _        
 

 با هامون _        
 

 : بندمی کوبم و چشم می مواریمستاصل سرم را به د        
 

 ...يبد از چشمش افتاد... شینی خوام اصال ببینم...  دی خوام فرینم _        
 

 . کنمی درست مزویتو پشتم باش همه چ _        
 

 : دهمی فاصله مواریسرم را از د        
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 ما نی که بيزی اصال مگه چ؟ی کنی درست مي چه جور،ی کنی رو درست میچ _        
 ه؟یاتفاق افتاده درست شدن

 
 : کندی در چشمانم آرام زمزمه مرهیخ        

 
 ... نکن همایپشتمو خال _        

 
 ترسم یم.  کندی در دلم زلزله بر پا مزدی ری به جانم مشی که از صدایحس        

 ی دزدم و باز حرف را به مامان و هامون میلرزش دلم را از چشمانم بخواند که نگاه م
 : خودمان هراس دارميرسانم من از صحبت درباره 

 
 کار کنم با مامانم و یمن چ...  کردن خسته شدميمن از نقش باز... دیفر _        

 ...هامون
 

 .ردی گیا قبل از فرار دوباره به اسارت م ودستم ردی آی مشیدستش آرام آرام پ        
 

 بچه ها وقت مالقاته _        
 

با داوود .  دهمی چرخم آب دهانم را قورت می مامان مي به سمت صداعیسر        
 یچشم از نگاه کنکاش گر مامان م.  کنندی اند و نگاهمان مستادهی دور از ما ایکم
امان از دست .  کنمی نگاهش میعصب. د کنیدستم را رها نم.  شومی و بلند مرمیگ

 . کردندوانهی سرکشش که امروز مرا ديها
 

 زمی عزمیبر _        
 



 450 

 بندد و ی دهانم را مد،ی و لحن فرمانی در هم چفت شده يلبخند مامان به دستها        
 . کندی را از خدا خواسته، تمام منیری اسارت شنی دادن به اانی پاي برامیتقال

 
 . دارند و ما پشت سرشانیمامان و داوود جلو تر از ما قدم بر م        

 
 .ستیاون حالش خوب ن...  به هامونی بگي خوای می چدیفر _        

 
 : فشاردی کند و دستم را آرام می نگاهم ميجد        

 
 . کنمیدرستش م... گفتم تو نگران نباش _        

 
 ... هم برادرم را از برم هم او رایچطور نگران نباشم وقت        

 کنم یهر چه تقال م.  رسدیاسترسم به اوج خودش م. می رسی اتاق که مکینزد        
 ی موانهی دندی چفت را ببنی دانم هامون اگر ای کند و می را باز نممانیچفت دست ها

 . به روبروسترهی من است، خي از تقالی که ناشیاو اما با اخم. شود
 

 ...ول کن دستمو... دیفر _        
 

 . فرستدی مرونی و نفسش را با شدت بستدی ایم        
 

 تا اتاق هامون فاصله ی مرا نگاه کند رو به مامان و داود که قدمنکهی ايبه جا        
 :دی گویدارند م

 
 .عمه جان _        
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 . گردندیمامان و داوود به سمتمان بر م        
 

 ... البته تنهانم؟ی من اول، هامون رو ببدی دیاجازه م _        
 

 ! گذاستمی گذاشت، عمرا اگر من میمامان هم م.  کنمی نگاهش میعصب        
 

 دیفر _        
 

 .ردی گی و مصممش را از مامان نمي فشارد اما نگاه جدیدستم را محکم م        

 سر تکان دی کند و با تردین مشکوك نگاهمان مماما.  شودی در هم ممیاخم ها        
 . دهدیم
 

 .نتتی ببشهیهامون خوشحال م...  زمیباشه عز _        
 

 به من به سمت اتاق ی نگاهی کند، بی ممی دهد و رهای آرام به دستم ميفشار        
 ی چنگ مشی کنند که به بازوی شدن مي دوباره قصد جارمیاشک ها.  داردیقدم بر م

 .اندازم
 

 .دیفر _        
 

 نگاهم درسی گرد که مامان از دی مقابلم قرار مي گردد و جوریبا مکث بر م        
 . شودیخارج م

 
 :می گوی ميبا بغض و لجباز        
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 دی بخشمت فری وقت نمچیاگه حالش بد شه، ه... ینی خوام برادرم ببیگفتم نم _        
 . وقتچیه... 
 

 کند و بعد آرام دستش راباال ی نگاهم میکم. دی نشنی تلخ بر چهره اش میتبسم        
 ی و زمزمه مردی گی از چشمم را مي آورد و با انگشت اشاره اش قطره اشک جاریم

 :کند
 

 ... هماي کردیکاش باز بهم اعتماد م _        
 

 . شودیمان وارد اتاق م نگاه موشکاف ماری چرخد و زیمسخ نگاهش هستم که م        
 

 پدرم در قای مشکوك مامان دقي نگاه هاری ساعت در اتاق تنها بودند و من زمین        
 کرد که حاضر بودم به هر کار ی نگاهش را حواله ام مي ناجوري جور هاکیآمد، 

 کردم که به خاطر حضور داوود یفقط خدا را شکر م.  اعتراف کنميکرده و نکرده ا
 ورود ي آمد و با لبخند اجازه رونی بدی فرباالخره نکهیتا ا.  شودچمی توانست پاپینم

 .داد
 

مامان و داود بالفاصله وارد اتاق شدند، من اما جرات قدم از قدم برداشتن و         
 آمد و باز دستم را شی او بود که پي رهینگاه مشکوکم خ.  نگاه هامون را نداشتمدنید

 .دی و با خود به سمت اتاق کشمحکم در دستش گرفت
 

 ی شد و من بمانی چفت شده ي دست هاخی نگاه هامون ممی که وارد شدنیهم        
 خدا را شکر مامان متوجه دم،ی کشرونی بدیهوا و با تمام قدرت دستم را از دست فر
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 که دست ي کارم از لحظه انی هامون با اي حرکت نشد، اما حس کردم اخم هانیا
 . من هزار برابر شدیجیو گ.  در هم گره شدشتریت هم بود، ب چفمانیها
 

 با گام دیخودم را به مامان رساندم و فر. ستادمی هم نادی کنار فری حال حتنیبا ا        
 سردرگم و مضطرب بودم و از نگاه بیعج. ستادی کنار داود امی روبرونی سنگییها

 حرف ی شد و حتی نميحرف بر زبانم جار.  کردمی ميکردن به تک تکشان خوددار
 داود به خاطر کالسش قصد رفتن کرد هم یوقت یحت. دمی فهمی آنها را هم نميها

 . از دهانم خارج کنمی برخداحافظی مبنی صوتچینتوانستم ه
 

  شده؟ی عمه دستت چدیفر _        
 

 کنم و نگاهم یسر بلند م . دهدی مانی نگران مامان افکارم را پايباالخره صدا        
 ی رساند و مشغول وارسی مدی خود را به فری شود که با عجله و نگرانی میی اوخیم

 ی چرخد و میسرم به سمت اخم هامون م. دهیانگار تازه دستش را د.  شودیدستش م
 نه اما نگاهش ای داند ی را ملشی دانم دلینم.  استدی دست فرخی که او هم منمیب

 . داردیحالت خاص
 

 دهیتو شرکت بر...  عمه جانستی نيزیچ _        
 

 کشد و ی که پشت دستش را پوشانده می رنگ پوستي به چسب هایمامان دست        
 کنم ی می چرخاند و من با تمام قدرت سعی مدی من و فرانیچپ چپ نگاهش را م

 .نگاهم را ندزدم
 

 ....چقـ... شما دوتادیستیچرا مواظب خودتون ن _        
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 . شمی مرخص می من کدینی ببدیبر. دی دوتا شنی االی خیمامان ب _        

 
 شود، مامان با اخم دست ی تمام از زبان هامون گفته می حالی جمله که با بنیبا ا        

 : غردی کند و رو به هامون می را رها مدیفر
 

 تا هر وقت اری من ادا و اصول در ني برادمخوی هامون خان بیامروز رو که هست _        
 ...ی مونی منجای از حالت راحت شه االمیخ
 

.  بنددی کوبد و چشم می کنم که کالفه سرش را به بالشتش می نگاهش منیغمگ        
 مکان متنفر نی گذرانده و با تمام وجود از امارستانی عمرش را در بي همه بایتقر

 . بودن را که اصال ندارديطاقت بستر. است

 ری زي هاتی حماي در همش قربان صدقه ي به چشمان بسته و اخم هارهیخ        
 . را داردمی حال هم هوانی در ای روم که حتی اش میپوست

 
 . به حرف تو گوش کرددیشا...  کنهتی تو بهش بگو رعادیفر _        

 
 ی شود اما عکس العملی مشتریرف ب حنی هامون با اي کنم گره اخم هایحس م        

 . دهدینشان نم

 که تا قبل ي انهی آن همه حرص و کي چه به او گفته بود که به جادی دانم فرینم        
 یهرچند اصال زمان مناسب.  کردی برخورد منیاز آمدنش داشت، حاال فقط سرسنگ

 کردم ی حال و خسته بود که حس می آنقدر بچارهی نظر دادن نبود، چون هامون بيبرا
 يزی حال برخوردش هزار برابر با چنیرفت اما با ا ی به خواب ممیاگر ما کنارش نبود

 . کردم تفاوت داشتیکه تصور م
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 خونه خسته ست من دی بردی با فرچ،ی سوئنمی ا،ي داردیهما مامان تو که کل _        

 . مونمی هامون مشیپ
 

 دیهمه تون بر _        
 

 ی معی هامون سریتی توجه به نارضای افتد و بیباالخره زبانم به جنب و جوش م        
 :میگو
 

 .دی مونم شما برینه مامان من م _        
 

 . مونمی مششی خودم پستم،ی عمه جان من خسته ندیشما با هما بر _        
 

 : نالدیهامون کالفه م        
 

  بمونهی خوام کسینم _        
 

 .می کنی هامون نمي به مخالفت های کدام توجهچیه        

 :دی گوی ميمامان دوباره جد        
 

 .دی کنی خونه استراحت مدی ریشما دوتا م...  مونمیخودم م _        
 

 مامان _        
 

 . هردوتوندیخسته ا...  خونهدی ریبا شوهرت م... هما رو حرف من حرف نزن _        
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 گفتم ی می شوم خب به چه زبانی و خفه مرمی گی را از دستش مچی سوئدیناام        
 . دل و عقلم به جنون برسمي هایوانگی دانی خواهم با او تنها باشم تا در مینم
 

 ... گردمی و بر مرمی گی دوش مهی رم یعمه جان من م _        
 

 ...ـینه فر _        
 

 ... شب نوبت منهگه،ی ددی هستششیما االن پش. لطفا عمه جان _        
 

 شنهادی پنی خوانم که چقدر از ای و من از برق چشمانش مدی آیمامان کوتاه م        
 . ستی راضانهیحام

 
 

 ی پارك شده مي هانی ماشانی دهم و سرگردان می را فشار مموتی ريدکمه         
 ی لعنتنی ماش،ی سحر گاهیکی دانم در آن تاریاصال نم. ستی ني خبرچیچرخم؛ اما ه

 دارد، ی که در سکوت پشت سرم گام بر ميدی توجه به فریب. مان را کجا انداختم
 دایخسته از گشتن و پ.  فشارمی را متموی شوم و باز ری مي بعدفی وارد ردیعصب

 می گوی مي و اَه بلندستمی ای ممینکردن کالفه سر جا

 "یلعنت "        

 شیاما پ.  دهدی حرکت مبی نوازد و عقلم نهی گوش دلم را مشی قدم هايصدا        
 کند و ی نگاهم منی گرفته و غمگیبا حال. ستدی ای ممی رو به رورمی بگیمیاز آنکه تصم

 . آوردی مرونی را از دستم بچی سوئی حرفچی هیب

 اشاره ی چرخاند و با دست به خروجی مرا می اندازد و کمیدست دو رشانه ام م        
 . کندیم
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 ؟ینی بی رو میاون صندل _        

 
 : دهدی خواهم دستش را پس بزنم که ادامه می از سوالش مجیگ        

 
 ...زمی عزامی اونجا تا من بنیبرو بش _        

 
 ي هستم که فشاردشی جديمات و مبهوت رفتارها.  مانمی می به صندلرهیخ        

 :دی گوی آورد و نرم می به کمرم ممیمال
 

 ...زمیبرو عز _        
 

 . تلخ را دوست ندارمینیری شنی و ای حسي های دوگانگنیا        

 . شودی اثر می کامم، بی که در تلخینیریانگار قهوه خورده باشم؛ حس ش        

 ی اراده باز میدهانم ب.  کندی فرو ممی را در گلوشی چنگال هایباز هم بغض لعنت        
 : آورمی را باال ممیشود و حرف ها

 
  شدم من؟زی انقدر عزي دفعه اهی... چرا _        

 
 بمانم ی کنم، بدون آنکه منتظر حرفی شنوم اما نگاهش نمی آهش را ميصدا        

ه  کمتر شددنمیلنگ.  دارمی گام بر می دهم و به سمت صندلیبغضم را با قدرت فرو م
 گذرد که آرام رو به ی نميزیچ. نمی نشی می صندليرو. اما آثارش هنوز پابر جاست

.  دهمی مهی تکی صندلی شوم و سرم را به پشتی حوصله سوار میب.  کندی ترمز ممیرو
 .می بری دردمان است که مدام به آن پناه مياصال انگار سکوت دوا! باز هم سکوت

 . رومی فرو مقی عمی شود و آرام آرام در خوابی گذرد عضالتم شل می که میکم        
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 رنگ اهی کند درب سی که توجهم را جلب ميری تصونی اولم،ی گشایچشم که م        
 ی خودم مي را رودی فري چرخانم و نگاه سرخ و خسته ی سر مجیگ.  استنگیپارک

 .نمیب
 

 زمی عزي شدداریب _        
 

 که ي سه ساعت از لحظه اقای شود دقی کنم و چشمانم گرد میا نگاه مساعتم ر        
 تا مارستانی بي ست که فاصله ی در حالنی گذرد و ای ممی را ترك کرده امارستانیب

 . شودی هم نمقهی دقستیخانه ب

 :می گوی شوم و آرام میمعذب م        
 

 ؟ي نکرددارمیچرا ب _        
 

 : کندی کند و زمزمه می نگاهم مبی غریبا محبت        
 

 ...گهی دي شدداریحاال ب _        
 

 یم.  وضع مزخرفنی خدا لعنت به ايوا. رمی گی نگاهم را از چشمانش معیسر        
 . خواهم شدچارهی دانم از جدال عقل و دلم بیم! دانم

 
 . تا درو باز کنميدی مدیکل _        
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 توجه به او قصد ی آورم و بی مرونی بفمی کبیانه را از ج خدی لرزان کلیبا دست        
 .ردی گی کنم که دستم را می شدن مادهیپ
 

 . کنمیمن باز م _        
 

 :می گوی اراده می درمانده، بیبا حال        
 

 !دی فري شدينجوریچرا ا _        
 

 را دی مدل فرنیخب چه کنم من تا به حال ا.  شودینگاهش پر از بهت و درد م        
 . داردی تازگمی حال برانی و با اریگی طور پنی را داشته، اما امی هواشهیهم.  امدهیند

 کنم که باز ی شدن مادهی که بر زبان آورده ام، قصد پی از حرفمانی حال پشنیبا ا        
 : بردی دلم را مشی صداي کند لحن گرفته ی کشد و متوقفم میدستم را م

 
  کار کردم من با تو هما؟یچ _        

 
 .انگار اشتباها حرفش را به زبان آورده. مخاطب سوالش خودش است        

 نی انتظار ای چه کرده با من که حتدی گویراست م.  خوردی منیچانه ام چ        
 کنند زبانم ی مدنیاشک ها که قصد بار.  پا افتاده را هم ندارمشی پتی نهایحرکات ب

 : دهم تا باز رسوا نشومی می لعنتي هاهیرا به دست کنا
 

 ... کردن مسخره ت روي بازلمی فنیتموم کن ا... دی فرادی نقشا بهت نمنیا _        
 

. فتدی از دستم بدی شود کلی کشد که باعث می را محکم تر ممی دفعه بازوکی        
 : غردی کند و می مکیصورتش را به صورتم نزد
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 ؟ی لعنتی کار کنم که باورم کنیچ...  همایلمیچه ف_        

 
 هر ن،یری اسارت شنی دهم تا رها شوم از ای را تکان ممی شود بازویچشمم تار م        
 : تر خواهد شدچارهی تابم بی دل بمی حالت بماننی در اشتریچه ب

 
 رو به اون رو نی ممکنه با ازدواج نسترن تو از ايآخه چه جور... دیولم کن فر _        

 ... خوامی و من عذاب وجدانتو نميتو فقط عذاب وجدان دار... یبش
 

 ی مرونی بنی کشم و به ضرب از ماشی مرونیدستم را از دست شل شده اش ب        
 و به او برسد ندازدی برونی خواهد خودش را از تنم بی زنم، دلم مینفس نفس م. روم

 امدهی کاش ني ست؟ ای چه حالنی خدا ايا. م گذاری قلب کوبانم ميدست رو.انگار
 یزمی ترسم، از همه چیم.  شومی موانهی خواستن و نخواستن دنی اانیمن م. بود

 که مرا يدی که بودم و او هم بشود همان فریی ترسم بشوم همان همای میترسم، حت
 .دی دینم

 می افتاد قدم هانی که از دستم کف ماشيدی کلادی روم اما یشتابان به سمت در م        
 . کندیرا سست م

نگاهم را .  شودی بلند منی بازو بسته شدن درب ماشيمستاصل مانده ام که صدا        
 .رندی گی قرار مدمی در محل دشی کفش هایبعد از کم.  دوزمی منیمحکم به زم

 
 . کنمی درست مزویمن همه چ... ببخش و بذار جبران کنم_        

 
دست دور .  دهدی کوبد اما عقلم مجالش نمی مواریش را به در و ددلم خود        

 .ردی گی کند و خود نامردش سکان سخن در دست می اندازد و خفه اش میدهانش م
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 ینم...  کنمي تونم نقش بازی برو من نمتی ماموريبازم به بهونه ... دیبرو فر _        

 ...برو... خوام مامان بفهمه
 

 رمیتو نمبدون  _        
 

بود و نبودمم .  بمونمششی خوام پیمامانم دست تنهاست م... دی فرامیمن نم _        
  تو فرق ندارهيکه برا

 
 ... دارهیداره لعنت _        

 
 ؟ي شدی نمبی دفعه غهیاگه داشت  _        

 
 قانع کننده ی جوابی حال بنی با ارد؛ی گی اش را مي خبریاشاره ام به دو روز ب        

 : غردیمصمم م
 

 ... هماي گردیتو با من بر م _        
 

 عقلم ي قوانیو آخر.  کشدی مرونی گرفته خودش را از چنگال عقلم برویدلم ن        
 : اثری آرام و بي شود ناله ایم
 

 امینم _        
 

 و دی آیجلو تر م.  کندیاخم م.  شوندی مي که پشت هم جارییو اشک ها        
 کند و دلم را به ی را پاك ممیاشک ها. ردی گی گرمش قاب ميصورتم را با دستها
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مهربان و .  شودی در چشمانم اخمش آرام آرام باز مرهیخ.  اندازدیجوش و خروش م
 : دهدی نوازش مرا  کند و زمزمه وار دلمیالبته مصمم نگاهم م

 
حال هامونم بهتر ...  عمه و هامونشی پمی مونیم...  گرفتمی هفته مرخصکی _        

 ...زمیباشه عز...  خونمونمی گردیبا هم بر م... بعد من و تو...  تا اون موقعشهیم
 

 .ستی نشی بتی خاصی بی حال زبانم تکه گوشتنی بر حال من که در ايو وا        
 

 .نمیش نی کنم و کنار داوود می معده ام مي آب حواله یقرص مسکن را با اندک        
 

 ست؟یحالتون خوب ن _        
 

 خوبم _        
 

 ی نميزی چگری کنم و اوهم دی کف سکوت مدی سرد و سفي هاکی به سرامرهیخ        
 .پرسد

 گذشت که باز عی آنقدر سرد،ی حضور فربیدو روز پر از سکون و آرامشِ غر        
 و خواب و مارستانی اوقاتش در بشتری که هرچند بيدو روز. هم حسرتش بر دلم ماند

 گذشته بود، اما حکم آرام مارستانی بي هاي بعد از شب زنده دارياستراحت ها
 د،ی خود فري برادی مامان و شايبرا  من هميهم برا.  را داشتي قواری بسیبخش

 . ازبابت او مطمئن نبودمیلیهرچند خ

 حال نی با ام؛ی کردیش نم در شکستنیی کدام سعچی بود که هانمانی میسکوت        
 يزی کردم چیمدام در فکر بود و حس م.  کردندی کار خود را با دلم مشیچشم ها
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 آرامش نیدلم به ا.  اما دلِ پرس و جو کردن هم نداشتمستی درست نانی منیا
 . خو گرفته بودیقرض

 . ام را ترك ترك کردی آرامش نسبي شهی شتای بشبیاما تماس د        

 : چرخمی گذارم و به سمت داوود می ممکتی ني مصرف را روکباری وانیل        
 

 ...آقا داوود... ممم _        
 

 :دی گوی دانم چطور حرفم را بزنم که مینم        
 

  شده؟يزیچ _        
 

 نم؟ی رو ببتای بيچرا مخالف بود _        
 

 خب به خاطر هامون _        
 

 هامون ست؛ی نيدی امی کنی واقعا فکر میعنیخب ...  کهنهی دونم منظورم ایم _        
  رو دوست دارهتایب

 
 . کنمی رو درك ملشی ذارم چون دالی احترام ممشیمن به تصم... درسته اما _        

 
 ی دونم عصبی نمیعنی... شهی حالش بد منهی رو ببتای اگه بی کنیفکر م... یعنی _        

 شه؟ی ناراحت مای
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 زی چهی درسته اما از ی چقای دقتای دونم در مورد هامون و بی منم نمدییبب _        
 تای شد بی که حالش بد میی وقت دوست نداشت وقتاچی که هامون هنیمطمئنم، ا

 ...نتشیبب
 

 . از دستم ساخته نبودي اوصاف کارنی با ارد؛ی گیدلم م        
 

  خانم؟ شده همايزیچ _        
 

 . دهمی تکان میسرم را با سردرگم        
 

 بی بود اصال تماسش عجي جورهی...  وقت با من تماس گرفتری دشبی دتایب _        
 یحالمون رو م... مارستانی بدی شما و مادرتون رفتدمی دی اتفاقروزی گفت دیبود، م

 یی جوراهی...  کردی به هامون نمي اشاره اچی دونه اما هی ميزی مطمئن بودم چدیپرس
 ... خبر از هامون انگارهی به رسه من و بهونه کرده بود تا بيپا
 

  بهش؟دیگفت _        
 

 که اسم نیهم...  کردمی رو حس مشیآَشفتگ... دلم سوخت... نتونستم نگم _        
رو  تماس عی سریلی دست و پاش رو گم کرد و بعدم خرونیهامون از دهنم اومد ب

 .تموم کرد
 

 مارستان؟ی بومدیچرا ن _        
 

 : کنمیاخم م        
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حتما .  اونو پس زدهیی جوراهی که هامون دی دونیبه هر حال خودتون بهتر م _        
 خواست ی دلش میلیاما مطمئنم خ... ادی جلو بنی از اشتری بدهیغرورش اجاز نم

 ...نتشیبب
 

 : دهدی تکان میا ناراحت کشد و سرش را بی میآه        
 

 یلیهامون خ...  شدنی مری نظی زوج بهی نبود اونا يماری بنیشک ندارم اگه ا _        
 ... رو هم بد از خودش روندتای از خودش و بتای روندن بي برادیعذاب کش

 
 ! شدی کاش ميا.  کردي شد کاریکاش م        

 ي بدون حس هانطوری شد آدم ها همیچه م. يدیآخ خدا اصال چرا عشق را آفر        
 اش که ی کردند؛ بدون عشق و سوغاتی می کنار هم زندگنیخانه خراب کن و آتش

 نیما که در ا.  که فقط درد بودزانمی من و عزيالاقل برا...  خدا درد بودي شهیهم
 ! جز دردبه ی سوغاتی و نه حتدمیکارزار نه وصال د

 ی بر آدم ها نازل مای دننیهمان عذاب است که در ا عشق دیاصال شا!  دانمینم        
 !شود

 : کشدی مرونی کشم داوود را هم از افکارش بی که میآه        
 

  بود؟دهیکاش نفهم _        
 

 : دهدیسرش را تکان م        
 

 رفت و تای دوتاشون به مجتمع زبان پدر بیکی... دهی بچه ها فهمقیاحتماال از طر _        
 ...آمد دارن
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 ... کردي شد کاریکاش م _        

 
 هما جان؟ _        

 
 که احتماال پشتشان یی در اصل به سمت اخم هام،ی چرخی مدیهر دو به سمت فر        

 ! استدیفر

 : شومینگران بلند م        
 

 هامون خوبه؟ _        
 

 :دی گوی دهد و مطمئن میسرش را تکان م        
 

 .زمیخوبه عز _        
 

 تموم شد؟ _        
 

 : پرسدی بار منی دهد که داوود ایباز سر تکان م        
 

  شه؟ی مرخص میک _        
 

 فردا ان شا اهللا _        
 

 مامان کو؟ _        
 

 : کندیبه پشت سرش اشاره م        
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 . کردیرفتن نمازخونه پاشون درد م _        

 
 ...نمتونی بیفردا م...  گهیخب پس با اجازتون منم برم د _        

 
 :می گویسپاسگزارانه رو به داوود م        

 
 .یفتی تو زحمت بستیفردا هم واقعا الزم ن...  ي زحمت کشدیلیخ _        

 
 : کندی اخم میبه شوخ        

 
  پر شدهیچوب خطاش حساب...  کنهی هامون جبران مشاالیا... هی چه حرفنیا _        

 
 : کنمیقدردان نگاهش م        

 
 به هر حال ممنون _        

 
 رود، ما ی که میچند قدم.  کندی می با داوود خداحافظیمی هم گرم و صمدیفر        

 ! آرام و هم قدمم،ی افتیهم پشت سرش را م

 نبود اما امروز به يدیجد زی مداوم و اخم و سکوت، چي در فکر بودن هانیا        
 : را بپرسدلشی شده بود، که زبانم بچرخد و دلدی شديقدر

 
  شده؟يزیچ _        

 
 دارد گره ها را شل کند اما یسع.  دهدینگاهم به اوست که نگاهش را به من م        

 :ستیاصال موفق ن
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 نه؟ _        

 
  گفته؟يزیدکتر چ _        

 
 ... خوبهزیهمه چ! زمینه عز _        

 
 ...پس _        

 
 ! خستمکمیفقط  _        

 
 را به زی شود اما دلم همه چی مي سازوی خودش مشغول سناريهرچند عقلم برا        

 . دهدی روزها نسبت منی اي هاي از شب زنده داری ناشي های خستگنیهم

 : چرخدیباز زبانم به حکم دلم م        
 

 .ياومد... ممنون که_        
 

 رخش می بندم و نگاهم را به نی عقلم مي چپ چپ نگاه کردن هايچشم به رو        
 ! شودی در هم مشتری بشی حرف اخم هانی کنم با ایحس م.  دهمیم
 

انقدر که هر کار ساده ...  عمه و هاموني تو، برايبرا...  کم گذاشتمیلیخ... من _        
همش ...  شمی شرمنده مشتری کنه که بی ازم تشکر مي کنم، عمه جوری هم که ميا

 ... ترمبهی کنم از داوود غری حس میحت...  دارهیرودرواس
 

 : کشدیآه م        
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 ...از بس نبودم _        
 

 رود و پنجه در پنجه ی مشی اراده پیدستم ب.  رودی مشی لحن و صدايدلم برا        
 : اندازدیاش م

 
 ؟ی ناراحتنیبه خاطر ا _        

 
.  من در هم گره شدي شود که بعد از دو روز به اراده ی میی دستهاخینگاهش م        

 :ردی گی را مشی جاقی عمی شود اما غمیاخمش بکباره باز م
 

 ... نارحتم همازای چیلیبه خاطر خ _        
 

 : چرخدی اراده میباز زبان م        
 

 ؟یناراحت... منم ... از _        
 

 :دی گوی منی فشارد و غمگی جواب دستم را ميبه جا        
 

 حی جوره صحچی غلطه که هي جورهی...  غلطهمی زندگي کنم همه یحس م _        
 ...شهینم
 

 ی ممی معنا و مفهوم حرفش و ارتباطش با خودم هستم که روبرولی تحلریدرگ        
 : کندیقفم م و متوستدیا

 
 !می باهم حرف بزندیبا _        
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 : شودی ترس مکپارچهی روح و دلم، ي که همه دی گوی ميآنقدر جد        
 

 ؟یچ... راجب _        
 

 : غردی شود و میگره اخم ها محکم تر م        
 

  ؟ی ترسی مم،ی گم حرف بزنیچرا من هر وقت به تو م _        
 

 کنم، مگر شده ی دهم و موتور جستجوگر مغزم را فعال میآب دهانم را قورت م        
  من باشد؟ي وانهی بابِ طبع دل دشی و حرف هامی حرف بزندیتا به حال بگو

 ."نه" کلمه ست؛ کی شود و جواب فقط یجست جو ها تمام م        

 :رمی گی مشیاه انکار در پ دزدم و ری حال نگاه منیبا ا! پس حق دارم بترسم        
 

 ... ترسمینم _        
 

 ...تو رو... من...  همانیبب _        
 

 کنم یحس م.  کنمی سر بلند نمنشی نگاه سنگری کند و من هم زیسکوت م        
 . خواهد مغزم را سوراخ کندی در هوا مانده اش ميجمله 

 ی مدهی پر به دنبالش کشکی کشد، مثل ی چرخد و دستم را همراه خودش میم        
 : کندیشوم که زمزمه م

 
 ...ستمی وجدان نیمن اونقدرا هم ب _        

 
 . فهممی را نمشی چرا حرف هاایخدا        
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 . رخ پر اخم و گره اشمین. شومی رخش ممی ني رهی کنم و خیسر بلند م        

 بردارم، و سکوتش را ی ترسم، تا سنگی کند و باز می ماریباز سکوت اخت        
 . کنمریخاکش

 
 

 . کندی ملی مان را تکمي و قافله ونددی پیمامان هم به سنگر سکوتمان م        

 رود که از ی را نشانه مي دفعه نگاهم دخترکی که می زنیدر کنار هم قدم م        
 . شوندیم آرام آرام کند میقدم ها.  ام را بر باد دادهی آرامش قرضشبید

 ماندن و رفتن دست نی و کامال مشخص ست که بستادهی امارستانی بيکنار ورود        
 . زندیو پا م

 . شودی مدهی به سمتش کشمی قدم هااری اختیب        
 

 کجا هما؟ _        
 

 شانی برای شود دستی رفته رفته تندتر ممی روم و قدم هایدرهمان حال که م        
 : دهدیتکان م

 
  االنامیم _        

 
 را چنان شی و دست و پاندی بی رسانم که باالخره مرا میبا عجله خودم را به در م        
 نی شده؛ چون با آخرریقصد فرار دارد اما د.  سوزدی کند که دلم به حالش میگم م

 . کنمیسرعت راهش را سد م
 

  جانتایب _        
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...  شدمی رد منجایاز ا... من... پاتون خوب شد... پا... سالم... نیینجایا شما ا _        
 ... شدهرمید... آخه کالس دارم...  برمدیخب اگه اجازه بد... یعنی
 

 شی بافد که دلم ریحالش آنقدر آشفته است و آنقدر هول و پشت هم دروغ م        
 . شودیم

 . کنمهی ام زاز زار گرچارهی و به حال او و برادر بنمی خواهد بنشیدلم م        

 لرزانش را در ي برم و آرام دست های مشیدستم را پ.  دهمیبغضم را فرو م        
 .رمی گیدست م

 
 ...زمیآروم باش عز...  جانتایب _        

 
 : کندیچشمان پر آبش دلم را کباب م        

 
 ؟ینی هامونُ ببياومد _        

 
 نه _        

 
 . را داردقی حکم همان تصددی انکار شدنی شک ایب        

 در چشمانم شهی خودم همیوقت.  فهممی خوب میلی را خشیمن حال چشمها        
 .رمی بگدهی توانم هامون نقش بسته در چشمان او را نادی ام چطور مدهی را ددینقش فر

 !واند انکار کند تی را نمنی زنند و ای خبر از هامون دودو مکی ي براشیچشم ها        

 : فشارمیدستش را م        
 

 نگران نباش... شهیفردا مرخص م... حالش بهتره _        
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 : لرزدی مشی تواند، صدای تفاوت باشد اما نمی خواهد بیم        
 

 ...خودش خواست نباشم... ستمین _        
 

 ابانی کشد و با سرعت خودش را وسط خی مرونیبالفاصله دستش را از دستم ب        
 انگار که ستی نای دننیاصال در ا.  دارمی اندازد که هول شده به سمتش قدم بر میم

 شود نفس حبس ی که منشیسوار ماش.  کندی ها هم توجهش را جلب نمنیبوق ماش
 . کنمیشده ام را رها م

 
  بود؟یک _        

 
 ی چرخم و چشمانم را پشت هم بازو بسته می مدی پر سوال فريبه سمت چهره         

 :کنم تا اشک ها را عقب بفرستم
 

 ... آشناهی _        
 

 . کندی نگران و پر سوال نگاهم می آن طرف تر مامان با چشمانیو کم        
 

 . رومی بندم و به سمت آشپزخانه میآرام درب اتاق مامان را م        

 . دهمی مهی پشت سرم تکنتی گذارم و به کابی مزی مي و قرص ها را رووانیل        

 دارد و از سکوت ی دختر به هامون ربطنی اای بود که آدهی کالم پرسکیمامان         
 بغض میدی رسی وقتی و حتنیمن جوابش را گرفته بود انگار، که تمام مدت در ماش

 . نگفتچیکرده و دمغ در خود فرو رفت و ه
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 امی پتای بيبرا.  دارمی برمزی مي ام را از روی کنم و گوشیبه سمت اتاقم پا تند م        
 ی نامناسبی با آن وضع روحدمی ترسینگران بودم م. فرستاده بودم تا حالش را بپرسم

 نگران ترم نی ندارم و همیامی پچیاما ه. اوردی سرش بیی کردن بالیکه داشت، رانندگ
 . کندیم

 ي برهی وي کنم که صدای منیی تماس گرفتن و نگرفتن اتاق را باال پانیدد بمر        
 . آوردی خود به خود سرم را در اتاق به چرخش در مدی فریگوش

 ي چرخانم به سمت حمام و صدایسر م.  کندی میی تشک خودنماي رولشیموبا        
 . کشاندی مشی را به سومی شدنش قدم هایمنتظرم تماس قطع شود اما طوالن. آب

 ی متای از بیامی کند و باالخره پی نشده از جواب دادن منصرفم مرهی ذخيشماره         
 :رسد

 
 " خوبم "        

  فرستمی مرونینفسم را آسوده ب! نیهم        

 "  خوبهنمیهم "        

ا اخم ب.  شودی اش بلند می گوشي برهی خواهم از اتاق خارج شوم که دوباره ویم        
.  داردمی را بر میگوش.  شومی ناشناس رو به رو مي گردم و باز با همان شماره یبر م

 ی سبز رنگ را لمس مي جواب دادن و ندادنم که انگشتم خود به خود دکمه نیمردد ب
 :چسبانم ی را به گوشم میگوش. کند

 
 ...الو _        

 
 کوتاه و بعد یلی اما خدمیرا شن که پشت خط بود ی کسي نفس هايبه نظرم صدا        

 !چی هگرید



 475 

 : کنمی و اخم کرده نگاهش مرمی گی را مقابل صورت میگوش        
 

 .قطع کرد... نه... قطع شد _        
 

.  ندارمي بازسی پلي دادم اما حاال حوصله ی بود به شک م بها مي عادطیاگر شرا        
 دوباره اش اخم ي برهی وي روم که صدای گذارم و به سمت در می مزی مي را رویگوش

 . کندی را با شدت در هم ممیها

.  کندی را شل تر ممی گره اخم های کماری نام مازدنی گردم اما دی برمیشاک        
 دلم صحبت کردن یی آن شب و آن گلدان کذايقصد جواب دادن ندارم کال از ماجرا

 ي در افکار خودم غوطه ورم که صدای به گوشرهیخ.  خواهدی را نمدنشیبا او و د
 : کندی را گرد ممی چشم هادیهراسان فر

 
 

 ه؟یک _        
 

 : کنمی کنم و متعجب نگاهش میسر بلند م        
 

 اریماز _        
 

 را از دستم ی و گوشدی آی شود و با دو سه قدم بلند به سمتم میهراسش اخم م        
 گردم تا از اتاق خارج شوم که همزمان با ی بر مبشیدلخور از برخورد عج. ردی گیم

 . کندی شود و متوقفم می مدهی الو گفتنش دستم کشيصدا

 دستش را ي کنم اما او فقط حلقه ی گردم و نگاهش میبا همان اخم ها بر م        
 . کندیمحکم تر م
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 . خواهد ثابت کند حرف نگفته با من نداردیمثال م        
 

 اری مازبله _        
 

 . اندازمی مریسرم را ز.  کندی مشتری تعجبم را بشیلحن خشن صدا        
 

 ؟یکنی میپس تو اونجا چه غلط _        
 

  زنند؟یراجع به چه حرف م.  شودی گرد ممیچشم ها        

 :دی گوی چرخد و کالفه می لحنش صد و هشتاد درجه منباریا        
 

 ...اری مازدی کنی که گفتم مي کارهمون... ؟ی چیعنی _        
 

 دارم دستم را تکان ی فهمم و نه حدسی از آن ميزی وضع که نه چنی از ایعصب        
انگار او هم از خدا خواسته منتظر .  شومی آزاد می دهم که بر خالف تصورم به راحتیم
 . حرکت بودهنیا

 شوند، ی منی زمخی ممی روم اما دو قدم آن طرف تر پاهای مرونیناچار از اتاق ب        
 نی شود و همی ملی تبدیدنی ناشنی به پچ پچدی فري شود اما صدای مزی تمیگوش ها

 . کندی ترم میعصب

به حرف ها و حرکات . ستمی ای پنجره مي روم و رو به روی به آشپزخانه مدیناام        
 ي به سکوت ها و خودخورشی به اخم هاشی کنم به تماس های فکر مشی روزهانیا

 حاالت را به نی اي توانم همه یفقط م.  خنگ و منگمزی همه چلی اما در تحلشیها
 .ازدواج نسترن ربط دهم
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 ی گردم که نگاهم در نگاهش گره می فرستم و بر می مرونینفسم را پر صدا ب        
 رمی گی توجه نگاهم را میب. ستادهی در چارچوب آَشپزخانه اسشی خيبا موها. خورد

 :می گوی بندم و آرام میدرب بالکن را م.  دهدی نمتی ام رضایاما دل لعنت
 

 ي خوریسرما م... برو موهاتو خشک کن _        
 

  همايدی مسکن مهی _        
 

 چشمانش ی گردم و نگاهم را به سرخیبر م.  تفاوت باشمی توانستم بیکاش م        
 : دهمیم
 

 چته؟ _        
 

  کنهیسرم درد م _        
 

 را هم در گرشی دي دانه کی روم و ی که به مامان داده بودم میبه سمت قرص        
 .اول من، بعد مامان، حاال هم او.  ستي خانه مسرنی درد هم در انیانگار ا.  آورمیم

 ی مزی گردم و پشت می و خودم بر مرمی گی آب به طرفش موانیقرص را با ل        
 .ندی نشی ممیاو هم بعد از خوردن قرص روبرو. مینشن

 
  بوداریماز _        

 
 : کنمیناخودآگاه چپ چپ نگاهش م        

 
 !دمیفهم _        
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 ... منظورم اون دوتا تماس قبلش بودیعنی... نه  _        

 
 ی تلخ می چرا سرشار از حس دانمی دزدد و نمی چشم مقای کنم و او دقیاخم م        

 :می گویم "پس چرا قطع کرد" می آنکه بگويشوم و به جا
 

 دیفر _        
 

 : کندیبا مکث نگاهم م        
 

 م؟ی حرف بزنی خواستی میراجب چ... راجب _        
 

 . کندی را در هم مشت مشیدست ها.  شودی مریبا اخم سر به ز        
 

 ارمی مفصل از دلش در بدیهامون که مرخص شد با _        
 

 ؟ی حرف بزنی خواستی منیراجب ا _        
 

 خودمون و عمه شی پمشی حالش رو به راه تر شد، ببرکمی هامون هینظرت چ _        
  مشهد؟می بفرستي هفته اهیرو 

 
 : نالمیکالفه م        

 
 د؟یفر _        
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حال و ...  شمالمی دادن همه با هم بریبعدش اگه باز به من مرخص... جانم _        
 ...شهیهوامون عوض م

 
 یکه باز خودش م.  مانمی نگاه سردرگمش مي رهی لرزد از لحنش و خیدلم م        

 :دیگو
 

 .فکر نکنم به حرف من گوش بده... ادی کن بیتو هامونُ راض _        
 

 دیفر _        
 

 : کندی سرش را تکانم دهد و زمزمه ممی گفتنهادی توجه به فریب        
 

 . جبران کنمدی رو بازای چیلیخ...  انجام بدمدی کارا بایلیخ _        
 

 از عذاب ی ناشي های که خوش خدمتمی بگودی دانم چند هزار بار باینم        
 .رمی توانم بگی کالمم را هم نمشین. می گوی خواهم اما باز میوجدانش را نم

 
 ! ندارهي از تو انتظاریکس... ستیالزم ن _        

 
 : شودی را در هم مشیاخم ها        

 
... ی ازم انتظار داشته باشدیمن شوهرتم با... دی داشته باشدیبا... داشته باش _        

 ؟يدیفهم
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 کشد ی شود و کالفه دست بر صورتش می خورم از لحنش او هم ساکت میجا م        
 کنم هر ی دانم چرا حس میاما نم.  حرف و لحن را نداشتهنیانگار خودش هم انتظار ا

 ي براي آورادی حکم شتری آورد، بی مانی به می حرفي زن و شوهري رابطه نیگاه از ا
 ی دستم مي مانم که دستش را روی مزی مه برهیساکت و دمغ خ. خودش را دارد

 :گذارد
 

 تو خونه رونی بمی ریم... می زنیحرف م... فردا بعد از مرخص شدن هامون _        
 باشه؟... شهینم
 

 :می گویزمزمه وار م        
 

 ...يای با خودت کنار بدیفکر کنم تو اول با... دی خوام فرینم _        
 

 . آوردی به دستم ميفشار        
 

 زم؟یباشه عز...  همامی زنیفردا حرف م... اومدممن با خودم کنار  _        
 

 : دهمی کنم و نگاهم را به نگاه سرگردانش میسر بلند م        
 

 کدومش چی هدینبا...  حرف دارمیلیخ...  ذهنم مرتب کنمي توزویبذار همه چ _        
 ...فتهیاز قلم ب

 
 .... ترسـیهمش با حرفات منو م _        
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 دهد، سر به یز شدن درب اتاق مامان مجال کامل کردن جمله ام را نم بايصدا        
 ی آرام به سمت آشپزخانه میی گذارد و با قدم های مرونیپا ب.  چرخانمیسمتش م

 .دیآ

 ی شود و با تبسمی گرفته اش از هم باز مي چهره دینی بیما را که در کنار هم م        
 : رومی به سمتش می شوم و قدمیبلند م.  کندی را تند مشی قدم هاقیعم
 

  مامان؟يچرا بلند شد _        
 

 .ردی گی گذارد و دستم را میچشم بر هم م        
 

 خوبم مامان جان _        
 

  عمه؟دیبهتر _        
 

 ... چند روزنی ادیشما خسته شد... من خوبم قربونت برم  _        
 

 و مامان نمی نشی ممیسر جا. زدی ری مرونی بدیبا جواب مامان شرم از چشمان فر        
 . کندی نگاهمان مبی غری و با حسندی نشی مانمانیهم م

 
 د؟یشما دوتا خوب _        

 
 ساده است اما تی نهای ست که پوسته اش بیی از آن سوال هاقای سوال دقنیا        

 !زدی بررونی را بتشی ساده بشکند و ماهي پوسته نی که ایامان از وقت

 که زبانش دهی سوال را فهمنی اتی هم ماهدی شک فریب. می کنیهر دو سکوت م        
 .دی بگويزی چرخد تا چینم
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 : پرسدی مدی فرستد و رو به فری مرونیمامان نفسش را آه مانند ب        

 
 ؟ياز بابات خبر دار _        

 
 :دی گوی جواب مریگرفته و سر به ز        

 
 نه _        

 
 دی فرمی دانیهمه م.  محکم تردی فري شود و اخم های تر مظی بار غلنیآه مامان ا        

 و دی فري آشفته ي بحث را دوست نداشته و ندارد اما مامان هم رابطه نی اچگاهیه
 . را دوست نداردزی پروییدا
 

 ؟یاز خواهر و برادرت چ _        
 

 . کندی نمیاما توجه.  بحث را تمام کندنی زنم تا ایزمزمه گونه مامان را صدا م        

 :دی گوی کنترل شده مییفرد گلگون شده از حرص با صدا        
 

 ...من خواهر و برادر ندارم _        
 

  عمه؟هی چه حرفنیا _        
 

 ... کنمیعمه جان خواهش م _        
 

 :دی ربای ش طاقت از کفم ميصدا        
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 .دی بحث رو تموم کننیمامان جان لطفا ا _        
 

 : بنددی کند که دهانم را می نثارم ميچشم غره ا        
 

 ی زنم راجب خودتون دوتا که می و زن و بچش حرف نمزیباشه راجب پرو _        
 ست؟ی اونم مجاز نای... تونم حرف بزنم

 
 زمام بحث رکانهی زدی دزدم که فریا م مامان، نگاهم ریکپ کرده از انفجار لفظ        

 :ردی گیدر دست م
 

بعدم من تا ... دی دونی رو مزیشما که همه چ...  عمه جاندی شیچرا ناراحت م _        
  از من؟دی داري چه انتظاردمی اونا رو ندکبارمیحاال 

 
 ...شونینی که ببیخودت نخواست _        

 
 ! اومده باشهدنمی هم به دی کسادی نمادمیبله عمه خودم نخواستم، اما  _        

 
 ی قصد بلند شدن مدیفر. دی گوی نميزی چگری کند و دی نگاهش منیمامان غمگ        

 :ردی گیکند که مامان هول کرده دستش را م
 

 ؟يکجا؟ ناراحت شد _        
 

 : کندی مامان مي حواله یتبسم        
 

 .مارستانی خوام آماده شم برم بیم... نه عمه جان ناراحت چرا؟ _        
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 ... بعد برونمتی ببکمی نیحاال بش _        
 

 ی مکث میکم.  دهدی چرخ مانمانی و مامان نگاهش را مندی نشی معانهی مطدیفر        
 : پرسدیکند و محطاتانه م

 
 ؟ی هستی راضتونیاز زندگ _        

 
  حرف ها به کجا برسد؟نی خواهد با ای خدا مامان ميوا        

 : را گم کردهشی دانم که دست و پای خندد اما می مدیفر        
 

 . نباشمیراض... شهیمگه م _        
 

 : کندی نگاهمان میمامان با حال خاص        
 

 .رمی شما دو تا رو بغل بگي بشه من بچه یک _        
 

 ي کند و هول شدنم را به پایمامان با لبخند نگاهم م.  افتمی هوا به سرفه میب        
 که نگاش م،ی پای را مدی فری چشمری کشم و زی میقینفس عم.  گذاردیخجالت م

 ی ميدی آورند به سفی که به هم مي از شدت فشارشی مانده و دست هازی مي رهیخ
 :زند

 
 : گذاردی مدی مشت فريمامان آرام دستش را رو        

 
حال روز هامون رو ... آرزومو گفتم...  کنم عمهی فضولتونی خوام تو زندگینم _        
 ... روز بدهی روز خوبه هی... هی بهاريهوا... ینی بیکه م
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 : شودی مزی لرزد و چشمش از اشک لبری مکبارهی شیصدا        
 

...  خوادیدلم م...  شد ودای پهی براش کلي از شانس بچم که بعد از عمرنمیا _        
 .دیحداقل شما دوتا خوشبخت بش

 
 یتند تند پلک م.  رودی مرونی شود و از آَشپزخانه بی بلند مدهی خميبا کمر        

 . خوردی مانده و تکان نمزی به مرهی خی سنگي اما چون مجسمه ادیزنم، فر
 

  ش داغونههیروح...  به کنارشی جسمانتیوضع _        
 
 حق داره _        

 
 بود ساکت انگار داری اگه بای بود اخوابی مالقاتش می چند روز هر وقت رفتنیا _        

 ...زنهی کم حرف میلیخ... وارید
 

 ... خوبهدی کنی نمی که دورش و خالنیهم... دیریبهش سخت نگ _        
 

 . کرددی کار بای دونم چی نمگهید _        
 

 به شانس گهی به من میبعد محمد ه...  هامون بنده خدا اصال شانس ندارهنیا _        
 ... زدی هامون پس نموندی همه آدم پنی انیاگه ربط نداشت ب...  ندارهیربط

 
 ... من شدریتقص _        

 
 ؟يزهرمار هما تو باز شروع کرد _        
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 گه؟ی مگمیدروغ م _        
 

  از شازده تون چه خبر؟مینیبببگو ! ببند هما جان_        
 

 بیعج...  در ارتباطمیی آدم فضاهی با دی فري کنم به جایحس م...  دونمیچه م _        
 ...شده و مشکوك

 
 مشکوك؟ _        

 
 اوهوم _        

 
  کنه؟ی کار میچرا خب؟ مگه چ _        

 
 کرد، از ی وقت کار نمچیمغزم که ه...  دونمی نمیچی هگهی دي دونم شادینم _        

 ... هم که نسترن برگشته کال از کار افتادهیوقت
 

 ستیمحمدم چند روزه معلوم ن... ي حساس شدی داشتادی زيری مدت درگنیا _        
 انی قر مشتریواال به خدا مردا ب... شهی منیی زنا هورموناشون باال و پاگنیبعد م... چشه

 خودشون رو يبای عیگ چسبوندن به زنا که کس انی همن کلنیهمشون ع... واسه ما
 ...نهینب
 

 ی ماه از وقتکی همش دمی رو نگاه کردم دمی امروز که تقو،ي شادشهیباورت م _        
 ... قرن گذشتههی من قد ي گذره اما برای نسترن زنده ست مدمیفهم
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حاال خداروشکر نسترن ازواج ... ی باشي قودیهما با... شهیدرست م...  زمیعز _        
 ... رفتم دکترروزید...  من و بچسبي اونا جوجه الیخیاصال ب... کرد رفت

 
  خروس؟ایباالخره جوجه مرغه ... یبه سالمت _        

 
 . خواستمی که میقربونش برم شد همون _        

 
 .يپس شرط و برد _        

 
 شما نی پسرم پشت کرده به دوربدهیر اشتباه د گفت دکتیمحمد م... چه جورم _        

 ... دخترهنیفکر کرد
 

 . سالمت باشهشاالیا...  محمدنیاز دست ا _        
 

 ...دی خودت و فري روزشاالیا...  خاله شیمرس _        
 
 
 

 شود که به ی میدو سه ساعت.  را پر کرده اندشی ها جاانهی و مورستی ندیفر        
 . نماندهنانمی اعتماد و اطمي از قواي اثرچی هگریه و د رفتمارستانیب

 گرفته ي و حرف ها و حرکاتش فکرم را به بازدی شده انگار و فريمغزم شهرباز        
 مشکوکش تونل وحشت شده ي چرخند، تماس هایمثل چرخ و فلک در سرم م. اند

 که در سرم افتاده و مثل خوره ی شکنی خدا امان از ايوا.  لرزانندیاند و دلم را م
 . جودیروحم را م
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 از فکر خارج شده سر بلند ردی گی صورتم مي ام را روبرویدست مامان که گوش        
 : کنمیم
 

 ... باشهدی فردی شانی پشت سر هم اومد برات مامان جان ببامیچند تا پ _        
 

 . کنمی و صفحه اش را روشن مرمی گی را میگوش        
 

 جوجه ش دختره...  فرستادهشوی عکس سونوگرافهیشاد _        
 

 ردی گی را از دستم میمامان ذوق زده گوش        
 

 ...یبه سالمت...  خدا حفظش کنهیاله... زمیعز _        
 

 :دی گوی چرخاند و از ته دل مینگاهش را به سمت من م        
 

 ...ي خودمو نشونم بدي عکس نوه يای بگهی چند وقت دیاله _        
 

 : کنمی را گم ممیباز دست و پا        
 

  کالای دادریمامان شما امروز گ _        
 

 ... خوام هما خانومی که هست من نوه منهیهم _        
 

 نکهیمن هم از ترس ا.  رودی دهد و به سمت آشپزخانه می را پس میگوش        
 . برمی به اتاقم پناه مبخواهد بحث را ادامه دهد
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 ی را نگاه مدهی که خری خوشکلی عروسکي و کفش های سرهميعکس لباس ها        
 . فقط لذت ببرمدنشانی کنم تا از دیکنم و با تمام وجود تالشم را م

 نگاه کردن به عکس ها الی خی ب،ی خفه کردن حسرت لعنتيخسته از تالش برا        
 . شومیم

 . شومی نامش متوقف مي کنم و روی منیی ام را باال و پای گوشيشماره ها        

 اشغال اعصابم را به يبوق ها.  مانمی کنم و منتظر می تماس را بر قرار مدیبا ترد        
 .زندی ریهم م

 "؟ی زنی حرف مي داریباک"        

 . دهندی جوابم را می لعنتي اما باز هم همان بوق هارمی گیدوباره تماس م        

 . خورمی کنم و حرص می میطول و عرض اتاق را ط        

 . کنمی مکث ماری نام مازي رونباری کنم و ای منییدوباره شماره ها را باال و پا        

 "ی زنی حرف ماری با مازيدار "        

 ي تماس هاانی که مرمی و مطمئن شدن با خودم درگاری تماس گرفتن با مازيبرا        
چشم .  شودی چشمم آشکار مشی پیی آَشناتی نهای ناشناس بياز دست رفته شماره 

شک ندارم همان .  کنمی خوانم و در ذهنم مرور می بار شماره را منی کرده چندزیر
 . به هول و واال انداخترا دی فرشی ست که چند ساعت پيشماره ا

 "ارهی واقعا مازیعنی"        

 روم و مانتو ی به سمت کمد ماری اختیب.  افتدیدستم از شدت استرس به لرزه م        
 حال نی مطمئن شوم، تا فردا در ادیبا. توان صبر کردن ندارم.  کنمیو شالم را به تن م
 . دهدیماندن سکته ام م
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 مبل نشسته و مشغول خواندن ي را در دست گرفته، روحشیمامان کتاب مفات        
 : کشمیآرام نفس م. ستا

 
 ...من... مامان جان... ام _        

 
 : کندیاخم م        

 
 کجا مادر؟ _        

 
 ... همراهمهمیگوش...  گردمیزود بر م...  زنمی پارکه قدم منی تا اکمیمن  _        

 
  باهات؟امیب _        

 
 ... گردمیمنم زود بر م...  کنه ی شما پاتون درد مدیاینه مامان جان کجا ب _        

 
 : پرسدینگران م        

 
  نشده هما؟شیزیهامون که چ _        

 
 ... رمی نمدیاگه نگران...  بخورم فقطیی هواهیگفتم ... نه به جان خودش _        

 
 .برو مادر مراقب خودت باش _        

 
 . شومی کنم و از خانه خارج می می خداحافظعیسر        
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 . رومی دارم و به سرعت به سمت درب خروج می بر مشخوانیکارت تلفن را از پ        
 

 خانوم کارتتون _        
 

 رمی گی گردم و کارت بانکم را از دست فروشنده میهول برم        
 

 ممنون... دیببخش _        
 

 . رومی تلفن مي بلند و لرزان از استرس به سمت باجه يبا گام ها        

 . کنمی آروم و کارت را وارد تلفن می ناشناس را ميشماره         

 مانم، بوق ی چسبم و منتظر می می تلفن را دو دستی و گوشرمی گیشماره را م        
 و باز رمی گی لرزان دوباره تماس میبا دست.  کنندی اشغال اما دستم را سست ميها

 !همان آَ و همان کاسه

 شوازی به پی لعنتي همان بوق های و وقترمی گی را مدی فري اراده شماره یب        
 شوم آرامش دو روز گذشته همان آرامش قبل از طوفان ی مطمئن مند،ی آیگوشم م

 !بود و بس
 

 ی و دوباره به همان سوپر مارکت باز ممی آی مرونی حوصله از باجه بیسست و ب        
 . رومی دارم و به سمت فروشنده می بر می معدن آبشهی شکی خچالشیاز . گردم

...  آرامشت استفاده کني هاهی ثاننیاز آخر... آروم باش... آروم باش هما "        
 "... در انتظارتهی چستیمعلوم ن

 
 ی ها شوم، نمي بازسی پلنی االی خی کنم به سمت خانه قدم بردارم و بیهر چه م        

 .ستندی نارمی هم در اختمی دست و پای حتگریشود، د
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 یدوباره کارت را وارد م.  دارمی را بر میدوباره گوش.  شومیدوباره وارد باجه م        
 ي اول دفعه ي همان دفعه ي لرزان من، به جاي کار ها با دست هانی اياما همه . کند

 . دهندیدوم جواب م

 .رمی گی را مبی بدترکيباز همان شماره         

 "ارهی گفت مازدیفر...  ارهیازم"        

 .دمشی درون دستم که با تمام وجودم چسبی شده گوشای دنيانگار همه         

 "اریتور رو خدا بردار ماز "        

 کوبد و دست لرزانم ی قلبم محکم تر مچدی پی بوق آزاد که در گوشم ميصدا        
 باشد، اری که آرزو دارم مازی به گوش ناشناسمی تا صداندی نشی می گوشی دهانيرو

 !نرسد

 زنند از خدا خواسته ی ثمر در گوشم زنگ میبوق سوم و چهارم و پنجم هم که ب        
 : داردی را بر می دهم اما از شانس خوبم ناشناس گوشی را از گوشم فاصله میگوش

 
 الو _        

 
 شنوم؛ ی نمگری دهم دیمهر چه گوش .  کنمی باجه بر خورد مي جان به بدنه یب        

 دی آی دانم دستم چطور باال می ندارم اما نمیاتیعالئم ح!  قلبم راي او را ،صداينه صدا
 : چسباندی را به گوشم میو گوش

 
 ...اَه...ی زنیچرا حرف نم... الو... الو _        

 
 . کندی را قطع می من، او گوشيبه جا        

 .شود ی می من، او شاکيبه جا        
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 ! شودی شوهرم، با او مشغول می من، گوشيو به جا        

عشق از دست ...  دوريعشق سالها...  او اما عشق،ي و اجباريمن زن شناسنامه ا        
 ...رفته

 رساندن به ي مرا برامی دانم با کدام توان قدم های افتد و نمی از دست میگوش        
 . کشندیخانه دنبال خود م

 
.  کنمی گردم و پشت سرم را نگاه میمتعجب بر م. ستمی ای خانه که ميرو به رو        

 . کردمی را چطور طری مسنی دانم ای نمچی دانم، هینم

 در دست ی دست و گوشکی در دیکل.  کنمی نگاه ممی و گم به دست هاجیگ        
 .گرید

 .رمی گیرتم م آورم و مقابل صوی به دستم را باال میدست گوش        

 ی رد مدی نام فري گردم و با سرعت از روی شماره ها مانی اراده میباز هم ب        
 .رمی گی را ماری مازي بار شماره نیا. شوم

 آدم غرق شده هم که گر،ی دارم نه مرددم، خب آب سرم گذشته دینه استرس        
 .احساس ندارد

 :ندی نشی با بهت در گوشم مشی صدا،یبعد از کم        
 

 الو؟ _        
 

 سالم _        
 

 . اندازدی مری زده ام جواب دادنش را به تاخخی يصدا        
 

  شده؟يزیچ... یچ...سالم _        
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 : کنمینه کلمات را گم م.  دهمینه آب دهانم را فرو م        

 
 کجاست؟... نسترن _        

 
 . رودیفس او بند م من نيبه جا        

 
 . دونمی رو مزیهمه چ... دی پنهان کنستیالزم ن _        

 
 کند انگار که ی ماری از حواسم از دست رفته ام را هوشی کمقشی آه عميصدا        

 .ستی در کار نی اشکچیاما ه.  کندیچشمم شروع به سوختن م
 

 برات گفت؟ _        
 

 ! مانده، تو حرف بزنشی هاینی در مقدمه چزمیشوهر عز        
 

 ؟یگیشما م...  کنم معذبه ی حس میعنی...  گهی نماتیجزئ _        
 

 ؟يبهتره از خودش بشنو... خب _        
 

 ! کنمیخواهش م _        
 

 : زندی مشی در چشمم نيزی کشد و باز چیباز هم آه م        
 

 ز؟ی عمو پرويگذاشتش خونه  _        
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 . تا سقوط نکنمرمی گی مواریدستم را به د.  شودیجان از تنم خارج م        

 : کندی اضافه معی سریلیخ        
 

 فرار اری از دست خشایی جوراهی...  گرده لندنیبر م...  نگران نباشنیبب _        
 ه؟یموقت... خب؟ ... تو اصال نگران نباش...  خواد برهیاما خودشم م... کرده

 
 :زندی ری مرونی اراده از دهانم بیو کلمات ب.  شودی کردن فراموشم مينقش باز        
 

  نکردن؟یمگه عروس _        
 

 ...نه خب _        
 

 . ندارمستادنی توان اگری کند و من دیمکث م        
 

 کردن؟... ن_        
 

 شنوم و بعد ی فاصله منی را از ااری قلب مازي تپش هاي کنم صدایحس م        
 :دی گوی از ترس مزی لبری که با بهتشیصدا

 
 ؟ی دونی میگفت... تو که... دیبا فر... مگه ... تو  _        

 
 . رودی ممانی هر دوي نفس هانباریا        

 
 ....اشتـ...  بدهحی برات توضدیبذار فر...  همانیبب... لعنت به من...  خدا يا _        
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 اری هراسان مازي افتد و به صدای آسفالت کف کوچه مي از دستم رویگوش        
 . دهدیمجال گفتن نم

 ی سقوط مواری شود و همانجا کنار دی شانه ام آوار مي روی طوفان لعنتینیسنگ        
 .کنم

 
 

 توانم چشمان باز مانده از ی زنم نمی فشارم اما هرچه زور می بالشت ميسر رو        
 .مبهتم را ببند

 دانم بعد از آن یهنوز هم نم.  دوزمی سقف چشم میاهی به سرهی چرخم و خیم        
 اری و با مازندازمیسقوط چطور توانستم با آن سرعت بلند شوم و خودم را درون خانه ب

 یو هنوز نم. دی نگويزی ام چدهی را فهمانی جرنکهی در مورد ادی تا به فررمیتماس بگ
 به من داشته که در آن فاصله به ی باالخره گوشه چشمیعنتتوانم باور کنم که شانس ل

 داغون شده ی مشغول تماس گرفتن با گوشاری من، مازيخاطر قطع شدن ارتباط از سو
 .ردی تماس بگدیام بوده که نتوانسته با فر

 
 رفتار یان معمول در برابر مامی حتختهی دانم چطور با آن حالِ فروریواقعا نم        
اما هر چه بود و نبود حاال .  کردی دانم انگار هما نبود که آن کارها را می نمچیه. کردم

 . توانم سقوط ناقصم را کامل کنمی راحت مالی کنم با خیحس م

 که از ی سوزناکشتری سقف است و آن ني رهی خی پلک زدنیچشمانم هنوز ب        
 ی چشمم را ميشتری زد، با فشار بی مشی مدام در چشمم ناریهنگام حرف زدن با ماز

 .سوزاند

 چشمم به سمت ي از گوشه ي کند و قطره ای کار خود را مشتریو باالخره ن        
 . شودی گم می مصنوعي بلوط هاکی و در جنگل تارردی گی ام راه مقهیشق



 497 

و، چشمانم هنوز  . کندی آه ناخواسته ام حجم سکوت اتاق را متالطم ميصدا        
 !بازند

 
 

 چشمانم یعنی دم،ی اصال نخوابشبی تفاوت که دنی شوم با ای مداریمثل هر روز ب        
 !تا خود صبح بسته نشدند

 کنم، ی طعمشان را حس نمچی تفاوت که هنی خورم با ایمثل هر روز صبحانه م        
 .چون دهانم سراسر زهر است

 ری اسبی و غربی عجشب،ی زنم، امروز، نه از دی ام را تن مزهیی پامی ضخيمانتو         
 شال نسبتا ری را زدمیسرِ سرشار از فر.  بسته املی کنم قندیسرما شده ام، حس م

 . شومی کنم و از اتاق خارج می پنهان میمیضخ

 خواهد ی چه مقای همه سکوت و طفره رفتن، دقنی بعد از انمی خواهم ببیم        
 یامروز م!  نهای کند ی مي هم پرده برداردشی از دسته گل جدنمی خواهم ببیم. دیبگو

 را دی فرد،ی کجا نرسچی به هشی که عاشقانه هایخواهم فقط و فقط به حرمت دل
 . نکندزی زدن تشی ني را براانم دهد و زبدنیاگر عقلم مجال شن. بشنوم

 
 اش بر ی قبليود را به جا بدهی که به لطف قامت بلندش عقب کشنی ماشیصندل        

 کنم که همزمان مامان هم ی ممی خودم تنظدی را با دنهیآ.  شومی گردانم و سوار میم
 رهسپار زمی شوهر عزیدنی شنيِ زنم و به سمت نگفته هایاستارت م.  شودیسوار م

 . شومیم

 که خداوند نگهبان راهمان کرده، ی محافظي به لطف فرشته هامارستانیتا ب        
 و تمام حرکاتم به حکم عادت ستمی عالم ننی وگرنه من که اصال در ام،ی رسیسالمت م

 . شوندیتکرار م
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 ؟ی تماس گرفتدیبا فر _        

 
 :رمی گی منینگاه از زم        

 
 .دیری مامان جان، خودتون تماس بگشهی روشن نممیمن که گفتم گوش_        

 
 . باشرمی گیاالن تماس م...  بابا حواس ندارم من از فکر هامونيا_        

 
 ی حس مشبیاصال از د.  شومی سر راهم ولو ممکتی ننی اولياز خدا خواسته رو        

 شود و ی مدیمامان قدم رو مشغول حرف زدن با فر.  رفتهمی از پاهاستادنی ايکنم نا
 ي رواری که مازدوارمیفقط ام.  کنمی نمی آورد، اما توجهی هم نامِ مرا مي دو باریکی

 ی ندارم و مدی نوع برخوردم با فري براي انهی زمچی هالبه هر ح. قولش مانده باشد
 . خودم را رسوا کنمدنشیترسم به محض د

 
 نباشه یبعد ان شا اهللا مشکل...  شنهی معاي براادی مگهی ساعت دمی دکتر نگهیم _        
 . کنهی رو امضا مصشیترخ يبرگه 

 
 .ستی نی مشکلشاالیا _        

 
 

 ي انجام کارهاي هامون را امضا کرد و مامان برايخداراشکر دکتر حکم آزاد        
 از ی حرکتچی کوك زده اند که همکتی ننی و انگار مرا به اوستی پدی به فرصیترخ
 ام ییاروی توان روم،ی شوی تر مکی نزدداریاصال هرچه به د.  زندی جانم سر نمیتن ب
چون باالخره ! ستی ني خواهد اما، راه فراری مرار دهم و دلم فی از دست مشتریرا ب
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 ی رشته و نرشته بودم، پنبه مداری دي شود و هرچه برای مانیقامت بلندش از دور نما
 .شود

 "ی بتوندیبا...ی تونیتو م...محکم باش"        
 

امروز .  شومی بلند مانی گوی علای کنم و به رسم بابااتا یم توانم را جمع يهمه         
 میروبرو!  خواهمی ست که امروز ميزی تنها چنیا. ندی ضعفم را ببدی خواهم فرینم

 : چرخاندی و نگاه خسته اش را در چهره ام مستدی ای رسد میکه م
 

 سالم _        
 

 . کندی ام نمياری نی از اشی دهم، زبانم بی جوابش را منیسنگ        
 

  شده؟ی چتیگوش _        
 

 ...از دستم افتاد _        
 

 ی دانم که می کند و میدست به دامان سکوت برده و چشم تنگ کرده نگاهم م        
 .ستی درست نانی منی ايزیداند چ

 
  شده؟يزیچ... ؟یخوب... ام _        

 
 !نه _        

 
 جواب ي و او احتماال به پامی گویکه گفت م "یخوب"را در جواب آن  "نه"من         

 ! گذاردیاش م " شدهيزیچ"
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.  فشارم تا قبل از اعترافات او دهانم باز نشودی هم مي را محکم رومیدندان ها        
 در سنگر نی سرد و سنگي بد سوخته که امروز همچون مرده اشبی ام دچارهیدل ب
 ! پنهان دفن کردهي را در گورشی هاي قراری نشسته و بعقلم

 ي رسد که همای ذهنش هم نمي شود اما گوشه ینگاهش مشکوك و مردد م        
 . باشددهی رازش را فهمشیروبرو

 :دی گوی کشد و من من کنان میدست دور دهانش م        
 

 م؟یحرف بزن... میعمه و هامون رو که رسوند _        
 

 :رمی گی کند، مي تا رسواگردی آی که مي پوزخنديبا تمام قدرت جلو        
 

 !میبزن _        
 

 . در همی کمشی شود و اخم های منیی باال و پاشی گلوبکیس        
 

 .... شـيزیچ... هما _        
 

 ؟ي کارو کردنیچرا ا _        
 

 : را نشانه رفتهدی فری که شاکمی چرخی مامان مي به سمت صداجیگ        
 

  پسرم؟شهی که نمينجوریا...  همراهتون حساب کرده گهی ميرفتم حسابدار _        
 

 ... نبود که عمه جانيزیچ _        
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 عمه و برادرزاده ي چک و چانه هانمی بی زد و زار هامون را که از دور ميچهره         
 و ستادهی عقب تر از مامان ایچند قدم.  رومی مشی کنم و به سویرا به حال خود رها م

 و ستمی ایکنارش م. انگار واقعا از زندان آزاد شده باشد.  کشدی مقی عمينفس ها
 :کنم ی حلقه مشیدست دور بازو

 
 سالم خان داداش _        

 
 : را از خودم دور کنمی منفي کم تمام حس های می کند سعینگاهم که م        

 
 يمبارك باشه آزاد _        

 
 می لرزانم رسواي کنم اما انگار صدایخودم را کنترل م. ردی گی دفعه بغضم مکی        

 مقابل دی که اخم کرده انگشت اشاره اش را به تهددهیکرده و او هم حالم را فهم
 : دهدیصورتم تکان م

 
 گهی دی و خودتو مقصر بدونی کنخودی بي فکرايبه روح بابا هما اگه بخوا _        

 .ارمیاسمت نم
 

 از چنگال پلک ها رها ي زنم اما قطره ای دهم و پلک میسرم را تند تند تکان م        
 عی شود، سری که محکم تر مشیاخم ها.  اندازدی گونه ام مي شود و خودش را رویم

 . کنمی را پاك مي قطره اشک موذریو الس

 به سمتمان راه دی مامان و فري قدم هانمی بی که مرمیس بگ چرخانم تا نفیسر م        
 : کنمی متی هدانگی پارکي اندك هامون را به سويبا فشار. گرفته

 



 502 

 حرص نخور داداش گلم _        
 

 :ردی گی دوباره انگشت اشاره اش را مقابل صورتم ممی رویدوقدم که م        
 

... ی کنی رو ازم مخفيزی تو جلد سابقت و چي به حالت هما اگه دوباره بريوا _        
 ؟يدیفهم...  بادا بلرزم نی که با استمی نيدی عوض نشده و منم بیچیه
 

 دهم اما ی تکان مدیی سرم را به تاالشی خی راحتي به چشمانش و برای نگاهیب        
 که حالش بد شد، پشت يخبر ندارد که من در همان سحرگاه شوم و همان لحظه ا

 . باز گو نکنمشی را برامی کلمه از درد هاکی ی حتگریدستم را داغ کردم که د

 : زندی را باور نکرده که خشن نامم را صدا مدمییتا        
 

 هما؟ _        
 

 : کنمی که بر چهره نشانده ام نگاهش میبا تبسم        
 

 ... که هستدمیفر...  ستی نیکه مشکلاالن ... باشه هامون جان باشه  _        
 

 :دی گوی میبا تخس        
 

 ... خورهیبودنش به درد عمش م _        
 

 : کندی خنده ام حالم را بد می خندم از لحن و جمله اش اما تلخیم        

 ی به درد عمه شم هم نمی بودنش حتنی ای برادر جان که بفهمي کاريکجا "        
 "خوره
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 :می گوی حرف دلم ميبه جا        
 

 !هیمامان که راض _        
 

 ....هنوز مونده تا درسـ _        
 

با .  کنمینگاهش م.  کندی سستش سرم را بلند مي کاره و قدم هامهی نيجمله         
 ی نميزی دهم اما چی نگاهش امتداد مرینگاهم را در مس.  ماندهیی به جارهیاخم خ

 چرخانم اما یهول شده دوباره نگاه م.  زندی در ذهنم جرقه متای دفعه بکی که نمیب
 نگاهش را به چشم نمی بی افتد که می مامون لحظه نگاهم به هکی. ستی نيخبر

 : دهدی مامان نجاتم مي کنم که صدای را گم ممی من داده و دست و پايچرخاندن ها
 

 ن؟یستادیچرا ا _        
 

 شی مردد قدم هاندی بی نميزی چی کند و وقتیبه همان جا نگاه مهامون دوباره         
 خندد ی زند نه می میتا خود خانه نه حرف. ستی نای دننی در اگری دارد، اما دیرا بر م

 ی مقی عمي نفس هاگری دی رود و نه حتی چشم غره مدی فري کند نه برای مینه شوخ
 .کشد

 . آمد و رفتیمیانگار نفسش مثل نس        
 
 

 بسته ي پلکهاری مردمک رقصان زي رهی کشم و خی گردنش باال مریپتو را تا ز        
 : مانمیاش م

 
 هما _        
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 جانم _        

 
 دمشید _        

 
 خورد که چشمانش را باز ی منیچانه ام چ.  کندی گرفته از بغضش کبابم ميصدا        

 ! چشمانشی از سرخي کند وایم
 

 .عوض شده بود... نگاش _        
 

 : دهمیآب دهانم را فرو م        
 

 نگرانت بود _        
 

 یدوباره چشم م.  شودی منیی باال و پاشی گلوبکی و سردی گینگاه از چشمانم م        
 : رسدی به اوج مشیبندد و لرزش مردمک ها

 
 برو هما _        

 
 دهم و ی را فرو میبغض لعنت.  کشمی لرزانش مي پلک هايانگشتم را آرام رو        

 . شومیاز اتاق خارج م

 . شومی رو در رو مدیپشت در با فر        
 

 د؟یخواب _        
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 ی دستش مری گذرم که دستم اسی توجه از کنارش می دهم و بیسرم را تکان م        
 : گردمی اما بر نمستمی ایشود، م

 
 م؟یبر _        

 
 :ردی گی را ممی بار بازونی کشم که ای مرونیستم را از دستش بد        

 
  شده؟یبگو چ...  هماسایوا _        

 
 : اراده استیپوزخندم ب        

 
 !نه من... ي حرف بزدیامروز تو با _        

 
 . رومی کشم و به سمت در می مرونی را با قدرت بمیبازو        

 
 چرخانم و چند لحظه ی سر مرد،ی گی از پنجره به طرفم م را کهی آب معدنيبطر        

 . شومی چشمان نگران و مشکوکش مرهی خيا
 

 م؟ی اول ناهار بخوري خوای مست؟یگرسنه ت ن... ظهره _        
 

 . کنمی را باز مي دهم و درب بطری تکان میسرم را به نف        
 

 ... گفتنشي برايری که انقدر طفره می بگي خوای می دونم چینم _        
 

 ي کنم و جرعه ای در هم رفته اش مي اخم هاي حواله ی نگاهمیآخر جمله ام ن        
 . نوشمیم
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 : کندی فرمان گره مي را روشیدستها.  شودی زند و سوار می را دور منیماش        
 

  شده هما؟یچ _        
 

 حرفت یی گویمن چه مرگم شده؛ خب اگر راست م که نی داده به اری خدا گيوا        
 .را بزن

 ی داشبورد مي را روی آب معدني ندارم بطرشی روی که کنترلیتیبا عصبان        
 :اندازم

 
 ...تو هم حرفت بزن راحتمون کن...  نشدهیچیه _        

 
 . شودی کنم اما کنترل رفتارم کم کم دارد از دستم خارج میتعجبش را درك م        

 
... يحق دار... ی دونم از من ناراحتیم... ي دونم خسته شدی منیبب... خبیلیخ _        

 و دم ي شدتیاذ... ياوردیکارامو به روم ن... ي کردي در برابر من صبورشهیهم
 خوام ی که ميحرفا... ی درکم کنشهیمثل هم...  خوام ازت خواهش کنمیاما م... ينزد

 ....حـ خوام ناراینم... بزنم
 
 

 : دهمیکالفه سر تکالن م        
 

 ...ی بگي خوای میبگو چ... خر شدم... هیکاف... زمی جان عزدیفر _        
 

.  برخورد را از من نداردنیزبانش بند آمده و انتظار ا.  کندی فقط نگاهم مرهیخ        
 !خودم هم ندارم
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 هی دونم تو یمن که م...  چته خب؟ یگیچرا نم...  چه طرز حرف زدهنیا _        

 ... هست هماتیزیچ
 

 :می گوی کنم و همزمان میکمربندم را باز م        
 

  نه؟ی زنیحرف نم _        
 

 : گذاردی دستم مي دست روعی شود اما سری متی نهای بهتش بنباریا        
 

 ...خب اون دو روز... نیبب... صب کن... ی کنی مينجوریچرا ا _        
 

 شود و ی مکی صبرم نزدتینامی انتظارم کم کم دارد به دي لهیتیآتش سر ف        
 . صبر کردن ندارمياصال حوصله .  به انفجارش نماندهيزیچ

 حرکتم دوباره زبانش نیبا ا.  شومی در چشمانش مرهی چرخم و خیبه سمتش م        
 : شودیبسته م

 
 ...زمیت کنم عزبذار کمک _        

 
 . فهمم کارش را ساخته امی شود می منیی آدمش که باال و پابیس        

 
هر وقت مشکوك ... يریهر وقت طفره م... ی شی هول مينجوریهر وقت ا _        

 ...ستی نونی نسترن جون در ميمگه پا... ی کنی موونهیهر وقت منو د... یشیم
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 چره شی اخم هاریسر به ز.  رودی دستم کنار مي دزدد و دستش از روینگاه م        
 : کنندیاش را فتح م

 دی فري خودش را پايادی آورم اما دلم زانی حرف ها را به منی خواهد ایدلم نم        
 . پرچم عقلم پنهان کردهری خودش را زدیحاال ناام. دی نديسوزاند و سود

 
 ... گفتمزُیه چهم... باهاش حرف زدم _        

 
 ! مرد منیی گویچرا اصل مطلب را نم        

 
 ...ی هستي جورنی من اي فقط براای ي حرف زدی قسطينجوریبا اونم هم _        

 
 ی کند اما اگر فشار دستش را بر ندارد فرمان مادر مرده تکه تکه میسر بلند نم        
 .شود

 
  کمکت کنم؟ي خوایسخته برات حرف زدن؟ م _        

 
 دهد و نگران زمزمه ی کند و نگاه پر حرفش را به نگاهم میبا مکث سر بلند م        

 : کندیم
 

 آره؟...يدی فهمییزای چهی _        
 

 ! مرد باهوش مننیآفر        
 

 ... به مني لحظه بدهی رو تی گوششهیم _        
 



 509 

 من و انی و نگران نگاهش را مجیگ.  زندی اش پشت فرمان چشمک میگوش        
 ی کنم و گوشیدست دراز م.  کندی مزیمکثش حوصله ام را سرر.  چرخاندی میگوش

 . دارمیاش را بر م
 

 ؟ی کنیکار م... یچ _        
 

 : خندمیحرص آلود م        
 

 ! ندارمتی شخصيالی به فاينگران نباش کار _        
 

 کوبد و یکه مشتش را محکم به فرمان م.  سوزاندشی حرفم انگار بد منیا        
 : رودی باال مشیصدا

 
 ... تویگی میچ...  هماهی چه کوفتگهی دی شخصلیفا _        

 
 ي زار زدن هاي کنم صدای می آورم و سعی از دست رفته اش را ميتماس ها        
 :ردی گیستم را م مچ دندی بی ام را که می توجهیب. رمی بگدهی ام را نادچارهیدلِ ب

 
 می اومدنی همياصال برا...  دمی محی بذار من توضی دونی میچ...  خبیلیخ _        

 ...گهید
 

 کنم ی آورم و هرچه می مورد نظرم را مي کشم و شماره ی مرونیمچ دستم را ب        
 : توانم لرزش دستانم را کنترل کنمینم
 

 ...یتو همش طفره رفت...  جاندیفرصتت تموم شد فر _        
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 : نالدی کنم که می مرهی را با نام نسترن ذخی لعنتيشماره         

 
  تو هما؟ي شدينجوریچرا ا _        

 
 :رمی گی را مقابل صورتش میگوش        

 
 "عشق من" مثال سمینه نه فک کنم بنو... زم؟ی کردم عزویاسمش درست س _        

 نه؟... ی دوست داشته باششتریب
 

 ی ماند و نفسِ بند رفته اش باز نمی به نام نسترن مرهیخشک شده نگاهش خ        
آخ خدا ! می گویاما نم "زمینفس بکش عز "می خواهد بگویگردد، آنقدر که دلم م

 . کندی را درك نمتی موقعچگاهی دل که هنیلعنت به ا

 ی سرم مریخ. می نگويزی چگریرا کنترل کنم و د کنم تا خودم یتمام تالشم را م        
خواستم او حرف بزند اما آتش فشان وجودم چنان فوران کرد که صبر و حوصله از 

 . شددیفهرست افکارم ناپد
 

 اهشی سي فرستم که باعث لرزش چشم های مرونی ناخواسته از حنجره بیآه        
 !گری دی کنم و باز هم آهی رها مشی پاي را رویگوش.  شودیم

 یی نام نسترن خود نماشی ست که تا چند لحظه پیی همان جاخینگاهش هنوز م        
 . کردیم

آخ خدا من .  رودی مشی شود، دستم خود به خود پیم خواهم خفه بمانم اما نم        
. دنی نشی قفل شده اش مي چانه يپنجه ام رو.  کنمری دل را زنجنی توانم ایچطور م

 اندازد، ی چرخانم و نگاهش که در نگاهم قالب می به سمت خودم میسرش را کم
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 کند ی مینی دلم سنگي که روی و حرفشود ی دانم، زبانم باز می غلط نمایدرست 
 :زدی ری مرونیب

 
 ه؟ی از چمی اصل ناراحتی دونی ناراحتم کرد اما مدمی که شنییزایچ _        

 
 :ندی نشی در گوشم مشی فرستان آب گلونیی پايصدا        

 
 ي نسترن رو روي هی گرفته بودم که ساادیمن ...  چند روزهنی از اتمیناراح _        

واقعا الزم ...  چند روز تو عادت نداشتمنی ايشونه هام حمل کنم اما به کارا و رفتارا
 که هستم يزیر از چالزم نبود من و خر ت... ی کني بازلمی فينطوری چند روز انینبود ا

من به نبودشون عادت ... ی خرجم کنی آبکيزمای عزينجوری اودالزم نب... یفرض کن
 ... دیداشتم فر

 
 : از نگاهمردی گیچشم م        

 
 ... خواستم بگمیم _        

 
 !یاما نگفت _        

 
 : گذارمی دهانش مي که اخم کرده دستم را رودی بگويزی خواهد چیباز م        

 
 ...دی نگو فریچیه _        

 
 : کشدی منیی دهد و دستم را پایسرش را تکان م        
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اصال ...  بگمزوی خواستم همه چی که اومدم ميبه ارواح خاك مامانم همون روز _        
 یاما وقت...  کرده بودميزی گفتن برنامه ري بدونم حال هامون بد شده برانکهیقبل از ا

به روح بابا اتا سکوتم فقط ... نتونستم... دمی رو دطی حال تو و عمه و شرایاومدم، وقت
 ... کنمي خواستم پنهان کارینم... ی بود که داشتيد بطیبه خاطر شرا

 
 يزی چگری خواهد دیچه کنم که دلم نم.  کشمی مرونیدستم را از دستش ب        

 می برای ارزشچی هگری از زبان او ددنشین دانم، شی را مزی خودم همه چیوقت. بشنود
 .ندارد

 
 ... خوام بشنومی من نمگهیاالن د... ستیمهم ن _        

 
 : زندی را چنگ ممی کنم که بازویدر را باز م        

 
 یچیتو ه... د آخه بذار حرف بزنم... ی کنی مينجوریتو چرا ا... صب کن هما _        

 ...ی دونینم
 

 : گرداندی کشم که محکم تر مرا به طرف خودش بر می دستم را ميبا لجباز        
 

 !نمی ببسایوا _        
 

 : نالمی را ندارم، خسته مزی چچی هيحوصله .  حوصله ندارمگرید        
 

...  نسترنشیپ...  باباتي برو خونه می جا هم مستقنیاز هم... دیولم کن فر _        
 جا هم نیتا هم... تی شوهرم باز رفته مامورگمیمنم به مامان م...  نباشمیچینگران ه
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ممنون که ...  بودفتی از وظشتری و بي لطف کردي من و مادر و برادرم موندشیکه پ
 ... تاوبر...  بروگهی اما دياومد

 
 توانم زبان در ی خواهد خفه شوم اما نمی دهم و دلم می فرو میبغضم را به سخت        

 : عقل نامردستاریاخت
 

 ... بکنمدی بایچه غلط...  به بعدنیمنم بفهمم از ا... تا  _        
 

 : کندیجا خوردنش دلمرا گرم م        
 

 ه؟یمنظورت چ _        
 

 : شودی عاقالنه ها مریاما زبانم باز هم اس        
 

 !دی فری دونی خوب میلیمنظورم و خ _        
 

 که ی غلطي بروم و برادیبا.  گذارمی مرونی کشم و پا بیدستم را با شدت م        
 که یغلط.  ضجه بزنمری دل سکی از آن واهمه دارم ای دننی در ای از هر وحشتشتریب

 "...یعنی خدا يا ".  مرگ را داردي معنامیبرا

 یسر م.  کندی مادتری را زمی سرعت قدم هانی باز و بسته شدن درب ماشيصدا        
 . شودی مدهی کشفمی کنم که کی ها را نگاه می تاکسریچرخانم و مس

 
 ؟يری مي داریکجا سرتو انداخت... نمی ببسایوا _        

 
 : غرمی مهی به کناشی در اخم هارهی گردم و خی همه تنش بر منی از ایعصب        
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 !ستی نیکی رمونی که مسینی بیم _        

 
 : شدهزی صبر او هم سرريانگار کاسه .  آوردی دفعه جوش مکی        

 
 .بس کن انقدر حرف مفت نزن... بس کن هما _        

 
 مانی به سويتوجه چند نفر.  کشمیباز دستم را م.  شومی تر میمن هم عصب        

 که تا به ی فهمد انگار که سر خم کرده و با خشونتی را منی هم ادی شود و فریجلب م
 : غردی شده در چشمانم مدی کلیی ام با دندان هادهیحال ند

 
 ...برو بتمــ...  راه ننداز همايزیآبرور ر _        

 
 : کندی فوت مرونی بندد و نفسش را بیچشمانش را م        

 
 برو سوار شو _        

 
شک شده ام که  نگاهش در جا خي رهی خورده مات و مبهوت خنی چيبا چانه ا        

 . کشدیدستم را به دنبال خودش م
 
 

 چرخد و قصد خانه رفتن ی ها مابانی در خی الکنطوری شود که همی می ساعتکی        
 :می گوی وضع کالفه منیخسته از ا! هم ندارد انگار

 
 ... به گردشت ادامه بدهایمنو ببر خونه بعد ب _        
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 ی بم شده اش مي درهم و صداي زند و با همان اخم های دنده را جا میعصب        
 :دیگو
 

 می تا حرف بزنیمنتظرم آروم ش _        
 

 :ردی گی لجباز وجودم باز سکان زبان در دست ميخو        
 

 ی بدونم، مدی که باییزایبعدم من چ...  نه منیی آروم بشه تودی که بایاون _        
 . خوام بشنومی هم نمگهی ديزایچ... دونم

 
 ! نامردنِی با اون خبر چی کنیتو غلط م _        

 
 دی کند که فری مسجل ممی کامال برانی مدل حرف زدنش را ندارم و انیانتظار ا        

 نی جانش نمانده که به اي درهم و برهم در کاسه ی زندگنی از اي صبرچی هگرید
 . سوزدی مشی های کالفگيو دلم برا. وضع افتاده

 کوبد، وحشت زده ی ترمز مي و رودیچی پی می خلوتی هوا و با سرعت در فرعیب        
 یتی گردد و با همان عصبیبر م. ندی نشی مرهی دستگي کنم که دستش روینگاهش م

 :دی گوی ندارد میکه تمام
 

 من دخالت ي تو کاراگهی که بفهمه درمی بگاری مازنی از ای حالهیصب کن من  _        
 نکنه

 
 : بکشدانی او را به مي خواهد پایدلم نم        

 
 به اون چه؟ _        
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 : زندیپوزخند م        

 
 هان؟...  منُ به تو بدهي تونه آمار کارای ماری از مازری غیبه اون چه؟ ک _        

 
 . کنمی درست کردم لعنت ماری مازي که براي دردسريخودم را برا        

 : را ندارمشتری بي هايری دعوا و درگيحوصله         
 

 ...مجبور شد بگه... ستی اون نریتقص... دیول کن فر _        
 

 يزیزمزمه وارانه چ.  کوبدی می کند و کمرش را محکم به صندلی نگاهم میکم        
 . شومی که متوجه نمدی گویم

 :می گوی که بحث مزخرفمان تمام شود منی ايبرا        
 

 ... بکنی خواستيبعد هر کار... دیمنو ببر خونه فر... گهیبسه د _        
 

از فکر شخص . دی آی اش به صدا در می زنگ گوشدی بگويزیقبل از آنکه چ        
 چرخانم اما ی را به سمت پنجره ممی شود و رویپشت خط دستم خود به خود مشت م

 مشتم را باز ی گوشي نام مامان رودنی و دردی گی مقابل صورتم قرار میبالفاصله گوش
 . کندیم

 : باشدي عادمی کنم صدای می و سعرمی گی را از دستش میگوش        
 

 الو مامان_        
 

 ن؟یسالم مامان جان خوب _        
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 . رسدی نگران به نظر میکم        

 
  شده؟يزیچ... میخوب        

 
 زنگ زد خونه اری مازد،ی دوست فرنیبعدم ا...  خبنی کردرینه مامان جان د _        

نگران ...  گفت انگار در دسترس نبودهی تماس نگرفتدی فریمنم گفتم چرا به گوش
 ... ازتونرمی بگي خبرهیشدم گفتم 

 
 ...می گردیاالن بر م... دینگران نباش _        

 
 چند روز همش تو نیا. ..دی خوش بگذرونکمی دی خواد مامان جان، برینم_        

 استراحت کمی خوام برم حمام و یهامون که خوابه منم م... نی بودمارستانیب
 ...نیشما خوش باش...کنم

 
 . امچارهی مادر بي سوزد برایدلم م        

 : رساندی جواب به مغزم مي کلمه براکیلحن حرف زدنش فقط         
 

 چشم _        
 

 هما مامان؟ _        
 

 جانم _        
 

 زم؟یباشه عز... برطرفش کن... هیاون دلخور _        
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 : توان بدهم جری مشی خانه کرده در صدادی به امیچه جواب        
 

 چشم _        
 

 ... بزنه اونم نگرانهاری هم به مازی زنگهی دیبگو فر _        
 

 : کنم اما باز همی کار را نمنیهر چند ا        
 

 چشم _        
 

 خوام شام یم... نای خوب برگرديشب با خبرا... چشمت روشن مامان جان _        
بهتون خوش ... شمی مزاحم خلوتتون نمگهیبرو د...  درست کنمچهی ماهدی فريبرا

 ...خداحافظتون... یبگذره اله
 

 یم را به طرفش ی آنکه سر برگردانم گوشی کشم و بی آه می خداحافظيبه جا        
 .رمیگ

 :ردی گی را از دستم میبا مکث گوش        
 

  شده؟يزیچ _        
 

 . دهمیسرم را آرام تکان م        

 :دی گوی ست می شاکتی نهای کند آرام باشد اما بی می که سعی با لحنیبعد ازکم        
 

 ؟يدی پرساری از مازی از خودم بپرسنکهی ايچرا به جا _        
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 ی رفتیچون تو طفره م _        
 

 . کندی را پر منی کالفه اش ماشي نفس هايصدا        
 

من که گفته ... ی تا امروز صبر کنی تونستی نم،ي همه صبر کرده بودنیتو که ا _        
 .می زنیبودم امروز حرف م

 
 تو جونت و مغز و روح و فتهیمثل خوره م... د؟یتا حاال شک تو جونت افتاده فر _        

 ... خورهیآرامشت م
 

 دنمی با فهمنکهی از اای ست ی شاکنطوری زنگ زده ام ااری به مازنکهی دانم از اینم        
 :دی آی ام که کوتاه نمختهی گفتن را به هم ري براشیبرنامه ها

 
 ... به خودمي زدیخب زنگ م _        

 
 : گردمی به طرفش بر میشاک        

 
 که يبا همون شماره ا... ي ساعت تمام مشغول بودکی... يمشغول بود... زدم _        

 ؟ي کردی شک نمي من بوديتو جا... ي هم مشغول بودارِی مازي شماره يگفته بود
 

 :می گوی مدی بگويزیقبل از آنکه چ        
 

 اصال چرا نسترن به من زنگ زده؟ _        
 

 : کندیچشم تنگ م        
 



 520 

 ...زنگ...  به تویک... ؟یچ _        
 

 جا گذاشته میمن گوش... می بودمارستانیهمون روز که حال هامون بد شد و ما ب_        
هرچند تا ...  تماس از اون داشتمی تو کلي برگشتم خونه به جایوقت... بودم خونه

 ... نسترنهي دونستم شماره ی نمروزید
 

 : فرستدی مرونیفه نفسش را ب بندد و کالیچشم م        
 

 ... زدمی اون بهت زنگ می همرام نبود با گوشمیگوش... من بودم نه نسترن _        
 

 :می گوی کالم مکی شوند و فقط ی مری تلخ به جانم سرازيباز حس ها        
 

 چرا؟ _        
 

منم تو راه ... ی که نگرانِ منه احمقي دادامی تماس گرفت و گفت براش پاریماز _        
 ...اون تماس گرفتم... نسـ... هی به تلفن نداشتم با گوشیدسترس... بودم

 
 در هم گره شده ي چرخد و دست های کامل به طرفم ممی بگويزیقبل از آنکه چ        

 : فشاردی و مردی گیام را در دست م
 

 برات بگم انُیبذار اول جر... نکن خودت شی خود پی کنم فکر بیخواهش م _        
اما با تماس پدر ...  کردم اونا ازدواج کردنیباور کن منم فکر م... بعد قضاوت کن

 .ختی به هم رزینسترن همه چ
 

 ! شودی خود نکردن است اما مگر می فکر بنی تالشم هميهمه         
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 و نمی نشیصاف م.  کشدیدستش را آرام کنار م.  شوندی که مشت ممیدست ها        
 . فشارمی می صندلیکمر به پشت

 
 ...مامان و هامون تنهان...  بگو و ببرم خونهی بگي خوای میهر چ... من خسته م _        

 
 موجود است طی کردن شرانی از سبک سنگی مکث که احتماال ناشیبعد از کم        

 :دی گشایزبان م
 

...  و گفتم بهت که ازدواج کردنمی صحبت کردیاون روز که با هم تلفن _        
 پر از تمسخر که خواسته بود ي نوشته هی عکس فرستاده بود و ي سرهی برام اریخشا

 آدرس داد هیبهم ... همون شب پدرش باهام تماس گرفت...  بگمکی تبرشونُیعروس
ار کرد  نداره، اما اصری به من ربطگهی دمبهش گفت... و ازم خواست برم دنبال دخترش

 ... دروغ گفتهاریو گفت خشا
 

 .... منم که نگـي کردي خوب کارنیآفر...  دنبالشیتو هم از خدا خواسته رفت _        
 

 به زور بردتش، ممکنه بهش وونهی داریگفت اون خشا... صب کن هما جان _        
 ییا کارهی گفت خودش قراره یم...  فرار کردهاریگفت از دست خشا...  بزنهبیآس

...  برسهشییخواست تا اون موقع من برم دنبالش تا دا...  بره ی زمان میبکنه که کم
 ... خب منم

 
 خودش بهت شیدی بار دنی اولي اون روز که برایاما مگه نگفت...  دنبالشیرفت _        

 ی رو هم برات مشونی خواد با پسرعموش ازدواج کنه و کارت عروسیگفت که م
  داره؟ی حرفا چه معننی به زور بردن و انیفرسته؟ پس ا
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 ی آتو گرفته بوده ازش، اما وقتارمی گفته بوده و خشايزی چهی تیتو عصبان _        

 ... خواسته مجبورش کنهی نداره مي قصدنی نسترن در عمل همچدهید
 

 ؟ي سه سال رو منتظرش بودنی اي همه یبراش گفت...  دنبالشی رفتیوقت _        
 ؟ي عزادارش بودی گفت؟يه زور ازدواج کرد بیگفت

 
 ی گره مچارهی دهد اما با هر جمله ام دستش محکم تر دور فرمان بیجواب نم        
 .خورد

 
 .دیمنو ببرخونه فر _        

 
 خواست همراه ی دنبالش، نمادی مشیی کرد دایفکر م...  جاخورددی منو دیوقت _        
 ...ادیمن ب

 
 : دهدی رخش ممیپوزخندش نگاهم را به ن        

 
 ... زنم رفتم سراغ اون شرم آورهشی بودن پي که به جانیبهم گفت ا _        

 
 : شودی خورم و پوزخند تلخش تکرار میجا م        

 
انگار من ... دی فرض کردتی مسئولی و احمق و برتی غی آدم بهیهمه تون منُ  _        

...  بدونهقتی خواستم نسترن حقیمن فقط م...  بکنمدی کار بایم چ دونیخودم نم
 !نیهم
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 کردم به ی تصور مشانی زندگي بختک روکی که خودم را یباز همان حس لعنت        
 . کندی مسی را خمی و چشم هادی آیسراغم م

 
 از ییزای چهی...  شدی من با تماس پدرش اومدم دنبالش عصبدی فهمیوقت _        

 شییدا...  بودختهی بهمش ری بود که حسابدهی ساال فهمنی تو ااری پدرش و خشايکارا
 .ادی رسه مجبور شد با من بی مرتری هفته دکیکه تناس گرفت و گفت 

 
 . کندی حاکم مانمانی اش سکوت را می آالرم گوشيصدا        

 به صفحه اش رهی مشت شده و خیدستش دور گوش.  کنمی نگاهش می چشمریز        
 .مانده

 :دی گوی منی سنگی سکوتقهیبعد از چند دق        
 

 جا مونده بود با ششی من که پی گوشي از رواری مازيدی مامی پاری به مازیوقت _        
از .  به من نداشتهی چون دسترسرهی گی و شماره ش رو مرهی گیپدر نسترن تماس م

 به تلفن نداشتم، ی و من دسترسمیاون موقع ما تو جاده بود... گهی مامتیتماسا و پ
 نسترن تماس ی با گوشي چند بارنی همي برابرسم،  خواستم زودتریعجله داشتم م

 ...يگرفتم که جواب نداد
 

 :دی گوی مهی هم کنادی شاای پر معنا ی با لحنی کند و بعد از کمیباز مکث م        
 

 ي از روستاهایکی ي برده بودش تواریخشا! میا تو جاده بودتمام اون مدت م _        
 ...پرت اطراف چالوس
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 و ردی گی اش را به طرفم می شود که گوشی نکاهش مری گاری اختینگاهم ب        
 : خوانمی را ماری از مازدهی رسامی و پرمی گی را می کند، گوشیمنتظر نگاهم م

 
 "همراش رفت...  اومدشیی داشی ساعت پمین "        

 
 که اشک ها با دی آی دانم چه بر سر دلم می خورد و نمی در دلم تکان ميزیچ        

 :دی گوی ست که می به گوشرهینگاهم خ.  آورندیقدرت به چشمم هجوم م
 

 شی برگرده پستی قرار نگهید...  کنهی میارمنستان زندگ... شهی ناتنییدا _        
 ... بمونهرنی اتسیقرارم ن... باباش

 
 ی را به طرفش می کنند، گوشي رسواگرسمی آنکه نگاهش کنم و چشمان خیب        

 :رمیگ
 

  کجاست؟اریخشا _        
 

 کنه، مجبور ی که داشتن درست مي معامله اي که پدر نسترن تويبا دردسر _        
... تش در بره تونست از دسی نمی راحتنیوگرنه نسترن به ا...  برگرده لندنشهیم

 ... بشهالی خی دونم بی مدیهرچند بع
 

حالم خوب .  شودی رخم ممی ني رهی چرخد و در سکوت خیبه طرفم بر م        
 دانم چه مرگم شده که ی وجودم را پر کرده، خودم هم نمي بدتی نهایحس ب. ستین
 :می گوی ماری اختیب

 
 ...دی گردم فریبر نم... من با تو _        
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 : گذاردی چانه ام مری شود و آرام دست زی ملیدر سکوت به سمتم متما        

 
 که اسمت ي هما اما از لحظه امی با هم ازدواج کردیطی ندارم با چه شرايکار _        

 ... خورمیقسم م...  وقت به پاك شدنش فکر نکردمچیاومد تو شناسنامه م ه
 

 کشم و ی مرونی توانم از دستش بنیا با آخر شوند سرم ری مياشک ها که جار        
 دانم حالم ی دانم فقط می نمچیه.  کنمهی خواهد گریدلم م.  شومی مادهی پنیاز ماش
 .ستی هم خوب ندی داند که حال فری می چون دلم به خوبدیشا. ستیخوب ن

 
 ی فرار به تکاپو مي برامی پاهادی آی که منی باز و بسته شدن درب ماشيصدا        

 .ستی ای ممی روبرویافتند اما قبل از هر حرکت
 

 نی دونم ایم... ی مونی زن منم میتو زن من...  عوض شه همايزی چستیقرار ن _        
 گهیاما د...  چند هفتهنی مشترکمون بهت سخت گذشته، مخصوصا ایچند ماه زندگ

 باشه؟... میع کن از اول شرومی کنی می و سعمی گردیبا هم بر م...  تموم شدزیهمه چ
 

 ؛ي دانم مجبوری مست؛ی حرف ها حرف دلت ننی دانم ای ممیقبل از آنکه بگو        
 شی پي حرکت انتحارکی ی ط؛ی با بابااتا و مامان هستتی قول و قرارهاری دانم اسیم
 ی کوبش قلبش که در گوشم ميصدا.  کند ی بازوانش محصور مانی و مرا مدی آیم

 . شوندیخفه م  حرف ها همانطور نگفته در نطفهند،ینش
 

 طور مثل گذشته ها دور هم نی بار بعد از مرگ بابا اتا باشد اکه انی اولنی ادیشا        
 را يگری دمی داری سعبی بخش چهره هامان شده و عجنتیتبسم ز. مینشسته ا
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 و می زنی سو و آن سو حرف منیاز ا.  محض َندقتی تبسم ها حقنی که امیمتقاعد کن
 که می شوی شوکه ممانی خنده يخودمان از صدا  ومی خندی بلند مي با صدای حتیگاه

 و باز دوباره لبخند ها آرام ردی گی را ممانی صداي سکوت جایپس از هر خنده مدت
 نی ادی کنند، شای جا خوش مشانیآرام خودشان را به چهره هامان رسانده و سر جا

 ی مصنوعن هم هامودی شاای من ای دی باشد و لبخند فرنی ترید مامان واقع لبخنانیم
 ی حسروزیاز د! ستی کنم اما حالم هنوز خوب نی هم اشتباه مدی دانم شای نمن؛یتر

 دی فري ماندگار شده ي و جانم گفتن هازمیتلخ و بد مزه تمام وجودم را گرفته و عز
 . کندیهم خوبم نم

 ي دوارانهی نگاه امری زدیامشب من و فر. دی از راه رسیباالخره شب خداحافظ        
 !ستی و من حالم خوب نمی گردی بر ممانیمادر و نگران برادر، به خانه 

 
 کند ی توجهم را جلب مدی هامون و فري پچ پچ هامی آی مرونیاز آشپزخانه که ب        

.  کندی را ناچارا از آنها دور ممیقش بروم قدم ها خواهد به اتای مامان که مياما صدا
آرام . دی گوی سجاده اش نشسته و ذکر ميرو.  شومی زنم و وارد میدو تقه به در م

 .نمیش نی روم و کنارش می مشیپ

 :دی گوی مقدمه می نشاند و بی از ته دل بر چهره میتبسم.  کندینگاهم م        
 

  بلند نبودیلی خامرزتی خدا بي من و بابایعمر زندگ _        
 

 : چرخدی گذارد و به طرفم می را درون سجاده اش محیتسب        
 

 ...دمی نفهمیی زناشوی از زندگيزی چیلیدروغ چرا من خ _        
 

 :دی گوی می خندد و به شوخیم        
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 ... که دست مردمدمیاما خب نخوردم نون گندم د _        

 
 : فشاردیبا محبت مدستم را         

 
 ی و آسونی داره سختی و ناخوشی داره خوشنیی باال و پای خوام بگم زندگیم _        
 بد ای خوب مطلق زیاگه همه چ. ی رو بفهمی زندگی باشه تا معندیهر جفتش با... داره

شما دوتا هم همش چند ماهه ازدواج ... ی شک کندیمطلق باشه اونجاست که با
 اما اون با ازدواج و زن و شوهر شدن ن،ی شدزرگ با هم بی که از بچگدرسته... نیکرد

 ... مامان جانی صبور باشدیبا...  تا آسمون فرق دارهنیزم
 

 : داردي لحنش دلخوردی گشای که زبان منباری ماند و ای دستم مي رهی خیکم        
 

 خوام مجبورت کنم اما یحاال هم نم...  شده بودی چیآخرم به من نگفت _        
 تونن مشکلشون ی وقتا دو طرف خودشون میبعض...  همه هستیمشکالت تو زندگ
 حتما اون کمک دوست و ستیالزمم ن...  به کمک دارناجی وقتا احتیرو حل کنن بعض

 در رونی طرف از بی نفر بهی نهیمهم ا...  مشاور باشههی تونه ی و آَشنا باشه ملیفام
 ...رهی قرار بگانیجر

 
 ي سر جازی چچی مادرانه اش که خوب بو برده هی تمام نشدني هایامان از نگران        

 ی حال منیبا ا.  دوا نشده انگاري دردچی حل نشده و هزی چچیخودش برنگشته و ه
 :میگو
 

 ... مشکـد؟یمامان چرا آخه انقدر نگران _        
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 مادر ي بذار به پانوی من نگرانتونم ادیصب کن مامان جان شما خوبم که باش _        
انقدر ...  خوام بهت بگمیم...  گمی می چی فهمی می خودت مادر بششاالیبودنم که ا

 وقتا حرف زدن خودش انقدر یگاه... ی تنه به دوش بکشهی رو زی همه چشهینخواه هم
 داشته ي حس بهترشهی هم ازت دوا نکنه باعث مي دردی کنه که حتیآدم رو سبک م

 ...یباش
 

 که می شوی در مي رهی و خرمی گی خورد نگاه از هم می که به در ميبا تقه ا        
 .دی آی مدی فريصدا

 
 اجازه هست؟ _        

 
 :ندی نشی مامان مي بر چهره بایدوباره همان تبسم ز        

 
  تو پسرمایب _        

 
 کند و به استقبال ی سجاده رها ميچادرش را رو.  شومی از مامان بلند متیبه تبع        

 .ستمی ای ممی رود، من اما همانجا سرجای مدیفر
 

  جان؟دی فري خوای ميزیچ _        
 

 :دی گوی کند و دوباره رو به مامان می به من اشاره مدیفر        
 

 ...می بردینه فقط کم کم با _        
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 ی شده رو به من منیمامان هم غمگ. ی خداحافظيلحظه هاآخ خدا لعنت به تمام         
 :کند

 
 ...برو آماده شو مامان جان _        

 
حرف .  حرف دارددی بروم و او با فردی من بایعنی نی را گرفته و ادیدست فر        

 که هست بدتر کند يزی و حالم را از چدی بگودی خواهد به فری دلم نمبی که عجییها
 ی گذرم و در پشت سرم بسته می صدا از کنارشان میآرام و ب.  هم ندارمياما چاره ا

 .شود
 

.  حفظ کردنش را هم ندارمیی دانم که توانای را گرفته و ممی گلويبغض بد        
 دستم که ي رودی گذارم دست فری مرونی که همراه با چمدان پا از اتاق بنیهم

 : در گوشمشی و صدادی نشنی چمدان را گرفته مي رهیدستگ
 

 .نهیسنگ... ارمیمن م _        
 

 دم در دهیمامان لباس پوش.  رومی کنم و به سمت حال میچمدان را رها م        
 کالم گفت خودش ما را کیمامان .  نداشتي ادهی اصرار کرد فادیهر چه فر! ستادهیا

ت و  نداشی همراهيهامون اما حوصله .  رساند و حرف هم نباشدیبه فرودگاه م
 . به آمدن نکردي اصراریلیخودش هم خ

 خجالت ی و بدی توجه به مامان و فری روم و بی راست به سراغ هامون مکی        
 که در مواقع شهیبرخالف هم.  کنمیخودم را به حجم گرم و رنجورش سنجاق م

 اما نباری اد؛ی بخشی را رنگ و لعاب مانمانی منی جو غمگشی های با شوخیخداحافظ
 . کندی مي را خاکسترانمانیم ي فضای از هر حرفشتری چشمانش بیغم و نگران
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 : دهدی به فضا مشتری بی تواند پنهان کند، تلخی که نمی مامان با بغضيصدا        

 
 . منتظرتونمنییبچه ها من پا _        

 
.  ندارمشانی به روی کنترلچی من که هي درب خانه و اشک هايمتعاقب آن صدا        

 ی خداحافظنی شوم و دلم ای تنهاتر مشهی از همی خداحافظنی کنم با ای حس مبیعج
 توانم از هامون جدا ی کنم اما نمی را پشت سرم حس مدیحضور فر.  خواهدیرا نم
 اشک ها هم با چندی پی ممی دور شانه هاها  که سرشار از برادرانهشیدست ها. شوم

 :ندی نشی آرام در گوشم مشی کنند و صدای مسی را خشی شانه هايشتریشدت ب
 

 ... نره هماادتی خودت، ي من، قواليحرفا _        
 

 ی با تُنشی که صدامی بگويزی خوام چی قولم بمانم اما مي توانم رویهرچند نم        
 : شودی بلند مدیمحکم خطاب به فر

 
 ! ذارمی بره به جون هما زنده ت نمادتیقوالت و حرفات  _        

 
 هامون دور شانه ام ي ترکد و دست های اراده بغضم با صدا می جمله اش بنیبا ا        

 . شودیمحکم تر م
 

...  کنههی من، به تو تکي هما به جای دوست داشتشهی هامون همادتهی _        
 هی گرلیحاال خودم شدم دل... ارهی تو بشی من، پي به جاتاشویدردودالش، گله و شکا

 ... به توارهی من پناه بيهاش که به جا
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 : دهدی ام را شدت مهی سوزاند و گریآهش دلم را م        
 

 ... هواشو دارمگهید...  راحتالتیخ _        
 

 پر حرفش ي کند شوخ باشد، اما لحن دردمند و جمله ی می خندد و سعیتلخ م        
 : کندی را بدتر ممانیحال هر سه 

 
 ...ارهی به تو پناه بينجوری من؛ اي بذارم به جاگهی دینیو خواب ببت _        

 
 . دهدی بازو بسته شدن درب خانه خبر از رفتنش مي گذرد و صدایچند لحظه م        

 
 .ی کنی نگرانم ميدار... آروم هما _        

 
 : ام را تمام کنمهی کنم گری میسع        

 
 شهیدلم براتون تنگ م _        

 
 و رمی گی فاصله میبعد از کم.  ام تمام شودهی مالد تا گری را ممیآرام شانه ها        

 . دهمی منشینگاهم را به چشمان غمگ
 

 هامون _        
 

 جانم _        
 

 مواظب خودت باش _        
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 هستم _        
 

 : زنمی مای کنم اما دل به دریمردد نگاهش م        
 

 ...تایب _        
 

 : شودیتلخ م        
 

  که حال منوینی بیبس کن هما م _        
 

 ،ي خوای رو نمدنشیتو که درد کش...  دونم اما اونم گناه دارهی دونم میم _        
 از دور نگران حالت باشه و بخواد شهیفکرکنم اگه کنارت باشه کمتردرد بکشه تا هم

 گم بذار یم...  کهشی برو خواستگار فردانی گم همینم... ارهی خودش نيبه رو
 ...ستی ني نازنازيتو گفته بود اونقدرا هم که... رهی بگمیخودش تصم

 
 شود تا ی ميدی سکوت امنی و همدی گوی نميزی رود اما چیچهره اش در هم م        
 . دلم سوسو بزندي کخانهیته تار

 
 هوا سرد هست، رونیب.  کنم پا به سردخانه گذاشته امیبا ورود به خانه حس م        

 . شودی هم ذوب نمیشی گرماي لهی وسچی بسته و با هخی خانه روحش نیاما انگار ا

 . رومی رمق و پاکشان، به سمت اتاقم میب        
 

 ست؟یگرسنه ت ن _        
 

 نه _        
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 رم؟ی برم بگي خوای نميزیچ _        

 
 نه _        

 
 ... بگوی خواستيزی اگه چدی خررمی فردا صبح ممی نداريزیتو خونه چ _        

 
 یبا تنه ام در را به داخل هل م.  خواهدی مدنیدلم فقط خواب.  کنمی نمیتو جه        
 ی صندلي کشم و رویشال از سر م.  بندمی شوم و در را پشت سرم میداخل م. دهم

 شود و من شک زده ی هوا باز می برم که در بی مانتو ميدکمه هادست به .  اندازمیم
 کرده در چارچوب ظاهر زی از چهره اش سرریکالفگ  که اخم ودی پرم و فریدر جا م

 : شودیم
 

 ست؟یچته هما حالت خوب ن _        
 

 : دهدی کنم که ادامه میمتعجب نگاهش م        
 

 یچرا حرف نم... چته خب... ي سکوت کردمی که از عمه جدا شدياز لحظه ا _        
 ؟یزن
 

هنوز هم .  هنوز هم هوا بوددیفر.  بودضیروحم مر. خب واقعا حالم خوب نبود        
.  خود نبودي سرجاگری بود که دزهای چیلی بود؛ اما حاال خوانهی دل دنی اژنیچادر اکس

 !دی کوبی به ضرب عقلم مشتری روزها بنیمثل دلم که ا
 

 هما _        
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 : دارمی نگاه کردنش بر مرهی نگرانش دست از خيبا صدا        

 
 رون؟ی بيریم... دی خوام بخوابم فریم _        

 
خودم بهتر . ستی از دستم ساخته ني کنم اما کاری اش را حس می کالفگشیافزا        

 .ستمی دانم که من قرص مسکن او نی میاز هر کس

 به درد ي رهی خیبی شود و با حالت عجینگاهش با مکث از صورتم کنده م        
 ی دانم واقعا چهره اش در هم مینم.  شودی ام می لعنتي هیزی جهي لهی وسنینخورتر

 آنکه نگاهش یبه هرحال ب. ندی بی مي را خاکسترزی باف من همه چی منفيِ خوایرود 
 . بنددی شود و در را می از اتاق خارج مرام و آریرا به من دهد همانطور سر به ز

 ! دانمینم!  کندی او هم فرار مدی شادانمینم        

 ی حس و حالنیا.  فرستمی مرونی شوم و نفسم را درمانده بی آوار می صندليرو        
 . است را دوست ندارمنمانیکه ب

 ي کنم و خودم را روی دردناك مانتو از تن می شده و بغضکی تحریبا اعصاب        
 ی وار در خود منیجن. لرز به تنم نشسته و گرما به جانم راه ندارد.  اندازمیتشک م

 ! شومی پتو مچاله مانی و مچمیپ

 ی می تا باالخره خواب با چشمانم آشتزم،ی ری کشم، آنقدر اشک میآنقدر آه م        
 .کند

 
 ...م ی نامرد عوضهی کنه من یاونه که فکر م _        

 
 که قصد در کنترل تن دی فري روم، صدای مشتری و هرچه پمی آی مرونیاز اتاق ب        

 : شودیحرص آلودش دارد هم واضح تر م
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 که دارم، کنارم باشه ی افتضاحطی شرانیاما ازش انتظار دارم تو ا... باشه قبول _        

 ... کنه اوضاع بدتر شهينه که کار
 

 : شودی راهرو ساکن مانی شوند و تنم می آرام سست مقدم ها آرام        
 

...  نگفتهيزی دونسته و به من چی که فکر کردم منیاز ا... هنوز ازم ناراحته _        
 قبول اشتباه کردم، تند رفتم اما، اصال تو بگو واقعا درك من انقدر سخته محمد؟

 
 . دهمی را فرو ممیآب گلو        

 راست اری کنم، اما مازیمن، خودم تو را درك م. ستی درك تو سخت نزمینه عز        
 ! کنمی نمتی براي کارچی گفت، من خودخواهم که هیم
 

 ... بش نگفتميزیمن که چ...  خب بابایلیخ _        
 

 ي خواهم قدم بردارم که با سوالش وزنه ای شود می میسکوتش که طوالن        
 :د شوی مختهی آومی به پانیسنگ

 
  نگفت؟يزی چگهید... اون _        

 
 ؟ی کنیصداش م "اون" ن،ی لحنِ سنگنی با ای خواهی ماریمرد من خبر از         

 . بندندی سازند و راه نفس را می می سنگي سدمی گلويسلول ها        
 

 : شودی می شنود که عصبی چه مدانمینم        
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  تو؟ی گفتي چرا به شادگهید _        

...         

 ... بابايا _        

...         

 ؟یچه حرف_        
 

 :دی گوی میناراض        
 

 ...گمیاگه بخواد بدونه خودم بهش م _        
 

 ! دانم خدای چه مانده که نمگرید        
 

 ... زنتنیتو هم با ا _        

...         

 .گهی می چنمیحاال تا پاشه بب... االن که خوابه ...  خب بابایلیخ        
 

 . رومی گرفته به سمت آشپزخانه میبا حال        

 :ستادهی اپن، پشت به من اي دهم، که آن سوی مشینگاهم را به شانه ها        
 

 ...اگه خواست همون عصـ...  خواد محمدینم _        

...         

 نی بگه وضعمون از ايزی به حالت محمد اگه چيفقط وا... نه...  باشه خبیلیخ _        
 ... که هست داغون تر بشهیافتضاح
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 گه،یراس م " اندازم، ی به خودم مینگاه.  رودی منییخود به خود سرم پا        
 "...وضعمون افتضاحه

 : کنمی حس مدهیپوزخندش را ند        
 

 !ستی نی درست شدننمیبی که من ميزیچ _        
 

 ی مرونی اجازه از حنجره ام بی که بگنی غمی شود آهی مش،ی صدانیلحن غمگ        
 ی هول شده خطاب به محمد مشی من، روبرودنِی چرخد و با دی دفعه مکی د؛یآ

 :دیگو
 

 ! پس، فعالنمتیبیم _        
 

 ی کند و می مشمی گرمکنش فرو کرده و دست درون موهابی را در جیگوش        
 .کشد

 زی شود که به می مدهی انگشتانش کشانی ست که میی تارهارینگاهم در گ        
 :دی گوی زند و می اشاره مدهی که چيصبحانه ا

 
 .می صبحانه بخورایب... ایب _        

 
چشمانم تار شده و با .  مانمی مدهی که چيزی مي رهی و خدی آی منیینگاهم پا        

 . دارمي تارنی الی در برطرف کردن دلی مداوم سعيپلک زدن ها

به او  "من" ي انجام دادنشان برادی دانم، شاینم. دی آی کارها اصال به او نمنیا        
 را به خودش هم نی ادی دانم باینم.  کنمیدوباره سر بلند کرده نگاهش م. دی آینم

 ! نهای میبگو
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او هم با دو . نمی نشی می صندلي و رو رومی مشیاما سکوت کرده سه قدم پ        
 ی ممی از استکان ها را روبرویکی که ی و در حالدی نشنی ممی داغ روبروياستکان چا

 :دی گویگذارد م
 

 !محمد بود_        
 

 او آماده شده ي مشترکمان که با دست های زندگي صبحانه ي چانی به اولرهیخ        
 :دی گوی مانم که میم
 

 ...راستش...  خبنیبب _        
 

 ها فکر نی اولنی مزاحم را کنار بزنم و به ای لعنتي فکر هاي خواهد همه یدلم م        
 کنم تا بتوانم باورشان کنم لی و تحلهی خودم تجزي شان را برايکنم و لحظه به لحظه 

 گذارد باز هم ینم اما او با حرف ها و حاالتش ندیای برونی مانند بای حالت رونیتا از ا
 :رمی ها بگنی اولنی از ایحس

 :می گوی کنم و ناخودآگاه با درد میاخم کرده سر بلند م        
 

  شده؟ی چگهید _        
 

 : دهدی نگاهش را به استکانش مندی بیحالم را که م        
 

 ...يخب شاد _        
 

 :می گوی شده مزی خمی و ندی نشنی دفعه ترس بر دل و لرز بر تنم مکی        
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 حالش بد شده؟...  ی چيشاد _        
 

 :دی گوی معیسر بلند کرده و سر        
 

 ... تشدهینسترن، د...  اون روز قبل از رفتنِيشاد... نـــه _        
 

 دی گوی که کالفه مرمی گینگاهم را از چشمانش نم.  افتمی می صندلي جان رویب        
: 

 
 من ،ی که دلت بخواد بدونيزی دونم هر چی نم،ی سوال،ی هما اگه حرفنیبب _        

 ... دارهدهیاما چه فا...  تونم بهت بگمیخودم م
 

 :می گوی توجه میب        
 

 ده؟ی از کجا فهميشاد _        
 

 : کشدی ميپوف کالفه ا        
 

 ... کردهبشی دونم؛ به محمد مشکوك شده تعقیچه م _        
 

 ! ندارد انگاری که تمامی و بدبختي از سر ناچاريخنده ا. ردی گیخنده ام م        
 

 ...ی خواد تو حتما بدونی رد و بدل شده که منشونی بیی حرفاگهیم _        
 

 . کنمیفقط نگاهش م        
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 ... خواد به تو بگه امای می چي گفتن و حاال شادی دونم چیمن نم _        
 

  بشنوم؟يدوست ندار _        
 

 :دی گوی ميقاطع و جد        
 

 ...دوست ندارم... نه _        
 

 چرا؟ _        
 

 انی جرنی خوام اینم... نیحال خودتو حال منو بب...  نگاه به خودمون بندازهی _        
 ...شهی می فقط باعث ناراحتی داره وقتدهیچه فا... ادیکش ب

 
 ؟ی هستیاالن عصبان_        

 
 . فهمد انگاری خورد و منظورم را نمی ربطم جا میاز سوال ب        

االن  "میخب حق دارد چون من هم جرات نداشتم تا سوالم را کامال بپرسم و بگو        
 " نسترن، من روبه روت نشستم؟ي که به جای هستیعصبان

 :دی گوی که ممری گینگاه از چشمان پر سوالش م        
 

  هما؟هیمنظورت چ _        
 

 ... رو بشنومي شادي خوام حرفایم _        
 

 : کنمی نگاهش می چشمریز        
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 ! که هست بدتر نشهی افتضاحنی دم وضعمون از ایقول م _        
 

 : چرخانمی مشی حواس سر به سوی شود بی باز مدی که توسط فرنیدرب ماش        
 

 ... همامیدیرس _        
 

 ي دانم پرنده ینم.  چرخدی مي محمد و شادي خانه ي آشناينگاهم در کوچه         
 . دور مانده بودمای دننی گرفتار شده بود که باز از اي باز در کدام جهنم دره االمیخ

 به سمت خانه بر نداشته ی گذار و هنوز قدمی مرونی پا بدی فري نگاه کالفه ریز        
 : زندی ممیام که باز صدا

 
 هما _        

 
 ي دهد و زمزمه ی جا گذاشته را به دستم مي های و سوغاتفی گردم که کیبر م        

 :ندی نشیخسته اش در گوشم م
 

 ! هماي زدیکاش حرف م _        
 

 که پشت هم یی هم به نفس های چرخم و توجهی آنکه نگاهش کنم باز میب        
 فشارم و با باز شدن در پا درون خانه ی را مفونیزنگ آ.  کنمی فرستد نمی مرونیب
 . گذارمیم
 

 یاما قبل از او حسرت ها خودشان را جلو م. دی آی مشی پنگوئن وار پيشاد        
. رندی گی محکم در برم مي شادي رسانند و به جایاندازند و با سرعت خود را به من م

 و نندی بی را مي گر محمد به دور کمر شادتیچشمان کور شده ام، فقط دستان حما



 542 

به .  کندی دلم را آب مد،یچی کمرم نخواهند پرد که تا ابد هم گیی دست های خاليجا
 . کنده شودزی آورم تا نگاهم از آن دستان حسرت بر انگیزور سر باال م

 محض تظاهر هم نتوانستم رنگ و یکه حت ي به چهره ای با نگرانيچشمان شاد        
 . استدی بر آن بنشانم، دوخته شده و نگاه محمد به پشت سرم و احتماال به فریلعاب

 لنتی ساي از روانمانی مي جاري انگار فضاچاندی پی که بازو بر گرد تنم ميشاد        
 : شنومی شود و کم کم صداها را میبر داشته م

 
 .ری بخدنیرس... برمسالم قربونت  _        

 
 يخودم را به شاد. دی آی و محمد هم مدی فري های سالم و احوال پرسيصدا        

 که بالفاصله از جانب جوجه ي کنم که تماس شکم برجسته اش و لگدی تر مکینزد
 . بردی پر حسرت مقی شود باز مرا به همان تعلیاش نثارم م

 ی کشد و نگاهم می خود را عقب مي مانم که شادیخشک شده در همان حالت م        
 : بر چهره بنشانمی آورم تا تبسمیبه خودم فشار م. کند

 
 ! کرد جوجه ت؟ فک کنم منو دوست ندارهییعجب خوش آمد گو _        

 
 که پچ پچ شان يدی توجه به محمد و فری و بچدی پی ممیبا مکث دست دور بازو        
 خواهد ی کند و من دلم می کنم، مرا با خود همراه می م حسده،ی و نشندهیرا ند

 ی زنانه ام را با خود مي من گوش و چشم و تمام حس هامیبرگردم و به محمد بگو
 ! اشاره استکی برسان که مرد من هالك دار به دلي داراریبرم، تو هر چه خبر از 

 : سپارمی مي شادي اثبات حرفم، گوش به صدايو برا        
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... کنهی براش ابراز احساسات مينجوریاتفاقا هر کس رو که دوست داره ا _        
 به روزم ی پسر بود چزنهی مينجوری دختره انیموندم ا...  انگار منو دوست ندارهشتریب
 . اومدیم
 

 .ردی گی جان می فقط کمی لبخند کمنباریا        

 : شومی نوازد، شرمنده می غذا که مشامم را ميبا ورود به هال و بو        
 

 . حالتنی با ايتو زحمت افتاد _        
 

 ...محمد کمکم کرد...  نکردميکار _        
 

 از ي نشاند و هنوز خبری و من را هم کنار خود مندی نشی مي مبل دونفره ايرو        
 :ستیآن دو ن

 
  هما؟یخوب _        

 
 .آهم ناخواسته است        

 
 ه؟ی چه وضعنیا _        

 
 آماده شی که مامان روز آخر برایی های سوغاتفی دهم و کیسرم را تکان م        

 : گذارمی مشی پايکرده بود را رو
 

 .مامان فرستاده... ناقابله _        
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 :ردی گی چشم از من مدیناام        
 

 ...نی که داشتی نبودم با اون وضعیمن راض... دستشون درد نکنه  _        
 

 ... انقدر ذوق کرد که نگودیعکس سونوتو که د _        
 

 مامان و گز ي کند و مشغول ابراز احساست برای را باز مفیذوق زده از حرفم، ک        
 . جوجه اش آوردمي شود که برای می و دو دست لباسیو پولک

 
 . رسهی مارمی االن مازنی بشایب _        

 
 . کنمی خودم شکار مي را رودی چرخم و نگاه فری محمد ميبه سمت صدا        

 ی می کند و وقتی ها تشکر می سوغاتيمحمد هم برا. نندی نشی ممانیروبرو        
 : دهدی با افسوس سر تکان مدی کرده رو به فرهیفهمد مامان آنها را ته

 
 .شهی گرم نمی آبسی خسي دونستم از تویم _        

 
 . کندی نثارش می شود که به شوخی میی "برو بابا" دیجواب فر        

 
 گه؟ی میدکترش چ...  هامون چطورهیراست _        

 
 نیبا ا.  حس حرف زدن ندارمبی و من عجندی نشی من مي روشانینگاه هر سه         

 :می گویحال کوتاه رو به محمد م
 

 .خداروشکر... خوبه _        
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 هستند اما زبان و مغز حاتی توضي و منتظر ادامه ندی گوی لب خداراشکر مریز        
 ی منی زمي رهی کند و من همانطور ساکت خی نمياری نی از اشیاز کار افتاده ام ب

 . دهدی در مورد هامون میحاتی شکند و توضی بار سکوت را منی ادیمانم که فر

اقت ندارد، دستش  خودش هم طگری و انگار دندی بی که حال و روزم را ميشاد        
 :دی گوی گذارد و خطاب به محمد می دستم ميرا رو

 
 لهی خوام وسیمن م...  رسهی ماری کن تا مازییرای پذدیمحمد جان شما از فر_        

 . رو نشون هما بدمی نی نيها
 

محمد . ردی گی رود و نگاهش را با اکراه از من می باز درهم مدی فرياخم ها        
 قرار می دانیخب همه م.  خوردی تکان نمشی اما از جاد،ی گوی لب مری زيباشه ا

 .می هستی مشغول گول زدن چه کسقای دانم دقی و نمنمی را ببی نی ني هالهی وسستین
 

 با اخم ي شود، شادی که در بسته منی و هممی شویوارد اتاق فرزندشان م        
 :دی گوی و نگران مستدی ای ممیروبرو

 
  هما؟هی چه حال و روزنیا _        

 
 :ستمی ای پنجره مي گذرم و روبرویاز کنارش م.  سوالش ندارمي برایجواب        

 
 ش؟یدی دیک _        

 
 دهد که ی نشان می صندلي کند و سرو صدای نفسش را رها مری تاخیبا کم        

 :نشسته است
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پشت هم ...  زدی مشکوك میلی محمد خنیا...  که با تو حرف زدمي رويفردا _        
 خودمو راحت الی هم خنکهی ايمنم برا.  فهممی کرد من نمی کرد فکر میچاخان م

 . کردمبشیکنم هم تو رو تعق
 

 : کندی نگاهم می چرخم، دست بر شکم گرفته و لم داده به صندلیبه طرفش م        
 

  من؟الیچرا خ _        
 

داشت با ...  کرد من خوابمی فکر مچارهیب... شده بودادی مشکوکش زيتلفنا _        
 کرد، پونصد بارم اسم نسترن رو ی مدی بار فرراهی زد و بدو بی حرف ماریگمونم ماز

 ... چه خبرهنمیآورد خب منم گفتم برم بب
 

 :نمی کند بنشی کنم و منتظرم ادامه دهد که اشاره میفقط نگاهش م        
 

 ...هی حرفام طوالننی بشریبگ...  نگام نکنينجوریخانوم مارپل ا _        
 

 :می گوی حوصله می بنمی نشی مشی که روبرویدر حال        
 

 ...ییفعال که خانوم مارپلمون تو _        
 

 :دی گوی زده مجانیه        
 

 . شده بودنی چه شکلدنی منو دشونیی که سه تاي هما لحظه ای دونینم_        
 

 شون؟یی تاسه _        
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 نکهی بودن و سر استادهی اتیی داي خونه يجلو...  و نسترناریمحمد و ماز _        
  بودن؟شیی منتظر داگهی دی دونیم...  بودنری خواست بره درگیانگار نسترن م

 
 همانطور که او زی دانستم که همسرم امر کرده، همه چیم.  دهمیسرم را تکان م        

 .دمی فهمی را ماری آن روزش با مازي حرف هاي رود و حاال معناشیگفته پ
 

...  برهگهی خواسته دی و نسترن مدهی تماس گرفته بود که رسشییانگار دا _        
انگار ... اما خب.  خواسته بره که جلوشو گرفتنی هم مگهیمثکه قبل از اون چند بار د

 هما اول ی دونیم... رهی بگلینه تحو نسترن رو در خویی بوده که خان دانیقرار بر ا
خب ...  بزنمارمی بزنمش، نه فقط اونو محمد و مازرمی خواستم برم بگی مدمشیکه د

اصال شوکه ...  بودهاری دروغِ خشانای ازدواج و اانی دونستم جریمن اون موقع که نم
د و محمدم از ترس حالم خودش و رسوند بهم و تن...  داشتمی چه حالی دونینم. بودم

 .تند شروع به اعتراف کرد
 

 :دی گوی کند و مردد میسکوت کرده نگاهم م        
 

 دونم محمد و ی تو خونه نممی رفتیوقت...  اما دلم براش سوختاد،یبدت ن _        
 منو ي جورهی.  بود انگاردهی هم از حضور من ترسچارهی زد، اون ببشونی کجا غاریماز

 ... هستميزی چییالی کرد که خودم حس کردم گودزینگاه م
 

 چگاهیه.  کنمی مشغول ممی و خودم را با انگشت هارمی گینگاه از نگاهش م        
 و من زدی حس قرار است فرو رنی کنم ای به نسترن نداشتم و حاال حس میحس خوب

 .دمی ترسی مختن،ی رنیاز ا
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 يزی اما قبل از آنکه چندی نشی ممیها انگشتي بازي و رودی آی مشیدستش پ        
 : شودی در خانه پخش مفونی زنگ آي صدادیبگو

 
 ... شکرابن انگاردیبا فر... ارهیحتما ماز _        

 
 ... منهریتقص _        

 
... می خواست امروز دور هم جمع شی منی هميبرا... انُیمحمد برام گفته جر _        

 ...ی خورد خودتو مقصر بدونی به توقی هر تقستیتو هم الزم ن
 

 نشان از شکراب بودن اوضاع نی و همدی رسی محمد از همه واضح تر ميصدا        
 .داشت

 :دی گوی جلب شده مرونی بي توجهم به صداهاندی بی میوقت        
 

 ... کننیولشون کن خودشون مشکلشون رو حل م _        
 

 : ماندی ممهی خورد حرفش نیر م که به دي تقه ايبا صدا        
 

 . جانيشاد _        
 

 افتم اما ی ممی بار به جان ناخن هانیا. رودی مرونی شود و از اتاق بیبلند م        
 :دی آی مشانیصدا

 
 .دی رساری مازگهی دنیایب _        
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 . ما هنوز حرفامون تموم نشدهششونیتو برو پ...  کاری چمیایما ب _        
 

 از ارمیماز...  مثل برج زهرمار نشستهدی اون فرینی بینم... شهی نمیحاال بعدا بگ_        
 . که حداقل به خاطر شما دوتا مجبور شن حفظ ظاهر کننایب... اون بدتر

 
 اونا هم صحبت هیاتفاقا االن فرصت خوب...  خورهیحفظ ظاهر به چه دردشون م_        
 ...کنن

 
 ... بابايا _        

 
 : پردی حرفش مانیبه م        

 
 .میایما هم زود م...  وقتهی رو نخورن گهی مواظبشون باش همدزمیبرو عز _        

 
 :ندی نشی می صندلي بندد و دوباره با سرو صدا رویدر را م        

 
 ؟ی دونی که نبوده می از سه ساليزیچ... خالصه کنم حرفامو هما _        

 
 . دهمی تکان میسرم را به نف        

 
 ؟ی بدوني خوایم _        

 
 " دونمینم ".  دهمیآب دهانم را فرو م        

 
 ...ازم خواست بهت بگم برگشتنش اشتباه بود _        
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 :دی آینگاهم باال م        
 

 تون ی مزاحم زندگگهی راحت باشه دالتیگفت خ... شیخواست ببخش _        
 ...شهینم
 

 ی حالم را دگرگون مدنشی حرف را از او نداشتم و شننی ادنیهرگز انتظار شن        
 ی روان ملی اندازد و اشکم چون سی چنگ ممی ناجوانمردانه به گلویبغض لعنت. کند

 .شود
 

 . بکنددی داند چه بای هول شده نمي شود و شادیجوشش اشک ها تمام نم        
 

 ...يفته چرا ناراحت شد که نگيزیچ _        
 

 ی فهمد انگار که دستم را می کنم، حالم را مهی ام را توجهی گرلیبدون آنکه دل        
 : کندیفشارد و آرام زمزمه م

 
 ... اون سوختيدلت برا...  آخهي شدیچ... زمیعز _        

 
 می از دردهاکی کدام ي براقای موقع دقی بي هی گرنی دانم ایخودم هم نم        

 . گرفتهدنیبار

 از نسترن متنفر گری برسد که مجبور باشم، دي کردم روزی فکرش را نمچگاهیه        
 .ستی نی دلم هضم شدني برانینباشم و ا

 نابهنگام ياما صدا.  نشودنی بلند تر از اشی فشارم تا صدایدست بر دهانم م        
 : کندی را دستپاچه ممانی ام هر دوی زنگ گوشي اش صدانهی و در پس زمدیفر
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 .هما جان _        
 

 زند، ضربان قلبم ی که به در میی تقه هايصدا.  کشمیتند تند دست به صورتم م        
 هی کنم آثار گری می سعی رود و من به بدبختی به سمت در ميشاد.  کندیرا تند تر م

 شدنش در چارچوب در و داری بکشم، که البته با پدقی و نفس عممیاز صورت بزدا
 ی بي پنهان کاري دست از تالش براشی هام اخی چهره ام و درهم شدن آندنید

 . دارمیثمرم بر م

 را از دستش ی روم تا گوشی مشیمعذب پ.  کندی فقط نگاهم مرهی طور خنیهم        
 .رمیبگ
 

 ؟ي کردهیچرا گر _        
 

 از دهی جودهی کشد و جویدستش را عقب م برم که ی میدستم را به سمت گوش        
 : غردی چفت شده اش مي دندان هايال
 

 ؟ي کردهی چرا گرگمیم _        
 

 .دی بده فرمویگوش _        
 

 کند و ی رو به او مدی که فردی بگويزی خواهد چی ميشاد.  شودیتماس قطع م        
 : دهدیمرا نشان م

 
 ...ی بزنی خواستم حرفی نمنی همي برانشیبب _        

 
 :دی گوی کند که خطاب به من می سکوت ميشاد        
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 ! بودنی همي هما برايگفتم دوست ندارم بشنو _        

 
 :دی آی پر سوال محمد مي صدانباریا        

 
  شده؟یچ _        

 
دستم  محمد خارج شوم اما دوباره دی کشم تا از دیخجالت زده خودم را عقب م        

 : برمی به دستش میرا به سمت دست گوش
 

 ...مویبده گوش _        
 

 را هم ی کشد گوشی که مي کند انگار که با پوف کالفه ایمعذب شدنم را درك م        
 چرخم و وارد بالکن ی به سرعت مشانی فرار از نگاه هاي گذارد و من برایدر دستم م

 : شودی بحث کردنشان قطع نمياما صدا.  شومیم
 

  بود؟ی حرف زدن چنی اي دهیواقعا فا _        
 

 ! که بود،حقش بود بدونهیهر چ _        
 

 .زمیبسه عز!  جانيشاد _        
 

 به نفعشه، ی حقشه، چی زن من خوبه، چي برای چدی دونی شما ميآره همه  _        
 ! وسط منم که ظالممنیفقط ا

 
 ...دی فریگیچرا چرت م _        
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  محمد؟گمیمگه دروغ م _        

 
 ي نبود که شما بخواییزای که به هما زدم چيحرفا...  نگفتميزی چنیمن همچ _        

 .ستمی نمونمیپش...  رسوندمی مدی بود که باغامی پهی یبهش بگ
 

 عکس العمل همسرم ي من براي زنانه ي شود و شاخک های لحظه سکوت مکی        
 : شوندی مزیت
 
 ؟یغامیپ... چه _        
 

 ... بابايا... می برایب...  ول کن داداشدیفر _        
 

 :دی آیکوتاه نم        
 

  شده حالش؟نی که ای بهش گفتی بدونم چدی من نبایعنی _        
 

 فقط دنش،ی شننباریاما ا! ي دانستن، محرم تري برای تو از هر کسزمیچرا عز        
 !ایپس کوتاه ب.  دهدیآزارت م

 
 !ي بس کن چته باز جوش آورددیفر _        

 
 . شودی برقرار مانشانی شود سکوت می گفته ماری آخر که از دهان مازيبا جمله         

 چشمانم بدهم اما مگر دلم شتری بدنی بکشم نه اجازه به باری کنم نه آهی میسع        
 ! گذردیم دی از لحن پر حسرت فری راحتنیبه هم
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 دنیبا د.  آورمی کنم و شماره را می را روشن می تماس از دست رفته گوشادیبا         
 و البته در دهی دختر نگران، ترسي آورادیاما تعجبم با .  پردی باال ممی ابروهاتاینام ب

به سرعت شماره اش .  شودی دود مدی کشی مکی کشمارستانی که دم بي با غرورِریگ
 : چسبانمی گوشم مبه  رای و گوشرمی گیرا م

 
 سالم هما خانم _        

 
  شده؟يزیچ...  نتونستم جواب بدمدیببخش... زمیسالم عز _        

 
 ! مني از جنس صدای او هم گرفته، گرفتگيصدا        

 
 .بد موقع مزاحمتون شدم... دیببخش... نه نه _        

 
 ؟یخودت خوب... هی چه حرفنیا _        

 
 پاتون بهتر شد؟... یعنی ن،یخوب... شما... ممنون _        

 
 ...چارهیدختر ب        

 
 ...هامونم خوبه... من خوبم، پام بهتره _        

 
 .ردی گی در برابر آمدن نام هامون جبهه نمگری دنباریا        

 :می گوی بمانم، می شود بدون آنکه منتظر حرفی میسکوتش که طوالن        
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 فرد ساعت دو ي شروع شده، سه روز در هفته روزازشیالی ديدوباره برنامه  _        
 وندی پي بدنش دوباره براگهیتا چند ماه د...  بودي که بستریمارستانی ره همون بیم

 ... ان شا اهللاشهیآماده م
 

 :دی گوی که مشی صدای و بعد از کمندی نشی انشا اهللا ش در گوشم ميزمزمه         
 

 ...یعنی... خب ... من  _        
 

 : کندی کشد و آرام زمزمه می میآه        
 

 .ممنونم _        
 

 ...فقط... فتهی بی خوبي اتفاقادوارمیام... من از تو ممنونم _        
 

 ؟یچ _        
 

 ؟یستی مجبور نيزیبه چ...  کهی خوام بدونیم _        
 

 : کندیش دلم را گرم مجواب محکم و قاطع        
 

 !به دلم مجبورم... هستم _        

 ی نگاه منهیخودم را در آ.  رفتن ندارمرونی بي ام و روستادهی اتاق اانیمردد م        
 ی به چشمان پف کرده ام میدست.  کردم هستمی که تصور ميزیافتضاح تر از چ. کنم

 .کشم

 "ي بردیباالخره که با "        
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 است که دی و فراری مازنم،ی بی که ميری تصونی گذارم و اولی مرونیناچار پا ب        
از . زندی ری مرونی را بشانی های نا آرام،ی مثال آرامي اند و با صداستادهیگوشه سالن ا

 ي همان حرف هايحرکت دست ها و مدل نگاهشان معلوم است که صحبت درباره 
 . استندیناخوشا

 
 ی اپن آشپزخانه مي و محمد را هم آنسوي چرخانم، شادیم را در خانه منگاه        

 انیمردد م. ستی کدام حواسشان به من نچیآنها هم مشغول پچ پچ هستند و ه. نمیب
 ی و نگاهش در نگاهم گره مردی گی مدی رو از فراری مازکبارهیکه . ستمی ایراه م
 .خورد

 ست و ی شود گلدان لعنتی چشمم ظاهر مشی که پيزی چنیبا نگاهش اول        
 .خاطرات مزخرف آن روز

 کنم افکارم را ی دانم چرا اما حس مینم. ندی نشیناخود آگاه اخم بر چهره ام م        
 ی آن مي روم و روی مبل منی ترکیمردد به سراغ نزد.  دزددی خواند که نگاه میم

 : شکندیکه باالخره سکوت را م. نمینش
 

 .ری بخدنیرس... ؟یخوب... سالم  _        
 

 .ممنون... سالم _        
 

 اش ی احتمالي حرف هاي حرکت راه را برانی دهم و با ای منینگاهم را به زم        
 . دهدی بندم و خداراشکر او هم ادامه نمیم
 

 یلی خدی که شایگرانی اش و دی شخصیِ زندگانی خواهد، می دلش میآدم گاه        
 هرچه که هست ش،ی اش، رازهای باشد و زندگلی حاي باشند، پرده اکیهم به او نزد
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 من چنان تکه پاره شده که ی زندگي بماند، اما پرده یدر همان خلوت پشت پرده باق
 ي های تلخنی از تلخ تریکی نی ماند و ای نمی باقي و آبرو داري پنهان کارچی هيجا
 چشم همه، گسترده باشد و دست شی ات پیدگ زنبی بدترکي سفره نکهیا! استیدن
 ! جمع کردنش، ناتواني تو برايها
 

 ی آروم که خم می افتد نگاهم را با مکث باال می سرم مي که رودی فري هیسا        
 :دی گویشود و آرام م

 
 حالت خوبه؟ _        

 
 اشک ها نیخدا ا.  شودی مسی هوا چشمانم خیب.  خدا چه مرگم شده امروزيوا        

 .را لعنت کند

 . شومی بلند معی دهم و سریسرم را تکان م        
 

  خونمون؟می بري خوایم _        
 

 !شده است "خونمون" دی فريبرا "خونه" تا به حال یآخ خدا از ک        

 بر دلم دی آن طور که باشی روم اما کارها و حرف هایهر چه با خودم کلنجار م        
 ی بر دل هم مدی آی که هر چه از دل مستی ننیخب مگر رسم و اصل ا. دنی نشینم

 ند؟ینش

 . دهمیسرم را از شر افکار مزاحم تکان م        
 

 .ي شادشی پرمیم... نه، خوبم _        
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 ی پر حرفش از کنارش مي چره الی خیب.  دهمی نمشتریفرصت حرف زدن ب        
 . گذارمی به اخم نشسته اش تنها مي و چهره اریگذرم و او را با ماز

 
 ي چه انتظارگهی و از سر عذاب دستی حرفاش از ته دل نی دونی میوقت"        

 "...يدار

 "کنهی داشته باشه داره تالشش رو می هر حس،یاصال خب که چ"        

 " خوامی نمينجوریا ":  نالدی شود و میدلم بق کرده کنج جانم در خود جمع م        
 
 که در ی شربتوانی با ليشاد.  چرخندی ممیبا ورود به آشپزخانه هر دو به سو        

 را به وانی ليشاد.  کندی قصد خروج مي و محمد با لبخنددی آیدست دارد به سمتم م
 : کنمی که دستش را رد مردی گیطرفم م

 
 خودت بخور _        

 
 . تو اتاقارمی خواستم بی تو درست کردم ميبرا _        

 
 .رمی گی را از دستش موانیل        

 
 ؟يبهتر _        

 
 . ناراحتت کرددی فردیببخش _        

 
 : کندی نازك میپشت چشم        

 
 ...ششی پارمیفکر کرده من کم م... فمینه بابا من خودم شوهرتو حر _        
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 کشد و ی میآه. دی آی مرونی اش بیاز حالت تخس.  کندی دفعه سکوت مکی        

 :دی گویم
 

 آروم تونی زود بگذره و زندگیلی روزا خنی ادوارمیام... هرچند اونم حق داره _        
 ...بشه

 
 به رهی گذارم و خی ممی را روبرووانی و لنمی نشی مزی پشت م،ی صندليرو        
 کنم اگر یحس م.  رومی گفتن و نگفتن کلنجار مي اش با خود برایی آلبالویسرخ

 است نی را بشنوم و خودم را راحت کنم، بهتر از ازی همشه همه چي امروز برانیهم
 دیهرچند که فر.  شودنیم زهرمارتر از ای تکه اش لحظه هاکی دنیکه هر روز با شن

 ! به دانستن من ندارديعالقه ا
 

 شش؟یپ خواد برگرده ی نمگهید...  کهدهی از پدرش فهمی چی دونیم... تو _        
 

 :دی گوی شود و آرام می به طرفم خم مزی مي و روندی نشی ممیروبرو        
 

 ... سر بستهییزای چهی... یلینه خ _        
 

 : کندی آشپزخانه اشاره مرونی کنم که به بیمنتظر نگاهش م        
 

 م؟یبعدا حرف بزن _        
 

 :می گوی شان مي از دانستن همه ی همان حس مزخرف ناشانیناراحت از غل        
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 .دی دونی کنه شما که همتون می میچه فرق _        
 

 نقش را نیشتری بانی منی افتضاحم در اي هیدر گفتن مردد است و احتماال روح        
 : ترسد انگاریدارد و از گفتن م

 
 فقط ،ی که بدوندهیچه فا... گهی راست مدیاصال فر....  هماستی نی خاصزیچ _        

 ...کنهیذهنتو مشغول م
 

 :می گوی شوم و دلخور می مزی خمی کار خودش را کرده، ندیانگار فر        
 

 داشته باشم جواب ی پرسم، خودش گفت هر سوالیاز خودش م... باشه نگو _        
 ...دهیم
 

 يگر شاد را ندارم و ادی از فردنی دانستم که طاقت شنیهرچند خودم خوب م        
 . ماندی می همانطور باقمی هادهی زد، نگفته ها و نشنیحرف نم

 : کندی کشد و مجبور به نشستنم میدستم را م        
 

 شوهرت زهی به هم برتی خوام دوباره روحینم...  چه لوس شدهنمی ببنیبش _        
 مدت دست خروس نی مثال آروم بود که تو ادی فرنی سه تا انی انیب... ارهیجوش ب

 ... ترسه دو کلوم باش حرف بزنهیآدم م...  رو هم از پشت بستهیجنگ
 

 به کل از دست گری دانستم که آرام و قرار نداشته اش را حاال دیخودم خوب م        
 .داده
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.  دهدی اپن مي و نگاهش را آنسودی گوی می درهم رفته ام نچي چهره دنیبا د        
 مشغول پچ پچ شده اری که حاال محمد و مازیی جارم،ی گیا م نگاهش رریمن هم مس

 .ستادهی پشت به ما و رو به پنجره، تنها ادیاند و فر

 "؟ی کنی فکر میبه چ "        

 :رمی گی مدی نگاهم را از فردی آی تر مگی که نزديصورت شاد        
 

 دنشی گم، فقط قول بده بعد از شنی دونم اما برات می نمیلی هما خودم خنیبب _        
 ... و شوهرتی به زندگی و بچسبیهمه رو فراموش کن

 
.  خواهم بشنومی نگو، غلط کردم، نممی خواهد بگویدلم م.  شودی میته دلم خال        

 . کنمیاما سکوت کره فقط نگاهش م
 

 شه ی ش مهجی داشتن که نتیی قرارمداراهی باهم اری پدرش و خشانکهیمثل ا _        
 ... کننی خبر فوتش رو پخش منی هميبرا.  نسترن حذف بشهی از زندگدی فرنکهیا

 
  سه سال تو کما بوده؟نی ايهمه  _        

 
 ی سختیلی حدودا تو کما بوده مثکه تصادف خنی ام،ی سال و نکینه انگار  _        

 ی مدیانگار کم کم داشتن ازش قطع ام...  موندنش معجزه بودهنیداشته اصال هم
 ...ادیکردن که بهوش م

 
 م؟ی ما ازدواج کننکهی قبل از اومد؟یپس چرا زودتر ن_        
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. ستی به گفتن نی فرستد، کامال مشخص است که راضی مرونینفسش را آرام ب        
 یثال با خبر رفتنش من و زندگ نسترن را برساند و مغامی خواسته پیانگار فقط م

 .متالطمم را آرام کند
 

 !پس بگو راحتم کن.  کشمی من دارم عذاب می نگای ی تو بگي شادنیبب _        
 

تو هم قبول کن قسمت شما سه ... دی جنگشهی گه با قسمت نمی مشهیمامان هم _        
 ! دورزی عذاب رو برنی بوده و انیتا ا
 

 ی که زنده م و هر لحظه نمی تونه با قسمت بجنکه نه منیرده نمفقط آدم م _        
هر ...  و نسترن هنوز ادامه دارهدیقسمت من و فر... فتهی بیدونم ممکنه باز چه اتفاق

 ...ـی تغـمی تونیکدوممون م
 

 یتو ندون... گهی راست مدیاصال فر...  دورزی چرت و پرتا رو برنیبس کن هما ا _        
 ...بهتره

 
 :می گوی از حرفم ممانیپش        

 
 . زنمی حرف نمگهی کنم بگو ، اصال من دی خواهش ميباشه شاد _        

 
 . فرستدی مرونی نفسش را بی کند و حرصیچپ چپ نگاهم م        

 
....  کامل ياریعدم هوش...  عوارض بعد از کما بودهری درگيادیگفت تا مدت ز _        

 ی رو مدی که سراغ فرمیوقت... ي و گفتاریبعدم مشکالت حرکت... ی مدت فراموشهی
 ،ی مشت عکس تقلبهی...  همون بعد از تصادف با تو ازدواج کردهدی فرگنی مرهیگ
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 همه ي پدرش تودهی که فهمنهی از اشیاز ناراحت  بخش بزرگهیاالن ... ی الکيشاهدا
 نهیخب احتماال اونم برادر زاده ش رو گز....  کردهی مي همکاراری کارا با خشانی اي
 ی تلفني بوده و چند باردهی که فقط عکسشو ديدی دونسته تا فری مي مناسب تري

 ...ر موافق نبوده انگادیبه هر حال پدرش با فر... باهاش صحبت کرده بوده
 

 ...رهی تونسته بگی نميزی چیی تماس کوفتي نامه اهیخب  _        
 

 داره تو ی ناتني دختر خاله هی که ی دونیم...  شده بودهيزی برنامه رزیهمه چ _        
 که دختره ی پول، هر چای بوده ونی دونست که بحث عالقه در میخودشم نم... رانیا

 شماره گهی که خطشو بعد از تصادف عوض کرده بوده، مدمیفر...  بودهاری خشامیتو ت
 به سد دهی رسی خواسته بکنه می ميهرکار... ده هم تو خاطرش نبوي اگهی دي

 بسته ی رو مدهی رسی مدی که به فریی با تمام قدرت راه هااریبه هرحال خشا... اریخشا
 شه اون موقع همه ی داره براش واضح مزی همه چدهی رو فهمانیانگار البته االن که جر

 که پدرش ی قلبیراحننا يخب بعدم به بهونه ...  و طبق برنامه بوده زی تمیلی خزیچ
 ی شما دوتا واقعا با هم ازدواج منکهی داده تا ای بهش نمرانی اومدن به ايداشته اجازه 

 ...شهی از اون فشارا برداشته مکمی و دیکن
 

 حاال پدرش متحول شده؟ _        
 

 دهی فهمنکهی کنم به خاطر ای فکر مشتری گفت بیخودش م...  دونمینم _        
 ... رو درآوردهاری کار خشای تالفينجوری تو چندتا معامله دورش زده ااریخشا

 
 و اندازدی را به دوش نسترن برهای از تقصي زند تا گوشه ای ميدلم به هر در        

 : را همچنان پابرجا نگه داردینفرت لعنت
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  اومده ؟ی چي براگهیخب پس د _        

 
 ... "دیاومدم تف بندازم تو صورت فر" گفت  دونم به قول خودشیخب چه م _        

 دنی با فهمیول...  تا باورم بشهنمی خواستم ببیگفت م...  دادهشی کرده بازیفکر م
 هیاالن به نظرم اونقدر تو شوك کار پدرش بود که اصال روح... دونمیچه م...اصل ماجرا

منظورشو منم ... دهی کشی مادرم چدمیحاال فهم  گفتیهمش م... ش مساعد نبود
 .دمینفهم

 
 ...ی زندگنی لعنت به اي خدا وايوا        

 : نالمی مزی به مرهی و خرمی گیدرمانده نگاه از چشمانش م        
 

 شه؟ی میحاال چ _        
 

 و خداروشکر اون از نی ازدواج کرددیتو و فر...  قراره بشه ی هما چیچیه _        
 .رونی بيای حال بنی کن از ایتو هم سع... شماها عاقل تره که رفت

 
 بر ی حرف ها همه باد هواست تو بگو من چه خاکنیا.  کنمی نگاهش مدیناام        

 :زمیسرم بر
 

 از پدرش دهی االن تازه فهمیگی مياصال خودت دار... رونی بامی بيچجور _        
 از ی راحتنی به همی کنیبعد فکر م...  تو شوك اونهنی هميرارودست خورده ب

  گناهم هست؟ی بدهی که تازه فهمیعشق...  گذرهیعشقش م
 

 : دهدیکالفه سر تکان م        
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 مثل ومدیخوشت م...  که االن رفتهنهیاما مهم ا...  دونمی دونم هما نمینم _        

اصال تو چرا همش ...  برهنیی نذاره آب خوش از گلوت پاتی رو زندگوفتهیبختک ب
بچسب به ...  فکرارونیتموم کن ا...  تو عمرت؟يدی ندیآدم منطق... ی کنیفکر بد م

 حال نی اونو هم از ادیتو با... یتو کنارش... ینش االن تو زد،ی بچسب به فرتیزندگ
 ...ياریدرب

 
.  حال هم وجود داردنی آمدن از ارونی بي برایمگر راه.  داردیچه دل خوش        

 . کردی داده زندگمی الی را به عذابشی که جای نفرتنی شود با ای مگریمگر اصال د

 : کنمی زمزمه مزی به مرهیدرمانده و مستاصل خ        
 

 دی فردهی خودش دست،یکور که ن...  گردهیبر م...  گذرهی نمدینسترن از فر _        
 دونم بر یمن م... االن فقط شوکه ست...  دادی چاك مقهی ي چطورقتی گفتن حقيبرا

 ... گردهیم
 

پاشو ... يدیاصال برگرده، تو زن فر... مهم االنه که رفته...  حرفا رو نیبس کن ا _        
 همون موقع ي کنه فکر بعد و هم بذار برایهما خودتو جمع و جور کن، داره نگات م

 ...االنت بچسب
 

 : کندی کالفه زمزمه مندی بیسکونم را که م        
 

 ... کردمایعجب غلط...  پوکم کاش بهت نگفته بودمي کله نیخاك بر سرم با ا _        
 

 . کندی می تالقدی کنم و نگاهم با نگاه غم دار فریسر بلند م        
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من با مادر . اب چه کنم مرد سرشار از عذنیمن با ا.  چه کنموانهی دلِ دنیمن با ا        
 من با نسترن چه کنم؟! من با خودم چه کنم. و برادرم چه کنم

 " مناهیبخت س" " مني چارهیمرد ب "        

 .من که هنوز به نبودتون عادت نکردم_        
 

 ثابت نگه داشتن ي کشم و شانه ام را برای گلدان را به طرف خودم مری زینیس        
 .آورم ی باالتر میگوش

 
 هامون چطوره؟... منم _        

 
  دونم؟یچه م _        

 
 : کشمیمتعجب از لحن و پاسخش دست از کار م        

 
  حالش بده؟؟ی چیعنی _        

 
به ... ی بگم شده مثل خروس جنگیواال چ...  شهینه مامان جان منظورم روح _        

 ...دهی مری و زمان گنیزم
 

 چرا؟ _        
 

 رو به او رو نی از اشهی ميسه چار روز... زشهیالی دونم فکر کنم به خاطر دینم _        
 ... کالم باهاش حرفش بزنمکی ترسم اصال یواال من م... شده 
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 ي شادي در خانه شی پنج روز پقایدق.  کنمی منیی ها را در ذهنم باال و پاخیتار        
 . داشتزیالی آن روز هامون نوبت ديو فردا صحبت کردم تایبا ب
 

 ن؟یری همراش مزیالی ديشما هم برا _        
 

 ...دهی تو اجازه مي دنده هی برادر نیمگه ا... نه مادر من  _        
 

 ره؟ی مییپس تنها _        
 

 .نه با داوود _        
 

...  خسته شدهگهیحق داره د... نیری بهش سخت نگیلیآهان خب مامان شما خ _        
 …کنهیکم کم دوباره عادت م

 
 کند و ی مدیی حرفم را تاش،ی از ندانسته هادی و او ناامتای از حضور بدواریمن ام        

 . آوردی نمانی از هامون به می حرفگرید

 رو به تی فوق العاده و وضعی از خودم و زندگش،ی فراوان براي با طفره هایکم        
  ."خداحافظ":  کالمکی بافم و بعد هم ی سامان گرفته ام قصه مياه و رابطه ر

 گرید.  اندازمی به گلدان ها مینگاه.  گذارمی مشی را سر جای شوم گوشیبلند م        
 دانم ی و خودم هم نمردی گی نگاهم قرار نمدرسی در دیی گلدان اهداي اهی زاوچیاز ه

 ! اندازمی نمرونی راحت آن را بالیچرا با خ
 

 دی و شادی هم من هم فرم،ی گذرانی را می مزخرفي روزهابی روزها عجنیا        
 خودش شهی از همشی که حال بییاو. می آی نمرونی از فکرش بقهی دقکی که ینسترن
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.  شده اندبی عجی به طرز باور نکردنزی روزها همه چنیا. را به افکارم سنجاق کرده
 چی شده که هشانی چنان سرگردان و پرناقض تنیو دلم از ا! ستی هست و هوا ندیفر

 . ندارمشی برايراهکار
 

 يبعد از خانه .  شدرشی هم درگدی بود که فررداریسکوت من آن چنان واگ        
 ادامه داد اما از آنجا که من هر چه کردم شی دو روز به رفتارهایکی باز هم تا يشاد

 شی کنم، او هم دست از تظاهر کردن هاي نقش کبک را بازنی از اشینتوانستم ب
 .برداشت

 . کنمرونی توانم نسترن را از افکارم بی نمست،یدست خودم نبود و ن        

مرا .  کشدی و درد مندی بی کشد، مرا نمی و درد مندی بی ام، مرا مچارهی بدیو فر        
 ی از نوعی و عذابندی بی و مرا نم پاشدی مرونی و عذاب وجدان از چشمانش بندی بیم
 . شودی مرشی دامن گگرید

 . مان را احاطه کردهي خانه ی امواج منفبی روزها عجنیا        
 

 رها کرده، همان نی زمي کوبم و دسته اش را روی می جاروبرقي دکمه يبا پا رو        
 ینگاهم را دور تا دور خانه م. رمی گی کنم و زانوانم را در بر میجا کنارش سقوط م

 گرد م،ی سای روبم و میهرچه م.  شودی عوض نمزی چچیه.  ستدهی فایب. چرخانم
 . شودی خانه پاك نمنیغم از ا

 ی هم چاره اش نمي پاك کننده اي ماده چی خانه کبره بسته انگار و هنیروح ا        
 .شود
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 دی چرخش کلي دوزم که صدای منی زم فشارم و نگاهم را بهی زانو ميچانه رو        
به کل گذر زمان را فراموش کرده .  فرستدی ساعت مي عقربه هایدر قفل،نگاهم را پ

 .بودم
 

 ی قلب از کار افتاده ام ضربان مند،ی نشی که در گوشم مشی پاهايهنوز هم صدا        
 . تپدی ممارگونهی و بضی روزها ضربان قلبم هم مرنی اما اردیگ
 

 سالم _        
 

 رود اما آنقدر حس و حال ی ضعف مدنشی چرخانم و باز هم دلم از دیسر م        
 . کندی ملی را زایشگی همری همراهش هست، که تاثگریمزخرف د

 
 سالم _        

 
 ینه من به خوب بودن تظاهر م.  فشارمی زانو مي و دوباره چانه رورمی گینگاه م        

 روزها نی اگری حال بد را دوست ندارم اما دنی پرده بودن در ای بنیکنم نه او و من ا
 !ستی هست که زمامش در دست من نزهای چیلیخ

 خش ي شوند و باز صدای تر مکی که هر دم نزدستیی قدم هايگوشم به صدا        
 :دارش

 
 ؟ی نشستنجایچرا ا _        

 
  شه؟ی نمزیم کنم، تی مزی تمیهرچ _        

 
 . چرخاندی و نگاهش را به اطراف مندی نشی ممیبرخالف انتظارم روبرو        
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 .ی خواد خودتو خسته کنینم... خوبه که _        

 
 ی می کنار جاروبرقانمانی را می کوچکی پاکتفی اندازد و کی را کنارش مفشیک        

 :دی گوی است که خودش مفی کاتینگاهم به محتو. گذارد
 

 ...هیگوش _        
 

 ام یمی قدلی ام با موبايری و درگشبی دي مانده و ذهنم به سوفی کينگاهم رو        
 ام را با يری که درگيدی رود و فری کردم، میکه بعد از بازگشتمان از آن استفاده م

 .ی گوشنی ادنی اش شده بود خرجهی بود و انگار نتدهی هنگ کرده دیگوش
 

 ...زم نبودال _        
 

 : کندیچپ چپ نگاهم م        
 

 ... بنداز روشمکارتتوی االن سنی هماریب _        
 

 خبر و ی بنی چننی بود، آن هم ادهی خريزی چمی که براي بارنی دانم آخرینم        
 ی چه حسدی دانم بای نمتی موقعنی بود و حاال و در ای آنکه خودم خواسته باشم، کیب

 ام را ی رود و گوشی دار افکار و احساساتم هستم که خودش مرویدرگ. داشته باشم
 رونی را از جعبه اش بی بزند گوشی آنکه حرفی بند،ی نشی ممیدوباره روبرو.  آوردیم
 . شودی ممکارتی آورد و مشغول نصب سیم

 ی گوشفی که از کي با مزه اي فانتزی آدمک چوبزی آويچشمان من اما رو        
 ی دارد و به گوشی را هم برمزی و آودی آی مشیدستش پ.  ماندی افتاده ثابت مرونیب
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 پرخاطره اش مقابل زی رنگ با آودی سفی گذرد که گوشی نميزی و چزدی آویم
 هستم که يزی خاطره انگی داشتنت دوسزی آوری من اما درگرد،ی گیصورتم قرار م

 . بودمش سپردهیسالها بود انگار به دست فراموش
 

 : دهدی را مقابل صورتم تکان میگوش        
 

 گه؟ی دی دوست داشتي جورنیهم _        
 

 را در شمی چند سال پيایبا تمام وجودم تکرار رو.  رودی مشی اجازه پیدستم ب        
 : پردی مرونی پر بهت از حنجره ام بیی و صدارمی گیمشت م

 
  بود؟ادتی _        

 
  جلو چشممي اومددمشیتا د _        

 
 اراده یب.  کنمی و چشمان گرد و قلنبه اش را ناز مرمی گی دستم مانیآدمک را م        
 ی منیری شی و دلم بعد از مدت ها پر از حسندی نشی بر چهره ام مرآشنای دیتبسم
 که یحس. دی فري بدون عذاب وجدان های نسترن حسي هی بدون سایحس. شود

 !ستی بهاري روزهاگارادی
 

 ! تو جذابهي آدمک انقدر برانی اهی دونم چیهنوزم نم _        
 

 . حقوقش بودنی اولادگاریآن آدمک .  مرد منی ندانيخب حق دار        

 :دی گشای هوا چهره ام را می بي آن روز تکخندي آورادیبا         
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 ... کل حقوقت شد غذاادتهی _        
 

 . خنددی جان، اما میب!  خنددیاو هم م        
 

 ی کم بود نامردا همونو هم به زور میلی خنمی بی کنم میحاال که فکرشو م _        
 .دادن

 
 دنی با هم خندنی و امی خندی جان، اما می بم،ی خندی هر دو با هم منباریا        

 . چسبدی مبی اما عججانیهرچند ب
 

چطور آن روز را فراموش کرده .  شودی مدی جدی آدمک چوبخینگاهم باز م        
 .بودم

 که ي حقوقش را به خانواده اش بدهد، خانواده انی که خواست تا سور اوليروز        
 . شدی اش نمیشامل پدرو خواهرو برادر ناتن

 ی ملی خانواده را تشکنی ااریمن و مامان و هامون، بابااتا و شهربانو جان و، ماز        
 .میداد

 . ام بودی روز زندگنی بهتردیشا.  بود آن روزيآخ که چه روز        

 یآدمک. بشی جي ته مانده ي هم شد حاصل خرده اسکناس هایآن آدمک چوب        
 یِچی که من نگاهم به جاسوئیکه به اشتباه تصور کرد چشم مرا گرفته، در صورت

 بی جي هم دوبرابر بود و موجودمتشی بود، که البته قی پشتفی ردي شده زانیآو
 که در ي ای شنی آن شد، محبوب ترز که بعد ایآدمک.  برابر بود با همان آدمکدیفر

 . داشتمای دننیا
 

 ؟ی کنی مریکجاها س _        
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 یی آن روزهاست، همان روزهادینگاهش نگاه فر.  کنمیسر بلند کرده نگاهش م        

 که نسترن یی را دارم؛ روزهاشی ورزم و آرزویعشق مکه من هنوز در خاطرم به او 
 ! هم، نبوديگری دي من نبود، ترس از بودنش براي که اگر عشقش براییروزها. نبود

 
 هیطونی شر و شيِ که روبرومه، همون همایی همانی کنم ای وقتا شک میبعض _        

  تو؟يچرا انقدر عوض شد...  بودامی بچگيکه همباز
 

 : کنمیسرکج کرده نگاهش م        
 

 ؟يتو عوض نشد _        
 

 :نی شود و نگاهش دوخته به زمی منیسرش از اخم نشسته برچهره اش سنگ        
 

 ...ــیخب من شرا _        
 

 : گذارم ادامه دهد من او را از حفظمینم        
 

...  من امايدی به عشقت نرستو... کنهی تو با من فرق مطیشرا... یگیراست م _        
  شدم، نه؟ی عوض مدیپس من نبا! دمیرس
 

 م؟ی مثل آدم دو کالم با هم حرف بزنمی توانیچرا نم.  شودیباز کالفه م        
 

 ... نبودنیمنظور من ا _        
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 ی وقتد،ی فری روراست باشي خوایچرا نم... می نداريمن و تو که دبگه نگفته ا _        
  شناسم؟یرو از خودم بهتر ممن تو 

 
 : فرستدی مرونینفسش را آرام ب        

 
 پس ی شناسی منو خوب می کنیتو که ادعا م... منظور من به فوت مامان بود _        

 ! آروم شدی از کطونی شرو شدیکه اون فر...  عوض شدمی من از کی خوب بدوندمیبا
 

 ی سابق از او باقدی با رفتن نسترن همان فرنکهی داشت اما نه اقتیحرفش حق        
 .مانده باشد

 
  مرگ نسترن تو رو عوض نکرد؟ی بگي خوای میعنی _        

 
 : کندی نگاهم میقی عميسر بلند کرده با دلخور        

 
 !نابودم کرد... عوضم نکرد... نه _        

 
 خودم افسار سخن را به یقت اما وردی گی و قاطعش میسی رودروایدلم از جواب ب        

 . ماندی هم نمیتی گله و شکاي سمت کشاندم، جانیا

 ازاده ی فهمم که جوابش خودش را هم ناراحت کرده اما انگار حرف دلش بیم        
 :دی گوی شده است که ناراحت ميبر زبانش جار

 
  هم من؟ی بشتی بدم که هم خودت اذی جوابهی که منم ی زنی می حرفهیچرا  _        

 
 : کنمی مي اراده حرف دلم را بر زبان جاریب        
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 ما دوتا، منُ انتخاب نی و بی نسترن شده باشالی خی تو بشهیچون باورم نم _        

 .یکرده باش
 

 : توپدی شود و می می بار عصبنیا        
 

 شه؟یچرا باورت نم _        
 

  ماند؟ی بسته نمگریچرا دهانم د        
 

 !ستی نیچون باور کردن... شهی کس باورش نمچیه _        
 

 : دهدی و سرش را تکان مدی سایدندان بر هم م        
 

 خوام ی نمگهی و دمی زنی بار راجبش حرف منی آخري هما امروز برانیبب _        
 باشم سفت دی که باییمن انتخاب نکردم، اما سرجا...  مورد بشنومنی در ایحرف

 که یی قوالي همه ریبزنم ز... زی همه چری که بزنم زستمیاونقدرم نامرد ن... ستادمیا
 يمن دارم برا..  بفهم همانویا...  نابود کردمامانمو  مثل بابام کهیکیکه بشم ... دادم

 ي همون همای کنم و از تو هم انتظار دارم بشی تالشمو مي همه ی زندگنیحفظ ا
 ...دوسش داشتم شهی که من همیهمون... سابق

 
 ی جواب ها بدتر مرا آتش منیا. ستندی قرار من نی جواب ها جواب دل بنیا        

 .زند

  شوم؟یپس چرا خفه نم        
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 ؟يای با زنده بودن نسترن کنار ميچطور _        
 

 ی فرو مشی موهااهی پرد و پنجه در سیدر جا م.  شودی آتش ميمثل اسپند رو        
 :برد

 
چرا هر دومونو عذاب ... ی زنی حرفا رو منیچرا ا...  دونم همای دونم نمینم _        
 بشه مثل قبل از زی همه چي ذاریچرا نم...  همای کنیچرا تمومش نم... يدیم

 اومدنش؟
 

 و خفه زدی ری مرونی خودش را بي زبانم فقط نگفته هاشی تمام چرا هايبه جا        
 : شودینم
 

 ....تو به طالق _        
 

 ...دهنتو ببند... خفه شو _        
 

 . لرزاندی کل خانه را مچی چهار ستون بدن من که هادشی فريصدا        

 و به زور ردی گی را محکم ممیبا دو دست شانه ها. دی آیبا شتاب به سمتم م        
 : غردی کند و با خشم می صورتم خم ميسرش را رو.  کندیبلندم م

 
 ... زنمت کهی کلمه رو بشنوم چنان منی هما، اگهی بار دهی فقط گه،ی بار دهی _        

 
 : فرستدی مرونینفسش را در صورتم ب.  بنددیسکوت کرده چشمانش را م        

 
 ... روزانیبذار بگذره ا _        
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 : ماندی کوبد و دهانم بسته نمی قدرت منیقلبم با آخر        

 
 چرا؟ _        

 
 : غردیم        

 
 ؟یچرا چ _        

 
 ؟ی نباشزی پرویی تکرار دانکهی ايفقط برا _        

 
 نیگزی رود و غم جایآرام آرام خشم از چشمانش م.  کندی نگتهم مرهی خرهیخ        

 : کندی شود زمزمه میم
 

 تی واقعهی نیا... میمن و تو ازدواج کرد... ستی که بوده مهم نیلیبه هر دل _        
 ! کنهی نمریی وقت تغچی که هتی واقعهی... هما

 
 خواهد تکرار ی که نمنیا.  کندی مدیی خوانم که حرفم را تایو من از چشمانش م        

 !پدرش باشد
 

 شوم و وارد یاز اتاقم خارج م.  کنمی ام را صاف می نشسته بر روتختي هانیچ        
 کاناپه را بر نیی افتاده پايپتو. ی نامتناسبيچه واژه  "شوهر".  شودیاتاق شوهرم م

 خوابگاه ي رهی خیکم.  گذارمی مي زنم و مرتب گوشه ایآرام آرام تا م.  دارمیم
 . شومی ولو مشی دلم روت مانم و بعد به خواسیشوهرم م

 "ی دوست داشتنزینفرت انگ "        
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 . کشمی کنم و نفس می درون بالشتش فرو مینیب        

 ! اثری و بدهی فایچه ب        

 ینگاهم را دورتادور اتاقش م.  دهمی مهی کاناپه تکيسر بلند کرده به دسته         
 .چرخانم

 خانه نی قابل انکار است، پس چرا اری غتی واقعکی نی اگر ام،یاگر زن و شوهر        
 !دو اتاق دارد

 چرا ؟ي شوی قرار می اندازد، بی مان مي اش را به خانه هی که شب سانیچرا هم        
 ی شود؟ چرا تو تنها کارمند شرکت می مزی خانه از چشمانت سررنی به فرار از الیم

 خانه انجام دهد؟ چرا بدون نی تا صبح در ادی اش را باي مانده ی باقي که کارهايشو
 چرا ؟یی گشای فرارت مهی زبان به توجدیای برونی من بي  از زبان الل شدهیآنکه حرف

 ؟يزی گری از من منی چننی است، اتی واقعکی نیمرد من؛ چرا اگر ا
 
 

 سردم قدم ي خانه انی ست، مرمی که از صبح دامن گی سروتهیخسته از افکار ب        
 ي خوام قطع کنم که صدایکم کم م.  شمارمی فرجام را می بي بوق هاي زنم و صدایم

 :ندی نشی میگرفته اش در گوش
 

 سالم هما _        
 

 ؟يسالم خواب بود _        
 

 ...نه بابا خواب کجا بود _        
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 ی را در شکم جمع ممیپاها.  دهمی جا مدی راك محبوب فری صندليخودم را رو        
 : خورمی فشارم و تکان می اش میکمر به پشت. کنم

 
 صدات چرا گرفته؟ _        

 
 . نده حوصله ندارمری مثل مامان گگهیخوبم هما تو د _        

 
 پر یتوپش حساب.  کنمی را جمع ممی دست و پای پرند و کمی باال ممیابروها        
 .است

 :دی گوی می چپ زدن که خودش شاکی علي به گوچه ای دمی پرسنیمانده ام ب        
 

 ؟ي کارو کردنیچرا اهما  _        
 

 :می گویمن و من کنان م        
 

  کار کردم مگه؟یچ _        
 

 شی کشوندی چيبرا... تای سراغ بی رفتی چيبرا...  کار کردمی چگهیتازه م _        
 . سوختهيخب موفق شد..  دلش برام بسوزهی خواستیم... مارستانیب

 
 : زنمی بلند مزاحم را پشت گوشم ميموها        

 
 نکهی اونم قبل از ادنشی بار رفتم دهیاوال که من فقط ... تند نرو هامون خان _        

 ای همش گهی حالت بد شد من دیدوما وقت... می هم نزدیحرف خاص... حال تو بد بشه
 رفتم سراغش ستادهی امارستانی دم در بدمی دی روز اتفاقهی...  خونهای بودم مارستانیب
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روز آخرم که ... دهی مشترکتون فهمي از دوستایکی قیطر ماال ازداوود گفت احت
 زنگ زد به من و خب شیفقط چند روز پ...  بودمارستانی دم در بشیدیخودت د

 ...منم
 

 : توپدی میعصب        
 

 .يآمار منو بهش داد _        
 

...  فهمهی مدنی کشکیآره چون فکر کردم اگه نگمم خودش با دوبار کش _        
 دوست نی که فرق بشی شناسی انقدر نمیعنی... تی به خری زنیبعدم تو چرا خودتو م
 ؟یداشتن و ترحم و بفهم

 
 تا خوب با خودش کنار می گوی نميزی شود و من هم چی میسکوتش طوالن        

 .دیایب

 :ندی نشی زمزمه اش در گوشم میبعد از کم        
 

 ... خوام بدبختش کنمینم _        
 

  هامونرهی بگمیبذار خودش تصم _        
 

 :دی گوی مي جواب با لجن گرفته ايبه جا        
 

بعدم حالم .  تا تموم شهنهی شیبست م. مارستانی بادی مزمیالیچند روزه موقع د _        
 ی رفتار مبهیانقدر غر...  زنهی کلمه با خودم حرف نمکی... رهی پرسه و میاز دکتر م

 ...مارستانی داشته اومده بي اگهی کنم کار دی وقتا حس میکنه بعض
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 دختر جالب و دوست نیچقدر ا.  شودی منی مزقی عميچهره ام به لبخند        
 . ستیداشتن

 
 ی خواستی می سوخترهی گی نملتیآهان پس بگو چرا توپت پره چون تحو _        

 به دست آوردن دل زن داداشم راه ي که برانمیبیم...  آرهياری سر من دربشویتالف
 ...ي دارشی در پيدراز

 
 ی و زمزمه اش که با حسرت مندی نشی آرامش به دلم مي تک خنده يصدا        

 :دیگو
 

 !زن دادش _        
 

 دلِ ماتم نی تو اي خنده هاي با صدادی تر از جانم بخند تا شازیبخند برادر عز        
 .ردی ها فاصله گیاهی از سیزده کم

 : کندی آهش باز دوباره حواسم را جمعِ او ميصدا        
 

 ... بدنتیخانوادش محاله رضا...  همه عذابنی داره ادهیاما چه فا _        
 

 حال و ي از ای کمنکهی اي حال برانی نباشد، با انی چننی کنم که ایدر دل دعا م        
 :می گوی زده، میهوا درش آورم به در شوخ

 
 بعد فکر خانوادش دهی متی خودش رضاي که کردي با اون کارنیشما اول بب _        
 ! تو هامونی هستیواال چقدر از خود راض... باش
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 : دهدی ام میاو هم پر به پرِ شوخ        
 

 !باز من به تو رو دادم هما _        
 

 ! رفت هامونادتیباز تو احترام به بزرگتر  _        
 

 ... سال از من بزرگترههی اومد ادشی نی خدا باز ايا _        
 

 . سال و سه ماهکی _        
 

 ... سال و سه ماهکیباشه باشه  _        
 

 : پرسدی مکث میباکم        
 

  تو چه خبر؟نمیحاال بگو بب _        
 

 : بنددی می ادامه دادن شوخي راه را براشی و سوال پر معنايلجن جد        
 

 ست؟ی نيخبر _        
 

 ؟يباز شروع کرد _        
 

 رمی مای تو خونه م ای که از صبح تا عصر شرکته منم دیفر...  بگم خبیچ _        
 ...نی همرونیب

 
  شد؟ینسترن چ _        
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 ... رفته بودمی ما برگردنکهیقبل از ا... رفت... اون خب _        

 
  کنه؟ی نمتتی اذگهی ددیفر _        
 

  کرده آخه؟تی منو اذینه هامون اون ک _        
 

 :می گوی معی که سردی بگويزی خواهد چیم        
 

 ...می ما خوبیعنی... من خوبم... نگران نباش هامون_        
 

 ؟ی کنی رو ازم مخفيزی به حالت هما اگه چيوا _        
 

 ... اون اخالق گندتو درست کن مامان گناه دارهکممی... باشه تو حرص نخور _        
 

 ... خب بابایلیخ _        
 

 کنم که ی کالنتر محل خداحافظنی فرار از دست اي و براری السعی خواهم سریم        
 :دی گویم
 

 ن؟ی هما خبر داریراست _        
 

 :می گویبا مکث م        
 

 ؟یاز چ _        
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 ران؟ی اادی خواد بیم... زی پروییدا _        
 

 شود ی آوار می صندلي شده بود دوباره روزی خمی بلند شدن ني که برایتن        
 : کندی با شدت به عقب حرکت میصندل

 
        _ ؟یک 

 
 زد، از حال من ی حرف می مامان داشت باهاش تلفندمی شنشبی دونم دینم _        

  دونه؟ی نمدیفر...  گفت از سفر شما دوتایم
 

 : خورندی در هم گره ممیاخم ها        
 

 ... دونمینم _        
 

 ن؟یپس هنوز شکراب _        
 

 ی بيمتوجه منظورش از جمله .  گذارمی منی کنم و پا بر زمی را ثابت میصندل        
 :می گوی مجی شوم و گی اش نمیربط و لحن عصب

 
 ؟یچ _        

 
 قراره زی پروییدا... ي بذاری تونی سر کار منو نميبببن هما تو هرکس و بذار _        

 ی وسط فقط تو نمنی انکهیا... دمی مامان فهمي از حرفاشبی دونه، دی هم مدی و فرادیب
 یعنی...  هنوز مشکلتون حل نشده نکهی از اری تونه داشته باشه غی میلی چه دلیدون

 ن؟ی زنی نمحرفم گهیشما دوتا با هم د
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 رونی آهم از حنجره خودش را برمی را بگی گوشی حواس و بدون آنکه دهانیب        

 : شودی گشوده مهاتی توجي کشاند و زبانم برایم
 

 ی دونیبعدم خودت که م... حتما فراموش کرده بگه...  هامونستی نیمشکل _        
 ... که بخواد خبرشو هم پخش کنهستی ندی دلخواه فرزی پروییاومدن دا

 
 ... من هستم همايبه هر حال هر وقت بخوا...  طفره برویتو ه...  خبیلیخ _        

 
 ... یمرس _        

 است و دی فرامدنی نری از ذهنم درگیمین.  کنمی بار هزارم ساعت را نگاه ميبرا        
 بعد از هامون تماس گرفته و ی مشکوك مامان که کمی تماس تلفنری درگرگی دیمین

 می بگوشی را برای مورد و جزئی بی حتيزی اصرار داشت هر چنکهیا.  کرده بودجمیک
 را زی دهد همه چی محی که ترجنی اخت؛ی به هم را آخرش که به کل حالم ريو جمله 

 .از زبان خودم بشنود و زبان من که طبق معمول بسته مانده بود

 ری کند و حضور دی افکارم را قطع مي بازو بسته شدن درب خانه رشته يصدا        
 .هنگامش را اعالم

 خانه قرار داد بسته نی در قفل ادی چرخش کليقلب ناکوکم هم که انگار با صدا        
 . گذارندی سر به فلک مزشی جنون آمي، کوبش ها شودی بلند مشیکه تا صدا

 آخرش و پناهنده شدن من به اتاقم و ي هاماتومی و اولتروزیبعد از بحث د        
 او را گری شکستن به آن ندادم، دي بود اجازه ی که به هر جان کندنی با بغضيریدرگ

 دی طلبی میی تنهای به قدر کافمانیحالِ هر دو.  از من نگرفتی و او هم سراغدمیند
صبح هم تا از خروجش از خانه مطمئن نشدم . می باشته به کنار هم بودن نداشيازیکه ن
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 رد و بدل نشده بود و انمانی می و تماسامی پچی حاال هنی و تا همامدمی نرونیاز اتاق ب
 . افتاده امری آشپزخانه گانی کردم میحاال با حضورش حس م

 کنم، در دی دانم چه بایواقعا نم.  کنمی ها منتیکردن کابخودم را مشغول مرتب         
 شده و البته با ی تو دماغی با تُنشی حرکات و رفتارم هستم که صدالی دار تحلرویگ

 : شودیشتاب در خانه پخش م
 

 . نکندارمیب.  رم بخوامیسالم من خستم م _        
 

 بسته شدن درب يد صدا شوند و بعی که با سرعت دور میی قدم هايو صدا        
 !اتاقش و سکوت

 باال بر خورد ي طبقه ي باز مانده نتی شوم که سرم به درب کابیمتعجب بلند م        
 . آوردی کند و آخم را در میم

 شوم و چشمان به اشک ی ولو منی زميضعف کرده و دست بر سرگرفته رو        
 رسد حواله ی فشارم و هر چه فحش به دهانم می هم مينشسته از شدت دردم را رو

 . کنمی می درب لعنتي

 خود به خود مرا به سمت می شوم و قدم های بلند مدی آی که حالم جا میکم        
 . کشانندیاتاقش م

 
 و خش دار و مهم تر ی تو دماغي تُن صدانی ا،ي خبری بنی لحن، انی اد،ی فرنیا        

 هستند که نتوانم ی موجهلی شک کردن دالي فرار، به نظرم آنقدر برانیاز همه ا
 :ردیخودم را کنترل کنم و دستم خود به خود رو درب اتاقش ضرب گ

 
 .زمی بعد عزيهما جان بذار برا _        
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 ي خبر هاشیصدا.  افتدی و دلم به شور موندندی پی با قدرت به هم ممیاخم ها        
 ي رهی نشستن رو دستگي دهد و دلم که آب از سرش گذشته دستم را برای نمیخوب

 . کندی مبیدر ترغ

 شوند و بعد ی نچ گفتنش را مياول از همه گوشم صدا.  کنمی فکر در را باز میب        
 جسم نشسته بر کاناپه یاهیفقط س.  افتدی اش میکیچشمم به جمال گم شده در تار

 چراغ ندی نشی زبانم مي که رويا " شدهیچ"همزمان با .  دهدی را نشانم مشیاش جا
 شود و رنگ از رخم ی واقعا به جمالش منور مار بنی کنم و چشمم ایرا هم روشن م

 : پردی مرونی از حنجره ام بیناخود آگاه "نیه" پرد و یم
 

 شده؟... چت... دیفر _        
 

 ها و ي دارد و کبودیش بر م ایشانی پي و دستش را از رودی گویم "نچ"باز         
 . کنندی مانی خشک شده واضح تر خود را نمايخون ها

 ی بودند، به آندنی صبرانه منتظر باری آماده به خدمتم که انگار بياشک ها        
 : کشانندی می لعنتي مرا به سمت کاناپه می کنند و قدم های مسیصورتم را خ

 
 .گفتم که...  هما جان ستی نيزیچ _        

 
 .رمی ام را بگهی گري توانم جلوینم        

 
 ...ستین... يزیچ... نیا _        
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 ي بود که خودم را برايچند روز. می بگويزی چنی از اشی گذارد بیو هق هقم نم        
 بهانه نی کردن خودش به ای خالي نکردن کشته بودم و حاال دلم براهی بودن و گريقو
 .گ انداخته بودچن
 

 ...آروم باش... هی زخم جزئهی من خوبم نیبب.. ستی نيزیچ _        
 

 شوم و چهره لغزان شده اش در اشک ی کاناپه آوار مي جان کنارش رویب        
 ردی گی گذرانم و دلم هر لحظه بشتر آتش میچشمانم را از نظر م

 !ستی نيزی و ورم کرده؛ واقعا چی زخمیشانی متورم و کبود، چشم کبود، پینیب        
 

 ی مشی زخم ها را در پری مسگرمی و دست درمی گی دست مقابل دهانم مکی        
 .ردیگ

 صورتش از درد دی نشی چشمش مری زي پوست ورم کرده يسر انگشتم که رو        
 : شودیجمع م

 
 ؟يدعوا کرد_        

 
 ...خوبم به خدا... تصادف کردم... ستی نيزیگفتم که چ _        

 
 ي کنم و انگشت به سمت کبودی را پاك مي جاري و با خشم رد اشک هایعصب        

 : برمیها م
 

... فرق تصادف و... من خرم... با مشت... ي تصادف کردیبا چ...  تصادفهنیا _        
  فهمم؟ی رو نميکتک کار
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 شود تا ی مدهی که پشت هم به صورتم کشی آورد و دستی مشیدستش را پ        
 : شودی و به طرفم خم مردی گی زبان نفهم را پاك کند را در دستش مياشک ها

 
 .می زنیحرف م...  خب آروم باشیلیخ _        

 
  بال رو سرت آورده؟نی ایفقط بگو ک...  خوامینم _        

 
 :ردی گی دستم را هم میکیآن         

 
 ...شهی هما صورتت زخم میکنیار م کیچ _        

 
 :ردی گیباز هق هقم اوج م        

 
... هی خونتیشونیپ... شهیچشمت باز نم... دماغت شکسته... به درك... به جهنم _        

 ...يدید... نهیخودتو تو آ... تو اصال
 

 : دوزدی مسمیچشمانش را به چشمان خ        
 

 . من خوبمزمیعز _        
 

 رفته را به طرف شی دست هاشنی که به اسارت دلنمیبا اتمام جمله اش دست ها        
 . کندی مرشی نظی مرا مهمان حجم حضور برانهی کشد و غافلگیخود م

.  را نداردنی دلنشي گرمانی زند که طاقت آرام گرفتن در ایدلم اما آنقدر شور م        
 ی کشم که دستانش را کمیبا فشار تنم را عقب م. ردی گی را نفهمد آرام نمقتیتا حق
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 ي و تنها فکرردی گی کند، صورتم دوباره مقابل صورت درب و داغانش قرار میشل م
 : آورمیبر زبان م  رسد رایکه به مغز ناقصم م

 
 اره؟یماز... کاره _        

 
 : شودی زند که باز چهره اش از درد جمع می ميتک خند        

 
 اروی مازي تصور کردیتو چ _        

 
 چی درب و داغان هي چهره نی که انمی بیفقط م.  کندی دانم مغزم کار نمینم        
 . من ندارددی به فریشباهت

 
 سرت آورده؟...  بال رونی ایک... فقط بگو... دیفر...  دونمینم _        

 
 . کندی قلبش مي کشد و گوشم را مهمان تپشهایدوباره دستم را م        

 
  برات؟گمیآروم باش م...  نکنهیباشه باشه گر_        

 
 گذارد حاال هم که ی است که نمادی فضا بر دلم آنقدر زنی ایشگیحسرت هم        

 : دهدی هق هقم را اوج منی و همندی شده ام، لذتش تمام و کمال بر دلم نشرشیاس
 

 بگو؟... مآروم _        
 

 : و بعددی آی مشی نفس هاياول صدا        
 

 ... شدمری درگاریبا خشا _        
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 را هی شود و هق هق و گری ام وارد می اشکي بر سلول هایآمدن نامش مثل شوک        
 رهی و خرمی گی فاصله می و بعد کممانمیچند لحظه هنگ کرده ثابت م.  آرودیبند م

 :میو گیدرچشمانش دلخور م
 

  شد پس؟یچ...  برگشتهاری خشایمگه نگفت... یباز بهم دروغ گفت _        
 

 ...دوباره برگشته... دروغ نگفتم بهت _        
 

 برگشته؟ _        
 

 شل شده اش را کامل از دور کمرم ي دهد و دست هایسرش را کالفه تکان م        
فکر .  فرستدی مرونی دهد و نفسش را بی مهی کاناپه تکیبه پشت.  کندیآزاد م

 : آوردی ملخ ها به ذهنم هجوم ميبازگشت نسترن مثل حمله 
 

 ؟ینستـرن چ _        
 

لعنت .  پر حرف استينگاهش از آن نگاه ها.  کندی چرخاند و نگاهم میسر م        
 :دی گوی کشد و می مي فهمد انگار که پوف کالفه ای ترسم را مم،یبه چشم ها

 
به هرحال ... فهمهی مرانی اادی می خبر نداشت و قتشیی داشیمثکه از رفتنش پ _        

هرچند ...  کنهی که از دستش رفته، االنم اومده بود حرصشو سر من خالدهیحاال فهم
 ...منم براش کم نذاشتم

 
 ش؟یزد _        
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اما ... ذاشتمشیه نم کرد که زندی نمرمی کرد و از پشت غافلگی نمياگه نامرد _        

 ...ادی تا حالش جا بيبه هر حال کشوندمش کالنتر
 

 را اری نحس و خطرناك خشاي هیسا.  کنمی را نگاه مشیدر سکوت زخم ها        
 . گذاشتمی مدی دلم بايکجا

 
 ... نداشتیرفتنش که به تو ربط... خب چرا اومد سراغ تو _        

 
 از زویبه هر حال اون همه چ...  تونه بزنه هرچند با اونم شکرابهیعموشو که نم _        

 ...نهی بیچشم من م
 

 :دی گوی معی که سرمی بگويزی خواهم چیم        
 

 ...فکرتو مشغول نکن...  لطفانیبب _        
 

 دارد، ی که دست از سرم بر نميبا دلشوره ا.  قصه سر دراز داشتنی که ايوا        
 :م شویبلند م

 
 .مارستانی بمیپس پاشو بر _        

 
 : دهدی مهیکالفه سرش را به کاناپه تک        

 
 .ستیباور کن الزم ن _        

 
 : کشمیدستش را م        
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 ...دیپاشو فر _        

 
 ... شوالی خیجون عمه ب...  نجات اومدماریهما ول کن تازه از دست ماز _        

 
 : رومیناالن کنارش وا م        

 
 ... آخهي دیچرا قسم م _        

 
 ...خوبم هما به خدا خوبم _        

 
 :دی گوی خاص میبا حال        

 
 ...ستی اولم نيدفعه _        

 
 :می سای دندان بر هم میعصب        

 
 تورو داغون کنه ادی بار بهی کثافت عادت داره هرچند سال اری خشانیآره ا _        

 ...بره
 

 :ردی گی اش را می نسترن در زندگي دور و حضور تازه ياشاره ام به سال ها        
 

 .اون دفعه من ناکارش کردم _        
 

 ی منی کنم و غمگی را نوازش مشی کنج ابرویمی برم و زخم قدی مشیدست پ        
 :میگو
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 ...خودم برات بستمش.. . هستنجای هنوز اشیادگاریخوبه  _        

 
 : کندیآرام زمزمه م        

 
 هم خودت ببند که من دکتر برو ناروی اای بيتو که سابقه دار... زمی عزنیآفر _        

 ...ستمین
 

 ی رختکن حمام می راههی اولي کمک هاي شوم و به قصد جعبه ی بلند مدیناام        
 .شوم

 
 

 شتری کشد، دل خودم بی که مي کشم و از دردی اش مینی زخم بيپنبه را رو        
 : رودیضعف م

 
 ؟یاگه شکسته باشه چ _        

 
 نشکسته _        

 
 : آوردی منیی را پاخیکمپرس         

 
 ... ورم دارهد،یبذار رو صورتت فر _        

 
  مونهیباالخره که جاش م... الی خیب_        
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 ی دارم که ناراضی صورتش نگه ميو خودم کمپرس را رو زنم یدستش را پس م        
 :دی گویم
 

 ی شیول کن هما خسته م _        
 

 یکم.  آورم تا کامال بخوابدی فشار مشی اش به شانه هایتی توجه به نارضایب        
 دست کیبا .  راحت تر شودشی کشم تا جای کاناپه عقب تر مي لبه يخودم را رو

 چهره اش ي اراده روی بگرمی و دست درمی کی صورتش ميو و را رخی ي حاوفیک
 . کندی زخم ها را نوازش مي و جاندی نشیم

 نوازش زخم ها الی خی شود تا دست خود سرم بی اش هم با عث نمرهینگاه خ        
 نه اما زل ای فهمد ی دلم و از فرمان خارج شدن حرکاتم را مي قراری دانم بینم. شود

 .دی آی زند در چشمانم و با دلم راه میم

 دست نوازشگر را ی شود که معذب و البته به سختی منیسکوتمان آنقدر سنگ        
.  گردمی حالت منی خارج شدن از اي برای کشم و به دنبال حرف و سخنیعقب م

 .ندی نشی دارد و اخم بر چهره اش می اش را بر مرهی فهمد انگار که نگاه خیحالم را م

 :می گوی خبر هامون ميادآوریو من با         
 

 چه خبر؟... خب ... مم _        
 

 ...یچیه _        
 

 ؟یچیه _        
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 مکث انگار حرفم را ی شود و با کمی چشمان پرسشگرم مخیدوباره چشمانش م        
 :دی گوی که اخم کرده مردی گیم
 

 .رانی اادی خواد بی متییدا _        
 

 !"تییدا" شد یم "بابا" ي بود لفظ سرد و اجباریهرگاه شاک        

  پرسد؟یقبل از من خودش م        
 

 ؟ی دونستیم _        
 

 :می گوی کنم و گله مند می ام را پنهان نميدلخور        
 

 ؟یانتظار داشتم تو بهم بگ _        
 

 ... رفتادمیبعدم ... اما خب نشد...  خواستم بگم بهت ی مروزید _        
 

 : دارمی را بر مسهی کند که کی جابه جا میسرش را کم        
 

 ... هماادی خواد بیدلم نم _        
 

 آمد تا مدتها حال و ی هرگاه پدرش مرد،ی گی لحن پر دردش ميدلم برا        
 ها داری دنی دانست که ای را منی هم ازی پرویی دادیشا. ختی ریاحوالش به هم م

 . دادی رخ مری به درید
 

 اد؟یتنها م _        
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 ... دونمینم _        
 

 :می گوی آرام کردنش ندارم و فقط مي برایحرف        
 

 . گذرهیم... ریسخت نگ _        
 

 ی صورتش بگذارم که دستش را مانع مي را روخی ي سهی خواهم دوباره کیم        
 :کند

 
 ... حس شدهیصورتم ب...  کردمخی... خوبه هما _        

 
 . گذارمی سرش مي باالزی مي را روسهیک        

 
 ؟ي بخورارمی بيزی چهی_        

 
 . خوام بخوابمیم... نه _        

 
 شی دارم و روی کاناپه را بر منیی تاکرده پاي شوم و پتویبلند م.  کنمیاصرار نم        

 یکم. کند یدوباره نشستنم چشمانش را باز م. نمی نشی ممیدوباره سرجا.  کشمیم
 دهد و ی نمتی ترك کردنش رضايدلم برا.  بنددی کند و باز چشمانش را مینگاهم م

 .کند ی به ماندنم نمیاو هم اعتراض

 ی کنم؛ با دستی و ناشناخته، شب را نشسته کنارش صبح مبی عجیو من با حس        
 کند و ی را دنبال مششانی خط روش،یتار موها نوازش تار به هیشگی هميکه به آروز

 . دهدی شود از حسرت ها، اما خواب به خود راه نمی مسی خی که گاهیچشم
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 به پوست شیعطر موها.  کشمی نفس مقی و عمرمی گی ام مینیدستم را مقابل ب        
 ي انرژشی کند و انگشتانم آنقدر از نوازش موهای مازمی نی و از هوا بدهیدستم چسب
 . کنمی احساس نمی خستگچی هي شب زنده دارنی کرده اند که از ارهیدر خود ذخ

 . شودی در چارچوب در ظاهر مدهی که لباس پوشنمی چی صبحانه را مزیم        

 ها تازه رنگ يورم ها کمتر شده اما کبود.  خوردی چهره اش چرخ مينگاهم رو        
 .به خود گرفته اند

 
 ؟يتربه _        

 
 :دی گوی جوابم ميبه جا        

 
 .يخشته شد... شبید _        

 
تا . ندی نشی می صندلي شوم که روی مي چاختنی دزدم و مشغول رینگاهم را م        

.  نداشتمشتری ماندن بي که بارونیاما از ا.  سنگرم را حفظ کرده بودمشیچند ساعت پ
 دلم را قانع ی با هزار بدبختجهیدر نت.  استداری کردم بی حس میمخصوصا که گاه

 . بکندشینوازش موها کرده بودم که دل از نگاه کردن و

 :می گوی می گذارم و ناراضیاستکان را مقابلش م        
 

  شرکت؟ي بري خوایم _        
 

 ...هوم _        
 

 !يریفکر کردم نم _        
 



 599 

 : اندازدی به ساعتش مینگاه        
 

 . رمی مرترید _        
 

 . شودی مشیمشغول هم زدن چا        

 : توانم افکارم را در سرم نگه دارمیدر سکوت خود در فکر است و من نم        
 

 ...اریخشا... گمیم... زیچ _        
 

 :ندی نشی و در چشمانم مدی آینگاهش باال م        
 

 ؟ی کنی کارش میچ _        
 

 ...رونی اومده بقهی اون که صددرصد با وثیچیه _        
 

 ؟ي دی متیرضا _        
 

 . کنهی دوا نميندادنم درد _        
 

 : کنمینگران نگاهش م        
 

 ... ستوونهیاون د...  نشوریباهاش درگ _        
 

 ... کنهی نميکار... نگران نباش _        
 

 :می گوی کنم و ناراحت میبه صورتش اشاره م        
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 ...کارشو کرده _        

 
 شوم و با ی حوصله از آشپزخانه خارج میب.  شودی زنگ تلفن که بلند ميصدا        

 یلی خي ساعت نه صبح در حالت عادنکهیبا ا.  پردی باال ممی نام هامون ابروهادنید
 : هامون حکم سحر را داردي اما برادی آیزود به حساب نم

 
 ؟ي شدزی که سحر خنمی بیم... سالم _        
 

 ؟یسالم هما خوب _        
 

 :می گوی رود و هول می مادمی از ی کند که شوخیلحنش دلم را آشوب م        
 

  شده؟يزیچ... یتو خوب _        
 

  خونه ست؟دیفر... خوبم...  نهیعنی... آره _        
 

 : کندی را در هم ممیا اخم هشیاضطراب نهفته در صدا        
 

  شده هامون؟يزیچ _        
 

 ...نه _        
 

به  " شده؟يزیچ" پرسد ی و همانطور که مدی آی مرونی هم از آشپزخانه بدیفر        
 ،دی آیسمتم م

 :می گوی اندازم و خطاب به هامون میشانه باال م        
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  خودت، مامان خوبه؟یهامون حرف بزن خوب _        

 
لطفا ... دهی جواب نمشویگوش...  کار دارمدی من با فرنیبب... میخوب... آره آره _        
 . رو بده بهشیگوش

 
 را به طرف ی را از من پنهان کند اما گوشيزی خواهد چی که مطمئنم منیبا ا        

 : مشخص شودزی تر همه چعی تا هرچه سررمی گی مدیفر
 

 !با تو کار داره _        
 

 من به چاندنی که مبادا فکر پشی زنم به چشمهای و زل مستمی ای مشیروبرو        
 .سرش بزند

 در هم شی دم به دم اخم هادی بگوی آنکه کالمی اما فقط شنونده است و بدیفر        
 .ندی نشی در نگاهش می نگرانی شود و نوعیتر م

 ی در خانه پخش مفونی زنگ آي کنم که صدای قرار نگاهش میدلواپس و ب        
 :دی گوی کند و خطاب به هامون می مشتری را بدیشود و هول و هراس فر

 
 !دیرس... فکرکنم _        

 
 که کم از شوره ی اندازم و با دلی مدی نگاه به فرکی و فونی نگاه به آکیمتعجب         

 شک جواب من پشت یشده باشد، ب دانم هرچه یم.  رومی مفونیزار ندارد به سمت آ
 .در است
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 را از دست ی کند که توان هر حرکتی مامان پشت در آنچنان شوکه ام مدنیاما د        
 . دهمیم

 . کشاندهنجای آشفته به انی چننی خبر و ای او را بشی شک مادرانه هایب        

 زنگ ي صدای فرستم و وقتی منیی پایآب دهانم را به سخت.  زندیخشکم م        
 باز کردن ي شود و دستم برای نوازد، نفسم حبس میدوباره ناقوس رعب آورش را م

 . رودی مشیدر پ

.  کشاندی نا استوارم مرا به سمت در مي شود و قدم های ميترس در تنم جار        
 و باور منی بی گذارم و ورودش را می خانه مرونیقدم ب.  کندیدست لرزانم در را باز م

 زد نگاه خی نگاه نی کنم که ای و باز باورنمنمی بی و سردش را مرهیچشمان ت.  کنمینم
 رسند و قبل از آنکه کالم از ی به هم ممانی قدم هانکهی اتا  گرم مادرم باشد؛شهیهم

 و ضرب دستش سمت چپ صورتم دی آیزبانِ چوب شده ام خارج شود دستش باال م
 . پراندیسرم م کند و هوش از یرا سر م

 ری ناپذانی سوت پاي صداانی از مدی پر بهت فري کشد و صدایگوشم سوت م        
 : رساندی ام میی شنوايخودش را به سلول ها

 
 ...عمـــــــه _        

 
 !دیتو ساکت فر _        

 
 يسرما.  شودی غالب می سوت کش دارِ لعنتي قاطع و سردش بر صدايصدا        

 ضرب شست مادرم ری درگی از هر حسشی کند و اما هنوز بی میلحنش ته دلم را خال
 .هستم
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 و سی گردد و نگاهم در چشمان خی خود بر ميسر کج شده ام آرام آرام سرجا        
 ی مخی و من از نگاه سرد مادرم می لرزیهر دو در نگاه هم م.  شودیلرزانش ثابت م

 !بندم

 ی و من لرزش دستش را به تمام وجودم مردی گیبل صورتم مانگشتش را مقا        
 :نمیب

 
  منادی بادتیتا ...  زدمنویا _        

 
 : کوبدی اش منهیمحکم به س        

 
 انقدر یتو حق نداشت... که اگه نبودم، که اگه برات کم گذاشتم... مادرتم _        

 ...ی کني بازينجوری اتی که با زندگیخودسر بش
 

 : کندی و لرزان زمزمه مزدی ری دفعه فرئ مکی شی صداتیقطع        
 

 ... هماي کرددمیناام _        
 

 ...ستی هما نریتقص _        
 

 که به پشت ی کند و همزمانی گرفته اش باالخره نگاه مامان را از من جدا ميصدا        
 :دی گوی مي شود سرد و جدی مرهیسرم خ

 
 ...حسابِ تو باشـ _        

 
 . و سرخش گردسی شود و چشمان خی دفعه ساکت مکی        
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 ماسد و یحرف در دهانش م. ندی بی را مدی فري آَشفته تیانگار تازه وضع        
 : اندازدی مهی بر چهره اش سای پررنگ تر از هر رنگینگران

 
 ...چرا... تو ... تو  _        

 
 . افتدی مرونی از چشمم بی زند که قطره اشکیجان و حرکت مرا کنار م یجسم ب        

 : رودی مدی فريبه سو        
 

 چه تونی با زندگنیشما دوتا دار...  خدايا... هی چه وضعنیا.. تو چت شده _        
 د؟ی کنی میغلط

 
 :ستی نشی بي اما زمزمه ادی فريصدا        

 
 ...عمـ... ستی نيزیچ _        

 
  شده؟یگفتن چ _        

 
 ...تصادف کردم _        

 
 :ردی گی با خشم اوج مشی که صدادی آیصبرش سر م        

 
 حرفاست که شما نی تر از ادهی طناب دروغ پوسدی فهمی که نمدیانقدر خام _        

طناب که اون ...  شدهری که ددی فهمی میوقت... دیدوتا دم و دقه بهش چنگ بزن
 ... کنهی و نابودتون مشهی پاره مدهیپوس
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 :دی گوی در چشمانم مرهی چرخد و با تاسف خیم        
 

 ...براتون متاسفم... هر دوتون... دی کرددمیناام _        
 

 نمانده به شی به انقضايزی چگری دنمی بی که می گذارد و با صالبتی مشیقدم پ        
 لرزد، ی کامال مگری که دیی و با صداستدی ای دفعه مکیاما .  داردیسمت در گام بر م

 : لرزاندیدلِ من را هم م
 

 .من کم گذاشتم...  خودم متاسفميبرا... نه  _        
 

 :ردی گی را بخ سمتم ممرخشین        
 

 حرفم ي از زبون خودت بشنوم تو اما برازوی همه چدم،ی محیبهت گفتم ترج _        
 ...يقائل نشدارزش 

 
 ی مرونی و دوقطره اشک همزان از چشمانم بندی آی مرونی منقطع بمینفس ها        
 .چکد

 اندازم که مات و ی مدی سرشار از شرم و عذاب فري به چهره ینگاهی اراده نمیب        
باز نگاهم را به . گری دی منقطع و اشکيدوباره نفس ها.  مامان ماندهي رهیمبهوت خ

 . رودی مرونی افتاده از در بي دهم که با شانه هایمامان م
 

 زودتر به خودش دیمات رفتنش مانده ام که فر.  لحظه ها را باور ندارم انگارنیا        
 شی هوا قدم پی و بمی آیبه خودم م.  داردی برمزی به سمت در خانی و عمه گودی آیم
 . شومی منی شود و نقش زمی فراموشم ممی پاي جلوي گذارم که تک پله یم
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 : کندی را هراسان متوجه ام مدی افتادنم فريصدا        
 

 هما... ي وايا _        
 

 . زندی زانو ممی دود و روبروینگران به سمت م        

 ي من و جاانینگاه نگرانش م.  کنمی و نگاهش مرمی گیدست مقابل دهانم م        
 نی چننی من و رفتن مانده انگار که چشمانش اشی ماندن پنیب.  چرخدی مامان میخال

 . زندیدودو م

 : کنمی کنم و زمزمه می منقطع ام را کنترل مي نفس هایبه سخت        
 

 ...دنبالش... برو _        
 

 زنم و یدستش را پس م..  ندارمی خواهد کمک کند تا بلند شوم اما من جانیم        
 :می گوی بار با هق هق منیا

 
 ...بره... نذار... برو... دنبالش... برو _        

 
 ...تو برو تو خونه... زمی عزارمشیم_        

 
 . دودی شود و با شتاب به سمت در میبلند م        

 
 ...يگند زد... احمق... خاك تو سرت... خاك بر سرت هما _        

 
 : کوبمی منی بر زمدهی چکي اشک هايو جانم را ری بیمشت        
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 ... کردمدشیناام _        
 

 ضرب گاهی از گونه ام که جاریبه غ.  شومی فشارم و بلند می منیدست بر زم        
تمام حواسم شده قد کف دست .  کنمی را حس نميگری درد دچیشست مادرم است ه

 ی اندازم و تلفنی خودم را درون خانه مزانیافتان و خ. مادرم که بر گونه ام نواخته شد
  دارمی شود را برمی زنگش قطع نميکه صدا

 
 ...الو هما _        

 
 هامون _        

 
 :دی گوی بماند میحی آنکه منتظر توضی است که بزی همه چيای خود گومیصدا        

 
 ي آخرادمی مامان خونه نبود و من نفهممی صحبت کردی که تلفنروزید _        

 ... کهنیاز ا...  از اومدن اسم نسترنقایدق... دهی خونه و حرفامو شندهیصحبتمون رس
 

 . شودی مانی چشمم عشی پشبشی تلفن دلی کند و من تازه دلیمکث م        
 

هما ... قسمم داد به روحش... خالصه که شب اومد نشت روبروم با عکس بابا _        
 ...نتونستم نگم

 
 خوام بدانم تا کجا گفته، ی خواهم فقط می را نمنی شرمنده است و من اشیداص        

 : کردهانی آشفته ام را نمای زندگيتا کجا
 

 ؟ی گفتیچ _        
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 ... قبل از ازدواجتيتا شرطو شروطا _        

 
 .زی همه چیعنی نیو ا        

 
 باهاش حرف زدم فکر کردم قانع شده اما یکل... ادی خواست بی مشبیهمون د_        

فکر کنم با پرواز ...  برهدی گذاشته که باغامی کاغذ پهی دمیصبح که از خواب پاشدم د
 ين احمق فکر کردم برا... دمی فهمی مدی بود باطی که دنبال بلشبی ددهیصبح زود رس

 ...اَه هما گند زدم... کردمی کردم فکر نمرفش منصی خوادو به بدبختیشب م
 

 .دی آی مرونی که با سوز از عمق وجودم بی شود آهی ممی قوانیو آخر        

 . کردمدشیمن ناام... من گند زدم... تو چرا برادر جان        
 

 . شودی دکمه ها معیلرزش دستانم مانع بستن سر        

 به رد انگشتان ی نگاهمی شوم و سربلند کرده نی مالی خی آخر را بيدو دکمه         
 ی را بر ملمی و موبافیک.  گذرمی منهی اندازم و از مقابل آی صورتم مي روزشیعز

 . کشانمی روند خودم را به سمت در می نمشی که پییدارم و با قدم ها

.  کشمی ترسم هم خجالت میهم م.  ترسمی با مادرم مییاروی کالم از روکیدر         
 . ندارمییاروی هم جز رويمانش را ندارم و چاره ا چشخبندانی نگاه کردن به يرو

 . شومی کند از خانه خارج می دلم را دك مي که خانه یهمدم با آه        
 

 و دی و فردی جز فرزی چچی زد و هی پرپر مدی ازدواج با فريآن روزها که دلم برا        
 سرنوشت ي که بازدمی فهمی چطور مد؛ی رسی ذهنم هم نمی به چند فرسخی حتد،یفر
 . استدهی سو کشنی مان را به ای زندگي جاده ریمس
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 من و انی ماناتی از جری کرد که اگر کسیآن روزها اصال به مغزم هم خطور نم        
 سرنوشت ریتقص.  کردیآن روزها اصال مغز من کار نم.  شودی باخبر شود، چه مدیفر

 را ری مسنی دانستم هم، باز همی اگر م شکیب.  ام استوانهی از من و دل درادی استین
 . گرفتمی مشیدر پ

 
 . دهدی شتاب ممی به قدم های آژانس کمي تک بوق راننده يصدا        

 از سوار شدن چند نفس شیپ.  اضطراب و تهوع ام را به اوج رساندهیترس لعنت        
 . اندازمی منی کشم و با مکث خودم را درون ماشی مقیعم

 یی پرسد با صدای را مری کشم و در جواب راننده که مسی منیی پنجره را پاعیسر        
 :می گوی م،ی از همان ترس لعنتای هواست ي دانم از سرمایلرزان که نم

 
 ...بهشت زهرا _        

 
 از آنها نشد با ي خبرنکهیبعد از ا.  کنمی را محکم در هم مشت ممیدست ها        

 گفت مامان ی مملو از دردش، که ميابم شد صدا تماس گرفتم که جودیفر
 انداخته و رفته و او خدش ی نثارش نکرده و خودش را درون تاکسی توجهنیکوچکتر

 دای به راه افتاده تا مقصد را پدگاه فروی تاکسی رسانده و در پنشیرا به سرعت به ماش
 .کند

ز دلشوره و ترس، از و من تمام مدت تا تماس دومش از دلشوره مرده بودم، ا        
 دوباره تماس گرفت و خبر نکهی تا اگری ديشرم و از خجالت و از هزار حس کشنده 

 ي اصرار های ام در کنار مزار پدرو مادرش بست نشسته و در پچارهیداد که مادر ب
 : کالم گفتهکی فقط دیفر
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 " ذارمی باره نمی دروغ موارشی که از درو دي خونه ايپا تو"        
 

 مامان با تمام وجود حس کردم چون خودم ی توجهی بنیو من سوختنش را از ا        
 از حد شی بنی را داشت و ادیمامان حکم مادر دوم فر.  سوختمیدر همان آتش م

 . آمدی گران مشیبرا

 یم. دی لرزی مادرم مي رفتن به سوي برامی که تمام آن لحظات دست و پايوا        
 . مانمی جواب می شک بی دانستم بی هرچند که مرمی با او بگی تماسی حتدمیترس

 
 آب نشود، چگاهی نگاه مادرم هخبندانی نکهیحاال هم سراسر شرمم اما از ترس ا        

 . خرمی را به جان مدارشیترس د

 مادرم داری شوق دي برسد که به جای کردم که زمانی گاه تصورش را هم نمچیه        
 . فکر فرار در سرم جوالن دهدنی چننیا

 
 و نگاهم ستدی ای از حرکت ممی آرامگاه کوچک بابااتا و شهربانو جانم پاکینزد        

 . خوردی اش چرخ مي وروديرو

 " کردمدیبابااتا دخترتو ناام "        

 . دهمی را حرکت ممی پایبه سخت        

 " تو روش نگاه کنميچه جور "        

 باشد را قی کنم عمی می که سعی کنم و نفسی مشت مفمیم را دور بند کدست        
 : فرستمی مرونیمنقطع و لرزان ب

 " شدمی ممی تا پشتت قايکاش بود"        
 

 .اورمی خواهد باال بیاز شدت دلهره دلم م        
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 : شومی دهم اما دوقدم مانده به در متوقف می را فرو ممیآب گلو        
 

 ...همش اشتباه من بود _        
 

 : شودی تر منی بغض دارش در پس سکوت مامان سنگيصدا        
 

 ... بگو عمهيزی چهی کنم یخواهش م _        
 

 . دمی محی توضزوی خونه من همه چمی بريادی کنم بیخواهش م _        
 

 :دی گوی کند که مستاصل می مدشی مامان انگار ناامیسکوت تمام نشدن        
 

 ... تو گوش مني زدی هما ميکاش به جا _        
 

 ...زیحساب تو باشه با پرو _        
 

 با جمله نی چننیمن چه کردم که مادرم ا. لعنت به من.  لحن پر حرفنی از ايوا        
 . سوزاندی برادرش را مياش دردانه 

 .ا ببندد ام رچارهی تا دهان مرد بستی جمله انگار کافکی نیهم        
 

 ... زنمشیالزم باشه بازم م...  کردمی دخترم کوتاهتیتو ترب... من _        
 

 . دهمی مهی تکواری کشم و تنم را به دی منی جان پا بر زمیسست و ب        

 : کندی را خم ممی که زانویی از درد صدايوا        
 

 ... خواستم جبران کنمیبه خاك مامانم م _        
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 . شودی چسبد و دستم مقابل دهانم محکم می ممی گلوخیبغض با تمام قدرت ب        

 تو همه میخدا لعنتت کنه که به خاطر دل تو به خاطر تصم... خدا لعنتت کنه هما"        
 "...کشنیدارن درد م

 
 ... بشمامرزی خدابي دهی فري بزنم که شرمنده ی خوام حرفی نمدیبرو فر _        

 
 !دی به حال فري زند، وای مخی تن مرا واری دنی از پس ای حتشی صدايسرما        

 . زندی دلم را آتش منشی غمگيزمزمه         
 

 ... عالم و آدمه منم، شما چرا عمه جاني که شرمنده یاون _        
 

 ندازمی خواهم بلند شوم و خودم را درون آرامگاه بی مرد،ی گیلحنش طاقتم را م        
 : کندی مامان متوقفم مي ترکش ها تنها او را نشانه نرود که صدارویتا ت

 
 ...نی که شما دارهی زندگنیاالن ا... هان... ی شرمندگنی خوره ای ميبه چه درد _        

 
 ... کنمیدرستش م _        

 
 : غردیحرص آلود و خشن م        

 
  سپرده بودم؟ی مدت دخترمو به کنیمن ا...  هان؟ی کنی رو درست میچ _        

 
 و افسار سخن به دیحاال انگار افسار سکوت به دست فر.  شودی عوض مشانیجا        

 . افتدیدست مامان م
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 نی از اشتریکه دخترم ب...  بگم به تو که عزت دخترمو حفظ کنم هانیمن چ _        
 ... نشهکیکوچ

 
 شود تا بلند ی باعث مانشانیسکوت کش آمده م.  نشاندی ملحنش لرز بر تنم        
 .شوم

 رو به مامان دهی خمی پشت به من با شانه و گردندیفر.  برمی مشی سرم را پیکم        
 . و مامان در حال بلند شدن از سر مزار شهربانو جان استستادهیا

 انگار و ستدی ایم.  شنومی مامان را مي قدم هايصدا.  کشمیسرم را عقب م        
 :زدی ری به جانم مخبندانیلحنش 

 
 حرمت منو ،ی ذاشتی دخترِ عمت شرط و شروط مي برای داشتیحداقل وقت_        

 ...ي کردیحفظ م
 

 ...عمه من _        
 

 : رودی مامان غضب آلود باال ميصدا        
 

 ری زي غلط کردی خواستیتو اگه دختر منو نم...  نگویچیه... دی نگو فریچیه _        
 کرده، گناه تو یهما هر غلط... يغلط کرد... يدیفهم... ياون برگه ها رو امضا کرد

 ... تو اون مغزت فرو کننویا... ستیکمتر از اون ن
 

 . شودی روبرو منی گذارد با منِ خشک شده بر زمی مرونی که پا بنیهم        

 مانده اش بر چشمانم رهی و نگاه از چشمان خ دهمیتند و تند آب دهانم را فرو م        
 ی کند که باز دزدانه نگاهم را به چشمانش میسکوتش دلم را آشوب م.  دزدم یم
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 نباریا.  شودی مسی کند و خی گونه ام را دنبال مي که رد انگشتانش روینگاه. دهم
 . کندی و به سرعت از کنارم عبور مدد دزی ام نگاهش را مچارهیمادر ب

 ی مخی منی را بر زممی پاهامی روبروری خواهم بچرخم و دنبالش روم که تصویم        
 دی فرنی بندد و من ای در قاب چشمانم نقش مدی فريقامت در هم شکسته . کند

دلم خودش را به درو . درهم شکسته و به زانو افتاده در برابر مزار بابااتا را باور ندارم
 . من استی خودخواهي جهی نتدی فرنیا  نالد کهی کوبد ومی موارید

 " کار کردم باهاتیچ "        

. ردی گی چکد و دل آتش گرفته ام آرام نمیدو قطره اشک پشت ام از چشمم م        
 به سمتش بر ی مقابلش، قدمي بندد از صحنه ی پلک نمی که حتی اراده با چشمانیب
 شود و هر بار یشت هم تکرار م که پشی "بابااتا " پر درد ي دارم که زمزمه یم

 . کندی سست ما شود قدمم ریدردناك تر و درمانده تر م

 " کار کردم باهاتیچ "        

 !ي خدا وايوا.  فشارمیدست مقابل دهانم م        

 کالم کی بندم و در ی صحنه منی اي کنم و چشم روی قدرتم را جمع ميهمه         
 دنیمن از د.  کنمی ساختم فرار ممی که با خودخواهيدیمن از فر.  کنمیفرار م

 ی مزم،ی گری ممی قوانیبا آخر.  کنمی ساختم فرار متمی خاصی که با عشق بيدیفر
 . شده باشندسی خدی که شای از چشمانزمیگر
 

آرام آرام .  بابا آوردهشی بار گله از من را پنیا. ستمی ای اش میدر چند قدم        
 ردی مرا بگیکی خواهد یدلم م.  جان ندارمگرید. نمی نشی مشیرو روم و روبی مشیپ

 داده ام، آنقدر بزند آنقدر بزند تا جان از کف انمی که به اطرافییو به خاطر تمام دردها
 .دهم و راحت شوم
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 از مقابل چشمم دی فري زانوان خم شده ری چکد و تصوی به نام بابا اشکم مرهیخ        
 . شودیپاك نم

 
 مامان _        

 
 ي پنهان کاري برایی جایعنی. ستی ني پنهان کاري جاگری لرزد اما دی ممیصدا        

 .نگذاشتم
 

 دیببخش _        

.  رسدی به ذهنم نميگری کلمه حرف دنی و من جز ارندی گیاشک ها سرعت م        
 . استری از حرف و پر از تصویذهنم خال

 
 .دینگرانم باش.. . خواستمیفقط نم_        

 
 اون موقع هم ؟ی چی ذاشتی قرار مدی و با فري که چشمت بسته بودیاون موقع _        

 ...تی به زندگي که گند زدی منو نگران نکی خواستیم
 

 ی نممی مادر، روي آوردای دننی به ادی که مرا کورِ عشق فرمی شود بگوی نممیرو        
 : کنمیشود و فقط هق هق م

 
 ...دیببخش _        

 
 . همایستی نمونیپش _        
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 ي بر افشا سازیاجی احتچی و من در برابرت هيچقدر خوب است که تو مادر        
 .افکار و احساساتم ندارم

 
 ياری مادر مرده به زبون نمدی مثل اون فریتو حت...  کار کنم با تو هانیمن چ _        

 ...يکه اشتباه کرد
 

 ی گردنم اجازه مي که مهره هایی پوشانم و تا جایبا دو دست کامال صورت را م        
 . گفتن ندارمي برای حرفچیه.  شومیدهند خم م

 
 ... دخترتوینی بیم... دی سعینی بیم _        

 
 . کندی و کمرم را خم مندی نشی ممی شانه هاي بغض دارش رويصدا        

 
تو منو دست ...  توام هستریتقص... من بلد نبودم بچه بزرگ کنم...  منهریتقص _        

 ... جمعشون کنایحاال خودت ب... دوتانی با ایتنها گذاشت
 

 ی کند و لعنت به من که راه جبرانی آخرش شرمم را هزار برابر ميجمله         
 . نسوزدنی چننینگذاشتم تا مادرم ا

 
 برات ی به من ثابت کنی خواستیم...  هان؟ي کردتیزندگ بود با ي چه کارنیا _        
 مشورت خشک و هی ي آره؟ که برای گرفتموی تصمنی نکردم که سر خود ايمادر

 ؟ي آدم حسابم نکردیخال
 

تمام .  نداردنی تا زمي فاصله اگریسرم د.  نگاه کردن در چشمانش را ندارميرو        
 :اند تا شده شی تنم از شرم حرف هايسلول ها
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 ...نتونستم بگم... من... یتو کم نذاشت... تو رو خدا...  حرفو نزننیمامان ا _        

 
 ی خواستیتا کجا م...  همایهزار بار بهت فرصت دادم تا خودت حرف بزن _        

  هان؟یپنهون کن
 

 یحرف حق او جواب ندارد و در برابرش آنقدر سکوت بر زبانم نشسته که حرف        
 :دی گوی که باز با تاسف مدی آی نمرونیاز دهانم ب

 
...  من نگران نشمی خواستیم... هان؟...  تویبا زندگ...  کار کنم با تویمن چ _        

 ی هزار بار دق مي شم، به جاش روزی نگران نمگهی چون من دي موفق شدنیآفر
 ...کنم

 
 "خدا عشق مزخزفت لعنتت کنه هما"        

 
 

 حرف و چی هيارای گذرد و ی مامان مي کننده وانهی دانم چقدر در سکوت دینم        
 .ستی در من نیحرکت

. ستی کشند اما مهم نی مری کمرم تيمهره ها. ستیگردنم خشک شده اما مهم ن        
تا . ستی مهم نزی چچی هگرید. ستی از شدت درد در حال انفجار است و مهم نمیزانو
 یلیمن اصال دلم س. ستی مرا نبخشد مهم نی تا وقتستی است مهم نری مادرم دلگیوقت

 نی اي زد به جای مادی نواخت کاش سرم فریم  خواهد کاش دوباره بر گونه امیم
 اش ی توجهی از بنینی چنیتا ا. رمی اش را در دست گیلی شد سیکاش م. سکوت
 . کردی سکوت نمن،ی غمگنی چننیکاش ا. نسوزم
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 از تکه سنگ یکی که انگار ی توجه به منیآرام و ب.  شودی اذان که پخش ميصدا        
 خواب ي قدم هاری شود سر بلند کرده مسی قبرستان شده ام، از جا بلند منی ايها

 بلند شدن به ي سرد قبرستان، برانی ام بر زمدهیتن خشک.  کنمیرفته اش را دنبال م
 : گرددی و به سمتم بر مستدیا ی دفعه مکی افتد که یتکاپو م

 
 داره، ي ادهی چه فایمونی پشگهیاالن د... هان...ی که چنیدنبال من راه افتاد _        
 هان؟

 
 . دزدمینگاهم را م        

 "...یچیه"        
 

 ...رهی مادمی ي که کردی غلطيفکر کرد... شهی کارت جبران ميفکر کرد _        
 

 . بخشدیرا نم بخشد، مادرم مینم        

 رفته يقدم ها.  کشدی مری تدنشی خورد و قلبم از فکر نبخشی منیچانه ام چ        
 در رهی آورد و خیسرم را باال م.  اندازدی چانه ام مری گردد و دست زیاش را باز م

قطره .  کندیچند لحظه در همان حال فقط نگاهم را کنکاش م.  زندیچشمانم زل م
 زی چکد، چشمانش را از غم لبری دستش ميو چشمم ريگوشه  طاقت از ی که بیاشک

 : کندیم
 

آره ... يدی شرط و شروطش رو به تنت مالیِ پی زندگنی به ادنیواسه رس _        
 ...هما
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 که با ی کند و در حالی شود که چانه ام را رها می از دهانم خارج ممهی نصفه نیهق        
 :دی گوی مرد،ی گی دگرگون شده رو میحال
 

 انقدر تو خونه دیبا... کاش به زورم که شده باخودم و هامون برده بودمت _        
 ...اشتباه کردم... وفتهی کردم تا عشقش از سرت بیحبست م

 
 مادر، به دنبالش یِ در پدهی ترسی دارد و من مثل جوجه اردکیکوتاه قدم بر م        

 . شومیروان م

 " کاشيا... تاد افیکاش از سرم م"        
 
 

 دنیبا د.  شودی ام مانع می خواهم به دنبالش وارد مسجد شوم که زنگ گوشیم        
 :ندی نشی هراسانش در گوشم مي کنم، که صدای بالفاصله تماس را برقرار مدینام فر

 
  هما؟نییکجا _        

 
 ... مسجدیعنی... نجایا... ما  _        

 
 عمه خوبه؟ _        

 
 جا خوش يندی لحن اتفاق ناخوشانی شناسمش که بدانم در پس ایآنقدر م        
 .کرده

 
 تو چته؟...  دونمینم...  نهیعنی... خوبه  _        
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 : پرسدی اما با مکث مدی بگويزی خواهد چیم        
 

 ؟یخودت خوب _        
 

 :می گوی حوصله میب        
 

 د؟ی شده فریباز چ... نه _        
 

 : شودیدوباره هول م        
 

  بره؟ای خواد بمونه ی می دونی میعنی...  یتا ک... هما عمه _        
 

 :می گوی می شود و شاکی در هم ممیاخم ها        
 

 ه؟یمنظورت چ _        
 

 ...اری رفته سراغ مازاریخشا...  همانیبب _        
 

 : شودی کاسته نممی از شدت اخم هاچیه        
 

 خب به مامان چه؟ _        
 

 نهیفکر کن عمه اونو هم بب...  راه بندازهيزی خواد آبروری شناسمش هما میم _        
هما ...  دونمی نشده من میهما اون دنبال فرصت هنوز خال... شهی نور می نورعلگهید
 ... وقتهی...  جلو عمهگهی ميزی چهی
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 : نالمی دهم و از ته می رفتن مامان مری شور افتاده دوباره نگاهم را به مسیبا دل        
 

 ... خدايا _        
 

 ی دارد؟ اگر دارد، بی اصال وجود خارج؟ي ادهی خدا اصال آرامش را هم آفريا        
 !يشک در سرنوشت من راهش نداد

 
 :دی گوی معی شود که سری پخش می در گوشی تک بوقيصدا        

 
  زنمیبهت زنگ م... ارهیماز...  دارم هما یپشت خط _        

 
 . دهمی مسجد مي کند و من سردرگم نگاهم را به وردی را قطع میگوش        

 
 مکث ی داشتم، باری حضور نسترن با خشالی که همان اوايداری دي آورادیبا         

 ي از دست گند های حاال به قدر کافنی ام همچارهی مادر برم،ی گی هامون را ميشماره 
.  را ندارداری خشاي هاي کارنیری شک تابِ تحمل شی من داغون شده، بانی پایب

 . زنمیرا کنار م  افکاركچدی پی که در گوشم مشیصدا
 

  شد؟یالو هما چ _        
 

  شدی نمنیافتضاح تر از ا...یچیه _        
 

  شکاره نه؟یلیخ _        
 

 ... کردمدشیناام _        
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 ؟ی کن جبران کنیاشتباهتو قبول کن سع...  که شدههی کارگهیحاال د _        
 

 . را دوست ندارممی روشی جبران پيمن راه ها. رمی گی صحبت را نميادامه         
 

 .دی رفته سراغ فراریخشا _        
 

 : رودی باال مشی دفعه صداکی است که لیسکوتش انگار از سر تحل        
 

 دروغگو که به من گفت برگشته لندن و همه دیاون فر...  از دست شماهايوا _        
  تموم شده؟زیچ
 

 زده صورتشو داغون دی رفته سراغ فرروزید... دوباره برگشته... دروغ نگفته _        
 ...کرده

 
  زده؟دیفر _        

 
االنم رفته سراغ ... نهیبی مدی از چشم فررفتن نسترنُ... زده داغونش کرده _        

  کار کنم هامون؟یچ...  راه بندازهيزی خواد آبروری مگهی مار،یماز
 

 . دهدی مسجد ميسکوتش نگاهم را باز به ورود        
 

 حساس شه یلی خواستم خینم...  رفتنگهیمن به مامان گفتم هر دوتاشون د _        
 ...ستی از جانب اونا نی مشکلگهیم که د گفتي جورهی...  طی شرانیتو ا

 
 : کنمی زمزمه مدیناام        

 



 623 

...  سوزونهی نامرده با حرفاش فقط آدمو میلی خاری خشانیمن تجربه دارم، ا _        
 سراغمون جلو ادی ترسم بیم... انهی داره قتی حقزنهی که می حرفتیبراشم مهم ن

 گهی که میی به جهنم مامان طاقت چرت و پرتادیمن و فر...  بگهيزی چهیمامان 
 ...نداره

 
 :دی گوی و بعد مدی آی می در گوشدنشی پوف کشياول صدا        

 
 !نگران مامان نباش قصد موندن نداره _        

 
 ...امروز...  یعنی! ... نداره _        

 
 ... وزمیالی دينامه خب هم به خاطر وضع من و بر... از اول قصدش موندن نبود _        

 
 خب پس؟ _        

 
 حرفام اصال شوکه شده دنی بعد از شنروزیمامان د...  هماي بهش حق بددیبا _        

 حداقل تو خوشبخت ی همه بدبختنی انی کرد بی فکر مشی چند وقت پنیتا هم... بود
 ... اما،يشد

 
 : کندی سکوت مي لحظه اي کشد برای که میبا آه        

 
 اما و چی بدون هي خوام بهش حق بدی گم که ناراحتت کنم می رو نمزای چنیا _        

 باعث شد شیشونیپر...  تو کم گذاشتهي کنه برایمخصوصا که مامان حس م... ياگر
...  هماشهیانگار باورش نم... سرگردونه...  ندادتی تلفن رضاهی و به ادی همه راه و بنیا

 ... بکنهدی کار بای دونه چی نمط وسنیحاال خودشم مونده ا
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 نیهم. می آی گذرند، به خود می ام می که از چند قدمی گروه عزادارنيبا صدا        

 کسی میلمی مامان مثل في هامون و چهره ي به مسجد مانده ام و حرف هارهیطور خ
 . زندی از خودم بهم مشهی از همشتری شود و حالم را بی چشمم پخش مشیشده در پ

 ام از چارهی شود که مادر بی می ساعتکی اندازم، ی می ام نگاهیبه ساعت گوش        
 !شر من به مسجد پناه برده

 
 کشم و و یبه داخل سرك م.  رسانمی جان خودم را به قسمت زنانه میسست و ب        

  وی حرکتچی هی رخش به من است و بمین. نمی بی افتاده اش را رو به قبله ميشانه ها
.  کندیحال زارش قلبم را هزار تکه م.  مقابلش ماندهواری به درهی درمانده خیبا حال

 . کنمی صحنه فرار منی سرعت از انیخر کشم و با آیخودم را عقب م

 . ساختمممی که با تصمیی کنم از صحنه هایامروز فقط فرار م        

 . شومی آوار مشی رسانم و روی مییناتوان خود را به سکو        

 بار اول اشغال رم،ی گی را مدی فري آورم و شماره ی مرونی ببمی را از جلمیموبا        
 : دهدیاست و بار دوم به سرعت جواب م

 
  هنوز؟نیالو هما مسجد _        

 
 . استدنی زند انگار در حال دوی نفس نفس ميطور        

 :ستمی ایهول م        
 

 ؟ییتو کجا... آره _        
 

 ؟ي خودت اومدنیتو با ماش _        
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 :می گوی مجیگ        

 
 ؟ی چيبرا...  اومدمینه با تاکس _        

 
 ... بدم بهتچی سوئامی خب همون جا باش دارم میلیخ _        

 
 ؟ی واسه چچیسوئ _        

 
 ساعته جلو خونه بست کی گهی ماری رفته دنبال خشااریماز...  خونهرمیمن م _        

 ... رهی نمزهی تا زهرش نرنی انیبب...نشسته
 

 :دی گوی کند و کالفه میمکث م        
 

فک کن تو ... زهی خواد اعصاب تو رو به هم بریم...  هماییفک کنم قصدش تو _        
 ...نهی عمه رو هم ببتی وضعنیا

 
 . شودیدهانم خشک م        

 کنم و به ی را قطع میگوش. نمیبی قامتش را از دور ممی بگويزیقبل از آنکه چ        
 را چشی برد و سوئی مبی با عجله دست در جم،ی رسیبه هم که م.  دومیسمتش م

 : آوردی مرونیب
 

 . تا خبر بدمنیایفقط خونه ن...  هماریبگ _        
 

 : زنمیدستش را پس م        
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 تا سهی انقدر وای کار؟ بذار اون روانی چير بي خوایم... دی خواد فرینم _        
 ....من با هامون حـ... ادیجونش باال ب

 
  ؟رهی میاون عمه ست داره اون طرف _        

 
 ی آنکه نگاهی چند ساعت بنی طبق معمول انم،ی بی چرخم و می به پشت معیسر        

 کالم کی گرفته و شرح حالش در شی را در پی خروجری مسندازد،یبه سمت ما ب
 ! فاصله و از پشت سرنی از ایداغون است، حت

 
 یتی جمعي کبارهیاز او دور هستم و هجوم .  شومی مدهی کششی حرف به سویب        

 . کندی مشتری را بانمانی ميعزادار هم فاصله 

 دارم و چشم ی که رفته بود گام بر می همان سمتهیفقط .  رودی کجا منمی بینم        
 ی ميزی از راننده ها چیکیبه .  رودی ها می تاکسي که به سونمشی بیم.  چرخانمیم

مات و .  اندازمیبا شتاب خودم را مقابلش م.  رودی منی و به سمت در ماشدیگو
 من، نه حضور خودش را فراموش کرده ارحضورِ که انگي کند، طوریمبهوت نگاهم م

 :می گوی بغض آلود میباشد، با لحن
 

  مامان؟ي بري خوایکجا م _        
 

 . خانممی ریفرودگاه م _        
 

 :دی آی چرخانم که مامان به خودش میسربه سمت راننده م        
 

 ...برو کنار هما _        
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 عمه جان کجا؟ _        
 

 ی مامان نگاه از من بر مد،ی آی گرفته اش که همراه با نفس نفس ميصدا        
 مرا دی کند که فری فرستد و دوباره قصد سوار شدن می مرونینفسش را ب. گرداند
 :ردی گی زند و دست مامان را میکنار م

 
 شتونی پی ارزشچی هگهی دونم دیم... من شرمنده ام...  کنمیعمه خواهش م _        
 ...من اشتباه کردم.. دیحق دار... ندارم

 
 : پرسدی راننده که ميبا صدا        

 
  شد خانم؟یچ _        

 
 :دی گوی هول مدیفر        

 
 می خوای نمنیشرمنده آقا ماش _        

 
 توجه به ی خواهد مخالفتش را ابراز کند که دوباره رو به مامان کرده بیمامان م        

 :دی گوی راننده ميغرغر ها
 

 ی منیمن خودم هرجا بخوا... نیایجون هما ب... توروخدا...لطفا... عمه جان _        
 . کنمیخواهش م... برمتون
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 ی مری آورم و سرم را زینگاه پر از حرفش را تاب نم.  کندی نگاهم میکم        
 از درخواست تشی شود رضای از راننده بلند می که به عذر خواهشیاما صدا. اندازم

 . دودی منشی هم با شتاب به سمت ماشدی کند انگار که فری را اعالم مدیفر
 

 نگاه نیا. ندی نشی عقب می توجه صندلی کنم که بی مامان باز ميدر جلو را برا        
.  بندمی در را مدیناام.  اش مرا دق خواهد دادی محلی توجه نکردن و بنینکردنش ا

 :دی گوی مرونی به برهی خيسرد و جد. رمی گی زنم و کنارش جا می را دور منیماش
 

 .منو بذار فرودگاه _        
 

 ی ندارد مبهوت به عقب مي انهی زمشی پچی که هدی دانستم اما فریمن که م        
 :چرخد

 
 ی مد،باشهی ما رو دوست نداريخونه ...  کنمیعمه خواهش م... فرودگاه چرا _        

 د؟ی ذارم بریاما نم...  بابايبرمتون خونه 
 

 حال و نی هم به رفتن مامان با ادی اما مطمئنم که فر،ی لعنتاریبا وجود خطر خشا        
 : غردی مشهی است انگار چون مامان سردتر از همدهی فایاما ب. ستی نیوضع راض

 
 .الزم نکرده _        

 
 ... نرو مامانينجوریتورو خدا ا _        

 
 . شما رو نگاه کنمی دروغ زندگالیبمونم که سر _        
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 ي و مامان که باز انگار داغ دلش تازه شده دست رومی شویهر دو در جا خفه م        
 : زندی با شتاب استارت مدی گذارد که فری در مي رهیدستگ

 
 . کنمی خواهش مدینیبش... باشه عمه جان باشه _        

 
 
 

باز ! قهیهل دقپرواز ساعت سه و چ. ردی گی پرواز به مقصد اصفهان را منی اولطیبل        
 بهیکاش غر. میاصال انگار نه انگار که همراهش هست.  کندیهم ما را آدم حساب نم

 .دی رسی از نگاهش بهمان می تا حداقل سهممیبود

 تا ردی گشی توانست در پی ست که میهی تنبنی بدترنی داند ای شک خوب میب        
 . کندوانهیما دوتا را در گرداب عذابش د

 یبالفاصله کارت پروازش را م.  به اعتراض ما دهدیتی اهمنی آنکه کوچکتریب        
 . رودی می و به سمت بازرسردیگ

 جراتش را و نه دلِ ترك اری نگه داشتنش را دارم، نه از ترس خشاينه رو        
 . برزخ در حال سوختنمنی اانیکردنش و م

 
باالخره با خود کنار .  دارد انگار دیترد.  شودی متوقف مشی قدم هایمقابل بازرس        

 ی قدم بلند به طرفش مکی واکنش نیخوشحال از ا.  گرددی و به طرفم بر مدی آیم
 :دی گویروم که فقط م

 
 ... گردمی برمزی اما با پرورمیم... شهی تموم مزیفکر نکن با رفتنم همه چ _        

 
 . کندی عبور می چرخد و از بازرسیبالفاصله م        
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 بد که نه در واقع مانیحال هردو.  تا خانه فقط سکوت است و سکوتریتمام مس        

 یحس م.  از آرامشي رددی حال آشفته بسته ام به امنیافتضاح است و من چشم بر ا
 . کنندیکنم دور گردنم طناب انداخته اند و دارند خفه ام م

 شکست ي و همچو لشکرمی شوی مادهیپ.  کنمی چشمانم را باز منیبا توقف ماش        
 ی در قفل مدی کلدی که فرنیاما هم. می داریخورده به سمت درب خانه قدم بر م

 : شودی سکوتمان آوار مانی نحسش مياندازد صدا
 

 . فرجاديبه به خانم و آقا _        
 

 . خشکدی کلي رودی شود و دست فرینفسم حبس م        

 . حرف هاستنی خبر داده بود که رفته اما انگار سمج تر از ااریماز        

 : کشدی کند و مرا به سمت در می در را باز مدی فریقبل از هر واکنش        
 

 برو تو هما _        
 

 .می حرف بزنمی خوای تازه مسایخانم وا... کجا بره _        
 

 به بای کند و مرا تقریپوف م نفسش را دی خواهم به طرفش برگردم که فریم        
 : دهدیسمت داخل هل م

 
  برو توگمیم _        

 
 چرخم ی مشی طاقت به سویب.  گرددی بر ماریو خودش بالفاصله به طرف خشا        
 : غردیکه م
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 ؟ي خوای میچ _        

 
 ...ییبایاوه اوه چه صورت ز _        

 
 : دهدینگاهش را به من م        

 
 . کردمي روادهی زکمیقبول دارم  _        

 
 ؟یرونی بقهی وثدی رفته به قادتیانگار  _        

 
 :دی گوی پر تمسخر می خندد و با لحنیم        

 
 ...ومدمی دعوا ني امروز برانیبب_        

 
 : زندی مشخندینگاهم کرده ن        

 
 ! خانمهی خواهریاومدنم فقط محض خ _        

 
 گورتو گم کن _        

 
 :ستدی ای مدی فری قدمکی و در دی آی تر مکی توجه نزدیب        

 
اما االن ...  کشتن تو رو دارملی که کامال پتانسی دونیم...  من دور برنداريبرا _        

 .اومدم فقط حرف بزنم
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 : غردی مدهی جودهی کوبد و جوی با پشت دست به شانه اش مدیفر        
 

 . تماس نگرفتم، شرتو کم کنسیتا با پل _        
 

 يشخندی آورد و باز رو به من نی باال ممی را به حالت تسلشیبه تمسخر دستها        
 : کندی زند که دلم را آشوب میم
 

 ...ي داری چه شوهر سر به راهی دونیم _        
 

 ی را مشیسرعت بازو رود که به ی به سمتش می قدمتی سرخ از عصباندیفر        
 :رمیگ
 

 ... ولش کندی فرمی برایب _        
 

 شوهرت دختر بلند يخبر دار...  خانمستی همه اعتماد خوب ننیاوه اوه ا _        
 ...کنهیم
 

 ...یخفــــــــه شــــــو عوض _        
 

 نهی کند نفس در سی پرتاب مشی که به سوی برد و با مشتی مورشیبه سمتش         
 . افتدی منی کاپوت ماشي رودی فري شده از ضربه ری غافلگاریخشا.  شودیام حبس م

 زنم و ی را چنگ مشی بازويزی کند با خی دوباره مي که قصد حمله دیفر        
 : نالمیهراسان م

 
  تورو خدادیفر_        
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 حرف حق زور داشت نه؟ _        

 
 : چرخاندی زند و سر به طرفم میدستم را پس م        

 
 برو تو هما _        

 
 ي به جای کند و دستی کوتاه خودش را جمع و جور مي فاصله نی در هماریخشا        

 :دی گوی کشد و از همان جا می مدیمشت فر
 

 ...آره بروتو تا دست شوهرت رو نشه _        
 

 دهنتو ببند_        
 

 ولش کن می برای بدیفر _        
 

 دونم ی نمگهید...  من رابطه دارهيفقط بدون شوهر باوفات هنوز با دخترعمو _        
 ! رفتنشیتا کجا پ

 
 : کندی ناغافل به سمتش حمله مدی خورد و فریحالم از لحنش به هم م        

 
 یکثافت عوض _        

 
 يکوچه خلوت است اما صدا.  رومی به سمتشان مدهیترس.  شوندی مریبا هم درگ        

 ی را مدی فريبازور.  رسدیاشک به چشمانم م. دی آیباز و بسته شدن پنجره ها که م
 .رمیگ
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 ...بسه ولش کن _        

 
 با شدت هلش رانهی غافلگاری چرخد تا باز مرا دور کند که خشای ممی به سودیفر        

 شود و ی مدهیخت پشت سرش کوب دهد و به دری دهد که تعادش را از دست میم
 . شودی من در هوا پخش مي خفه غیهمزمان ج

 : کندی راهم را سد معی و سرستی ول کن ناری روم اما خشای مدیبه سمت فر        
 

 خودم یبهت گفته بودم شوهرت جمع و جور نکن...  چشمات باز کن خانومکمی _        
 ..برات جمعــ

 
 نی زمي و روردی گی اش را مقهی از پشت دیو هنوز جمله اش تمام نشده که فر        

 به انفجارشان يزی زده چرونی همه بشیسرخ سرخ است رگ ها.  کندیپرتش م
 به دهی کوبد ترسی را به صورتش مشی زند و مشت های ممهی خاری خشايرو. نمانده

  رومیسمتش م
 

 دیتو رو خدا فر _        
 
 دی توقف شدي ندارد، صدای اما دستم جانرمی گی است دستش را مدهی فایب        

 :اری هراسان مازي اش صدای و در پدی آی مینیماش
 

 دیفر _        
 

 : چرخمی مشیاز خدا خواسته به سو        
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  کمکایب _        
 

 . کندی بلند می را به سختدی و فردی آیبا شتاب م        
 

 دیفر... آروم باش... بسه ... ولش کن.. دیبسه فر _        
 

 ی هل مواری را کنار ددی فراریماز.  را گرفتهشی چشم هايواقعا انگار خون جلو        
 ي نفس هايصدا.  دوباره اش باشمورشی مانع دی تا شاستمی ای مشیدهد و من روبرو

 . دهدیه او نسبت م که نامفهوم بی کند و صفاتینامرتبش گوشم را پر م

 اری خشاي گذارم و سر به سوی مشی بازوهاي دوباره دست روياز ترس حمله         
 شود یبلند م.  زندی قصد کمک دارد که دستش را به شدت پس ماری چرخانم، مازیم

 ی ممانی اش را به روی لعنتشخندی انگار که باز نستی دست بردار نوانهی دنیاما ا
 .پاشد

 
کجا ... اما اصل مطلب هنوز مونده... روزی دی تالفي ذارم پایجهنم ضرر م _        

 ؟ي کردمشیقا
 

 . کنمی نگاهش مدهی شود و من ترسی دستم منقبض مری زدیعضالت فر        
 

 ستی براش مهم نزای چنیخجالت نکش بگو خانمت اصال انگار ا _        
 

 : نالمی و جلو آمدن تنش مدنییبا دندان به هم سا        
 

 تو رو خدا _        
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 : کندی را خفه مشی نطق قرااری مازيصدا        
 

 ... خبر کنمسی پلای ی کنیتمومش م _        
 

  خوام بدونم کجاست ؟ی مدافع من فقط میلی وکي آقانیبب _        
 

 ... برو از عموت بپرسمی دونیما نم _        
 

 د؟ی دونیما نمکه ش _        
 

 : کشمی را به هزار ضرب و زور به طرف در مدی دوباره دست فرياز ترس دعوا        
 

 ... تومی برایب _        
 

 . کشدی مری لرزد و سرم از درد تیتمام تنم از ترس م        
 

 . کنمی خواهش مدی فرایب _        
 

 با ی لعنتاری دارد که خشای به سمت در بر می فهمد انگار که قدمیحالم را م        
 :دی گوی می عصبیلحن

 
 . نامردشیبگو کجا برد... ی کنیکجا فرار م _        

 
 چرخم ی به طرفش مدهی شود ترسی که از پشت سرم بلند مشی قدم هايصدا        

باز  .دی آی مشی هم به سواریماز.  رساندی مدی گذرد و خودش را به فریکه از کنارم م
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 باز قصد جدا اری و مازردی گی را مدی فري قهی اری بار خشانی شود ای در هم مزیهمه چ
 : کنمی مکشانی را نزددم خودهیکردنشان را دارد که ترس

 
 ...برو سراغ اون... شیی داشیرفته پ... ولش کن _        

 
 ی شان خشک مي هر سه تايدست ها.  شودی جمله که از دهانم خارج منیبا هم        
 :دی گوی مجی چرخد گی ممی کند و به سوی را ول مدی فري قهی اریخشا. شود

 
 ش؟ییدا _        

 
 مشت نی به زمرهی از گفتنم خی است که انگار ناراضدیو من فقط نگاهم به فر        

 شی به خرد شدن آرواره هايزی افتد و انگار چی محکم شده کنار تنش مشیها
 .نمانده

 
 در گوشش تند و تند اریماز. ستمی ای اتاقش مي کمپرس در ورودي سهیبا ک        

 صامت و ساکت فقط شنونده است، هر چند شنونده بودنش دی و فردی گوی میی هازیچ
 بالفاصله سر از اریماز.  روم که متوجه حضورم شوندیجلو تر م. را هم شک دارم

 روم و ی تر که مشیپ.  شودیبلند م ي آورد و با تک سرفه ای مرونی بدیگوش فر
 . شودی از اتاق خاج می معطلی برمی گی مدی فري کپرس را به روبروي سهیک

حالم خوش .  گذاردی صورتش مي و روردی گی را از دستم مسهیبا مکث ک        
 :و باز زبانم در برابر افکار به زانو افتاده. ستین

 
  گفتم؟ی مدینبا _        
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 : آوردی منیی را پاسهیک        
 

 .ستیمهم ن _        
 

 ... نشهيزی آبرورنی از اشتری بهی خواستم جلو درو همسایم _        
 

 : زندی پلک مدیی دهد و به تاینگاهش را به چشمانم م        
 

 .زمی عزي کردیکار خوب _        
 

 . بگذارمشی تنهادی کنم بای گذارد و من حس می صورتش مي را روسهیدوباره ک        

 : زندی ممی روم که صدایآرام به سمت در م        
 

 هما _        
 

 . گردمی اما به طرفش بر نمستمی ایم        
 

 . خوامیمعذرت م... يدی که شندییبه خاطر همه حرفا _        
 

 .ستیمهم ن _        
 

 . شنومی که خودم هم نممی گویآنقدر گنگ و نامفهوم م        

 را کنار اری که مازرمی گی مشی راه آشپزخانه را در پی خورن قرص مسکنيبرا        
.  کندی زردشان را جدا مي و برگ هاانشانیخم شده م. نمی بی پژمرده ام ميگلدان ها

 دانم به ی خودش را مشغول گرده، نمی اش الکیی گلدان اهداي هم در جستجودیشا
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 ی مشی را به سومی به خود قدم هاخود  در آن حالدنشیهر حال هرچه هست د
 : کندیکشاند و باز زبانم خودسرانه عمل م

 
 .ياومد... ممنون که _        

 ي لبخندد،ی آی رود و می و من و گلدان ها مانینگاهش م.  گرددیبه طرفم بر م        
 : نشاندیمهربان بر چهره م

 
 ... نکردمیکار خاص _        

 
 هی دانم؛ زبان به توجی که نمیلی به دلدی و شالی دلی بدی دانم چرا اما باز شاینم        

 :می گشایم
 

 ... خواستم دعوا تموم شهیمن فقط م _        
 

 : بار مطمئن ترنی کند، ای و باز لبخندش را تکرار مردی گیمنظورم را م        
 

 !ي کردیکار خوب _        
 

 زرد و ي چرخاند و برگ های افسرده ام مي گلدان هاينگاهش را دوباره رو        
 : دهدیخشک درون دستش را نشانم م

 
 ...ستیحواست بهشون ن _        

 
 من هم زرد و دیشا.  شودی برگ ها مي زردي رهی و خدی آی منیینگاهم پا        

 . کنمینها م با آیکی احساس نزدنی چننیخشک هستم که ا
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 نیبب "دی گوی دهد و میاصال انگار دل مرا در دستش گرفته و دارد نشانم م        
 "ستیحواست به دلت ن

 تلخ بر چهره ي پوزخنداری اختیب.  دهمی به گلدانها مرمی گینگاهم از دستش م        
 !شکشی پنهای به ادنی خواهم حواسش به خودم باشد، رسی را میکی من ند؛ی نشیام م

 
 !ستیحواست به خودتم ن _        

 
 ينگاهم از گلدان ها.  شنومی آرام است اما من متی نهای گرفته اش بيتن صدا        

 گلها ي او رو به سوندازد،ی اما قبل از آنکه در نگاهش قالب بدی آیزرد و پژمرده باال م
 . رومی به سمت آَشپزخانه می معطلی چرخاند و من بیم

 ! خوردمی آرام بخش مدیبا        
 
 
 

 : شمارمی سردم مي بلند در سکوت کش دار خانه ي آخر را با صداي هاهیثان        
 

 ...و ... 59 ...58 ... 57 _        
 

 مادرم، صورتم را با ي چهل و هشت ساعت است که دست خسته قایحاال دق        
 طاقت ي سرمانی در اگر،ی دیزش اش نوازش کرد و من در حسرت نوایلیضرب س

 !فرسا، در حال سوختنم

 خواسته بودم روشنش کند چون من لرز دی صبح از فریعنی.  روشن استنهیشوم        
 ی ها ندارم اما گرم نممویشوفاژ ها هم روشن هستند و من کم از اسک. کرده بودم
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 دانستم ی را م اما من که درد خودممی اصرار داشت به دکتر مراجعه کندیفر. شوم
 . نکردمیتوجه

 
 شود ی گرم نمندی اگر در آتش هم بنشی حتگری بزند دخی روحش یآدم وقت        

 . را داردخبندانی حکم شی آتش جهنم هم برایحت
 

 یمن دلم مادرم را م.  شودی که رفته خوب نمي از لحظه ای سردرد لعنتنیا        
 یو من نم "صبر داشته باش" دی گویو هامون فقط م.  خواهدیخواهد و او دلش مرا نم

 .توانم

 ی پرواز مشی از مامان باشد به سوی نشاندی شانکهی ادی زنگ تلفن به اميبا صدا        
 . نشاندی تنم مهی لرز زی پرویی داي شماره دنیکنم اما د

 ی میصندل ي روست،ی نيچاره ا.  شودی مرهی کنم ضعف بر وجودم چیحس م        
 . دارمی را بر می و گوشنمینش
 

 الو _        
 

 ی به گوشم مزی پرویی داي صداری شنوم و سپس با تاخی خودم را مياول صدا        
 :رسد

 
 ...هما... الو _        

 
 ییسالم دا _        

 
  عروسکم؟یخوب... سالم پرنسس من... یی دازیسالم عز _        
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 کند؛ من ی ممی اما بغض مهمان گلونباری اش ایشگیلحن و ابراز احساسات هم        
 مهی عروسک خگر؛یآخر من کجا و لقب پرنسس کجا؟ اما عروسک هستم د! پرنسسم
 . دل صاحب مردهنیشب باز ا

 جان به گمانم اشتباه یی دازمی آدم مزاحم و نفرت انگکیاما درواقع من فقط         
 !يگرفته ا

 
 ؟یی دايصدامو دار... هما جان... الو _        

 
 : زنمی که هست پس میبغض نامرد را به هر بدبخت        

 
 ن؟یشما خوب...ممنونم..  جانییبله دا _        

 
 ! خوبمیه...  عروس و پسرمیاز احوال پرس _        

 
خب عالوه بر رابطه . د کنی مانی خود را نماشتری اش بي زند اما دلخوری مهیکنا        

 کار، رابطه ي نهی اش در زمیِشگی همي هاي نبودنش و گرفتارد،ی و تارش با فررهی تي
 . اش نداشتمي دلخوري برای کم کرده بود و من جوابیلی خیلی ما را خي

 :دی گوی می معطلی داند که بی را خوب منیانگار خودش هم ا        
 

 ست؟ی ندیفر _        
 

 نه _        
 

 یم...  که خونه نباشهرمی تماس بگی وقتهی عصر منتظرم روزیاز د... بهتر _        
 .خواستم با خودت صحبت کنم
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 انگار گریحاال د.  کندی ناراحتم منی و ادی خواهد بگویخب واضح است که چه م        

 !ستی قابل تحمل نمی برانی دانند و ای ام را می زندگختی ریهمه راز ب
 

  هما؟هی چانیجر _        
 

 :دی گوی که مدی آی به زبانم نمیجواب        
 

 ن؟ی کار کردی به من با اون حال ؟ شما دوتا چزنهی زنگ مچهری شده که پریچ _        
 

 . کشمی لباسم را جلو می مدل اسکي قهی.  شودی سخت مدنینفس کش        

 . همه زده امی گند را به زندگنی ایی من به تنهامی نکرده ايما دوتا کار        
 

 ...یی داستی ندی فرریتقص _        
 

 پسر ناخلف من که نی کرده ایآخه چه غلط...  هماهی اون دختره چانیجر _        
 هی تلفن به گري که پااره،ی اسمشم نمی زد حتی منهی سنگشو به سشهی که هميچهریپر

 هان؟... امی االن بنی همدی باگهی دي دو هفته ي به جادهی که قسمم موفته؟یم
 

 :می گوی فقط باز مرمی ام را بگهی گري توانم جلوینم        
 

 ... منهرهیتقص... ستی ندیفر... ریتقص _        
 

 : پرسدیمبهوت م        
 

 !؟ی کنی مهیگر... همـــــــا_        
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.  کنمی اش را حس میبهت و دستپاچگ. نداردکامال مشخص است که انتظارش را         

 رخ ی آن چنان مهمانی کرده که جری هم باور نمیلی خشی چند لحظه پنی تا همدیشا
 .داده باشد

 ها به خاطر احساس مزخرف ی بدبختنی ايهمه . رمی گیدست مقابل دهانم م        
 .من است

 
 شده که اشک تو و مادرت و ی بدونم چقیبگو دق...  نکن عروسکمهیگر _        

 درآورده؟
 

 ...ییدا _        
 

 ؟ییجانِ دا _        
 

 ... فـریتقص _        
 

 : فرستدی مرونینفسش را ب        
 

 سی کنم کارامو راست و ری مموی سعيهمه ... گوش کن به من...  خبیلیخ _        
 ...امی عوض کنم و زودتر بطموی بلخیکنم که بتونم تار

 
 : غردی میحرص        

 
تو ...  احمقُ بشونم سرجاشي پسره نی اي دونم چه جوریبعدش خوب م _        

 ...ناراحت نباش
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 که به بار ي گندي و برارمی گیدو دست مقابل صورتم م.  افتدی از دستم میگوش        

 . زنمیآورده ام ضجه م
 
 

.  بندمی را ممی هاهی چشمان سرخ از گردی آی باز و بسته شدن در که ميصدا        
 .ستی از گرما در من ني اثرچی لحاف مچاله کرده ام و هنوز هریخودم را ز

 از انی جرنکهی ايبرا.  تماس گرفتمییبا دا.  را کردممی هاهی خوب گریوقت        
 پاسخ دادم و خواستم تا قبل از شی که هست بدتر جلوه نکند به سوال هايزیچ

 ی تکرار کردم که مقصر اصلشی از هزار بار براشیو ب. دی نگودی به فريزیآمدنش چ
 دی آورد که فریدلم طاقت نم.  بوددهی فایب حاال که آّ از سرم گذشته بود سکوت! منم

 .ردی در معرض اتهام قرار گییبه تنها
 

 کنم تکان نخورم و منظم نفس ی می شود سعی باز میدرب اتاق که به آرام        
 ساعت از نی در ادنیهرچند که خواب.  بودنم شودداری خواهد متوجه بیدلم نم. مبکش

 چشمان مرا ی است که او سرخنی حال بهتر از انیبا ا.  استبی عجیعصر به قدر کاف
 ! و من عذاب نگاه او راندیبب

 ی شدنش را نشانم مکی خش خش شلوارش نزديمنتظرم در بسته شود اما صدا        
 و ردی گی تخت جا ميکنارم لبه .  کندی خارج متمی را از رمی نفس هانیدهد و هم
 : کندی ممیآرام صدا

 
 هما _        

 
 .دارمی داند بی می کردم مسخره است وقتي بازلمیف        
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 :می گوی کنم فقط میچشم باز نم        

 
 . خوابم بخوابمیم...  کنهیسرم درد م _        

 
 ه؟هنوز سردت _        

 
 . دهمی نمیجواب        

 
 ... دکترمی گرمه هما، پاشو بریلیخونه خ _        

 
 و بغض تنگ ندی نشی ام میشانی پي کلمه اش دستش رونیهمزمان با آخر        

 :میگلو
 

 ... همايتب دار _        
 

  شود؟یمگر م! تب دارم        

 . کنمیپس چرا من فقط سرما حس م        
 

 ینم.  چسبمشی سفت م،ی کنار بزند که دو دستمی خواهد لحاف را از رویم        
 . خواهمیخواهم، دکتر نم

 
 .ستیحالت خوب ن... زمیپاشو عز _        

 
 تو رمی گی وقتت را نمیلی خمی نه، بگوای. خوبمی تو باشم؛ی خواهد بگویدلم م        

 ي ام نگه داریشانی پي دستت را روگری دي هی نه اصال چند ثانقهی فقط چند دقیاگر کم
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 مزخرف را، چون ي صدانی کنم ای شوم اما خفه می خوب مینی جا کنارم بنشنیو هم
 بار در برابر نی و استی او سهم من ني که دستهاانند دی عالم مي را همه نی اگرید

 باز و بسته ي شود و صدایکه او هم بلند م.  کنمی نمی مقاومتچی شدن لحاف هدهیکش
 با مانتو شال مقابلم نمی بی کنم میچشمانم را که باز م. دی آیشدن درب کمد م

 .ستادهیا
 

 کند و ی سرم را مرتب مریبالشت ز.  کند تا شال و مانتو ام را در آورمیکمک م        
ه  زند و زمزمی ام را کنار میشانی به پدهی چسبيموها.  کشدی چانه ام باال مریبتو را تا ز

 : کندیم
 

 ؟ي خوای نميزیچ _        
 

 : شودی ممیباز نوازشش سهم موها.  دهمی حال سرم را تکانم میب        
 

 امیزود م... رمی بگگهی دي برات از جارمیم.  از دارو هاتو داروخانه نداشتیکی _        
 باشه؟

 
 ي کنم و چشمانم از اثرات مسکن های حال همان حرکت را تکرار میباز ب        

 . شوندی منی سنگیقیتزر
 
 

 شده به اتاق خبر از صبح و دهینور پاش.  کندی چشمانم را باز مفونی زنگ آيصدا        
 یشانی پي که رودی دست فرری دهد اما دل و روح من در شب، همان جا زی مییروشنا

 . ندارمییر و روشنا از نوی درکچیام نشسته بود، جا مانده انگار که ه
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 دارد و بعد دی نشان از حضور فردی آی که می تق و توقيصدا.  خورمیتکان نم        
 ی خودم را باال میکم.  شودی مشغول صحبت مدی آرام با فریلی که خاری مازيهم صدا

 که یصندل.  کنمی کنار تختم دراز می صندليکشم و دستم را به سمت ژاکت افتاده رو
 .نگار بود ادی فرگاهیبح جا تا صشبید
 

 صحبت ي زمزمه ياما صدا.  بروداری منتظر بمانم تا مازای بروم رونی دانم بینم        
 . از رفتن نداردیکردنشان نشان

 شوم و ی رمغ بلند میست و ب.  گذارمی منی زمي کشم و پا رویخودم را جلو م        
 ی گذارم که همزمان می مرونی کنم و پا بیدر را باز م.  کشانمیخودم را به سمت در م

 :اری مازي آن صدای و در پی زنگ گوشيشود با صدا
 

 .یسالم آقا مرتض _        
 

 .ستندی نگاهم ندرسی کدامشان در دچیهنوز ه        
 

 ست؟ی که ني کارامی مگهی ساعت دکیمن تا  _        
 

 ي نشسته رواری مازنمی بی را در آشپز خانه مشانی روم هر دوی تر که مشیپ        
 ام چارهیدل ب!  مني گرفتن، براوهی پشت اپن و مشغول آب مستادهی ادی و فریصندل
 . بکوبدواری جان ندارد تا خودش را به درو دیلی خگریهم د

 . ماندی ثابت مشی دست هاينگاهم اما رو        
 

 ه؟ی کیسلطان _        
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 دهد که ی میی نگاه من را هم خود به خو به اواری به سمت مازدیچرخش سر فر        
 و خطاب به آقا دی فري رهی نگاه خری شود و زی بلند می صندلي هوا از روی دفعه بکی

 :دی گوی پشت خط ميمرتضا
 

 ... خودمامیم... متوجه شدم.... خانم سـ _        
 

 یی زند به اوی کشد و زل می هم دست از کار مدیفر . استانی اش عیدستپاچگ        
 :دی گویکه تند و تند م

 
 ... خودم حاالامیم.. بگو کارشون آماده ست _        

 
دو قدم .  بهتر استنندی کنم مرا نبی ست که ناخودآگاه حس مي طورتیوضع        

 :دی گوی مشکوك مدی گردم که فریعقب بر م
 

  شده؟یچ _        
 

 هی برم آتلدیبا... یچیه _        
 

 ه؟ی کیسلطان _        
 

 "یسلطان" رود ی در هم ممیاخم ها        

 :دی گوی به تشر ماریماز        
 

...  کردمی صحبت می که داشتم با آقا مرتضيدید... ه؟یک...  ست هی آتليمشتر _        
 ... تو برو کارشو تحول بدهي خوایم
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 :دی گوی ماری شود که مازی دانم چه می و نمنمشانی بینم        

 
 ! گمونمی گرفتی موهی آب میچته؟ شما داشت...  داداشستی گردو نيهر گرد _        

 
 رسم و یبه در اتاق م.  رومیباز عقب عقب م.  دارش کامال واضح استهیلحن کنا        

 . شومی مکث وارد میب

 ي کنم و صدای و خواب آلودم جستجو مماریرا در ذهن ب "یسلطان" اراده یب        
 :چدی پی در سرم ماریماز

 
 " داداشستی گردو نيهرگرد "        

 : ماندی نام مکی ذهنم تنها دی سفي شود و در صفحه یجستجو تمام م        

 "نسترن"        

 ی صدا پا به اتاقم میب آرام و یلی گذرد که فرد خی ماری از رفتن مازي اقهیده دق        
 ی ممینگاهش که به منِ نشسته سر جا.  داروهاي سهی و کوهی آب موانیگذارد، با ل
 : نشاندی محو بر چهره ميافتد لبخند

 
 ؟يبهتر شد... يداریب _        

 
 توانم دست از کنکاش نگاه و حالت چهره اش بردارم و تنها سرم را در ینم        

 و گونه یشانی پيدستش را رو. ندی نشی و کنارم مدی آی مشیپ.  دهمیجوابش تکان م
 ی آرامي "خوبه" شود که ی بدنم راحت میعی طبي از دماالشی گذارد و انگار خیام م

 . دهدی را به دستم متش کار دسي وهی آب موانی و لدی گویم

 :می گوی شود که میمشغول درآوردن قرص ها از لفافشان م        
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  سرکار؟ینرفت _        

 
 :ردی گی و گرد مقابلم مدیکف دستش را همراه دوتا قرص سف        

 
 ...خودم حواسم هست... ي از هر کدوم بخوریکی دیهر شش ساعت با _        

 
 : کندی اضافه مندی بینگاه منتظرم را که م        

 
 ... آمپولت بزنمی بخور آماده شو برنارویا...  رمی مرترید _        

 
 گذارم و تمام ی دارم و در دهان می از کف دستش بر میکی یکیقرص ها را         

 !ستی گردو ني است که باور کنم، هر گردنی امی سعيمدت همه 
 

 .ستیآمپول الزم ن... خوبم _        
 

 دارد و به طرف ی گذارم دوباره بر می می دستشی خورده را که داخل پمی نوانیل        
 :ردی گیدهانم م

 
 ...همشو بخور _        

 
 شود و همان مانتو و شال شب ی که بلند مرمی گی را از دستش موانی رغبت لیب        

 :ردی گی دارد و مقابلم می مانده را بر می صندليقبل که رو
 

 ی آشپزخونه ست اونو هم مزی لقمه هم برات گرفتم رو مهی... زمیبپوش عز _        
 ...ی خواد عجله کنینم... ارمی در بنگی و از پارکنی رم ماشیمن م...  همايخور
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 شود ی رود و من چرا باورم نمی مرونیدر برابر نگاه مشکوك و متفکرم از اتاق ب        

  و گردو گذشته است؟ي در مورد آن گردي از کنجکاونی چننیکه او ا
 
 

 خانه ي که مرا روبروي از همان لحظه اقایدق.  گذردی از رفتنش می ساعتکی        
 به شرکت رفت، در شش و بش رشی ناپذانی کرد و خودش بعد از سفارشات پاادهیپ

 .رفتن و نرفتن مانده ام

 الی خی بردارم و بنگمی پارك شده در پارکنیخودم را کشتم تا چشم از ماش        
 به نی چننی را بشکنم که ای شَک لعنتنیاهد گردن ا خویدلم م.  شومزی و گربیتعق

 ری ساعت است که از خمیحاال ن.  و گردوستيلعنت به هر چه گرد. ختهیجانم آو
 .  بست نشسته امن تلفي گذشته ام اما روبروزی و گربیتعق

 
 ی خوام به خودم ثابت کنم که اشتباه میم... فقط... زمیمن به تو اعتماد دارم عز "        

 "نیهم... کنم
 

 و رمی گی شرکت را مي شماره لشی موباي دارم و به جای را بر میباالخره گوش        
 ی وصل مدی فری تا مرا به داخلرمی می دارد و باز می را بر می گوشی تا منشرمی میم

 ی باز مکی هی کی ام یاتی عالئم حچد،ی پی می در گوششی که صدانیکند اما هم
 . آوردی خراب کن در منه شک خايگردند و دلم زبانش را برا

 
 دییبفرما _        

 
 سالم _        
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  شده، حالت بد شده باز؟يزیچ...  هما؟ییتو _        
 

 خودم را به خاطر راه دادن شک چدی پیلحن هول و نگرانش که در گوشم م        
 : کنمی به ذهنم لعنت میلعنت

 
 يزی ناهار چي خواد برای خواستم بگم نمیم... ام ... فقط ... خوبم ... نه نه  _        

 ... کنمیمن خوبم، خودم درست م...  ياریب
 

 ی خنکمی کنم نسی شود، حس می در گوشم پخش مالی خینفسش که با راحت        
 . دهدیروح خسته ام را نوازش م

 
 برات وهی آب مگهی دوانی لهیاالنم برو ...  همای کنیامروز فقط استراحت م _        

 ... بردار بخورخچالهیگرفتم تو 
 

 کنم تمام ی کند و حس می که نثارم می تمام توجهاتي روم برایو من ضعف م        
 ام داده ام، حاال، با چارهی به خورد جسم بشبی که از دییآمپول ها و قرص و مسکن ها

 . گذاردی لحن، اثرش را منی صدا و انیا
 
 

 آماده از ماه ها کیپودر ک.  درست کردنکی ام به کستادهیمثل خل و چل ها ا        
 شدن اهی و رو سدی ام با فری خاك خورده بود حاال و بعد از تماس تلفننتی در کابشیپ

 ی بودن خودم شکوانهیدر د.  بود تا درستش کنمدهی دلم کش،یآن حس شک لعنت
 بودم اما دست من نبود انگار ری حرکت درگنیو هنوز هم باخودم به خاطر انداشتم 



 654 

 حس خوبم را نی و همدمی کشی ذهنم از مامان خجالت ميمخصوصا که آن گوشه 
 . توانستم مقاومت کنمی کرد اما در برابر دلم هم نمیزهر م

 
همزن را . اند گردی زنگ اس ام اس مرا از افکارم به درون آشپزخانه بر ميصدا        

 نوشم و ی را مدی دست ساز فرنیری از شهد شگری دي کنم و جرعه ایخاموش م
 . دارمی بر مکی کي هی ماي ام را از کنار ظرف حاویگوش

 یم.  خوانمی کنم و می را باز مامیمردد پ.  ناشناس استي از شماره ادهی رسامیپ        
 راحت به الی درست پشت سرم قرار دارد چون با خیخوانم و خداروشکر که صندل

 : دودی کلمات می و چشمم در پردی گیزبانم طعم زهر م.  شومی آوار مشیرو
 

 به من ی اما کمک بزرگی خودت ندوندیشا...  فقط محضه تشکرهامی پنیا "        
تم  تشکر خواسيبرا...  اتفاق بودنی من بهتريازدواجت با اون نامرد برا... يکرد
هر چند اون ... شهی راحت مالتی خگهی من و تو هم دشی پادی نسترن امشب میبدون

 که انگار ادی بنیری به دهن تو شدیبا  علفگهی اما خب دستیشوهر تو اصال آدم ن
 اقتتوی لی جمع کن و اون شوهر بشتری حواستو بیمی هم تیراست...  هم اومدهيبدجور

 "!ستیشوهرت کال آدم ن... چون... سفت بچسب
 

 بد از ی اندازم و با حسی مزی مي را رویگوش. اورمی خواهم باال بی کنم میحس م        
 داند ی خودش میمی مرا هم تاری که خشانیا. حالم بد است.  شومی بلند می صندليرو

 دهیرا به گند کش جمله تمام عشقم کی نی کنم با همیحس م.  زندیحالم را به هم م
 . خواهد عق بزنمیدلم م. است

 " نامردیِلعنت "        
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 شده و خبندانی کنم یباز حس م.  رومی جان به سمت اتاقم می شوم و بیبلند م        
 .رمی سنگر بگنی آن لحاف سنگری زدیبا
 

 آنکه ياما به جا "امشب" شوم یوارد اتاق م " منشی پادینسترن م "چه گفته بود        
 ی راحت مالتی خگهیتو هم د " روم ی ممی لحافم بخزم به سمت کمد لباس هاریز

 چه گفته اریماز "شوهرتو سف بچسب" زنم ی و منگ فقط پالتو ام را چنگ مجیگ "شه
 را چنگ چمی اندازم و سوئی سرم ميرا رو شال " داداشستی گردو نيهر گرد"بود 

 برم ی مورشی دارم و به سمت در ی را برم امیگوش "گردو خود نسترن بود " زنم یم
 ی لعنتکی کي هی اول از همه مادی گردم؛ بایبه سرعت راه رفته را بر م "یخانم سلطان"

 جمع رشتی حواستو بیمیهم ت " رفتم ی کردم و بعد می می سطل آشغال خاليرا تو
شک نکن هما، " زنم ی اراده عق می کنم و بی را درون سطل وارو مکی کي هیما "کن
 لرزانم را به سمت در ي اندازم و قدم های منکیظرف را درون س " شرکت بوددیفر

 ی را باز منی لرزان در ماشیبا دست " همای کنیامروز فقط استراحت م " کنمیتند م
 ي جا ندارد و دستم برامیپا "ادی بنیریدهن تو ش  بهدیعلف با " شومیکنم و سوار م

 در را موتی ريدکمه  " همای کنیامروز فقط استراحت م"چرخد  یاستارت زدن نم
 و باالخره زندی آمی اشک در هم می خفه و بي با هق هق هامینفس ها.  فشارمیم

  فقط محضامی پنیا " اری مازي هی شود آتلی کنم و مقصدم می را روشن منیماش
 "تشکره

 . شدن ندارمادهی زنم اما دل پی ترمز مي روهی آتليروبرو        

... ي خواد بریولش کن اصال نم...  شرکتهدیفر... يدی همه ترسنیچته چرا ا"        
 "برگرد خونه... رهی مگهینسترنم که د

 . گرددی رود، اما باز می مچی سوئيدستم دوباره به سو        
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 " چرت و پرتاشم بردارویمرده شور خشا... برگرد... شک نکن هما "        
 

 یی خبر هانجایامروز ا.  شومی مادهیچون پ.  ستدهی فای حرف ها کامال بنیاما ا        
 حس مزخرف نی شود و ای تا ابد از بابتشان راحت نمالمیست که اگر نفهمم، خ

 . کندی نممیتا ابد رها "شک"

 کم از فحش و يزی که چیی هانی توجه به بوق ماشی شوم و بی مادهیبه سرعت پ        
 . رسانمی مابانی خي ندارد خودم را آن سوراهیبد و ب

 هی باز آتلمهی روم و پشت درب نی باال می کیکیپله ها را .  شومیوارد ساختمان م        
 ش؛ی کند، صدای را حشک ممی پاهایعنی.  شودی خشک ممی پاهایعنی.  کنمیتوقف م

 . کندی را خشک ممی پاهاشیصدا

 "...شک کن...  همای شک کنی تونیحاال م "        
 

 چرا؟ _        
 

 ده؟یخبرش به تو هم رس        

  مرد من؟ی هستاری رفتنش با خشايبه دنبال چرا        
 

 .دیبه خودش مربوطه فر _        
 

 حاال کجاست؟ _        
 

 : کند انگاری اشم می جواب ماندنش حرصیب        
 

 ... فقط... بول نداره قیباشه باشه به من ربط _        
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 :دی گوی کالفه ماریماز        
 

 ؟یفقط چ _        
 

 واقعا اومده که با اون نامرد بره؟ _        
 

 !ستیبه ما مربوط ن _        
 

 تنم را دچار نبض ي تمام سلول هاادشی کند و فریباالخره آتشفشانش فوران م        
 : کندیم
 

 نکهی به خاطر من به خاطر ایگیخودت م...  به من مربوطهیبه من مربوطه لعنت _        
 ...پس به من مربوطه...  من کم شه اومده که باهاش برهی از زندگاریشر خشا

 
 ...بــ... دیفر _        

 
 خواد ی ميهر کار...  اصال به من چهیگیراس م...اصال به جهنم... باشه ... باشه  _        
...  ندارهی ارزشچی من هي کارش برانیبهش بگو ا...  قاصديفقط حاال که شد... بکنه

 ي کارچیبهش بگو به خاطر من ه...  من خراب نکنهي براشویبهش بگو زندگ... یچیه
 ...نکنه

 
 ي به جاری نفس گی بغضنباری اما اردی گی را مشی صدايچند لحظه سکوت جا        
 :دی گوی مشیصدا

 
 ...یمتنفر نباش... برو که ازش یبهش بگو حداقل با کس _        
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 .دیبرو خونه فر _        

 
 ؟يریحداقل بگو کجا م...  بابايا _        

 
 .دی آی مشی گام هايصدا        

 
 .قبرستون _        

 
 دل درون آسانسور ی روند و مرا بی بالفاصله به سمت درب باز آسانسور ممیپاها        

.  فشاردی باال را مي طبقه ي رود و به دلخواهش دکمه ی مشیانگشتم پ.  اندازندیم
 درون ي زند به همای دهد و چشمانم زل می مهی تکنی کابي وارهیتنم خودش را به د

 .نهیآ

 "؟يبغض شو حس کرد "        

 . کندی اخم منهی درون آيهما        

 "؟ياری طاقت ميچه جور "        

  اندازدی مری زنهی آ دروني و سر همادی آیشرم م        

 "یلیخ...  همای خودخواهیلیخ"        

 شوند و در ی مادهی و پرندی گیبا توقف آسانسور باز هم پاها هما را بر دوش م        
پله ها .  گردندی به طرف راه پله باز مستادهی آسانسور اي که روبرویبرابر نگاه خانم

 ی توقف مهی باز آتلمهی درب ني روبروي لحظه اي و براندی آی منیی پایکی یکیرا 
 خود به خود میپاها.  تکه برگ خشککیجا مانده مثل  کنند دلم همان جا پشت در

 ی اندازند و بعد با بی در مي به دلم روبروی نگاهمی کشانند و نی در ميمرا به سو
 ورود در را کامال باز کند که ي رود تا برای مشیدستم پ. ستندی ای مشی رویرحم
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 آرام و ي اهیگر.  است انگارهی گريصدا.  شودی مزی تمیگوش ها.  گذاردی نمییداص
 . شناسمی ها را خوب مهی گرنیمن ا. قیعم
 

 .آروم باش... هیکاف _        
 

 دیببخش _        
 

 ی صدا را هم خوب منی من اند،ی نشی دهانم مي و رودی آیدستم لرزان باال م        
 .ي خدادادي بلوط هايِ صاحب اصلِ کاريصدا. شناسم

 
 ؟ي براری همراه خشاي خوایواقعا م _        

 
 حرفا یلیخ... نمی بار آخر بابا رو هم ببي خوام برایم.  دنبالمادی میی اما دارمیم _        
 ...با هردوشون... دارم

 
 ی لرزد و من دلم مرگ می خانه خراب کن می لرزد از بغض از بغضی مشیصدا        

 ؟ی دهیخواهد خدا، م
 

 شون؟ی بخشیم _        
 

 !نه _        
 

 . شودی کشد و چشمم تار می مری تمیگلو        
 

 ...ارمیخشا... بذار فکر کنه من با...  نگويزیچ... دیفر... به _        
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 . کندی ام موانهی اش دهی گريصدا        
 

 چرا؟ _        
 

 نی از اشی را بشنوند و بلشی مانند تا دلی کنند و نمی فرار ممی مانم پاهاینم        
 در برابر چشمانم زی شود و همه چی لرز مکپارچهیتمام تنم . حالم از عشقم بهم بخورد

 رونی گذارم و خودم را از ساختمان بی سرعت پا به فرار منیبا آخر.  داردیموج بر م
 سمند زرد ي دست براابانی خي پارك شده ام آن سونی ماشه توجه بیب.  اندازمیم

 : اندازمی عقب می صندلي دهم و خودم را رویرنگ تکان م
 

 رتون؟یمس _        
 

 "قبرستون"        
 

 بهشت زهرا _        
 

 ی شده ام بوانهید.  کندی اش مغزم را سوراخ مهی گري صداریتمام طول مس        
 شود و ی قطع نمشی ست؛ صدادهی فای فشارم بی ممیهرچه دست بر گوش ها. شک

  شده ام؟وانهی واقعا دیعنی کنم، یمن تمام طول راه فکر م

 "ینی بیعشقشو م...  هماینیبیم "        

 . شوندی است صداها قطع نمدهی فای دهم اما بیسرم را تکان تکان م        

 . کندی می مغزم را از صداها خالي لحظه ايگفتن راننده برا "میدیرس" يصدا        
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 ندازمی دلم را به کار بابی دی تا فرستی هنوز هم کافنمی بی ممی آیبه خودم که م        
 . کنمیابی کم و کاست ردی حضورش را بییایتا مختصات جغراف

 احتماال از شی و شانه هاستادهی نسترنش ای قبر خالي من، روبرويمرد تنها        
 نیاز هم. ستینگاهش به آسمان گرفته و ابر.  هما خم شدهی و اضافنیحضور سنگ

 و ندی آی که باال مشیدست ها.  کنمیفاصله و از پشت سر هم بغض نگاهش را حس م
 اری مازي هی آتلي که دلم همانجا جلونم کی زنند، خدا را شکر می را چنگ مشیموها

 . مچاله نشودنی از اشی مشتها بنی اانیجا ماند تا م
 

 يبا فاصله؛ فاصله ا.  شومی اراده به دنبالش روان می کند بیدل که از نسترنش م        
 . شودی برداشته نمی اتفاقچی که با هيبرابر با هزاران سال نور

انگار دستش .  شودی متوقف مشی آرامگاه بابااتا و شهربانو جان پاهايروبرو        
 دارد و باالخره قفل ی را بر مدی شود کلیخم م.  افتدی از دستش مدیجان ندارد که کل

 ی آرامگاهشان مواری روم و پشت دی مشیمن هم پ.  شودی کند وارد که میرا باز م
 ندارم تا در جدال با عقلم و افکار ی دلنباری دهم و ایم هی تکواری و سرم را به دستمیا

 .راب کنش قد علم کندخانه خ

 : رسدی زمزمه اش به گوشم مي مانم که صدای دانم چقدر در همان حال مینم        
 

 منو جمع ایحاال خودتم ب... ی از من خواستنویتو ا... یتو خواست...  بابااتاینیبیم _        
 ... دل صاب مرده رو جمع کننیا... کن

 
 .آخ خدا چقدر دلش پر است        

 ی راحت و بالی توانم با خی خوابگاه مردگان است و من منجایچه خوب که ا        
 . رها کنممی گونه هاي را رومی اشک هايپنهان کار
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تو که ...  کن فراموشش کنمي کارهی... تو رو به روح شهربانوت...  کني کارهی _        

 ...ي خوایمعلومه که نم... ؟ي خوایم...  هما کوچولوت زجر بکشهي خواینم
 

 :دی گوی می شود وقتی مي پر از درد و دلخورشیصدا        
 

 ...شهیهم... ی از من دوست داشتشتری هما رو بشهیهم _        
 

 هق هقم خود را به گوش ي تا صدارمی گیدستم را با تمام قدرت مقابل دهانم م        
 . افتندیاو نرساند و باز پاهابم به قصد فرار به تکاپو م

 ؟يدی کالم بگو چرا مرا آفرکی فقط ،ي خدا وايوا        
 

 ری گردم و پشت سر و مسیبر م. نمی بی ممی زرد رنگ را که روبروي هایتاکس        
 رونی دانم چطور آنجا را ترك کردم و خودم را بینم.  کنمیفرار هزار باره ام را نگاه م

 ام ی فکر گوشیو ب.  کشمی مقی عمي دانم، فقط پشت هم نفس های نمچیه. رساندم
 سمی نوی مشی آورم و برایرا در م

 "نگرانم نشو... ي شادي خونه رمیم"        

 یسوار م.  دهمی را مي شادي روم و آدرس خانه ی ها می از تاکسیکیبه سمت         
 می شوم و روی لرزم و در خود جمع میاز سرما م.  چسبانمی مشهیشوم و سرم را به ش

 خبندانی اش را روشن کند، چون روح من باز به ي بخارمید به راننده بگو شوینم
 .وستهیپ

 ي بغض دار نسترن کم بود صداي خدا صدايوا.  فشارمیانگشت درگوشم م        
 . شدمیکاش کر م.  شدم خدایکاش کر م.  هم اضافه شددیفر
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 ي ترانه اي که صدارمی نسترن درگي با صداد،ی فري عقل نامردم، با صدايبا صدا        
 زند و ی عذاب آور را کنار مي صداهانی اي شود و انگار همه ی پخش منیدر ماش

 :ردی گی به روحم را بر عهده مدنی ناخن کشي فهی تنه وظکیخودش 
 

  خوادی از من مشتریاگه اون که کنارته، تو رو ب        

 ادی اگه باهات راه م،یاگه با همون راحت        
 

 .ي خدا امروز به گمانم قصد جانم را کرده ايوا        
 

 اگه روزگار بد، تو رو ازم گرفته        

 اگه خاطرات خوبمون، از خاطرم نرفته        
 

 . ترانه را با هم لعنت کندنیخدا من و ا        
 

 ی با من نباشی آرزومه، حتتیخوشبخت        

 ی از خاطره هامون جدا شیحت        
 

 . شودی چنگ ممی گلوي رود و دستم روینفسم بند م        
 

 ی با من نباشی آرزومه ، حتتیخوشبخت        

 ی از خاطره هامون جدا شیحت        
 

 . چاره ام هزار تکهی شود و دل بی مي از چشمانم جارلیس        
 

 ی مونی نمدونستمی اول مياز همون روزا        
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 ی عشقو تو چشام بخونیتونی نمدونستمیم        
 

 .رمی می کنم دارم می حس ماورمی توانم طاقت بی نمگری توانم دینم        
 

  بوديگری اول دل تو با دياز همون روزا        

  بودي پات بمونه اون که عشق بهترشهیکاش هم        
 

 ی می جان مشتم را به صندلی کنم و بی حس میکند شدن ضربان قلبم را به خوب        
 : نالمی نفس می و بی کند و من به هزار بدبختیکوبم که راننده متعجب نگاهم م

 
 دار... نگه _        

 
 ...ـیهنوز که نرس _        

 
 دار... نگه_        

 
 ی با من نباشی آرزومه ، حتتیخوشبخت        

 ی از خاطره هامون جدا شیحت        
 

 کوبد ی کشد و پا بر ترمز می را کنار منشی و مبهوت ماشری متحچارهی بيننده را        
 با آن نشی اندازم و خودم را از ماشی می صندلي روی کرده اسکناسفمیدست در ک

 فهمم فقط ی نمچی هگرید.  اندازمی مرونی اتوبان بانی کننده موانهی دی لعنتيترانه 
من، هما، من . می خدا تسلي توانم وای نمگری خدا ديوا. زمی ری زنم و اشک میضجه م

 !ممی تسلي شنویم.  خدااااممی و عذاب، تسلی بدبختریهمان سف

 .ممیخدا تسل.  طاقت ندارمگرید        
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  من غلط کردم عاشق شدمي شنویخدا م        

 . دهمی انصراف می عشق لعنتنی من از اي شنوی خدا ميوا        

 !ممی بردار خدا به خدا تسلمی شانه اي را از روی مرغ بدبختنیا        

 ... بند اسارتنی کن از امی رهاایخدا        

 . کنمی سندش را هم امضا مایخدا        

 !دمی عشقم را به عشقش بخشایخدا        

 زمیمبارك باشه عز _        
 

اموش دخترك  آورم و نگاهم را به چشمان سرد و خی باال میسرم را به آرام        
 . دهمی منهیدرون آ

 
 اتفاقا بچه سال تر اد،ی بهت میلی مدلم خنی اون موها بود اما افیهرچند ح_        

 .زمی عزيشد
 

فقط .  ندارمدی جدي چهره نی به ای حس خاصچی هشگر،یبرخالف خانم آرا        
 ي رهی آورم و خی منییسرم را پا.  کله ام برداشته شدهي از روي کنم باریاحساس م

 . شومی منی زمي روختهی ریِ مصنوعي بلوط هاي دهیخرمن خشک و گند

 "يباالخره از شرشون راحت شد"        

 و کوتاه شده ام را از نظر ی مشکي آورم و موهای حس نگاهم را باال میدوباره ب        
 . گذارنمیم
 
 

 ی است که زمان هنوز هم مبی اما عجدهی رسانی به پاای است که دنشتریسه روز ب        
 .گذرد



 666 

 ی شود، بعد دوباره صبح می شب م،ی در آن ظهر لعنتایهنوز بعد از تمام شدن دن        
 ی نمی زمان لعنتنیاصال انگار ا!  دور باطلنی شود و باز تکرار ای ظهر میشود و حت

 .دهی رسانی به پاایفهمد که دن
 

 که با تمام یی من و اوي صحبت هایده موضوع اصلش "سکوت"سه روز است که         
 . کنمی مزی پرهشی در هوادنی و از نفس کشدنی شندن،یقدرت از د

 
 نجای اگری گذارم، خانه که نه، دی چرخانم و پا درون خانه می را در قفل مدیکل        
 ی پا درون اقامتگاه غصبيآر.  استی اقامتگاه موقت و غصبکی فقط نجای است؛یخانه ن

 کنم و در ی رها مزی مي را روفمیک.  رومی گذارم و به سمت خوابگاهم میام م
 رونی بی دستم با کارتی گوشي برم اما به جای فرو مبمی دست در جی گوشيجستجو

 :دی آیم

 " مشک سارمهیفه _ي دادگسترکی هی پالیوک"        
 

 دستم مانده باشد يانگار که داغش رو.  اندازمی مزی مي را روتی خاصیکارت ب        
 . کشمیدستم را پس م

 چی سوال و جواب گفته بود من هی و کممی حرف هادنی بعد از شنلیخانم وک        
 را ندارم؛ نه شروط ضمن عقد که اصال ی لعنتي درخواست آن کلمه طیکدام از شرا

 که با استناد به آن در ،یلعنت ي در آن کلمه ی ست و نه وکالتی دانستم چه کوفتینم
 . کنديریگیخواستم را پ

 "بله" با تمام وجودش ی واهدی که با هزار امی زمانشهی عاشق پيآخر مگر هما        
 کرد که اصال بخواهد حق وکالتش را ی فکر هم میی کذاي گفت، اصال به آن کلمه یم

 .ردیبگ
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 همه ،ی خواهیباشد و حاال که تو هم م از جانب زوج دی درخواست بانیگفته بود ا        
 . تمام شودی توافقزیچ

 نیآخر ا. می بودي چند ماه من و او فرد تر از هر فردنی خبر نداشت در اچارهیب        
 می ما هم نشده بودی که حتییبه من و او.  به ما داشتی زوج و زوجه چه ربطنیقوان

 ! چه رسد به زوج
 

 نیبهتر هم بود چون آن هما دل ا.  نبودي کاره اشهی عاشق پيبه هرحال هما        
 .کارها را نداشت

 در من رخنه کرده بود، درخواست وکالت داد، تا ای که بعد از اتمام دنییهما        
 هم به حضور یاجی احتچی هی حتگری ارائه شد، ددی که درخواست از جانب فریزمان

 . تن نباشدنیا

 ": گفته بود        

 ." ستدهی فای کارا بنی نباشه و درخواست نده ایتا شوهرت راض        

 را گرد کرده و لی که چشمان خانم وکي تن با اعتمادنی زمامدار اياما هما        
 : را هوا فرستاده بود، گفته بودشیابروها

 ."دهی درخواست ميبه زود"        

 ! شودیما در گوشم قطع نم هي ضجه هايو از همان لحظه تا کنون صدا        
 

 برده شی براشگاهی که خواسته بود را هم امروز قبل از رفتن به آرایتمام مدارک        
 .بودم

 ی توافقزی همه چم،ی ادهی مان رسی زندگنی نقطه چينجایباور داشتم؛ حاال که به ا        
 . شودیتمام م



 668 

 کولش ي خواست دمش را روی هما خودش می خل بود که وقتدیآخر مگر فر        
 ! شک نهی اش گم کند، جلو دارش شود؟ بیبگذارد و گورش را از زندگ

 
 بودم را از داخل دهی خرروزی که دی بزرگزی شوم و چمدان سای حس بلند میب        

 . کشمی مرونی بيواریکمد د

 ! است، نه جالب استبیعج        

 ی کارها انجام منی دهم، اما ای کارها را انجام نمنی کدام از اچیه "من"چون         
 !شوند

 و نسترن، دی فري و در هجوم صدای آن اتوبان لعنتانی مشیآخر من سه روز پ        
 کننده که وانهی دي و با آن ترانه اری خشاي شدن عشقم از سودهی فشار به گند کشریز

 ! ام شده، تمام شده بودمییحاال همدم ساعات تنها

 . ققنوس شدنم مانده باشددی هم نمانده بود که امي خاکستریحت        
 

 دی بسته بودم که در برابر فرخی سرد و ي پوسته کی در من نبود، فقط ی منگرید        
 نی نبود، تمام ای زندگنی به نقش زدن اياری هم نیلیهرچند خ.  کردی مينقش باز

 یاما تماس م.  گشتیرفت و شب باز م ی بود، صبح ميسه روز او هم انگار فرار
 کار کی یراست!  شرکتي آن هم با شماره دیس پریگرفت و حالِ هما را از پوسته م

 ي شد و دمای کرد، صبح ها قبل از خروج از خانه اش، وارد خوابگاه هما می هم مگرید
 ی صدا و با فکر خواب بودنش از اتاق خارج می کرد و بی بسته اش را چک مخیتن 
 .شد

 . شدی ضجه ها بلند تر ميو آن لحظه ها بود که صدا        

 به جان مهمان موقت ی مانده بود که از چند روز قبل مرضادشیانگار هنوز به         
 !خانه اش افتاده



 669 

 هما در دنی کشت، تا به گمانم از دی کالم داشت خودش را با کار کردن مکیدر         
 .ردی نسترن نمگاهیجا
 
 ي اما زودتر آمد و من متوجه حضورش نشدم، چون غرق در واژه واژه شبید        

 بود و ستادهیا.  متوجه اش شدمستادی امی روبرویتازه وقت.  سرنوشتم بودميترانه 
 توانستم جرف ی که نمادیآنقدر ز.  پر حرفی خاص و نگاهیفقط نگاهم کرد، با حالت

 هما بلند شده بود و آهنگ ي نداشتم، پوسته يا به هر حال من اراده.  را بخوانمشیها
 :را قطع کرده و مثل هر شب گفته بود

 " کشمی برات میتا لباستو عوض کن..  زمیشامت آماده ست عز "        

 : و متوقفش کرده بوددهیاما او نگذاشته بود برود دستش را کش        

 "؟یخوب... هما"        

 .ود داشت انگارسوالش هزار سوال در خ        

 يزی مثال چای گفته؟ يزی چی کسای ؟،يدی فهميدی جدزی چد،ی بگونکهیمثل ا        
 : لبخند زده بود و گفته بودی و من که نه آن پوسته در کمال تعجب حت؟يدید

 " هاشهیشامت سرد م... زمیخوبم عز "        
 

 امی پشی ام بودم تا برای گوشی آورم در پی به خاطر مدهیدستم به لباس ها نرس        
 ی مفمیبعد در ک. دی آی مرونی ثمر بی رود و بی مبمیدوباره دست در ج. بفرستم

 :سدی نوی مشی وقفه برای آورد و تند وبی مرونی را بیچرخد و گوش
 

 "ایحتما ب... بهشت منتظرتم "5"ساعت "        
 

 . مانده بودی کار باقنی آخرنی را کرده بودم و امی کارهاي همه گرید        
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 . رومی کنم و به سمت لباس ها می رها مفی و کنار کزی مي را رویگوش        

 در کمال یحت.  کنمی رها می از چنگال چوب رختکی به کی هما را يلباس ها        
 شوند به ی گذارم، لباس ها که تمام می زنم و درون چمدان میتعجب با آرامش تا م

تمام .  دارمی اش را هم بر می و بهداشتیشیلوازم آرا.  رومی مشیسراغ کفش ها
 شوم و آن جا را هم از آثار هما ی حمام مدوار.  کنمی می توالت را خالزی ميکشوها
 اندازم و هر آن ی دور تا دور خانه می دارم و نگاهیمسواکش را هم برم.  کنمیپاك م

 . دارمی از هما دارد بر مي نشانه اایچه اثر 

 باران و دوان در کنار اتوبان، ری زدهی تکي دختري ضجه هايو باز تمام مدت صدا        
 . شودی ممی کارهاي نهیپس زم

 . بعدي اش که باشد برایی کذاي هیزی ماند جهیفقط م        

 کارت میس.  گذرانمی را از نظر مزی گردم و باز همه چیدوباره به اتاق بر م        
 فی ها را کنار کی گذارم و گوشی میمی قدی بودم را در گوشدهی خرروزی که دياعتبار
 . رسدی مشی از سویامی کنم که پیرها م

 
 " افتاده؟یاتفاق "        

 
 بار نی آخري فقط قرار است برا،ي گاه زوجِ هما نشدچی که هي مرد،ینه چه اتفاق        

 !ي شوشیسهمِ چشم ها
 

 "ایتو هم ب...  خواستم برم بهشتینه فقط م "        
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 دی هما و فری آوردن آلبوم عروسادیو با به .  گردانمی بر مشی را سر جایگوش        
 ی مشی پی پوسته خشک شده باشند، به سختياما انگار پاها.  کنمی را میقصد پاتخت

 .رود

 کنم و درب ی دارم و به سرعت درون چمدان پرتابش میآلبوم کوچک را برم        
 . کشمی را مپشی زی بندم و به سختیچمدان را م

 از عیسر.  افتندی به لرزه ممی کنند و دست های ضجه ها گوشم را کر ميصدا        
 چند لحظه نی دانم در همینم.  گذارمی پا به اتاقش ماری اختی روم و بی مرونیاتاق ب

 سه روزم نی حس اینگاه ب. ندی نشی به لرز منی چننی پوسته آمد که انیچه بر سر ا
 ابعادش را در ذهنم اری اختیب.  افتدی اش مکاناپه ي روی شود وقتیپر از حسرت م

 :دی گوی از اعماق ذهنم مفی ضعییصدا.  کنمی منییباال و پا

 "ي شدی چمدونم جا ميکاش تو"        

 نیچند.  رومی میی شوم و به سمت دستشویاخم کرده به سرعت از اتاق خارج م        
 می اندازم، سه و نی به ساعت مینگاه. می آی مرونی پاشم و بیبار آب به صورتم م

 ي واری درون کمد دی را به سختنیچمدان سنگ.  بندمی پالتو ام را ميدکمه ها. است
 . شومی دارم و از اتاق خارج میفم را بر میک.  بندمی دهم و دربش را میجا م

 ! شدیآماده م "داری دنیآخر" ي برادیمتظاهر هم با ي پوسته نی ایحت        
 

 زمی بری کي پاری مو زی زندگیستیتو که ن        

 .زمی عزیستی تو نی وقترهی دلم بمیواسه ک        

 ... ** زمونه دستامو از تو جدا کردنیدست سرد ا        
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 را که با استارت زدنم، در فضا نی پخش ماشي برم و صدای مشیآرام دستم را پ        
 دارم اما ادی ترانه ها زنی ادنی شني به بعد وقت برانیاز ا.  کنمی بود، قطع مدهیچیپ

 .ستیحاال وقتش ن

 را زی همه چدیبا.  دهمی مری حواسم را به مسي افتم و با تمام وجود همه یراه م        
 دی کنم و بایر از آن گذر م بانی آخري که امشب برايریمس.  کردمیدر ذهنم ثبت م

 . دوباره اشدنی از ددمی بریدل م

 . استدنی از امشب که شب بريوا        

 شهر، اصال نی از بهشت، از اابان،ی خنی کوچه، از انی خانه، از انی از ادنیشبِ بر        
 گذاشتم و ی عشق را منی ادیامشب با.  کندی که هما را به عشقش وصل ميزیاز هر چ

 !  گذشتمیم

 که تنها با نام او با دمی بری میی اول از همه از سلول هادی گذشتن بانی ايو برا        
 ! گرفتندی او، نبض مادی او، اصال با ي او با نفس هايصدا

 راحت تر دنی برطوری ا؛يدی بری را مای دننی اتصالم به ايآخ خدا کاش رشته         
 !بود

 
 نیآخر" تا زمان ی ساعتمیهنوز ن.  کنمی را پارك منی بهشت ماشيروبرو        

 از ي و واستمی ای بهشت مي ورودي شوم و روبروی مادهیآرام پ. مانده "دارید
 !خاطرات

 ی مورشی می و با قدرت به سوي دفعه اکی کننده آنقدر وانهیهجوم خاطرات د        
 شکند و نفسم راهش را ی در هم می چند روزه به آننی متظاهر ايآورند که پوسته 

 . کندی گم می تنفسي لوله هاانیم
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خاطرات .  سوزاندی شود و چشمانم را می و سوزان از دهانم خارح مقی عمیآه        
 . کشندی نه، جهنم مای و با خود به درون بهشت رندی گی دوش ميمرا رو

 یی ردپای بست،ی بهاري ست که خاطراتش مخصوص همان روزهایی تنها جانجایا        
 !از نسترن

 
 و دی فردمی دی شدند و نمی کور ممی دارم و کاش چشم های جان قدم بر میب        

 شانی خنده هاي چطور صدادمی دینم.  دوندی هم می گل ها در پانی را که در مییهما
 نشسته اند و ي که گوشه ادمی دی شدم و نمی خدا کاش کور ميبهشت را پرکرده، وا

 . پوك هما ستي در کله کیزی و فیضای ري مشغول فرو کردن فرمول هادیفر

 خندم و ی خاطره منی شده ام که با صدا بر اوانهی شک دی بي شده ام آروانهید        
 . شوندی از اشک تار ممیچشم ها

 
 "...  همای دل بکني خوایم"        

 
 آرام دی دارم؛ فری را برمي بعدي قدم های و به سخترمی گیدست مقابل دهانم م        

 . رودی هما مي شده به سوي دودي گذرد و با باللهایاز کنارم م

 "تی درست کرده حاجی چنی هما ببایب "        

 . کنمی بندم و طعمش را در دهانم حس میچشم م        

 ی گونه ام مي که رویی مملو از اشک و قطره هاي و گشودن چشم هايقدم بعد        
 .افتد

 ، هماي انار برانی درشت تردنی باال رفته از درخت و درحال چدیفر        

 " خوام سمت چپتهی رو میکی اون دینه فر "        

 ، شوندی نامرد تمام نمي های شوند، لعنتی خدا تمام نميوا        
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  و هما مشغولدی گل ها، فرانی نشسته مي در حال عکس گرفتن از همادیفر        
 و هما گرد دی سرمستانه، فري و خنده هامی عمو رحی کردن گلدان قهرو آشتوانهید

 ...ی زغالي هاینی زمبیآتش و س

 ... و همادی و هما، فردی و هما، فردی نگرم فریهر سو م        
 

 خدا يوا.  چرخمی بهشت مي درب ورودي بندم با شتاب به سویبا درد چشم م        
من به .  گذاشته بودميگری ديرا جا "داری دنیآخر " نیکاش قرار ا.  توانمینم

 و دهمیآب دهان فرو م.  آورمی هجوم ناجوانمرادانه طاقت نمنی اانی در مییتنها
 ي هنوز قدمم را کامل برنداشته ام که صداا امرمی گی ممی اشک ها را از گونه هایسیخ

 : شودی مانعم ممیعمو رح
 

 ... دختري کردرتی پي از عمويادیچه عجب ...  همانمی بیم درست مدار _        
 

 ی کشم و ناچار بر میدوباره دست بر چشمانم م.  کنمیآهم را در گلو خفه م        
 باز چنگالش را ی افتد بغض لعنتی اش مدهی که نگاهم به نگاهم چروکنیگردم و هم

 . کندی فرو ممیدر گلو

 "... آخر عموداری دنیا "        

 :می گشای زبان میبه سخت        
 

 سالم _        
 

 :دی آی تر مشی پیقدم        
 

 ؟ي طرفا؟ راه گم کردنیا...  ماهت گل دختريسالم به رو _        



 675 

 
 "... کرده امداینه عمو جان تازه راهم را پ "        

 نی بمانم و همدی ست بادهی فایانگار رفتن ب.  نشانمی بر چهره ميبه زور لبخند        
 جا متولد شدند، نی که همیخاطرات.  بسپرمیجا تمام خاطرات را به دست فراموش

 . کنمی جا هم خاکشان منیهم
 

 می تا ندمیفر...  آخر باغقیهمون آالچ...  کنممای قدادی کمی نجای خواستم ایم _        
 ... شمايالبته با اجازه ...  رسهی مگهیساعت د

 
 . درخشدی مي خبر به شادنیچشمانش از ا        

 
 ... مال خودتونهنجای خواد که ایاجازه نم _        

 
 انگار که دی آی مبی و چلچراغ چشمان او حال من به نظرش عججانیدر برابر ه        

 :دی گوی کنم می در سکوت قصد رفتن میوقت
 

  که مرتبه بابا؟ریهمه چ _        
 

 :می گوی دهم و می را آرام تکان مسرم        
 

 ...شهی نمنیبهتر از ا _        
 
 

 آتش ي رهینگاهم خ.  نشسته امقی درخت درون آالچي شده دهی بري تنه يرو        
 رحمانه مرا ی بنی چننی هجوم، انیحاال که ا. است و باز مشغول دوره کردن خاطراتم
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 با تمام وجود یکی یکیخاطرات را .  کنمینشانه گرفته من هم خودم را در آن غرق م
 ي سوزانم و آنگاه به سراغ خاطره ی آتش مهمان  کنم و بعد آرام آرام دریمرور م

 تنم ي از سلول هایکی شود بالفاصله چراغ یهر خاطره که خاکستر م.  رومی ميبعد
 . شودیهم خاموش م

 
 هما _        

 
 متظاهر ي از آن پوسته ي ذره ای حتگری دندی نشی ممی که در گوش هاشیصدا        

 . نماندهیدر من باق

 نیا...  هاش استفاده کنهیاز تک تک ثان... امشب شب توئه... شروع شد هما"        
 ي برايزی چگهیاز فردا د... زمیپس ازش لذت ببر عز...چند ساعت سهم توئه از عشق

 "يلذت بردن ندار

 : دهمیبه چشمانش م و رمی گینگاهم را از آتش م        
 

 سالم _        
 

 آتش ي را روشی و دست هاندی نشی شده مدهی بري تنه یکی آن ي رومیروبرو        
 :دی گوی می و ناراضردی گیم
 

 ...ياالن وقت بهشت اومدنه؟ هوا سرده تو هم که هنوز خوب نشد _        
 

 سرما عذابش گری حس شده و دی روزها از شدت سرما بنی داند بدنم ایانگار نم        
 : دهدینم
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 خوبم _        
 

 صورتش ي دهد من اما با تمام وجود چشمانم را رویکالفه نگاهش را به آتش م        
 . کنمیقفل م

 .ي آمدی با دلم راه می فقط کمی و امشب، کمستمی نی که ماندنی دانستیکاش م        
 

 ؟يخسته ا _        
 

 احازه یآخرش را ب "از من"که زبانم آن  " از من؟يخسته ا " می بگو خواهمیم        
 . خوردیم
 

 ...نه _        
 

 "! مرد موقت مني خسته ايچرا خسته ا "        
 

 خواهد و ی سابق شدن را مدیدلم هما و فر.  را کردهمی قدي هوابیدلم عج        
 . شودیامشب هرچه دلم بخواهد همان م

نگاهش را که .  رومی اشاره مشی دارم و به سوی نازك کنار دستم را برميشاخه         
 بود حاال شی کنم اگر سالها پی نشانم و فکر می بر چهره میتبسم.  دهدیبه صورتم م

 : گفتمیچه م
 

 ... آدم دروغ گوياونجا... آره جونِ عموت _        
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تبسمِ . ردی گی آشنا مینگ ماند و آرام آرام نگاهش ری ام مرهیچند لحظه خ        
 کند انگار که با تن ی متی من، به او هم سراي نشسته بر لب هاي بهاري روزهاادگاری

 :دی گوی شود، می من مبی اش نصی که تنها لب خوانی آراميصدا
 

 ...ي کردیتو باز با جون عمو جون شوخ _        
 

 .رد خوب است که او هم آن روزها را به خاطر دانیخوب است هم        
 

 . چسبهی هوا منی اي توییبچه ها چا _        
 

 بابااتا ي جمع چقدر جانی اانیآخ که م.  چرخانمی مهربانش مي صدايسر به سو        
 .ستیخال

 نگاهش به میعمو رح.  شتابدی مشی کمک کردن به سوي به سرعت برادیفر        
 ی ملشی را تحولی است و فقط نچ نچ کنان وسادی مانده بر صورت فري هايآثار کبود

 .دهد
 

 ...شمونی پدینیخوتونم بش _        
 

 .دیمن کار دارم بابا شما دو تا خوش باش _        
 

 و دی آی مشی پي چالی با وسادیفر.  رودی مکث پشت کرده و ميبدون لحظه ا        
 گذارد و دوباره سر ید، م دارزی که حکم مي شده ادهی گرد بري کنده يآنها را رو

 .دی نشنی آتش مي آن سوشیجا
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 و انگار شی آتش بودم و تو آن سوي سونی من اشهی همینی بی مرد من ميآر        
 . سوختی آتش منی در ادی بایکی به هم دنی رسيبرا
 

 ؟ي کردنجای اادی شده یچ _        
 

. ردی گی ممی را به سوي پر شده از چاي از استکان هایکیهمزمان با سوالش         
 ي وزد و دسته ی مي پاسخم که بادی و در پرمی کنم تا استکان را بگیدست دراز م

. ندی نشی ممی موهاي افتادن رونی افتد و چشمان او با ای منییشالم از شانه ام پا
 :دی گوی و مبهوت مندی نشی بر چهره اش مک شود و اخم کم کَمیچشمانش تنگ م

 
 هات... مو... هما _        

 
 . شودی که مانع از آشکار شدن بغض میی خندم از آن مدل های میالک        

 "د؟ی منو دریی همه تغنیباالخره چشمات ا"        
 

 اد؟یبهم م _        
 

 نیانتظار ا. دی آی ممی شود و به سوی هوا بلند می اش بی هزار منيبا اخم ها        
 . جا مانده امي هندیلمی از في تکه اانی کنم میرم و حس محرکت را ندا

 : کشدی و با همان اخم ها شال را کامل از سرم مستیاو اما حواسش به بهت من ن        
 

 ؟ي کار کردیچ _        
 

 ی ممی کوتاه و لخت موهاي به تکه هایدست.  کنمیواقعا منظورش را درك نم        
 :می گوی محیکشم و صر
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 ...یتو که دوسشون نداشت...  کنهی می تو چه فرقيبرا _        

 
 یچشمانش دودو زنان نگاه م.  کشدی افتد و عقب می دفعه دستش از شالم مکی        
 باز شی اندازم و او سرجای سرم ميشال را رو.  گاه جواب نداردچیحرف حق ه. دزدد

 :می گوی در کنترلش دارم، می که سعیبا حرص.  گرددیم
 

 ...ومدیاز رنگشونم بدم م...  بلند يمتنفرم از مو _        
 

 : شودی جابه جا منی سنگشی گلوبکیس        
 

 ... همه سالنیپس چرا ا _        
 

 دارن؟...  که شاخ و دم ندارنیوونگی حماقت، دت،یخر _        
 

 . کردی حرف ها را باور منی هم اشهی عاشق پيکاش هما        
 
 ...من... هما _        
 

.  امامدهی ننجای حرف ها انی ايبرا.  گذارم تا خودم را کنترل کنمیچشم بر هم م        
 !زمی را با تو تجربه کنم، عزمی هانیفقط آمده ام تا آخر

 
 .ولش کن...  ندارهي ادهی فاچی هزای چیحرف زدن راجب بعض... دی فرالیخیب _        

 
 ی نگاهم مرهی خرهی چند لحظه خي آرود و برای سرش را باال مدیبا مکث و ترد        

 .کند
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 ی که آرام آرام چهره اش به تبسمندی بی کوتاه مي موهانی چه در من و ادانمینم        
 :دی گوی شود و می منی مزي بهاري روزاادگاری
 

 ...اتی بچگهی شبيشد _        
 

آخ .  دهمی آتش می نگاهم را به سرخعی شود و سری مسیمانم خ اراده چشیب        
 ست؟ی که حالم خوب نی دانیخدا تو م

 
 دیفر _        

 
 به ده،ی برق اشک را در چشمانم ددی دانم شای شود، نمی میجواب دادنش طوالن        

 ی گرفته اش در گوشم ميکه صدا.  مانمی به آتش منتظر مرهیهرحال همانطور خ
 :ندینش
 

 ...جانم _        
 

 ؟يمتنفر... از من _        
 

 ي اجازه چی زنند اما هی جواب در چشمانش دودو مدنی ديچشمان سرکشم برا        
 توان بلند گریاگر جواب مثبتش را از چشمانش بخوانم د.  دهمیباال رفتن به سرم نم
 .شدن نخواهم داشت

 
 ! همای گیچرت م _        
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خب چه .  کندی حالم را خوب می اش کمدهی خشن و جوي نهفته در صداحس        
 . فرصتم بودنی سوال را از او بپرسم و امشب آخرنی دوست داشتم اشهیکنم هم

 : کنمی مشیکه باز صدا.  خواهدی مي مردم آزاری بد جنس وجودم کميخو        
 

 دیفر _        
 

.  امختهی اعصابش را به هم ریعنی نی کند و ای مغی را درنیری آن جانم شنباریا        
 رود و من با تمام ی چشم غره ممی کنم که برای نگاهش ميسر بلند کرده با تک خند

 ی شوخ که تمام وجودم را آتش می خرم و با لحنیوجود آن چشم غره را به جان م
 :می گوی خندم و میزند م

 
 بپرسم مطمئن شم ينجوری ادیبا... ی کنی تو که به من ابراز عالقه نمهیخب چ _        

 ...گهید
 

 : شودی مزی خمین        
 

 ! چتهستیتو امشب معلوم ن...  خونه هما میپاشو بر _        
 

 . مرد موقت منی کنیفرارم        

 بر یی به جاییای امشب با دل من راه بکی. ي و تو آزادستی نی منگریاز فردا د        
 !زمی خورد عزینم
 

 ...زمی عزي جنبه نبودیتو که ب...  کردمیشوخ...  خبیلیخ _        
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 کند و نفسش را ی درخت رها مي دهی بري تنه يخودش را رو.  دهدیجواب نم        
 . فرستدی مرونیب

چطور .  شومی اش مرهی دوزد و باز خیباز نگاهش را با همان اخم به آتش م        
 ... رادنتی نداورمیطاقت ب

 
 د؟یفر _        

 
 . کندی آورد و منتظر نگاهم می گفته سرش را باال مینچ        

 
 . خوادی می زغالینی زمبیامشب دلم س _        

 
 . هم بغض کردن داردی زغالینی زمبی مانم که مگر سیو خودم هم م        

 دزدم یا منگاهم ر.  شودی مات چهره ام مدی زند و فریاشک در چشمانم حقه م        
 ی شود و آتش را دور میآرام بلند م.  شومیو چشم به آتش دوخته در خودم جمع م

 .ستدی ایزند و کنارم م

  در حسرت آغوش گرمش تمام شد؟ی زندگنی آخر ايدیآخ خدا د        

 ی ممی موهابی نصشی و مهر کوتاه لب هاندی نشی پالتو اش بر دوشم مینیسنگ        
 ی را آرام آرام فرو ممی شوند، اشک های که آرام آرام دور مشی قدم هايصدا. شود

 ی مکی زنم و به هم نزدیدست بلند کرده پالتو اش را از دو طرف چنگ م. زندیر
 کنم و به ی مرهی ام ذخیی هوای بي روزهاي اش فرو کرده هوا براقهیسر در . کنم

 . گذارمی مادگاری اش به قهی انی را ممی اشک هاشیجا
 



 684 

 هوا در شش ي رهی ذخری به آتش درگرهی گردد و من هنوز خی ربع بعد بر مکی        
 شده را درون آتش چی پومینی آلومي هاینی زمبی و سندی نشی ممیروبرو.  هستممیها
 : اندازدیم
 

چون من ... ی دم خودت بهم بگی محی هست هما و من ترجتیزی چهیامشب  _        
 .ی خوام عذاب بکشی فهمم و نمینم
 

 .زمی ست عزی هست، کافيزی چکی ي ادهی که فهمنیهم        

 :می گوی به صورتش مرهی چانه زده خریدست ز        
 

 د؟یفر _        
 

 رهی و خردی گی اندازد می درون آتش میکی یکی که یی هاینی زمبینگاه از س        
 :دی گویدر چشمانم م

 
 جانم _        

 
  بخشه؟یبه نظرت مامان منو م _        

 
 : شودی تر منی چشمان بغض دار و اشک آلودم غمگدنینگاهش با د        

 
 ... منمشهی نمدهی که بخشیاون... زمی بخشتت عزیمعلومه که م _        

 
 !نی زند،تلخ و غمگی لبخند ممیبه رو        
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 ...ی وساطت منو هم بکندیتازه تو با _        
 

 رفتن نداشته ي برایی جاچی نباشد و آنگاه من همیرای فردا مادرم پذدمی ترسیم        
 و راه دمی ترسی وجودم مي با تمام سلول هاک،ی تاریی تنهانی از ادمی ترسیم. باشم

 . رفتن نداشتمي برایی از آنجا جازیبه غ.  هم نداشتميگرید

 .فردا تمام راه فرصت داشتم آه بکشم.  کنمیآهم را باز هم در گلو خفه م        

 : دهمی شب میاهینگاهم را به س        

 ... هماشهیوقتت داره تموم م "        

 ! ماندهی انجام نشده باقمی هانی از آخریهنوز کل.  شومیهول م        
 

 د؟یفر _        
 

 ونیلی مای هزار اید  دانم چند صی شود، نمی نمریآخ که دلم از صدا کردنش س        
 . نامنی گردم از ارابی کنم تا سشی صدادی باگریبار د

 :دی گوی کند می کوچک چوب را جا به جا ميهمانطور که با انبر تکه ها        
 

 هوم _        
 

 : کنمی را روشن منشی کشم و دوربی مرونی ببمی از جیگوش        
 

 نی رو ببنجایا _        
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 دی بگويزیقبل از آنکه چ.  کنمی را ثبت مرشی کند تصوی که سر بلند منیهم        
 ي را جلونیدورب. نمی نشی زنم و کنارش می شوم و آتش را دور می بلند معیسر

 :می گوی و مرمی گی ممانیصورت ها
 

 که مثل برج مونمی عروسيتو عکسا... می چند وقته با هم عکس نگرفتی دونیم _        
 ...حاال بخند.. .يزهرمار بود

 
 می کم رنگ به نی زنم، او اما نگاهش با اخمی لبخند منی به دوربرهیو خودم خ        

 رخم مانده که باز

 . کنمی را ثبت مریتصو        

 م؟ی گوی می چرخانم و شاکی مشیسر به سو        
 

 ... نگاه کننی به دوربدیفر _        
 

 نگاه نی حاال لطفا به دوربزم،ی عزيدی منو ندي کردی نگام مدی که بایاون موقع "        
 "کن

 کامال گری دانم حاال دیم.  خواهد مغزم را بشکافدی کند انگار می نگاهم ميطور        
 رو دارد را شی که پی اما شک ندارم اتفاقستی درست نانی منی ايزی چدهیفهم

 . ذهنش هم تصور کندي گوشه ی حتتواندینم
 

 کنم و دور گردنش حلقه ی به چشمان کنکاش گرش، دست آزادم را بلند مرهیخ        
 . کنمیم
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 فرستد و باالخره نگاهش ی مرونی بشی جواب ماندن کنکاش هاینفسش را از ب        
 شی لب هاي محو روي که لبخندنمی بی ام می گوشي دهد و از صفحه ی منیرا به دورب

 . کنمی را ثبت مری چسبانم و باز تصوی اراده سر به سرش می بند،ی نشیم
 
 

 . دهدی آورد و به دستم می مرونی بومینی ها را از درون آلومینی زمبی از سیکی        
 

 يمراقب باش نسوز _        
 

دلم آنقدر پر .  ندارمزی چچی به هلیم.  به خوردنش ندارمیلی مگری که دفیح        
 که یی هانی آخري هی بقي برایلی مگری دیحت.  نداردگری دزی چچی هياست که جا برا

 . خواستم انجام دهم هم ندارمیم

 :می گوی کنم می مي درون دستم بازینی زمبیهمانطور که با س        
 

 د؟یفر _        
 

 جانم؟ _        
 

 ... ازت بخواميزی چهیاگه  _        
 

 . کنمی شود مکث می به چشمانم دوخته متیچشمانش که با جد        
 

 ؟یچ _        
 

 ؟ي خوام بهم قول بدیم _        
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 ؟یچه قول _        
 

 .دی ازت نخواستم فريزی گذره من چی مدت که از ازدواجمون منی ايتو _        
 

 :می گوی معی که سردی بگويزی خواهد چی شود و می در هم تر مشیاخم ها        
 

 خوام و بهت ی ازت مزی چهیحاال اما ...  نخواستميزی من خودم چیتو کم نذاشت _        
 ... خواسته م باشهنی دم که آخریقول م

 : شودی اندازد و به جلو خم میانبر درون دستش را کالفه کنار م        
 

 ... دونـی دونم برات کم گذاشتم، میمن خودم م _        
 

 ...ستی نری و تفسهی به توجاجی خوام ازت، احتی قول مهی من فقط دیفر _        
 

 ... خواسته عصبـنی آخری گی گه منیا _        
 

 . خوامی قول مهیفقط ...  ندارميمنظور _        
 

  من؟زِی عزی زنیچرا درست حرف نم... تو امشب چته...  همایقول چ _        
 

 ی که از نگاهش کنده نمینگاه زنم و با حفظ ی شوم و آتش را دور میبلند م        
 ی ممانی و منتظر وصال دست هارمی گیدستم را مقابلش م. ستمی ای مشیشود، روبرو

 :میگو
 

 ...دیقول بده فر _        
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 :ستدی ایاو هم م        
 

 ؟ی بگي خواینم _        
 

 یخودت فردا م...  کارهنی تو آسون تريبرا. ستی نی سختزیباور کن چ _        
 ...یفهم

 
 مرد ي کردی انقدر تعلل نمی قرارست دهینیری که چه قول شی دانستیاگر م        

 .نمی را در چشمات ببي و برق شادمی توانم بگوی که حاال نمفیح... من

 . گذاردی فرستد و دستش را با تعلل در دستم می مرونینفسش را ب        
 

 ... همای کنوونمی دي خوایامشب م _        
 

 . را امضا کنمتی خواهم سند آزادی مزمی خندم، نترس عزی مشیبه رو        
 

 .می برگهیحاال د... زمی عزیمرس _        
 

 ي و برامی آی مرونی بقی کشم و قبل از او از آالچی مرونیدستم را از دستش ب        
 . افتمی داغون راه می با حالمی از بهشت و عمو رحیخداحافظ

 
 .ی عباسامکی سیستیترانه تو که ن        ** 

  بدهچتویسوئ _        
 

 ؟يومدی ننتیبا ماش _        
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 ... من با آژانس اومدمگهی د،ي اومدنتی تو با ماشدمیرفتم خونه د _        
 

 :می گوی دهم می را به دستش مچمی که سوئیدر حال        
 

 .ي کرديخوب کار _        
 

 :می گوی معی رود که سری افتد طبق عادت دستش به سمت پخش میه که مرا        
 

 ...دی فرکنهیسرم درد م _        
 

 . کشدی کند و دستش را عقب مینگاهم م        
 

 ...از بس باد سرد خورد به سرت _        
 

 ! کندیسرم هم درد نم. می گوی نمچیه        

 افتضاح نیا.  و آن ترانه ها را در کنار تو گوش دهمنمی مانده که بنشنیفقط هم        
 !دی فری تنها و بي هماي هماست برايآن ترانه ها فقط برا. استی کار در دننیتر

 . شومی مي آورم و وارد گالری مرونی ام را بیگوش        
 

  قول دادم؟ی چي من برای بگي خواینم _        
 

 ...االن خستم...  گمیفردا م _        
 

 اندازم و چشم بر ی مفی را درون کی کنم و گوشی پاك میکی یکیعکس ها را         
 . گذارمیهم م
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 . کنمیتا خانه فقط سکوت حضورش را با تمام وجود از بر م        

به سمت . می شوی مادهی صدا پی کند و هر دو بی درب خانه توقف ميروبرو        
 : زندی پرپر مگری دنی آخرکی ي رود دلم برایدرب خانه که م

 
 دیفر _        

 
 : کندی چرخد و منتظر نگاهم می ممیبه سو        

 
  خونه؟گی پارکه نزدنی تا هممی برادهیپ _        

 
 :دی گوی امشب عادت کرده انگار که فقط مبی به عجاگرید        

 
  کنه؟یمگه سرت درد نم _        

 
 م؟یبر... دیخوبم فر _        

 
 .دی آیو با دلم راه م        

 : شودی اندازد و هم قدمم می مبشی را در جدیکل.  کندیدوباره در را قفل م        
 

 . که از انتظار متنفرمی دونیم...  همای گفتیکاش م _        
 

 همه نی خودت از اي قول دادی چي برای بفهمیفردا وقت... اصال فراموشش کن _        
 ...رهی گیاصرار خنده ت م
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 ی را از بر مشی و من فقط مختصات قدم هامی زنیتمام مدت در سکوت قدم م        
 پارك که همه زوجند و فقط من و او فرد، فرد کنار هم نی شب و به انیلعنت به ا. کنم

 هم حلقه کرده از ي که دست در بازوی زنری مرد و پری پدنیبا د. می رویراه م
 . فرستمی مرونی از عنق جان بقیعم ی گذرند نا خودآکاه آهیمقابلمان م

 "...دی فرمی شریچقدر آرزو داشتم با هم پ"        

 :می گوی چرخم و آرام می گرفته می و با حالدی توجه به فریب        
 

 ! خسته شدممیبرگرد _        
 

  دفعه؟هی شد یچ _        
 

 . دوزدی رخم ممی رساند و نگاهش را به نیبا چند قم بلند خودش را به من م        
 

 ...هما _        
 

 ینگاهش م. دی گوی نميزی که چمی گوی می به روبرو هوم آرامرهیهمانطور خ        
 یر چقدر هم جستجو کن.  کندی مری افکارش سيای ام مانده و در دنرهیمتفکر خ. کنم

 !زمی عزی فهمی حالم را نملیدل

 يزی چنکهی اي زند و احنماال برای مي لبخندی الکندی بی ام را که مرهینگاه خ        
 :دی گویگفته باشد م

 
 ؟ي نشونم ندادی که گرفتییاون عکسا _        

 
 : دهمیباز نگاهم را به روبرو م        
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 پاکشون کردم _        
 

 ؟يپاك کرد _        
 

 ها يادگاری نی امیبگو. می کنم چه بگوی که نگاهش مدی گویآنقدر متعجب م        
 :می گوی آن ميبه جا.  کندی رفتنم را سست ميدست و پا

 
 .موهامم دوست ندارم... اصال زشت شدم... زشت افتاده بودم توشون _        

 
 : کندیاخم م        

 
 يادگاری بود فیح... ي خوشکل شدمیلیخ... يباز فکر چرت و پرت کرد _        
 ...بودن

 
 :رمی دهانم را بگي توانم جلویو باز نم        

 
 ... کاری چمی خوای ميادگاری می همشیمن و تو که پ _        

 
 دهم و از پارك ی سرعت ممی اراده به قدم هایب.  کندی نممی رهایبغض لعنت        

 که دهی حالم را فهمدی و باز شاندی نشیوشم م در گشی قدم هاي زنم که صدای مرونیب
 فشارد و قدم ی شود و مرا محکم به خود می دفعه دور شانه ام حلقه مکیدستش 

 براورده شد، از ي آرزونینآخری و منگ از اجی کند و من گی را با من هماهنگ مشیها
 می کنم و به اشک های از عطر تنش پر مینی فشارم و بی مشیخدا خواسته سر به بازو

 : شودی دهم و کار دلم تمام می شدن مي جارياجازه 
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 حسرت گفتن یحت...آخرم حسرتت به دلم موند... زمی عزي آرزوم بودشهیهم"        
 گهیچون حاال د... زمی چرا عزی دونیم... ستی مهم نگهیاما د...  دوست دارم سادههی

 "شهی هميخدا حافظ برا. !.خداحافظ عشق من...  آرزومهتیفقط خوشبخت
 
 

 کشم و به ی پتو باال مریخودم را از ز. دی آی بسته شدن درب اتاقش که ميصدا        
 چند کاغذ و ی پاتختي کنم و از کشویچراغ آباژور را روشن م.  دهمی مهیبالشتم تک
 . آورمی مرونیقلمم را ب

 . کردمی نوشتم و خالصش می مشی برادیبا        

 :سدی نوی نامه مي چرخد و باالی کاغذ مي اجازه رویقلم ب        

 ...سالم عشـ"        
 

 قلم را به حرکت در شتری باطی با احتنباری کنم و ایبا تمام قدرت کاغذ را مچاله م        
 : آورمیم
 

 ...سالم "        

 ...هشت روز نَه        
 

 شوم و حساب ی انگشتانم مشغول شمارش روزها م گذارم و بایخودکار را کنار م        
 : دهمی دارم و ادامه می شود، دوباره خودکار را بر میو کتابم که تمام م

 
 اما... مونی مونده به شش ماهه شدن عمر زندگگهیفقط پنج روز د... "        

  تويالبته برا... ادهی زیلی قسمت زورش خیگاه...  انگارستی نیخب شدن        

  بهت سخت گذشتیلی چند ماهم خنی هر چند همستیکه بد ن        
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 !کهیاما باالخره روز موعد نزد        

 نی از اشتری بی زندگنی باور دارم که کش دادن اگهی اما حاال ددمی فهمرید        

 . ستدهی فایب        
 

 ! کردم نوشتن آسانتر از گفتن باشدیآخ خدا فکر م        
 

  بهت سخت گذشت، آره؟یلی مدت خنیا        

  حسم به تودی فری دونیم... ی ببخشی دونم، فقط کاش بتونی دونم میم        

 .ستی مهم نگهید... اصال ولش کن... دست خودم نبود        

اما خب شانس با .  اسارت ادامه داشتنی اگه هنوزم نسترن نبود، ادی شای دونیم        
 ...یی پسر داي از من خوش شانس تر بودشهی قبول کن که هم بوداریتو 

 .دی فرستمی بابت ناراحت ننیو من از ا        
 

 ی با انگشت اشاره ام پاك معی افتد را سریم "دیفر" ي واژه ي که رویقطره اشک        
 . کشم تا اشک ها را پس بزنمی مقی و نفس عمرمی گیسرم را باال م. کنم

 
  نداشتنتنیداشتنت در ع.  هم خودمی تا هم تو راحت شدی خوام برم فریم... "        

 . تحمل ندارمگهی زجرآور تره و من دیاز هر عذاب        

 .شهی تموم مزی همه چگهیتاچند ساعت د        

 ، مامان و هامونشی پرمیم... رمی منم می تو رفتیصبح وقت        

 !شهی هميبرا        

 . کنمی می باشه خالدی که بای اون کسي رو برانجای باشم و ادی که بایی جارمیم        
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 دامی منتظرم پی کنم که فکر نکنی نمي و پنهان کارگمیدارم رك و راست بهت م        
 ای یکن

 . گذشتهایزی چنی کار ما از ادینه فر!  دنبالميایب        

  خواهدی گم از ته دل، من واقعا دلم میواقعا م! دیمن واقعا خسته م فر        

 . تموم شهزیهمه چ        

 الی با خی که بتونی به کسي داراجی و احتي خسته ا،ي دونم که تو هم خسته ایم        

 !یراحت کنارش آروم بش        

 ...شینی تا نبی شمی کجا قای ندونوفتهی شب تا شب تا چشمت بهش منکهینه ا        
 

 شوند و فقط ی چکند از اراده ام خارج می ممی که تند و تند از چشم هاییاشک ها        
 : نشوندسی خمی گذارم تا نوشته هایکاغذ را کنار م

 
 دای خوام ادامه پی که من نميزیچ...  من و توئهی زندگقتی حقنی ادیآره فر        ...

 .کنه

 .شهی هرگز باورم نمیکی نینگو نه گه ا... ي خوای رو منیمطمئنم که تو هم هم        

 .نی فقط هممی چون دختر عمه تم و با هم بزرگ شدزمی دونم برات عزیم        

 که به یتیحس مسئول.  خوامی که از عذاب وجدان باشه نمی من حسدیاما فر        
 خاطر

 . خوامیقول و قرارات با بابااتا و مامانم باشه رو نم        

 تا ابد ي بخوای مثل اون نباشنکهی اي به خاطر فرار از اشتباه پدرت و برانکهیا        
 کنار من

 . خوامی رو نمیبمون        
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 قبول نویا... یستی نزی پروییتو مثل دا... یستیتو مثل پدرت ن... زمیعز... دیفر        
 کن

 .و هم خودتو هم منو راحت کن        

 ! خوامیکنار تورو نم بودن گهیچون من د        
 

 . کوبمی منی را با قدرت به زمیخودکار لعنت        

 "... یسی نویچرا از زبون من دروغ م "        

 ی دل لعنتنیپس چرا ا.  بارمی پوشانم و با تمام قدرت میصورتم را با دست م        
 .ردی گیآرام نم

...  زجر مسلمنیپاشو تمومش کن ا... بلند شو...  همای و تمومش کنیسی بنودیبا"        
 "ستی سهم تو ندیفر

 دارم یخودکار را از کنار درب اتاق برم.  شومی خورم و بلند می تکان میبه سخت        
 . گردمی باز ممیو سرجا

 
 ، کنمیخواهش م...  کهادتهی د،ی فري بهشت بهم قول داديتو        ... 

 .سای وامردونه پاش        

 یعنی...  مدارکم رو هم بردم و بهش وکالت دادمي همه لی وکشیمن رفتم پ        
 گهید

 .ستی دوباره نداری به دیاجی احتچیه        

 .میتو فقط برو درخواست بده تا هر دومون راحت ش        

 .برو تمومش کن...  ذره برات ارزش دارمهی ذره فقط هیاگه . دی فريقول داد        

 ...دیبه حاطر هما برو فر        

 !شینی زن ببهی مثل ی تونی که نمییبه خاطر هما        



 698 

 ی من جواب همه رو خودم مز،ی پرویینه به مامان فکر کن، ته به هامون نه به دا        
 .دم

 .رونی بامی خوام بی تو شدم و حاال هم میمن به زور وارد زندگ        

 داشتم و در حقت بد کردم، اما ی عاشقيادعا.  دونم بد کردم، به تو بد کردمیم        
 . و حماقتی عقلی بيتو بذار پا

 گذرم ازت که یدارم م. شتی گذرم ازت که دوباره برگردم پی جان نمدیفر        
 ...دی که بای اونشی پيبرگرد

 
 انی به پايزی به صبح مانده نه چيزی نه چگرید. رخانم چی پنجره ميسر به سو        

 . فرجامی اقامت و اتصال بنیا

 مانم اما ی کاغذ مي صفحه ي رهی که در ذهن دارم خيزی نوشتن چيمردد برا        
 ، رودی مشی اجازه پیدستم ب

 ي رومی که بار حضور دوست نداشتنی مدتنی به جبران ازمی عزسمی نوی منویا "        
 " کردینیدوشت سنگ

 . شودی اتصال هم راحت تر گسسته مي رشته نی انطوریا        
 

 !دیبرو دنبال نسترن فر        ...

 . رفت اما نرفت که باهاش بمونه رفت تا تموش کنهاریدرسته که با خشا        

 برو دنبالش تا منم باور کنم عشق و ،ياون دوست داره و تو هم دوستش دار        
 .ستی دروغ نیعاشق

 .برو دنبالش و عذاب منم تموم کن        
 

 . فرستمی مرونیآهم را پر فشار ب        
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 ...یی گفتن نمونده پسر داي برای حرفگهید        ...

 موی شخصلی وسايهمه .  ذارمی رفتم رو برات مششی که پیلیفقط کارت وک        
 ادگاری برم چون ی منموی فقط ماشی زندگنیاز ا.  خوامی ازت نميزیچ. برداشتم

 ! مهیزی مونه جهیم... بابااتاست

. شونیپس بهتره ببخش... یتو هم که دوستشون نداشت. دی خوامشون فریمن نم        
 ...هیری خهیهمه شو بده به ...  نو و دست نخوردنبای تقرزیهمه چ

 . خوشبخت شدننای با اگهی زوج دهی دیشا        
 

 . کشمی مقی دهم و نفس عمیبغضم را فرو م        
 

 ... شدم تو شناسنامتاهی سي لکه هی مدت نیببخش که ا        

 قلبم می و باور کن که از صمیی شش ماه رو ببخش و فراموش کن پسر دانیا        
 . رو دارمتی خوشبختيآرزو

 "هما...  تویشگیدوستدار هم        
 

 ، کنم و سرم را در بالشتی فرو می پاتختينامه را در کشو        

 .ردی گی چشمانم را در بر میاهی زنم تا سیآنقدر ضجه م        
 
 

 .می گشای تق بسته شدن درب خانه چشم ميبا صدا        

 "...رفت "        

 . فشارمی قلبم ميدست رو        

 " زنهی نمگهید... آخ خدار راحت شدم "        
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 . رومی میی دست شوي شوم و به سوی حال بلند میسست و ب        

 آورم ی مرونی رفته، نامه را بی زنم و به سمت پاتختی را تن ممی حس لباس هایب        
 فمیدست در ک.  گذارمی توالت مزی مي روندازمی به آنچه نوشتم بی آنکه نگاهیو ب

 یهرچه م.  گذارمیم کنار نامه م را هشی رومکارتی با سدی فریی اهدایکرده گوش
 ی مبمی کنم و در جی مشی جدایاز گوش. بگذرم ی توانم از آن آدمک چوبیکنم نم
 .اندازم

 
 "...ی زندگنی سهم من از انمیا"        

 
 یدوباره در اتاق و کل خانه سرك م.  کنمی ام را مرتب می گردم و روتختیبر م        

 رفتنم ست ي گذارم تا پایفقط پا درون اتاقش نم.  کنمی را چک مزیکشم و همه چ
 .نشود

 يرنگ و رو. ستمی ای توالت مزی مي نهی آي گردم و روبرویدوباره بر م        
 درون گردنم يبای و زفی گذرانم و نگاهم را به گردن بند ظریافتضاحم را از نظر م

 . دهمیم

 . بودختهیبه گردن آو سر عقد هی به عنوان هددی که فري اهیهد        

 . اندازمی نامه مي کنم و روی از گردنم بازش میبه هزار بدبخت        

 . رودی نگاهم انگشتانم را نشانه منباریا        

 در دست دی مادرش که باادگاری حلقه و انگشترِ ي رو،ي دو انگشت انگشتريرو        
 !نه من...  گرفتی ميعروس خانواده جا
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 گذارم و دستم به ی آورم و کنار گردنبند میاول از همه انگشتر مادرش را در م        
 ! رودی حلقه نميسو

 فرو کنم و نهیانگار دستم را در س.  از مرگ هم سخت تر استنی خدا ايوا        
 . بکشمرونی زنده زنده قلبم را بنطوریهم

 را از انگشتم ی لعنتي توانم حلقه یم شوند و من نی مي تند و تند جارمیاشک ها        
 : کنمی سقوط ممی زانو هايناتوان رو. خارج کنم

 
 ... کنم تمومش کنی خواهش مایخدا _        

 
 ی مرونی گذارم و با تمام قدرت از انگشتم بی حلقه ميبه ضرب دستم را رو        

 . شودی روحم همراه حلقه از تنم خارج مقایکشم و دق

 جان حلقه را یب.  شودی بلند می روحی تنم بنباری گذرد که ای دانم چقدر مینم        
 . شودی اش خارج می از اتاقِ غصبگری دی نگاهیب.  اندازدی نامه ميرو 

 
 . وقفه راندمیپنج ساعت ب        

 "ی با من نباشی آرزومه، حتتیخوشبخت ": دمی وقفه شنیپنج ساعت ب        

 "ی با من نباشی آرزومه، حتتیخوشبخت":  وقفه تکرار کردمیپنج ساعت ب        

 و دی بغض دار فري هما، صداي ضجه هاي ذهنم شد و صدايآنقدر که ملکه         
 . کردرونی نسترن را از سرم بي هاهی گريصدا

 ! را گذاشته و گذشته امزمی همه چگریو حاال پنج ساعت است که د        
 

 شدن و ادهی تر از خانه پارك کرده ام و جرات پنیی پایه کم ساعت است کمین        
 نند،ی وضع ببنی مرا با ای وقتقای دانم دقینم. رو در رو شدن با مامان و هامون را ندارم
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 جدا می خوای مدیمن و فر": می رك و پوست کنده بگویلی مثال خم؛ی بگودیچه با
 ": می هم رك نه، مثال بگویلی خای " جدا شمدی از فروام خیمن م ": می بگوای "میبش

 "د؟ی خانمان داری بهی يجا برا ": می نه اصال بگوای "شتونی به بعد بمونم پنیاومدم از ا
 

 ازدواج هم نی آخر من که قبل از اایآخ خدا.  کوبمی فرمان ميسرم را کالفه رو        
آنها دور مانده  که سالها بود از یمن.  نداشتمی سهمي به اصطالح پدري خانه نیدر ا

 ...ری گشتم، حاال حضورم فقط بار اضافه بود وال غی بر مییبودم با چه رو

 مامان نی ماشدنی کنم و با دی و سرم را بلند مرمی گی چشمانم را میسیخ        
 .دی آی کنم و بعد آهم در می کوتاه هنگ مي چند لحظه ي خانه برايروبرو

 را باز نگیدرب پارک.  شودی مادهی پنیهامون از ماش. انگار اصال خانه نبوده اند        
 بندد و لنگه ی لنگه از در را مکیهامون .  راندی را به داخل منی کند و مامان ماشیم

 . رودی کند و به داخل می باز رها ممهی طور ننی دوم را همي
 

حالم خوش ! مضطربم.  دهمیو به دستان لرزانم م رمی گی باز ممهینگاه از درب ن        
 .ی خواهد و بعد هم فراموشی مردن مي اقهیدلم چند دق! ستین

 ي لشکرییتنم به تنها.  شومی مادهی شود پی جدا نممی که از گلویناچار با بغض        
 ي تنفس هواشانی که غذایی سلولهايلشکر شکست خورده . شکست خورده است

 .دمی ابد به او گفتم، نفسشان را بري که برايری بعد از شب بحشبی بود و من ددیفر
 

 دی خري هاسهی کنمی بی که ميزی کشم و تنها چی به داخل سرك میپشت در کم        
 . شده انددهی خانه چيکه کنار ورود. است

 "... ییجشن جدا!...  گرفتنی برام مهمونامی من دارم مدنیفهم "        

 : نالمی خورد و در دلم می منیچانه ام چ        
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 " اسارت اوانیجشن پا... چشن پابان حماقت من"        
 

 ام را به هی کشم و تکی تنم را عقب مندی آی مرونی بيمامان و هامون که از ورود        
 : دهمیدر م

 
 .تو برو درو ببند هامون _        

 
  ببر مامانیکی یکیا  بابيا... منتظر داوودم _        

 
 ...باشه باشه تو دست نزن _        

 
 ؟يالو داوود کجا موند _        

 
 . افتندی به تکاپو ممی شود پاهای مکی که نزدشی قدم هايصدا        

 
 یی عصرم داز،یالی فردا بعد از دي باشه براگهی دیچی خب پس امروز هیلیخ _        

 ... تونمی رسه نمیم
 

 . رودی شوند و نفسم بند می آماده به فرارم در جا خشک ميپاها        

 " بودزی پرویی تدارك اومدن دانایپس ا...  ي خدا وايوا"        

 امروز جانم را جا نیهم.  خدا من جان ندارميا.  آمدی مگری دو روز دیکیکاش         
 . جان گذشتمیگذاشتم و ب

 ي ام، من حوصله ی خواب و فراموشي آرامش و ذره ايطره ا من به دنبال قایحدا        
 زمی بر سرم بری دانم امروز چه خاکیمستاصل مانده ام و نم.  ندارميریدعوا و درگ

 :که
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 ؟!ما....هـ _        

 
 . را نداردشی به سودنیتنم جان تکان خودن و چرخ        

 
 !یهما خودت _        

 
 ! وجود داردای دننیمگر چند عاشق بدبخت و احمق در ا!  خودمميآر        

 
 ی کند که دهانم بسته می و چنان متعجب و نگران نگاهم مستدی ای ممیروبرو        
 :ماند

 
 ...نجایتو ا _        

 
دوباره نگاهش را .  کندی مکث منمی ماشي چرخاند و رویسرش را به اطراف م        

 : دهدیبه من م
 
  شده؟يزیچ...  تو آخه؟ ي اومدیک _        
 

 :دی آی مامان مي صدامی بگويزی کنم اما قبل از آنکه چیدهان باز م        
 

 ؟یهامون رفت _        
 

 که پشت سرِ نمی بی مانم و نگاهش را می به هامون مرهیخ.  ندارمدنیتوان چرخ        
 . دودی مامان مي صدایمن در پ
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 ....ــینجایا...  پس یچرا درو نبست _        
 

 .دی آی رود و می مانمانینگاه هامون م        

 . چرخمی مشی آرام به سوداری دنیناچار از ا.  ستدهی فایتعلل ب        

 هم در نگاه يگری دزی و البته چینگاه او هم مثل هامون هم بهت دارد هم نگران        
 !قی عمی شکستگکی غم و کیدارد ؛  ام خانه چارهیمادر ب

 تلخ که ي کشم و خنده ای نافرجام میدر نگاهش نفس.  دهمیبغضم را قورت م        
 : کندیدهانم را کج م

 
 ...من... مامان... سالم _        

 
 کنم، اشک ها که به مرز فرو افتادن از ی اندازم و نفسم را پوف می مریسر ز        

 اشک ها ختنی نري آورم و چشمانم را برایند، سرم را باال م رسیحصار چشم ها م
 : کنمیگشاد م

 
... حاال اومدم... بگم اشتباه کردم... ستمی حاضر نیحت...  منیگفت...  مامانادتهی _        
 ...بگم

 
 ی روند، اشک ها بی مشی اجازه پی بمی قدم هاشیدر برابر بهت و درد چشم ها        

 خفه از حنجره ام ی شوند و هق هقی اجازه منقطع می بمی نفس هازند،ی ریاجازه فرو م
 و رندی گی را مشی اجازه دست های بمی دست هاستم،ی ای مشیروبرو.  پردی مرونیب

 ماند و جرات نگاه کردن به چشمانش را ی مرهی دستش خينگاهم به چروك ها
 :ندارم
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 ...کردماشتباه ... اشتباه کردم... من... مامان _        
 

اشک .  رودی نداشته ام به باد مدیتمام ام.  کشدی مرونیدستش را که از دستم ب        
 بازوانش جا انی هوا مرا می که بنی شوند اما همی سست ممی و پاهارندی گیها شدت م

 و هق چدی پی دور تنش ممی شود، دست های مشی دهد و کمرم مامن نوازش هایم
 . شودی گرنش خفه مانیهق دردناکم م

 
 . کنار هممی مبل تک نفره نشسته ام، هامون و مامان روبرويمن رو        

 .شانی روح روبروی بي دوخته ام، آنها به همامی پاری زنیمن نگاهم را به زم        

 !دنیمن دل حرف زدن ندارم و آنها انگار دل پرس        

 : دهندی نمشتری سکوت بيزه  مادرم اجايعاقبت اما مادرانه ها        
 

  هما؟هی چانیجر _        
 

 معادله که کی. می مجهول داری بي معادله کی نجای ساده ست مادرِ من؛ اانیجر        
.  رسدی به آرامش مای از اجزا فاکتور گرفته شود، آنگاه دنیکی تا از ستیفقط کاف

 : قرار استنیمعادله از ا

 که نجاستی را دوست دارد اما، نکته ادینسترن هم فر.  را دوست دارددیهما فر        
 . حل شودزی تا همه چرمی گیپس از هما فاکتور م.  هم نسترن را دوست دارددیفر
 

 :دی گوی شود که هامون محتاطانه می مادی زيادیانگار سکوتم ز        
 

 م؟ی کم استراحت کنه بعد صحبت کنهی... دی اجازه بدد،ی خوایمامان جان م _        
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 دیبا.  بار را ندارمنی اشتری داند اما من هم توان حمل بی حالم را مزمیهامون عز        
.  توانم تا ابد استراحت کنمیبعد م.  راحت شومدی بگذارمش تا شانیزودتر بر زم

 .رد نداي کارگری که دي اصل کار را کرده ام ، جمله سازیعنی نجایآمدنم تا ا

 ی منی به زمرهی حال جرات نگاه کردن در چشمانشان را ندارم همانطور خنیبا ا        
 :میگو
 

  من هست؟ي براییجا...  خونهنیتو ا...  باشم کهدواریام...  تونمیم _        
 

 را ندارند و دم به دم رسواترم می قصد رفتن از صدای لرزان و بغض لعنتيصدا        
 . کنندیم
 

 !معلومه که هست: هامون        

 ه؟یمنظورت چ: مامان        
 

 . و برادرانه، مامان اما نگران و مادرانهيهامون جد. ندی گویهمزمان م        

 چشمان مبهوت و نگرانشان دو انی کنم و نگاه مواجم می سرم را بلند میبه سخت        
 : زندیدو م

 
 ن؟ی دیاجازه م...  بمونمنجایا...  خوامیم...  خوامیم _        

 
 حالتش مرگم را از دنی رود، آنقدر که از دی مقابلم وا مسشیمامان با چشمان خ        
 شوند ی گاه باز نمچی هگری دانم دی که مییهامون اما پر از اخم ها.  خواهمیخدا م

 :دی گوی ماند و می ام مرهیخ
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 ؟ی چیعنی _        
 

 .اندازم ی مریسرم را ز        
 

 ! نبود که آرزوشو داشتمی اونی زندگنیا... اشتباه کردم... یعنی _        

 فرار هول ي و فقط براندازمی بشانی به سوی آنکه نگاهی بعد از آن جمله بیوقت        
و با شتاب از خانه خارج شدم، به  "...ارمی چمدونم برمیم" بلند شدم و گفتم، میاز جا

 ساعت تمام در تنها پناهگاه مین.  پناه بردم و باز نتوانستم خودم را کنترل کنمنمیماش
 و خودم و ختمی که سندش شش دانگ به نام خودم بود، اشک رم ای و حقوقیقیحق

 ! و هر چه حماقت به نام عشق است را لعنت کردمهودهی بی زندگنیا
 

 هنوز از یعنی نیبازنگشته و ا هنوز از شرکت دیفر.  دهمینگاهم را به ساعت م        
 .رفتنم خبر ندارد

 ي غارم که هنوز چمدانم در صندوقش جااری به رهی و خستمی ایکنار پنجره م        
 ی برم که سر انگشتان دست راستم با آدمک چوبی فرو ممی هابیدارد، دست در ج

 زده باشند، با تمام وجود خود را ژنیانگشتانم انگار به مخزن اکس.  کندیبرخورد م
 ي رهی کنم و خیمشتم را باز م.  آورندشیم رونی ببی و از جچانندی پیدور آدمک م

 مشترك و سالها ری غیِ از شش ماه زندگادگارمی به تنها رهی شوم، خی مزمیآدمک عز
 . کندی مشتم پنهان مانی باز شدن در اتاق باز آدمک را ميصدا.  فرجامیعشق ب

 : شودی چرخم و هامون با همان صورت گرفته از اخم وارد می در ميبه سو        
 

  پس؟ياوردیچرا چمدونت ن _        
 

 :ستی نشی بی آرامي زمزمه میصدا        
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 ...ستی به موندنم نیمامان راض _        

 
 ...حرف مفت نزن هما _        

 
 دیشا.  ساکن شومنجای راحت االید با خ گذاری دهد و نمیسکوت مامان عذابم م        

 . شدمی خانه به دوش مدیبا

 : دهدی با طعم زهرمار دهانم را کش ميخنده ا        
 

 کارمیب...  کنمی اونجا زندگگهی دنمی واگن بخرم وصل کنم به ماشهیتو فکرم  _        
 دیالبته قبلش با...  شهر به اون شهرنیاز ا... گردمی و باش مرانی کل ارمیکه هستم، م

 ...بانک بزنم

 ی کند و بی را حس ممیطعم زهر دارِ حرف ها.  کندی فقط نگاهم مرهی خرهیخ        
 :دی آی مشیآنکه نگاهش را بردارد پ

 
  بده؟چتویسوئ _        

 
 :دی گوی مندی بیتعللم را که م        

 
 از دست یلی ازدواج و برگشتن نسترن خاناتی به خاطر جرنکهیمامان با ا _        

 مطمئنم نویا...  کردی تون فکر نمیی بار هم به جداکی یجفتتون ناراحت بود، اما حت
 مدت کوتاه بفهمه تمام هی ي تونکهیا... سخته باورش هما... حاال شوکه شده... هما

 مونه ی کابوس مهی حد وارونه بوده مثل نیتون تا ایباوراش راجب شما دوتا و زندگ
 ...شهیاما درست م... براش
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  ؟یتو چ _        
 

 . خواستم اما بهش فکر کرده بودمینم _        
 

 ؟ی هستیراض _        
 

 . دهدیکالفه و سردرگم سرش را تکان م        
 

 ! دونمینم _        
 

 ی زندگگهی دی زندگنیا... کمکم کن تمومش کنم...  نکن هامونیپشتمو خال _        
 .از اولشم نبود...  شهینم
 

 .دی آی تر مشی پیقدم.  بنددی مي لحظه ايچشمان به غم نشسته اش را برا        
 

 ؟ی ازش جدا شي خوای هما؟ مي خوای منویواقعا ا _        
 

 گونه ي قطره اشک که رونیاول. رمی گی لرزد اما چشم از چشمانش نمیچانه ام م        
 :می گوید م افتیام م

 
 . تمومش کنمدیبا...  خوام تمومش کنمیم _        

 
 بر شانی پاك کردن رد پای در پعی شود و من سری کالفه ممی اشک هادنیاز د        

 .می آیم
 

  دونه؟ی مدیفر _        



 711 

 
 ...هنوز نه _        

 
  به جاده؟ي خبر زدیبازم ب _        

 
 ... تو نامه براش نوشتمزوی خبر اومدم اما همه چیب _        

 
 : دهمی منیی پایآب دهانم را به سخت        

 
 . که گرفتم و هم براش گذاشتمیلی کارت وکیحت _        

 
 ؟ی رفتشی پنجایتا ا _        

 
 .ندارم...  نداشتميچاره ا _        

 
 ام بغض ی من و زندگي دانم او هم برای شود و می جا به جا مشی گلوبکیس        
 .دارد

 :ردی گیکف دستش را مقابلم م        
 

 چیسوئ _        
 

 . گذارمی را در دستش مچیاو قاطع است، من اما مردد سوئ        

 : آورمی رود که طاقت نمی حرف به سمت در میب        
 

  رسه؟ی میک... ییدا _        
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 :دی گوی اندازد و می به ساعت می آنکه بر گردد تنها نگاهیب        
 

 ...گهیتا دو ساعت د _        
 

 . شومی آوار منی زمي روواری زده به دهی شود و من تکیاز اتاق خارج م        

 ی جان را نفس می آورم و با تمام وجود آدمک بیمشت آدمک دارم را باال م        
 .کشم

 
تمام .  شودی نبض مکپارچهی تمام تنم چد،ی پی که در خانه مفونیآ زنگ يصدا        

 .امدی سراغم نی مدت در اتاق مانده بودم و کسنیا

 :می گوی کنم و رو به آدمک میمشتم را مقابل صورتم باز م        
 

... کاش نگران نشه...  خونهی االن داره نامه رو مدیشا...  باشهدهی رسدی باگهید _        
 ... ندارهدموی جديره شما

 
 : دهمی دردناکم را ماساژ ميبا دست آزادم گلو        

 
 نجا؟یزنگ بزنه ا... ی کنیتو فکر م _        

 
 : چکدی صورتش مياشکم رو        

 
 ... روزانیکاش زودتر بگذره ا _        

 
 . کنندی مری رفتن و ماندن گی مردد در پمی قدم هادی آی که مزی پرویی دايصدا        
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  خودتاي براي شديمرد...  پسريچطور _        
 

 !نی بوددهی جان شما ندیی وقته مرد شدم دایلیخ _        
 

 ...زبونت هنوزم درازه...  لحظه شک کردمهیخوبه  _        
 

 ...مییما چاکر شما _        
 

  مادرت کو پس؟یستقبال گرمعجب ا...  بچه پررونمیبرو اونطرف بب _        
 

 : کندی هامون باز متوقفم مي روند که صدای مشی اراده پی بمیقدم ها        
 

 مامان جان لطفا _        
 

 ...ی کنی از برادرت استقبال مينجوریا... هی اافهی چه قنیا... چهریا ا پر _        
 

 کنم ی در را باز مي رسانم الی شود و من خودم را به در میچند لحظه سکوت م        
 .نمی بی مزی پرویی بازوان داانی مهیو مامان را در حال گر

 
 فشارم و چشم ی مشتم مانیآدمک را م.  کشمی مقیچند نفس عم.  بندمیدر را م        

 . بندمیم

 " کمکم کنایخدا"        

 کردم، به خاطر ی بر خورد مي قودیبا.  گذارمی مرونی کنم و قدم بیدر را باز م        
 ! پناه درون قلبمی بيبه خاطر اشتباهم، به خاطر هما. دیفر
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 حضورم دی بگويزی کند اما قبل از آنکه چی مامان را از خودش جدا مزی پروییدا        
 دنمی کنم که از دی حس مقای چرخاند و دقی ممی کند انگار که سر به سویرا حس م

 . خوردیجا م
 

 !!!هما _        
 

 :دی گوی دهد و خطاب به مامان مینگاهش را با اخم به مامان و هامون م        
 

 ؟ينگفته بود _        
 

 ی دوباره نگاهش را به چشمان من مزی پرویی افتد و دای مهیمامان باز به گر        
 :دوزد

 
 د؟یفر... پس  _        

 
 : رودی باال مشی کند که صدای اش میسکوتمان عصب        

 
 ن؟ی عزا گرفتينطوریچرا ا... چه تونه... نجای بگه چه خبره اتونیکید خب  _        

 
 ماند و نگاه ی جواب می تمام سواالتش بجد،ی پی زنگ تلفن که در خانه ميصدا        
 شی بال گرفتن به سوي درون قلبم براي ماتم گرفته يهما.  شودی تلفن مخیمن م

 را سفت و محکم سر می کوبد و من با تمام قدرت پاهای دلم مواریرو دخودش را به د
 را بردارد با تن ی آنکه گوشی رود و بی تلفن مي دارم، هامون مردد به سویجا نگه م

 :دی گوی مي گرفته ايصدا
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 ...دیفر _        
 

 جان به ی افتند و من بی نامش به تکاپو مدنی خاموش تنم با شنيتمام سلول ها        
 . دهمی مهی پشت سرم تکوارید
 

 .يدی چرا جواب نمستی لولو خورخوره که ندیخب فر _        
 

 !زی پروي اومدرید _        
 

 . شودی مدهی اش کشینگاه هر سه نفرمان به مامان و در ماندگ        
 

 ه؟یمنظورت چ _        
 

 کنم خودم را جمع و جور کنم و قبل از آنکه ی میسع.  شودی زنگ قطع ميصدا        
 :می گشای زبان مدی بگويزیمامان چ

 
 ییدا _        

 
 رمی گی گردد، چشم از نگاه نافذش می من بر مي و به سوردی گینگاه از مامان م        

 : کنمیو خودم را خالص م
 

 !جدا شم...  خوامیمن م _        
 

 تلفن به ي صداي که با بلند شدن دوباره ندی نشی در خانه منی سنگیسکوت        
 . شکندی در هم مکبارهی
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 :دی گوی می آمده عصبرونی که از شوك حرفم بزی پروییدا        
 

  زنگو هاموننیخفه کن ا_        
 

 دهم که یآب دهانم را فرو م. دی آی ممی به سوی دهد و قدمینگاهش را به من م        
 : غردیم
 

 امیبهت گفتم خودم م... یگی که مهی مزخرف چنیا...  حرف هاننی ای چیعنی _        
 نگفتم؟...  شونم سر جاشی پسرَ رو منیا

 
 که ی کند که دوباره سر به سمت هامونی اش می تلفن عصبيسکوت من و صدا        

 ی چرخاند و می ما مانده مي رهی زنگ، خي خفه کردن صدايبه قول خودش، به جا
 :غرد

 
 ... خفه ش کنای جوابشو بده ای _        

 
 يکاری برده سبی دست در جی عصبزی پرویی رود و دایهامون به سمت تلفن م        

 .ردی گی مشی زند و راه آشپزخانه را در پیآتش م

 خواهد ی رسد، دلم با تمام قدرت می تلفن ميدست هامون که به دوشاخه         
 . اما آنقدر ها جان نداردندازدی دستش بيخودش را رو

 زمزمه ي شود و صدای تاب و قرارم قطع می زنگ آرام بخش دل بيباالخره صدا        
 :ردی گی را مشی هامون جاي
 

 ...دمی مامیبراش پ _        
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 روم و خانه همانطور ی اتاق مي شده اند به سوری که باز سرازییآرام و با اشک ها        
 . ماندی غرق مختشی ریدر سکوت زشت و ب

 
 

 گذرد ی شعورم قطع شد، می مزخرف دلِ بی که دلخوشی دانم چقدر از زمانینم        
 . شودی خورد و بالفاصله در باز می به در می آراميکه تقه 

 
 ؟یی دای نشستیکیچرا تو تار _        

 
 ! دانمینم        

 پا به اتاق ی دانم وقتیفقط م.  چرخدی است و به جواب دادن نمنیزبانم سنگ        
 یی شود و با همان اخم های اتاق میاهیآرام وارد س.  نشده بودکیگذاشتم انقدر تار

 به احترامش بلند دیبا. دی آی مشی چهره اش نشست، پي روییکه با گفتن از جدا
تاق  اانی شود که به لطف هامون حاال میچمدانم م خیباز نگاهم م. شوم اما جان ندارم

 .شی روچمیبود و سوئ

 کردم تا عطر ی چمدان را باز منی ادی بود که چطور بانی مدت فکرم انیتمام ا        
 جز دم،ی نرسي اجهی نتچیاما به ه.  نرودنی دارد از بي جاانشی ام که میخوابگاه غصب

 . طور بسته بماندنی که بگذارم همنیا

 :ستدی ای چمدان مي آن سومیروبرو        
 

 ؟ی کنی فکر میبه چ _        
 

 !هوا _        
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 شی کند و اخم های فقط نگاهم مجی گچارهی بیی پرد و دای هوا از دهانم میب        
 . شودیهزار برابر م

 
 ... زوديدار...  جون یی دانیبب_        

 
 :می گوی محی من خارج است؛ صري بحث کردن از حوصله طیدر ابن شرا        

 
 ! شهیعوض نم... یی داهی جدممیتصم _        

 
 شوم و ی وار در خودم جمع منی جننی زمي همانجا رودی بگويزیقبل از آنکه چ        

 . گذارمیچشم بر هم م

 خواهد اما فقط ی مزهای چیلیدلم خ! نه؛ دروغ چرا!  خواهدیدلم فقط خواب م        
 .دی آی از دست من بر مدنیخواب

 راحت الی شود و با خی مسیصورتم خ.  کنمی تنم حس مي پتو را که روینیسنگ        
 . سپارمی میاهیخودم را به س

 
 که باعث نمی نشی ممیهراسان درجا.  پرمی از خواب میاپی پي زنگ هايبا صدا        

 ي زنگ هاي رود و باز صدای ضعف میدلم از گرسنگ.  شودی رفتن چشمانم میاهیس
 ! و هامونیی مامان، داي بار همراه با هم همه نی شوند، البته ایاسترس زا تکرار م

 ی سرم ميدست رو.  روندی میاهی شوم که باز چشمانم سیمضطرب بلند م        
 دیخودم را به کل.  هم همه و زنگي کنم و باز صدایگذارم و چشمانم را باز و بسته م

 را می ده و نمی ساعت رو به رويعقربه ها.  کنمی رسانم و چراغ را روشن میبرق م
 : شوندی مواضح  دهند و کم کم صداها بلند وینشانم م
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 . دمیخودم جوابشو م... باز نکن: ییدا        
 

 یی من برم دادیبذار: هامون        
 

  که پشت در بمونهشهینم: مامان        
 

  الزم دارهی حسابی گوشمالهی پسر نیا _        
 

 .شهی درست نميزیبا دعوا که چ... یی دادیکنصب  _        
 

 خواهم به سمت ی دهم و میآب دهانم را فرو م. رمی گیدستم را مقابل دهانم م        
 ی با چرخ چمدان، دلم از درد ضعف ممیپنجره روم که با اصابت انگشت کوچک پا

سانم و  ریلنگ لنگان خودم را به پنجره م.  شودی حضورش باورم نمنمیرود، تا نب
 . کندی قرارم باز خودش را گم میب  دلنمی بی خانه مي را که روبرونشیماش

 "زم؟ی عزي روندنجای همه راهو تا انیا "        
 

 . کنمیآدمش م... شهی خوبم میلیخ _        
 

 برم که مامان قاطع ی مورشیبا عجله به سمت در .  کندیترس وجودم را پر م        
 :دی گویم
 

 .بازکن درو هامون... زیصب کن پرو _        
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مستاصل . ندی نشیتمام وجودم به لرز م.  شودی خشک مرهی دستگيدستم رو        
 خانه را پر زی پرویی پر خشم و تمسخر داي اتاق مانده ام که صدايپشت درب بسته 

 : کندیم
 

 ...يقدم رنجه کرد...  منرتی غیبه به پسر ب _        
 

 " هم قرار گرفتني روبروينجوری توئه که اریتقص...  توئه هماریتقص"        

 :دی آی مشی گذرد که باالخره صدایچند لحظه در سکوت م        
 

 کجاست؟ _        
 

 " قربونت برميدی کشگاریبازم س...  گرفتتي صداي برارمیبم"        
 

 که ی بست از اون جهنمی نداره، که اگه داشت ساك نمی ربطچی هیبه جنابعال _        
 . فرار کنهیبراش ساخت

 
 همــا _        

 
 :رمی گی ممی دست هاانیسرم را م.  کنمیپشت در سقوط م        

 "صدام نکن تو رو خدا صدام نکن "        
 

 . کنمی رو خودم روشن میکی تو فیتکل...  صداش نکنخودیب _        
 

 .رمیعمه من بدون هما نم _        
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 ...ی کنیتو غلط م _        
 

 زیپرو _        
 

 ی من جانماز آب مي که خوب براروزی شد شازده، تا دیچ... يصب کن پر _        
  هان؟ي که زدهی چه گندنی حاال ا،يدیکش

 
 . داردی فشارم و دلم ذکر لعنت بر هما بر می ممیسرم را به زانو        

 
 رو بدبخت ی خودم کسی راحتيمثل شما برا... ستمی ایاشتباه کردم پاش م _        

 . کنمینم
 

 "...زمیمن اشتباه کردم، تو حرص نخور عز"        
 

 ه؟ی دست کای دنی فهمی خودم طالقشو ازت گرفتم میوقت _        
 

 . را از رو بسته بود انگاررشی شمشزی پروییدا        

 : شودی مامان بلند مي زند که صدایدلم زار م        
 

 ...بسه داد نزن _        
 

 ...گهی کنم دی کارو منیدارم هم...  پسرت جمع کن هانای بیمگه نگفت _        
 

 خودش شهیمامان هم.  شده باشدمانی پشیی رودرونیبه گمانم مامان هم از ا        
 ...بش شد و حاال به خاطر من، مسبی آنها ميمانع دعواها
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 ... دمیمن زنمو طالق نم _        
 

 : لرزاندی تمام تنم را مزی پرویی داي کبارهی ادی فريصدا        
 

 ...يدیفهم... ی کنیتو غلط م _        
 

 ... فهممی به اصطالح پدر نمي از تویچینــــــه، من ه _        
 

 شی باال نرود اما حرص صداشی خواهد صدای کنم که میبا تمام وجود حس م        
 .ستی نیکنترل شدن

 
 خودمه اگه همون موقع زده بودم تو دهنت با خودم برده بودمت حاال ریتقص _        

 . شده بودتیپدر بودنم حال
 

 به يزی شده و چدی گره کرده اش سفي دانم که حاال دستش از فشار مشت هایم        
 . جا پشت در پنهان شده امنی احمق ها هم نمانده و من مثلشیخُرد شدن دندانها

 
 ناخلف رو داد ي پسره نی باباست، از بس به اری همش تقصچهری پرینی بیم _        
 ...نیشد ا

 
 : کندی مشی مستاصل مامان دلم را ريصدا        

 
 ...ي کار به مرده داری چزیبسه پرو _        
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 با احساس مزخرفت چه نیبب... شهی احمق بلند مي از گور توشای آتنی ايهمه "        
 "ي زديگند

 
 ...دهی هم فریکی بابا یکی گم یمگه دروغ م _        

 
 :دی گوی می لرزد وقتی از خشم مشیصدا        

 
 ...اسم مادرمو نبر _        

 
 ...مادرت زنِ من بود _        

 
 : کندی موانهی بغض آلودش دلم را ديصدا        

 
 ...مادر من از دست تو دق کرد...  کسچیه...  کس تو نبودچیمادر من ه _        

 
 ... بودضیمادرت مر _        

 
 ...يتو با کارات دق مرگش کرد...  داشتدیدکتر به خوب شدنش ام _        

 
 : رودی را نشانه مدی بار فرنی لرزان مامان ايصدا        

 
 .دیحرمت نگه دار فر _        

 
 ...يعمه تو که خودت شاهد بود...  گمیمگه دورغ م_        
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 خانه نی چننی خش گرفته اش اي که صدایی به اووستنی پي تنم برايتمام سولها        
 . زنندیرا پر کرده دست و پا م

 
 ... هفته بعد از طالق دق کردکیمادر بدبخت من  _        

 
 ... خواستیخودش طالق م دهیهزار بار بهت گفتم فر _        

 
 توجه از کمی يمادر بدبخت من برا... يشما هم از خدا خواسته راحتش کرد _        

...  چرای بگيای بي که رهاش کرده بود درخواست طالق داد تو اما زحمت نداديشوهر
 ...ي خودت کارو تموم کردي جاي فرستادلی وکهی
 

 ی و ترس به دلم مچدی پی در گوشم مدهی جودهی جوزی پرویی دای عصبيصدا        
 :زدیر
 

 ... ادعـیلیتو اگه خ...  ندارهی به تو ربطزای چنیا _        
 

 . زندی کند دلم را آتش می را قطع میی گرفته اش که صدا دايصدا        
 

... ی مادرمم گرفتي نکرديخودت پدر... ي مادر کردیربط داره چون تو منو ب _        
 فراش دی و تجدياری مادر منو طاقت بیضی سال مرکی ی حتینتونست که ییتو

 کنم، ی خودم و هما خودمم درستش می ندارم، گند زدم به زندگییمن ادعا... يکرد
 زن دومت تا مدت ها به لطف یکه حت ییتو...  رو هم نکردمي که تو کردياما کار

 ... نداشتتی من تو زندگي چارهی خبر از حضور مادر ب،ی المثنيشناسنامه 
 

 ... تمومش کندیفر _        
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 من و زنم ی زندگنمیبذار بب...  خواد برسهی به کجا منمیبذار بب... نه بذار بگه _        

 ... که آقا زده دارهي به گندیچه ربط
 

 دی داند فری دانم خودش هم خوب می کند که می مانی بیتیزنم را با چنان مالک        
 . سوزاندی از حد مشیرا ب

 
 ی وقت نمچی و من هشی ازم گرفتاتیمادر من بود که با خودخواه "زنت" _        

 ...بخشمت
 

 شرفتیمادرت به خاطر پ...  به من ندارهی هزار بار، فوت مادرت ربطنیا _        
 ...سرطان مرد

 
 .....ـــی غی و بيمادر من از درد نامرد _        

 
 کند چنان بلند است که گوشم ی را قطع مدی فري که صدایلیرب س ضيصدا        

، . مامان را به دنبال داردي خفه زی پروي آورد و صدای کشد و نفسم را بند میسوت م
 ی را شدت ممی شود و اشک های مدهی به دل من کوبمای که انگار مستقی ضربيصدا
 .دهد

 
 حرف حق تلخه، نه؟... بزن... يحق دار _        

 
 ...تلخه... آره _        

 
 . شود انگاری میی بحث کذانی شدن درب خانه حس ختام ادهی کوبيصدا        
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 خبر از رفتن دی فري خانه را ترك کرده اند که صداکی دانم کدام یهنوز نم        
 . دهدی مزی پروییدا
 

 ... دمیعمه من هما رو طالق نم _        
 

 : رودی باال مشیصدا        
 

 يای تا بنمی شی منیانقدر تو ماش...  کنرونی فکرو از سرت بنیا...  همايدیشن _        
 ...يای مونم تا بی تا ابدم شده منتظر مستیتا هر وقت هم طول بکشه مهم ن... هما

 
 . دهدی در خبر از رفتنش مي شدن دوباره دهی کوبيو صدا        

 
 ! زده بودمي خواستن اشتباه عجب گندنی خدا که با ايوا        

 !ی مانی گل مي که مثل خر توی کنی مي وقت ها کاریگاه        

 ي برای راهی طرفه ساختند و هنوز کسکی را ای دنيچون متاسفانه جاده         
 ! ها کشف نکردهتی خرمیبازگشت و ترم

 ! را بر همه جهنم کردی عاشق و کور که زندگي از همايوا        

 ی روح فقط معجزه ميکور.  شودی نمنای روح که با هزار عمل هم بي از کوريوا        
 .خواهد

 
 نشوم و خودم را دهی درونی کنم تا از بی شوم، چراغ را خاموش می بلند مانیگر        

 . رسانمیبه پنجره م

 زده، هی تکنشی که به درب ماشنمشی بی چشمانم منیاز پشت امواج سهمگ        
آهم .  زندی حرف مشی براستادهی اشی روبروی کند و کسی اتاقم را نگاه ميپنجره 
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 من حضور ی افتضاحات زندگي در همه دی بااریماز.  فرستمی مرونیرا پر فشار ب
 !داشته باشد انگار

 
. نمی بی انگشتانش مانی را می لعنتگاری سدی آیدستش که به سمت دهانش باال م        

گفتن  "دیفر" ي خفه ي هاادی کوبد و فری به او به پنجره مدنی رسي را برادلم خودش
 . کندی گوشم را کر مشیگفتن ها "زمیعز" ش،یگفتن ها "نکش" ش،یها

.  شودی کنم که درب اتاق باز می چسبانم و هق هقم را رها می مشهی به شیشانیپ        
 ندی نشی برادرانه بر شانه ام می دستي توانم خودم را کنترل کنم که پس از لحظه اینم

 .ی با قدرت، با محبت با نگرانرد؛ی گی چرخاند و در بر میو مرا م
 

 ...ی کن تا باالخره سبک شهیانقدر گر _        
 

 :ردی گی ام شدت مهیگر        
 

 ن... مو.. ها _        
 

 : کندیکمرم را نوازش م        
 

 جانم_        
 

 ...برو... سمه...  شهیر... واسه... نکشه... بگو... برو  _        
 

 نچ گفتنش در گوشم يصدا.  کندی نممی شود و هامون هم رهایهق هقم قطع نم        
 : کشمی که خودم را عقب مندی نشیم
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 ریتقص ... همشنایا... دعوا نکن... باش ... تو... تو رو خدا... فقط... هامون... برو _        
 ...منه

 
اونم به سهم خودش اشتباه کرده، انقدر خودتو ...  همایگی مينجوریچرا ا _        

 ی بزرگیلی گم که تو اشتباه خی من برادرتم رك و راست بهت منیبب... عذاب نده
 اشتباه اوج نی هم پر به پر تو داد و ادی گم که فریاما باز هم رك بهت م... يکرد

 نیاما ا...  کنهی نمی کمتر فرقیکی شتری بیکی... دیپس هر دو تون مقصر... گرفت
 ... کردی فکرشو میآخه ک...  هماستی کدومتون نچی هریوسط زنده بودن نسترن تقص

 
 دست از سرم ی هق هق لعنتنی صاف شود و امی کشم تا نفس های مقینفس عم        

 یِ آن لعنتدنی چرخد، هنوز مشغول کشی سمت پنجره م بهارسرمی اختیب. بردارد
 .نامرد خانه خراب کن است

 : فشاردی را مطمئن ممی بازوند،ی بینگاهم را که م        
 

 ...فقط...  سراغش رمیم _        
 

 . کنمیمنتظر نگاهش م        
 

 متیهنوزم رو تصم...  دهی طالقت نمگهی که منیبا ا...  االن اومده دنبالتنکهیبا ا _        
 ؟یهست

 
 . را باور ندارد انگارممی کس تصمچیه        

 . استدی بعیشگی همي شهی عاشق پي حرکت از همانیخب حق دارند ا        



 729 

 کشد قصد ترك ی که می از جواب و با آهدی شود که ناامی میسکوتم انگار طوالن        
 :می گوی و جان کندن می به هزار بدبختدهی کند که به در نرسیاتاق را م

 
 . تمومش کنمدیبا... هستم _        

 
 : پرسدی منی چرخاند و غمگی ممیسر به سو        

 
 ؟یمطمئن _        

 
 ! ندارمي گریفقط راه د! نه        

 : کنمیباز جان م        
 

 ! گردمیبرنم... بگو بره _        
 
 

 از گاری که دم به دم سياری و هامون است و مازدی فرانی بحث مي رهینگاهم خ        
 . اندازدی کشد و با حرص در جوب می مرونیدستش ب

 به خودم در رهی و مامان را خرمی گی مشهی مردد نگاه از شيبا حس حضور        
 کشم ی مسمی دست به چشمان خعی اتاق اما سریکیبا وجود تار. نمی بیچارچوب در م

 .ستدی ای گذارد و کنارم می مشی قدم پنی سنگیکه با آه

 !گری دی ماند و باز آهی آنها ميری درگياو هم نگاهش رو        
 

 وفته؟ی که عشق از سرت بيموهاتو زد _        
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 توجه به بهت من جهت ی برونی به برهی چرخم، او اما خی مشیمبهوت به سو        
 : کندیحرفش را عوض م

 
فکر ...  بحث کهنه رو وسط نکشننی پدر و پسر به هم برسن انی بار نشد اهی _        

 ... بازم سر اون بحث کهنه باز شهطی شرانی کردم تو اینم
 

 :دی گوی مانده ام که باز مدی به فررهیمعذب خ        
 

 خودشم زیپرو...  روش گذاشتي اثر بددهی تو سن بلوغ بود و مرگ فردیفر_        
 ... اشتباه کرده که مدام اصرار داره انکارش کنهدهی دونه در مورد فریم
 

 سرش به دنیچرخ.  هم ندارمدنی نفس کشي روی روزها در کنار مادرم حتنیا        
 : کنمی را حس ممیسو

 
 ؟ی بگيزی چي خواینم _        

 
 . زندی مادی را فريدی ناامشیصدا        

 
 ... بگمیچ _        

 
 ریقرار بود خ... ی جدا شي کردم بخوای فکر نمادی خبر دادم بزی به پرویوقت _        

 ...می سامون بدتونویسرمون زندگ
 

 : نالمیشرمزده م        
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 ...دیببخش _        
 

 ي خوایچرا نم... گفت رفته...  اون دختر تموم شدهانیهامون به من گفت جر _        
 ؟ی کنیزندگ

 
 : پرندی مرونیکلمات به زور از حنجره ام ب        

 
 ! تونمینم _        

 
 ده؟ی طالق نمگهی حاال که خودش اومده دنبالت و میحت_        

 
 : کنمی نمدای گردم و پی مدی اميته چشمانش به دنبال کورسو        

 
 بابااتا... به خاطر شما... عذاب وجدان داره _        

 
 : ماندی مرهی در چشمانم خیکم        

 
 برات مهمه؟ _        

 
 : نالمی سوزم و میم        

 
 ...مهمه_        

 
  مهم نبود؟ی گفتی بهش بله میچطور وقت _        

 
 : دزدمینگاه م        
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 ! کردم عشقش مردهیچون اون موقع فکر م _        

 
 " شدن دارمدهیو من شانس د "        

 
 حاال هم رفته؟ _        

 
 :ی بغض لعنتنی افتم از ایبه نفس نفس م        

 
 !رفته اما زنده ست _        

 
  داره برات؟ی باشه مرده و زنده ش چه فرقتی تو زندگستی قرار نیوقت _        

 
 : فهممی فهمم خدا، منظور سواالتش را نمینم        

 
 ... تونمینم _        

 
 ؟يمگه دوسش ندار _        

 
 : شودی سوال ها بد منی کردد انگار و من فقط حالم با ای میدنبال جواب        

 
 ...دارم _        

 
 ! کنیخب باش زندگ _        

 
 : آورمیکم م        
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 ... تونمینم _        
 

 : شودی میعصب        
 

 ؟ی تونیچرا نم _        
 

 ی مرونی کنم اشک ها تند و تند از چشمم بیدرمانده و مستاصل نگاهش م        
 ی همه اشک هم آب نمنی که با ای فشارم و بغض سنگی گردنم ميپاشند، دست رو

 : فشارمیشود را م
 

چون ...  تونمی خوام درد منو بکشه، نمیچون نم...  تونمیچون دوسش دارم نم _        
 ...چون...  تونمیغ عشقش به دلش بمونه نم خوام مثل من داینم
 

 :ندی نشی لرزانش در گوشم مي شوم و صدای بازوانش محصور مانی هوا میب        
 

 ...دمی فهمگهید...  آروم باشم دخترمزمیباشه عز... ششش _        
 

 ی ممی جواب بوده که پا به پانیانگار منتظر هم.  دهدی بازوانش تابم مانیآرام م        
 ... مراي او شانه ي کند و اشک های مسی او را خي من شانه ياشک ها. بارد

 
 ... مني دختر ساده ی به تو اجازه داد عاشق شیآخه ک _        

 
 : فشارمی به شانه اش مشتریسرم را ب        

 
 ... تمومش کنم ماماندیبا _        
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 راه چی مطمئنم که هگهید... ی گرفتمتوی تصمدمی فهمي موهاتو زددمی دیوقت _        
 !ستی نیبرگشت

 
 ! شودی بازوانم مادرم انگار از نو تازه مانیداغ دلم در م        

 ری ندارد، مسی بازگشتچی هی لعنتيای دننیا... ستی نی راه بر گشتچی مادر هيآر        
 . بدبخت دور برگردان نداردي همایزندگ

 
 ! شدتیاذ... یلی خدیفر... مامان _        

 
 ؟يتو نشد _        

 
 خواستم... خودم... من _        

 
 ...اونم خواست _        

 
 ...مجبور شد_        

 
 ...زکمی مدت عزنی ايدی کشیچ _        

 
دو تا ...  تویحت... بس بود...  باهاشدمی کشینفس م...  سقفهی ری که زنیهم _        

 ...اتاق جدا
 

 : لرزاندی دلم را مشی شود و لرزش صدایحصار دستش دور تنم محکم تر م        
 

 ... مني چارهیدختر ب _        
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 :ردی گیهق هقم اوج م        
 

 !خراب کردم... شویزندگ... مامان من _        
 

 ست؟ی خودت مهم نیزندگ _        
 

 ! بوددیفر... منیزندگ _        
 

 ...با خودم آورده بودمتکاش  _        
 

 ي و من براندی نشی سرم مي کوتاه شده از عشق، رويدستش به نوازش موها        
 .نمی نشی عشقم مي آرامبخش به عزای در مامننباری بار، اما انیهزارم

 
 اش در شب ی خانه و اهالنی اش نمانده اما حال و روز ادهی به صبح و سپيزیچ        

 ! شده و راه صبح را گم کردهریاس

 !ستی نزی پرویی از دايهنوز خبر        

 هامون ي ماندن جرو بحث هاجهی نتی شود که مامان بعد از بی می ساعتمیو حاال ن        
 نیی با من، به پاداری دي درب خانه و تقاضاي و همچنان مصرانه ماندنش روبرودیبا فر

 .رفته تا با او صحبت کند

 دل دی رفتن و شايپا.  را باور دارد اما باز هم مردد بودممی گفت تصمی منکهیبا ا        
 دختر و برادر زاده ي شناسنامه ی داشت که آن مهر لعنتدیهنوز انگار ام. رفتن نداشت

 عشق از نی بود، ادهی فای از اول بی زندگنی بود؛ چون ادهی فای نکند اما باهیاش را س
 .بود دهی فایاول ب
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 یی شک دای هامون و شخص مخاطبش که بي تق بسته شدن در و صدايبا صدا        
 .رمی گی زده به کاپوتش مهی تکاری و مازدی فرنی بود، نگاه از ماشزیپرو

 . نشسته بودمدی مامان، من کنار فري خوست حاال به جایچقدر دلم م        

 ی مرونیآرام از اتاق ب. رمی گی دهم و از پنجره فاصله میسرم را کالفه تکان م        
 : کندی پشت درب آشپزخانه متوقفم مزی پرویی داي گرفته ي زمزمه يروم و صدا

 
  شده؟یصورتش چ _        

 
 : شودی هامون با مکث در جوابش بلند ميصدا        

 
 ... شده انگارری اون دختره درگيبا پسر عمو _        

 
 ...منم که زدم...  زده داغونش کردهیعوض _        

 
 . کندی خورد و نفسش را با شدت پوف می حرفش را ميادامه         

 
 ... اونجادی فرنجای شما ان،ی کشی مگاری چقد سیی بابا دايا _        

 
 ... داغونشي هی بکشه با اون رگاری سکنهی غلط مدیفر _        

 
 ي لحظه اي کند که برای مانی از آن بی ناشی و حرصیآنقدر جمله اش را با نگران        

 ! باشدشی چند ساعت پزی پرویی همان دازی پرویی دانی کنم ایشک م
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 زده به درب بالکن هیهامون تک. ستمی ای آشپزخانه مي و در وروددارمیقدم بر م        
 نشسته و سرش را در مشت ی صندليه من رو پشت بیی کند و دایو کوچه را نگاه م

 . کندی را چنگ مشیگرفته و موها

 . در حال خاکستر شدن استيگاری سری زانی می لعنتگاریس        
 

 ؟يدینخواب _        
 

جور .  شودی قفل مزی پرویی نگاهم در چشمان دانباری دهم و ایسرم را تکان م        
 روم که ی مشیمردد و معذب پ. نمی کند کنارش بنشیاشاره م.  کندی نگاهم میبیعج

 : شودیهامون از آشپزخانه خارج م
 

 ؟یاز من ناراحت _        
 

 تلخ ي فهمد انگار که تک خندی لحن ندارم و منی سوال را آن هم با انیانتظار ا        
 :دی گوی ممانیزده و پش

 
 ... شدمی خواستم بزنمش عصبینم _        

 
 :دی گوی شوند که باز می ناخواسته در هم ممی اش اخم هایلی سي آورادیبا         

 
 ... نگام نکن عروسکمينجوری اگهیتو د _        

 
 : کشدی مقی عمی و آهردی گینگاهش را م        

 
 ...رهی کنترل رفتارم از دستم در منمی بی تو چشماش فقط نفرت میوقت _        
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 که دی گوی نه اما آنقدر جمله اش را با بغض مای حرف درست است نی دانم اینم        

 :می گویناخواسته م
 

 ...ناراحته... ستیمتنفر ن _        
 

 : خنددیتلخ م        
 

 ...من مادرش ازش گرفتم... متنفره و حق داره _        
 

 : رودی پنجره م دارد و به سمتی و فندکش را بر مگاریس.  شودیبلند م        
 

 نمشی بیهر وقت م...  دونم چم شدی خواستم اون حرفا رو بزنم نمینم _        
 ...نهیهم
 

 دارد و بعد ی در دهانش نگه می زند و دودش را کمی مگارشی به سیپک عمق        
 :دی گوی مرونی به برهی فرستد و همانطور خی مرونیآرام آرام ب

 
 ! سوزونهی بچه شو مينجوری با حرفاش ايآخه کدوم پدر _        

 
 ندارم و او هم منتظر شی در جواب حرف های حرفچیه. می دانم چه بگوینم        

 انی درمی را با کسضشی خواهد حس و حال ضد و نقی فقط مدی شاست،یجواب ن
 بگذارد
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...  سوزونتمی منو به عنوان پدرش قبول نداره بد منکهیا...  خودمون بمونهشیپ _        
 ...بــــد

 
 . شودی که غمم ده برابر مدی گویآنقدر دردناك م        

 چشمانش پر يدیسف.  دوزدی چرخاند و نگاهش را به چشمانم می ممیسر به سو        
 : قرمز استياز رگه ها

 
 ...من همه کسش رو ازش گرفتم...  کس ندارهچی هدیفر... ییتنهاش نذار دا _        

 
 : دهمی بغضم را فرو مزی به مرهی و خرمی گینگاهم را م        
 

 ... شهی با من پر نمدی فرییتنها _        
 

 ست؟ی موندن ني برای راهچی هیعنی _        
 

دلم .  شومی دهم و از آَشپزخانه خارج می تکان میسرم را به نف.  شومیبلند م        
 . که با اشتباه من صد برابر شديتنها.  شودی اش کباب میی تنهايبرا

 . رومی پنجره مي شو و به سویوارد اتاقم م        
 

گوش به زنگ .  دهدی بسته شدن در خانه خبر از بازگشت مامان ميصدا        
 :  مانمی مشیصدا

 
 ؟ي پرگهی میچ_        

 
 ... نه از حرفشنجاینه از ا...  گردهیبر نم _        
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 : کشمی منشی ماشي نوازش وار روشهی شياز رودستم را         

 "... دی فريتو قول داد "        
 

 چرخانم بعد از چند یاما سر نم.  کشمی مشهی شود دست از شیدر اتاقم که باز م        
 :دی گویلحظه سکوت م

 
... ی کنم باهاش حرف بزني قسم داد کاریمنو کل...  باور نداره همامتویتصم _        

 ... باشهنی تنها راه همدیقبول نکردم اما شا
 

 تو می گذاشتایخدا ". شنومی زمزمه اش را مي رود اما صدای کشد و می میآه        
 " ی زندگنیبرزخ من چه کنم با ا

 
 الشی خدیبا.  کردمی می خودم را از نقش مادرش خالدیبا.  کردمی تمامش مدیبا        

 کردم و بعد ی می او را از عذاب وجدان خالدی کردم، بایرا از دق نکردنم راحت م
 . کردمی اش میراه

  توانستم؟یاما چطور م        

 که جانت به جانش بند ی کسي سخت است که روبرویلی خایسخت است خدا        
 :یی و رك و بگوینیاست بنش

 "! خوامتی نمگهید"        

 نامه سمانی چنگ به رگری داشتم که دآخر من اگر توان رودرو صحبت کردن        
 ! انداختمینم
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 شتری شود و من سرم را بی هامون و زنگ تلفن در هم ادغام می خداحافظيصدا        
 : شودی باز می کنم که در به آرامی می پتو مخفریز
 

 ... پشت خطهي جواب بده شاديداریهما جان اگه ب _        
 

 نبود که خبرش را به او نیریهرچند خبرم ش.  خبر گذاشته بودمی را بيباز شاد        
 . هم بدهمگناهشی بيو جوجه 

 یمامان با نگاهش چهره ام را م.  زنمی سرم کنار مي چرخم و پتو را از رویم        
 گذارد و از اتاق ی را در دستم میکه گوش.  کنمی دراز مشیدستم را به سو. کاود

 . رودی مرونیب
 

 يسالم شاد _        
 

  خبر رفتن، آره؟ی به بيتو انگار کال عادت کرد... سالم و زهرمار سالم و درد _        
 

 ... خواستم به خاطر من حالت بد بشهینم...  شد ي دفعه اهی دیببخش _        
 

 دلم هزار راه رفت تا ،يخونه هم نبود... ي دی زنم جواب نمی زنگ میهر چ _        
  چرا خاموشه؟تیگوش... ي خاله پری پیباز رفت گفت دیفر
 

 ...شماره مو عوض کردم _        
 

 حامله شدن نیآخه ا... ی کنی از من پنهان مي شده باز هما داریچ.. چرا آخه _        
 ...تی موقعنی بود تو ایمن چه کوفت

 



 742 

 ... آوردمی تو رو هم با خودم ميآره واقعا اگه حامله نبود _        
 

 ... حالش خوب نبود به نظرمدمیچتون شد باز؟ فر...  شدهیطفره نرو هما چ _        
 

 !شهیخوب م _        
 

  و تار هم؟پی به تنیباز زد _        
 

  کورتو باز کن؟ي اون چشمای گفتی بهم مشهی همادتهی _        
 

 :دی گوی شود و مردد می مادیمکثش ز        
 

  هما؟هیمنظورت چ _        
 

 : تا او هم ساده بگذردمی گویساده م        
 

 ! خوام جدا شمیفقط م... یچیه _        
 

 ؟یک... از _        
 

 زنم هرچند تلخ و ی می کنم و احمقانه به در شوخیبهتش را با تمام وجود حس م        
 : خندهیب

 
 !گهیخب از شوهرم د!... از مامانم_        

 
 ماهـــ _        
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 ! لرزدی مشیصدا        

 
 ؟ي شدوونهید... چرت نگو _        

 
 هستم ری با خودم در گیمن به قدر کاف.  مورد را اصال دوست ندارمنیبحث در ا        

 . را ندارمگرانی با ديریقدرت درگ
 

 ي منو اونجوردی که فردمی اما باالخره به حرفت رسرهید... تازه سر عقل اومدم _        
 که من دوسش دارم، دوسم نداره

 
 . افتدی مهی بلند به گري دفعه با صداکی        

 
 ... کنمی خواهش ميشاد _        

 
از اتاق .  حالشي کنم برای خودم را لعنت مچدی پی بوق که در گوشم ميصدا        

 : پرسمی از مامان مرمی گی اش را می گوشي روم و همانطور که شماره ی مرونیب
 

 ش؟ی با گوشایاز خونه زده بود  _        
 

  شده؟یچ...  بود فکرکنمشیگوش _        
 

 ... قطع شدیچیه... یچ _        
 

 .رمی گی خانه اش را مي بار با استرس شماره نی گردم و ایبه اتاق بر م        
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ر دادن  چه طرز خبنیخدا لعنتت کنه ا...  خدا غلط کردم، حالش بد نشهيوا _        
 بود آخه

 
 .دی کوبی داد و قلبم از استرس میجواب نم        

 
ساعت . رمی گی شرکت را مي و ناچار شماره ستمی محمد را حفظ نيشماره         

 ! کمبتی و احتمال غستیکار

 می گوی مشی را برازی کم و کاست همه چی شود بیتماسم که با محمد بر قرار م        
 ي دارم و برای را بر ملمیموبا.  کنمی را که قطع میگوش.  کندي تر کارعیتا هر چه سر

 . مانندی جواب میاما همه ب.  فرستمی مامی چند پيشاد
 
 

 ی سرکه مروی و دلم مثل سستی ني از شادي ساعت گذشته و هنوز خبرمین        
 ی ام اضافه می هم به دل مشغولنی و استی خانه ني هم روبرودی فرنیماش. جوشد

 .شود

 " رفتیعنی "        
 

 یبر م.  شودی ام بلند می گوشامکی پي زنم که صدای اتاق قدم مانیآشفته م        
 . کنمی را باز مي از شاددهی رسامیگردم و پ

 
 "رهی تماس بگگمیآروم تر شد م... نگران نباش حالش خوبه "        

 
 :سمی نوی مشی آورد و برایدلم طاقت نم        

 
 "واقعا خوبه؟... ایتورو خدا محمد دروغ نگ "        
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جواب با .  مانمی کوبم و قدم رو منتظر جواب می را تند و تند به چانه ام میگوش        

 . رسدی مکث میکم
 

 "خوبه نگران نباش "        
 

 :سمی نوی مشی محمد، خجالت زده برايشرمنده از رو        
 

 "اصال حواسم نبود...  گفتمی ميزی چدینبا...  تورو خدادیده، ببخششرمن "        
 

 : رسدی تر معی سرامی بار پنیا        
 

 "خودتو ناراحت نکن "        
 

 یی در هم داي به چشمان بسته و اخم های شوم و نگاهیاز آشپزخانه خارج م        
 پچ پچ مامان و يقبل از ورود به اتاق صدا.  رومی اتقم مي اندازم و به سوی مزیپرو

 : کندیهامون از اتاق مامان توجهم را جلب م
 

 کن بذاره باهاش حرف ی گفت هما رو راضیم...  اومدمارستانیدنبالمون تا ب _        
 .بزنم

 
 ی درست مزوی همه چگهی دفه دنی گه من باهاش حرف بزنم ایبه منم گفت، م _        

 ...کنم
 

 م؟ی کار کنیچ _        
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 .ستی نی درست شدننمی بی که من مینی ام،ی بکنمی تونی کار میچ _        
 

 ...رهی نمنتشی تا نبدیفر_        
 

 ! شد خدایچه زندگ _        
 

 . ناله اش درد دارديصدا        
 

 ای نگينجوریمامان جلو هما ا _        
 

 کار کنم آخه ی پشت در من چينجوری ا،یی جای رفتن هتلیکاش حداقل م _        
 ...نتشی خواد ببی هما نمیوقت

 
 ... ده امای بهش گفت گوش نمارمیماز _        

 
 :دی گویپر غصه م        

 
  ذارهیخوبه که تنهاش نم _        

 
 ی تونسته رانندگی گفت نماریماز...  نبودهطی بلادی خواسته با پرواز بیمثکه م _        

 با رهی گی ممی تصمی وقتگهی بوده تصادف کنه دکیکنه همون تا فرودگاه چند بار نزد
 ... نشهشی که طورادی همراش مادی خودش بنیماش

 
 ی حرف مدیبا!  زدمی حرف مدیبا.  بندمی شوم و در را آرام میوارد اتاقم م        

 !میزد
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 الی دادم تا او هم با خیق م احساسم به او را طالشی روشی خودم، پدیانگار با        
 .راحت طالقم دهد

 
 آرام و دهیلباس پوش.  دهدی سحر که از پشت ابرها خودش را نشان مي دهیسپ        

 .  اش فرو رفتهیخانه در سکوت خواب آلود سحرگاه.  شومی صدا از اتاق خارج میب

 : کندی مامان متوقفم مي روم که صدای صدا به سمت در میب        
 

 هما _        
 

 چرخانم که بغض دار ی مشی صدايسر به سو.  ترسمی اش مکبارهیاز حضور         
 :دی گویم
 

 .مراقب خودت باش دخترم _        
 

درب خروج .  زنمی مرونی پاشم و از خانه بی مشی بند به رومی لرزان و نيلبخند        
 معذب به تی نهایهر دو با حاالت ب.  دهمی منشی کنم و نگام را به ماشیرا آرام باز م

 . خوابشان داردی خبر از ناآرمشانیاخم چهره ها. خواب رفته اند

 مهی چرخانم چشمان نی منی ماشي دوباره سر به سوی بندم و وقتیدر را آرام م        
 شی شود و ابرو های چشمش گرد مدنمی از دکدفعهی و دی آی به استقبالم ماریباز ماز

 چرخاند ی مدی فريمردد سر به سو.  را نداشته باشددنمی پرد، انگار که انتظار دیمباال 
 در نی باز شدن درب ماشي دارم که صدای قدم بر مقصدم مي توجه به سویو من ب

 .ندی نشی ممیگوش ها
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 ی می خالي و نگاهم را به تاب و سرسره هانمی نشی کرده مخی مکتی نيرو        
 .دهم

 مهر و امضا، عشقم را سه ی شناسنامه و عقدنامه، بی بل،ی و وکی قاضیامروز ب        
 . عشقش پرواز کندي راحت به سوالی کنم تا با خیطالقه م

فقط .  کنمی مجادی در حالتم ايریی چرخانم نه تغینه سر م. ندی نشیکنارم که م        
 یند و با تمام وجود به او زل م رسای سمت راست تنم مهی الیدلم خودش را به منته

 .زند
 

 بر چهره ام نگاه انی زنم تا ماسک آرامشم را تا پایبا تمام وجود خدا را صدا م        
 :دارد

 
  رفت؟ادتی ياون شب قول داد _        

 
 ! رسمش نبود همانیا _        

 
  گفتم رسمش بود؟یاگه رو در رو م _        

 
  نباشه؟ییگفته بودم حرف از جدا _        

 
 چرا نباشه؟ _        

 
 ...چون _        

 
 ؟یچون چ _        
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 . دمی و من زنمو طالق نمیچون زنم _        
 

آرام به .  دهمی چرخانم و باالخره نگاهم را به نگاهش می مشیسرم را به سو        
 : زنمی لبخند مشیرو

 "  توي لبخندم برانی آخرنمیا "        
 

 !زمی شناسنامه ست عزي اسمِ توهیزن بودنِ من فقط در حد _        
 

 : شودی و آشفته مردی گی میمنظورم را به خوب        
 

اما ... ي شدتی دونم اذیم... هیادیشش ماه زمان ز... اشتباه کردم... قبول دارم  _        
 ...اه بمونه قول شش منی مثل ايزی چگهی دستیقرار ن

 
 ! خوامی قولتو نمگهیمن د... دینده فر _        

 
 را شیموها.  گرددی رود دوباره دو قدم بر می شود و دو قدم میبه ضرب بلند م        

نفسش را پر .  شودیفکش منقبض م.  باردی مشی از سرو رویآشفتگ.  کندیمشت م
 .ردی گی هوا در دست می زند و دستانم را بی زانو ممیروبرو.  فرستدی مرونیفشار ب

 که حاال خودش را ی کنم بابت دلی دهم و خودم را لعنت میآب دهانم را فرو م        
 ! او رساندهيبه دست ها

 
 ی که می دم بشم همونیقول م...  دمیمن طالقت نم... می برگردایب... هما _        

 ...گهی ددی فرهیاصال بشم ... يخوا
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 که ینی همدم؛ی فرنیمن عاشق هم...  خوامی نمگهی ددی فرهیمن ...  خوامینم _        
 !ستیعاشقم ن

 
 :ردی گیشرمزده نگاهش را م        

 
 ی نمی از زندگیچی هگهی ربات که دهی پوسته، هی ی خوام به خاطر من بشینم _        
 بره و فقط ی لذت نمیچی که از های تارك دنهی ی خوام به خاطر من بشینم... فهمه

 ! تا برسه به آخر خطکنهیروزش رو شب م
 

 ... همــستی نينطوریا _        
 

 ...انقدر به خودت و من دروغ نگو! هست... دیهست فر _        
 

 ؟ی منو باور کني خوای هما، تو چرا نمیدروغِ چ _        
 

 سراغ بابااتا بهش ي بري هر وقت به ستوه اومدنکهیا... دی رو باور کنم فریچ _        
 و یسی نسترن وای سر قبر خالي برنکهی اای... فتهی دعا کنه عشق نسترن از سرت بیبگ

 ... باورت کنمينجوریا... ی کنهیبراش گر
 

 . شودی آورد انگار که دستم از دستش رها می کند و کم میمبهوت نگاهم م        

 :دی گوی و درمانده مستدی ای شود و پشت به من میبلند م        
 

 ...شهی درست نمیچی زنم، چرا هیهمش دارم گند م _        
 

 !ستیچون دلت با من ن _        



 751 

 
 : گرددیبر م        

 
 عمه و شی پنجای هممیای ممی فروشیاصال خونه رو هم م... هست هما هست _        

  خب؟م،یری گیهامون خونه م
 
 ی کمستمی ای مشی کنم و روبروی می را طمانیدو قدم فاصله .  شومیبلند م        

 :می گوی کنم و آرام می را نگاهش مشی جا به جاي هاي پر از کبوديچهره 
 

 ی که حتياونم صورت مسئله ا...  بشه؟ که فقط صورت مسئله پاك بشهیکه چ _        
 !با مرگ پاك نشده بود

 
 :دی گوی مفتدی آنکه اجازه دهد نگاهش در چشمانم بیب        

 
 . کنمیمن پاکش م... شهیپاك م... شهیم _        

 
 ؟یمتیبه چه ق _        

 
 . تو مغزت فرو کننویا... دمیمن، طالقت، نم...  همایمتیبه هر ق _        

 
 !ی باهام بموني خوای مي طالقم ندنکهی ايتو فقط برا _        

 
 : کندیکالفه نگاهم م        

 
 ...ی کنی مری تفسگهی جور دهیچرا هر حرف منو ... زمینه هما جان، نه عز _        
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 من ،ی خواستیتو منو نم...  بودری رابطه پر از تفسنی ازیچون از روز اول همه چ _        
 ...ي منو بخواي خواستم، اما تو به خاطر بابااتا مجبورشدیتو رو م

 
 ... خوامی حاال خودم مستم،یحاال مجبور ن _        

 
 . خوامی تو رو نمگهیحاال من د _        

 
 قهی دقکی يبرا.  خورمی خودم هم جا مچی که هدی که فرمی گویآنقدر قاطع م        

 "ای هما کوتاه نی تمومش کندیبا".  کندیدر سکوت فقط نگاهم م
 

 رو طتیاون موقع هم اشتباه کردم که شرا...  بودن خسته شدمهی ساریمن از ز _        
 هیاگه ...  خوادی بودن با تو رو نمگهیدلم د...  خوامتی نمگهی من ددیفر... قبول کردم

 ...تمومش کن...  وسط بشکنمنی ان،ی از اشتریذره برات مهمم نذار ب
 
 

 خواست کامل بفرستم که یدلم م... ادامه ش فردا... دوستان شرمنده نصفه موند        
 .دی فرستادم که بد قول نشم و چشم به راه نموننویا. آماده نشد

 
 . بردی نمیی کوبد و راه به جای تنم مواری نگاهش دلم خودش را به در و دریز        

 :دی گشای کردنم موانهی زبان به دي قاطع و جدی او با لحننباریا        
 

 .هما به خدا من دوست دارم... خوام تمومش کنمی نمیچون برام مهم _        
 

 : گذارم تا کر شودی گوش دلم ميدست رو        
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 عالقه نی امیخب من و تو با هم بزرگ شد... به دوست داشتنت ندارمیمن شک_        
 ! شده بودمری وسط جوگنیمن ا... هیعیطب
 

 : کندی صورتم خم ميکالفه سرش را رو        
 

 ...منظور من _        
 

.  خواهم ادامه دهدینم.  دهمی و سرم را تکان مرمی گی دستم را مقابلش معیسر        
 : چرخمی پاك می خالي فضاي و به سورمی گی فاصله میقدم!  ادامه دهددینبا
 

 ه؟ی مشکل چی دونیم _        
 

 : غردی آنکه نگاهم کند میب        
 

 اشتباه می تصمهی یی تنهاي و داري شدتی اذیلی مدت خنی که تو انهیمشکل ا _        
 !يری گیم
 

 :می گوی توجه به حرفش مسی        
 

 منظورت رو ستی نیاجی شناسم که اصال احتی که من تو رو انقدر منهیمشکل ا _        
 ... کنمیمن حسِ تو رو از احساس خودم بهتر درك م... ي بدحیبرام توض

 
 رهی خقی کند، عمی پر می را با قدمانمانی کوچک مي چرخد و فاصله ی ممیبه سو        

 آورد، شالم را ی را باال مشی وزد، دست های که ميبا باد سرد.  شودی چشمانم مي
 ی پالتو ام را باال مي قهیآرام و با حوصله .  کندی کشد و دور گردنم مرتب میجلوتر م
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 ی آورد و آرام زمزمه می منیی پاسرش را.  داردی مگهدهد و همانطور در دستش ن
 :کند

 
 ی که من زنمو طالق نمی بدوندی بای کنیخوبه پس حاال که حس منو درك م _        

 !دم
 

 چارهی خواهد، اما بیدلم عرق شدن در نگاهش را م.  خواهدیدلم مسخ شدن م        
 . کندی تره هم خرد نمشی خواسته هاي برای کسگری روزها دنیخبر ندارد ا

 
 حس تو به من همش از سر ترحم و عذاب وجدانه _        

 
 گرفته بود هی چند لحظه به عاري که برای دو کلمه کل آرامش مصنوعنیبا هم        
 : شودیدود م

 
 ..من دوسـ... ستین _        

 
 : گذارمی دهانش مي دست روعیسر        

 
 همه برات مهمم ازت ممنونم نی انکهیطر ا من به خایمرس... دی فرنیبب! هست _        

 یبدتر حالمو بد م...  برمی حس نمنی از ای لذتچیاما بفهم تو رو خدا بفهم که من ه
 ...کنه

 
 : غردی کشد و در صورتم می منییدستم را پا        
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 ی مشی که شش ماه پمیبابا من همون آشغال...  همای کنیچرا سختش م _        
 !شیخواست

 
 " خوامیهنوزم م":  زندی مادیدلم فر        

 :دی گویاما زبانم م        
 

هم ... حماقت کردم...  کردم تیخر... اون موقع خر بودم... اون موقع کور بودم _        
 ... خودموی تو رو خراب کردم هم زندگیزندگ

 
 :دی آیکوتاه ن        

 
 هما، همه می تونیم... میش ماه رو فراموش کن شنی اایب.. نیبب... باشه باشه  _        

 از اول میکنیاصال فکر م...  نسترن برنگشتهمی کنیفکر م... می کنی فراموش مزویچ
 ...شوندی فقط من و تو بدون پسوند و پمی کنی از اول شروع مگهیبعد با هم د... نبوده

 
... زمی عزی کنیش م سختيتو دار... ي اجامش بدیتونی نزن که نمی حرفدیفر _        

...  مونه اون وقتی از تو میچ. میاصال فراموش کن... می فراموش کنيآخه چه جور
 ... حس که هر لحظه ممکنه بشکنهی و بی تو خالي پوسته هیفقط 

 
 ی مزشی از همه چنی چننی نگه داشتنم اي درمانده اش که دارد برايچهره         

 :می گویبغض آلود م.  کندی ام موانهیگذرد د
 

 ... بخشمی که در حق تو کردم نمی من تا ابد خودمو به خاطر ظلمدیفر _        
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 که یمن...  بوده از طرف من بودهی بوده اگه اشتباهیاگه ظلم...  همایچه ظلم _        
 ...شش ماه فقط عذابت دادم

 
...  از حس جبرانپر...  احساسمون پر از عذاب وجدانهینی بیم... دی فرینی بیم _        
 ... خوامی نمنویمن ا!  مونهی فقط نفرت از حسمون ممی ادامه بدينجوریاگه ا

 
 ی ولو مشی برم و روی پناه می لعنتمکتیبه ن.  ماندی ام مرهیدرمانده تر از قبل خ        
 .شوم

 ندارد که کنارم آوار ستادنی اي ناگری فرستد و او هم انگار دی مرونینفسش را ب        
 ي شود، آرنج روی کشد به جلو خم می که می از درد عذابشی شود و شانه هایم

 يدست ها.  کندی می اش خالچارهی بي فشارد و باز حرصش را سر موهایزانوانش م
 اهی از سی و نگاهم را به بدبختنندی ننشستانش دي کنم تا رویسرکشم را در هم گره م

 : شومی روبرو مي رهیخ و رمی گی مشیموها
 

 که خودش عاشق شده باشه؟ ی از کسری فهمه، غی عاشق رو مهی درد یآخه ک _        
 ؟يری عاشقانه رو از خودت و نسترن بگی زنگهی شانس ي خوای چرا مدیفر
 

 : چرخاندی ممی کشد و سرش را به سوی مشیکالفه دست از موها        
 

 ! خوام نه نسترنیهما بس کن من نه عشق م _        
 

 :کندیازآنها که تا ته وجودم را زهر م.  زنمی لبخند مشیبه رو        
 

 ... لرزهی موقع گفتنش صدات می حتنیبب _        
 



 757 

 : افتدی مچارهی بي دزدد و باز به جان موهاینگاه از نگاهم م        
 

 ي کردن من بردارریاگه دست از تفس...  نکن هما ریتو رو خدا انقدر منو تفس _        
 ...شهی درست مزیهمه چ

 
 ! مني چارهی نکنم مرد برتیچگونه تفس        

 
...  نکنمرتی تونم تفسی نمگهیمن د...  شهی باورت مدی فرستیدست خودم ن _        

 ي رابطه هی شهی ممونی زندگينجوریا... رمی بگدهی تونم عشقت به اونو نادینم
 من به منظورت از حرکات و ي در برابر اصرارادی رابطه که تو دائم باهی... یشیفرسا

 من دیفر...  کشمیمن نم... دی فرمیاری دووم نمينجوریا... یرفتارت خودتو انکار کن
 ...ستی ننی بهت بد کردم اما حق من ادونمیم...  شمی ترحم تو نابود منیبا ا
 

 . بگم دوست دارمي چه جورگهید...  زمیعز...  هماستیترحم ن _        
 

 ...امرزتی نسترن و از صدقه سر مادر خدابي هی ساریز... يآره دوسم دار_        
 

 با آمدن نام مادرش شوکه نی چننی را ندارد که ایی همه رك گونی انتظار ادیشا        
 احساس قتی درد که همان حقي نقطه ي رحمانه دست از روی بدی شود و من شایم

 : دارمیاوست، بر نم
 

 ! جلب توجهتيبرا...  کنم براتی دارم ناز ميفکر کرد _        
 

 : غردیم        
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 ...بسه هما تمومش کن _        
 

 " محضهقتی که حرفم حقنهی از اری غزمی عزياریچرا جوش م"        
 

 ...گهی دي دهی فرهی من بشم یی با جداستی قرار نبه خدا _        
 

 تا به دیشا. زدی ری به هم ممی حرف هادنیکامال مشخص است که حالش با شن        
 . استدهی چشمش ندشی را پقتی حقانیحال خودش هم انقدر ع

 :دی گوی مبی عجیبا حال        
 

 ...یستیمادرم ن... یستین...  همایستیتو مادرم ن _        
 

 ي کنم که جمله ها را برای مخاطبش منم اما با تمام وجود حس مرد،ی گیبغضم م        
 ! کندی مکتهی کند، نه دیخودش تکرار م

 یطاقت نم.  شودی پارچه درد مکی اش ی همه سردرگمنی ايتمام قلبم برا        
 :م کنی فشارم و مثل خودش تکرار می لرزانش را در دستم ميدست ها. آورم

 
 ...ی انقدر نگرانم باشستیپس الزم ن... ستمین...  زمیآره عز _        

 
 لرزانش يبا دست ها.  زندی اش در چشمانم زل می و سردرگمیبا همان آشفتگ        

 :ردی گیصورتم را قاب م
 

 خوام یمن م... ی خوشبخت بشدیتو با... زنم...  همایتو زنم... یستیآره ن _        
 ! خوشبختت کنمدیبا... کنمخوشبختت 
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 را از شیدست ها.  اش کردموانهی دنی چننیخدا مرا لعنت کند که با عشقم ا        
 : بر چهره ام نچکدی کنم تا اشکی را ممی کنم و تمام سعیصورتم جدا م

 
 ! نشدم؛یما شش ماه امتحان کرد _        

 
 ... کنیتو فقط فکرت و از نسترن و مادرم خال... شهی هما مشهیم_        

 
 : کردمی کردم، با وجدانم چه می میفکرم را خال.  دهمی مرونینفسم را ب        

 
 ينجوری خوام ایمن نم... ستی هم نیعوض شدن... دی فرهی جدممیمن تصم _        

 تونم ی نمگهیدمن ... می ارزش دارم بذار جدا شیاگه برات سرسوزن... میادامه بد
من االن به ... شهی مي رسه چه جوری که به ته خط می آدمی بفهمی تونیم... ادامه بدم

 ... کشمی نمگهی دنیا  ازشتریب... دمیته خط عشق تو رس
 

 : کندی نگاهم منیغمگ        
 

 یاما اگه کمک کن...  منهری حال و روزمون تقصنیا...  منهریهمش تقص _        
 

 . عذاب بکشدنی از اشی خوام بینم        

 . کنمی تواند من تمامش میحاال که او نم        
 

 گهی دي جاهی چون از می بهش زور بگدینبا... دی با قسمت جنگشهی نمشهیهم _        
 با هم می تونی نمی اشتباهيمن و تو به زورِ عذاب و حسا... ارهی سرمون درمشیتالف
 .میباش
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 .رمی خواهد بمی شود دل می منیی که باال و پاشی گلوبیس        

 ی روند انگار دارند دلم را به مسلخ می نمشی که پییبا قدم ها.  شومی مکشینزد        
 ام هم وانهیدل د.  دارمشی براي چه نقشه ادهی ام فهمچارهیدل ب.  زندیضجه م. برند

 . اندازدی نمنی مادرش را زمي گاه روچی هدی داند که فریم
 

 ....تو رو روح مـ... دیفر_        
 

 که شوکه فقط ردی گی و مقابل دهانم قرار مدی آی باال معیدستش چنان سر        
 : دهدیانگشت لرزانش را اخطار گونه مقابلم تکان م.  کنمینگاهش م

 
 ...قسم نده... دهنتو ببند هما _        

 
 رمی گی در دست میدستش را دو دست.  شودیها از کنترلم خارج مبارش اشک         

 :می گشای در چشمان ملتمسش زبان مرهیو خ
 

 تو رو به روح مادرت... دی تموم شه فردیبا _        
 

 : شکنمی کنم و همراهش میبا تمام وجود شکستنش را حس م        
 

 ...نگو هما تو رو _        
 

 زمیعز... تی دنبال زندگي راحت برالیخ خوام با یم _        
 

 : شودی چنگال بغض مری اسشیصدا        
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 ... خوامی بدون تو رو نمیاحمق من زندگ _        
 

 ... دهمی و تکانش مرمی گی اش را مقهی جدال نابرابر نیدر مانده از ا        
 

 دیتو رو روح مادرت سختش نکن فر _        
 

 ی سانتکی ي و در فاصله ردی گی را محکم ممی آورد و بازو هایدستش را باال م        
 : غردیچشمانم با عذاب م

 
 ...ی کنی موونمی ديتو دار... ی کنی سختش ميتو دار _        

 
 : کوبمی اش منهی به سیشانیدر مانده پ        

 
 ... طالقــياگه دوسم دار _        

 
 : کندی تلخش را در گوشم خفه مادی چسباند و فریه گوشم مدهان ب        

 
 ...یبس کن لعنت_        

 
 : فرستمی مرونی اش بنهی را در سادمی من هم فرادشیهمزمان با فر        

 
 ...تو رو روح مادرت طالقم بده _        

 
 شب مرده قی عمیاهی سانی که انگار تمام صداها مقیآنقدر عم.  شودیسکوت م        
 !ی کوبد نه نبضی می نه قلبگرید. باشند

 . شودی مخی شود و تنم ی مخیتنش         
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 قدم کی. زانی شود و کنار تنم آوی اش شل مقهی از ی تمام نشدنیدستم با لرزش        
  خورمیبه عقب تلو م

 "... تموم شد "        

 ام ي ابدیوانگی دي که براشی آورم و صدای خدا نگاهش را طاقت نمينگاهش وا        
 :ستیکاف

 
 آشغالِ نامرد و هوسبازه که فقط هی دی فرنکهیا...ي خودت فکر کردشی پیچ _        

 االن از يفکر کرد... ریانقدر پست و حق...  همای منو شناختينجوریا... منتظر طالقه
...  مني برای کمی مي فداکاري خودت دارالیبه خ...  رم سراغ نسترنیخدا خواسته م

 آره؟
 

 ی مشی آورم و باز به سوی ورم کرده اش را تاب نميحال دگرگون و رگ ها        
 و با انگشت شستم رگ رمی گی لرزانم صورت سرخش را قاب ميبا دست ها. روم

 : شدندی اشک ها تمام منی کنم و کاش ای اش را نوازش میشانی پيورم کرده 
 

 خوام تو خوشبخت یم... من دوست دارم... زمینه عز. ..دیفر... نه به خدا _        
 لحن و نیبا ا... عذابم نده... دی فرنویبفهم ا... می شیبا هم نم... یشیبا من نم... یبش

 ...نگاه
 

 ... زندگـیتو نباش _        
 

 : کنمیمهربان زمزمه م        
 

 ...می کنیعادت م....  زمی عزی کنیعادت م _        
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 :زدی ری مرونی از نگاهش بيدیناام        

 
 ... کنمیبه مردن تو عذاب عادت م... آره... کنم؟یعادت م _        

 
 ...باور... دیتو رو خدا فر... ی خواستم عذاب بکشینم... به روح بابام_        

 
 کند و ی سقوط ممکتی ني گردد و روی آورد، بر می منییدستم را از صورتش پا        

 . داردیدلم باز ذکر لعنت بر هما بر م
 

 . درست کنمزوی خواستم همه چیم _        
 

 : مردمی کاش ميا.  استدهی فای دهم اما بیبغضم را قورت م        
 

 ...من نخواستم... ستی تو نریتقص... زمی دونم عزیم _        
 

 . کردمی فرار ممیبرو روي شکسته سی تندنی از ادیبا.  رفتمی مدیبا        

 که خودم يآوار.  درمانده و بغض آلود را ندارمدی فرنی ادنی دشتریطاقت ب        
 !مسببش هستم

 :ستی دست خودم نمیلرزش صدا        
 

 !زمیعز... ی شیخوشبخت م... قول بده _        
 

 :دی گوی می لعنتی بم شده از بغضي با صداریهمانطور سر به ز        
 

 ... هماي کردينامرد _        



 764 

 
 کنم ی دهان باز نمگری کنم از لرزش اما دی کنترل می لرزانم را به سختيچانه         

 . در راه استیبیچون انفجار مه
 

 سراغ ی رفتی دادم، می که بهت نمی خواستی ميزیاون روزا هم هروقت چ _        
 ...مامانم

 
 ی کاش کور مي ام باال نرود و اهی گري تا صدارمی گیدستم را مقابل دهانم م        

 .دمی دی افتد را نمی مشی پاری زنِی زمي که رویشدم و قطره اشک

 یدستم را محکم تر مقابل دهانم م.  باشمدهی چشمم دشیانگار خود مرگ را پ        
 . کنندی را تار مدمی اشک ها دلی و سرمیگ

 " نکن عشق منهیگر"        
 

خوب است که .  ام کندياری جمله نی آخرنی گفتن ايتا برا.  زنمیخدا را صدا م        
 ي کنم و زلزله ی دهان باز میبه هراز بدبخت. نمی بی است و چشمانش را نمریسر به ز

 : کنمی را آزاد ممیصدا
 

 !خداحافظ...  ییپسر دا... حاللم کن _        
 

 سدّش را لی است سدهی فای کشم بیمم دست مهرچه بر چش.  چرخمی معیسر        
 ي برای جانگرید.  کنمی ممی تقسمی پاهاانی می جانم را کوپنيته مانده . نابود کرده

 . ماندی نمیصاف کردن شانه ها باق

 . کشانمی را به دنبال خود ممی جان قدم هایخسته و ب        
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سر بلند کرده ابر .  کندی مدنی روم آسمان نم نم شروع به باریچند قدم که م        
 آورم و با ی منییسرم را پا. او ای بارند ی من مي دانم براینم.  کنمی را نگاه مرهی تيها
 ی ممی پاك کردن اشک ها الی خی راحت از پوشش مناسب باران بر چهره ام بالیخ

 .شوم
 

 هما _        
 

 صدا اسمم را صدا کند و نی شود ایمگر م.  شوندی منی زمخیده م ارای بمیقدم ها        
 من برنگردم؟

آرام .  کنمی و چشمانم را باز مرمی گی مینفس.  بندمی و چشمانم را مستمی ایم        
 ی نمی و فقط بغض لعنتستی داند دروغ نی که خدا مي چرخم و با لبخندی مشیبه سو

 . کنمیگذارد خودش را نشان دهد، نگاهش م

 ست یبغض! ستی مرد من ند،ی آی مکمی که قدم قدم نزدیی بر من که اوياما وا        
 ! حال زارشي برارمی می من و من مدی فربتیدر ه

 ي دهم برای شود و جان می منیی مدام باال و پاشی گلوبیس. ستدی ایمقابلم م        
نگاه .  زندیگاهم دودو م نيچشمان سرخ و لغزانش رو.  امختهی که به جانش ریبغض

 . کنمیخط نگاهش را دنبال م.  دوزدی و به دستش مردی گیاز چشمانم م

 .ردی گی آورد و مقابلم می مشی مادرش پادگاریدستش را با انگشتر         

 ی زدن مادیدلم فر.  خواهدیدلم ضجه زدن م.  خواهدی مهیدلم هق هق گر        
 .خواهد

 و رمی گی در پاها را مختهی از جان ری دهم و کمینگاهم را به چشمان سرخش م        
 : شودی لرزد و شانه ام خم تر می نلرزد، اما ممی دهم تا صدایبه زبانم م
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 !عروس خانواده باشه...  دستي تودیبا _        
 

 و انگشتر ردی گیدستم را م. دی آی تر مشی پیقدم.  شودیچهره اش منقبض م        
 ی تر از جانش مزی مادرِ عززِی عزادگارِی ي گذارد و مشتم را محکم به روی مانشیرا م

 رساند و ی دستم مي مشت شده روي سرعت به دستهانیدلم خودش را با آخر. بندد
 .ردی می منجا کند و همای مشتش جا مانیخود را م

 :ندی نشی اش خواهم ماند در گوشم موانهی که تا ابد دی با لحنشیو صدا        
 

 ... من باشهنِیزتریعز...  دستي تودیبا _        
 

 ای باران زده ي هواي لباس ها و سرمایسی دانم از خینم.  لرز استکپارچهیتنم         
 ! محتضرياز لرزش سلول ها

 داده و ي دلم را در خود جارِی عزنِیزتری که عزیتمام حواسم جمع شده در مشت        
 زشی عزادگاری گر،ی ست دي منصفانه ايمعامله .  او نشاندهنِیزتریمرا در مقام عز

 ! دستانش جاماندانی دلم همان جا مدیچه خوب که نفهم.  اوي من، دل من برايبرا

 چی از هی درکچی صدف دستانم رفته و هانِی جا گرفته مدی مرواریِکلِ حواسم پِ        
 ی گذشتم؟ چطور دستش را رد می مزی عزيِادگاری نیچطور از ا.  ندارمگری دزیچ

 کردم؟

 او ي سوشی که از سال ها پی دلي اش را به جايادگاریاز خودش گذشتم اما         
 ! دادمتی و به فرع رضادمیمن اصل را بخش.  بودیحق کم. رفته بود، برداشتم

 
 "چه مسخره"        

 
 "ي بودشهیهم... يبود زشیتو فقط عز"        
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 " دونمیم "        

 
 "ي شدی وقت عشق نمچیه"        

 
 "ستیمهم ن "        

 
 "آره جون عمت "        

 
 بر لیکاش دست از تحل.  شدندی درون سرم خفه ميکاش دوئل صداها        

 ! تمام شده بودزی همه چگرید. داشتندیم
 

 "...آره تموم شد "        
 

 "يتو تمومش کرد! نه "        
 

 " تونستی نمدیچون فر "        
 

 "گفت دوست داره "        
 

 "خفه شو "        
 

 " خواست تموم شهی نمدیفر "        
 

 "فقط به خاطر عذاب وجدان "        
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 . فرستمی مرونی و بغض دار بقیآهم را عم        
 

 ". نداشتدهیفا... يخوب کرد "        
 

 که ی بارانای و سوزش وحشتناك چشمانم از بهر اشک است ي دانم که تارینم        
 ضجه و هق هقش به هوا ي و دم به دم صدازدی ری آسا فرو ملی سشیحاال اشک ها

 . رودیم
 

 "خوش به حالت آسمون "        
 

 ! خواهدی خواهد دلم هق هق میدلم ضجه م.  خواهدی مادیمن هم دلم فر        

 تی اش تا جورابم سرایسی رود و خی کوچک آب فرو مي که درون چاله میپا        
 .دی آی منیی پامی گذرد و تا کفش های مسمی خي کند، نگاهم از تن و لباس هایم
 

 " هماي شدسیخ "        
 

 "به جهنم "        
 

 از او کهنی ايفقط برا.  شوندی نظم فقط برداشته می سست و بسمی خيقدم ها        
 دلش ي که فقط عذاب روییاز او.  توانم کنارش باشمی نمگری که دییاز او. دور شوند

 ي لواریاو ز. می توانم کنار آی با عذاب وجدان و ترحمش نمگریاما د. گذاشته ام
 ! گذاشتمی مدی کرد، من نبای مبود اش را نایعذاب وجدان داشت زندگ

 . شدیکاش م.  را پاك کنمی لعنتي حافظه نی توانستم ایکاش فقط م        
 

 " تا عذاب نکشهی خوشبخت بشدیبا "        
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 اما قول دادم ری تاثی آرام کردنش قول دادم، هرچند بي آخر فقط برايلحظه         

 .هم به او هم به خودم. خوشبخت شوم 

 ...اما        
 

 "فعال حوصله شو ندارم "        
 

 شوند و ی گو خفه مانی و هذی لعنتي شود، اول صداهای قطع مکبارهیباران که         
 ي روبروي به خاطر کفش هاای ی بارانی دانم از بینم.  شوندیبالفاصله قدم ها متوقف م

 !سمی خيقدم ها
 

 همـــا _        
 

. دی آی و سرم آرام باال ممی آی مرونی بالی وهم و خسی سرد و خيایاز دن        
 ! سرمي رسم به چترباالی کنم و مینگاهش را هم رد م

غده . ستی و موج چشمانم از بارش باران ني فهمم تاری چتر تازه مي هی ساریز        
 . داشتندی شدند دست از تالش بر نمی نمی خالی ام انگار تا خالی اشکيها
 

 ...ينجوریا... چرا _        
 

 !نی همسم،ی من فقط خد؟ی گویچرا انقدر مات و مبهوت م        
 

 د؟یفر... پس  _        
 

 . شودی تنگ تر مزشی عزيادگاری يمشتم به رو        
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 "پر... دیفر"        

 "پر... یزندگ"        

 "پر... هما"        
 

 . چرخدی شود و سرم به پشت میلرزش تنم هزار برابر م        
 

 همــــا_        
 

 . دهمی و منگ نگاهم را به نگاه هراسانش مچیگ        
 

 " ازش گذشتم؟يچطور"        
 

 . هراسانش تار و مواج استریتصو        
 

  بگو؟يزی چهیخب  _        
 

 ". بارونری تنها مونده ززدلمیعز...  بگمدی بای بگم، چیچ"        
 

 . گرددی چرخد و باز میناخودآگاه سرم دوباره به پشت م        

 ی ضرب گرفته ام مي خواهم جوابش را بدهم اما مگر لرزش فک و دندان هایم        
 :گذارد

 
 بـ باش... مـ مواظـ ظبش... نـ نذذار... تـ تنهاش... ددنبـ بالش... بـ برو_        

 
 . لرزمیچرا انقدر م.  ماندی ام مرهیمات خ        
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 . دلم برساندزی خودش را به عزعیتا سر.  دادمیکاش جان داشتم و هلش م        

 در مشت دست راستم ي لرزم و فقط انگشتر ی فقط مسم،یمن فقط خ. اما ندارم         
 .جا خوش کرده

 
  همايوا _        

 
 فهمند من فقط ی کنند، چرا نمی ممی صدانطوریچرا همه ا.  مامان استیکی نیا        

 !نی همسم،یخ

کاش .  کنمی انداخته را نگاه مهی سرم ساي که روي برم و چتریاال مباز سرم را ب        
 . را بپوشاندمیتوان داشتم تا کنارش بزنم، تا باران باز هم اشک ها

 سشی و به چشمان خدی آی منیی شود نگاهم پای دست مامان مری که اسمیبازو        
 . شودیدوخته م

 تنه جور تمام اشک ها را کی من خودم زم،ی مادر عزی کنی مهیتو چرا گر        
 !دی کشم و خواهم کشی ام، مدهیکش

 
 ...رمی برات بمیاله _        

 
 می هم اشک هایخب کم.  نداردی بودن که نگرانسی خسم،ی بابا من فقط خيا        
 هم دلم را ی بسته ام، کمخی لرزم و ی هم میکم.  نداردی هم نگراننی اد،ی آیبند نم

 بگوبم که درد چشمانش واری خواهم سرم را به دی هم می مشتش جا گذاشتم، کمانیم
 .ستی اصال نگران کننده ننهایاما ا. اهم خوی هم مرگ می گرفتم و کمدیرا ند

 
 افتاد و من مسببش نی زمي دلم روزی ست که از چشم عزینگران کننده اشک        
 شد و من مسببش ی منیی باال و پانی ست که سنگیی گلوبینگران کننده س. بودم
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 مشتم را از ی بغض بود وقتکپارچهی دلم است که زینگران کننده حال عز! بودم
 .ذاشتم گشیمشتش درآوردم، پشتم را به او کردم و تنها

 پر ي اراده صدای شود که بی میی خودم هم بازنمايانگار تازه عمق فاجعه برا        
 : پردی مرونیدردم از ته گلو ب

 
 دیفـ فر... مـ ما مـ مان        

 
 ی قدمی که به سختردی خواهد مرا در بر گیم. ردی گی او هم شدت مياشک ها        

 . دارمیلرزان عقب برم

  شوم؟رابی تنها باشد و من از حضور گرم مادرم سدمیفر        

  باشد؟ختهی تنها باشد و دوتا دوتا آدم دور من ردمیفر        
 

 می که از گلوی را با هق هقمی صدانباری دهم و ای ماریملتمسانه نگاهم را به ماز        
 : کنمی جهد، رها می مرونیب

 
 بـ بارون... ریزز...  شهیمـ م... ضیمـ مر... بـ برو ...خـ خدا...تـ تو رو  _        

 
 تنها قسمت جاندار تنم را، همان مشت انگشتر دار را میکالفه از لرزش دندان ها        
 . گذارم تا لرزشش قطع شودی دهانم مي آورم و رویباال م

 . دلم را داردزی عزياو هوا.  رفتیکاش م        
 

  کجاست؟دیفر...  شدهیچ _        
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ا از  که من زده ام کنترلش ري ترسم باز به خاطر گندیم.  نبودزی پروییکاش دا        
 زخم به ی کافيمن به اندازه .  کندتشی اذشیدست بدهد و سراغش برود و با حرفها

 ی هم حسم را از نگاه باریانگار ماز.  نداردشتری بي زخم هاي برایی ام جاختهیجانش ر
 :دی گویکالم م کی خواند که فقط یفروغم م

 
 کجاست؟ _        

 
 ...پـ پارك...ااون _        

 
 بار مشتم را نیا.  شوندیچشمانم کم کم تار و تارتر م.  توانمی نمشتری بنیهم        

 راحت فرو الی خودم را به اتاق برسانم و آنجا با خدیفقط با.  گذارمی چشمانم ميرو
 بی که ترکي تار است و هم همه ادی که از اطرافم دارم همان دی تنها درکگرید. زمیر

 را کامل مانی متن زندگیقی مامان که موسي هی گري صدابا  ستیی و دااری مازيصدا
 . کندیم
 

 " دارمییبای زیچه زندگ"        
 

 گریحتما هامون است وگرنه چشم ها که د. دی آی به استقبالم می در کسيجلو        
.  رودی خودش کنار مای زنم ی دانم کنارش مینم. نندی بی میاهی سيفقط هاله ها

 . از معنا ندارمی او را هم در خود دارد اما من درکي متن حاال صدایقی موسيصدا

 هم به موانع يدوبار. رمی گی مشی در پاهی سي با همان هاله هایراه اتاقم را ذهن        
 را با زمزمه ندی آی که به کمکم میی کنم و دست هاینامرد سر راهم بر خورد م

 ی را در خود دارد پس مزدلمی عزادگاری که ی فهمم و مشتی که خودم هم نمینامفهوم
 .زنم
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 . خواهمی کس را نمچی دلم تنهاست من هم کمک هزیتا عز        
 

همان .  همان مقصد باشددی بانجایا. ستمی ای روم و باالخره می مشیقدم قدم پ        
 ی سقوط مشیرو.  همراه خود کشاندمنجای به آن تنم را تا ادنی رسي که برايگور

 وار درخود مچاله نی وفا نبودم جنی بيای دننی که در اینیری شي روزهاادیکنم و به 
 ری تصوي گذارم و ذهنم را روی قلبم ميو رو  گردنریمشت مقدس را ز.  شومیم
 . کنمی چشمانش خاموش ميبایز

 . مشت مقدسی گردنم و حتم،ی شود، چشمهای مسی ام خیشانیپ        

 .انخبندی آتش است و تنم يچشمانم کوره         

 . دردناكمیسرم در حال انفجار است و گلو        

 همه نی کرد از ای و خالصم مدی انجامی محتضر به مرگ ميکاش لرز سلول ها        
 .درد

 !دی آي اهی آرام گري متن در هم و بر هم حاال فقط صدایقیاز آن همه موس        

 .م کنیبه جز نقاط درد فقط مشت و انگشتر را حس م        

 کشم تا زبانم را بجنبانم و نام یهرچه خودم را م. توان گشودن چشمانم را ندارم        
 ي شود، که صدای دردناکم خارج مي از گلويتنها ناله ا.  شودی نماورم،ی را بدیفر

 دهم و باز از ی ثمر را انجام می بيباز همان تالش ها.  کندی مشتری متن را بیقیموس
 متن دوباره رنگ یقیو موس.  دهدی که خودش را نشان ماست آن همه تالش فقط ناله

 .ردی گیهم همه به خود م
 

 رود و باز زبانم ی تنم مری زیدست.  کندی دهد و زبانم کار نمی تکانم میدست        
 به مهیتا ن کوتاه ي لحظه ايچشمم برا.  شودی بلند میی دستهايتنم که رو. قاصر است

 . افتدی شود و باز بر هم می گشوده مزی پرویی دايرو
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 ...نگرانشم با اون حالش...  امشب برونیهم _        

 
 . ندارد انگاری فرورفته و سوزش چشمانم تمامیاهیهمه جا در س        

 زبان نفهم ی لعنتيای دننی قرار است به ای دانم کی و نمستی در تنم نی جانچیه        
 ؟ي داری واقعا جدا شدند تو چرا دست از حرکت بر نمگری ددی شود که هما و فریحال
 

 .نییشما هم دست تنها _        
 

 ! برسدیتو برو به داد فر...  دست تنها بودمشهیمن هم _        
 

 . شود انگاری برق به تنم وصل مکبارهی        
 

 "دیفر"        
 

 . دهمی تنم را تکان میبه سخت. ندی نشیباز لرز به تنم م        
 

 اریحالش خوش نبود با ماز... ي منو نداره پردنی چشم دی دونیخودت م _        
 ...تنهاش گذاشتم که بدتر نشه

 
 نه که جنجال به پا يای باش راه بدی تو باطی شرانی تو اي تو بزرگتریتو پدرش _        

 .یکن
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 حال ي افتد، برای به شماره ممی کشد و نفس های مریسرم از شدت درد ت        
 افتد و ی ممی پاي رویشانی از پي و دستمال نمدارنمی نشیم.  دلمزیناخوش عز
 . رودی میاهیچشمانم س

 
 " به روزت آوردم قربونت برمیچ "        

 
 ادگاری ی خالي فشارم، تازه جای تشک مي بلند شدن رويدستم را که برا        

 ام را تا مقابل صورتم باال ی بغض کرده دست خالیکیدر تار.  کنمی را حس مزشیعز
 . آورمیم
 

 "انگشترم؟...  باز شدیمشتم ک "        
 

 شود و آشفته تر از ی نمبمی نصيزی کشم اما چی تشک مي جان رویدستم را ب        
 . دهمیامه م بلند شدن اديقبل به تالشم برا

 
 " خدا؟دمی خواب دیعنی "        

 
 لنگه یکی برو خدارو شکر کن که پسر ناخلفت به راه اومد شد گهیبهم گفت د_        

  باباشي
 

 . زندی مشمی و تند و تند نندی نشی ممی محکم تر خفت گلویبغض لعنت        

 . کشانمی مشی دهم و تنم را به سوی در مری نور زي کهینگاه سوزانم را به بار        
 

 اونم حالش بده...  طی شرانی االن تو ازی کن پرويتو صبور_        
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 "زمی حال بدت عزي برارمیبم "        
 

 یپاشو برو که به پرواز برس _        
 

 ...شهی نمری درمیهامون از دکتر برگرده م... پروازه آخر شبه _        
 

 . گذارمی در مي رهی دستگيدست لرزانم را رو        
 

 "...پرواز کجا "        
 

 ی شود و در چشمانم فرو می مزهی نیی شود؛ روشنای باز میدر که به هزار بدبخت        
 . کشدی مریرود و سر دردناکم به شدت ت

 .ردی خواهد انتقام شکستن دل او را بگی دانم میم        
 

 ؟يهما مامان چرا بلند شد _        
 

 و بعد دستش دور دی آی شوند، می مکی که با سرعت نزدشی قدم هاياول صدا        
 :چدی پیشانه ام م

 
 ... فدات شمیتو که هنوز داغ _        

 
 یی آورم و چشمان جمع شده از سوزشم را به دای منییدستم را از چشمانم پا        

 . کندی و گرفته نگاهم مستادهی دوزم که مقابلم ای مزیپرو

 دردناکم خودش را ي گلوانی خفه ام از مي دهم و صداینگاهم را به مامان م        
 : اندازدی مرونیب
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 د؟یفر _        

 
 :دی گوی کند و آرام کمی نگاهم منیغمگ        

 
 رفتن _        

 
 .رندی گی چشمانم بارش از سر میبه آن        

 
 "یی هوای بنیرا پس نمردم من تو اچ "        

 
 ...حالش _        

 
 : دزددی شود و او نگاه از چشمم می ناخواسته خفه می حرفم در هق هقيادامه         

 
 .ششی پرهی مزیامشب پرو... خوبه _        

 
 "ستیخوب ن...  دونمی مستیحالش خوب ن"        

 
ملتمس .  دوزمی میی و تب دارم را به داسینگاه خ.  رودیباز جان از تنم م        

 دادی به سقوط بلی رود و می میاهیباز چشمم س.  رومی مشی پی کنم و قدمینگاهش م
 . شودی ام می ناجزی پروییکه دا.  کندیم
 

  بخوابمی برای عروسکم بایب _        
 

 : کندی ام موانهی زند و دی در سرم ضجه مییصدا        
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 ".ستمی عروست نگهید... یی داستمیوسکت ن عرگهید"        

 
 ی و زل مرمی گی جان در دست می کند را بتمی خواهد به اتاق هدایدستش که م        

 :زنم به چشمانش
 

 تو رو خدا... باش دعوا نکن... تو رو خدا... ییدا _        
 

 : کندی زمزمه منیغمگ        
 

 زمی کنم عزینم _        
 

 : فشارمی جان دستش را می دهد که بی حالم می به جسم بیباز تکان        
 

  نبوددی فرری تقصییدا _        
 

 :دی گوی مينچ کالفه ا        
 

 ... جانیی دونم دایم _        
 

 : هم از درد نامردی کشد هم از بغض لعنتی مری تمیگلو        
 

 ... می کنیعروس... خواستم... من خودم به زرو ... به خدا ...  نیبب...یینه دا _        
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 دهد ی بازوانش جا مانی هوا تنم را می آورد انگار که بی کم مسمیدربرابر نگاه خ        
 گاه تن سستم هی تکنی راحت از ایالیو من با خ.  کندی مامان را بلند مي هی گريو صدا

 : شانه اشانی کنم و هق هقم را می دستانش رها مانیرا م
 

 یاون نم... طالقم بده... مجبورش کردم... حاال هم... مجبور شد ... اون موقع  _        
 ...ییخب دا.. مجبورش کردم... خواست

 
 : کندی را نوازش ممیموها        

 
 چه نیآخه ا... انقدر خودتو عذاب نده.... باشه عروسکم... یی دازیباشه عز _        
 ...ی زنی که مییحرفا

 
 جان زخم خورده و زخم زده حاال حاالها نی ندارد انگار و ای تمامهی گرنیاما ا        

 ی مبرا کنم تا کسي او را از هر عذردی دانم بایقصد آرام گرفتن ندارد و من فقط م
 : نکندتشیاذ
 

...  پسرتیمن زندگ... تو گوش من... ي زدی مدیبا... شاینزن...  وقتهی ییدا _        
 ...خراب کردم

 
 : بار درد داردنیزمزمه اش ا        

 
  نگوينجوریا...  زمیبسه عز... ششش _        

 
 دوزم و ی چشمانش می آورم و چشمان ملتهبم را به سرخی سرم را عقب میکم        
 : کنمی منی آخرنی قطرات جانم را صرف گفتن انیآخر
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 ...تو رو جو...  بکشهگاریس...  نذارییدا _        

 
 زی کند و من باز درمانده از همه چی گذارد ادامه ده حصار دستانش را تنگ مینم        
 . کنمی خفه مشی شانه هاانی هق هقم را ميصدا

 
 

 ! اما هق هقم نهردی گی رختخواب آرام مانیباز تنم م        

 . کندی کرده ام مرتب مخی تن يمامان پتو را رو        
 

 .ارمیاالن داروهاتو م _        
 

 " درد من رفتهيدارو...  خوامینم "        
 

 ي و دستش را روندی نشی کنارم مییدا.  افتندی هم ميخود به خود چشمانم رو        
 :دی گوی مي "نچ" گذارد و ی ام میشانیپ
 

 اری هم بهی پاشولیوسا _        
 

 کنم ی شوم اما دردش را کامال حس می که متوجه مفهومش نمين با زمزمه اماما        
.  استدهی فای کنم اما بی چشمان سوزانم را باز مانی میبه سخت.  کندیاتاق را ترك م

 فشارم و ناخودآگاه ی ام را محکم ميادگاری از یمشت خال.  خواب دارندلیچشمانم م
 دلم توهم زی عزيادگاری را ندارم تا بپرسم شیرو.  کنمی اش بغض می خالياز جا
 ! گمش کردمایبود 



 782 

 ي روزی پرویی دست دازندی ری چشمم فرو مياشک ها که ناخواسته از گوشه         
 به دور از یو واقع.  کندی و آرام آرام انگشتانم را باز مندی نشیمشت گره کرده ام م

انگار با برگشتنش ضربان به قلبم  . دهدی مي مشتم جاانی دلم را مزیتوهم انگشتر عز
 . گذارمی قلبم مي بندم و روی انگشتر مي روهمشتم را محکم ب.  گرددیبر م

 ی کنم و نگاهم را به چشمان سرخ و پر حرفش میبه زحمت چشمانم را باز م        
 . کندی ام را مهر میشانی پی شود و محکم و طوالنیآرام خم م. دوزم

 
 ق،ی عمی آهي شود، چند لحظه سکوت، بعد صدای گشوده می آرامدرب اتاق به        

 : ماماني زمزمه ي گشوده شدن و در آخر صدایبسته شدن درب اتاق به همان آرام
 

 .... شـداریب...  جانيخواب شاد _        
 

 چی هگری زدم و بعد دی بودم و خودم را به خواب مداریب!  بودمداریب. خواب نبودم        
 زدم که ی خودم را به خواب مي روزها طورنیاصال ا.  کنددارمی توانست بیکس نم

 . کنمداری توانستم خودم را بی خودم هم نمیحت
 

 چقدر گذشته بود؟        

 !ده قرن؟ ده سال؟ ده ماه؟ نه        

 !فقط ده روز        
 

 را در میزانوها.  کنمی در بالشت فرو مشتری خورد، سرم را بی منیچانه ام که چ        
 . کشمی سرم باال مي کنم و پتو را تا رویشکمم جمع م

 
 "زمیده روزه ندارمت عز"        
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 "شی ده روز داشتنی انگار قبل از اي خوری حسرت مي جورهی"        

 
 که کل ییصدا.  داشتی دست از سرم بر می لعنتي صدانی خدا کاش ايوا        

 .دی کشیعشقم را به لجن م
 

 چند روز در تب سوخته بودم؟        

 چند روز جان کنده بودم و جان نداده بودم؟        

 !یی جداایآخ خدا تب عشق بود         

 سوختند، من اما در تب یهمه در تب عشق م.  من وارونه بودي برازیچرا همه چ        
 مثل عشق  درستتی خاصی بيخاکستر. سوختم و خاکستر شدم.  سوخته بودمییجدا

 . نبود از همان ابتدا هم معلوم بودی خاکستر ققنوس شدننیا.  که داشتمی مصرفیب

 ! شقاوت را چه به ققنوس شدني سعادت که نه همايهما        
 

 " شه نداشتنتی نميچرا عاد "        

 " تو؟ی برمی میاصال چرا نم "        
 

 ؟ چند روز در تب سوخته بوددمیآخ خدا فر        

  بود؟دهی دلم چند روز درد کشزیعز        

  بود، در او چه بود؟ییدرد من که درد جدا        
 

 "ي از من تب کردیی جداي باور کنم تو هم برای خواد الکیچقدر دلم م"        
 

  از او نداشتم؟ي خبرچی هگریچند روز بود که د        
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 يزای وزدلم،ی از عزی خبر و نشانچی هگری نانوشته دي قراریچند روز بود که ط        
  خانه را نگرفته بود؟نیورود به ا

 رفت تا ی که می و تبدی که خبر حال بدش ناخواسته به گوشم رسياز همان روز        
 از همان ي کرد، آرمارستانمی بيدر وجودم آرام شود، دوباره شدت گرفت و باز روانه 

 .داشت، در خانه قدغن شد " د يف ر " از یی که رنگ و بوییروز تمام خبر ها
 

 هنوز خوابه؟ _        
 

 ... رفت، بذار بخوابهی تا صبح تو خونه رژه مشبیولش کن هامون د _        
 

 ام انقدر چارهی مادر بيچرا پس صدا.  شوندیآخ خدا مگر صداها هم چروك م        
 ! بستهنهیپ
 

 " مامان و هاموني چه برادی فريچه برا... يتو فقط باعث درد...  توئهریتقص "        
 

 ... راه برهدیشبم تا صبح با...  خوابهی صبح تا شب میخب معلومه وقت _        
 

 نبود، گمشده داشتم و هرچه ی خوابی رفتم، اما به خدا از بی تا صبح راه مشبید        
 ی خانه را سرك ميهمه جا.  خانه نبودنی اانیآرامشم م.  کردمی نمشیدای گشتم پیم

.  گشتمی خانه به دنبال خانه ام منی اانی مشبید.  که شاخ و دم نداردیوانگید. دمیکش
 شبید.  زدی لَه لَه مزی نفرت انگیِ دوست داشتني کاناپه انی آرام گرفتن ميدلم برا

 ! داشتمی حس خفگبیعج
 

 "کاش با خودم آورده بودمش "        
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 .می زند خدا دردم را به که بگوی خانه ام پر پر ميدلم برا        

 . زند خدای پژمرده ام پر پر مي گلدان هاي اصال براژنم،ی چادر اکسيدلم برا        
 

 . فرو رودسمی در بالشت خشتری شود سرم بی گشوده شدن در باعث ميصدا        

 بازم مهی دهان نانی ناخواسته از میآه.  رودی کنار می سرم به آراميپتو که از رو        
 .دی آی مرونیب

 
 ؟ی خوابی همه منی ايخسته نشد_        

 
 ! رودی در بالشت فرو مشتری شود و سرم بی تر مدیبغضم شد        

 .خسته ام به خدا خسته ام        

 ! تا زودتر روز، شب شود و شب، روزدمی خوابیاما فقط م        

 ! دور باطلنیتا تمام شود ا        

 : آوردی منیی گوشم پاکیسرش را تا نزد        
 

فقط به خاطر ... به خاطر خودت هما...  گم به خاطر مامان، نه به خاطر منینه م _        
 ... وضعنی خواب هم از انیهم از ا... ی کن بلند شیخودت، سع

 
 نگاه کردن ندارم از يرو.  کنمیانم را باز م چشمی خورم و نه حتی مینه تکان        

 ! که بر دوششان شده امیی بار سنگي کشم، برای خجالت مشانی هر دويرو

 شود و ی بلند مش،ی روبروي از جانب جنازه ی انتظار عکس العملی مکث و بیب        
 . رودی مرونیاز اتاق ب

 اما ؛ی لعنتتی وضعنیته ام، از ا خسزیاز همه چ.  کردند که خسته امیکاش باور م        
 . حال را گم کرده امنیچه کنم که راه خروج از ا
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 ... خانه نشسته ام، تنها، تنها، تنهایاهی خاموش در سونی تلوزيروبرو        

.  حلقه کرده اممی مبل گذاشته ام و دستانم را دور زانوهاي را رومیکف پاها        
 گرم باشد، اما تمام پوست تنم از دی کل خانه روشن است و احتماال خانه بايشوفاژها

 . درونم دون دون شدهيسرما

 کنم امشب ی میسع.  فشارمی به زانوم میشانی شوم و پیدر خودم جمع تر م        
 زی تا همه چزدی از چشمانم بری قبل عمل کنم و نگذارم اشکي متفاوت از شب هایکم

 . بماندی باقی لعنتدر حد همان بغض
 

 به ی زندگي برازهی انگی که کمي کننده ادواری امي نقطه چی گردم هیهرچه م        
 . کنمی نمدای کند، پقی جانم تزریروح ب

 . گذارمی دردناکم مي گلوي کنم و روی آزاد ممی از دستانم را از دور پایکی        

 که دیجدا شدن از فر.  ستی کنم دلتنگی روزها خوب حس منی که ايزیتنها چ        
 را هم گری دي هازی چیلی که خدی کردم که نه تنها فری خود را داشت، حس ميجا

 .همراهش از دست داده بودم

 يبرا!  شودی که پشت سرم جا گذاشتم تنگ میی هازی تمام چيو حاال دلم برا        
 شدم، عاشق شدم و ازدواج  که در آن بزرگیی جاي زادگاهم برايتمام خاطراتم برا

 ... خوب و بدمي روزهاي همه يبرا. کردم

 نی جدا شده بودم و امی مقدمه از تمام داشته ها و نداشته های دفعه و بکیمن         
 . کننده بودوانهی دمیبرا
 

 خوابت نَبرد؟ _        
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 . دهندی شدنش مکی خبر از نزدشی قدمهاي دهم، صدای نمیجواب        

 شال ند،ی نشی دوباره کنارم می شود و وقتی و بالفاصله بلند مندی نشیکنارم م        
 . اندازدی ممی شانه هايبافت مامان را رو

 
 ... رفتهادمی کنم صدات و ی فکر می زنیاز بس حرف نم _        

 
 .چدی پی من مي او هر لحظه در گوش هاياما صدا        

 
منتظرم برود اما بر خالف انتظارم دستش به دور شانه ام .  کندینفسش را پوف م        

 : شودیحلقه م
 

 ...امی کوتاه نمگهید...  همای حرف بزنيامشب مجبور _        
 

 . شدیکاش قفل زبانم شکسته م        
 

 دلت براش تنگ شده؟ _        
 

 ي واکنشم جارنیول اولطبق معم. می سوال را ندارم، آنهم انقدر مستقنیانتظار ا        
 . آماده به خدمت استيشدن اشک ها

 
 . کنمیاما درکت م... ستی نسهی دونم قابل مقایم _        

 
 . نکندداری ام مامان را بهی گري فشارم تا حداقل صدایدستم را به دهانم م        

 ی زانو برداشته ميسرم از رو.  کندی دستش به دور شانه ام را تنگ تر ميحلقه         
 . رومی جان در برش فرو می خورد و بی مبل سر مي از رومیکف پا. شود
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 ؟ی گرفتم رهاش کنم، تو چمی تصمتایمن به خاطر ب _        

 
 : شودی مشتری ام بهی پرد و همزمان گری مرونی اراده نامش از دهانم بیب        

 "رمی میخدا من از نبودنش م "        
 

 دی...فر _        
 

 ی وجودم ميبا همه ...  دغدغه و آروم داشته باشهی بی زندگهی خواستم یمن م _        
 ...خواستم اون خوشبخت بشه

 
 ...عشقش... سراغ... بره... بشه... خوشبخت... خواستم_        

 
 : کندی کوتاهم را نوازش ميموها        

 
خوشبخت ... نهی تو رو نبیتا خوشبخت... ی نش تا تو خوشبختی دونستیم _        

 ...شهینم
 

 تونم... ینم _        
 

 ... هر جفتتوني داره جز عذاب براي ادهی چه فاي که کرديپس کار _        
 

 .يدی رسی جهنم به دادم منی کاش در اایخدا        

 . رای لعنتي صدانی فشارم تا خفه کنم ایهر دو دستم را محکم به دهانم م        

 .ختمی که به جانش ری عذابيخدا مرا لعنت کند برا        
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 ...خوبم... من... نیبگ... بش _        
 

 ...کنهی باور ميفکر کرد _        
 

 ...دونم...  ینم _        
 

.  کندی ممی و از خودش جداردی گی را ممیبازوها.  فرستدی مرونینفسش را ب        
 :دی پرسی مدی و با تردردی گیسرش را مقابل صورتم م

 
 شش؟ی پي برگردي خوایم...  همايهنوز فرصت دار _        

 
 . آوردی ام را بند مهیلحن و نگاهش گر        

 : زندی مادی اجازه در سرم فری بي وسوسه گرییصدا        
 

 "... نداره مهـ دوستدیهنوز فرصت هست هما به جهنم که فر"        
 

 . کنمی را خفه می لعنتيصدا        

 را از نگاهم قتی خواهد حقیانگار م.  دهدی ادامه مقینگاه موشکافش را عم        
 .بخواند

 ی به هم میِ لعنتي صدانیحالم از ا. ردی گی سراسر وجودم را میحس تلخ        
 . خوردیحالم از خودم به هم م. خورد

 
تو که عذاب ... سای پاش وایاگه واقعا عاشقش...  احمقی گذشتدیبه خاطر فر"        

 "!ي خوایوجدان و ترحم نم
 



 790 

  بپرسد؟ي شود باز جدیسکوت کش دارم با عث م        
 

  هما؟ي خوایم _        
 

 :می گوی لرزد اما می ممیصدا        
 

 !نه _        
 

خودت ... نخواستنُ ثابت کننیا...  ثابت کن همادی فرپس هم به خودت هم به _        
 خوام بهت یاما م...  که هنوز ازش دلخورمنیبا ا... یشناسی می و بهتر از هر کسدیفر

 دیفر...  ندارهي ادهی فاچی هنهی وضعت همی تا وقتي کردنکاروی اون ايبگم اگه برا
 حال بشه و بره سراغ عشق و حال نی تو، تو االی خی که بستیاون قدرا نامرد ن

 ... باشهریحاال هرچقدرم دلش گ... خودش
 

 : نالمی کنم و میمستاصل نگاهش م        
 

 کنم؟...  کاریچ _        
 

 ...یزندگ _        
 

 . شومی مری دزدم و سر به زینگاهم را از چشمانش م        

 " استدی ام فریزندگ"        
 

 .رونی بی وضع بکشنیخودتو از ا...  خواست به خاطر وجود خودتیدلم م _        
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 . داشتمیتیخودم چه اهم        

 در رهی آورد و خی خواند که باز سرم را باال میامشب انگار تمام افکارم را م        
 :دی گویچشمانم م

 
 ؟ی زندگي براي ازهیدنبال انگ _        

 
 . کنمی مدرمانده و بغض کرده نگاهش        

 :دی گوی از حال و احوالم مدیناام        
 

 پس اگه ست؟ی نزهی انگنیخب هم...  کناريدی کشدی فری خوشبختي برایگفت _        
خوشبخت شو تا اونم بره ...  کنیزندگ...  تا آخرش برو هماي خوای منویاز ته دلت ا

 ...شیدنبال خوشبخت
 

 . چکندی منیی از گوشه چشمم پایکی یکیقطره ها         

 "خوشبخت شو هما، خوشبخت شو تا عشقت با عشقش خوشبخت شه"        
 

 شانه اش از ي بارشم را روي حرف ادامه ی و من بردی گیسرم را دوباره در بر م        
 .رمی گیسر م

 "!هی خوبي زهیانگ"        

 . ستی محکوم به زندگیآدم        

 تمام آدم ي براتی محکومنی اي دخالت و اراده اچیبدون ه. ه گذراندنمحکوم ب        
 . شودیها اجرا م

 . صادر شدهشانی حکم برانی هستم که ای محکوماردهایلی از میکیمن هم         
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 !دی گذراندم؛ بای مدیبا.  نبوديراه و چاره ا        

 ی میفقط خودم نبودم تا هر غلط.  بود که من تنها نبودمنی اش ايتنها بد        
 انمی من و اطرافیزندگ.  شدمی مالشی خی کردم و بعد هم بی ام میخواستم با زندگ
 زدم تقاصش را همه با هم پس ی ام می در زندگي بود که اگر گنددهیچنان در هم تن

 .دم آورده بوشی اشتباه پیمی که با تصميمثل حال و روز. میدادیم
 

 ام را ی توانم زندگی خودم نمي بودم که اگر برادهی رسجهی نتنی به اگریحاال د        
 کار نی ام ای در زندگدهی تني وابسته هاي برادی هم که شده، بگذرانم؛ بای معمولیحت

 .را کنم

 در صبح و تکان دادن تن خواب آلود و می باز کردن چشم هاي ام برازهیحاال انگ        
 ي نشسته بر چهره ي به چروك هايگری بود که چروك دنیکسلم از رختخواب، ا

تا باز هم بتوانم .  بود، اضافه نشوددهی اش ندی در زندگی خوشچی ام، که هچارهیمادر ب
 سرزنش کردن و لعت فرستادن بر خودم ولدر چشمانش نگاه کنم و دائم مشغ

 .نباشم

 برادر ي دردهاي رويگری بود که درد دنی شدن اداری بي ام برازهیحاال انگ        
 . نگذارمضمیمر

 را تمام کنم و او را دی بود که عذاب وجدان فرنی صبح ادنی دي ام برازهیحاال انگ        
 . اش بفرستمیبه دنبال زندگ

 
 لید، حاال شده بودند دل شی مای دننی در امی هانیزتری به عزیسه هدف که منته        

 . کردمی اما داشتم تمام تالشم را می هرچند پوشاليهرچند ظاهر. ادامه دادن من

 . کردمی می ان زندگگری دي کنم، برای خودم زندگي توانستم برایحاال که نم        
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 فشار آب شسته ری کردم تا زی دوش رها مری را فقط زمی اشک هاگریحاال د        
 شبانه عصر ها دو ي رژه رفتن هاي به جاگریحاال د.  نماندی از آثارش باقيشود و اثر

 و بچه ها ذهنم را رها تی جمعياهوی هانی رفتم و می خانه مکی به پارك نزدیساعت
 پشت سرم يگری پس از دیکی و گمشده ها را رفتم ی وقفه راه می کردم؛ تند و بیم

 . گشتمی گذاشتم و به خانه بر میجا م
 

 ابراز عالقه ی گاهم،ی هایلی می تمام بانی مامان در می دلخوشي بود که برایمدت        
 چارهی بي را سر غذادی فریی اراده تمام عادات غذایهرچند ب.  کردمی ميبه آشپز

 و ستی ندی فرگری آوردم که دی مادی شد به ی کارم تمام می کردم و تازه وقتی مادهیپ
 توانستم سرم را بلند کنم و خودم را لعنت ی نمی حتفشان نگاه پر حرریاز خجالت ز

 . آمدی بود که از دستم بر میی تنها کارهانهای کردم، اما ایم

 مامان ي ها برانی دادم اما باز هم، همی که میی هایبا وجود تمام سوت        
 و روزم را می آی مرونی در روز از اتاق بدی دی که منی بود، اصال همدوارکنندهیام

 کوچک را ی دلخوشنی توانستم ای دادند و من نمی را به او مای گذرانم، دنیکنارشان م
 .رمیاز او بگ

 را دی و کال تمام عادات فریی کردم تا عادات غذایسخت نبود کم کم عادت م        
 . کنمی آنها زندگلیفراموش کنم و طبق م

 
 گذشت و من نه شاد بودم، نه ین م هاموي از شب صحبت هاشتری ماه بکی        

 از شی گذراندم تا بی مزمی سه عزنی اي را برایفقط زندگ.  اصال حس نداشتم؛یراض
 عاشق ي هماي کننده وانهی اشتباهات و احساسات دری تحت تاثشانی های زندگنیا
 !ردی قرار نگشهیپ
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ز نشسته بر تک  به لری رود و توجهی نفسم مرم،ی گی آب سرد مریصورتم را ز        
 . کنمی بندم و حوله ام را به سرعت تن میآب را م.  کنمی نممیتک سلول ها

 ی مقابلم مستادهی پر از کتاب ایفیهامون را با ک.  کنمیدرب حمام را که باز م        
 .نمیب

 
  باشهتیعاف _        

 
 ...یسالمت باش _        

 
 . خنددی مطنتی و با شندی بینگاه کنجکاوم به کتاب ها را م        

 
 ...تاستی بيکتابا _        

 
 یم.ردی گی خواهم از کنارش بگذرم که دستم را می دهم و میسرم را تکان م        

 : کنمی نگاهش می و سوالستمیا
 

 کجا؟ _        
 

 : زنمیبه اتاقم اشاره م        
 

 ...برم لباس بپوشم سردمه _        
 

 ی اش از دستم مینی کند که به خاطر سنگی مزانی کتاب ها را به دستم آوفیک        
 دارم و ی را برمفی شو م و کی حوصله خم می کند که بی توجه فقط نگاهم میب. افتد

 :می گویهمانطور م



 795 

 
 تاست؟ی مالِ بی گیمگه نم _        

 
 . دهدی باال رفته سرش را تکان ميبا ابروها        

 :می گوی مشیخسته از اداها        
 

 ...خب پـ_        
 

 . ندارهیاجی بهشون احتگهی دتایب _        
 

 کتاب ها ی به اسامی حرف و حرکاتش را ندارم، اخم آلود نگاهری تفسيحوصله         
آن .  را خودم داشتمشی دو تایحت.  زبان استی تخصصي کتاب های اندازم، همگیم

 !دی فري کتابخانه انی مییروزها، جا

 :دی گوی پر تاسف می با لحنندی بیتعللم را که م        
 

 !ی دونم قبول شی مدی اوصاف بعنیبا ا...  همای کله پوکیلیخ _        
 

 و رمی گی کنم کم کم منظورش را می آروم و پر اخم نگاهش میسرم را باال م        
  کنم؛ی را به زور باز ممیاخم ها

 
 . درس خواندن ندارمي من فعال حوصله زمی برادر عزم،ی خواهد بگویدلم م        

 پا در هوا که هنوز شناسنامه ام از تی موقعنی حاال و در امی خواهد بگویدلم م        
 مزخرف ي کارهانی کردن و اشرفتی درس خواندن و پياسمش پاك نشده، حوصله 

 .را ندارم
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 مامان آنطور با چشمان نکهی اي هم فقط براشی دو هفته پمی خواهد بگویدلم م        
 ام را ی کوفتسانسی خواهم درس بخوانم و فوق لی نگاهم نکند، گفتم منشیغمگ

 .رمیبگ

 ي در رشته لی تحصي ادامه ي وقت است که آروزیلی خمی خواهد بگویدلم م        
 !  داده امیمورد عالقه ام را به دست فراموش

 ی دهم و می را به حالت لبخند کش ممی حرف ها، لب هانی اي همه ي به جااما        
 :میگو
 

 خواستم امروز فردا برم دنبال یاتفاقا م...  هم تشکر کنتایاز ب... ممنون _        
 .کارم راحت شد... کتاب

 
 می به دنبال راست و دروغ حرف هامیباز از درون چشم ها.  کندی نگاهم میکم        

 . ترش نکنمدی ناامنیتا از ا.  کنمیاما سنگرم را حفظ م.  گرددیم
 

 ی تو مي اما تا گفتم برارهی گی نملی هنوزم منو آنچنان تحوتای که بی دونیم _        
 ...دهی انجام مادی از دستش بربیگفت هر کمک...  کتاب داشت آوردیخوام هرچ

 
 ... خورهی به دردم میلی خنایهم... ازش تشکر کن _        

 
  که نداره؟یاشکال...  بهش دادمدتوی جديشماره  _        

 
در را .  شومی کتاب ها وارد اتاقم منی سنگفی دهم و با کی تکان میسرم را به نف        

 .نمی نشی تخت مي کنم و لبه ی رها مزی را کنار مفی بندم و کیپشت سرم م
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 هم به جمع تای داشتند و حاال بي را فقط مامان و هامون و شاددمی جديشماره         
 . بودوستهیدارندگان پ

 بود و من ناتوان از دهی رسدی ام به لطف محمد به دست فري اعتباريشماره         
 گله کرده ي به شادی باز خطم را عوض کرده بودم و وقتشیمقاوت در برابر تماس ها

 . سر محمد استری ززید و کاشف به عمل آمد که همه چ کرده بوي خبریبودم، ابراز ب

 دور باطل حرف نی خواستم ای نداشت و نمي کارمی برادی فريحدس حرف ها        
 . کنددایزدن ها ادامه پ

 نی اگری دانستم دی گرفته بود و مهی را به هزار قسم و آدمی جدي شماره يشاد        
 به محمد هم ی دانستم حتی مطمئن بودم و ميبه شاد.  رسدی نمدیشماره به دست فر

 .دی گوینم

 ی کدی دانستم فری را باور کرده بود و من واقعا نمممی هم تصمي شادگریحاال د        
 . رفتمی بمانم اصال نمخواستمیکه اگر م. ستمی نی خواهد باور کند که من برگشتنیم

 . دهمینگاهم را به کتاب ها م        

 دیبا. دی باور کردن فري شد برای میلی دلنی همدیشا.  کردمی شروع مدیبا        
 . کردمی اش می کردم و راهی ام راحت می را از زندگالشیخ
 

 .مواظب خودت باش _        
 

 .دیچشم مامان جان نگران نباش _        
 

ه  کالم حال و حوصلکیامروز در .  بندمی و در را پشت سرم ممی آی مرونیب        
 ي دهم روبروی محی کردن هم ندارم و ترجي بازلمی حس و حال فجهیدر نت. ندارم

 . مامان نباشمنی بزیچشمان ت
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 کردم سر کار رفتن ی محاسبات بودم و فکر مری درگبی چند روز گذشته عجنیا        
 نی نداشتم و ای مالي پشتوانه چیمن ه.  واجب تر استتی نهایاز درس خواندن ب

 .واقعا خجالت آور بود

 هنوز به دی حسابم متوجه شدم، فري موجودشی که از افزايمخصوصا از روز        
 نیا!  کندی مزی ام پول واری کند و به حساب بانکیاش عمل م "يشوهر "فیوظا

 . که بود، کرديزی تر از چختهیکارش حالم را به هم ر
 

 از مقابل ی راه بازگشت به خانه وقت در پارك دري روادهیآن روز بعد از پ        
 کیمثل .  خانهي کردن برادیخر.  کرده بوددی خري گذشته بودم دلم هوارمارکتیهاپ

 !خانم خانه

 ي گرفته تا حبوبات و سبزندهیاز مواد شو. بعد از مدتها به دلم راه آمده بودم        
اصال در حال خودم .  برداشته بودمزی صبحانه، همه چلی شده و وساي بسته بنديها

 به ی کنم و تازه وقتی مدی خودم خري خانه ي کردم براینبودم و تمام مدت فکر م
 با لومترهای ها کدی خرنیبه خاطر آوردم که ا سمت صندوق رفتم به خودم آمدم و

 .مقصدشان فاصله دارند

ه بودم و چرخ در برابر چشمان منتظر و متعجب دخترك صندوق دار برگشت        
 دی که فری دندانریشامپو، صابون و خم.  را به سمت قفسه ها برگردانده بودمیدست

 برگرداندم، شیدو بسته بزرگ قارچ را سرجا.  گذاشتمشی کرد را سر جایاستفاده م
 شی سه تا را سر جاایاز چهار بسته الزان. د از قارچ متنفر بودیچون هامون بر عکس فر

 ی شکالتکی پودر کي عوض کردم و به جاری شيکاکائو را با بطر ری شيبطر. گذاشتم
 گذاشتن و نی انی کوچک شکالت تلخ برداشتم و در آخر آنقدر بي بسته کی
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 و هامون و مامان، کالفه شدم که چرخ را دی و عادات فرقی عالنیبرداشتن ها، ب
 . زدمرونی قفسه ها رها کردم و از فروشگاه بانی پر ممهی نورهمانط

 
 دور بود و به یلی خیلی که خي خانه اي خانمانه برايِدهای آن همه خريبه جا        

!  همايبرا! دمی دانه انار خرچندی ام، ی مهمِ زندگگرانِی دقی عالانی شدن موانهی ديجا
 متحرك، چون سال ها ي پوسته نی اي زخم خورده و کز کرده گوشه ي همايبرا

 ! هما عاشق انار بودشیپ
 

اما از آنجا که دستگاه کارتخوان مغازه خراب بود و من هم پول نقد نداشتم         
 و فقط محض ينطوری مارکت شدم و همپریمجبور به پول گرفتن از خود پرداز ها

 نی حسابم را هم گرفتم و تازه آنجا بود که بعد از اي امن، موجودیاطالع از وضعم مال
 . به حسابم شدمدیفر ي پول از سوزیهمه وقت، متوجه وار

 توانستم یاما نم.  عنوان قصد استفاده از آن پول را نداشتمچیدر هر حال، به ه        
 کی دیکال دور نگه داشتن افکارم از فر.  کارش دور نگه دارمنیفکرم را هم از ا

 . کننده بودرانی واضتیر
 

 دار رویکه در گ نیاز ا.  شومی مادهی پنی کنم و از ماشی مطب پارك ميروبرو        
 را فراموش کرده بودم خودم را ی مهمنی به امی که گذرانده بودم، تصمییروزها

 خودم ي دردهايای و من در دندی کشی داشت عذاب مزمیهامون عز.  کنمیسرزنش م
 . برده بودمادی ز برادرم را ای شده بودم و مشکل اصلریاس
 

 منتظر ماندن ندارم و پله ها يحوصله  . رومی آسانسور به سمت راه پله ميبه جا        
 . دهمی محیرا ترج
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 ي هازیالی و دیحال جسم.  نداشتی بود که هامون حال و احوال مناسبيچند روز        
 آشکارش کامال مربوط ی بود و کالفگختهی اش به هم ریمتعدد به کنار، باز حال روح

 . بودتایبه ب

 .ستمی ای درب مطب مي روبروي روم و لحظه ایدو طبقه را آرام آرام باال م        

 . رومی می منشزی سمت ممی شوم و مستقیآرام وارد م        
 

 سالم _        
 

 : آوردی مقابلش باال مدیسرش را از سررس        
 

 دی داشتیسالم وقت قبل _        
 

 بله _        
 

 : شودیدن اسم ها م کرنیی مشغول باال پای و منشمی گوینامم را م        
 

 . داخلدی بردی تونی هنوز دو نفر موندن بعدش مدی خواستی آخر وقت ميبرا _        
 

 ممنون _        
 

 .نمی نشی مشی روم و روی می منشزی مي روبروی خالیبه سمت صندل        

 يبرا. دمی چی می درست و حسابي برنامه ادیبا.  کردمی خودم را آماده مدیبا        
 کردم که ی ميزی برنامه ري را جورزی همه چدی باجهی کار کامال تنها بودم و در نتنیا

 .دیای نشی پی مشکلچیه
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 " همايدی عمر مزخرفت انجام منی اي تودی کار مفهی يباالخره دار "        
 

 ي از شادیامیپ.  آورمی در مبمی ام را از جی کنم و گوشیآهم را در گلو خفه م        
 .رمدا
 

 "؟ی صحبت کنی تونیاالن م "        
 

 . استشی ساعت پمی مربوط به نامشیپ        

 مانده و فرصت صحبت کردن گری نفر دکی چرخانم هنوز ینگاهم را در سالن م        
 بدهم ی آنکه جوابیب.  صحبت با دکتر استری از اندازه درگشیدارم، اما فکرم ب

 . گرفتمی دکتر تماس مدنیبعد از د.  گردانمی برمفمی را درون کیگوش
 

 . دهمی ممی پوستر روبرویسی انگلينگاهم را به نوشته ها        

 از خودم بای به کتاب ها انداخته بودم و تقری هفته باالخره نگاهکی بعد از روزید        
ودم که  بدهی رسجهی نتنی برده بودم و به اادی را از زهای چیلیخ.  شده بودمدیناام

 هامون فی تکلدیاول از همه با.  واقعا قوز باال قوز استطی شرانیکنکور دادن در ا
 کردم، ی مدای پی تا کار مناسبدیاصال شا.  گشتمیدنبال کار م  شد و بعد همیروشن م

 . فروختمی را منمیماش
 

 . نوبت شماستدییخانم سعادت بفرما _        
 

 ی مابانی آن دست خي به سمت کافه می و مستقمی آی مرونیاز ساختمان مطب ب        
 .روم
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 مربوط به سه سال یلی قشاتی آزمادی اقدام کندی دوباره باشاتی آزمايشما برا "        
 نباشه هامون هم تا دو یان شا اهللا اگر مشکل.  که دوباره انجام بشننهی و درست اشهیپ

ه فقط پر کردن فرم ها و البته  مونیم.  مجدد آماده ستوندی پي براگهیسه ماه د
 " درسته؟گهی ددیتاهلم...  همسري نامه تیرضا

 
 کرده بود و حاال صاحب شناسنامه اهی را سيمتاهل نبودم اما اسمم شناسنامه ا        

 . اش رضا نبود انگاری از زندگیاهیدلش به پاك کردن س

.  کردی را تمام مزیکاش همه چ.  را نداشتمدی با فرییاروی توان روگریو من هم د        
چه طور به او ثابت .  کردیکاش عذاب وجدانش را رها م.  کردیکاش رفتنم را باور م

 ! خواهم برگردمی نمگری کردم که دیم

موج گرما که به تنم .  کنمیدرب کافه را باز م.  کنمیباز هم آهم را در گلو خفه م        
 . کنمی حس مشتری را برونی بي خورد شدت سرمایم

 ی مزی مي و نگاهم را به کاکتوس کوچک رونمی نشی می خالزی منیپشت اول        
 .دهم

 
 ام آن روز در يتمام انرژ. دمی دی را هم در خود نمی توان صحبت تلفنیمن حت        

جاال چطور دوباره با او صحبت .  ام کامال سوخته بوديپارك مصرف شده بود و باطر
به . مغزم از کار افتاده!  دانمینم.  کردمی را واسطه می بهتر بود کسدیشا.  کردمیم
 را نیبه دکتر هم هم.  مطلع شودوندی پي ام برارنامه از بی خواهم کسی وجه نمچیه

 .گفته بودم

 خواست مامان و هامون را یدلم نم.  گرفتمی کمک ممی بد نبود از عمو رحدیشا        
 . کنمریدرگ
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 مرحله نی از ادی که بود بایبه هر بدبخت.  هدر دادن نبوديبه هرحال وقت برا        
 را وندیعمل پ "همسر" ي به اجازه ازی نی راحت و بالی گذشتم تا با خی هم میلعنت

 . دادمیانجام م
 

 . شومی خدمت مشی گرد متوجه پی صورتم قرار ميمنو که روبرو        

 ی در مفی لرزانم را از کی دهم و گوشیبه منو قهوه سفارش مبدون نگاه کردن         
 . کنمی ارتباط را برقرار مری ناگزي نام شاددنیآورم و با د

 
 سالم _        

 
 ... معرفتیسالم ب _        

 
 ي از او دوربی گه پذشته بود عجیی روزهانیدر ا.  کنمی اش نمهی به کنایتوچه        

 . کردمی مي دوردی در مورد فردنیدر واقع از شن.  کردمیم
 

 ن؟یخوب _        
 

 . دهدی مرونینفسش را ب        
 

 ... بشکههیشدم شب... میخوب _        
 

 "...ییعجب تلپات".  حوصله استی او هم بيصدا        
 

 ... نموندهيزی چگهید _        
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 زنم که ی روزا به محمد غر منیانقدر ا... ت ندارم طاقگهیسه ماه مونده و من د _        
 ... ش کردموونهید
 

 نه اصال حامله شدم، دردش را دم،ییمن نه بچه زا.  ندارمشی به جز آه برایجواب        
 ! فهممینم

 ي شادمانیزا.  کشمی مرونی بفمی را از کشمی سه سال پشی آزمايبرگه ها        
 . آمدی نمشی پیالبته اگر مشکل.  هامونندوی شود با پی همزمان مبایتقر

 
 اری و مازدی زنم از اون طرفم فری طرف من به جونش غر منی محمد از اچارهیب _        

 دونم چش شده اونم ی نماری که معلومه، مازدیدرد فر...  کردنوونشیبا کاراشون د
 ...زده به سرش انگار

 
 از آن ها ي خبرچی خواهم هیبارها به او گفته بودم که نم.  کردیکاش بس م        

 : آوردیسکوتم او را باز به حرف م. داشته باشم
 

 ... هماهی خالیلیجات خ _        
 

 کنم ی می کنم و سعی رها مزی ميبرگه ها را رو.  بحث را دوست ندارمنیا        
 :میخونسرد بگو

 
 نم خوی ارشد ميدارم برا _        

 
 :دی گوی توجه می کشد و بی او آه منباریا        

 
 ... توشی پمیای بمیبه محمد گفتم ما هم جمع کن _        
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 . فکر گرفتهی ها بمی تصمنی اش بدجور فشار آورده که از ایانگار حاملگ        

 
 ...شهی سرت گرم مادی مای تون به دنی نی نشاالیا _        

 
 ؟يای بي خوای تو نمیعنی _        

 
 : کندیبه نظرم بغض م        

 
 واقعا گهی دفعه دنی محمد اشهی تو رو خدا آروم باش دوباره حالت بد ميشاد _        
 ... کشهیمنو م

 
 . دهدی نمی و جوابچدی پی می اش در گوشینی بدنی باال کشيصدا        

 زی ميفنجان را آرام رو.  شودی مکی رنگ قهوه نزددی خدمت با فنجان سفشیپ        
 . رودی کنم و میبا سر تشکر م.  گذاردیم
 

 يشاد _        
 

 ... آخهیچرا رفت...  شدينجوریهما چرا ا _        
 

... ي من بودی زندگاناتیتو خودت تو جر. می لطفا ما قبال صحبت کرديشاد _        
 ... هستمری با خودم درگیمن به قدر کاف... لطفا تمومش کن

 
 پرده از ی بنطوری دانم چه شده که امروز اینم.  کندی نممی به حرف هایتوجه        

 : زندی حرف ها منیا
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 کس چی هی رفتیاصال از وقت...  ندارهی اصال حال و روز خوشدی هما فرایب _        
و  سر خونه ایب... به خدا دوست داره ...  داغونهدیهما فر. ... ستیحالش خوب ن

 ...زمی عزتیزندگ
 

 . شودی تمام تنم سر مدی آیاما نامش که م. رمی را بگمی خواهد گوش هایدلم م        
 

 مگه ای از هما خبر نداره، ي که شادنهی حرفش تو شرکت انی اولگهیمحمد م _        
 ...هزار بار از من شماره تو خواسته...  هما رو نداشته باشهي شماره ي شادشهیم
 

 : دهمی را فرو ممی قهوه آب گلویاهی سي رهیو خ.  کشمی ممیدستم را به گلو        
 

 ...ـی از فری حرفي تو قول داديشاد _        
 

...  بهت بگمدی چرا نبانوری ادی فری تو اونور داغونیوقت. اشتباه کردم قول دادم _        
 دونه زنش االن ی مدیچون فر ستی باشه هم مهم نستی نگهینسترن د... ایبابا هما ب

 ... پرسهی راجب بابا شدن می و با چه حسرتي چه جوری اگه بدونگهیمحمد م... هیک
 

 . کندی چکد و موج دارش می راکد مي قهوه انی از چشمم ممی مستقیقطره اشک        
 

 ... فقط عذاب وجدان دارهدیفر... ی دونی نمیچیتو ه...  لطفا تمومش کنيشاد _        
 

 : کنمی چرخد و زمزمه می اراده زبانم میب        
 

 مثل قای که شش ماه تو خونش دقینه با من... حسرت بابا شدن داره اما نه با من _        
 ...فقط انگار جامون عوض شده بود.  کردمی بابا اتا زندگيخونه 
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 کنم یآنقدر که شک م.  حرفم ماندهلیتحلانگار در .  شودی سکوت مهیچند ثان        

 :چدی پی می در گوشجشی گيارتباط قطع شده باشد، که صدا
 

 .. دونسـیهما من نم _        
 

 :می گویکالفه م        
 

 نی ادیحق فر... هی چه بن بستدی من و فری دونه زندگی کس بهتر از من نمچیه _        
 لطفا يشاد... نی کنم کمکش کنیخواهش م... ستیحق منم ن... ي شادستی نیزندگ

 خوام برم یبگو م...  کنی کنم تو هم زندگی میبگو دارم زندگ... بهش بگو من خوبم
 بهش بگو يشاد...  خونمی دارم دوباره درس موبگ... سمی خودم واي پايسر کار رو

بهش بگو من ...  مترجم بزرگ بشمهی خواست ی دلم مشهی همی دونیخودت که م
 ... رسمیکنار تو به آرزهام نم

 
 "تو" شهیچون تمام آرزوهام م"        

 
 فمیک.  کنمیفنجان را دست نخورده رها م.  شوم یبلند م. زدی ریاعصابم بهم م        
 .رمی گی اندازم و برگه ها را در دست می دوشم ميرا رو

 :دی گوی که هول م فهمدیانگار حالم را م        
 

 ... من منظـدیهما جونم ببخش _        
 

 . برمدی االن بامی زنی بعدا حرف ميشاد _        
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 . رومی کنم و به سمت صندوق می را قطع می جواب دادن گوشي اجازه یب        

 حوصله تر از یب.  گردمی باز مابانی خي و دوباره به آن سومی آی مرونیاز کافه ب        
 ی کنارم می صندلي را روشی آزماي و برگه هافی شوم و کی منمیقبل سوار ماش

 ی دفعه باز مکی هوا و ی درب سمت شاگرد بدهی نرسچیاندازم اما هنوز دستم به سوئ
 . چسبمی منیاششود و من شوکه از ترس به درب م

 
 ي را از روشمی آزماي و برگه هافی در باز کردنش، آرام کيبرخالف نحوه         
 ی گذارد و بی مشی پاي را روفیک. ندی نشی مشانی دارد و خودش به جای بر میصندل

 موقعش ی ربط و بی به سکته کردنم نمانده و از شوك حضور بيزی که چیتوجه به من
 ي و دقت مشغول نگاه کردن به برگه هاخم بندد و با ایزبانم بند آمده در را م

 . شودی مشیآزما

 ی کوبد می که هنوز از ترس می کرده ام با قلبری که در آن گی از وضعیعصب        
 :میگو
 

 ؟ی کنی کار می چنجایشما ا _        
 

 :دی گوی توجه به سوالم بااخم میب        
 

 ه؟ی چنیا _        
 

د  که از شانس گنیشی آزماي تر از قبل دستم را به سمت برگه هایکالفه و عصب        
 برم و همانطور که از ی است مشی سه سال پي کننده ی او هم تداعيمن احتماال برا

 : توپمی کشم، می مرونشانیدستش ب
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 ؟ی کنی کار می چنجایگفتم ا _        
 

 . دهدیباالخره نگاهش را به صورتم م        
 

 ه؟ی برگه ها چنیمنم گفتم ا _        
 

 : توانم خودم را کنترل کنمینم        
 

 ! ندارهیبه شما ربط _        
 

 شی پاي را از روفمی کیحرص.  دهدی و به روبرو مردی گیبا مکث نگاهش را م        
 را نقش برآب کرده بودند را می که نقشه های لعنتشی آزماي زنم و برگه هایچنگ م

 یکمرم را محکم به پشت.  کنمی عقب پرتاب می صندلي چپانم و رویدررونش م
 . دهمی مو کوبم و مثل او نگاهم را به روبری میصندل

 
 بمانم و کم رونی توانستم بی نمیلیخ.  کنمی از سکوتش ساعتم را نگاه میعصب        
 کنم آرامش نداشته ام را ی میسع.  گشتم تا مامان نگران نشودی به خانه بر مدیکم با

 . زمان ممکن ختم شودنی ترعیر سر قائله دنیبرگردانم تا ا
 

 . برم خونه عجله دارمدی من با؟ي کار داری چنجای ای لطفا بگشهیم _        
 

 .نمی بی چشم مي سرش را از گوشه دنینگاهم به روبرو ست اما چرخ        
 

 ... رو دادمشای آزمانی منم اشیسه سال پ _        
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 :می گوی چرخم و میکالفه به سمتش م. دیای خواهد کوتاه بینم        
 

 شو من ادهی کنم پیخواهش م... نی اي برانجای اي همه راه از تهران اومدنیا _        
 . برم خونهدیبا
 

 ی دهد و بعد به راست می تکان مي چند باري دانم به چه منظوریسرش را نم        
 در هم شده به يا اخم ها مکث و بیبا کم.  دهدی مرونیچرخاند و نگاهش را به ب

 :دی گوی چرخاند و می سر ممیسو
 

 يدی و حرفامون رو شني بود، اونجا بودهی آتليتو، اون روز که نسترن تو_        
 درسته؟

 
 نسترن، ي بحث ها تمام شود و همه بفهمند که من برانی قرار است ای دانم کینم        

 : شومی مرهی و به روبرو خرمی گینگاهم را م.  را ترك نکردمدیفر
 

  کنه؟ی می چه فرقگهید _        
 

 ... کنهیفرق م _        
 

 ... به اون ندارهی من ربطمیتصم...  کنهی نمی فرقچیه _        
 

 شیی داشی فهمه نسترن رفته پی ماری خشای وقتنیبب...  لحظه اجازه بده هماهی _        
 یحت...  تا برگردهدی فری زندگختنی کنه به بهم ری مدشی و تهدرهی گیباش تماس م

 فرسته، اون فقط اومده بود تا با ی براش مدیچند تا عکس از صورت درب و داغون فر
 ومدی مدی اصال نبادی دونم شاینم...هی اومده بود آتلمیستقاز فرودگاه م...  برهاریخشا
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 داده بود و امی پهی دی فري برااریخشا... دنی هم ندگرویباور کن اونا همد...  منشیپ
 ...ــی آتلادی باعث شد بنیهم
 

 . چرخانمی مشی ندارد سرم را به سوی که تمامانی جرنیخسته از ا        
 

 به اون روز و به ی من، ربطمیرفتن من؛ تصم... بسه ... اری کنم مازیخواهش م _        
اما ...  برهشی تر پعی سرزی اون روز فقط باعث شد همه چدیشا... اومدن نسترن نداره

 که نیا... ی عذاب وجدان داشته باشستیتو هم الزم ن...  کنهی نمیتو اصل ماجرا فرق
 چی هری گرفتم تقصمی تصمنی که من انیا... ستی تو نری تقصامن اون روز اومدم اونج

 ...خودم خواستم... ستیکس ن
 

 ؟ی چدیپس فر _        
 

 سه کلمه از جانب او که نی کنم ای می چرخانم و سعیکالفه سرم را به چپ م        
 :می و آرام بگورمی بگدهی ها دارد را نشنی معنیلی من خيبرا
 

 ... برمدی شو من باادهیلطفا پ _        
 

 ...هما _        
 

 که از ي توانم خودم را کنترل کنم و منظوری کنم و باز نمی نگاهش میعصب        
 : کشمیا به رخش محرفش برداشت کردم ر

 



 812 

چه اون موقع که نسترن برگشته بود و من ...  خودخواهمشهیاز نظر تو من هم _        
 خوام یچه حاال که م...  من باشهي برادی خواستم فری بفهمه، چون مدی خواستم فرینم

 ...جدا بشم و اون دوتا رو به خال خودشون بذارم
 

 : دهمیانش نم پرد که امی حرفم مانیهول به م        
 

 ...منظـ _        
 

 !ستی مهم نمیمنظورش هرچه هست برا        
 

...  شی بره دنبال زندگدی خوام فریمن خودخواهم که م... آره من خودخواهم _        
 ..ـی پ،ي حرفاتو زدگهی کنم دیفکر م

 
 :دی گوی شود و با دلخور می و به سمتم خم مردی گی می از صندلهیناراحت تک        

 
 ي نکن، من، براي خوای باور کن مي خوایم... نبودنیمن منظورم ا... بسه هما _        

 ي برایحت...  که من برات آرزوشو داشتمستی نی اون خوشبختنیا... ناراحتم "تو"
 ...مثل تو...  کشهیاونم االن فقط داره عذاب م... دیفر
 

 . کنمیفش را باور محر.  آرام شومی شود کمیلحنش باعث م        

 :می گوی میبه سخت        
 

 ... کنهیعادت م _        
 

 : کندی کند و زمزمه می نگاهم میکم        
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 ؟یتو چ _        

 
 ... کنمیعادت م... منم _        

 
 .... فرصــهی ی تونیم _        

 
 ي برانویا... دی من نه فرينه جا... دیستی من ني جاينه تو نه شاد...  تونمینم _        
 ...می با هم باشمی تونی نمگهیما د...  راجبش نشنومگهی ددوارمی گم و امی بار منیآخر

 
 . افتدی که زلزله به جانش مییلعنت به صدا        

 رهی خمی و به دستهارمی گی کند که نگاهم را می نگاهم می با ناراحتقیآنچنان عم        
 . شومیم

 کس مرا چی که هییبروم جا.  توانستم برومینه کاش من م.  رفتیمکاش         
 . کس را نشنانسمچینشناسد و من هم ه

 . بسته استمی رفتن دارد و دست و پاي هوابی روزها دلم عجنیا        
 

 دی فری اگه بفهمدی باشه شای راهدیفکر کردم شا...  کنمتتی خواستم اذینم _        
 ...می نداري خبرچی رفته ازش هی اصال از وقتنکهی با نسترن نداره ای ارتباطچیه
 

 . ادامه دهددی فهمد که نبای کنم و خودش مینگاهش م        

 . دهدی مرونینفسش را کالفه ب        
 

 ...دیببخش... باشه _        
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 نه که باالخره دستش به سمت ای گفتن مانده ي برايزی دانم هنوز چینم        
 آوردن ادی نشده که با به ادهیهنوز کامل پ.  کندی رود و در را باز می مرهیدستگ
 : کنمی مشی کالفه صداش،یآزما

 
 اریماز _        

 
 . چرخدی ممی شود و سرش آرام به سویمتوقف م        

 ! شود و بسی زنم فقط اخم مهمان چهره اش می روزها با هرکه حرف منیا        

 : کندیمنتظر نگاهم م        
 

 . نگويزی چیبه کس... شایدر مورد اون آزما... لطفا _        
 

 . بنددی شود و در را می منی آورد که کامل سوار ماشی مادیانگار دوباره به         
 

 ؟ی کار کنی چي خوایم _        
 

 : نداردي ادهی فايپنهان کار        
 

 ...يمطمئنن خودت متوجه شد _        
 

... نمتی تونم ببی مي دونستم چجورینم. از صبح دم در خونتون منتظر بودم_        
همون موقع ...  تو مطب شک کردمی رفتیی که تنهانی دنبالت اومدم همرونی بياومد

 ...ي بود کار خودتو کرده بوددهیهم اگه هامون نفهم
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 مورد نی در ايزی کس چچی خوام هی عنوان نمچیفقط بدون که من به ه _        
 ی با خبر بشه من از چشم تو مانی جرنی از ایپس اگه هر کس...  مامانمیحت... بدونه

 ... بخشمتی وقت نمچی و مطمئن باش هنمیب
 

 : فهممی کند که منظورش را نمی نگاهم ميطور.  شودیباز کالفه م        
 

 ...آخه تو...  شددای پهی کلهی دیتو بذار شا _        
 

 : گذارم ادامه دهدینم        
 

 ی انجام مشی سه سال پدی کارو من بانی بشه ادای پگهی دي هی خوام کلیمن نم _        
 برام سختش دوارمیام...  کارو بکنمنی ادیمن با...  دهمیحاال هم انجامش م... دادم

 ...ینکن
 

 : کندی نگاهم میکم        
 

 ... کمک من حساب کنيرو... یعنی... ياگه بخوا _        
 

 ... کنمیخواهش م...  کمکهنی بزرگتری کس نگچی که به هنیاما هم... ممنون _        
 

 حرف از ی چرخد و بیبا مکث م.  کندی را کامال حس منی و امی گویمصمم م        
 . شودی مادهی پنیماش

 .ستدی ای زند و کنار پنجره می را دور منیماش        

 . گفتن و نگفتن انگارنیمردد است ب. دی خواهد بگوی دانم چه مینم        

 : دهمی منیی را پاشهیش        
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االنم از اومدن من خبر ... تا االن هزار بار اومده بود... ياگه قسمش نداده بود _        
 ...نداره

 
 : دهمی دهم و نگاه موج گرفته ام را به روبرو می فرو می دهانم را به سختآب        

 
 ... بکشهگاریس... نذار... مواظبش باش _        

 
 . کندی کشد و آرام زمزمه می میآه        

 
 ... راحتالتیخ _        

 
 . جا نشسته امنی گذرد و من هنوز همی دانم چقدر از رفتنش مینم        

 ام یگوش.  دارمی عقب بر می صندلي را از روفمی گردم و کی گرفته بر میبا حال        
 را ی و گوشرمی گی مورد نظر را مي شماره دیبا هزار ترد.  آورمی مرونی بفمیرا از ک

 . چسبانمیبه گوشم م

 مانم ی و منتظر ممی گویدر خواستم را م.  شودیبعد از چند بوق ارتباط برقرار م        
 . شودی مرقراری دوباره ارتباط نکهیتا ا
 

 ...سالم خانم سعادت _        
 

 ! اگر مزاحم شدمدیببخش... سالم _        
 

 اد؟ی از دستم بر میچه کمک... دییبفرما... ستی نیمشکل _        
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 یچشمانم را م.  شودی فرمان مشت مي دهم دستم روی مرونینگاهم را به ب        
 ...می گشایو زبان مبندم 

 
تماس ... با همسرم... از طرف من...  خواهش کنم ازشهیم... خانم مشک سار _        

 !دیریبگ

.  دارمی درون محوطه قدم بر مي بوفه ي رود و من به سوی مزیالی ديهامون برا        
 . خواهدی داغ میدنی نوشکیهوا سرد است و دلم 

 و راهم را به ردی گیاما سرما طاقتم را م.  زنمی خودم قدم مي عجله برایآرام و ب        
 . کنمیسمت بوفه کج م

 
 خانوم سعادت _        

 
 کت و ییداوود را همراه با آقا.  چرخمی و آرام به پشت سر مستمی ایمردد م        

. دی آی بلند به سمتم ميداوود با قدم ها. نمی بیشلوار پوش که نگاهش به من است، م
 :دی گوی خوش مي و با روستدی ای ام میو قدمد
 

 ...سالم هما خانوم _        
 

 . و به خاطر ندارمدمی هم ددی دانم شاینم. ام دهی مدت ندنیبه نظرم داوود را ا        
 

 د؟یسالم آقا داوود خوب هس _        
 

داوود با  دهد مرد کت شلوار پوشِ همراهش، که برخالف یقبل از آنکه جواب        
 :دی گوی رسد و خطاب به من می داشت، به ما می را بر مشی قدم هانهیطمان
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 .سالم خانم _        
 

 :دی گوی معی دهم که داوود سریآرام جوابش را م        
 

 ... برادرموش،یدار _        
 

 : دهدیو خطاب به برادرش ادامه م        
 

 ... هما خانوم خواهر هامونشونمیا _        
 

 :دی گوی کند و محترمانه می تر نگاهم مقی دقنباریمرد جوان ا        
 

 .تونیی خوشوقتم از آشنایلیخ _        
 

 دانم چه یدرواقع نم.  دهمی کنم و نگاهم را به داوود می آرام تشکر میلیباز خ        
 :دی گوی معی که داوود خودش سرمی بگودیبا
 

 ...نهی خواست هامون رو ببی موشیدار... میخب مزاحمتون نباش _        
 

 ی کردم می نگاهش را حس مینی که تمام مدت سنگي"وشیدار" به ی نگاهمین        
 :می گویاندازم و آرام م

 
 ...دیتو زحمت افتاد _        

 
 ...فستیوظ _        

 



 819 

.  مالقات آماده امي ست که انگار او برادر هامون است و من برايلحنش طور        
 . کنمی نمیتوجه

 
 خب پس فعال با اجازه _        

 
 : هدی برادرش نگاهم را به او مي که صدامی گوی مي " کنمیخواهش م"        

 
 ...داری ددیبه ام _        

 
 مکث با ی انگار که بستی و او هم منتظر جواب نمی گوی نميزیدر جوابش چ        

 . شودیداوود هم قدم م

 .رمی گی مشی بوفه را در پری فرستم و باز مسی مرونینفسم را ب        
 
 

 .دییبفرما _        
 

 . کنمی و آرام تشکر مرمی گی داغ را از فروشنده مي نسکافه ي حاوي کاغذوانیل        

 کدام چی کرم به هی هفته که دائما سعکی.  گذشته استاری هفته از رفتن مازکی        
 کدام از چی کردم به هی میهماطور که سع.  فکر نکنمدی راجب فرشیاز حرف ها

 . فکر نکنمي شاديحرف ها

 . آوردمی را هم مهی سرو ته قضامی دادم و با پی را هم نمشیجواب تلفن ها        

 من ستم،ی نری که من از او دلگدی فهمی خواست از دلم در آورد و نمی ميشاد        
 . دادمی زد جوابش را نمی مدی که از فریی حرف هايفقط از ترس رفتن دل برا
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نگاه را به .  بسته ام را گرم کندخی ي کنم تا دست های را احاطه موانی لیدو دست        
 ی می خالمکتی ني داوود و برادرش روي دوباره دنی از ندی چرخانم و راضیاطراف م

 . شومی و از سرما در خودم جمع منمینش

 " شدمیی من انقدر سرمایک "        

 !دمی که با چشمان خودم زنده شدن مردگان را دي از همان روزدی دانم شاینم        
 

 چشم به اطراف ي نوشم و نگاهم را در کاسه ی داغ ميجرعه جرعه از نسکافه         
 شی خانم مشک سار را به رویِ ارتباطيهمسرم سرسختانه تمام راه ها.  چرخانمیم

 . صحبت کردن نگذاشته بودي برایبسته بود و راه
 

 . کنمی رها ممکتی ني بد طعم را روي نسکافه وانی دهم و لی مرونیآهم را ب        

 تای بودم با بامروز قصد کرده.  روزها بدتر شده بودنیحال و احوال هامون ا        
 از ياما از شانس خوب من انگار قصد آمدن نداشت که هنوز خبر. صحبت کنم

 . نبودمارستانیحضورش در ب

 فی خواست تکلیاو هم م.  بوددهی را وسط کشتای مامان هم حرف بگری دروزید        
 دهد، اما حال ی نبودن حق می راضي براتای بي گفت به خانواده یم. مشخص شود

 توانست ی سخت و طاقت فرسا نمي هازیالی دنی اانی هامون را هم ميآَشفته  یروح
 .اوردیطاقت ب

 
 اندازم و به سمت ی نسکافه را درون سطل موانیل.  شومی حوصله بلند میب        

 کردم و برنامه ی دوباره اقدام مشاتی آزماي برادیکم کم با.  دارمیساختمان قدم بر م
 .دمی چی سفرم مي برای مناسبي کردم تا بعد برنامه ی عمل را مشخص مي

 .نمی بی ممارستانی اطالعات بي را روبروتای شوم بیوارد راهرو که م        
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 از حضورش با عجله به یبه هر حال راض!  بودمشدهی آمده بود که ندیک        
 : زنمی مشی روم و صدایسراغش م

 
  جانتایسالم ب _        

 
 . شودی از هم باز مشی اخم هادنمی چرخاند و با دی ممیمکث سر به سوبا         

 خورد ی زده از شالم چرخ مرونی کوتاه بي چهره و مخصوصا موهاينگاهش رو        
 . داردی رود تا جمع شود را بر چهره نگه می که مياما لبخند

 . کرده امریی تغیلی خدهی که مرا دي بارنیاحتماال از آخر        
 

 . دل براتون تنگ شده بودن؟یسالم هما خانم خوب _        
 

 . شودی منی چهره ام به تبسم مزشی صدايبا محبت خالصانه         

 . شودی قدم مشی پی روبروسي و برادی آیجلو م        

 . داشتازی ما به حضور مهربانش ني بسته و غمزده خی يآخ که چقدر خانه         
 

 .نطوریمنم هم_        
 

 ی به خروجدی بگويزیاما قبل از آنکه چ.  استدی ممی و روبروردی گیفاصله م        
 : کنمیاشاره م

 
 م؟ی صحبت کنرونیب _        

 
 ی خالي هامکتی از نیکی ي و کنار هم رومی روی مرونی حرف بی بدشییبا تا        

 .مینی نشیم
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آخر . از کجا شروع کنم و چطور به اصل مطلب برسم. می بگودی دانم چه باینم        
 ... کارها بلد بودم که خودمنیمن اگر از ا

 . شودیکه نگاهش به صورتم دوخته م.  دهمی مرونی اراده بینفسم را ب        
 

 ... ممنون بابت کتابایراست _        
 

 .قابل شما رو ندارن _        
 

 . دهمی گسسته نشود همان بحث را ادامه م کالمي رشته نکهی ايبرا        
 

 ... نهای دونم اصال بتونم ینم...  رفتهادمی از زای چیلیخ _        
 

 داند، اصال ی ام را می زندگاناتی دانم چقدر از جرینم.  کندی نگاهم میکم        
 ...انهی داند ی ميزیچ
 

 ... کردی مفی زبان تعري از استعدادتون تویلیهامون خ... دی تونیحتما م _        
 

 . گذشته هاستيخب اون برا _        
 

 . ها متفاوت بودزهیآن وقت ها انگ        

 ی می زندگسمانی شود که او را به ریی هازهی از انگیچقدر بد است آدم ته        
 .دوزند

 
 . کنمی نمغی درادی از دستم بر بیمن هر کمک _        
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 نی روزها به محتاج کمک هستم و در عنی کنم، چقدر ای جواب فکر ميبه جا        
 شهی کنم از همیاما حس م.  اطرافم دارميشتری بي آدم هاشهیحال که نسبت به هم

 .تنهاتر شده ام

 هما را ی را، کال کسمینه تنها حرف ها.  فهمدی مرا نمي حرف های چون کسدیشا        
 . خودم ندارمری به تفسيعالقه ا فهمد، من هم ینم
 

 هما خانوم _        
 

 : کنمی موقع نگاهش می بي در فکر فرو رفتن هانیمعذب از ا        
 

 ...دیببخش _        
 

 ...ششی خونه من هستم پدی شما بردی اگر خسته ایعنی دی خوایم _        
 

 : دهمی مرونینفسم را ب        
 

 .نمیامروز اومدم که تو رو بب _        
 

 یب. ردی گی کنم منظورم را می و حس مندی نشی بر چهره اش مي بندمیلبخند ن        
 :می گوی راست مکیطفره و 

 
 ...البته منظـ... ختهی بهم ری که هامون کمهیمدت _        

 
 :دی گوی منیغمگ        
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 ... منهریتقص_        
 

 . دهدی افتاده ام که خودش ادامه مری کردن کلمات گدایدر پ        
 

 پسر دوست پدرم، دی دونیآخه م...  نبودي عمدیعنی... من باعث شدم _        
 از یاما خب هامون اتفاق...  دوننی خانوادمم منوی اهیالبته جواب من منف... خواستگارمه

 ...دیمن باور کن... ختی باخبر شد و باز به هم رانیجر
 

 . گذارمی دستش ميدستم را رو        
 

 ... نکنتیخودتو اذ...  جانتای بستی به توضح دادن نیاجیاحت _        
 

 ...آخه خب من _        
 

 :می گوی دارم و می دستش بر ميدستم را از رو        
 

  پدرو مادرت با هامون مخالفت کنن؟ی کنیفکر م _        
 
 . افتدی مشی کند و به جان دستهاینگاهم نم        

 ... دهمی مهی تکمکتی نی دهم و به صاف به پشتی مرونیآهم را ب        

 . اندازدی چنگ ممیبغض ناخواسته به گلو        
 

 " مني چارهیهامون ب"        
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 انداخته و هنوز از ری سرش را زچارهیدختر ب.  اندازمی متای به بی نگاهی چشمریز        
 . نکردهدای دستانش نجات پيریدرگ

 : ندی نشی مشی دست هاي اراده رویباز دستم ب        
 

 تی رضادهی که بهت ميزی کن به اون چی رو بسپار به زمان و سعزیهمه چ _        
 یلیمطمئن باش خ... ياری و به زور به چنگ بي رو به زور بخوايزیچون اگه چ... يبد

 ...يدیاز دستش مزودم 
 

 دانم در ی دوزد نمی را به چشمانِ من مسشی و چشمان خدی آیسرش باال م        
 :می گوی ست که مینگاهش چه حس

 
 ... و از دست دادنهدنی بهتر از رسیلی خدنی نرسیگاه... من تجربه کردم _        

 
 هما _        

 
 دنیمن اما خشک شده توان چرخ.  چرخدی با مکث به سمت صدا متایسر ب        
 !ندارم

 
 آمدن رونی چرخد و من از بی مستادهی که پشت سرم ایی من و اوانی متاینگاه ب        

 . نقش مجسمه عاجزم انگارنیاز ا

 . دل شدم بازیضربان رفته و دل ب        

ه و از خوب  وصل گشتژنی انگار بعد از دو ماه به منبع اکسمیتک تک سلول ها        
 . زندی تن سر نمنی از ای حرکتچی خودند که هیب
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 که باز تمام شی از صداي واشیوصدا. دی گوی شود و سالم می مردد بلند متایب        
 . کندیتنم را سر م

 
 ... هامونشی رم پیمن با اجازتون م... هما خانم _        

 
 .تم افیقدم از قدم بر نداشته که به تکاپو م        

 
 "...وونهیجمع کن خودتو د "        

 
 .رمی گی را متای بي شوم و بازوی بلند مروی ننی دانم با کدامینم        

 . او را ندارمي رودنی و ددنیاما دل چرخ        

 لحظه کی.  چرخدی من و او مانیباز نگاهش م.  کندی نگاهم می نگرانی با کمتایب        
 ی و چشم مرمی گی اش مي بکر خداداژنی از اکسی گذارم و نفسیچشم بر هم م

 .میگشا

 :می گویآرام م        
 

 ... نگويزیبه هامون چ... لطفا _        
 

 . زندی گذارد و مطمئن پلک می دستم ميدستش را رو        

 و باز دی گوی ميا "با اجازه" کند و خطاب به او محترمانه یدستم را رها م        
 . سکوتنی کند در ای غوغا مشیصدا

 چشمم طلوع شی وجودش هنوز پدی که خورشیی مانم و اوی رود و من می متایب        
 .نکرده
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 اش را ی را هر لحظه داشتم و دارم اما آمادگدنشی دي که آرزوستیدروغ ن        
 !نداشته و ندارم

 . شوندی مقابل چشمانم ظاهر مشی است که کفشهانینگاهم به زم        

 خواهند خودشان را از تن من یانگار م.  افتندی با تمام قدرت به تکاپو ممیسلولها        
 !ونددیجدا کنند و به او بپ

 
 هما _        

 
 را با تمام قدرت کف میناخن ها.  کنمی برم و مشت می فرو مبمیدستم را در ج        

 .میآ فشارم تا به خودم یدست م
 

 ؟ی شوهرتشیچرا به هامون نگه پ _        
 

 . کندی مشتری فشار ناخن ها را بنشی غمگيصدا        

 ! تر از جانمزی شوهر عزیستی نیآخر تو ماندن        
 

 . آورمی کنم آرام باشم و سرم را آرام آرام باال می میسع        

 شود از ی موانهی شود، دی موانهیم د اندازد باز دلینگاهم که در نگاهش قالب م        
 !نشی غمگي الغر شده اش، از حال و هواي گرفته اش، از چهره يچهره 

 ی مشی سرِ جای کم،ی خود زني دل به جانی کاش اي افتد و ایباز به تکاپو م        
 ! بردی حظ مشی و فقط از تماشادیتمرگ

 
 سالم _        
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 از خودم فشار ناخن ها بر یراض.  اما لرز هم نداردستی آنچنان محکم نمیصدا        
 که کنکاش گرانه تمام چهره ی دزدم از نگاهی کنم و نگاه نمیکف دست ها را اضافه م

 دهد و زمزمه ی مرونی شود، نفسش را بی کند و در چشمانم ثابت می و رو مریام را ز
 : کندیم
 

 .زمیسالم عز _        
 

 !تسکوت، سکوت و سکو        

 کند و ی که کف دستم را سوراخ می نگاه کردن است و ناخنمیتنها واکنش ها        
 . نبودی که مدتییالبته تنفس از هوا

 !دیکلماتش را گم کرده شا.  کندیاو هم فقط نگاهم م        

 دوبار نی از اشی را پمیمن حرف ها!  ندارم، در واقع توانش را ندارمیمن حرف        
 !مکتوب و مشروح. ه کرده ام دورشیبرا

 :دی گویباالخره م        
 

 ؟یخوب _        
 

 هوم_        
 

 . زندی نگاهم دو دو مانیباز نگاهش با هزاران حس آشنا م        

 ی مي بازلمی هم في برامیانگار هر دو دار. ستیآرام ن. معذب و کالفه است        
 .میکن
 

 ز؟یالی ديهامون رفته برا... ممم _        
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 سکوت ي دوباره امدنِی کش ني سوال فقط برانیکامال مشخص است که ا        
 . همان سکوت استشی شود و جواب من برای مدهیپرس

 
 : کندی محو زمزمه می کشد و با اخمی مشی به موهایدست        

 
 م؟ی حرف بزنرونیب _        

 
!  شود مگری چه مم،یخب بزن. ستی فرار ني برای طفره رفتن و راهي براییجا        

 !میدی رسجهی عاقبت به نتدیشا.  تمام شوندای تا تمام کلمات دنمیآنقدر حرف بزن

. ردی گی روحم است که آتش منیفقط در آخر باز ا.  گذردیبه دلم هم که بد نم        
 !ستی نی بر وصالي قراریوقت

 
 ؟ي اومدنیبا ماش _        

 
 : اندازمیزبانم را به کار م        

 
 نگهیتو پارک _        

 
 ... گذاشتمشمارستانی من، جلو بنی با ماشمیبر... خوبه _        

 
 زیهرچند همه چ.  را محکم بردارممی کنم قدم های می چرخم و سعی حرف میب        

 . خود شاهکار استی سعنی من هميبرا ماند، اما ی می باقیدر حد همان سع

 شود و ی میمی شود و عطر تنش نسی منی سنگمی روم شانه هایدو قدم که م        
 . کندی ام را پر مییای بويتمام پرز ها
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 اراده یپاها ب.  شودی خود می از خود بنی چننی که اوانهی منِ دنیلعنت به ا        
 ! شوند و چشم ها بستهیمتوقف م

 کنم ی که به ضرب و زورِ ناخن ها چشمانم را باز مندی نشی کمرم ميدستش رو        
 :ندی نشی در گوشم مشیو صدا

 
 ...زمی عزي کردخی _        

 
 . را همگام با او بر دارممی کنم تا قدم هایزبانم که از کار افتاده فقط تالشم را م        

 آمدن نی کنم ای با خودم فکر میسی رودوای و من بمی داریدر سکوت قدم بر م        
 مانی رابطه ي جهی در نتيری تاثدی آوردم و شای خودم نمي به رودیشا. را دوست دارم

 . توانم انکار کنمی که گرفته ام را نمینداشته باشد اما حس خوب
 

 . خاندیسالم فر _        
 

 ی صدا مينگاهم به سو. می شوی داوود هر دو خود به خود متوقف ميبا صدا        
 . شودیچرخد و به او و برادرش دوخته م

 . دهدی دست مشانی شود و با هر دوی قدم مشی بالفاصله پدیفر        
 

 سالم جناب... سالم داوود جان _        
 

 گری دنباری را به عنوان همسرم؛ اما ادی کند و فری میداوود باز برادرش را معرف        
 ی با حالتشی ابروهاشی و به جاردی گی از جانب برادرش صورت نمیابراز خوشوقت

 : کندی رود و فقط کوتاه زمزمه می کند باال می را در هم ممیخاص که اخم ها
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 !نطوریکه ا _        
 

 سکوت يلحظه ا. ردی گی مي گردد و دوباره کنارم جای به عقب برمی گامدیفر        
 ی بدی خورد، دست فری دوشم چرخ مي روي پالتوي که رووشیار شود و نگاه دیم

 . شودی مدهیچیهوا دور شانه ام پ

 کند و ی توجهم را جلب مشی و اخم هاندی نشی رخش ممی ني اراده روینگاهم ب        
 ! ضعف کندیدلم دوست دارد کم

 :دی گوی و داوود مردی گی نگاهش را موشیدار        
 

  با هامون؟متونینی سر فرصت ببشاالی که فرد خان؟ ادیهست _        
 

 .هستم درخدمتتون _        
 

 ی معی اندازد و سری با اخم به برادرش میداوود نگاه.  ستيلحنش سرد و جد        
 :دیگو
 

 .می شیخب پس مزاحمتون نم _        
 

 شود و ما ی ها کوتاه گفته میخداحافظ. دی گوی مي " کنمیخواهش م" دیفر        
 که پر فشار از دهانش ی شنوم نفسی و ممی کنی کج میراهمان را باز به سمت خروج

 . شودیخارج م

 ي را به سورشانی آنها هم درب خروج بود اما داوود مسری که احتماال مسنیبا ا        
 . کندی کج ميگرید

 . زندی نمی ندارم و او هم حرفیحرف        
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 انگشتانش است ری به شانه ام که هنوز اسيفشار. می روی که در سکوت میکم        
 :دی گوی مطنتی آورد و با شیم
 

 ... نگهيزی به هامون چی بگی نتونستگهی دیکی نیبه ا _        
 

 کنم خودم را کنترل ی میفقط سع.  کنمی چرخانم و نگاهش میمتعجب سر م        
 بر چهره ام ي بودم لبخنددهی که سالها از او نشنیمیس قد لحن تخنیکنم تا از ا

 ! کندی می خودش حالياما دلم برا. ندیننش

 ! مني وانهی و دچارهیدلِ ب... آه        
 
 

 . داردی بر ممی شانه هاي کند و پالتو اش را از روی باز ممیدرب جلو را برا        

 . آوردیقبل از آنکه در را ببندد پالتو اش را جلو م.  شومیآرام سوار م        
 

 ؟ي خوایم _        
 

 : دهمی تکان میسرم را به نف        
 

 خوبه...نه _        
 

 ی را دور منی گذارد و ماشی عقب می صندلي بندد پالتو اش را رویآرام در را م        
 .زند

 . افتادی نداشته ام کال از کار م شک در حصار آن همه عطر، منطقیب        

 يآنقدر که حاال تمام سلولها.  بودری نظی حال آرامش قدم زدن کنارش بنیاما با ا        
 .وجودم آرام گرفته
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 ی را روشن مي شود و بالفاصله بخاری بندم که خودش هم سوار میکمربندم را م        

 . کندی ممی من تنظي ها را به سوچهیکند و در

.  ذوق زده شده امدی دانم شای همه توجه، نمنی از اردی گی اراده خنده ام میب        
 حیانگار منتظر توض.  شودی کند و چهره اش از هم باز مینگاهش لبخندم را شکار م

 :می گوی که مردی گیاست که نگاه از نگاهم نم
 

 ... نبودمیی وقت سرماچیمن ه _        
 

 . رودی کند آنقدر که لبخندم می نگاهم مقی حرف و عمیب        
 

 ...مثل االن که تو سردته... مهم االنه... ستیگذشته مهم ن...  همانهیهم _        
 

 یسرم را به راست م. رمی گی دهم و نگاهم را می اراده آب دهانم را قورت میب        
 . دوزمی مرونیچرخانم و نگاهم را از پنجره به ب

 . زندی را دور مابانی دهد و خیرا حرکت م نیماش        

 به ما کنار رهی که خنمی بی را موشی دارمی گذری که ممارستانی بياز روبرو        
 !ستادهی ایخروج

 
 از آثار ي اثرگری است، اما خداراشکر که دیرد زخم ها هنوز بر چهره اش باق        
 . ها نماندهيکبود

 تا به حال ما دوتا یاز ک.  گذاردی ممانی قهوه را روبروي خدمت فنجان هاشیپ        
 م؟یقهوه خور شد

 !می اش پنهان کنی تلخی را در پمانی زهر زندگمی که خواستي از همان روزدیشا        
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کنترل چشم ها دست . رمی توانم نگاهم را بگی کنم نمی که هر چه تالش ميوا        
 . شود انگاری نمرابی و سدهیس که به آب ريمثل تشنه ا. ستیخودم ن

 
  قربانستی نيامر _        

 
 .ممنونم _        

 
 ي براری تصوی بار هم به ساز دلم برقصم و فقط کمنی آخرنی دارد ایچه اشکال        

 ! کنمرهی ذخیی تنهايروزها

 :دی گوی گذرد که آرام می در سکوت میکم        
 

 ؟يالغر شد _        
 

 : کنمی ثابت مشی چهره اش را در چشم هاانیه چرخان منگا        
 

 تو هم _        
 

 :می گوی بار من منی دهد و ایسرش را آرام تکان م        
 

 ؟ی کشی مگاریس _        
 

 ...دمی نکش نکشیتو گفت _        
 

اما خودم را کنترل .  شودی آورد، گرم می هجوم مکبارهی که یچشمانم از اشک        
 . شده امي حرفه ای امر حسابنی مدت در انیا.  کنمیم



 835 

 : کنمی دهم و آرام زمزمه می میفنجان قهوه ام را تکان        
 

 ...خوبه _        
 

 پشت دستش ي هاهی رد بخنباری شود و ایدستانش آرام به دور فنجانش حلقه م        
 ! که تا ابد پاك نخواهند شدیاز معن پر یی کند، ردهای مییخود نما

 
 دستت خوبه؟ _        

 
مشتش . ندی نشیاخم بر چهره اش م.  داردیدستش را با مکث از دور فنجان برم        

 :دی گوی کند و آرام می بار باز و بسته مکیرا 
 

 خوبه؟...  پات،یتو چ... خوبه _        
 

 . کشدی عذاب وجدانش را باز به رخم می تلخشیصدا        

 :می گوی هم که شده مطمئن مالشی خی راحتيبرا        
 

 ... وقته که خوبهیلیخ... خوبه _        
 

 . کنمی قهوه ام میاهی سری اندازم و با تمام قدرت خودم را درگی مریسرم را ز        

 قرن دی به قدر سالها و شامینده ا که از سر گذرایی هازی گذشته اما چیزمانِ کم        
 .ها بر جسم و روحمان اثر گذاشته

 ی کامال پاك نشود اما باالخره آنقدر کمرنگ مدی افتاده بر جسممان شايردها        
 ی نشسته بر روح مان تا ابدالدهر پاك نمي اما رد هاد،ی به چشم آیشود که به سخت

 .شود
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 هما _        

 
 : آورمیاال منگاهم را ب        

 
 جانم _        

 
 .ستمی نمانی شود، هرچند از گفتنش هم پشی مي اراده بر زبانم جاریب        

 وار ی حامشهی که همي پدرانه اياز همان مدل ها.  کندی نگاهم میبا محبت خاص        
 : کردی ابراز ممیبرا
 

 ؟ی درس بخوني خوایم _        
 

 ...اوهوم _        
 

 ... خوبهیلیخ _        
 

 . دهمی تکان مدیی فشارم و سرم را به تایلب بر هم م        

 ...  هست ویمحبت! ستی هست و نيوارید! ستی هست و ني انگار فاصله اانمانیم        
 

 !هی خالیلی خیلی خونه خي جات توی دونستیم _        
 

 . ندارمیجواب        

 تا دی من سالها طول کشي شوند حاال برایبه زود عوض م آدم زود يآرزوها        
 !ستی نمی آرزوگری حاال که برآورده شده دفیو چه ح.  عوض شودمیآرزو
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 يزی آن چگری دتی موقعنی ام به چشمان او حاال و در ای خالي شدن جادهید        
 ! خواستمی مشهی که همستین

 :دی گوی کشد آرام می خودش را جلو تر میکم        
 

دلشون تو رو ...  مراقبشون باشمستمیمن بلد ن... گلدونات همه پژمرده شدن _        
 . خوادیم
 

 "زم؟ی خواد عزی میدلِ تو چ "        
 

 :می گوی کشم و می میآه        
 

 ی ممیاحتماال دلشون عمو رح... قبل از رفتنم زرد شده بودن... منم بلد نبودم _        
 .خواد

 
 ی فرستد و آرام زمزمه می مرونینفسش را ب. قی و عمقی کند؛ دقی نگاهم میکم        

 :کند
 

 !دلم برات تنگ شده بود _        
 

 !دهی رود اما چه فایدلم ضعف م        

 :دی گوی کند و زبانم خودسرانه میحسرت تمام وجودم را پر م        
 

 منم _        
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 ی به طرفم خم مزی مي روشتری شود که باال تنه اش را بی ماردوی امیانگار کم        
 :کند

 
 ؟ي برگردي خواینم _        

 
 . کنمینگاهش م        

 نه او گریآنقدر که د. می به هم عادت کرده ای روزها من و بغضم حسابنیا        
 نباشد، می روزها کنج گلونی دهم، اصال ای لرزاند و نه من او را فرو می را ممیصدا

 . گم کرده اميزیانگار چ

 ریی تغزی چچی دانم که هی می است اما وقتنیری ششیحس و حال و حرف ها        
نکرده، هنوز حس او عذاب وجدان است، هنوز محبتش ترحم است و هنوز دردش 

 : او را نابود کنم هم خودم رای ندارد هم زندگیلیطالق ندادن، دل
 

 ه؟ عوض شديزیمگه چ _        
 

 ! من عوض نشدهي تو براگاهیجا _        
 

 ...ي کردی کاش باور مدی خوام فری نمگهی رو دگاهیمن اون جا _        
 

 هما _        
 

 مردن یی تنهاي اما وقت برارمی خواهد بمی زند که دلم می نامم را صدا ميطور        
 اش، به دنبال ی کنم به دنبال خوشبختی کنم، راهی را راهدمی فردیبا!  استادیز

 ! راحتیالیعشقش با خ
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 که از درون روحم را تکه ي شوم و لبخندی خم مزی مي به طرفش رویمن هم کم        
 : نشانمی کند برچهره میتکه م

 
  رفت؟ادتی قول و قسم ي زودنیبه ا _        

 
 کند که باعث تکان خوردن با ی دستش را از دور فنجان باز مي طوریبا کالفگ        

 . شودی گرفته میحالش حساب.  شودی ماتشی از محتوی اندکختنی ررونیصدا و ب

 که با یلحن.  حرص آلودیبا لحن.  کندی دهد و حرف را عوض میجوابم را نم        
 :  خرمیتمام وجود حرصش را به جان م

 
  خواد از جونمون؟ی می چلهی وکنیا _        

 
 ری را ختم به خزی آرامش را حفظ کنم و همه چدی من باستیحاال که او آرام ن        
 .کنم

 ي کنج گلو و آه برايبغض برا.  دوشری زي براي و زارهیمحکم باش هما، گر        
 :می گوی کنار پنجره، حاال اما آرام مي هايشب زنده دار

 
 !من ازش خواستم _        

 
 دم که دست از سرم ی کرد من زن طالق نمی بهش حالدی بایبه چه زبون _        

 برداره؟
 

 ي ام، آرام رووانهی دل دری اراده که نه تحت تاثی رود و بی مشی اراده پیدستم ب        
 :ندی نشیدستش م
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 .دی فريتو قول داد _        
 

 : فشاردیدندان به هم م        
 

 ! ندادمی قولچیمن ه _        
 

 ؟ی قسم بخورم که تمومش کندی باگهی دی کبه _        
 

 . کشدی مرونی دستم بریدستش را از ز        
 

 بس کن هما _        
 

 خواهد ینم.  کنمی دوزد حس می به چشمانم مي که با دلخوریدردش را از نگاه        
 . اشيادآوری کشد از ی مي دانم چه دردی و مدی آشیبحث قسم پ

 رم؟ی گیاما من چه کنم که هنوز هم از نگاهت فقط حس ترحم و عذاب م        

 شده، رفاقت می حجی که کمی کنم به بغضی می و سعرمی گیدوباره دستش را م        
 : را در هم نشکندمی کنم، تا کاسه کوزه هايادآوری مدتمان را نیا

 
 هیمن ...  خوام یواقعا م.  کنمی باور کن من ناز نمدیفر... نه گوش کن لطفا _        

...  اشتباه تموم شهنی خوام ای مگهیاشتباه کردم و تاوانش رو همه پس دادن، حاال د
 ... کنمیخواهش م

 
 شدن نیی هم از باال و پاشی کنم هم از نگاهش هم از صدایبغضش را حس م        

 :شی گلوبیس
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 ست؟ی من مهم نمیتصم.. . تو مهمهمیفقط تصم _        
 

 به تو بگم که دی من چند بار بادیفر...  نه با منیچون تو نه با خودت صادق! نه _        
 که از ی و من حسی عذاب وجدانریتو فقط درگ...  شناسمتی خودت میبهتر از حت

 ... خوامیعذاب وجدان باشه نم
 

  گفته حس من به تو عذاب وجدانهیک _        
 

 ...ي تکراريبازم بحثا _        
 

 ...ی کنیچون تو منو باور نم _        
 

 : کنمی آخر را رها مری کنم و تی نگاهش میکم        
 

 کالم جواب سوال منو بده بعد کی کنم فقط یباورت م...  خب باشهیلیخ _        
 !ی تو گفتیهرچ

 
 :هم دی و ادامه منمی بی را در چشمانش مدیترد        

 
 نرفت، حاال با نی که با مردن نسترن از بی باور کنم عشقيمن چطور _        

 برگشتنش تموم شده؟

  شد؟ی اون همه عشق چ؟ي خوای نسترن رو نمگهیچطور باور کنم د        
 

 : کندی را مشت مشی فشارد و موهایدندان بر هم م        
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 ... هماستی ننیبحث ا _        
 

 ...نهی بحث همقایاتفاقا دق _        
 

 :دی سایدندان به هم م        
 

 ...می که ما به هم دارهیاالن مهم تعهد _        
 

چطور اون ... میما با شرط و شروط ازدواج کرد... د؟ی فرمیما به هم تعهد دار _        
 !موقع بحث تعهد نبود حاال که نسترن سرومروگنده برگشته بحث تعهده

 
  جبران کنم؟ي ذاریچرا نم...  بگم اشتباه کردميچه جور _        

 
 ...جبران        

 ! خواهم؛ بفهمی ات را می خواهم من خوشبختیمن جبران نم        
 

 حرف هی من، فقط ي و دردایبرابر تمام ناراحت تو، در ي چشماي چند ماه تونیا _        
 تو و تا شی خوام برگردم پیاما نم... ، آره من خودم خواستم"یخودت خواست"بود 

 ...باشه "یخودت خواست " منم ي چشماي تو، تويآخر عمر در برابر تمام دردا 
 

 :دی گویدرمانده م        
 

  خوام طالقت بدمینم _        
 

 ...ي خوام طالقم بدیمن م _        
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 . بنددیچشمانش را با درد م        
 

 که به خاطر عذاب یشی ممونی روز پشهی خلوت خودت ي مطمئن باش تودیفر_        
 ی وقت توش نمچی هگهی که من دیزندگ... می ادامه بدی زندگنی به ایوجدان، خواست

 ... توئمری دنبال تفسشهیهم...  شک دارمشهیهم... تونم احساس تو رو باور کنم
 

 :دی گوی بم شده از بغض مییبا صدا        
 

 ... شمیتنها م...  مونه همای برام نمیچی هيتو بر _        
 

 ...ي دادی را به من نمدی گاه آن روزها فرچیآخ خدا کاش ه        

 : پوکم فرو نرفتي گاه حرف شهربانو جانم در کله چیلعنت به من که ه        

 "دی شی ممونی چون آخرش صد در صد پشد،یری رو به زور از خدا نگزی چچیه "        
 

 ی می صندلي زنم و کنارش روی را دور مانمانی گرد کوچک مزی شوم و میبلند م        
 :می گوی که به او دارم می و با تمام محبترمی گی و دستش را در دستم منمینش
 

...  خوام بازم خواهرت باشمیم... می خوام برگردم به نقش قبلیم... رمیمن نم _        
اما من قبول کردم تو هم قبول کن که راه ما ...  هستمشهیمن هم... دی فری شیتنها نم

 ...از هم جداست
 

 ...هما _        
 

 خوام برم یم...  برام سختهينجوریا...  خستمیلیمن خ...  کنمی خواهش مدیفر _        
 !نمشی بینم...  تونمی نمیتا تو باش... نمی هما رو ببکمی خوام یم... رزوهامدنبال آ
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 چکد که فکش را ی دستش مي چشمم روي اراده از گوشه ی بیقطره اشک        

 : کندیمنقبض م
 

 انتظارو نیمگه هم...  مترجم بزرگ بشمهی تونم ی من می گفتی نمشهیمگه هم _        
 یازم نداشت

 
 در نگاهش رهی و خرمی گی مینفس. ستمی ای کنم و می مکث دستش را رها مبا        

 :می گویمطمئن م
 

 یم...  گرفتمش دهی که سالها ناديزیدنبال چ...  خوام برم دنبال آروزمیحاال م _        
 ... تونمیبا تو نم...  همايایخوام برم دنبال رو

 
 :  زنم هرچند لرزان و بغض دار اما از ته دلی لبخند مشیبه رو        

 
 ... که از هما مونده برسمیی آرزونیکمکم کن تا به آخر _        

 
 !ستی نی هما ماندننی فهمد که ایانگار باالخره م        

 يخنده ا.  خندمی بغض آلود و من باز من،ی غمگن،ی شود؛ سنگیبا مکث بلند م        
 : کندی گوشم را کر مشیها ضجه يکه از درون صدا

دستم .  ماندی دستم مي رهینگاهش خ.  برمی مشی دست دادن پيدستم را برا        
 دهد و عاقبت دستم را یبا مکث نگاهش را به چشمانم م. ردشی دهم تا بگیرا تکان م

 :ردی گیدر دستش م
 

 ... به هممی قول بدایب _        
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 لرزد، ی او هم مي کنم اگر دهانش را باز کند صدایحس م.  کندیفقط نگاهم م        

 : دهمی خودم ادامه منی هميبرا
 

 ...میکه خوشبخت بش _        
 

 . کنمیمنتظر نگاهش م        

 کلمه بر کی فشارد و تنها یآرام دستم را م.  شودیچشمان نمناکش شرمنده م        
 : شودی ميزبانش جار

 
 !ببخش _        

 
 .  فشارمی کنم و محکم تر دستش را میربان نگاهش ممه        

 
 خداحافظ _        

 
 ییبا قدم ها.  رومی آورم و به سمت درب خروج می مرونیدستم را از دستش ب        

 ! کنم تا حداقل محکم به نظر برسندی را ممیسست که تمام سع
 

 "تنها... يِتنها... يِهاتن...  خوشبخت شمدیحاال با...  واقعا تموم شدگهید "        

 چی واقعا هگهی دشی کردم تابره دنبال خوشبختموی سعي من همه يدی دایخدا"        
 "...عذابشو تموم کن... کمکش کن...  با تو شی باقگهید...  ندارمیجون

 
 می مامان روبروي دهی را در قفل نچرخانده ام که در باز و قامت خمدیهنوز کل        

 . شودی مانینما
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 . کنمی و گم فقط نگاهش مجیچند لحظه گ        
 

 ؟یتنها برگشت _        
 

 . شودی برق وصل مانی دفعه انگار مغزم به جرکی        

 ! و هامونمارستانی بنگی پارکنم،ی ماش،یکافه، تاکس        

 . کندی از حنجره ام راخفه مدهی پررونی بي نشند و وای دهانم ميدستم رو        

  برده بودم؟ادی را از زی کردم که همه چی مریکجا س        

مانده ام .  گردمی او بر مي چرخانم و دوباره به سویسرم را به سمت آسانسور م        
 که ی که به بار آورده ام را کامل نکنم که با حرفی افتضاحن،ی از اشی که بمیچه بگو

 :زدی ری زند تمام معادالتم به هم میم
 

 رفت؟ _        
 

به .  گذاردی ممی بازوي آورد و روی مشی کنم که دستش را پیمات نگاهش م        
 هستم که از زبانش به ي دو جمله اری کند و من مات و مبهوت در گی متمیداخل هدا
 :دهی رسمیگوش ها

 
 "؟یتنها برگشت "        

 "رفت؟"        
 

 کردم منظورش از تنها برگشتنم به هامون است ی دوم فکر ميتا قبل از جمله         
 !اما حاال

 : بسته شد در و بعديصدا        
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 ...نجای اومد امارستانی بنیشما که رفت _        

 
 حال خشک شده ام انگار انی دارد و من می را به سمت آشپزخانه بر مشیگام ها        

 :ردی گی مالمت گر در سرم ضرب مي صداکیو فقط 
 
 "! احمقي بر گرددیانتظار داشت با فر "        
 

 : کندی وجودم را پر مصالی چرخم و حس ترس و استیبه سمت آشپزخانه م        
 

 " اشتباه کردم؟یعنی "        
 

 د،ی آی مرونی که از آن بخار بیوانی شود و مامان با لی تر منی سنگمیبغض گلو        
 :ردی گی را مقابل دهانم موانی و لستدی ای ممیروبرو.  شودیاز آشپزخانه خارج م

 
 یبخور گرم ش _        

 
 : کنمی مشیلرزان صدا        

 
 مامان _        

 
 : آوردی منیی را پاوانیل        

 
 جان مامان _        

 
 ...کارم اشتبـــ _        
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 : کندی نگاهم منیغمگ        

 
 زمینه عز _        

 
 ؟ي نبودیمامان راض _        

 
 ...مهم نظر توئه _        

 
 :رمی گیشرمنده نگاهم را م        

 
 "يبازم گند زد "        

 
 ... گردمی برمی نباشیراض... مامان... نی هستی کردم شما هم راضیمن فکر م_        

 
 ی چشمانم نگاه م آورد محکم دری گذارد و سرم را باال می چانه ام مریدست ز        

 :دی گویکند و م
 

چند ... ی کنی زندگگرانی دي برايانگار عادت کرد... ستی همه سال بس ننیا _        
 ؟ي ادامه بدي خوای مينجوریا...  مني حاال برادی فريسال برا

 
 گونه ام ي خواهد خودش را روی که می دهم و اشکی مرونینفسم را منقطع ب        

 : کنمی را کنترل مندازدیب
 

 ی خوام تو خوشحال باشیمامان من م _        
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 ... منم خوشحالمیتو خوشحال باش _        
 

 اما چانه ام ندازمی بری خواهد سرم را زی کند آنقدر که دلم می نگاهم مقیعم        
 : دستانش استریهنوز اس

 
 از ي خوایاگه م...  فهممی هم نميزی گم چی بهت نميزیفکر نکن چون من چ_        

 یم... ای با خودت کنار بنیبرو بش...  کارو نکننی ای کنی من زندگي به بعد برانیا
 تونستم ی و من نمی گرفتی مدی که خودت باهیمیتصم... ؟ی جدا بشدی از فريخوا

اگه ... دمی چون حال و روز جفتتون رو دم، شیحاال هم مانعت نم... مجبورت کنم
 موجود طی تو شرای زندگنی اي کنه، بدون که من به ادامه یدونستن نظر من آرومت م

 ...رهی خواد دخترش طالق بگی دلش ميهرچند کدوم مادر...  نبودمیراض
 

 : دهدی فرست و ادامه می مرونیآهش را ب        
 

 که نبودی ايم برااگر سکوت کرد...  موافقممتی من با تصمطی شرانی اياما تو _        
حاال ...  هما جانيدیفهم...  به خاطر مننکهی نه ايدی رسی مجهی نتنی به ادیخودت با

 یچ "خودت" نیبب...  و برو دنبال هموني خوای می چتی از زندگنی ببنیهم برو بش
 ...ی کنرونی و کامل از دلت بدی فری تونستقتالبته هر و...  هماي خوایم
 

 نی راست سراغ اولکی روزانه ام ي هاي روادهی پي شوم و به جایوارد پارك م        
اصال خودم .  در تنم نماندهی جانچیامروز ه. نمی نشی مشی روم و روی می خالمکتین

 ی را از چشمان مامان میتیهرچند نارضا.  کشاندمنجای از خانه تا ایرا به جان کندن
 . در خانه بمانمم توانستیخواندم اما واقعا نم



 850 

 داشتم و دارم و چقدر خوب که مامان و هامون یی به تنهااجی احتتی نهایامروز ب        
 . کردن نبودي به نقش بازیاجی خبر دار شده بودند و احتدیهر دو از آمدن فر

 
 "يدی شدم سالمت رسی باخبر مي جورهیکاش  "        

 
 هم می که از هم جدا شدیاگر همان وقت.  دهمی ام مینگاهم را به ساعت گوش        

 . بودامدهیکاش تنها ن.  زندی حال دلم شور منیبا ا. دهیراه افتاده باشد، هنوز نرس

 ي ترسم شادی اما مرمی دهم با محمد تماس بگی محی ترجاری و محمد و مازانیم        
 . امروز را ندارمي باشد و من واقعا توان مرور هزار باره ششیپ
 

 چه حال نیا.  نه راه برومنمی توانم بنشینه م.  افتمیم و راه م شویبلند م        
 . ستیمزخرف

 . دارمی بر نمنی زنم و نگاهم را از زمیآرام آرام قدم م        

 جواب داده ي جدیلی چه گفته و او خدی بودم که فردهیبا خجالت از مامان پرس        
اما هر .  گفت و بحث را تمام کرده بودی خواست من بدانم به خودم میبود که اگر م

 . کردی حالش حال بدم را بدتر مدنیچه بود مامان آنقدر گرفته و در فکر بود که د
 

 ي روتای نام بدنی فرستم و با دی مرونی لرزد نفسم را بی که در مشتم میگوش        
 . کنمی با مکث ارتباط را برقرار میگوش

 
  جانتایسالم ب _        

 
 ن؟یسالم هما خانم خوب _        
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 خوبم _        
 

تو رو خدا ... دیاز داوود شن...  نگفتميزیهما خانم به خدا من به هامون چ... ممم_        
 ...دیاز من ناراحت نباش

 
 !حدسش سخت نبود        

 
 ...ستمیناراحت ن... زمی نداره عزیاشکال _        

 
 کنم و باز به ی سر راهم کج ممکتی حالم را به سمت نی سست و بيقدم ها        

 :دی گوی شوم که مردد می آوار مشیرو
 

 بهی دونم که خب من براتون غری میعنی خواستم بگم که یم... هما خانوم... مم _        
 دوست هی مثل دی دوست دارم اگر شما دوست داشته باشیعنی تونم یاما م... ام

 ...کنارتون باشم
 

 . شودی و چشمانم از اشک تار مندی نشی ممی لب هاي بغض دار رويلبخند        

 " رو پر کنهي شادي تونست جایم"        

 .ستیحالم دست خودم ن        

 . اخبار را هم دارمنی شادتري کردن براهی گرلی کنم پتانسیامروز حس م        
 

 ...زمیممنونم عز _        
 

 . و باز مردد استدی بگويزی خواهد چی کند او اما انگار میاحافظمنتظرم خد        
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 مجتمع هی پدرم یعنی که من دی دونیم...  خواستم بگم که خب یم... هما خانوم _        
 خواستم یم... دمی دگروی جلوش همدشیهمون که چند ماه پ... آموزش زبان داره

من فکر کردم شما اگر وقت داشته ... می داراجی خب ما به معلم احتیعنی... بهتون
 ...شهی خوب میلیخ... دیباش

 
.  استری نظی منِ درب و داغون بي براشنهادشیپ.  کنمیمحبتش را کامال حس م        
 گری ست و من با خودم عهد کردم دي از سر دلسوزشنهادی پنی شک ای دانم بیاما م

به هر حال .  حرف بزنم که ناراحتش نکندی کنم با لحنی میسع.  بار ترحم نرومریز
 . استری ختشی دانم نیم
 

 یلیبه هر حال خ...  باشمی مناسبي نهی کنم گزی جان اما من فکر نمتایممنونم ب _        
 ...شنهادتیممنونم از پ

 
 :دی گوی معیسر        

 
 دی کنیباور نماصال اگه ... به خدا...  خواستم ناراحتتون کنمی نمدیباور کن _        

من گفتم اگر شما هم دوست ... می دادی روزنامه هم آگهيما تو... دینیخودتون بب
 ...دی مصاحبه شرکت کني تودیدار

 
 مهربان است و کاش سهم تی نهای دختر بنیا.  ناراحتش کنمدی آیدلم نم        

 .هامون من باشد
 

 ... کنمیبش فکر م... يممنونم که اطالع داد.... زمیممنونم عز _        
 



 853 

 :دی گویذوق زده م        
 

... دی که خود شما گفتیگفت هرچ... راستش اول به هامون گفتم...  خوبهیلیخ _        
 ... شمی خوشحال میلیبه هر حال من خ

 
 ... در کار نباشهي بازی پارتي که قول بدیبه شرط _        

 
 :دی گویبا خنده م        

 
 مصاحبه شرکت ي باورتون نشه اما من خودمم تودیشا...  راحت باشهالتونیخ _        

 وقت هی که دنی کوچولو ها رو بهم ميکردم و بعد استخدام شدم تا االنم فقط کالسا
 ... ندارنی مورد اصال شوخنیپدرم تو ا... هوا برم نداره

 
اما به امتحانش .  شدمی اوصاف من صد درد صد در مصاحبه رد منیخب پس با ا        

 . داشتمی دوش مامان بر مي هر طور شده بارم را از رودیبا. دی ارزیم
 

 ... جانتایبازم ازت ممنونم ب _        
 

 نیبا ا.  آرام تر شده امی کنم کمی کنم، حس می می خداحافظتای با بنکهیبعد از ا        
 می برادی از حال فري فرستم تا خبری مامی محمد پي آورد و برایحال دلم طاقت نم

 وی ام سی را در گوشاری او ومازي خطم شماره يبعد از عوض کردن دوباره . ردیبگ
 گرفتند حواسم باشد و مثال از ی کردند و تماسدایام را پ کرده بودم که اگر باز شماره

 حواس جمع نبود، نی به ایاجی احتگریاما حاال د.  ارتباط را برقرار نکنمی حواسیسر ب
 . را تمام کرده بودمزی همه چگریدچون 
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 ی و مزاحم عقل و منطقم تشر می شاکي فشارم و به صدای مشتم مانی را میگوش        
 :زنم که

 
 "ندارم؟...  نگران باشممیی پسرداي حق دارم براگهید "        

 
 ی کنم و سرم را به عقب بر می حواله اش میعقلم قانع نشده، من هم به جهنم        

 . دهمی مي ابرمهی گذارم و نگاهم را به آسمان نی ممکتی نی پشتيگردانم و رو
 

 " از بابت هامون راحت بشهالمیباشد خ...  بدمشی آزمادیبا...  دکتررمیفردا م"        
 

و نگاهم با اخم .  شومی کنارم به سرعت از آن حالت خارج میبا نشستن کس        
 .ندی نشی موشی داري چهره يرو
 

 !ترسوندمت _        
 

 مخاطب قرار دادنش يمعذب از حضور و نحوه .  شودی محکم تر ممیاخم ها        
 :دی گوی دانم چه کنم که باز مینم
 

 شوهرت رفت؟ _        
 

 يزی بندد و باز قبل از آنکه چی چشمم نقش مشی به سرعت پدی فرياخم ها        
 :دی گوی نامتعارف بر خورد کرده که محتاطانه میلی فهمد خی انگار مم،یبگو

 
 ن؟ی کردم جدا شدیمن فکر م... قصد ناراحت کردنت ندارم _        
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 :دی گوی معی خواهم بلند شوم و او را با افکارش تنها بگذارم که سریم        
 

 ... برخوردم درست نبوددی خوام، شایعذر م...  کنمیبمون خواهش م _        
 
 ي که به واسطه یی معذبم، اما به خاطر آشناشیاز حضور و حرف ها و نگاه ها        

 .نمی نشی وجود دارد منمانیهامون ب
 

 ؟ی انقدر کم حرفشهیهم _        
 

 . ندارمشی سوال هاي برایواقعا جواب        
 

 ...من خب _        
 

 :دی گویذبم م و با اشاره به حس و حال معدی آی حرفم مانیبه م        
 

 ...می زنی حرف ممیراحت باش، فقط دار_        
 

 .ستی مرد انگار کال حالش خوش ننیا.  شودیاخمم باز در هم م        

 :دی گوی زند و می ميلبخند        
 

.  اومده بودمشی چهار سال پنیقبل از ا... رانیمن همش سه ماهه که برگشتم ا _        
 ... کنمی می که کانادا زندگشهی میحدودا هفده سال
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 ور یخوش به حال مادرت که برگشت... خب به من چه" می خواهد بگویدلم م        
 بر چهره بنشانم که صد ي لبخندی کنم الکی می کنم و سعیاما فقط سگوت م "دلش

 . استجهی نتیدرد صد ب

 قبل از آنکه به نباریو ا خندد ی خواند که باز میاو هم انگار حرفم را از نگاهم م        
 توجه به او به ی شود و من بی ام بلند می گوشامکی پي اش ادامه دهد صدایسخنران

 : خوانمی از محمد را مدهی رسامی کنم و پی را باز میسرعت قفل گوش
 

 " دمی بهت خبر مدیرس... هنوز تو راهه... نگران نباش حالش خوبه "        
 

 يکاش به جا.  کنمزی خواهد خودم را حلق آوی افتم دلم می م اش کهیی تنهاادی        
 . تا عاقبت سبک شومختمی ری دوش مانده بودم و آنقدر اشک مری همان جا زنجایا

 با عذاب وجدانش دست و پنجه نرم کی سرد و تاري جاده هاانیحتما حاال تنها م        
 . کندیم

 شوم که با بلند شدن ی بلند ممی کشم و آرام از جای مقی عمی اراده آهیب        
 :می آی به خودم مم،ی روبروستادنشی و اوشیدار

 
 ... برمدیمن با... دیببخش _        

 
 :دی گوی و متفکر، آرام ميجد.  کندی نگاهم میکم        

 
 برسونمت؟...  هستنیماش _        

 
 !ممنون... نه _        
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 شوم و چه ی جانم از او دور می بي مانم و با قدم های نمیو حرکتمنتظر حرف         
 . گذاردی رسد و مرا به حال خودم میخوب که شعورش م

 
 ي از روزهاگری دی چند روز مدلنیا.  شومی پست خارج مي حوصله از اداره یب        

 سوهان روح یقی حقری تعبم،ی که برایمدل.  ام را تجربه کرده بودمیمزخرف زندگ
 .بود

 ی خشک مي پر از آب و برگ هاي جوي دهم و از روی را فشار منمی ماشموتیر        
 انی مالل آور و اعصاب خرد کنش به پاي خواهد حاال که پروسه یگذرم، دلم م

تنم را به رختخواب بسپارم و مغزم را به .  بدون اتالف وقت به خانه برگردمده،یرس
 !ی و فراموشیاهیس
 
 علم کنم و دقِ دلم را بر انی منی اي خواهد مقصری دلم مبی روزها عجنیا        

اما امان از !  شودوانهی دلِ دنی آرامش مهمانِ ای از قبلَش کمدیسرش آوار کنم تا شا
 ی هم چاره ات نمی آنگاه خودزنست،ی نتی های جز خودت مقصر بدبختی که کسیوقت

 !شود
 

 ي بعد از بازگشت و حرف هادیفر.  زنمیفرستم و استارت م ی مرونینفسم را ب        
 نی طاقت اگریآخر، باز هم دست و دلش به درخواست طالق نرفته بود انگار، و من د

باز با خانم مشک سار تماس .  در شناسنامه را نداشتماهی سي لکه کی وصل به یزندگ
 . روددیگرفتم تا به سراغ فر

 درخواست دی فردارشان،ی ارتباط باز بود و چند روز بعد از دي بار اما راه هانیا        
 .طالق داد
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 دادم؛ ی مشی آزمادی آغاز شد که من باي مزخرف تر از لحظه اياما روزها        
باز هم .  کردی حالم را بد ميزی از هر چشی بود که بيزی چنی و اي باردارشیآزما

 !آش نخورده و دهان سوخته من بودم
 

 تر عی هر چه سردیبا. رمی گی مشی بزرگراه را در پری زنم و مسی را دور مدانیم        
 دوش ری حمام و زنمی بی کنم، میحاال که فکرش را م.  رساندمیخودم را به خانه م

 درست و ي هی گرکی به اجی احتی رودرواسیب.  از رختخواب استي مناسب تريجا
 !ی دوست داشتني هاي خبری پر از بیب دارم و بعد از آن خواب؛ خوایحساب

 
 . هما گفتن هاموني آن صدای خورد و در پیچند تقه به در م        

 
  توایب _        

 
 تای بیی کتاب زبان اهداانیانگشتم را م.  شومیهمزمان از حالت درازکش خارج م        
 که نی آورد و همی در داخل ميسرش را از ال.  دهمی دارم و نگاهم را به در مینگه م

 دی آخرم با فرداری زند، بعد از دی افتد چشمانش برق مینگاهش به کتاب در دستم م
اما امروز از صبح که از خواب .  گرفتمی دست نمتاب تظاهر هم کي برای حتگرید
 کردم و مشغول ی دانم چه شده بود که بالفاصله کتاب ها را وارسی شده بودم، نمداریب

 کند و ری گیی فکرم جانکهی اي فقط برادیشا.  شدمشی هانی از سخت تریکیخواندن 
 ! ممنوعه سرك نکشديانقدر به ناکجاها

 
 ؟ی داشتيکار _        

 
 : دهدی و به صورتم مردی گینگاهش را از کتاب م        
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  خاموشه انگارتی تماس گرفت گفت گوشتایب _        

 
 ی مدهی کنم که نگاهش به آن سمت کشیاره م اشزی مي خاموش رویبه گوش        
 :شود

 
  دونم چشهی نمشهی روشن نمشبیاز د _        

 
 : چرخاندی ممیباز سر به سو        

 
 ... قراضهنی بخر خودتو راحت کن از دست ای گوشهی می برایب _        

 
  خرم بعدایحاال م _        

 
 : کنمی بحث را عوض معی سر کند کهی در سکوت فقط نگاهم میکم        

 
 تا؟ی داشت بيکار _        

 
 :دی گوی دهد و میانگار دوباره به خاطر آورده باشد سرش را تکان م        

 
 از تو ي خبردهید...  هفته ستنی خواست بگه مصاحبه فقط تا آخر ایآره م _        

 ...نشده خواسته خبر بده
 

 چیه.  دوزمی ممی دهم و نگاهم را به انگشتان پای حوصله تکان میسرم را ب        
 مدت تمام وقت فکرم نیا.  کردی ام می عصبنی شدن نداشتم و همرفتهی به پذيدیام

 تالش کرده بودم، زهی انگکی در تمام عمرم فقط با نکهی بود، آن هم ازی چکی ریدرگ



 860 

 د،یق فر عشد،ی شدن در چشم فردهی دد؛یرس ی مدی به فرمای که مستقي ازهیانگ
 !دی فري فقط برايزی و کال هر چدی فرتیرضا

 ی میتی نهای بی تمام عمرم را از دست داده بودم حس پوچي زهیو حاال گه انگ        
 می شد در تصمی باعث منی کنم و همنشیگزی را جای حسچی توانستم هیکردم و نم

 . و عمل کردن کند باشميریگ

 یمتفکر نگاهم م.  و به او بدهمرمی بگمی شود نگاه از پاهایداخل آمدنش باعث م        
 :کند

 
  شده؟يزیچ _        

 
  برم؟ی چي برایالک... من فکر نکنم قبول شم... فقط ... نه _        

 
 :ندی نشیکنارم م        

 
...  درس دادن به چار تا جوجه که رد شدن ندارهگهید... یشی گفته قبول نمیک _        

من ... ی کنی باال تو با کودکان شروع مي سراغ لوِالي اول کار برنی که همستیم نالز
 ...یشیمطمئنم که قبول م

 
 :می گویمعذب م        

 
  دونه؟ی من می چقدر از زندگتایب _        

 
 :دی گویاخم کرده م        

 
  دونهی نمی خاصزیچ _        



 861 

 
 ..ـی نمیعنی _        

 
 !نی هم؛یشی جدا مي دونه داریفقط م _        

 
 :دی گوی که مرمی گینگاهم را م.  کشمی دانم چرا خجالت مینم        

 
در کل اهل ...  گرفتی نملی تحوی اومدنت که هنوز منو درست و حسابلیاوا_        

 ی بود اما وقتدهی مدت ندنیتو رو هم که ا. ستی هم نهی بقی تو زندگيکنجکاو
به هر حال مودنگار ...  حد بهش گفتمنی برات، در همرمیخواستم ازش کتاب بگ

 . دوستیشدنت رو م
 

 :می گوی دهم و باز می تکان مشیسرم را به نشان درك حرف ها        
 

  کار بده؟شنهادی به من پیتو ازش خواست _        
 

 شلوار بی اش را از جی آنکه جوابم را بدهد گوشي کند و به جایمهربان نگاهم م        
 ی شود، اخم کرده نگاهش می آورد و مشغول شماره گرفتن می مرونیگرمکنش ب

 آزاد در سکوت اتاق پخش ي بوق هاي گذارد و صدای مکری اسپي را رویکنم که گوش
 . شودیم

 ي شود بوق های که هر لحظه پررنگ تر مي کنم او اما با لبخندیمنتظر نگاهش م        
 تای بي انقدر ذوق دارد که صداشی کجانی شمارد و من مانده ام که ای فرجام را میب

 ی هامون مظی گرد شده نگاهم را از لبخند غلي شود و من با چشم هایدر اتاق پخش م
 : دهمی می و به گوشرمیگ
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 الو هامون _        
 

 زمیسالم عز _        
 

 ؟یسالم، خوب _        
 

 :دی گوی دهم که می رخ هامون ممینگاهم را به ن        
 

  مصاحبهي براادی نمگهی هما منیبب... خوبم _        
 

 : شودی می پر از ناراحتتای بيصدا        
 

 آخه چرا؟ _        
 

 ...ستی نی راض،ي کار بدشنهادی کنه من از تو خواستم بهش پیفکر م _        
 

 رو بده بهشون من با خودشون یبرو گوش...ی از من خواستیخه تو ک بابا آيا _        
 .صحبت کنم

 
 :دی گوی می دهد و با بدجنسی باال رفته نگاهش را به من ميهامون اما با ابروها        

 
 ... رو گرفتهمشیتصم...  دنده ستهی هما غد و گهی دستیالزم ن _        

 
 فقط یستی رو بده من صحبت کنم تو که بلد نیبرو هامون گوش... ی چیعنی _        

 کال يعادت دار...  که ناراحت شدنی گفتيزی چهیحتما تو ... ی کنیکارا رو خراب م
 ...یهمه رو ناراحت کن
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 :می گوی و متای از لحن بردی گیخنده ام م        

 
 ...ناراحت نشدم _        

 
.  رسدی به گوشمان نمی واکنشچی کند که هی هنگ ممی صدادنیاحتماال از شن        

 :دی گوی با مزه مي که با پچ پچ رمی گی مان را مي خنده يجلو
 

 ه؟یهامون ک _        
 

 .می خودمان را کنترل کنمی توانی نمگرید        

 :دی گویهامون با خنده م        
 

 ... بودکری رو اسپی شنوه گوشی هما داره صداتو مزمیعز _        
 

 :دی گوی شود و دستپاچه می هول مچارهیدختر ب        
 

 ...سالم هما خانم... نه... یعنی... دیببخش...  هاموني وايا _        
 

 ؟ی جان خوبتایسالم ب _        
 

 ...دمی من نفهمدی ببخشن؟یممنون شما خوب _        
 

 :می گوی روم می شوم و به سمت در اتاق می که بلند میدر حال        
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در ... امی مصاجبه هم مي برایراست...  تو نبود کهریتقص... زمی نداره عزیاشکال _        
 خواد به هامون بگو ی دلت می راحت هر چالی با خرونی برمیضمن االن دارم از اتاق م
 ...زمیاصلنم خجالت نکش عز

 
 شی و راهم را پمی آی مرونی از ته دل هامون از اتاق بي خنده يهمزمان با صدا        

 نی بودم که به کل ادهی مدت نخندنیآنقدر ا.  کنمی آَشپزخانه کج ميمامان به سو
 . بده بودمادی را از ندیفرا

 آورد و با لبخند ی گذارم مامان سرش را باال می که پا در آشپزخانه منیهم        
 :دی گوی دهم که می مقی عمیجوابش را با تبسم.  کندینگاهم م

 
 ...نی بخندشهی همیاله...  ذوق کردمی خنده تون از تو اتاق اومد کليصدا _        

 
کنارش پشت .  شودیطبق معمول از لحن پر حسرتش اشک در چشمانم جمع م        

 را به سمت خودم زی ميبساط ساالد رو.  آورمیچاقو را از دستش در م. نمی نشی مزیم
 . رودی مخچالی شود و به سمت یم بلند ماو ه.  شومی کشم و مشغول میم
 

 مامان _        
 

 جان مامان _        
 

  مصاحبهي برارمیفردا م _        
 

 : کندی نگاهم متی آورد و با رضای مرونی بخچالی از وهیسرش را با سبد م        
 

 ... خوبهیلیخ _        
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 ی دستشی دارد و مشغول تکه تکه کردنش در پی موز بر مکی. ندی نشیکنارم م        

 . شودیم
 

 ...اما فکر نکنم قبول شم _        
 

 :دی گوی و مرمی پذی آورد که ناچار می تکه موز به سمت دهانم مکی        
 

 ...شهی ش درست مهیبق... ي که تو قدم اول رو بردارنهیمهم ا... ستیمهم ن _        
 

 کشد ی در صورتم مختهی ري به موهایدست.  کندی را نگاه مدمی چشمان ناامیکم        
 :دی گویو م
 

 ... دارممانیچون من به دخترم ا... ستی مهم نزی چچیاصال ه _        
 

 چی زند و مهم تر از آن چقدر خوب که هی طور حرف منیچقدر خوب است که ا        
 . کدامچی هدندی پرسی از روند طالق نمزیچ
 

 .ندی نشی شود و کنارمان میهامون هم وارد آشپزخانه م        

 ي برابی سکی گذارد و مشغول قاچ زدن ی من ميمامان ظرف موز را روبرو        
 . شودیهامون م

 
  باهاتون تماس گرفت؟یمامان خانم فتح _        

 
 ...می با هم صحبت کردشبید _        
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 جه؟یخب نت _        
 

 .دمی دونم گفتم خبر مینم _        
 

 کند که ی گردش مانشانی آورم و فقط سرم می شان سر در نمياز مکالمه         
 :دی گویهامون م

 
 ... داوودي خاله شهی میخانم فتح _        

 
 : پرسمیرو به مامان م        

 
  خانوم؟يهمون ناز _        

 
 :دی گویمون م کند که های مدمییمامان تا        

 
 ؟يدی و دوشیدار _        

 
 ماند اما قبل از هر ی شوند که از چشمانش دور نمی اراده در هم می بمیاخم ها        
 :دی گوی مامان خطاب به هامون میحرف

 
 ... خوشحالن از برگشتنشیلیخ _        

 
 :دی گوی رو به من منباریا        
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 هی باال همساي طبقه نی همي اصفهان نازمی من و هامون اومدی وقتادی مادتی _        
 پسر خواهرش، نی همشی سال با شوهرش رفت کانادا پکیبعد از . مون بود

 ...وشیدار
 

 خانم ي دانستم نازی واضح فقط میلی گذرد اما نه خی از ذهنم مي محوي هازیچ        
 یمان موقع با مامان آغاز م اش از هی شود و دوستیبعد از ازدواجش ساکن تهران م

 گردند و یاما به خاطر کار شوهرش بعد از چند سال دوباره به اصفهان برم. گردد
 نجای شود و آنها ای هامون دانشگاه قبول میوقت  شود، تای ارتباطشان قطع مبایتقر

 . کنندی مدای را پگریکدیدوباره 
 

 شهی می چند ماهوشیه برگشته دار دو هفته ست کيحاال اونم برگشته البته ناز_        
 نی مدت قبول نکردم اما انیمن ا... حاال اصرار به دعوت کردنمون دارن... که اومده

 .میدفعه مادر داوودم چند بار تماس گرفته زشته دعوتشون رو رد کن
 

 ی هم در آن است موشی شک داری که بی مهماننیمعذب از انتظار شرکت در ا        
 :میگو
 

 ...دی کنی خانوم رو دعوت نميخب چرا شما ناز _        
 

 ... گه اول شمای کنه میدعوت کردم اما قبول نم _        
 

 :می گوی مي کند و من کامال جدیهامون مشکوك نگاهم م        
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 راحت الی شبه شما با خهیهمش ... نیزیبه خاطر من برنامه هاتونو به هم نر _        
 .نیبر
 

 : دهمی نرم تر ادامه می کمنباری کنند که ایهر دو اخم کرده نگاهم م        
 

 داوود آنچنان ي نه اصال با خانواده ادمهی یلی خانوم خي من نه نازدیقبول کن _        
 ...دی شما بریول...  شمی فقط خسته مامیب...  دارمییآشنا

 
 رود و در همان ی شود و به سمت گاز می بلند مزیمامان اخم کرده از پشت م        
 :دی گویحال م

 
 ... شبههیدر ضمن به قول خودت همش ... می ری همه با هم ممی برمیبخوا _        

 
نه فقط به خاطر .  کنمی شوم و آشپزخانه را ترك می بلند مزیکالفه از پشت م        

 دهم تنها ی محیترجکال .  در جمع بودن را ندارمي من کال حوصله وشیحضور دار
 . حکم شکنجه را داردمی برای مهماننیباشم و ا

 
 هما _        

 
 : دهمی اتاق ادامه مي را به سورمیبدون آنکه نگاهش کنم مس        

 
 هوم _        

 
 : گذاردی شانه ام مي کنم که دستش را رویدرب اتاق را باز م        

 



 869 

  لحظههی _        
 

 : کندی اش را تکرار مي گردم که باز سوال تکراریبه طرفش بر م        
 

 ؟يدی دوشیدار _        
 

 : دهمیسرم را تکان م        
 

 ...زیالیآره اون روز که همرات اومدم د _        
 

 :دی گویمشکوك م        
 

  زده؟یحرف _        
 

 ...نه _        
 

 ينجوری باشه که ايزی چهی دیبا... ی کنی اخم مادیپس چرا اسمش که م _        
 گه؟ی ديدیواکنش نشون م

 
 :می گوی طفره می پرسد من هم بی پرده میحاال که او ب        

 
همون روز که ... اون شب... شمیکال معذب م... هی جورهی دونم هامون ینم _        

 ...زیچ
 

 چرا آوردن نامش انقدر سخت شده؟        

 :دی آیبه کمکم م        
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  اومده بود؟دیکه فر _        

 
 : دهمیسرم را تکان م        

 
 کرده من ی گفت فکر میم... اونم اومد... آره شبش که من رفته بودم پارك _        

 ... نکرد اما خبی احترامیالبته ب... جدا شدم
 

 :می گوی رود که می در هم مشیااخم ه        
 

 ؟یتو بش گفت _        
 

 ... دونستی مباینه اما خب داوود تقر _        
 

 ... خودت درستش کنی مهمونامی بادیخب به هر حال هامون من خوشم نم _        
 

 . بندمی شوم و در را میوارد اتاق م        

آن !  ستي روادهی واقعا زی خودم را هم ندارم، مهماني روزها حوصله نیمن ا        
خب پدر و .  نداردیمی با آنها ارتباط صمیلی که خود مامان هم خي داووديهم خانه 

 خانم ي نازياگر به واسطه .  استادتری زیلیمادر داوود هر دو سنشان از مامان هم خ
 . نبودکار  هم درینبود، احتماال مهمان

 
 مقابلم جانی با هتای بندم بیدر را که پشت سرم م.  شومیصاحبه خارج ماز اتاق م        

 :دی گوی و مستدی ایم
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  شد؟یچ _        
 

 : دهمیشانه باال م        
 

 ! دونمینم _        
 

 : پرسدی خوابد و محتاط می مجانشی واکنش من هدنیبا د        
 

  بد بود؟یعنی _        
 

 کرد ی نگاه مي جورهی دونم خانمه ی همه شو اما خب نمبایجواب دادم تقر... نه _        
 ...که حس کردم نظرش جلب نشده

 
 خانوم صداقت قضاوت ي چهره يالبته بگم از رو... ستی مهم نالی خیب _        

 االن ممکنه کامال هم ستی صورتشون معلوم ني کال احساساتشون توشونیا... دینکن
 . بوده باشنیراض

 
 : آوردی گوشم مکیسرش را نزد        

 
 ... بد اخالقنی کمهی و بدون انعطاف و درواقع يکال جد _        

 
 : زنمی مرشی به تفاسيلبخند        

 
 ... بودی خوبيبه هر حال تجربه  _        

 
 ...شهیه هاتون خوب ترم م بعد تجربمی شی با هم همکار مشاالیا _        
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 ... ازت ممنونمیلیخ_        

 
 : اندازمی به ساعتم مینگاه        

 
 ...من برم تو هم به کالسات برس... رمی گی وقتتو نمگهیخب د _        

 
 ضی عری شود و با تبسمی کند و هم قدمم می دوشش جابه جا مي را روفشیک        

 :دی گویم
 

 ناهار می با هم بردیاگه افتخار بد... کارمی بکاری بنجایمن امروز کالس ندارم ا _        
 ...دیمهمون من باش

 
 . اندازمنی را هم زمشی رودی آیهر چند حوصله ندارم اما دلم نم        

 
 ،ي اومدنجای همه تا انی و به خاطر من اي بودلیباشه اما چون امروز تعط _        

 ...مهمون من
 

 :می گوی معی خواهد اعتراض کند که سریم        
 

 ... بد مهمون توي دفعه مهمون من دفعه نیا _        
 

 ...نـینه هما خانم ا _        
 

مگه من چقدر از تو ...  خانم رو هم از آخر اسم من بردار فقط بگو همانیا _        
 بزرگترم؟
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 :دی گوی خندد و میم        

 
 ...دی سال ازش بزرگترکیهامون گفته بود ...  چهار سالکی کنم نزدیفکر م _        

 
 : رومرونی کند اول من بی دهد و اشاره می را هل مي اشهیدرب ش        

 
 ينجوریا... به هر حال به من بگو هما... شهی و هفتم تموم مستی بگهیچند ماه د _        

 ...راحت ترم
 

 چشم هما جون _        
 

 : کنمی چپ چپ نگاهش میبه شوخ        
 

 ی خاليهما _        
 

 .دی گوی نميزی چگری خندد و دیم        
 
 

 شخدمتیپ.  شومی خارج میی اندازم و از دستشویدستمال را درون سطل م        
 روم و با رفتن ی مزی ميآرام آرام به سو.  استزی مي سفارشاتمان رودنیمشغول چ

 : زندی اشاره مفمی که به کنمی نشی متای بي و روبروزی خدمت پشت مشیپ
 

 . زنگ خوردتونی گوشدینبود _        
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 نهار خوردنمان را داده رونی کنم، مهم مامان بود که خودم خبر بی نمیتوجه        
 .بودم

 
 .ستیمهم ن _        

 
 :دی گوی متای شود که بی بلند می زنگ گوشي که صدامی شویمشغول خوردن م        

 
 دی جوابشو بددیانگار با _        

 
 ی مرونی ببشی را از جیگوش.  دارمی را برمفمی دهم و کیسرم را ناچار تکان م        

 : کنمی مطبِ دکترِ هامون، با عجله ارتباط را بر قرار مي شماره دنیکشم و با د
 

 الو _        
 

 م خانم سعادتسال _        
 

 .دییسالم بفرما _        
 

 .دی دکتر وقت داشتي با آقاگهی دو روز ديخانم سعادت شما برا _        
 

 درسته _        
 

 دهم و من هم سرم ی که خودش را با بشقابش مشغول کرده متاینگاهم را به ب        
 . اندازمی مریراز
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 هفته به خارج از کی ي اومد که براشیکتر پ دي آقاي براي دفعه اکیسفر  _        
 که یمارانی بي براشتریمنتها ب...  خودشون گذاشتني برانیگزیکشور رفتن البته جا

 ... دارنی اورژانستیوضع
 

 ی دهم و اخم کرده می قاشقم را در بشقاب تکان می زعفراني به جوجه هارهیخ        
 :میگو
 

 ! طورنیکه ا _        
 

 کمتر از ده روز ي برادی وقتتون رو بندازدی تونی مدی باشلیحاال شما اگر ما _        
 نشونیگزی تون با پزشک جای سر همون وقت قبلنکهی اای گردن ی که دکتر بر مگهید
 .دی بشتیزی وي دکتر مرادیعنی
 

 : خوردی به در من نمنیگزی دهم، دکتر جایبه سرعت جوابش را م        
 

فقط .  کنم تا برگردنیصبر م. نمی رو ببقتی خوام خود دکتر حقینه نه من م _        
 . شمی ممنون مدی اطالع بددی نوبتم رو اگر لطف کنقیزمان دق

 
 یسرم را که بلند م.  کنمی را قطع می و گوشمی کنیروز و ساعت را هماهنگ م        

 . اندازدی مری نگاهم سرش را زدنیکه با د.  شومی مواجه متای بي رهیکنم با نگاه خ

 و مشغول دی گوی مي" کنمیخواهش م" حواس ی که بمی گویم "دیببخش"آرام         
 . شودی مشی با غذايباز
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 هم آشنا بوده مشغول تای بي از به زبان آوردن نام دکتر که احتماال برامانیپش        
 ارتباط است و من حس به هر حال او هم مرتب با دکتر هامون در.  شومیخوردن م

 . بزرگ داده امی سوتکی کنم یم
 

 و حاال هر دو در فکر به سمت می خورده رها کرده امی نبای را تقرمانیغذاها        
 مصاحبه استرس داشتم ياز بس برا.  بودماوردهی ننیامروز ماش. می روی متای بنیماش

 که هنوز در یی آرام به اومی رسی که منشی ماشکینزد.  شده بودمی رانندگالی خیب
 :می گویفکر است م

 
 رم ی می جا راحت با تاکسنی شم از ای مزاحمت نمگهی جان من دتایخب ب _        
 ...خونه

 
 :دی گوی فشارد می را منشی ماشموتی کشد و همزمان که ریاخم در هم م        

 
  اصال امکان ندارهيوا _        

 
 : دهدی کند و ادامه میاز م بمیدرب جلو را برا        

 
 .دی کنم سوار شیخواهش م _        

 
 را دور نیاو هم ماش.  شومی کنم و سوار می که تعارف نمدی گویآنقدر مصمم م        

 چرخد و ی را روشن کند که مردد به طرفم منیمنتظرم ماش.  شودی زند و سوار میم
 :دی گویم
 

 ...خب تلفنتون...  نداشتم امای واقعا قصد فضولدیببخش... ام _        
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 . کنمی ام لعنت می حواسی بي کند و من باز خودم را برایمعذب نگاهم م        

 
 ... بود که دکتر هامونهقتیمنظورتون همون دکتر حق _        

 
 . دهمی فرستم و سرم را تکان می مرونینفسم را ناچار ب        

 : پوشاندی تمام چهره اش را مینگران        
 

 ... حالش بد شده باز به من نگفتهیعنی...  شدهيزیچ _        
 

 :چهره اش ملتمس در انتظار جواب است        
 

 ... همون وضعهي راحت هامون توالتینه خ _        
 

 :دی گوی کند انگار که باز میباور نم        
 

 ...دیده به من بگ شيزی کنم اگر چیخواهش م _        
 

 . خودم وقت گرفتميبرا... من...  نشدهيزیچ... نه_        
 

 : شود انگاری مشتری اش کاسته شود بی آنکه از نگرانيبه جا        
 

 خودتون؟ مگه حالتون بده؟ _        
 

 به او هم دیحاال با. رمی گی نگاهم را مانیگو "نچ" دهم و یکالفه سرم را تکان م        
 ی مشتری بي مطمئنن باعث کنجکاونی و ادی نگويزی باره به هامون چنی گفتم در ایم
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 کنم و شک را از یدوباره نگاهش م. ختی ری به هم ممی برنامه هاجهیشد و در نت
 . خوانمیچشمانش م

 
 کنم ی کنم و در ذهنم دودوتاچارتا می دانم چقدر در سکوت فقط نگاهش مینم        
 : آوردی مرونمی از فکر بشی صداکه با

 
 هما جون _        

 
 : کنمیباز نفسم را پوف م        

 
  خودمون بمونه، باشه؟نی بهت گفتم فقط بی هرچي قول بددی باتای بنیبب _        

 
 :دی گوی دهد و باز میآب دهانش را فرو م. نمی بیترس را در چشمانش م        

 
 هامون حالش بده؟ _        

 
 . سوزدی اش مدهی چشمان ترسي براتی نهایدلم ب        

 به من ي ارث پدرنی بودم، کاش اضی هامون مري کاش من به جايآخ خدا ا        
من هم .  کردندی دغدغه با هم ازدواج می دو بنیآن وقت ا.  بود نه به هاموندهیرس

 زی ام نگران از دست دادنش شوم، پس همه چيماری را نداشتم که به خاطر بیکه کس
 ی را هم نمدی ازدواج با فرالی خيماری باشتن شد و احتماال اصال با دی مریختم به خ

 ! شدی نماهی سي لکه نی اریکردم و او هم اس
 

 :رمی گی کشم و دستش را در دست می مقی عمیآه        
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فقط اگه تو به من کمک ... الش خوب بشهاتفاقا هامون قراره ح... زمینه عز _        
 ؟یکن
 

 ؟يچه جور... خوب شه _        
 

 :می گوی مي فشارم و جدیدستش را م        
 

  خب؟،ی کنی جا فراموش منی هميدی شنیقول بده هرچ... تایاول قول بده ب _        
 

 : دهدیهول سرش را تکان م        
 

 ! دمیقول م _        
 

 ! مو بدم به هامونهی خوام کلیمن م _        
 

 !نه _        
 

اصال قرار نبود ...  کس بفهمه، منظورم مامانم و هامونهچی هستیچرا اما قرار ن _        
 !ی دونی کس بفهمه اما خب حاال تو هم مچیه
 

 "اریالبته بعد از ماز ":  کنمیو در دلم اضافه م        

 :می گوی دهم و می کند که تکانش می و منگ فقط نگاهم مجیگ        
 

 !ي قول دادتای نره بادتی _        
 

 ست؟ی نیاما هامون راض _        
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 نی اانیانگار او هم در جر.  دوزمی کنم و به روبرو چشم میدستش را رها م        

 . قرار داردیمیبحث قد
 

 ... بفهمهيزی هامون چستیگفتم قرار ن _        
 

 ام مانده رهیخ.  شودی مدهی و نگاهم به سمت صورتش کشدی آیسکوتش کش م        
 کشد و نگاهش را ی بر چشمش می دستندی بینگاهم را که م.  استسیو چشمانش خ

 : دزددیم
 

دروغه اگه بگم خوشحال نشدم، اما ناراحتم ...  بگمدی بای دونم چیمن نم _        
شماهستم به خاطر خود ! 

 
حال هامون و ...  مهم فقط حال هامونهستمیاالن من مهم ن... ناراحت نباش _        

 .مامانم
 

 ن؟ی خوبیلیشما خ _        
 

 : زنمی مشی به رويتک خند        
 

  باشه؟می زندگدی تنها کارخوب و مفنی ادیشا _        
 

 :ردی گیمهربان دستم را م        
 

 ن؟ینگ ينجوریا _        
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 زند درش ی که در چشمانش موج مي اهی گري حال و هوانی خواهد از ایدلم م        
 :می گوی منی همي برااورم،یب

 
  بگم؟يپس چه جور _        

 
 يخنده ا. ردی گی فهمد و خنده اش می کند بعد منظورم را می نگاهم مجیاول گ        

 و من زدی ری شر شر مشیاشک ها.  شودی ملی تبدهیکه هنوز جان نگرفته به گر
 ی چشمان خودم هم به اشک مرد،ی گیشوکه و خودش انگار خجالت زده نگاهش را م

 ی تد و تند می لرزانيبا صدا. رمی گی مبر  برم و او را دری مشی که دستم را پندینش
 :دیگو
 

 ...یمرس... نی خوبیلیشما خ...  بگمی دونم چیمن نم... ی هما جون مرسیمرس _        
 

 .ردی آرام گی گذارم کمی کنم و میکمرش را نوازش م        

 بودمش حس کرده دهی را هر بار که دنی کرد ای را تحمل ميادیاو هم استرس ز        
 .دی کشی عذاب متی نهای بابت بنی گفت و از ای باره منی در ایهامون هم گاه. بودم

 
 ی مشی مشغول پاك کردن اشک هاانی گودی و ببخشردی گی فاصله میبعد از کم        
 .شود

 :دی گوی دهد و میدوباره نگاهش را به من م        
 

  نفهمه؟ی کسدی خوای ميچه جور _        
 

 ! نفهمهی رو کردم البته اگر کسزی فکر همه چبایتقر _        
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 :دی گوی کند و بعد مطمئن می سکوت میکم        
 

 ... راحت باشهالتونیخ...  ذارمیمن تنهاتون نم. دیمک من حساب کن کيرو _        
 

 . خندمی مشیبه رو        

 !بودنش خوب است        

 ی مزانیسرم را از پشت آو.  دهمی می ام را به صندلهی بندم و تکیکتاب را م        
 ی مرونی بقی عمیحرص درونم را با آه.  بندمی سقف ميدی سفيکنم و چشمام را رو

 .فرستم

 شده بود و هامون هم نتوانسته ختهی امشب ري داوود براي خانه ی مهمانيبرنامه         
 . کندي مامان کاري پاکیبود در برابر مرغ 

 سر برآورده بود اما انمانی می و نگراني پا از سر دلسوزکی مرغ نیهرچند ا        
 . را نداشتمرششیحس و حال پذ

.  رفتمی نمرونی هم بي روادهی پي برایه مدام در خانه بود و حتبعد از مصاحب        
 را از ي ابهی غرچی هي بود و من کال حوصله وشیترسم از رو در رو شدن دوباره با دار

 .مذکر و مونث نداشتم

 : را داده بود و گفته بودی خبر مهماني جدیلی که مامان خروزیاما د        
 

 "! شبه هما تحمل کنکیفقط "        
 

.  زده بودم تا مبادا با اخالق گندم مامان را ناراحت کنمرونی حوصله از خانه بیب        
 کاری شک بی فکر که او بنی گرفته بودم، با اشی پارك را پری مدت مسنیطبق عادت ا
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بعد هم به خودم پوزخند زده بودم که چقدر !  مرا بکشدکی که در پارك کشستین
 !ی اتفاقداری دکی ي آن هم برامودم را دست باال گرفت خیالک

 ي توجه به اطراف برای فکر ذهنم را از حضورش دور کرده بود و من بنیهم        
 بچه ها ي بازنی زمي روبرویمکتی ني راه او را نشسته روي هاانهی رفتم که میخودم م

 خانه کج ي را به سورمی به شوك وارده ندادم، فقط دستپاچه مسیفرصت آنچنان! دمید
 .کردم

 
 ي خالص را زده بود و در جواب تمام سکوت و اخم هاریهنگام شام هم مامان ت        

 : گفته بودیمن به موضوع مهمان
 

 اما يای با خودت کنار بی بود که بتوننی اي که به حال خودت گذاشتمت برانیا"        
 کردنت رو ی مدل زندگنی و انمی تونم بشی منم نم،ي نداري قصدنی تو همچیوقت

 تو یصب تا شب نشست...  بشهی که چی بشزی مردم گري خوایاز حاال م... نگاه کنم
 "  همای چدیبه ام... ی کنی نگاه مواروی درو ديخونه دار

 
 آشپزخانه را ترك و بحث یظی غليو در جواب مامان گفتن هامون با چشم غره         

 .را تمام کرده بود
 

 بلند ی صندلي دهم از روی کنم و همانطور که گردنم را ماساژ میسرم را بلند م        
 خواهد یدلم نم.  رومی کنم و به سمت پنجره می رها مزی ميکتاب را رو.  شومیم

 و دی دارد تا با بهار و عی هم خوانشتریحس و حالم با زمستان ب. زمستان تمام شود
 .ینی چننی ايمناسبت ها

 
 . رومی مرونی کنم و از اتاق بیژاکتم را تن م        
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. نمی بی باز اتاقش ممهی در ني هامون از الراهنی پدنیمامان را در حال اتو کش        
 چه بپوشم هم فکر نکرده ام چه نکهی به ایمن حت.  کنمی را به سمت هال کج مرمیمس

 !گری دي هاي بازیرسد به اتو زدن و قرت

 ام خبر ندارند قرار ی که از زندگی جمعانیدوست ندارم در م.  ندارم یوبحس خ        
من هنوز به .  جواب بمانمی بشترشان،ی بیی از سر آشناي و مورد هجوم سوال هارمیگ

 ای مطلقه ام می بگودی بادی پرسی دانم اگر کسیاصال نم. تاهل عادت نکرده مجرد شدم
 آزار نی بشنوم که به فکر جوابش باشم و این مورد سوالیاصال دوست ندارم در ا! نه

 !دهنده است
 

 کنم و ی را تماشا مونی تلوزي روبروي کاناپه ي هامون به خواب رفته رویکم        
 . کنمی آشپزخانه کج مي صدا راهم را به سویآرام و ب

 ی و مرتضمی عمو رحيچقدر دلم برا.  بهشت تنگ شدهيآخ که چقدر دلم برا        
 از ي اش هم تنگ شده و وادهی از راه نرسي جوجه ی و حتي شاديدلم برا. هتنگ شد

 در ی ترسم حتی که میی تنگ شده، ممنوعه هاگری دي هزاران ممنوعه يدلم که برا
 ! شودنیتر از ا یی مبادا دلم هوااورم؛یذهنم اسمشان را ب

 
 خچالی سمت  کشم و بهی آشپزخانه مي به گلدان سبز و خوشرنگ گوشه یدست        

 . رومیم

 ! پژمرده ام هم تنگ شدهي گلدانهايدلم برا        
 

 ي های تا تمام دلتنگی انداختی دور تند ميآخ خدا کاش چرخ گردونت را رو        
 ! کردمی چرخشِ تندش گم مانیممنوعه ام را در م

 . سوزاندی شود که چشمانم را هم می خارج ممی ناخواسته از گلویآه        
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 ی متی گلوخی شود تا ابد بی که گم نمیدلتنگ.  کردمی خودم را گم مدینه اصال با        
 ! زندی مشیچسبد و به جانت ن

 
 ی خاليبطر.  کشمی نفس سر مکی آورم و ی مرونی بخچالی آب را از يبطر        

 . شومی گردم که با مامان رو در رو می کنم و بر می رها منکیشده را کنار س
 

 ؟ی لباسات اتو کني خوایتو نم _        
 

 نه _        
 

 . گردمی گذرم و به اتاقم بر می و آرام تر از کنارش ممی گویآرام م        
 

 سرم نمی بی از آن نميزی چبای تقریکی که در تاري خانه اي روبرونیباتوقف ماش        
 بار هزارم است که ساعتم را نی کنم ای بلند کرده و ساعتم را نگاه می صندلیرا از پشت

 . خورند انگاری ها جم نمی کنم و لعنتینگاه م

 فرستم که ی مرونی ساعت هفت نفسم را بي خشک شده روي عقربه هادنیبا د        
.  شودی بر چهره بنشانم که نمی خواهم تبسمیبه زور م.  چرخدی ممیسر مامان به سو

 .د شوی دهان کج نمنی استیزور که ن

 :دی گوی شود و مامان با لحن مادرانه اش می مادهی حرف پیهامون ب        
 

 به ساعت ی همی هستنجای که ای تا آخر وقتي خوایم... آخه قربونت برم من _        
نه ...  گذره؟ی کار مثال زمان زودتر منی با ايفکرکرد... ي و حرص بخورینگاه کن

زمان ... د بگذره شاد باش و از لحظه هات لذت ببر زمان زوي خوایاگه م... مادرِ من 
 ی برق و باد منی عی کنی مفی کي داري تو شادهنی که ببنیبد جنس و حسوده هم
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من ...شهی که خودشم خسته مادی انقدر کش م،ي بفهمه غم داریاما امان از وقت... گذره
 ! تجربه کردممی رو بارها تو زندگنیا

 
 . دهمینگاهم را به ساعتم م.  شودی مادهی پنی و از ماشردی گینگاهش را م        

 
 " برن؟ی شون لذت می از زندگيآدما چه جور"        

 
 ی رود و آن را از دور دستم باز می ساعت ميدستم خود به خود به سمت زبانه         

 . کنمی مشی رهای صندلي کنم و روی نگاهش میکم. کند
 

 ي رنگ و هامون با جعبه یاسی و دی سفي هادهی از ارکبای زیمامان با سبد گل        
 اطی به داخل حمی دست هاي شوند و پشت سرشان من، خودم را روی وارد مینیریش

 . کنمیدلبازشان حمل م
 

 کند که مرا ببش ی قد علم ممی روبروي بزرگ و سرتا سري با پنجره هايخانه ا        
 . کندی را افزون ممی های اندازد و حجم دلتنگی بابااتا مي خانه ادیاز اندازه به 

 
 مسن که احتماال ییخانم و آقا.  شناسمی استقبال کنندگان فقط داوود را مانیم        

 حدودا هم سن و سال مامان البته جوان تر وشاداب تر یخانم. پدرو مادر داوود هستند
 جوان و البته ير کنار مرد در بغل دي جوان با نوزادی خانوم است و زنيکه احتماال ناز

و .  زنم پدر داوود باشدی که حدس میی آقايجوان شده   برابر اصل و مدلیکپ
 ی دوشم کم مي از بار روی کمنی و همنمی بی نمانشانی می ناموشیخداراشکر دار

 .کند
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 و انگار ندی آی بلند به سمت مامان و هامون مي خانوم با قدم هايداوود و ناز        
 . شودیمراسم آغاز م

داوود و هامون هم با هم بگو .  کندی خانوم مامان را در برگرفته و رها نميناز        
 جوان که حاال نوزاد ي اند و آن آقاستادهی مسن عقب تر ايخانم و آقا.  کنندیبخند م

 .دی آی رساند و زن جوان به سمت مامان میرا در بر دارد خود را به هامون م

 :زدی هم اشک بری خانم کم مانده کميناز        
 

 ... چقدر دلم هواتو کرده بودیاگه بدون... چهریپر _        
 

 : از او نداردیمامان هم دست کم        
 

 ...نطوری جان منم هميدل به دل راه داره ناز _        
 

 ی خانم دل از مامان ميناز.  کنمی مشانی ام و فقط تماشاستادهیعقب تر از همه ا        
 . شکفدیگل از گلش م.  افتدیکند و نگاهش به من م

 
 ... خودشي شده برای ماشاال چه خانمي وا؟يدخترته پر _        

 
 و چدی پی ممیدستانش را دور شانه ها.  رومی مشی پی که قدمدی آی ممیبه سو        

 ی دستانش فشرده مي کند و در حلقه ی مدای سالم گفتن کوتاه پکیمن فقط فرصت 
 .شوم

 :دی گوی گوشم مری موجود زي بگو بخند و همهمه ي صداانیدر م        
 

 ...داریمشتاق د. زمیسالم عز _        
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 همه محبت به چهره ام نی که از ایبا تبسم.  کندیدستانش را از دورم باز م        
 :می گوینشسته م

 
 نیهچن. ممنونم _        

 
مامان .  رودی کند و خودش به سراغ هامون می متی خانم مرا به جلو هدايناز        

 ی بار همان زن جوان خوش رو مقابلم قرار منیا. دهی به پدرو مادر داوود رسگرید
 : آوردی مشی گشاده دستش را پیی و با روردیگ
 

 ... هستم عروس خانوادههیمن حان... دیخوش آمد... سالم _        
 

 . فشارمیدستش را م        
 

 .هما هستم... سالم ممنونم _        
 

با داوود و .  کندی متیگرم و مهربان مرا به سمت پدرشوهر و مادرشوهرش هدا        
 . کنمیبرادرش هم با حرکت سر و زمزمه وار سالم م

 و دی آی مشی که مادرش پمی گوی پدرو مادر داوود محترمانه سالم ميروبرو        
 :دی گوی و مهربان مردی گی بازوانش مانی او مرا منباریا

 
 ...يصفا آورد... يخوش اومد... سالم دخترم _        

 
 :می گوی زده مخی ي هماي استقبال گرم برانیخجالت زده از ا        

 
 .دیشما لطف دار... ممنونم _        
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 .می گوی کند و من آرام پاسخ می میپدرش هم گرم سالم و احوالپرس        

 . فهمندی را همه با نگاه کردن به من منی کنم ایمعذبم و حس م        

 نی به تکرار ای کند و من سعی مهربانش مهمان مي مدام مرا به لبخند هاهیحان        
 . دارمندیفرا

 یاز دلتنگ و ابری تمام نشدني خانم و مامان و قربان صدقه رفتن هاي ناريصدا        
 . همه نشاندهي لبخند به چهره شانیها

 نوبت به من هی که با تعارف حاننیهم.  شوندی وارد خانه مکی به کیبزرگتر ها         
 داوود و برادرش که همراه هامون پشت سر ما ي رسد درب خانه با صدا باز و صدایم

 : شودیهستند بلند م
 

 ... اومدوشمیدار _        
 

 چرخد و من ناچارا به ی به پشت سر مهی بروم که حانای برگردم دی دام باینم        
 ابراز شی در حال گرفتن نوزاد از پدرش براوشیدار.  گردمی از او بر متیتبع

 . کندیاحساسات م
 

 ... تو رونمتیبب...  خوشگل عموایب_        
 

 ی مشی دهد که پی موشی کند و دوباره نگاهش را به داریهامون کوتاه نگاهم م        
 دهد و ی و همانطور که برادرزاده اش را در آغوش دارد با هامون دست مدیآ

 . کندی میاحوالپرس
 

 به به احوال هامون خان _        
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  گذره؟ی خوش میشما خوب... ممنون _        

 
 ! گذرهیم... خداروشکر _        

 
 :می گوی و کوتاه سالم مرمی گیهم را م افتد به سرعت نگاینگاهش که به من م        

 
 ...دی خوش آمدیلیخ... سالم خانم _        

 
 ممنون _        

 
 . شومی چرخم و وارد خانه می درنگ می بهیبا تعارف حان        

 !شی بود با آن نگاه هاامدهیکاش ن        

 خانم که ي نازي درون دستم است و گوشم به صداینگاهم به استکان شاه عباس        
 وشی داري خواهد که صدای را منجای کند و دلش ای متی سرد ونکوور شکاياز هوا

 : کندیصحبتش را قطع م
 

 ... خاله جانی هستیی سرمايادی زگهیشما هم د _        
 

 از ی ساعتمین.  شودی مدهی آمدنش کشرینگاهم خود به خود به سمت مس        
 از دوش تی نم دارش حکاي و موهاوستهیه به جمع پ گذرد و او تازی مدنمانیرس

 !گرفتنش دارد
 

 ... استخونام باز نشدهخی ی رفتی اما من از وقتگهیراست م _        
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 نمی بی چشم مي دهم و از گوشه ی درون دستم ميباینگاهم را باز به استکان ز        
 ی مبل دونفره نشسته مي کنار هامون که در واقع در کنار من روی مبل خاليکه رو

 . شودی و با هامون مشغول گفتگو مندینش

 که ی دهم و گاهی خانم شان مي مامان و نازي خودم را گوش به حرف هایالک        
 و بر چهره رمی گی از ناکجا قرض می شود، من هم تبسمی شان بلند مي خنده يصدا

 . نشانمیم
 

 حوصله تون سر رفت؟ _        
 

.  دهمی مندی نشی ام مي مبل کناري نازش رویِ نی که همراه نهیهم را به حاننگا        
.  بودند و حاال تازه به جمع برگشته اندییرایاز آغاز نشستنمان او و داوود مسئول پذ

 ی مبل تکي مقابل من روشی کنند و داروی را عوض مشانی هم جاوشیداوود و دار
 :می گوی مهی و رو به حانرمی گیاو م را از گاهمن. ردی گی ميکنار برادرش جا

 
 .دیخسته نباش _        

 
 :دی گویمتواضعانه م        

 
 ...يشما تنها موند...  نکردميکار_        

 
 ! کردمیگوش م... نه خوبه _        

 
 توانم ی دهم از بس کوچک است نمی مشی کوچولوی نینگاهم را به چهره ن        
 :می گوی نباشد معی ضایلی خدنی نفهمنی انکهی اي دهم و براصی را تشختشیجنس
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 ه؟یاسمش چ _        
 

 : دهدی کودکش ميبا ذوق نگاهش را به چهره         
 

 .انتخاب باباش بود... سام _        
 

 ی سام مي کوچک چهره ي تک تک اجزاينگاهم را رو. خب پسر است انگار        
 . رسدی به نظر مینچقدر کوچک و شکست. چرخانم

 
 د؟ی بغلش کندی خوایم _        

 
 دهم و یخودم را مشتاق نشان م!  نهمی شود بگوی نممیآنقدر ذوق دارد که رو        

 و غی ها جبهی آورم معموال بچه ها در بغل غری مشی در بر گرفتنش پيدستم را برا
 که بالفاصله رمی گی سام کوچک را در دستانم مدی امنی اندازند و من به همیداد راه م

 :دی گویم
 

 هی آروميبچه  _        
 

 خودم ي افکار وارونه ي دهم و در دل برای حرفش تکان مدییسرم را به تا        
 ! زنمیپوزخند م

 دست راستم را به ي و انگشت اشاره رمی گیدست چپم را محکم دورش م        
 .م برینوازش مشت کوچکش م

 
 چند ماهشه_        
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 :دی گی مي کودکانه ايبا صدا        
 

 ...دو ماهشه قربونش برم _        
 

 "خوش به حالت"        
 

 ی کنم و من بغضم را با تمام وجود فرو میسام با چشمان گرد شده اش نگاهم م        
 .دهم

 
 زمی عزای لحظه بهی جان هیحان _        

 
 : دهمی که در حال بلند شدن است مي اهینگاهم را به حان        

 
  گردم هما خانمیشرمنده االن بر م _        

 
  کنمیخواهش م _        

 
 دهم که هنوز با ی رود و من دوباره نگاهم را به سام میبه سمت شوهرش م        

 ي رود برای کنم و دلم ضعف میگونه اش را ناز م.  کندیچشمان کنجکاوش نگاهم م
 .رمی خروشان حسرت در وجودم را بگلی سي جلوتوانمینم.  اشی پوست مخملینرم

 
 دادم که ثابت شیمنم رفتم آزما... ادی مرشی گنای از ایکی ي هم به زوديشاد"        

 ". ندارمنایکنم از ا
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 یدلم م.  کنمیند م بلهی حاندنی ددی کشم و سرم را به امیانگشتم را عقب م        
 ستی حواسش به ما نیهمه مشغولند و کس.  دهملیخواهد بچه را به مادرش تحو

 ی میی فضا شده و من باز دلم تنهایقی هامون و داوود هم موسي خنده يانگار صدا
 نی ام را با ای خواهد احساسات منفی نمدلم.  دهمیدوباره نگاهم را به سام م. خواهد

 . شوممی خبر سهی گناه از همه جا بی بيکوچولو

.  کندی می تالقوشی با نگاه دارنباری کنم که نگاهم ایدوباره سرم را بلند م        
 رسد، دستش را به طرف سام ی که مکمینزد. دی آی ممی شود و به سویبالفاصله بلند م

 : کندیدراز م
 

  خوشگل عمو رونیبدش به من ا _        
 

 . دهمی ملشیخدا خواسته بچه را تحوو من از         

 :دی گوی و مندی نشی کنارم مهی حانی قبلي جاقایمنتظرم برود اما دق        
 

 ؟يدوست ندار _        
 

 : کنمی نگاهش میسوال        
 

 ؟یچ _        
 

 : زندیبه سام اشاره م        
 

 !بچه _        
 

 : دهمینگاهم را به سام م        
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 ...چرا دارم _        

 
 . نداردی ربطیافکار مزخرف من به کس        

 یکم.  و نگاهش کنمرمی شود نگاهم را از سام بگی نگاهش باعث مینیسنگ        
 :دی گوی کند و مینگاهم م

 
 !ي رو کنسل کردي روادهیچند روزه پ _        

 
 . توانم بهتم را پنهان کنمینم        

 
 وشی به من آقا داردشیبد...  شرمندهيوا _        

 
 . دهمی مهی و به حانرمی گی مینگاهم را به سخت        

 همان جا شی شود و سر جای هم بلند موشی و دارردی گی موشیسام را از دار        
 . گرددی بر ممیروبرو

 
 

ه اوج  بی نفهمنی اوشی داري بودم که با جمله دهی نفهمی از مهمانيزیکال چ        
 ی کردم نمی ساخته بود، به سر بردم، هرچه ممی که برای و تاآخر من در هپروتدیرس

 ي از شام و صحبت هاچی کالم هکیدر . توانستم فکرم را از جمله اش منحرف کنم
 که دمی رسجهی نتنی و من فقط به اامدی هم نکمیزد نگری دی و او حتدمیبعد از آن نفهم

 ! اعصاب مرا داشتهختنی مردم آزار فقط قصد به هم رنیا
 



 896 

کنار . می روی منی و به سمت ماشمی کنی را ممانی هایهمراه هامون خداحافظ        
 سوار شوم فی تا هامون خان درها را باز کند و منِ بالتکلستمی ایدرب عقب منتظر م

 دهم یفه نگاهم را به مامان مکال.  توجه به من باز دوباره با داوود مشغول شدهیاما او ب
 ی ما را رسمي جمعه شب در خانه ی نکنده و دارد قرار مهماندل  خانميکه هنوز از ناز

 آورم ی دوباره نگاهم را باال میی شدن قدمهاکی که با نزدرمی گینگاهم را م.  کندیم
 را سرش زی خواهد دقِ دلم از همه چیدلم م.  شومی چشم در چشم موشیو با دار

 منِ نی از اي ااخواسته فشارم تا حرکت نی مرهی دستگي کنم اما دستم را رویخال
 :دی گوی کش دار مي سکوت و نگاه های و بعد از کمستدی ای مکمینزد.  سر نزدوانهید
 

 ! خوش نگذشتهیلیانگار خ _        
 

 : کنمی اما خودم را کنترل م،ی از صدقه سر جنابعالمی خواهم بگویم        
 

 ! بودی عالزیهمه چ _        
 

 : کندی خواهد بخندد اما خودش را کنترل می کنم میحس م        
 

 ! بود اما بازم به تو خوش نگذشتی عالزی همه چیعنی جواب نیا _        
 

 ی خندد و می میسی رودروای بنباری فرستم که ای مرونی اراده نفسم را بیب        
 :دیگو
 

 . کنمتتی خوام اذیببخش نم _        
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 کند و ی که خنده از چهره پاك مي داری پس چه مرضمی خواهد بگویدلم م        
 :دی گوی مي جدنباریا

 
 !می تا با هم صحبت کني بدی خوام فرصتیم _        

 
 :می گوی ميمثل خودش جد        

 
 در چه مورد؟ _        

 
 :دی گوی مکث میبعد از کم        

 
 !من... در مورد _        

 
 یدوباره نگاهش م. ستی حواسش به ما نی اندازم اما کسی مهی به بقیمعذب نگاه        

 :می گویکنم و م
 

 ... داشته باشهیلی کنم دلیفکر نم _        
 

 :دی گوی باشد مدهیانگار جواب مرا نشن        
 

 پارك ي توتی روادهی پیشگی ساعت هم فردا راس همونیاگر دوست داشت _        
 ...ی انتظار دارم که دعوتم رو قبول کننانهیالبته من خوشب... منتظرتم

 
 ... امادیببخش _        

 
 ! کنمیخواهش م _        
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 ی و او عقب مندی آی منی دهم مامان و هامون به سمت ماشیقبل از آنکه جواب        

 !رود
 

 ی نممی به رفتن نداشتم اما استرس و فکر رهاي قصدشبی از همان دنکهیبا ا        
 .کنند

 بدانم، اما هر چه باشد دی هست که من بايزی دانم در مورد خودش چه چینم        
 در حال و روز من نخواهد يری دانستن تاثنی شک ایب.  کندی نمی من فرقيبرا

 .داشت

 شی پي از کتاب هایکی. نمی نشی میندل صي و رومی آیاز پشت پنجره کنار م        
 . زنمی کشم و ورق می را جلو ممیرو

 . شودی جوره متمرکز نمچی فکر که هنیامان از ا.  فرستمی مرونینفسم را ب        

 . گذارمی مزی مي زنم و سرم را رویکتاب را عقب م        

 خواهد با مرد ی از همسرم باشم، دلم نمییهر چقدر هم که در مراحل آخر جدا        
 .یلی مالقات کنم حاال به هر دليگرید

 زی ام را به میشانیپ.  دارمی نگه مزانی دارم و آوی برمزی مي را از رومیدست ها        
 گری دي هفته کیخانم مشک سار گفته بود که حداکثر تا .  بندمی فشارم و چشم میم

 . شودی تمام مزیهمه چ
 

 يشوکه به مامان و هامون که با چهره ها.  پراندمی هوا باز شدن در از جا میب        
 . کنمی اند نگاه مستادهیخندان در چارچوب در ا

 شود و دوباره تا چهره ی مدهی در دستان هامون کشینیری شينگاهم به جعبه         
 :دی گوی خندد و می رود که هامون می خندانشان باال ميها
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  خانوم معلم؟يچطور _        

 
 شیصورتم را با دست ها. دی آی مشی کنم که مامان با شوق پی نگاهش مجیگ        

 . کندی اش محکم مهر مي ام را با مهر مادریشانی و پردی گیقاب م
 

 ... دارممانی گفتم بهت ايدید...  دونستمیمن م...  قربونت برم منیاله _        
 

 ی بامزه می کنند که هامون با لحنیها در ذهنم شروع به چشمک زدن مچراغ         
 :دیگو
 

 تو يآخه من موندم چه جور...  شدهی چدهی هنوز نفهمنیمامان باور کن ا _        
 ...مصاحبه قبولش کردن

 
 : رود کهی تشر می خندد و رو به هامون به شوخیمامان م        

 
 ... نکن دخترموتیاذ _        

 
 ! شودیباورم نم        

 : پرسمی شوم و مبهوت می چرخانم، بلند می مانشانیشوکه نگاهم را م        
 

 !قبول شدم؟ _        
 

 :دی گوی و مچدی پی دستش را دور شانه ام منباریمامان با ذوق ا        
 

 ...آره قربونت برم _        
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 : آوردی را باال مینیری شيهامون جعبه         

 
 زنگ زد، با داوود بودم، گفت تای بشی ساعت پمی ننی همنشیری شنمیا _        
 کی نفر بهت تبرنی خواست خودش اولی ذوق داشت، میکل...  خاموشه انگارتیگوش
 ...بگه

 
 : چرخدی خوشحال هامون مي و چهره ی خاموش گوشي صفحه انینگاهم م        

 
  قبول شدم؟واقعا... شارژ نداره _        

 
 رفته تا ادتی...  تو هان؟يری گیآره خانم معلم چرا انقدر خودتو دست کم م _        

 ؟ي دادی من و داوود انجام مي ترجمه براي چقدر کاراشی چند وقت پنیهم
 

اصال از همان روز .  هما نداشتمنی به ايدی امچی اما من کال هدی گویراست م        
 اش جهی اصال به نتنی هميبرا! يدی امچی به قبول شدن نداشتم، هيدی امچیمصاحبه ه
 ! شده بودمری کردم و حاال کامال غافلگیفکر هم نم

 :دی گوی رود و میمامان همان طور شاد و خندان با عجله به سمت در م        
 

برم ...  آش رشته بپزمینذر کرده بودم قبول بش... خداروشکر خداروشکر _        
 ... کم و کسر دارمی چمنیبب
 

 :ردی گی کند و مقابلم می را باز مینیری شيهامون هم سرخوشانه جعبه         
 

 .ي برات که دوست داردمیدونات خر _        
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 : پرسمیباز م.  شودیباورم نم.  کنمهی خواهد گریدلم م        

 
 واقعا قبول شدم هامون؟ _        

 
 بــــــله _        

 
.  آورندی گذارند خوشحال باشم و با قدرت به مغزم هجوم می ها نمانهیاما مور        

 : فهمدیانگار او هم م
 

  شد باز؟یچ _        
 

  از پدرش خواسته؟ آره؟تایحتما ب _        
 

 . گذاردی مزی مي و جعبه را رودی گوی مینچ        
 

 بهت بگم دی راحت کنم باالتمی خنکهی ايبرا...  ي مصاحبه قبول شديهما تو تو _        
 می و بعد تصمیشی میابی بعد ارز،یشی اونجا مشغول به کار میشی ترم آزماکیکه شما 

 ! نهای ی موندگار بشی جنابعالرنیگیم
 

 ی ها گورشان را گم مانهی دهم و کم کم موری گوش مشیبا دقت به حرف ها        
 را هر چند اندك، بعد از مدت ها یم کم حس خوبک.  شومیکم کم آرام م. کنند

 .دی گشای محو چهره ام را از هم می کنم و کم کم تبسمیتجربه م

 :ردی گی ممی دونات ها را دوباره روبرويجعبه         
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 ؟یبزن روشن ش _        
 

 : اندازمی خوشمزه مي به دونات هاینگاه        
 

 ...ي بخوری خودتم بتونی گرفتی ميزی چهی...  آخهيدیچرا زحمت کش _        
 

 ... راحت بخورالی دونات ندارم با خدنی راحت من چشم دالتیخ _        
 

 زمی خوشحال شدم عزیلیخ...  گم هما جونمی مکیتبر _        
 

خودم هنوز .  کرده بودی ابراز خوشحالی هم صحبت کرده بودم و او هم کلتایبا ب        
 . شدیباورم نم

 
 ...شهیتا نرم سر کالس باورم نم _        

 
 که یی امتحانای تو دانشگاه هم حتستی نادتی. ریانقدر خودتو دست کم نگ _        

 ...ي بازم جز نمرات اول کالس بودي خوندینم
 

 رسند که شک دارم آن هما ی اما آن روزها آنقدر دور به نظر مدی گویراست م        
 . هما بوده باشدنیهم
 

 ؟یخودت خوب _        
 

 ...شمی راحت مگهی دياگه خدا بخواد سه هفته ... خوبم _        
 

 ...یبه سالمت _        
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 ...هما _        

 
 خواهد که ی مزی چکی لحن پر خواهش فقط نی ادی خواهد بگوی دانم چه میم        

 کنم در کمال آرامش اما قانع کننده ی می که سعیبا لحن. من توان انجامش را ندارم
 :می گویباشد، م

 
...  تونمی نمطی شرانی جان، منم دوست داشتم کنارت باشم، اما تو ايشاد _        

 ی نمنویتو که ا...  شمی متی اذامیاگه ب...  که باهم برام سختهمی نداریرودرواس
 ؟يخوا

 
 :دی گوی مدانهی ناراحت، ناامیبا لحن        

 
 یهرجور که راحت... باشه _        
 

 منم خواهر زاده مو نجای انیای سر فرصت دورت که خلوت شد، شما بشاالیا _        
 .نمیبب
 

 . شودی مری درگشتری فکرم بمی شوی تر مکی نزدي روادهیهر چه به زمان پ        

مخصوصا حاال که روابطمان . دی آشی پی احترامی خبر نرفتنم، بی خواهم با بینم        
 . هم شدهیخانوادگ

به . ستمی ای کنم و مردد پشت درب اتاق هامون می را تمام ممیقدم رو رفتن ها        
 باز دهیدستم به در نرس.  کنمی توانستم اطالع رسانی هاون مقیهرحال تنها از طر

 . شومی ممانیپش
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 ي براییپس جا... خب من دوست ندارم... يگفت اگه دوست دار... ولش کن "        
 "ستی نیناراحت

 
 خواهم برگردم که درب اتاق توسط ی دهم و می خودم تکان ميسرم را برا        

 : شومی هول می شود و کمیهامون باز م
 

 ؟یکارم داشت... یینجایا ا _        
 

 ...نه... هوم _        
 

 :دی گوی معی کند که سریحالتم مشکوکش م        
 

 . خواستم باهات صحبت کنمیاتفاقا م...  لحظههی تو ایصب کن هما ب _        
 

 . بنددی شوم و او در را پشت سرم میوارد م        
 

 وشی گفت داری میچ...  شديزیچ... ي همش تو فکرمی که برگشتشبیاز د _        
 ؟یموقع خدافظ

 
 شبی و آنچه دنمی نشی پشت سرم می صندلي روی تمام نشدنيخسته از فکر ها        

 . کنمی مفی تعرشی گفته بود را براوشیدار

 :دی گوی مي متفکر و جدمیبعد از اتمام حرف ها        
 

 خب؟ _        
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 الزمه ی کنی خواستم به تو بگم اگه فکر میاالنم م...  خوام برم هامونیمن نم _        
به قدر ...  رو ندارمدی جدي آدماي واقعا حوصله طی شرانیمن تو ا... يبهش اطالع بد

 ! الزم ندارمدی جدتی هست مشغولری فکرم درگیکاف
 

 : دهدیسرش را تکان م        
 

  کنمیبا داوود صحبت م...  خب باشهیلیح _        
 

 :دی گوی خواهم بلند شوم که میم        
 

 ! جعمه هستی احتماال تو مهمونوشی که داری دونیم... البته _        
 

 . کردی مری افکارم را درگشتری بنی دانستم و همیم        
 

 ... دونمیم _        
 

 :دی گوی مندی بی ام را که میکالفگ        
 

 .ریسخت نگ... گهی دي شنویفوقش حرفاشو م... حاال فکرتو مشغول نکن _        
 

 . رومی شوم و به سمت در میمبلند .  دهمیسرم را تکان م        
 

 هما _        
 

 :دی گوی مکث و مردد می کنم که با کمی گردم و منتظر نگاهش میبرم        
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 د؟یطالق، به کجا رس... يکارا _        
 

 دی آی است که هر بار اسمش منیاما آنقدر سنگ.  نداردشتریطالق؛ چهار حرف ب        
 . شودی کنم کمرم خم تر از قبل میحس م

 :می گوی کنم می و همانطور که در را باز مرمی گینگاهم را م        
 

 ...شهی تموم مگهیتا چند روز د _        

 . کنمی شو درست مهی برو من بقای بيهما مامان خسته شد _        
 

 !ستمیخسته ن _        
 

 ي تمام کارهابایاز صبح تقر.  دهمیه کارم ادامه م باورمی آنکه سرم را باال بیب        
 . منحرف کردن افکارمي براشتریب.  را خودم انجام داده امیمهمان

 ! تمام شده و خانم مشک سار خبرش را رساندهزیدو روز است که همه چ        

 از یکی داد، ی گزارش کار ممی براشی که صدای لعنتيآن لحظه، همان لحظه         
 که ي لحظه ای که در آن لحظه تجربه کردم را حتیحس.  عمرم بودي لحظه هانیبدتر

 کالم افتضاح کیدر .  هم تجربه نکرده بودمدمی را در کافه ددی بار فرنی آخريبرا
 .ام  شدهیبا تمام وجود حس کردم ته. بود

 . شدندانی بود که مامان و هامون هم متوجه جرانیحس و حالم آنقدر ع        

 نی عکس العمل اچی نه بغض کردم نه هختمی قطره اشک رکی حال نه نیبا ا        
 بودم دهیشن.  از وجودم را حس کردمی فقط با تمام وجود کم شدن بخش مهم،ینیچن

 درد است، من که تجربه اش نکرده بودم، اما با نی دردناکترمانی گفتند درد زایکه م
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 از روح ی داشتم که کنده شدن بخشنیقی، که حاال نصفش کم شده بوديتمام وجود
 .آدم دردناك تر است

 ! سست و کرخت بودمنی چننی بودم که ادهیی روحم را زادیو من شا        
 

  سس خوشمزه شده؟نی انیهما مامان بچش بب _        
 

 چی است اما هبیعج.  کنمی که به سمت دهانم گرفته را مزه میقاشق کوچک        
 خودم ي حال به رونی با امانم،ی درد زاری هنوز تحت تاثدیشا.  کنمی حس نمیطعم

 :می گوی دارم مرشی نظی که به دستپخت بي آورم و بر اساس اعتمادینم
 

 .خوشمزه ست _        
 

 . کنمی و حلقه حلقه مرمی گی را پوست مارهایخ        
 

 ؟ی منو کجا گذاشتیِ لراهنِیمامان پ _        
 

 .ی زدم سر چوب رختدمیو کمدته هامون اتو کشت _        
 

 خودم تمومش نوی ندارم، اي کارگهی استراحت کن من که دکمیهما جان برو  _        
 .ي رسن تو خسته ایاالن مهمونا م.  کنمیم
 

 . کنمیخوبم مامان خودم درست م _        
 

 شود و یپزخانه م دور خودش در آشدنی کند و باز مشغول چرخی نگاهم میکم        
 وانمود کند که ي خواست جوری چند روز منیا.  شومی مدی افکارم تبعيمن باز به واد
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 کرد اما ی مدیی اتفاق را تانی هم اشیچشم ها.  اما افتاده بودفتاده،ی نی اتفاقچیانگار ه
 ی که باعث شده بود من به تمام آن چند ماه زندگیاتفاق.  آوردی خودش نميبه رو

 . صادقه بوده باشدییای با روقی عمیانگار که آن چند ماه خواب.  شک کنمدیکنار فر
 

 . شومی و مشغول رنده کردنشان مرمی گی ها را پوست مجیهو        
 

 دی ام اما فردهی خانم مشک سار گفته بودم که بخشقیاز طر.  نخواسته بودمهیمهر        
 هم تماس گرفته بود به يچند بار. د آمی هم از دستم بر نمي رفت و کاری بار نمریز

 دادم، در ی جواب نمی که احتماال از محمد گرفته بود اما من با سرسختيشماره ا
خانم مشک سار ! دمی ترسی مشی صدادنی شنبا  دلنی شدن ایی از هواقتیحق

 را هرگز نی انگار حرف از به نام زدن خانه بود و من اهی از مهريجدا. رابطمان بود
 !رفتمی پذینم
 

 را هم زمان عقدمان به زور اخم و تخم نیا.  ام فقط چهارده سکه بودهیمهر        
آن روزها بابااتا هم پشتم .  خواستمی از او نمچی قبول کرده بودم وگرنه من هش،یها

 ام شد همان چهارده سکه، آن هی آمد و مهری خواستم به دل راه میبود هرچه م
هنوز هم دلم به گرفتن !  من استي هیمهر که خودش کردم ی فکر مییایروزها، رو

 حق نی کمترنی گفت ایهر چقدر هم که خانم مشک سار م! ستی نی راضهیمهر
 . شدیاصال حالم از داشتنش بد م.  حق را دوست نداشتمنیتوست، من ا

 !رمی خبر انتظار داشت من خانه اش را هم بپذی از همه جا بدیو فر        
 

 کرد از طرف ی فکر مدی که فري اهیهد.  بودمانی عروسي هیآن خانه هد        
 دانستم که یفقط من م.  استزی پرویی داي هی دانستم که هدیبابااتاست و فقط من م
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درواقع فقط من و .  دهدی بابا اتا دارد به پسرش مي اش را با واسطه هی هدزی پرییدا
 از زی چچی هدی دانستند فریبه هر حال همه م. میانست دی را منی ازی پروییبابااتا و دا

 . بودزی پرویی آرام گرفتن دل داي راه حل بابااتا برانی کند و ایپدرش قبول نم

 را به خانم مشک انی ختم قائله جري شد فقط برای طوالندی فري اصرار هایوقت        
 به خاطر دی بگودی به فرو تنها از او خواستم.  بگذاردانی در مدیسار گفتم تا با فر

 . را نکندهی هدنیآرامش روح بابااتا هم که شده فکر پس دادن ا
 

 : گردمی بر مدی و من از تبعردی گی رنده قرار مي دستم روي رویدست        
 

 .دنی پاشو رسگهیبسه د _        
 

 .می شوی شوم و دستم را با آب سرد میبلند م        

 ي بافت بلندکیتون.  اندازمی منهی به خودم در آینگاه.  رومیبه سمت اتاقم م        
 اسفند بود و من انگار در اوج لیاوا.  کردمی بودم و باز هم احساس سرما مدهیپوش

 ! افتاده بودمریزمستان گ
 

 "سالم"        

 "اهللای"        

 "دییبفرما"        

 "دی خوش آمدیلیخ"        

 "سالم "        

 "دییبفرما"        

 "سالم"        
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 ".دیدیدست شما درد نکه چرا زحمت کش"        
 

 دانم ی نه مدی گوی دانم که مینه م.  شوندی روند و تکرار می و مندی آیصداها م        
 ی واقعی است که من حاال به معننی دارد؟ مهم ایتیخب چه اهم.  دهدیکه جواب م

 !کلمه مطلقه ام
 

 . گذارمی مینی استکان را هم درون سنی بندم و آخری سماور را مریش        

و من .  کندی دم مي سماوريمامان هنوز هم که هنوزه طبق عادت بابااتا فقط چا        
 . حس و حال بهشت را در سر دارمبیحاال عج

 
 بده من ببرم هما _        

 
 :می گوی مستادهیچارچوب در ا و رو به هامون که در رمی گی را در دست مینیس        

 
 .ارمی خودم منی خواد برو بشینم _        

 
به مامان گفته بودم راحت .  رومیآرام آرام به سمت در م.  کندی نمیمخالفت        

 فرار از ي بود براي کار بهانه انیدر واقع ا.  کنمی کارها را مي من خودم همه ند،یبنش
 انجام ی ساده و مختصر هم به سختیهمان سالم و احوالپرس. نشستن کنار مهمان ها

 .داده بودم
 

 خانم بعد مامان که به ي کنم، بعد مادرش بعد نازیاز پدر داوود شروع م        
 کند بعد هم داوود و بعد دوباره مامان و درآخر هم هامون و خودم ی اشاره موشیدار

 . گردمی به آشپزخانه بر مینی سي باز به بهانه
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 برخورد کرده ي داشتم آنقدر عادوشی که در مورد داریبر خالف استرس اندک        
 به هم نخورده و من کم کم ي قرارچی نبوده و هانی منی ای دعوتچیبود که انگار ه
 را راحت المی واکنشش خنی کردم هرچند همی آن شبم شک مي هاهیداشتم به شند

 .کرده بود
 

  دختر گلمي خسته شدشمونی پنی هما جان بشایب _        
 

.  نشانمی بر چهره میتبسم.  گذارمی مزی مي را روینی خانم سي نازيبا صدا        
 . شومی دارم و از آشپزخانه خارج می را بر مینیریظرف ش

 و کنار مامان رمی گی فاکتور م کنم منتها هامون رای مییرای پذبیباز به همان ترت        
 .نمی نشیم
 

 ...هی آقا پسر و عروس خانمتون خاليچقدر جا _        
 

 : کندی تشکر مانهیمادر داوود در جواب مامان خوش رو        
 

 وگرنه انی نشد که بگهی گرفت دی ناخوش بود بهونه میکمیسام . دیلطف دار _        
  دوست داشتن خدمت برسنیلیخ
 

 ... خدا بد نده... سالمت باشن _        
 

 وشی اراد به سمت داری بندد و نگاهم بی چشمانم نقش مشی سام پيچشم ها        
 با نگاهش مای که مستقي اي ارادری از حرکت غمانیطبق معمول پش.  شودی مدهیکش

دهم  ی میی همهمه هاهی گردانم و گوش ی بر ممی شود، نگاهم را به زانوهایمواجه م
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 کی که من نی دانم ای را مزی چکی فقط رگیحاال د.  ندارندمی برای مفهومچیکه ه
 !مطلقه ام

 
 . نگاهم به روبروستنی زمي دارم و به جای قدم بر مشهیآرام تر از هم        

تا همه .  مرحله برسمنی بودم تا به ادهی ها را دوي روادهی مدت پنیانگار تمام ا        
 وانهی دي هاي روادهی آن پي برایلی تمام شده دلزیو حاال که همه چ.  تمام شودزیچ

 .ستی نداشت، ندنی که کم از دويوار

.  کنمدای خودم و آنان پانی می کنم وجه اشتراکی میسع.  کنمیآدم ها را نگاه م        
 .ستی نی وجه اشتراکچیاما انگار جز آدم و حوا بودنمان ه

 ي درونم با حجم هوا پر شود و انقدر جاي کشم، بلکه حفره ی مقیعم ينفس ها        
 . اش را احساس نکنمیخال

تا عادت کنم .  کننددای تا همهمه ها مفهوم پندازمی کنم گوشم را به کار بی میسع        
 . آنها غرق شومي همهمه ها انی غوطع ور شدن در افکارم ميبه جا

 !گری دی و باز نفسنمی نشی ممی روشی پی خالمکتی ني کنم و روینفسم را رها م        

 . چرخانمی بچه ها مي نقطه نگاهم را روکی شدن به رهی خيبه جا        
 

 کاری نوروز بود و تا آن موقع باز هم بدی عالتی زبان بعد از تعطدیشروع ترم جد        
 ... اما به هر حال.  آورده بود تا خودم را آماده کنممی براتای چند کتاب بتایالبته ب. بودم

 
 نم؟ی تونم بشیم _        

 
 . چرخدی صدا ميسرم خود به خود به سو        
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 و محترمانه ندی نشی کنارم ميگری سوال دی و گمم ازحضورش که بجیهنوز گ        
 : کندی سر خم میاندک

 
 سالم _        

 
 . فرستمی مرونی بی جنبانم و سالم آرامیمعذب زبانم را م        

 
 ؟یخوب _        

 
 شده در وجودم جادی اي حفره نی اانی گذرد و من می می از مهمانيدو سه روز        

 .او را فراموش کرده بودم

 :می گویزمزمه وار م        
 

 ممنون _        
 

 رو هم نداشتم دنتینتظار د بودم اصال اومدهیامروز واقعا به قصد حرف زدن ن _        
 ... گفتم حتما االن وقتشهی نشستنجای ادمی دیاما وقت

 
 يچاره ا.  سپارمی فرستم و نگاهم را به روبرو می مرونینفسم را نامحسوس ب        

 ی ست که پر نمی خالي حفره نی مهم اد،ی خواهد بگویاصال هر چه م.  انگارستین
 !شود

 
 ! فهممیتو خوب م روزانیمن حال ا _        
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 می چرخد و اخم های مشی به سویجی باشم، سرم با گدهی شنیانگار که اشتباه        
 . شودینرم نرمک در هم م

 ؟!می همدرد بودیعنی        

 زمزمه اش پر درد خود را به گوشم ي شود و صدای گشاده اش تلخ ميچهره         
 : چسباندیم
 

 . سختیلیخ... سخته _        
 

 ! بود؟دهی را کشمانی آن درد بدتر از زای او هم سختیعنی        

 :دی گوی کمرنگ می دهد و با اخمینگاهش را به روبرو م        
 

 ...دوسش داشتم و دوسم داشت _        
 

 : زندیپوزخند م        
 

 ...تمبعد کم کم انگار فقط من بودم که دوسش داش.  بودينجوری الیالاقل اوا _        
 

 : دهدی تلخ به چشمانم مينگاهش را با لبخند        
 

 نبود به زبون یاجیاحت...  شناختمش ی وقت نگفت اما خوب مچیهر چند ه _        
 !ارهیب

 
 که به زبان آورده سردرگمم هنوز که ی حرف به حرف تک تک کلماتانیدر م        
 : شودی مدهی شود و نگاهم با بلند شدنش به باال کشیبلند م
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 ... شلوغهنجایا... می رستوران صحبت کنای کافه هی میبه نظرم بر_        
 

 شی توانم باز برای رسوخ کرده که نممی آنقدر به تک تک سلول هايکنجکاو        
 توانم پنهانش ی است، هم نمبی عجمی که دارم هم برایحس. ساز مخالف کوك کنم

 یچطور به زندگ.  خواهد بدانم او با دردش چه کردهیدلم م.  شومالشی خیکنم و ب
 .اش ادامه داده

 شوم و همگام با او در سکوت به سمت مقصد مورد نظرش گام ی حرف بلند میب        
 . دارمیبر م

 
 ست؟ی ني اگهیامر د _        

 
 ممنون _        

 
 ي رویرا افق دستش کی.  کشدی جلو میخودش را کم.  رودی خدمت که مشیپ        

 . شودی مشغول هم زدن فنجان الته اش مگرشی گذارد و با دست دی مزیم
 

  سوال بپرسم؟هی تونم یم _        
 

 . سواالتش را هم جواب دهمدی او را بدانم باانی خواهم جریاحتماال حاال که م        

 : دهمیسرم را آرام تکان م        
 

 تموم شد؟ _        
 

 :دی گوی کنم که میمردد نگاهش م        
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 ... طلـانیمنظورم جر _        
 

 بله _        
 

 . دهدی آن کلمه آزارم مدنی شنع؛ی اما سرم،ی گویآرام م        
 

خوبم نشه ... شهیاما باالخره خوب م... ی و دوران نقاهتش طوالنادهیدردش ز _        
 . بارزش هستميمن نمونه ... شهی ميعاد

 
 د؟ی کنی بش فکر نمگهی دیعنی _        

 
 . کنمیکمتر فکر م _        

 
 !شهی نميپس عاد _        

 
پس من .  شومی مرهی تر از قبل به فنجانم خدی و بغ کرده و ناامرمی گینگاهم را م        
 ی نم تمامیعنی قرار است تا ابد در فکرم باشد یوقت.  شدمی وقت خوب نمچیهم ه
 . شدی هزار برابر نمنی چننی ام ايدی نکرده بودم تا نااميکاش کنجکاو. شود

 
 ... لحظه به من گوش کنهی... نیبب _        

 
 :اورمی شود دوباره سرم را باال بیمکثش باعث م        

 
 یکی نیکه البته ا... قطع نخاع.  بودی عمه دارم که شوهرش جانباز جنگهیمن  _        

تا قبل از فوتش عمه م ...  بودری بود که اون بنده خدا باهاش درگیاز هزاران مشکل
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 ی زندگنیفک کن چقدر ا...  کردي ازش پرستاری کمکچی و بدون هییخودش به تنها
 سکی عمه بود، دچار دي که روییل به خاطر فشارایهمون اوا...  تونه سخت باشهیم

خودت تصور کن که ...  کردزیمطلق تجو که دکتر براش استراحت يکمر شد به حد
 نهی بی کنه اما می مدت به اجبار استراحت مهیعمه ... گهی دادی مشی پیطیچه شرا

... ومده ای هم از دست شوهرش بر نميکار...  شهی بخواد ادامه بده واقعا نمينجوریا
 ی قرصی راههی که از اوضاع هر دوشون با خبر بوده تا ي دکترشی پرهیخالصه که م

 ی دکتر بهش چی دونیم... پاش بذاره تا بتونه ادامه بدهشی پيزی چی درمونییدوا
 گه؟یم
 

 : دهدی نوشد و ادامه می از فنجانش مي کنم، جرعه ایمنتظر نگاهش م        
 

 ی درد جزئنی ايری بپذدی بایعنی... رفتنهی تنها درمان، پذطی شرانی تو اگهیم _        
 فکر گهیم...  از بدنتياز وجودته مثل چشم، گوش، دست، پا، مو، ناخن و کال هر عضو

 ... درد هستنی بدنت همیاتی حي از اعضایکیکن 
 

 . را هضم کنمشی حرف هادی کند تا شایباز سکوت م        
 

 که عمه همون اول به گمیمن نم...  سختهیلی خرفتنشی قبول دارم که پذنیبب _        
 ی سال از اون روز میلیاالن خ...  نداشتي اگهی اما خواست، چون راه ددی باور رسنیا

 داشت که بخواد ي نه کارگهیگذره، شوهر عمه م فوت کرد، عمه موند تک و تنها، د
اما هنوز هم که هنوزه اون درد ...  نتونه استراحت کنهه کيری نه درگاره،یبهش فشار ب

 شه و اون درد نباشه داری روز از خواب بهیر که اگه انقد...  از بدنش و وجودشهیجزئ
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 که تازه جدا شده یی خودش به من گفت، همون روزانویا...  کنه حالش بدهیحس م
 . تو نداشتي روزانیبودم و حالم کم از حال ا

 
اصال حروف به هم .  شودی از زبانم خارج نمشی در جواب گفته های حرفچیه        

 . کنددای در ذهنم معنا پي چسبند تا کلمه اینم

 یشگی حفره همنی که انگار قرار است انیا.  فکر شدهکی ریتمام ذهنم درگ        
 .می کنی تا ابد کنار هم و با هم زندگدیانگار با. باشد

 
 .سرد شد _        

 
 کند ی اشاره مشخدمتی به پمی بگويزیقبل از آنکه چ. اشاره اش به قهوه است        

 .اوردی بمانی تازه برايتا دو فنجان قهوه 

 .می بگويزی هم انتظار دارد من چدی دانم شاینم. سکوت کرده و در فکر است        

 :می گوی نگاهش کنم ممی آنکه مستقی کنم و بی بند مزی ميدستم را به لبه         
 

 ن؟یجدا شد... چرا _        
 

 :دی گوی کنم و آرام میاهش م کند تا نگیآنقدر مکث م        
 

 ! دوسم نداشتگهید... گفتم که _        
 

سکوت .  خواهد مسئله را باز کندی نمدی کنم که شای استنباط منطوریاز جوابش ا        
 ی مکی داغ نزدي دهم که با قهوه های خدمت مشی پي کنم و نگاهم را به قدم هایم

 .شود
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 کنم که ی شود به سر گذشت عمه اش فکر می که از فنجان بلندمي به بخاررهیخ        
 . کشاندی مشی و به سوردی گی نگاهم را از بخار قهوه مشیصدا

 
ارشد .  فقط فکرم درس بود و دانشگاهسانسیتا ل...  رفتم کانادالی تحصيبرا _        

د که اونجا باهاش  بوقمیخواهر رف.  اومده بودرانیتازه از ا. میبودم که با هم آشنا شد
 ...آَشنا شده بودم

برادرش .  گرفته بودرشی فوق پذيتازه برا.  تر بودکی سال از من کوچکی        
 نی کردم و همیکمکش م...  با من هم رشته بوددایآ... ی تيمن آ.  خوندی میپزشک

 انیراالن که از اون ساال گذشته و دوباره ج.... می با هم وقت بگذرونیلی شد خیباعث م
 دفعه هی...  کنهی شد اما خب عشق که خبر نمیچ  دونمیخودمم نم.  کنمیرو مرور م

 از دوست داشتنش اما خب نشد که ستمی نمونیپش... ي گرفتار شدینی بی و مادیم
 ...موندگار بشه

 
 د؟یاون خواست جدا ش _        

 
 : کندی به فنجانش زمزمه مرهی مکث خی دهد و بعد از کمیسرش را تکان م        

 
 بود، دهیالبته زودتر فهم... شرفتشهی مانع پی زندگنی ادیبعد از سه سال فهم _        

 .فقط بعد از سه سال به زبون آورد...  کردمیسرد شدنش رو حس م
 

نگاهم را به قهوه .  کندی مری نوشد و در افکارش سیجرعه جرعه قهوه اش را م        
 . نوشمی مي دارم و جرعه اینجانم را بر مف.  دهمیام م
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...  تازه هف هشت ماه از طالقمون گذشته بودرانی که اومدم اشیچار سال پ _        
 بار نی اولياون موقع برا...  مادر اومدمي های به خاطر نگرانامی خواستم بینم
 ...دمتید
 

 ی کنم که لبخند میش م که گفته نگاهيزی چيادآوری از یمتعجب و با اخم ناش        
 :زند

 
 !ادی نمادتی... خودتو خسته نکن _        

 
 :می گویبا همان اخم م        

 
 . باشمدهی کردم شما رو قبال دیفکر نم _        

 
همسر سابقت رو هم همون موقع ... دمیمن تو رو د... يدیمنم نگفتم تو منو د _        

 ...دمید
 

 شود، آنقدر که نمودش در چهره یتلخ م "همسر سابق" دنیتمام وجودم از شن        
 :دی گوی مي شود انگار که جدیام هم مشخص م

 
 !ی عادت کندیبا _        

 
 مورد را ادامه نی بحث در انکهی ايبرا "عادت" نی شود از ای مشتری ام بیتلخ        

 :می گویندهد م
 

 د؟ی با من حرف بزندیست خوایچرا م _        
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 بحث دمی فهمدی خواهد بگوی شده اش مکیانگار با نگاه بار.  کندی نگاهم میکم        

 :يرا عوض کرد
 

خودم قبل از ازدواج با .  خودم افتادمادی دمت،ی گفتم؛ اون موقع که دیداشتم م _        
 خودمو به دای گوشه چشم از آهی ي که چه طور برادمی دیاصال انگار خودمو م... دایآ

 سیچار سال پ... دای بود؛ آزی چکیاون روزا تو نگاه من فقط ...  زنمی مشیآب و آت
 ... فقطهم  تو نگاه تودمتیکه د

 
 ی خورد و سکوت می که آخر جمله اش را مرمی گینگاهم را از نگاه پر حرفش م        

 .کند

آن روزها من .  نبودبی خواندند عجیم که حال دلم را همه از چشمانم نیا        
 . رسوا بودمشهی من همدیاصال در عشق فر.  عالم بودميرسوا

 
خب ...  با هم بودن و هستنشهی که داوود و هامون همی دونیخودت بهتر م _        

 نیبه هم...  اصفهاندی شما هم اومده بودرانی اون مدت که من اومده بودم ايتو
... دیشما هم بود...  هامونزیالی بود موقع دمارستانیبار تو بدو... دمتی دیواسطه م

 که منتظر داوود یانقدر که تمام مدت...  بودانیع يادی به هر حال حال دلت زم،یبگذر
 ...ي خودم بودهی چون شبدیشا... ي کردیبودم، توجهم رو به خودت جلب م

 
 صورتش ي اجزاانی که نگاهم می در حالی دهم و به سختیآب دهانم را فرو م        

 :می گوی گرفتار نشود، مزشی لغزد، تا در چشمان تیم
 

 ... بهتره که برمگهیمن د _        
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 :دی گوی مي شود و جدی به جلو خم میکم        

 
 ی رو گفتم چون منایا...  حرفامو بزنم بعد برويبمون لطفا بذار من همه  _        

 دمتی پارك دي توي روادهی موقع پی که اتفاقشیپخواستم بهت بگم چند ماه 
بازم حال ...  چند روز پشت هم تکرار شدیالبته نه کامال همون بار اول وقت... شناختمت

 نی بعد از طالق همقای چون خودم دقدمشی فهمی من خوب میعنی.  بودانیدلت ع
 هی به ی طوالني شدن هارهی هدف، خی و بی طوالني هاي روادهیپ...  شده بودميجور

 بازم ي کردی مي که هر کاریی زد، قدم های مرونی که از چشمات بینقطه، بغض
 ...گهی دي نشونه هایلیسست بود و خ

 
 دفعه کیاشک ها .  را پنهان کنمسمی توانم چشمان خینگاهمان به هم است و نم        

 ام، به ی زندگي روزهانی شرح حال بدتردنیشن.  کنندی مرمی آورند و غافلگیهجوم م
 . همان روزها دردناك استياندازه 

 دارد و ی بر مزی مي از روی پوشاند، دستمالی چهره اش را می که با ناراحتیبا اخم        
 :ردی گی ممیروبرو

 . بردندی را ممی آبروشهی اشک ها همنیا!  هایلعنت        

 ی سرم را باال نمگری کشم و دی چشمانم مریز. رمی گیدستمال را از دستش م        
 .آورم

 
 ذهنم ي چراغ توهی... دمیرو شن "خواهر هامون" ی از داوود خبر عروسیوقت _        

اما ... واقعا برات خوشحال شدم... ي شدی ذهنم تداعيکم کم دوباره تو... روشن شد
 ...دمتی با اون حال دشی چند ماه پنی همیوقت
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 :رستد فی مرونینفسش را ب        
 

 ي که داردمیاما خب از تو حرفاش فهم...  از داوود بپرسممی خواستم مستقینم _        
 ... حسم اشتباه نبودهدمی و فهمیشیجدا م

 
 : چرخدی اراده زبانم میب        

 
 ...اشتباه بود _        

 
 : کندیسکوت م        

 
 ...ازدواجم اشتباه بود _        

 
 خودت رو دی پس نبای حس رو نداشتنی اي کردی ازدواج می که داشتیزمان _        

 ... کردشی کارشهی که افتاده و نمهی چون اتفاقیسرزنش کن
 

 :می گوی توجه به او می شود و بیباز زبانم از کنترل خارج م        
 

 ...دی دوست داشتگرویحداقل شما اولش هردوتون همد _        
 

 کاش حسرت يفقط ا.  کشمی اراده بر زبان آورده ام خجالت می ب کهياز جمله ا        
 . نبوده باشدانی عمیصدا

 :دی گوی مهربان میبالحن        
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 نمی ایحت... دهی که به کجا رسنهیمهم ا...  شروع شدهي که چه جورستیمهم ن _        
 ه؟ی داره چتی که اهميزی االن تنها چی دونیم... ستیمهم ن

 
 :دی آیناخود آگاه سرم باال م        

 
 ؟یچ_        

 
 شهیگذشته تموم م... ی کار کنی چي خوای که تو از االن به بعد منهیمهم ا... تو _        

 ... ستندهیمهم آ
 

 . شودی جهنم میی به بعد تنهانیاز ا        
 

  هم بپرسم؟گهی سوال دهی تونم یم _        
 

 : کنمیفقط نگاهش م        
 

 ن؟ی جدا بشیتو خواست _        
 

 . کنمی منییسرم را آرام باال و پا        
 

  تونم بپرسم چرا؟یم _        
 

 ...به خاطر خودش _        
 

 : کندی خودش زمزمه مي شود و انگار برای مرهیچند لحظه به فنجانش خ        
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 ...من شجاعتش رو نداشتم _        
 

 : دهدی مکث نگاهش را به چشمانم میبا کم        
 

 يمن هر کار.  شدی متی با من داشت اذی زندگي تودایهر چقدر اشتباه اما آ _        
 ی میهمش سع...  تونستم به طالق فکر کنمی خوشحال شدنش کردم، اصال نميبرا

 چی خواست به هی رو نمی زندگنی کنم، اما اون اشی بدم راضریی رو تغطیکردم شرا
 ...ادی بر نمیهرکس  کار ازنیا... ی شجاعیلیتو خ... یشکل

 
 : فکر بچرخدی شود زبانم بی باعث منی کنم و همی احساسش را درك مبیعج        

 
 د؟یدوسش دار... هنوزم _        

 
 : پوشاندی اخم چهره اش را مي کند و لحظه اینفسش را محکم پوف م        

 
 که بهش داشتم و یحس...  که برات گفتمهی من همون دردي االن برادایآ _        

  هستشهی که همهی حسهی...  از وجودم شدهی جزئگهی اتفاق افتاد دنمونی که بیانیجر
 

 :ردی گیدستش را مقابلم م        
 

 باهاش ی بهش فکر نکنم و تا وقتی هست اما تا وقتشهیهم...  دستنیمثل هم _        
 ... جلو رومهشهی کنم، اما همیکار نداشته باشم، حسش نم

 
 ... دوباره بادیاگه بتون _        
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 نه _        
 

 .  کنمی که در همان حالت چند لحظه فقط نگاهش مدی گویآنقدر قاطع م        
 

 اون دی باگهی اومد دي رابطه اي کنم اگر اسم طالق توی من فکر می دونیم _        
 طالق نی خواستم و ایحاال هر چقدر هم که من نم... رابطه رو تموم شده در نظر گرفت

 ...کنهی نمیباز فرق...  بوددایبه خواست آ
 

سرِ من هم با نگاهش .  دهدی سوق مرونی کشد و نگاهش را به بی میقینفس عم        
 :دی گوی چرخد که می مابانی خیکیبه تار

 
 .میم کم کم بهتره بر کنیفکر م _        

 
 نکهی اي دانستم مامان برای رفتم می زودتر به خانه مدیبا.  شومی حرف بلند میب        

 دی اما نبااوردی نمی را به روی هاشی کند تا نگرانی را مشی نشوم تمام سعتیمن اذ
 . کردمی نگرانش منی از اشیب

 .میی آی مرونی کند از کافه بیسفارشات را که حساب م        

 اش را ی قصد همراهگری و من حال دمی آمده بودنشی را با ماشنجایاز پارك تا ا        
.  هم دور نبود قدم بزنم و فکر کنمیلی تا خانه که خادهی دادم پی محیترج. نداشتم

 شوند و هنوز در سرم سامان نگرفته ی منیی پشت هم در سرم باال و پاشیحرف ها
 .اند

 نشانه نی سوار شدن رو به ماشي زند و دستش را به معنای را منشی ماشموتیر        
 : رودیم
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 .رمیممنون من خودم م _        
 

 :ستدی ای گردد و مقابلم میقدم رفته اش را باز م.  کندیچند لحظه نگاهم م        
 

 من تعارف ندارم _        
 

 ...نطوریمنم هم _        
 

 ...یباشه هر جور که راحت _        
 

 .ممنون _        
 

 ندارم اما قدم دنی پرسيهر چند رو.  ذهنم را مشغول کردهی بروم اما سوالدیبا        
 : فهمد انگاری شود و حسم را می میمکثم طوالن.  روندی نمشیها هم پ

 
 ؟ی بدوني هست که بخوايزیچ _        

 
 ندی نشی که خود به خود بر چهره ام می و با اخمرمی گینگاهم را از صورتش م        

 :می گویم
 

 ....دلتون سوخــ... دی رو برام گفتزای چنیچرا ا _        
 

 دونم یچون م...  حال رو تجربه کردمنیچون خودم ا...  کردمیچون درکت م _        
 به دیچون آدما با...  کننده ستوونهیش د اومدن ازرونیچقدر سخته و بدون کمک ب

 ... ستفهی وظستی لطف ننیهم کمک کنن ا
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 مامان و هامون ی از طرف همه، حتی روزها هر حس مثبتنی استیدست خودم ن        
 حس را نی ایبه قدر کاف.  شده امزاری حس بنیمن از ا.  کنمی مریرا به ترحم تعب

 . کندیحالم را بد م.  ام و از آن خسته امدهیچش
 

 ياگر بخوا... شهیکم کم حالت خوب م _        
 

 .دی آیسرم آرام آرام باال م        

 . فهممیحس و حال نگاهش را نم        
 

 ن؟یشما االن خوب شد _        
 

 . گذاردیچشم بر هم م        
 

 تا آسمون نی زمدای با آمییب قبل از آشناهر چند حال خوب االنم با حال خو _        
 و هفت سال عمرمو ی سنی وقت دوست ندارم اچیچون ه. ستیفرق داره اما مهم ن

 ی می حالِ که دارم توش زندگنی همحمیترج.  از اول شروع کنمایبرگردم به عقب، 
 ی که کردم رو تکرار میی عقب تموم کارهابه  دونم اگر باز هم برگردمیچون م. کنم
 ...کنم

 
 ! کاشي ادمی رسی که من هم به حس و حال او مدمی رسی ميکاش روز        

 چرخانم و راه ی سر می آرامی کنم، با تشکر و خداحافظیآهم را در گلو خفه م        
 .رمی گی مشیخانه را در پ

 . کردمی درون وجودم عادت مي حفره دبهیبا        

 .می کردی می با هم آشتدیبا        



 929 

 !می کردی عادت مدیبا        
 

 ی مامان، هامون و او دعا مياز ته دل برا.  بندمی و چشم مستمی ای محیرو به ضر        
 . نگذاردمی تنهاطی شرانی خواهم در ایبا تمام وجودم از خدا م. کنم

 
  هما جون؟میبر _        

 
 حیهر دو رو به ضر.  دهمی کنم و سرم را تکان می چشم باز مقی عمیبا نفس        
 .می کشانی مرونی خود را بتی جمعانی و از ممی دهی میسالم

 
 قبول باشه _        

 
 . کنمی نگاهش مقی عمیبا تبسم        

 
 .ممنون از تو هم قبول باشه _        

 
 . که را دراز است و زمان اندكفیاما ح.  اندازه آرامش بخش ستی حرم بيفضا        

 لی را تحولمانی تا چمدان و وسامی روی قسمت امانات ميهمگام با هم به سو        
 .میریبگ
 

 د؟یبا مادرتون صحبت کرد _        
 

 رفته بود ی زد و حسابیآره خدا رو شکر همون موقع هم نقاره خونه داشت م _        
 . استرس داشتمیاما من کل...  حرميتو حال و هوا
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 ... رهی مشی خوب پزی همه چدین نباشنگرا _        
 

 .دوارمیام _        
 

 رود و به یکنار م.  کندی در را باز مدشی زند و بعد با کلی را مفونیاول زنگ آ        
 :دی گوی میگرم

 
 . هما جوندییبفرما _        

 
 :می گوی چند وقت منی کنم و طبق معمول ایمعذب نگاهش م        

 
 ... جان من واقعا هتل راتایب _        

 
 :دی آی ممی به سوی و با اخم قدمیناراض        

 
 .گهی دنی نگينجوریا هما جون قرار شد ا _        

 
 ؟یچرا مهمونت رو دم در نگه داشت...  داخلدیای مامان چرا نمتایب _        

 
 :دی گویآرام رو به من م        

 
 ... هما جوندییبفرما _        

 
 مادرش که ي کند و رو به درب خانه و خطاب به صدای سرش را کج میبعد کم        

 :دی گوی مستی ندیدر د
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 ... کننیمامان هما جون تعارف م_        
 

 : شودی مادرش بلند مي همراه با صدای پر شتابي قدم هايصدا        
 

 ...یتعارف واسه چ _        
 

 : گرددی مانی شود و مادرش نمایاز م در کامال بیبعد از کم        
 

 .داریمشتاق د... ي خوش آمدیلیخ... زمیسالم عز _        
 

 : گذارمی مشی پیخجالت زده قدم        
 

 .مزاحمتون شدم... واقعا شرمنده ام...  دیلطف دار... یسالم خانم شکوه _        
 

 :دی گوی می شاکتایب        
 

 ... کننی مامان همش تعارف منیبب _        
 

 : کندی دراز ممی و دستش را به سوردی گیتبسمش عمق م        
 

 . حرفو نزننی اگهید...  گلمیمراحم _        
 

 .دی گوی قبول مارتی کند و زی می روبروسیمیگرم و صم        

 :دی گوی متای که بمی شوی شان مي بزرگ خانه اطیوارد ح        
 

 ستن؟یبابا ن _        
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 ...زتی عزينه مامان، رفت خونه  _        

 
 با تای باز نشده که بی کنم اما هنوز دهانم به ابراز شرمندگیباز معذب نگاهشان م        

 : کندی بامزه و مثال اخطار گونه نگاهم میحالت
 

 !هما جون _        
 

 خندد و مرا به یمادرش هم م.  اندازدی و بازدارنده اش به خنده ام میلحن شاک        
 . کندی متی هداي مقابل وروديسمت پله ها

 
 . خودت بدوني رو مثل خونه نجایا... ي خوش آمدیلی خیلیخ _        

 
 . بتونم جبران کنمدوارمی ممنونم امیلیخ _        

 
 .می افتی خنده م بهتای کند که من و بی نگاهم متای مثل بقای دقی خانم شکوهنباریا        

 آورم و ی را از پا در ممی کفش هاعیسر.  تا من وارد شومستندی ایهر دو کنار م        
 کند و مرا ی را تکرار مییمادرش پشت هم جمالت خوش آمد گو.  شومیوارد خانه م
 .شرمنده تر

 
 ... رو بذارنلشونی مامان اتاقشون رو نشون بده تا وساتایب _        

 
 ... هما جوندییبفرما... چشم مامان _        
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چمدانم را از . دی آی ممی بلند به سوی کند و با گامی رها مي را گوشه افشیک        
 . بردی نمیی کشد و ممانعتم راه به جایدستم م

 ییبای بزرگ و زي نظر خانه کیدر .  چرخانمینگاهم را نامحسوس در خانه م        
 و بعد می روی طبقه را باال ممین. رمی گی مشی پله ها را در پری مستایپشت سر ب. دارند

 .می شوی اتاق وارد منی دنج و راحتشان به دوممنیاز گذر از نش
 

 الزم یتورو خدا هر چ...  اتاق منهياتاق کنار... دی هما جون راحت باشدییبفرما _        
 . کنمیخواهش م... دی بهم بگدیداشت

 
 : کنمیاسانه نگاهش مقدرشن        

 
 ...  راحتالتیخ... زمیممنونم عز _        

 
 ی شود مهربان می که از اتاق خارج می گذارد و در حالی مواریچمدانم را کنار د        

 :دیگو
 

اگرم دوست ... دی تا شما راحت لباساتون رو عوض کنرونی رم بیپس من م _        
 ... ماشی پنیی پادیای بدیداشت

 
 . دهمی پاسخ مقی عمیمحبتش را با تبسم        

دور تا دور اتاق .  کشمی مقی عمینا خواسته آه.  بنددیدر را که پشت سرش م        
 ی گردانم و به سمت پنجره می که اقامتگاه کوتاه مدتم شده، چشم مینسبتا بزرگ

 .روم
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.  زندیدلم شور م . دوزمی مرونی زنم و چشم به بی پرده را کنار ميگوشه         
 تایهرچند ب. دی افزای بر شدتش مبهی و قرار گرفتنم در مکان غرستیاسترسم دروغ ن

 که نی از اشتری اما من باز هم معذبم، در اصل برندی نظی بيو مادرش در مهمان نواز
 . کنمرانی لطف را جهمه نی ادی دانم چطور بایواقعا نم

 کشم و کش و یشال از سر م. می آی اندازم و از پشت بنجره کنار میپرده را م        
 دهی که حاال تا گردنم رسیی به موهای دستنهیمقابل آ.  دهمی به تن خسته ام میقوس

 . رومی اتاق مسی آورم و به سمت سروی کشم و مانتو ام را در میم

 . گرفتمی با مامان تماس مدیبا        
 

 . شومیسته در دستان شهره جان رد م قران نشریاز ز        
 

 .دی لطف کردیلیخ... ممنونم شهره جون _        
 

 کنار پله ها ي سکوي خوشرنگ آب را روي قرآن و کاسه ي حاوي نقره اینیس        
 .ردی گی گذارد و دستانم را با محبت در دست میم
 

 ... نباش گلمزی چچینگران ه _        
 

 کنم ی کرده نگاهش مي دستانش به وجودم جارقی از طرمی که مستقیبا آرامش        
 :می گوی دهم و از ته دل می تکان مدییو سرم را به تا

 
 .ممنونم _        

 
  هما جون؟يآماده ا _        
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 . دارمی منتظر دم در قدم بر مي تای کنم و به سمت بی میبا شهره جان خداحافظ        

 دانم او یم.  کنمی شوم استرسش را با تمام وجوم حس می که رد متایاز کنار ب        
 لحظات نی خواهد در ای شک دلش می گذارد و بی را پشت سر میهم لحظات سخت
 .کنار هامون باشد

 ی هم با مادرش خداحاظتایب.  کنمی روم و درب جلو را باز می منشیبه سمت ماش        
 نهی شود و نگاهش را با اخم به آی حواس سوار میب. دی آی منی کند و به سمت ماشیم
 سر تکان شی چرخانم و برای شهره جان مي زند که سر به سویاستارت م.  دهدیم
 شدن آب را پشت سرمان از ی خالتای کردن بکت دهد و با حریجوابم را م.  دهمیم
 .نمی بی منه،یآ
 

.  تواند حسش را پنهان کندیمضطرب است و نم.  دهمی متایباز نگاهم را به ب        
 . شودی در هم تر مشی کند و اخم های را نگاه مرونی بنهیمدام از آ

 
 تا؟ی بیخوب _        

 
 :دی گشای را مشی کند و اخم های حواس نگاه میب        

 
 ...آره خوبم... من _        

 
 عمل يا رسد، استرس بری که به نظرم ميزی کنم و تنها چی نگاهش میکم        

 چسبانم و ی می صندلیسرم را به پشت.  شوم تا معذب نشودی نمچشیپاپ. هامون است
 . شومی گذارم و دردل مشغول صلوات فرستادن میچشم بر هم م
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 ی هجوم ممی استرس با تمام قدرت به سومارستان،ی بنگیبا ورودمان به پارک        
 . اندازمی مانشی و اضطراب عتای به بی و نگاهنمی نشیصاف م. آورد

 . شودی مدهی کشنهی کند و باز نگاهش به آی را پارك منیماش        

 :می گوی می رودرواسیب        
 

 .استرس دارم _        
 

 .ردی گی کند و دستم را مینگران نگاهم م        
 

 ...رهی مشی خوب پزینگارن نباش هما جون همه چ _        
 

 . دهمیسرم را تکان م        

.  کندی گذارد و متوقفم می ممی بازوي کنم که دستش را روی شدن مادهیقصد پ        
 چرخانم ی من هم سرم را به پشت منباریا.  ستنهی کنم اما نگاه او باز به آینگاهش م

 :نمی بی نميگری دزی پارك شده چي هانی نگاهش را دنبال کنم اما جز ماشریتا مس
 

 هما جون؟ _        
 
 : کنمینگاهش م        

 
 .دیببخش... یعنی... من _        

 
 : کنمی فهمم و گنگ نگاهش میمنظورش را نم        

 
 تا؟ی شده بیچ _        
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 ی دستش را به فرمان مدی گوی که ميبلند"اَه " و بعد هم با دی گوی میکالفه نچ        

 : چرخدی منهی من و آانیکوبد و باز نگاهش م

 : شودی مظیاخمم غل        
 

  شده؟ی چتا؟یبگو ب _        
 

 : کندی نگاهم میمانیبا پش        
 

اصال قول داده ...  دونستیم... بوددهی خودش فهمیعنی خواستم بگم یمن نم _        
 ...ادیبود که نم

 
 : دهمیکالفه دستش را تکان م        

 
 ...مم خب واضح بگو تا بفه؟ی ک؟یچ _        

 
 : دهدیبا دستش پشت سرمان را نشان م        

 
 ...اریماز... اون آقا _        

 
 . چرخدی که اشاره کرده ميری مسي کنم و سرم به سویشوکه نگاهش م        

 . کندی سو را نگاه منی و استادهی انشی زده به ماشهی و تکبی دست در جاریماز        
 

 :دی گوی معی چرخانم که سری متای بي و سر به سورمی گینگاهم را از او م        
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بعد از ظهر ... رمی بگطی تا من بلمی بود، همون روز که رفته بودشی هفته پکی _        
 ... اومد دنبالممی بعد از مطب دکتر از هم جدا شدیوقت

 
 ؟یخب چرا همون موقع نگفت _        

 
 :دیو گی دزدد و مغموم مینگاهش را م        

 
 ی رو موندی پانیآخه خودش انگار جر... دی ناراحت بشدیگفتم شا...  دونمینم_        

 عملُ خی خواست تاری کس بگه فقط مچی به هستی که قرار نهی قسم و آیدونست کل
 ری درگیبعدم به قدر کاف...  قول داده بودیعنی...ادی کردم بیمنم فکر نم... بدونه

 ...اشتباه کردم...  که بدتر نشهنگفتم ،دی سفر و عمل بوديزیبرنامه ر
 

.  او هم نبودریبه هر حال تقص.  شودی فرستم که ساکت می مرونینفسم را ب        
 ی را از بابت ناراحت نبودنم از او راحت متای بالیبا نگاهم خ.  از قبل خبر داشتاریماز

 دی آی به سمتم می قدماریم که ماز شوی مادهی پنیاز ماش.  فشارمیکنم و دستش را م
 باز می اخم هاي حال گره نیبا ا.  آرامشم را حفظ کنمکنم ی میسع.  شودیو متوقف م

 . شودینم
 

 سالم _        
 

 :می گوی مي دهم و جدیجوابش را آرام م        
 

 ؟يچرا اومد _        
 

 ...امی تونستم نیچون نم _        
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 یخودش هم م.  شودی گذشته ها مهی شبی که گاهی ترسم از لحن و نگاهیم        

 : دزدیفهمد انگار که اخم کرده نگاهش را م
 

 ...یفقط خواستم تنها نباش _        
 

 :می گوی معذبم کرده مبی که عجیطیکالفه از شرا        
 

 .ستمین _        
 

 و بعد جدی پی منگی پارکي در محوطه نی باز و بسته شدن درب ماشيصدا        
 : حرص آلود اويصدا

 
 ؟ی کنی ميچرا انقدر لجباز _        

 
 تونم ی خوام، من می رو نمی بگم که کمک کسدی بايچه جور... ستی نيلجباز _        

 !ستمی خودم باي پايرو
 

 : کنمی حس مشیحرصش را از فشار محکم پلک ها        
 

 ی جراحغی تری زياما فعال قراره بر... ی تونی هم نگفته نمی کسیتون یآره م _        
 ...ی به دوش بکشیی رو تنهازی همه چستیپس الزم ن

 
 . خواستمیاصال کمکش را نم!  خواستمینم        

 . شکندی سکوت را متای بي گردم که صدایدنبال جواب م        
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 هما جون _        
 

 ی ممیچند قدم به سو.  چرخمی متای بي جوابِ نداشته، با مکث به سوالی خیب        
 :دی گوی روم که مردد می مشی و من هم به سودیآ
 

 داره یحاال که اومده چه اشکال... اما...  ندارمی قصد فضولدیهما جون باور کن _        
 هی... دی مونیبعد از عمل تنها م... انی همرامون بدیآخه مامانم رو که نذاشت.. بمونه

 ...دی کمک الزم داشتدیوقت شا
 

 اندازم و ی داده مهی تکنشی در هم دوباره به ماشي به او که با اخم های نگاهمین        
 ست نجای به حضورش نشان ندهم به هر حال حاال ايشتری بتی دهم حساسی محیترج

 . عمل آماده شومي برادیمخصوصا حاال که با. می نداريری دعوا و درگي برایو وقت

 . فرستمی مرونینفسم را ب        

 را لمی روم و وسای متای بنیبه سمت ماش.  کنمی را با او هم روشن مفمیبعدا تکل        
 را پشت سرم شی قدم هاي که صدایی توجه به اوی دارم و بی عقب برمی صندلياز رو

 . دارمی گام برممارستانی شنوم به سمت ساختمان بیم
 

 امدهی نمارستانی دانستم هنوز به بی که با مامان داشتم می تماسقی از طرنکهیبا ا        
 گذرد ی از کنارم متای که بنی و هممی را نگه داراطی رود تا جوانب احتی جلو تر متایاما ب
 . کندی را پر مشی جااریماز

 آرام آرام تای تا تماس بدی ندارم چون باياما راه فرار.  کنمینگاهش را حس م        
 . راحت شودالمی رفتم تا خیم
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 شوند و نگاهم ی متوقف ممی قدم هارد،ی گی اش که مقابل صورتم قرار میگوش        
 که قصد خنداندنش را دارد ثابت ي گلبرگ در حال دست و پا زدن کنار محمديرو

 چشم زان،ی آويلپ ها. فشی لمس حضور نرم و لطي کشد برای ماند و دلم پر میم
 ی شود، دلم را می مدهی کشحمد کوچکش که به صورت مي گرد شده و دست هايها

 .برد

 :می گویناخواسته از ته دل م        
 

 زمیعز _        
 

  محمد برام فرستادشبی دنویا _        
 

 ي کردم حضورش مثل سام و هر بچه یاول فکر م.  مشدهی ندکیهنوز از نزد        
آن . حسم به او فرق داشت انگار.  نبودنطوری است اما ازی حسرت بر انگمی برايگرید

.  شدی که به او داشتم نمی بر حس عمقی خودش بود اما سر پوشيحسرت سر جا
 فرستاد اما ی ممی برای عکسیگاه يشاد.  آمدیخب او خواهر زاده ام به حساب م

 دانم ی شد و نمی دو ماهش مگریحاال د.  خوش حضورش کجاي حهیعکس کجا و را
 .نمشی ببکی شد از نزدی قسمت میک
 

  محمد رو کچل کردهيشاد _        
 

 : کنمی نگاهش میکنجکاو و سوال        
 

 داره، نه دلِ دل کندن از ی تو اما خب محمد نه مرخصدنی دادیدوست داره ب _        
 ...گلبرگ
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 : کنمی کشم و زمزمه می میآه        

 
 ...ادی نتونسته بطی شرانی که تو اخوبه _        

 
 :دی گویمطمئن م        

 
 ! ذاشتمی تونست، من نمیاگر م _        

 
 زرنگ بود، یلیخ. رمی گی دهم و نگاهم را از چهره اش می را فرو ممیآب گلو        

 پوشاند و یاخم چهره ام را م.  گلبرگ سر صحبت را باز کرده بوددنی کششیبا پ
 : کندی فهمد که منتظر نگاهم میانگار او هم م.  زندی در سرم چشمک میسوال

 
 ؟یینجای دونن ایاالن م _        

 
 :دی گوی ميجد        

 
 . راحتالتیخ... انهی رفتم ابی عکاسي براکننیفکر م... نه _        

 
 قتی دارم که دکتر حقی فرستم و قدم اول را بر می مرونینفسم را نامحسوس ب        

 خود به میقدم ها.  استمارستانیاو هم در حال رفتن به سمت ساختمان ب. نمی بیرا م
 نی و طبق معمول استدی ایم.  شودی و متوجه ام مرندی گی شتاب مشیخود به سو

 :دی گویمدت م
 

  سعادت ما چطوره؟يِهما _        
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 . دهمی مهربانش مينگاهم را به چهره         
 

 سالم دکتر _        
 

 ... قبولارتیز... سالم دخترم _        
 

 .ممنون _        
 

 ی باال مشی کند و بعد ابروهای کنارم، مشکوك نگاهش مستادهی ااری مازدنیبا د        
 :دی گوی مهیرود و با کنا

 
 ... ستابندهی ندهیالحق که جو_        

 
 ی دکتر دراز ميود که با غرور دستش را به سو شی مدهی کشارینگاهم به ماز        

 :کند
 

 سالم _        
 

 :دی گوی مهی هم مثل دکتر با همان کنااری دهند و مازیبا هم دست م        
 

 د؟ی مجاز هست در مورد عمل بهم اطالعات بدگهیاالن د _        
 

 : خنددی شود که با صدا می مدهی به سمت دکتر کشینگاهم سوال        
 

 ...یخوشم اومد، زبل_        
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 و با می گوی ميدیببخش.  خوردی ام زنگ می دهد، گوشی جواباریقبل از آنکه ماز        
حس .  کندی راحت مری را از امن بودن مسالمی دهم که خی را متای فاصله جواب بیکم

 توانستم اقرار کنم که یفقط در دل م.  افتاده امری گیی کوماندوي بازکی انی کنم میم
 . شدی دشوار مزی همه چردن کنترل کقتای کمک، حقیب

 را قطع ی در مورد الپاراسکوپاری کنم که دکتر صحبتش با مازی را قطع میگوش        
 : پرسدی کند و خطاب به من میم
 

  مرتبه؟زیهمه چ _        
 

 :می گوی مضطرب میکم        
 

 .کنمیفکر م _        
 

 :دی گویاما او مطمئن م        
 

 سراغت رو ازش گرفتم، يمحض کنجکاو. می کردي که هامون رو بسترروزید _        
 هم ی سفر راضنی کنم از ای گفت و اتفاقا حس می راحت از مشهد بودنت مالیبا خ
 .هم خودش هم مادرتون. بود

 
 : شودی راحت می کمالمیخ        

 
خودم دور از ...  برگشتطی بلی حتره،ی رو خودش برام بگطمیداده بودم بل _        

 به هم زی همه چدمی ترسیهمش م...  گرفته بودمگهی برگشت دطی بلهیچشمش 
 ...زهیبر
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 :دی گویدلگرم کننده م        
 

 تونه ی نمي اگر بفهمه هم کارگهی دشهی تموم مزی همه چگهیتا چند ساعت د _        
 ...بکنه

 
 ی شود که با حالتی مدهی کشياری خندم و نگاهم به مازی لحن بامزه اش مبه        

 ما کشف کرده ي از حرف هايدی جديزهایانگار چ.  ام ماندهرهیخاص و متفکر خ
 :دی گوی که دکتر مرمی گی نگاهم را معیسر. باشد

 
 روند عمل رو ي هی زبل خان بقنی ايشما برو خودتو آماده کن تا من برا _        
 . بدمحیتوض

 
 :می گویقبل از رفتن م        

 
  نه؟زنهی پس نمگهی دفعه دنیدکتر ا _        

 
 . و دل خوش کنکی شده الکی خواهد حتی مدییدلم فقط تا        

 : کندیبا محبت پدرانه اش نگاهم م        
 

 خواد اما به ی مدیی دونم االن دلت فقط تایم... ی مورد فکر نکننیقرار شد به ا _        
االنم برو ...  کمه، پس نگرانش نباشیلی درصدش خیول... هر حال امکانش هست

 بهت سر امیم...  آروم دراز بکش تا وقتش بشه منتقلت کنن اتاق عملکمیآماده شو 
 ...ی شی فکر کن که مرخص مندهیفقط به دو روز آ...  نباشزی چچینگران ه...  زنمیم
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 اش کمک کرده فهی تر از وظشی مدت بنیدر ا.  کنمیقدر شناسانه نگاهش م        
 من از مامان و ي هاي پنهان کاری گرفته تا حتشاتیبود و در تمام مراحل از آزما

 نظر ریاز کوچ مامان و هامون به اصفهان، هامون ز.  کردهتمی اندازه حمایهامون ب
 . شده بودشترمانیب یکید باعث نزنی بود و همقتیدکتر حق

 
 . دونم چطور جبران کنمیممنونم دکتر واقعا نم _        

 
 : دهدیبا محبت جوابم را م        

 
 . اسمت باشي تمام نماي نهیفقط آ _        

 آورم و ی باال میدستم را با کرخت.  شوندیچشمانم از شدت حس تهوع گشوده م        
 . گذارمی دهانم ميرو
 

 ؟ي خوای ميزی چیخوب _        
 

 . دهدی هراسانش نگاهم را به او ميصدا        

 . زنمی دهم که ناخواسته عق می حال تکان میسرم را ب        

دستم را محکم . اورمی کشم، دوست ندارم مقابلش باال بیاول از همه خجالت م        
 :دی گویکه باز با همان لحن م. رمی گیمقابل دهانم م

 
 . کنمیاالن پرستارو خبر م... هیهوشی بياثر دارو _        

 
 . گذاردی را کنارم می رفتنش سطل کوچکرونیقبل از ب        
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اما رفته است و .  از حال هامون بدهي خواهم خبری پرستار نممی خواهم بگویم        
 . گرددی می سطل خالانی شوم که می می تهوعریمن ناغافل اس

 . گرددی همراه با پرستار به اتاق باز می از کمبعد        
 

 .هیعی طبست،ی نی نگرانيجا.  زنمیاالن براش سرم م _        
 

 حال ی و من بستدی ای کنارم می ست که با نگرانياریمخاطب خانم پرستار ماز        
 :می گوی کنم و فقط مینگاهش م

 
 هامون؟ _        

 
  کشهی طول می اتاق عمله دکتر گفت عملش چند ساعتيهنوز تو_        

 
 : اندازدی به ساعتش مینگاه        

 
 خانم پشت در اتاق عمله، شمارم تاینگران نباش ب...  تموم شهدی کم کم باگهید _        

 که هامونُ به اتاق ياز لحظه ا... مادرتم خوبن... دهی بشه خبر ميزیبهش دادم، هر چ
 ... خوننی نمازخونه دارن نماز ميعمل منتقل کردن تو

 
 داند ی پرسش و پاسخ هر چه میخوب است که خودش ب.  بندمیچشمانم را م        

 .دی گوی ممیبرا

 چند لحظه چشم بر يبرا.  رودی مرونی کند و از اتاق بیپرستار سرم را وصل م        
 : پرسدی آرام میی گذار که با صدایهم م

 
 ؟يبهتر_        
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 ی گذاشتند، بی هامون مری تهوع و فکر درگنیاگر ا.  دهمیسرم را آرام تکان م        

 . رفتمیشک به خواب م
 

 ؟يدرد ندار _        
 

همه . درد دارم اما قابل تحمل ست.  کنمیچشمانم را رو به نگاه نگرانش باز م        
فقط اگر باورم شود که . فقط اگر حال هامون خوب شود شود، ی قابل تحمل مزیچ

 . انجام داده اميدی کار درست و مفی زندگنیبااالخره در ا

 :دی گوی نه اما مای فهمد ی دانم حس و حالم را از سکوتم مینم        
 

 مشهد خوش گذشت؟ _        
 

 : کنمی کشد، آرام زمزمه می حرم پر مي حال و هوايدلم برا        
 

 ... وقت بود نرفته بودمیلیخ _        
 

 :ندی نشی کنارم می صندليرو        
 

 . وقته نرفتمیلیمنم خ _        
 

 :دی گوی اما می او از نگراني شود و چهره یباز چهره ام از حس تهوع در هم م        
 

 ؟ی زمان عمل مشهد باشیشک نکردن که خواست _        
 

 . خواهد با سواالتش حواسم را از حس و حال بدم دور کندیانگار م        
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 :می گوی و مرمی گی مینفس        
 

 دونستم ی عمل رو هم که مخیتار... ارتی خوام برم زیاز قبل گقته بودم م _        
 اونا هم در یوقت...  رزرو کردطی کردم و هامون برام بليزی همون روزا برنامه ريبرا
 طای بلخیفقط تار... هامون خودش مخالفت کرد... رمی عمل قرار گرفتن، گفتم نمانیجر

 ...تو حرم باشم  که زمان عملمیرو عوض کرد
 

 ه؟ی کي برگشتت براطیبل _        
 

 ... امشبيبرا _        
 

 : کندی مزیچشمانش را ر        
 

 ...خب _        
 

 ... گردمی و منم با اتوبوس برمشهیخب پرواز کنسل م _        
 

 : خنددی ممیبه رو        
 

 ي هم کردزویفکر همه چ_        
 

  برهشی خوب پزی همه چدیبا _        
 

 :دی گوی کند و می نگاهم میبیبا حس عج        
 

  رفتهشیخوب پ _        
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 کند و ی اش را نگاه میگوش.  شودی مان همزمان بلند مي های زنگ گوشيصدا        

 :دی گویم
 

  خانومهتایب _        
 

مامان .  دهدی مرا هم به دستم می دهد گوشی اش را جواب میهمزمان که گوش        
 . کنمی را صاف ممیاست صدا

 
  خانومتایسالم ب _        

 
 کنم ی میسع.  چسبانمی حال به گوشم می را بی کنم و گوشیارتباط را وصل م        

 : پرسمی مجانی و با هرمی بگدهیتهوع ام را ناد
 

 چه خبر، تموم شد؟... سالم مامان _        
 

 ... خوبهزیهمه چ...  الحمدهللاهیدکترشم راض... سالم مادر خداروشکر تموم شد _        
 

 . کنمیبا تمام وجودم خداراشکر م        

 :دی گوی مکث میبا کم        
 

  صدات خسته ست؟یوبتو خ _        
 

 : دهمیآب دهانم را فرو م        
 

 ... همومینی بی شب مشاالیخوبم مامان ا _        
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 :دی گوی معیسر        

 
... ي دو سه روز که همش تو استرس بودنیا...  هماي موندی مشتریکاش ب _        

 رو عوض کن طتیلب... ادی از دستمون بر نمي باشه کاري فعال بستردیهامونم که با
 ... بمونشتریب

 
 میای سر فرصت با هم مشاالیا _        

 
 . مراقب خودت باشیلیخ... ی دونی خب باشه هر طور خودت میلیخ _        

 
 ي برای توانی تهوع تمام ناشدننی هجوم اانی شود و من در می مدیلحنش ناام        
 . حرفش ندارمي حس و معنالی و تحلهیتجز

 
 شود که در فکر فرو ی مدهی کشاری کنم نگاهم به سمت مازی را که قطع میگوش        

 . کندی اش را نگاه میرفته گوش
 

  شده؟يزیچ _        
 

 : دهدی کند و سرش را تکان می نگاهم معیسر        
 

 ژهی وي بخش مراقبت هاي تودیامشب با... نه نه خبر تموم شدن عمل رو داد _        
 ...زنهی سر مادی هر وقت بتونه منجاستیگفت فعال داوود ا... شهبا
 

 . دهمیسرم را تکان م        
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 دهم تا ی و من هم تمرکزم را به تهوع ام مردی گی مي جای صندليدوباره رو        
 در فکر فرو نی خواهد فکر کنم، اصرار مامان به ماندن و ایدلم نم.  نکندرمیغافلگ

 . داردیلی دلاریرفتن ماز
 

 ؟يهنوز حالت تهوع دار _        
 

 . دهمیسرم را تکان م        
 

 .ومدی از دستم برميکاش کار _        
 

 . شدمی رفت کمتر معذب میاگر م.  دوزمی سقف میاهیچشم به س        
 

 ... دونمی مهی مزخرفیلیحس خ _        
 

صادقانه .  زدن حواسم را پرت کند خواهد با حرفیانگار باز م.  کنمینگاهش م        
 :می گویحسم را م

 
 به نظرت مسخره باشه اما ته دیشا...  بار من دوسش دارمنی اما اهیحس بد _        

 ...دوست ندارم تموم شه...دلم
 

 . خوردی منی اش از اخم چیشانی کند و پیمتعجب نگاهم م        

 کند و چشمانم را ی مانی که نا خواسته بغضم را عيخنده ا.  خندمی اراده میب        
 : دوزمی زنند و من باز نگاهم را به سقف می را نقش می باز چشمانش نگرانس،یخ
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 نی همي تهوع نشونه نیا...  بودمدی عمرم حس کردم مفي بار تونی اوليبرا _        
 ... خوام حسش کنمی و هفت سال مستی بيبه اندازه ...  بودنهدیمف
 

 يسکوت کرده و فقط صدا.  چکدی چشمم مي ناخواسته از گوشه یقطره اشک        
 مشت شده اتاق یی افتاده و دست هاي گذرد، با سری که میکم. دی آی مشینفس ها

 . تنها گذاشتن ممنونش هستمنی کند و من چقدر بابت ایرا ترك م
 

 ي جنگل بلوط هاي جا مقصدشان بهنباری چکند و ای فرو میکی یکیاشک ها         
 . و اصلِ هماستاهی جنگل س،یمصنوع

 ثمر عاشق حس ی پوچ و بیِ و هفت سال زندگستیدردناك است که بعد از ب        
 . زندی که دم به دم حالت را به هم مي شویتهوع

 
 ی اتاق مي گوشه ی مبل راحتي را خواب رفته روتای کنم، بیچشمانم را که باز م        

 هم گفته بود درون اریماز.  هرچه اصرار کردم به خانه برگردد قبول نکردشبید. نمیب
 و ختندی ری با هم برنامه مییکال دوتا.  بود خبرش کندي ماند اگر کاری منشیماش

 . به خواست من نداشتندیتوجه
 

 تی نهای خواهم با اتوبوس برگردم بی که به مامان تماس گرفتم و گفتم مشبید        
اصرار داشت حاال که پروازم کنسل شده حتما .  که مشکوك شدميکرد به حدمخالفت 

 : کالم گفته بودکی مشهد بمانم و شتری بدی در کار است و من بایتیریخ
 

 "ی شب سوار اتوبوس شيحق ندار"        
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 نی ايزی نکند چنکهی در فکر بودند و من فقط از ترس اتی نهای هم باری و مازتایب        
 ي کنجکاوي نکرده حال هامون بد شده باشد، به جاي خداای درست نباشد انیم

 .دمی ترسی بد ميمن از خبر ها.  کردمی ميخودخور

دردش کم ست اما هست و من .  کشمی عملم مي به جای خورم و دستیتکان م        
 . درد را هم دوست دارمنیا

تکان خوردنم چشمان .  شدمی با مامان روبرو می رفتم تا با آمادگی راه مدیبا        
 . آوردی مورشی می کند و با چشمان خواب آلوده ش هول شده به سوی را باز متایب

 
 ن؟ی خوای ميزیچ _        

 
 ... خوام راه برمیم _        

 
 . اندازدی به ساعتش می و نگاهستدی ایصاف م        

 
 .دی خواد هما جون استراحت کنینم _        

 
 ... درست راه برم تا مامان شک نکنهدیبا _        

 
 .اری مثل مازشب،ی و دروزیمثل د.  شودیباز چهره اش در هم م        

 :دی گوی خواهم باز خودم را به آن راه بزنم که مردد میم        
 

 هما جون؟ _        
 

 : کنمیفقط نگاهش م        
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 !دی کنم بهتر باشه بدونیفکر م _        
 

  باز چه بر سرم آمده؟ایخدا        

 . ماندمای دننی ثمر در اینگو که باز ب.  ثمر بودهینگو که حس تهوعم ب        

 را محکم در می خواند، که دست های حس و حالم را از نگاهم مدی دانم شاینم        
 :دیگو ی مطمئن می و با لحنردی گیدست م

 
...  ست اما حالش خوبهژهی وي بخش مراقبت هايهامون حالش خوبه هنوز تو _        

 ... به هامون ندارهی خوام بگم ربطی که ميزیچ...  خدارو شکرهیدکترشم راض
 

  شده؟یچ _        
 

 ! اومده باشنیعنی...  مالقت هامونانی ها بیلی خدی که شادی دونیخب م _        
 

 اصرار مامان به لی شود و دلی در سرم روشن می جمله چلچراغکی نیا همب        
 . شودی آشکار ممی براتای بي های و نگراناری مازيماندنم در مشهد، اخم ها

  !" هایلیخ" نیآخ خدا امان از ا        

 . توان آنها را مفرد خطاب کردی که نمادندی ات زی ها آنقدر در زندگیبعض        

 اما انگار او هم ستی نشتری نفر هم بکی و دی گوی متای که بیی هایلی خنیمثل ا        
 . کنندی مشیصدا " هایلیخ" که استی دني همه ي من به اندازه ي داند برایم
 

دستم را . ندی چشمانم را نبیسی اندازم تا خی مری و سرم را زرمی گینگاهم را م        
 :می گوی فشارد که آرام میم
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        _ اومد؟یک  
 

  عملي آخراروزیهمون د _        
 

 بلند شدن آماده کرده بودم را ي که برایتن.  کنمیدستم را از دستش خارج م        
 . کشمی سرش مي خوابانم و پتو را تا باالیدوباره م

همان مشهد بمانم . دی گوی مامان راست منمی بی کنم، میحاال که فکرش را م        
 .بهتر است

 
 ! سعادتي هما،ی خواستی که می شد همونزی همه چيدید _        

 
 یم.  کندی تمام شده و مهربان نگاهم مناتشی دهم که معایحواسم را به دکتر م        

 نکردم و همان هم مرا در يزی قسمت برنامه رکی ي براي خبر ندارمیخواهم بگو
 . نشانمی بر چهره میفقط تبسممشهد نگه داشته اما 

 
 شه؟ی مرخص می دکتر کيآقا _        

 
 تونم مرخصش ی االنم منی نداره اگر بخواد همی خوبه مشکلشی عمومتیوضع _        

 ...کنم اما اگر امشبم بمونه بهتره
 

 که از صبح عضو ثابت یی کند و با اخم های را پر مشی جااریماز.  رودیدکتر که م        
 یوقت.  ماندگار شدتای که بعد از صحبتش با بییاخم ها.  کندیچهره اش شده نگاهم م

 . گفتهمی را برادی آمدن فرانی جرتای بدیفهم
 

  امشب؟ی مونیم _        



 957 

 
 .رمی گینگاهم را م        

  دانم؟یمن چه م        

 آورد ی به بار میی رسواند،ی قدرت بنش دل زبان نفهم اگر دوباره بر مسندنیا        
 !ینگفتن

 : پرسمی جواب ميبه جا        
 

 ؟ي بري خواینم _        
 

 : کندی پوف شدن نفسش اتاق را پر ميصدا        
 

 !نه _        
 

 : کندیلحن قاطع اش معذبم م        
 

 ...نتتی وقت، ببهیاگه  _        
 

 شه؟ی میچ _        
 

 دهم و نگاهم را با ی منیی ندارم پاشی برایفی تعرچی که هی را از لحنمیآب گلو        
 ! به چهره اشدیترد

 !انی اش سرخ و فشرده شدن فکش عیشانیپ.  ستیکالفه و عصب        

 !شیو چشم ها        

 . شودی مشت مزدی ری مرونی پرده بی را بشی که حرف هایدستم از چشمان        

 :می گوی چرخانم آرام می سقف مي که سر به سویدر حال        
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 برو لطفا؟...  مونم امشب یم_        

 
  هما؟یتا ک _        

 
 . چرخدی مشیسرم به ضرب به سو        

 ! حروفنی نهفته در اقی عمياز لحنش، از معنا        

 !حق ندارد! حق ندارد        

 : شودی مدهی کرده که نگاهش دزدي روادهی فهمد زیخودش هم م        
 

 ...منظورم_        
 

 برو _        
 

 . شودی از اتاق خارج می کند و به آرامی را مشت مشیموها        
 

 .زولهیهامون رو منتقل کردن بخش ا _        
 

 : کندی را مرتب ممی کند دراز بکشم و پتویکمک م        
 

 حالش خوبه؟ _        
 

 : دهدیمطمئن سرش را تکان م        
 

 زحمت افتادن يشهره جون هم تو... ي خسته شدیلی چند روز خنی جان اتایب _        
 ...ستمی کدومتون نچی به زحمت هیاومدن مالقاتمن واقعا راض
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  ام؟بهیمن هنوز غر...  هما جونهی چه حرفنیا _        

 
 ...نه استراحت کناما امشب برو خو...زمینه عز _        

 
 : دهمی خواهد مخالفت کند که فرصت نمیم        

 
فردا وقت مالقات ... پرستارا هم که هستن... من حالم خوبه...  کنمیخواهش م _        

 ... تنها باشمکمی خوام یمن راستش م... مارستانی بمیایبا هم م
 

 . خواستی میی تنهایدروغ نگفتم واقعا دلم کم        
 
 ...دیبه مادرتون خبر داد _        

 
 : پرسدی کند و میمردد نگاهم م.  دهمیسرم را تکان م        

 
 نگفتن؟... دی اومدن آقا فریعنی... زیهنوز راجبِ چ _        

 
 خواست بازم مخالفت کنه اما ی گردم می بر مگهی بهش گفتم فردا دیوقت... نه _        

 ... شد انگارمونیپش
 

 :ندی نشی تخت ميکنارم رو        
 

 ست؟یسختتون ن _        
 

 دنش؟ید _        
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 : دهدی تکان منیسرش را غمگ        

 
 .ستی نيچاره ا... هست اما _        

 
 . رسمیبا مامان هماهنگ کرده بودم که وقت مالقات م        

 را هم ندارد، دنی هامون است و طاقت انتظار کششی دانستم دلش پیچون م        
 .می آی ممارستانی و من خودم به بدیای دنبالم بستی نیاجیگفته بودم احت

.  ترسدی کردم که از رو در رو شدنم با همسر سابقم می حس مشیاز صحبت ها        
 تا  کردمی برخورد مي آنقدر قودی اما به خاطر او هم که شده بادمی ترسیمن هم م

 . راحت شودالشیخ
 

 خبر داد که مامان تای بیاول قرار بود از صبح به خانه بروم و آماده شوم اما وقت        
 شب قبلش جبران شود و ي استراحت به خانه فرستاده تا شب زنده داري را برادیفر
 نی و از ارمیتا هم دوش بگ. افتی ریی تغتای بي به خانه رمی مالقات باز گردد، مسيبرا

 . و هم چمدانم را بردارممی درآینمارستای بيحال و هوا
 

 ی به مامان گفته بودم او به دنبالم میعنی.  بروممارستانی به بتایقرار بود ظهر با ب        
 کند، بدون دای کالس صبحش پي برانیگزی جایِ اما از آنجا که نتوانسته بود مربدیآ

 گذاشته بود و حاال در سکوتو انی را در جراریآنکه با من مشورت کند، خود سرانه ماز
 .می بودتای بي رفتن به خانه راه در کنار او در

 
 ؟يریسر کار م _        

 



 961 

 . متوجه شده بودتای با بمیاحتماال از حرف ها        

 از شتری بودمش و بدهی شدم ندنشی صبح که ناچار سوار ماشنی تا همروزیاز د        
 .دمی ترسی ماریمن صادقانه از احساس ماز.  معذب بودمدنشی از دیهر زمان

 
 . دهمیفقط سرم را تکان م        

 
 یکه خودم را کامال به آن راه م.  کندیرا زمزمه م "خانم معلم " لب آرام ریز        

 .زنم

 ی که نمي دو جلسه ايچون برا.  حل شده بودمی کالس هاي مسئله تایبه لطف ب        
 . کرده بوددای پنیگزی جای کالسم مربي کالس حاضر شوم، براتوانستم سر

 
 زبان؟ _        

 
 .قصد کوتاه آمدن ندارد انگار        

 کنم یالبته گمان نم. کاش با آژانس آمده بودم.  دهمیباز فقط سرم را تکان م        
 . شدمی متای و باری مازفیحر

 
  شغلت؟يدوس دار _        

 
 : چرخدی اراده زبانم می کنم و بی فکر می بار کمنیا        

 
 ! دونمینم _        

 
 هامون ری مدت کوتاه که مشغول شده بودم آنقدر درگنیدر ا.  دانستمیواقعا نم        

 . بودمدهی از آن نفهمچی و عمل بودم که هوندی سفر و پي برايزیو برنامه ر
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 ی نگاهش می چشمری و زمی آی مرونی فرستد که از فکر بی مرونینفسش را ب        
 :دی گوی و سخت منی سنگی کند و با لحنیدستش را دور فرمان مشت م. کنم

 
 ! متاسفمروزیبابت د _        

 
 نیصحبت در ا.  خواهدی شدن مادهیدلم پ.  چرخدیسرم کامال به سمت پنجره م        

 .مورد را اصال دوست ندارم

 . دهدی ادامه نمگری و او هم دمی گوی نميزیچ        

. رمی گی جلو جا کی صندلي گذارد و من آرام روی چمدانم را در صندوق متایب        
 ی منیی را پاشهیش. نبندم.  کندی رود که شهره جان اشاره میدستم به سمت کمربند م

 :دی گویکشم که مهربان م
 

 .ادی هما جون به زخمت فشار مي خواد ببندینم _        
 

 : کنمیسپاسگزارانه نگاهش م        
 

 چشم _        
 

 .به مامان و دادش سالم برسون...  بال گلمیب _        
 

 . رسونمی رو متونیبزرگ _        
 

 خداحافظ ي به معنايسر.  زندی مادرش مي که برای و تک بوقتایبا سوار شدن ب        
 . افتدی راه متای ب دهم ویتکان م
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بعد از رساندنم رفته .  از او نداشتمي خبرگری جدا شدم داریاز صبح که از ماز        
 پر از حرف که با تمام قدرت ی آرام و چشمانی خداحافظکی حرف تنها با یبود، ب

 . گرفتمشانی مدیند

 برد و از یاسم و رسمش از دور دل م. امان از عشق که فقط آفت جان است        
 . سوزاندی دل مکینزد

 
 . شودی مانی پنهانم عي دلهره م،ی شوی که ممارستانی بنگیوارد پارک        

 که در هم یی افتد، دست های که به جان پوست لبم می شود دندانیاسترسم م        
 . شودی که خشک می کوبد و دهانی که پر تپش می قلبچند،ی پیم

تمام . ابدی ی خواهد مرا آرام کند اما راهش را نمی دانم میم.  کندی نگاهم متایب        
 . گذشته بودتای بي مورد عالقه ي عاشقانه ي ترانه هاي هم در سکوت ما و نواریمس

 
 کنم اما قی مثبت تزري کرده بودم با افکار خوب به خودم انرژی سعریتمام مس        

 .دود شده بودند همه انگار مارستانی بنگیبا ورود به پارک

 انجام دادم ی که در زندگیتنها کار مثبت.  شدندی فکر مکی که تنها شامل يافکار        
 از تهوع دوست ي اثرگریهر چند د.  کندی مییو آثار زخمش هنوز کنج دلم خود نما

 ! نماندهی باقیداشتن
 

 . کنم محکم و با اراده قدم بردارمی میسع        

 خواهد بتوانم مثل یاصال دلم م.  خواهد برخوردم پر از صالبت باشدیمواقعا دلم         
 نی ای رودرواسی برخورد کنم اما بمی و دختر عمه بودیی که فقط پسر داییروزها

 . دانمی مدیحرکت را از خودم بع
 



 964 

 کنم و ضربان ها تند ی احساس مشتریحضورش را ب. می شوی تر مکیهر چه نزد        
 که ی شدن دلداری کنم، بی را با تمام وجود حس مزی چکیاصال حاال فقط .  شوندیتر م

 . به اسارت گرفته شده بودیماه ها به اجبار در خواب زمستان
 

 " هایدل خوش نکن... چارهیدلِ ب "        
 

 را اری دارید.  کندی حس مشیخبر را با تک تک سلول ها.  کشد انگاریدلم بو م        
 داند که یاما خودش هم م.  افتدی فهمد انگار که به تکاپو میرفته را ماز دست 

 . قدرت آن روزها را نداردشیتکاپو
 

 " دلمي شدریپ "        
 

 ثمر خود را به ی داند بیم.  گسسته شدهدی اتصاللمان به فري داند رشته یانگار م        
 ی خودش عالمي براوانهی دل دنی اي هایوانگی داند، اما دی کوبد، می مواریدرو د

 !دارد
 

 . شومی وارد متای و جلوتر از برمی گی مقی عمی بخش نفسيپشت ورود        

دلم خودسرانه .  هوا را تنفس کنمنی خواهم ای دهد و من نمی او را ميهمه جا بو        
 ! کندی مفی را ردژنشی اکسيبه تکاپو افتاده تند و تند کپسول ها

 
 " دلِ من؟،ی کنرهی را ذخشی هوای خواهیم "        

 
 ! که دلت به حال دلت بسوزديآخ خدا امان از روز        
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 که ي ازولهی در امتدادش اتاق اتای بي هایی که طبق راهنمایی راهروچیقبل از پ        
. ستدی ای از من متی هم به تبعتایب. ستمی ای شده، قرار دارد، منطهیهامون در آن قر

 ی کرده ام را مخیبا دست آزادش دست .  زنمی می کنم و لبخند لرزانینگاهش م
 :ردیگ
 

 يایاز پسش برم_        
 

 بار نی که ایسرم را با تبسم.  آوردی حالم را جا میلحن گرم و دوستانه اش کم        
 . دارمی اتاق قدم بر مي دهم و محکم به سوی لرزد تکان میکمتر م

 یوقت! نه. ی کنی را تمام مي خودت رابطه ایوقت! نه.  شودی تمام ميرابطه ا یوقت        
. ی بزنی خودت را به فراموشنی و رنگنی سنگدی نبوده؛ خودت باياصال از اول رابطه ا

 به نطوری خواهد همیدلت اگر م. ی و تمام گرد و غبار خاطرات را بروبيپاکن بر دار
کپسول ! پس.  تا آدمش کندي اندازیه جانش م عقلت را بهد، ادامه دشی هایوانگید

 آورم و به قعر چاه خاطرات پرتاب ی مرونی جنبه ام بی را از چنگ دلِ بژنی اکسيها
 . کنمیم

 ! ندارديازی او ني ست به هوای سعادت مدتيهما        
 

 ی ممی و آرام آرام به سویکی یکی که یی راهرو سرها و تن هاچیبا گذر از پ        
 دور ي روی شود، همگی مکی شلمیچرخند و از نگاهشان هزار حس مختلف به سو

 گذارم که ی میی فضاانی کنم و قدم می منم که حرکت منی و فقط ارندی گیکند قرار م
 ! العملش داردعکس  هما ودنی دي برای چشمشیانگار همه جا
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 کنم شوکه ی میام توان سع که با تمياری و در کنارش مازدینگاهم از مامان به فر        
 که ندی نشی مي اشهی شي رود و به سرعت روی را نشان ندهم، منجای ادنشیشدن از د

 . کندی سو دوخته و مرا نگاه منی تر از جانم نگاهش را به ازیدر پس آن برادر عز
 

 ی دهد و می مي بازوانش جاانی و مرا محکم مدی آی ممی تعلل به سویمامان ب        
 ! به دست هما بشکنددی فضا بانی سکوت سنگنیفهمم که انگار ا

 
 .سالم مامان جون _        

 
 یی هماي صداهی گذارم تا شبی مشی ام را روي انرژي که همه یی صدانیبا هم        

.  گردد انگاری جمع باز منی است، صدا به سکوت ادی فريباشد که فقط دختر عمه 
 . رفته ام را بازگردانديتا انرژ.  سپارمی مهربانش ميا بندم و گوش به صدیچشم م

 
 ...زمیسالم عز. سالم قربونت برم من _        

 
 ردی تحت فشار قرار نگیلی عمل خي عقب بکشم تا جای کنم تنم را کمی میسع        

 . منبع محبت را ندارمنیاما توان دل کندن از ا
 

 . قبول مامان جانارتیز _        
 

 تا رمی گی نفس مقیعم.  کنمی مرابی قرار دلم را از عطر تنش سی بينفس ها        
 در نگاه مهربانش از رهیخ.  شومی آرام جدا مینباشد و بعد از کم "او" يِ هوايجا برا

 :می گویته دل م
 

 . بودی خالیلیجاتون خ_        
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 ی کند نگاه او نگرانیکنکاش گرانه نگاهم م.  نشانمی بر چهره ام مقی عمیتبسم        

با تمام وجود به !  شود فکر به خودش و هامونی من، میِ کند و سپر دفاعی مکیشل
 که بعد از ی و به کار درستتشانی به رضاشانیبه شاد.  کنمی فکر مزمی دو عزنیا

 در چشمانم زمی عزیی از پسر دايچ رد و نشانه ای گذارم هی انجام دادم و نميعمر
 .منعکس شود

 شود ی کمرنگ تر می چشمانش کمی دهم انگار که نگرانیکارم را خوب انجام م        
 . استمتی غندست،ی فري که فقط دختر عمه یی مرحله از همانی اي برانیو هم

 
 تای گرم و پر احساسش با بی سالم و احوال پرسي رود و صدایمامان که کنار م        

 رابطه چی به خودم ثابت کنم که ههی از بقشتری بنکهی اي کند، برایرا پر م میگوش ها
 لی، فقط با هم فام"من و او" نمانده و ی مکان باقنی حاضران در اانی می ناتمامي

 خسته و گرفته اش، ي چرخانم، به روی مشی سر به سونه با تمام قدرت قاطعام،یهست
 يدی که حاال سفیی ست، به موهایاز تلخ که پر ی الغر شده اش، به نگاهيبه چهره 

 ي دانم چقدر خش دارد، با وعده ی مدهی که نشنیی و به صداستی کم نانشی ميها
 دهم و با یم  خودش را جمع کرده، تبسمم را عمقنهی که بغ کرده کنج سی به دلهیگر
 :می گوی آرام و مهمان نوازانه میلحن

 
 !يممنون که اومد... سالم  _        

 
 ی آرامم می کمنی شود و همی کم، از هم باز میلی خی که چهره اش کمنمی بیم        

 .کند
 

 " مني چاره ی تنها و بییپسر دا"        
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 "! تونمیآخه مگه م... رمی گی نملتی تحوي کردی فکر مزمیآخ عز "        
 

 چشمانم نای کند و آرام آرام خودش را مینگاهش جزبه جز صورتم را رصد م        
 : کندی گوش دلم را کر مشی دهد و خش صدای ميجا
 

 ...ری بخدنیرس... هما جان... سالم _        
 

 ی کند که با تمام وجودم آن را حس می چند کلمه را آنقدر سخت ادا منیهم        
 حس نیانگار حال او هم بد است و امان از ا. گریخب دل به دل راه دارد د. کنم

 . دهمیآب دهانم را فرو م.  که انگار عضو ثابت زالل چشمانش شدهیشرمندگ

کم کم .  توانمی نمنی از اشتری دهم و واقعا بیسرم را آرام در جوابش تکان م        
 . نفس بکشدشی دلم باز در هوادینبا.  آورمیدارم نفس کم م

 
 کی عوامل تحر را دارند، تا در معرضشی دهند، هوایمعتاد را هم که ترك م        

 دهند، خب حق دارد دست و ی دهند دارو می مسکن مشیبه جا. ردیکننده قرار نگ
 قرار یی حجم هواانی من، که هنوز ترك نکرده مي چارهی بر دل بيوا.  لرزدیدلش م

 .گرفته که خود خوده مخدر است
 

 درهم شده و شی که حاال اخم هاياری و به نگاه مازرمی گی تا نگاهم را مرمی میم        
 دهم و باز از حضورش استرس به ی دهد، می سالم تکان ميکوتاه سرش را به معنا

 ي شهی و خودم را به شرمی گی نگاهم را معی و سرمی گوی میسالم آرام.  افتدیجانم م
 در رهی دهم و خی چهره اش تاب مي روشهی شيرو دستم را از.  رسانمیرابط م

 : زنمینگاهش لب م
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 ؟یخوب... یسالم دادش _        
 

 و سرش را دی گوی ماند و اخم کرده سالم می چشمانم مي رهی خی فقط کمیکم        
 . ستی ناراضدی دانم به خاطر من از حضور فریم.  دهدیآرام تکان م

 که یی همانی همه مانع باز هم کامال مشخص است که انی فاصله و با انی از ایحت        
 ! را باور نداردستادهی اشیرومحکم روب

 گرفته بودم را تای که در خانه از بیکاغذ و ماژِک.  اثبات کنم که خوبمنکهی ايبرا        
 :سمی نوی خوانا می با خطشی و رومی نشومی پانتومری آورم تا درگیدر م

 
 ... رفتادمی یانقدر برات دعا کردم که سوغات _        

 
 نمی بی آورم و میسرم را از پشت کاغذ کنار م. رمی گی مشهیو با لبخند مقابل ش        

 : زندی شود و چهره اش گشوده و لب می پاك مشیکه اخم ها
 

 سیخس _        
 

 . شودی جلب مهی دوباره توجهم به بقدی آی که متای مامان و بي خنده يصدا        

 زند و من باز شدن هر چند اندك چهره ی معی سری تک تکشان چرخينگاهم رو        
 . کنمیها را حس م

 چرخانم و نا خواسته اشک در ی اوضاع دوباره رو به هامون مریی تغنی از ایراض        
 از من که ی که به خاطر او و به خاطر جزئی خواهم اشکینم.  شودیچشمانم جمع م

 کنم تا اشک یچشمم را گشاد م.  نسبت دهديگری تنش آرام گرفته را به دانیحاال م
 . شودی فهمد که خنده اش خشک می را ممنارس را خشک کنم، اما انگار حال
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 ی و از ته دل مهمان مقی عمي رود تا دوباره در هم شود را به لبحندیاخمش که م        
 :سمی نوی کاغذ مي روعیکنم و سر

 
 !خداروشکر... یلیخ...  خوشحالم هامونیلیخ _        

 
 ینگاهش رنگ لبخند به خود م.  دوزمیبا تمام صداقتم چشم به چهره اش م        

 . کندیحرفم را باور م. ردیگ

 چرخاند و ی سرم را به پشت میی قدم هاي به او مانده که صدانطورینگاهم هم        
 .نمی نشی را به تماشا موشی شدن داوود و دارکینزد

 
 ي کارهاری بودم هرچند که او هم درگدهی دی مدت گاهنی ا را دروشیدار        

 من ي هاي روادهی زمان پی فقط گاهنی هميقصد ماندن داشت انگار و برا. خودش بود
 .دمشی دی نشده بود، در پارك مجادی درشان ای خللگریکه د

 ي های کوتاهمان روزمرگي هاداری موضوع دم،ی که با هم داشتییبعد از گفتگو        
 . بودمانیساده 

 که با من داشت از نوع یتیمی گذشت و صمی راحت بود اما از حد نموشیدار        
 ی بابت بنی کردم و از ای حس نميگری دزی با هامون بود، الاقل من چتشیمیصم
 . بودمی راضتینها
 

 شی که اخم هادی آن هم با حضور فرنجای حضورش حاال و ار،ی تفاسنی ايبا همه         
 دانستم اصال خودش با ی که هنوز نمياریبا وارد شدنش به اتاق در هم تر شد و ماز

 را خودم هم واضح لشیدل.  استرس زا ستمی در جمعمان قرار گرفته، برايچه بهانه ا
 . شودی مادی زي خودی کنم که بی را حس می دانم فقط استرسینم
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 هم اری و مازدیبا فر.  کندی می جمعیداوود به سرعت با همه سالم و احوال پرس        
 . رساندی فاصله انداخته با هامون می لعنتي شهی دهد و خودش را به شیدست م

 یسالم و احوال پرس. دی آی مشی اش پیشگی همي نهی با طمانوشیاما دار        
 پدرو مادرش در یی بابت عدم توانای کند و عذرخواهی متای با مامان و بيمحترمانه ا

 هم روزی که انگار دوشی و جواب مامان در به زحمت افتاد دارمارستان،ین به بآمد
 . زده بودهمارستانی به بيسر

اما قبل از آن .  رودی ماری و مازدیبعد از تمام شدن تعارفات با مامان به سراغ فر        
 آنکه ی دهد و بی تکان ممی براي اش سریشگی اندازد و با لبخند همی به من مینگاه

 شی و دستش را به سوستدی ای ماری مازي نشان دهم، روبرویفرصت دهد عکس العمل
 : کندیدراز م

 
 .خوشوقتم...  هستموشیسالم، دار _        

 
 را اری و اخم نگاه مازینی و من سرسنگنندی بی را مگریکدی ست که ي بارنیاول        

 :دی گوی منی و سنگردی گیبه هر حال سر تکان داده دستش را م.  کنمیدرك نم
 

 . هستماریماز... سالم _        
 

 که یی دهند و سالم هایتتنها با هم دست م. دهی دروزی را هم که احتماال ددیفر        
 .دی آی مرونی از دهانشان بنیسنگ

 از دی برخورد فرینی از سنگوشی رسد که برخورد داری به نظر مشتریالبته ب        
 .ردی گی اولشان نشات مداریهمان د



 972 

 ي به سوقی عمی دهد و با تبسمی تکان می هامون دستي چرخد و برای موشیدار        
 :دی آیمن م

 
 احوال مسافر ما چطوره؟ _        

 
 به يرزی لي که انگار اشعه های چهار چشمي رهی خي به نگاه های آنکه توجهیب        

 نشانم و ی محو بر چهره می زنند، تبسمیه م اخم گري کنند و اخم روی پرتاب ممیسو
 : پرسدی دهد و مشتاق میجوابم را م.  کنمی زمزمه مي "سالم"آرام 

 
 مشهد چطور بود؟ خوش گذشت؟ _        

 
 .ممنون... بله _        

 
 ي افتد و جمله ی نگاهش به کاغذ درون دستم مدی بگويزیقبل از آنکه چ        

 با مزه یبا حالت.  هامون نوشته بودمي عوض کردن حال و هواي سوغات که برااوردنین
 مثال اخم ردی گی که کاغذ را از دستم می و در حالدی آی تر مکینزد.  کندینگاهم م
 :دی گویکرده م

 
  بابايا _        

 
 یعنی دهد که ی تکان می دستش را به نفدی و ناامردی گیکاغذ را روبه هامون م        
 . کندی و هامون هم با تاسف همان حرکت را تکرار مستی نیت از سوغايخبر

 
 هم با تای مامان و بیحت.  افتندی و داوود از حرکت هامون به خنده موشیدار        

 !يزریاما امان از چهار چشم ل.  کنندی مشانی نشسته بر چهره، همراهقی عميتبسم ها
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 :دی گوی موشی من رو به داريمامان با همان تبسم مانده بر چهره به جا        
 

شرمنده ...  چند روز همش تو حرم بودهنیهما جان از بس نگران هامون بود ا_        
 ... فرصت مناسب جبـهی ي ان شا اهللا توگهید
 

 : کندی مودب حرف مامان را قطع میلیخ        
 

.... میبولش داربه هرحال ما همه جوره ق...  بودیمحض شوخ... دی حرف نزننیا _        
 ... سوغاتیچه ب... چه با سوغات

 
 منظور چی کردم، مطمئنم هدای مدت از او پنی که در ای که طبق شناختنیبا ا        
 فهمد انگار که بالفاصله با یمامان هم م.  شومی از حرفش ندارد، معذب میخاص
 بحث را ری برادر و برادرزاده اش به سرعت مسي از حال و احوال خانواده دنیپرس

 تی نهای بي که با لبخندند،ی نشی ميدی فريرو  کند، اما نگاه من ناخودآگاهیعوض م
 ی کنند و وجود مرا می که انگار از نگاهش چکه مي نگفته ايتلخ و پر از حرف ها

 منقبض ی اما با فکاریماز.  دوزدی منی و چشم به زمردی گیسوزانند، نگاهاز من م
 . نداردی مانده و کم از بمب ساعتوشی دارينگاهش رو

 
 فضا شکسته نی از دوستان هامون، سکوت سنگگری دیکیخدا را شکر با آمدن         

 شهی همراه داوود از پشت ششی هاي بازمی و پانتومیرکیزی زي هاطنتی شود و شیم
 . پوشاندی ها را می قابل انکار بعضریسکوت غ
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 رود تا دوست یداوود م. ستمی ای مي گوشه اهی از بقی اندکيبا فاصله         
 ی از پرستاران بخش میکی مشغول صحبت با دیمشترکشان را بدرقه کند و مامان و فر

 . اندازمی اند نمستادهی اوشی و داراری که مازی به سمتیشوند و من نگاه

 کنم و ی پا و آن پا منی شود ای که به زخمم منتقل مي و فشارستادنیخسته از ا        
 جلب ی بتای گردانم که بی نشستن مي برایی جاي چشمانم را در جستجویرکی زریز

 ی می صندلي کنم و رویسپاسگزارانه نگاهش م.  گذاردی کنارم می صندلکیتوجه 
 :دی گوی شرمنده می و با لحنرام کند و آی مکی که سر به سرم نزدنمینش
 

 گفتن براتون اریآقا ماز.  شرمنده هما جون اصال حواسم به شما نبوديوا _        
 .دیببخش...  بذارمیصندل

 
 ي روبی که عجيزری لي زنم و معذب از اشعه ی مشی به روی زورکیتبسم        

 دوزم که مامان و ی ماری کنم نگاهم را محکم به جهت مخالف مازیخودم احساسش م
 :دی گوی و با اشاره به نشستنم مدی آی ممیمامان به سو.  شوندی از پرستار جدا مدیقر
 

 استراحت کمی برو خونه مارستان،ی بي اومددهی از راه رسيهما مامان خسته ا _        
 .کن

 
 از وقت مالقات مانده و البته زمان ی ساعتکی اندازم، هنوز ی به ساعت مینگاه        

 کنم تا جواب مامان را بدهم که نگاهم با سه یسرم را بلند م. دهیس رمیخوردن داروها
 کی نزدی نگاه مامان که حاال همگي نهی متفاوت، در پس زميجفت چشم با حالت ها

 . کندی میشده اند، تالق



 975 

 شود ي و قبل از آنکه حرف نگاه ها به زبان ها جارشانی توجه به نگاه هایب        
 :می گوی معیسر

 
 . باشمشتونی دوست دارم پستمیخسته ن _        

 
 : شومی کند، آرام بلند می که معذبم مي فرار از جوياما برا        

 
 ... هوا بخورمکمی رم یفقط م _        

 
 به سمت سه جفت ی فهمد انگار که چشمش کمیمامان اما معذب بودنم را م        

 :دی گوی معی شود و سریچشم پشت سرش کج م
 

 ... چند روزهنی هميالغر شد...  هم بخوريزی چهیبرو .. آره مادر برو _        
 

 :دی گوی و با خجالت رو به مامان مدی آی کنارم معی سرتایب        
 

 . رمیبا اجازتون منم همراشون م _        
 

 :دی گویمامان با محبت م        
 

 ...زمیبرو گل دخترم برو عز _        
 

 . اندازدی به هامون می شود و مامان با حسرت نگاهی مدی سرخ و سفتایب        
 

 و دی حرکت فري که جلوی همراهنیمتشکر از ا. می روی مرونیهمگام با هم ب        
 :می گوی را گرفته بود ماری و مازوشیدار
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 ... جونتای بیمرس _        

 
 بود االن وقت ادمی گهی دنیدر ضمن ا... نکردميکار...  کنمیخواهش م _        

 بنده هی وقت هی... امی مرمی گی می آب معدنرمی نماز خونه من مدیشما بر... داروهاتونه
 ... شک کنهنهی ارتکاب قرص نبنی ما رو در حییخدا

 
 نمازخانه ي کند و به سوی مانشی بی که با شوخیی خندم از لحن پر معنایآرام م        
 . دارمیر مگام ب

 
 
 

 ن؟ی درد ندارنیخوب _        
 

 : رومی مرونیپشت سرش از نمازخانه ب        
 

 ... بهم فشار اومد؛ االن خوبمکمی بودم ستادهیخوبم ا _        
 

 :دی گوی که ممی روی می خالیمکتیبه سمت محوطه و ن        
 

 ی ما تا حالتون خوب خوب مي خونه نیای هم بگهی شد چند روز دیکاش م _        
 ... مثالشی کي به بهونه نباریا... شد

 
 : زنمی لبخند مشیبه رو        
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 خواد یمامان که احتماال تمام مدت م... شمی خوب مهی بسترمارستانیتا هامون ب _        
 ... سخت بگذرهیلی کنم خیفکر نم...  باشه مارستانیب

 
 .مینی نشی ممکتی نيرو        

 با فکر به هامون قهی چند دقنی مدت و مخصوصا انی ايبا وجود تمام استرس ها        
 : کندی نگاه می را جلب و سوالتای کشم که توجه بی مینفس راحت

 
من االن با وجود تموم دردام، ...  سالهادیشا...  بعد از مدتهاتای بی دونیم _        

 نی دلم روشنه که ایحت...  رفتشی خوب پزی خوشحالم که همه چیلیخ.... خوشحالم
 ...ادی نمشی پیدفعه مشکل

 
 .دی خوبیلیهما جون شما خ _        

 
 : دهمی توجه ادامه میب        

 
 زده بودن به وندی رو بهش پگهی دیکی ي هی کنم اگه کلی فکر می حتی دونیم _        

 خود نفس ی بعد از مدتها ب کنمیاالن حس م...  نداشتمتی االن احساس رضاياندازه 
 ... کشمینم
 

 :دی گوی می کشد و شاکیاخم در هم م        
 

 ... هما جوننی نگينجوریا _        
 

 : کشمی ميگری زنم و باز نفس دی لبخند مشیبه رو        
 



 978 

از ...  هامونههی که دارم ازدواج و خوشبختیی کنم تنها آروزی فکر مگهیاالن د _        
 ... کنهی خوشبخت و راحت زندگگهی حقشه که ددهی کشی سختیلی خشیبچگ

 
 . دهدی تکان مدمیی شود و سرش را به تای منینگاهش غمگ        

 و به پشت سرش و ردی گی افتد نگاهم را از او می ممکتی ني که روي اهیسا        
 . دهدی مدیفر

 هم مردد از بلند شدن تایب. وم شی و ناخواسته بلند مردی گیقلبم طپش از سر م        
 دهد ی نگاهش را به من میبعد با نگران.  چرخدی مدی فري شود و به سویمن بلند م

 . کندی چهره اش تکرار مي را رودیکه باز لبخند تلخ فر

 مردد دی که فرند،ی آی روند و می هم مانی ممانیچند لحظه در سکوت نگاه ها        
 :دی گویم
 

 ... اگریعنی...  کهشهیم _        
 

 :دی گوی پرد می با جمله اش مدی فريری درگانی به سرعت به متایب        
 

 . هامونشی پرمیهما جون من با اجازتون م _        
 

 . گذاردی ممانی از من بماند، تنهای آنکه منتظر جوابیو ب        

 ی آوار متای بي زند و جای را دور ممکتین.  فرستدی مرونی نفسش را بدیفر        
 ی مشی زانوهاي را روشی شود و آرنج هایبه جلو خم م.  شودیواقعا آوار م. شود

 .گذارد

 که حبس شده بود را نَم نَمک ی و نفسرمی گی جا ممیمن هم دوباره آرام سر جا        
 . فرستمی مرونیب
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 شی به تماشانهی بسته از همان جا، کنج سیی به صورت و دست و پایدلم با ماسک        
 ی تنفس مژنی فقط اکسگری ما ددهیخوب است دل زبان نفهمم هم فهم. ندی نشیم

 .میکن
 

 حرف ها بر زبانش را بسته که سکوتش دنی راه رسيزی دانم انگار چینم        
 . شودیشکسته نم

 را هم دارد که خودم ای سکوت توان کش آمدن تا ته دننی ادی آیو به نظر م        
 : شومیدست به کار م

 
  خوبه؟زیهمه چ _        

 
 و بعد ردی گی رو به آسمان مي لحظه اي کند و سرش را برایکمرش را صاف م        

 . شودی مرهیبه روبرو خ
 

 گهیعمه د...  کنهیاما بابا احتماال بهم افتخار م...ومدهیمامانم چند ماه به خوابم ن _        
تو رو هم که ...  ندارهدنمویهامونم که کال چشم د... ستینگاهش مثل گذشته ها ن

 ...بدبخت کردم
 

 : کنمیشوکه از فوران آرامش که نشان از دل پر دردش دارد زمزمه م        
 

 ستمیمن بدبخت ن _        
 

 با يرد کدای نجات پی آدم عوضهیتو از شر ... یستی نگهی دیگیآره راست م _        
 ...ي شدی بدبخت مي موندیمن م
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 ی مادی را فری تنش درد و ناراحتيتک تک کلمات و حرکات و اصال سلول ها        
 ی تصور نمشی حجم از حال خراب را برانی اقتای مان حقییزنند و من بعد از جدا

 .کردم

 .باشد نی که حال و روزش انی خواستم او به سراغ نسترن برود نه ایمن م        

.  فشاردی اش را میشانی اندازد و پی مانده ام بر چهره اش مرهی به نگاه خینگاه        
 و فندکش را در برابر چشمان گاری برده سبیدست در ج. انگار سر درد داشته باشد

 : کندی تلخ زمزمه مي با لبخندگاری آورد و در حال آتش زدن سی مرونیمبهوتم ب
 

 ... نگام نکن هماينجوریا _        
 

 :می گوی زند که با همان بهت می اش می لعنتگاری به سقی عمتی نهای بیپک        
 

 ...ی نکشگاری سيمگه قول نداد _        
 

 : خنددیتلخ م        
 

 ! نکشم؟گارمیس...  ندارميزی چگهیمن د...  نده هماریگ _        
 

 ی ممی آورد و زلزله به جان صدای مورشی میلشکر بغض با تمام قوا به گلو        
 :زدیر
 

 ...ی کنی مينجوری با خودت ايچرا دار _        
 

 دمیمن دارم تاوان بدبخت کردن تو رو م _        
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 : نالمیدرمانده م        
 

 ...دی نگو فرينجوریا _        
 

 .ی و طوالنقیعم.  زندی پک مگارشی جواب فقط به سیب        
 

 ...خسته م هما _        
 

 :می گویاز ته دلم م        
 

  توئه؟هی من خوشبختي آرزوشهیباورت نم _        
 

 :دی گوی و تلخ منی توجه به حرفم سنگیب        
 

 ... فروشيخونه رو گذاشتم برا _        
 

 : و زمزمه اش نفسم راردی گی نگاهم را ميچرا        
 

 ... تونم توش نفس بکشمینم_        
 

 : کنمیپر بغضنگاهش م        
 

 ... با خودتي کار کردی چي داروونهید _        
 

 : گذاردی و چشم بر هم مردی گیسر به آسمان م        
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 بلند گهیاصال بخوابم د...  مرگمو بذارمي شب مثل آدم کپه هی خواد یدلم م _        
 ...نشم

 
 آورم و ی را از دستش در می لعنتگاری کشم و سی مشیرص به سوخودم را با ح        

 : کنمی پرتاب منی زميبه ضرب رو
 

 ...خفه شو _        
 

 . کندی غمدار نگاهم می کند و با تبسمیسرش را کج م        
 

  زن طالق داده دلش مامانشو بخوادي مرد گنده هیبه نظرت زشته  _        
 

 درمانده دی فرنی توانم خودم را کنترل کنم ای نمگرید.  افتمی مهی اراده به گریب        
 . دست حماقت من استي شده ساخته رانی وي

 :زدی ری مرونی انگشتانم بانی منقطعم از ميصدا        
 

  کار کردم من با تو؟یچ _        
 

 ...یتو فقط دوسم داشت... ي نکرديتو کار_        
 

 ...می خوشبخت بشمیمگه قول نداد...  تو رو خدادیفر _        
 

 شود یچشمانش م.  داردی چشمانم ثابت نگه مي رویقی عمینگاهش را با مهربان        
 بود، برادر یی که پسر دايدی خوش گذشته، فري روزهادیفر.  سالها قبلدیچشمان فر

 !بود، پدر بود ، پناه بود
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 ...می عمر با هم بزرگ شدهی ما ینگفت...  ذره شده بودهیدلم برات  _        

 
 که ي گندي اش برایی تنهاي اش برای دلتنگي حسرتش براي زند برایدلم زار م        

 . اش زدمی ام، به زندگیبه اسم عشق لعنت
 

 ...دنبال نسـ... ي خواستم بریمن م... من _        
 

 . شودیدهانم خود به خود بسته م.  شودی مرهی و به روبرو خردی گینگاهش را م        
 

دورادور ...  بارم دو روزه اومدم اصفهانهی.  بودمتی مدت همش مامورنیا _        
 تونه از یاون که نم...  محمد رفتمي بارم به جاهی...  و برگشتمدمیهرسه تونو د

 ...گلبرگش دل بکنه
 

 :دی گوی میخاص دهد و با حس یدوباره نگاهش را به من م        
 

 ... گلبرگيدید _        
 

 ی چشمانم مری به زی دهم و دستی مرونیآرام نفسم را ب.  کنمی نگاهش میکم        
 :کشم

 
 ...عکسش _        

 
 الیبا خ... تی رم ماموری مگهیدو روز د...  تهرانيای دونم به خاطر من نمیم _        

 ...نشیراحت برو بب
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 خواهد جانم را بدهم تا خدا زمان را به عقب برگرداند و آن حماقت را یدلم م        
 . نباشدمی روشی پرانی ودی فرنی اش اجهیتکرار نکنم، تا نت

 
 اما برات آوردم هر وقت ی و رفتی گذاشتدتویهرچند کل...  خونه همونهدیکل _        

 ... فروش برهای زودنیفکر نکنم به ا...  برویخواست
 

 ...ی کار کنی چي خوایم_        
 

 دنی خوابيآدم مگه برا...  اتاقم بسههی...  شرکتکی نزدرمی گی متی سوئهی _        
 ... خوادیچقدر جا م

 
 ! چه کنميدی ناامسی تندنیمن با ا.  به حال مني خدا؛ وايوا        

 
 ...دیفر _        

 
 : گذارد ادامه دهمینم        

 
 . هماي کردیکاش حاللم م _        

 
 .رمی گی اراده دستش را محکم در دستم میب        

 
 ... مندیفر _        

 
 : گذاردیباز هم نم        

 
 ...اما تو خوشبخت شو...  حقمهدمیاالنم دارم تاوان م... من اشتباه کردم _        
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 چسبانم هق هقم را پشت یستش م به دیشانی وضع افتضاح، پنیدرمانده از ا        

 که ی کنم که با لحنی شوند، خفه می که با تمام قدرت بر هم فشرده مییدندانها
 :دی گوی کشد می اش را به رخ میرانیو
 

 گوهر تو خونم داشتم که قدرشو هی... چند ماهه حالم بده... حالم بده هما _        
 ...ندونستم

 
 کنم و ملتمس یاز پشت امواج خروشان اشک نگاهش م ... آورمیسرم را باال م        

 : نالمیم
 

 ...تو رو خدا بس کن...  دیفر... بس کن _        
 

 : شودیناله ام آرام م        
 

 ... به روزت آوردم منیچ _        
 

 ... خودمهریتقص _        
 

 : دهمیسرم را تکان م        
 

وگرنه االن با ... تی منه که گند زد به زندگهی کوفتي عالقه ری منه تقصریتقص _        
 ...ي کردی می زندگینسترن خوش و خرم داشت
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 را می آورد و اشک های مشیدستش را پ.  کندیمهربان مثل آن روزها نگاهم م        
 به ی آرامي کند و ضربه ی سرم مرتب ميشالم را رو.  کندیآرام از چهره ام پاك م

 : زندی ام مینینوك ب
 

 !ي رشته ندریی کار نکردم که تو تغیاضی باهات رشتری منه که بریتقص _        
 

 نگفته باشد ي پر از حرف های سادگنی توانددر عی که میمات و مبهوت از حرف        
 . خوردی ام زنگ می نگاهش مانده ام که گوشي رهیخ
 

 ...ستی نی دونم از بودنم راضی شد واضح بگه اما میروش نم... حتما عمه ست _        
 

 ی ممی الی نگاه با عذابی نام مامان بدنی برم و با دی مبمیناخودآگاه دست در ج        
 :میگو
 

 مامان دوست داره... دی فرستی ني جورنیا _        
 

 .ندی نشی فرستد در گوشم می مرونی که بی نفسيصدا        

 کنم ی میسع.  کشمی ام را باال مینی صاف شود و بمی کنم تا گلوی ميسرفه ا        
 : ام مشخص نشودهی صحبت کنم تا گريطور

 
 الو مامان _        

 
 :دی گوی میبا نگران        

 
 شته؟ی پدیفر...  مامانییهما جان کجا _        
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 . فشاردیخم شده باز آرنچ بر زانو م.  دهمی مدینگاهم را به فر        

 : باشدي کنم لحنم کامال عادی میسع        
 

 ... داخلمیایاالن م... می کردی صحبت ممیبله مامان داشت _        
 

 : کندی زمزمه می کند و بعد از کمی مکث میکم        
 

 .منتظرم... باشه _        
 

 رخ گرفته اش می ني رهی و خستمی ایم.  شودی کنم، بلند می را که قطع میگوش        
 . شومیم

تا اشتباهم .  حجم غم آرام شودنی کنم تا ايکار.  کنمي خواهد کاریدلم م        
 بیدست در ج. ستی از دستم ساخته ني کارچیتا حالش خوب شود اما ه. جبران شود

 :دی گوی آنکه نگاهم کند می برد و بی شلوارش فرو ميها
 

 ...رمی بگطیشب بل فردا ي برم برادیبا...  کنیاز عمه عذر خواه _        
 

 شرکت شهی را همشی هاتی مامورطیبل. ستی در کار نیدنی خرطی دانم که بلیم        
 ی ممی مامان را روبروچی چرخد و سوئی که ممی بگويزی چخواهمیم.  کندیرزرو م

 :ردیگ
 

 ...شهیالزمش م... بده به عمه _        
 

 . خواهد تنها باشدی دانم که میم        
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 ی مخالفتش نگذارد مي برایی که جای دهم و با لحنی را در مشتش جا مچیسوئ        
 :میگو
 

  باشهشتیپ _        
 

 رود که طاقت ی چرخد دو قدم می کند و آرام خالف جهت من می نگاهم میکم        
 : زنمی مشی آورم و صداینم
 

 دیفر _        
 

 :می گوی گردد، نگران میبر م        
 

 خب؟... مراقب خودت باش _        
 

 . افتدی دهد و دوباره راه میآرام سرش را تکان م.  کندی نگاهم میکم        

 کنم و قبل از آنکه ی روح و جانش نگاه ميچند لحظه به لشکر شکست خورده         
 . چرخمی بندم و به سمت ساختمان می اشک چشمانم را کور کند چشم مشین

 
 . کنم کوه کنده امی شوم حس مید بخش که موار        

 خواستند ی وار موانهیچون د.  به خالف جهت داشتنددنی به دولی ممیچون پاها        
 يچون من هر چه زور داشتم برا.  وجودش حل کنندي کشنده يخود را در جاذبه 

 . خالف جهت صرف کردمنیرفتن در ا

 که دی طول کشقهی چند دقمانیمگر حرف ها.  کنم نفس کم آورده امیحس م        
  رفتم؟لی تحلنطوریا
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 ی می اوليخودم را رو.  شومی مدهی کشواری کنار دي های اراده به سمت صندلیب        
 . کنمیاندازم و تنم را ول م

 
 " کار کنم براش؟یچ...  منهری تقصایخدا...  منهریتقص"        

 
 ماه _        

 
 . افتدی تا در نگاه نگران مامان مدی آیسرم آرام آرام آنقدر باال م        

 . شومی و بلند مزمی آویدست به دستش م        

 چهره ي کنم و روی ذهنم انتخاب موی را از آرشی زورکي از نقش لبخند هایکی        
 . نشانمیام م

قبل از آنکه .  گرددی مدیانگار به دنبال فر.  چرخاندیمامان به اطراف چشم م        
 :می گوینگاهش را به من بدهد و سوالش را بپرسد، م

 
 ...رهی بگطی فرداش بلتی ماموريرفت برا _        

 
 : گرداندی کاسه چشم من مانیباز نگاهش را م        

 
 ؟یتو خوب _        

 
حالم .  روز افتادهنیاست که به دست من به ا دیمهم حال فر.  دارمیتیمن چه اهم        

 ی منی ام را پنهان کنم، نگاهم را به زمی توانم ناراحتینم.  خوردیاز خودم به هم م
 : کنمیدهم و آرام زمزمه م

 
 ! مامانستی خوب ندیفر _        
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 . فرستدی مرونینفسش را آه مانند ب        

 یکس.  حق دارددیخب چه بگو.  کندی اما سکوت مدی بکويزی خواهد چیدلم م        
 . همه زده منم، دخترش، من همان تف سر باال هستمیکه گند به زندگ

 
 . دکتر اومدنيخانم سعادت آقا _        

 
 فشارد و ی میمامان دستم را اندک.  شودی مدهی کشتای بينگاهم به سمت صدا        
 . کندیرها م

 
 .من برم با دکترش صحبت کنم _        

 
جان به دنبالشان رفتن را .  شودی دهد و با مامان هم قدم می سر تکان ممی براتایب        
. دی و آنقدر خودم را محاکمه کنم تا جانم باال آنمی بنشي خواهد گوشه ایدلم م. ندارم

 دی آی ممیند به سو که با لبخوشی داردنی ولو شوم اما با دی صندلي خواهم رویم
 .دارم یخودم را سرپا نگه م

 
 ؟یخوب_        

 
 از دی سوال بانی که ایدر صورت.  استنی سوال همه از من انی دانم چرا اولینم        

 :دی گوی چرخد که خودش میزبانم به جواب نم.  شوددهی پرسدیفر
 

 ه؟یعیطب _        
 

 :می گوی مجیگ        
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 ؟یچ _        

 
 همسر سابقت که از قضا هنوزم دوسش دنی انتظار نداره با دیکس... حالت _        

 ... حالت خوب باشهيدار
 

 توجهات حق من نی چون ادیشا.  اندازدی مهی دانم چرا اخم بر چهره ام ساینم        
 می را هم خورده ام، از گلودی دانم چون حق فریم.  خواهدیدلم سرزنش م. ستین

 . رودی نمنییپا

 :می گویتلخ م        
 

 !من حالم خوبه _        
 

همانطور که دست .  شودی اش بلند می زنگ گوشيصدا.  کندیمهربان نگاهم م        
 :دی گوی برد می مبشیدر ج

 
 ... کنميادآوری رو بهت يزی چهی خواستم یفقط م... خوبه _        

 
 : کنمیمنتظر نگاهش م.  کندی نمی کند و او توجهی خودش را خفه میگوش        

 
بعد ...  با نهیمونی پشی که گرفتیمی از تصمنی با خودت فکر کن ببنیبرو بش _        

 میموقع تصم... يای کنار بتی با خودت و زندگی تونی راحت تر ميدیکه به جواب رس
 ي بعد از دوريدارای دونم دیمن م...  فکر کنیمنطق...  احساست و بذار کناريریگ

 ... کنهی مییآدم هوا
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 ی به سمت خروجيدی دهد و با ببخشی قطع شده را نشانم مگری اش که دیگوش        
 . رودیساختمان م

 
 . افتمی به راه مزولهیآرام آرام به سمت بخش ا        

 !مانیپش        

 .دوستش دارم        

 . شودی تنگ مشیدلم برا        

 . را دارمشیآرزو        

 زند، اما ی سرد سکونت در خانه اش له له مي همان روزهاي برایدلم حت        
 !مانیپش

 .عذاب وجدان دارم        

 .ناراحتم        

 !مانیتا ابد شرمنده ام، اما پش        

 ! دانمینم        

 ام از ازدواجمان است نه یمانی نقطه با تمام عشقم، پشنیآخ خدا من حاال در ا        
 را نابود دمی فرنی چننی هم در کار نبود که ای طالقمیاگر ازدواج نکرده بود. طالق
 .کند

 
 ه؟ی کاروی نیا _        

 
 درهمش نفسم را ي اخم هاي رهی کنم و خی سرم را بلند مشی هوا از صدایب        

 ی حوصله می حال بنیا ا است بوشی دانم احتماال منظورش به داریم.  کنمیپوف م
 :میگو
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 ه؟ی کیک _        

 
 :دی گوی ام مدهی که تا به حال از او ندیبا حرص        

 
 ده؟ی ملتی که دم به دقه لبخند ژکوند تحواروی نیهم _        

 
 . کشمی گذارم و نفس میکالفه چشم بر هم م        

 :می گوی دهم و آرام مینگاهم را به چشمانش م        
 

 ...دوست هامون... برادر داووده _        
 

 : تواندی خواهد آرام باشد اما نمیم        
 

  کار به تو داره؟یچ... هی دونم نسبتش چیم _        
 

 ی ام موانهی کرده بود و داشت ددای روزها نمود پنی که اياری از دست مازیعصب        
 : غرمیکرد، م

 
 !بس کن لطفا...  نداره به مني کاریکس _        

 
چهره اش سرخ است و .  شودی مانعم معی خواهم از کنارش رد شوم که سریم        

 کنم که ی نگاهش مدهی اراده ترسیب.  گردنش منفجر شوندي ترسم رگ هایهر آن م
 : فرستدی مرونینفسش را ب
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اما فقط ... ستی ني پنهان کاري برایی پس جای دونیحس من و م...  همانیبب _        
 از شتری دونستم بی که مدمی از تو دست کشیمن فقط به خاطر کس...  بدونزوی چهی

 !يدار...  وی دوسش داشتای دني و هرکس توزیهر چ
 

 :دی گوی میبه سخت        
 

 ... اما...  کشمیالزم باشه بازم کنار م _        
 

 :ردی گی فشارد و نگاهش را از چشمانم می را به هم مشیدندان ها        
 

 ... بشه صابخونهدهی از راه نرساروی نیاما امکان نداره بذارم ا... اما _        
 

 نی نبوده و من شوکه از انجای گذرد که انگار اصال ایچنان به سرعت از مقابلم م        
 . مانمی رفتنش مری مسي رهی که مدتها مهار شده بود خیانیطغ

 . خوددار آمدهشهی هماری فهمم چه بر سر مازینم        

  چه دارد؟انمی اطرافيحضورم به جز عذاب برا.  شودیتمام وجودم تلخ م        

 دوست داشتنم را ي که ادعاياری از مازنی که عاشقش بودم و ايدیآن از فر        
 .داشت

 افکار آزاردهنده نیسرم را از ا. رندی گی قرار مدمی دری که در مستایمامان و ب        
 . کنم خودم را جمع و جور کنمی می دهم و سعیتکان م

 :دی گوی رسند مامان می که ممیروبرو        
 

 . وقت مالقات تمومهگهی ددیبر _        
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  گفت؟یدکتر چ _        
 

 . خوبهزیخداروشکر همه چ _        
 

 :می گویخداراشکر کرده، آرام م        
 

 .می با هامون بعد برمی کنیخدافظ _        
 

 .می روی هامون ميهر سه کنار هم در سکوت به سو        
 

 و حاال می و هامون را تنها گذاشته بودتای مانده از وقت مالقت بی باقي قهیچند دق        
 .می استادهی ااری و مازوشیمقابل داوود و دار

 
 جبران میان شا اهللا بتون... دیدی زحمت کشیلی خ دستتون درد نکنهیهمگ _        

 ...میکن
 

 : پرسدیداوود خطاب به مامان م        
 

 . مونمی من مشش،ی پدی بموندی خوای مروزیخانوم سعادت اگه بازم مثل د _        
 

 :دی گوی کند و میمامان قدردان نگاهش م        
 

 ... پسرميدی زحمت کشیلی خیلی جا هم خنیتا هم _        
 

 :دی گوی می به شوخوشیدار        
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  خانوم سعادتفشهیوظ _        
 

 ...شاالی پدر و مادرتون حفظش کنه ايخدا برا... لطفشه _        
 

 ندیخانم سعادت تعارف نک _        
 

 .مارستانی گرده بیبر م... دمیمنتظر فر...  کنم پسرمیتعارف نم _        
 

 اری مازنباری شود که ای مدهی هر سه نفرشان خود به خود به من کشينگاه ها        
 :دی گوی و رو به مامان مردی گی نگاهش را معیسر

 
 . مونم منتظرشی من مدی ببرفیخانم سعادت شما با هما تشر _        

 
 ی توجه نگاهو را به مامان می دهد که بی را به من موشیهما گفتنش نگاه دار        

 :دی گوی با محبت ماریدهم که خطاب به لحن محکم ماز
 

 انهیخسته و کوفته از اب... ي مارو شرمنده کردیشما که حساب... ممنونتم پسرم _        
 ... بتونم جبران کنمشاالیا... نجای اياومد

 
 ... بودفمیوظ _        

 
 هامون کی نزدی تره وقتهم دلم آروم...  مونمیاما خودم م... نه پسرم لطفته _        

 .می بریی جادی بادیباشم هم با فر
 

 :دی گوی موشی کنم که داری مامان را نگاه میسوال        
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 ... شماي خب پس با اجازه یلیخ _        
 

 : دهدی کند و رو به مامان ادامه میبه من اشاره م        
 

 .می رسونی هما خانم رو مهیکی ما که با منزلتون ریمس _        
 

 ي شکل دراکوال آماده قای شود که دقی مدهی کشارینگاهم خود به خود به ماز        
 د،ی بگويزی قبل ازآن که چعی شود سریدهانش که باز م.  استوشیحمله به دار

 :می گویخودم م
 

 ...نشهیچمدونمم تو ماش.  رمی جون متای ممنونم من با بیلیخ _        
 

 که آرام آرام از ییتای و با اشاره به بردی گی حرفم را مي دنباله عیمامان هم سر        
 :دی گوی مد،ی آی ما مي به سوزولهیبخش ا

 
 . جان هستتایب...  ممنونیلیبله خ _        

 
 ی ماریکه مامان رو به ماز.  کندی دهد و اصرار نمی سرش را تکان موشیدار        

 :دیگو
 

. دیوفتی بعد راه بدی کنی استراحتهی منزل دی ببرفی خان شما هم تشراریماز _        
 .ستی نی خسته تو جاده من واقعا دلم راضينجوریا

 
 وشی با غرور به داری نگاهمی شود و نی تعارف از هم باز منی با ااری مازيچهره         

 :دی گوی اندازد و در جواب مامان میم
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 نمی مونم تا ببی مشتونی پدی من تا اومدن فردی ممنونم اما اگر اجازه بدیلیخ _        

 ه؟یبرنامه ش چ
 

 . کندی نمی مخالفتگریمامان د        

 آرام و البته تای و قبل از همراه شدن با بمی کنی می و داوود خدا حافظوشی دارای        
 :می گویمضطرب رو به مامان م

 
 د؟ی با فري بري خوایمامان کجا م _        

 
 :دی گوی غم دار مي کند و با لبخندی نگاهم میکم        

 
 نی کنم که حال و روزش از ای نميکار...  مادرشميمنم جا... نگران نباش _        

 ...بدتر بشه
 

 . شومی جدا ماری از او و مازی آرامی و با خداحافظرمی گیشرمزده نگاهم را م        
 

 را ترك کردم، مامان به خانه آمد و خبر مارستانیانم چقدر بعد از آنکه ب دینم        
 را دوره دی دانم آنقدر در همان چند ساعت فری را داد، فقط ماری و مازادیهتل رفتن فر

 . به انفجار مغزم نمانده بوديزیکردم که چ

 ! بود، ناراحت بود و هنوز هم مملو از عذاب وجداننی غمگدیفر        

 . گرفته بودمدارشی حس ها را از دنیتمام ا        

 خواهرش تنگ شده نه ي فقط دلش برادی مطمئن بودم فرنگهیو بد تر از آن ا        
 ! همسرشيبرا
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 احساس زن بودن دی در کنار فرچگاهیچون ه.  کردمی حس مبی را عجنیمن ا        
 .را تجربه نکرده بودم

 که یدلتنگ.  بود که خودش ابراز کرده بودی همه از سر همان دلتنگشیحرف ها        
 . بودي مان بعد از عمری از بزرگ شدن مان با هم و جدا شدن ناگهانیناش

 انداخت تا ی چنگ ميزی درونم به هر دست آوري شهی عاشق پي حال همانیبا ا        
.  کنددای از نوع خودش پي بر عالقه ای مبني نشانه ادی حرف ها و حرکات فرانیاز م

.  نبوديزی زد چون واقعا چیاما فقط خودش را گول م!  را داشتشی که آرزويعالقه ا
 . نسترن هم نبودمي و اندازه د در حی حتدی فريمن هنوز هم برا

 بود، عاقبت در دهی اش ندی نسترن را در زندگد،ی اگر واقعا فردی دانم شاینم        
 دی فريمن برا.  دانستمی مدی را بعنیهرچند خودم هم ا.  شدمی مدهیچشمانش د

 یحضور نسترن تنها باعث م.  کردی نمریی تغنیبودم و ا "هما کوچولو" فقط شهیهم
 . شودر گم تهی هزاران الریشد تا فقط هما ز

 
. دی رسی به نسترن نمچگاهی گرفته بود هشی در پدی هم که فریبه هر حال راه        

 دهی خودش و عالقه اش کشانی ميدی از عذاب و نااميواریر با تمام وجود دچون انگا
 را ی زندگنی غمبار کشانده بود و من به خاطر عالقه ام ای اش را به بن بستیزندگ. بود
 . خواستمی نمشیبرا
 

 اش در ي وضعمان را به گردن کم کاردنی رسنجای به اری تقصیآخ خدا وقت        
 توانستم خودم را گول بزنم که ی انداخت چه طور می به من میاضیآموزش دادن ر

 نسترن را در ي هی جمله اش سانی که همی خواهد در صورتی با مرا می زندگدیفر
 . کردی تر مرهی ام تیزنگ
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 اش ی هم با زندگفشی شد، تکلی نمدی فری نسترن دوباره وارد زندگیتا وقت        
 . شدیمعلوم نم

 
 ی آرام مامان از آشپزخانه مي تق و توق هايصدا.  رومی مرونیاتاق بآرام از         

 را دوره کرده بودم تا دی لحظه هم به خواب نرفته بودم و باز فرکی ی حتشبید. دیآ
 . رو داشتم و دلم هنوز کامال به آن رضا نداده بود رفوزه نشومشی که پیدر امتحان

 
 .ریسالم صبح بخ _        

 
 کند ی حواله ام می نگاهمی درون قابلمه است نيزیر که مشغول همزدن چهمانطو        

 : دهدیو دوباره نگاهش را به قابلمه اش م
 

 ؟ي شدداریسالم زود ب _        
 

 شوم اما داری که بدمی اصال نخوابمی خواهم بگویم. نمی نشی مزیکسل پشت م        
 . کنمیسکوت م

 
 زمی ری مياالن برات چا _        

 
 را با انگشتان ی خوابی گذارم و چشمان سوزانم از بی تکه نان در دهان مکی        

 . فشارمیشست و اشاره م

 . آورمی سرم را باال مردی گی که مقابلم قرار مياستکان چا        
 

 .ممنون _        
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 نوش جان _        
 

 .ندی نشی ممی کند و روبروی گاز را کم ميشعله         

 :دی گوی کند و اخم کرده می چشمانم را نگاه میکم        
 

 ؟يدینخواب _        
 

 به چشمان سرخش ی خاطر مثل خودش نگاهنیبه هم.  خواهم حساس شودینم        
 :فتمی تا پس نرمی گی را مشی اندازم و دست پی از من ندارد میکه دست کم

 
 ؟يدیخودتم که نخواب _        

 
 : فرستدی مرونینفسش را آه مانند ب        

 
 .ستیدست خودم ن...  دلم قرار ندارهمارستانهیمن تا هامون ب _        

 
 : گذارمی دستش مي برم و روی مشیدستم را پ        

 
 .من مطمئنم...  مامانشهی دفعه خوب منیا _        

 
وشد و دوباره نگاه کنکاش  نی مشی از چاي دهد و جرعه ایسرش را تکان م        

 : کندیگرش را حواله ام م
 

 از تو المیبذار حداقل خ... ستیاصال حواست به خودت ن...  هما؟يالغر شد _        
 ...راحت باشه
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 . فشارمیباز دستش را م        
 

 !من خوبم.  از من راحت باشه مامانالتیخ _        
 

 کشم و ی کند که دستم را پس می نگاهم مهی سف عاقل اندري هاهی با ته مایکم        
 . کنمیدور استکانم حلقه م

 فکر نگذاشته بود بخوابم نی همدی بودم و شادهی نپرسدی با فردارشی از دشبید        
 : خواستم بدانمیاما حاال م

 
 مامان _        

 
 بله _        

 
 ؟ي بریی جادیفر... با... ي خوای می گفتروزید _        

 
 . کنمیسرم را بلند نم        

 
 . خواستم فقط به کم باهاش حرف بزنمیم _        

 
 ... گـیچ _        

 
 هما _        

 
 : کنمی آورم و معذب نگاهش میسرم را باال م        
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هنوز از دست جفتتون به ...  افتاد هنوز دلخورمنتونی که بیدرسته از اتفاق _        
... نگران جفتتون... اما االن فقط نگرانم...  خودمی از کوتاهیم، حتخاطرش ناراحت

 ...دیجفتتون اشتباه کرد
 

 :ردی گی دزدم که دستم را میشرمنده تر از قبل نگاهم را م        
 

 ی مشهی همامرزیبابا خداب...  ستدهی فای خوام سرزنشت کنم چون االن بینم _        
 جز يزی چگهیراس م... ادی ازش در نميزیکه چ نی رو نکنرویگفت گذشته رو ز

 ي که برای زندگنیچون از ا...  زدمدمی حرفا رو به فرنیا... ستی توش نیناراحت
 ... کشمی عذاب مشتری کردناش بدود گاری دم به دم سنیخودش درست کرده از ا

 
 .است "دیببخش" شود ی مي که بر زبانم جاریباز تنها حرف        

 
 شما ي که برایطیشرا... هما جان مامان... ی کنی نگفتم که عذر خواهنارویا _        

 اشتباه شروع شد اما کدومتون هیرسته ازدواجتون با ...  نبودیعی اومد خب طبشیپ
 نی از انمی بی کنم می اون دختر زنده باشه، هرچند االن که فکرشو مدی کردیفکر م

 !لمکه اون دختر زنده برگشت خوشحا
 

 و فقط نگاهش رمی را بگمی اخم هاي ارادری در هم رفتن غي کنم جلوی میسع        
 : کنمیم
 

 که اصال ي ای زندگي توی خواستیچون معلوم نبود تا کجا م... به خاطر تو _        
 طرفه کی ری مسي تویی تنهای خواستی و کجا میتا ک... ی نبود بمونیاسمش زندگ
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االن وقتشه ... ستی وقت سرزنش کردن نگهی گم االن دیاما خب بازم م... ي برشیپ
 ...نیایبه خودتون ب

 
 : کنمی زمزمه منی و غمگرمی گینگاهم را م        

 
 . مامانستی حالش خوب ندیفر _        

 
 . شودیباز نفسش آه م        

 
 ... منم هستریتقص...  دونمیم _        

 
 :می شوی مرهی در چشمان هم خیبا ناراحت        

 
تو ...  بودمی واقعا ازش عصبانلی گم، من اوایدروغ نم...  تنها مونددیفر _        

...  ترهزی مونه اما دروغه اگه بگم از تو برام عزی مثل بچم مدمی درسته که فریدخترم
 یاما وقت... ی خواستم تو تبرئه شی کردم چون می فکرم محکومش ميمن همش تو

 تنها موند و دی مدت فرنیا...  کردمی انصافی بدمیکم کم اون خشم فروکش کرد د
 ... بکنمدی کار بای دونم چی اوضاع نمنی اوضاع رو بدتر کرد و من واقعا االن تو انیهم
 

 :می گوی حال منیبا ا.  دانم اما دلش را ندارمی من ممی خواهم بگویم        
 

 ...ت سرزنش نکن خودگهیمامان شما د _        
 

 .گری دیباز هم آه        
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 قابلمه اش سرگرم اتی رود و خودش را با محتوی شود و به سمت گاز میبلند م        
 : کندیم
 

 بره روزیقرار بود د... خدا حفظش کنه...  هستاری پسر مازنیخداروشکر که ا _        
 يهر کار... ششی مونه پیم داره طی بلدی گفت تا امشب که فردی رو که ددیحال فر

 کردم همونجا تو یولش م...  خونه، قبول نکردادی کنم بی رو راضدیکردم که فر
 ...هتل  بردشاریماز...  موندی ممارستانیب

 
 .زندی اش پر پر میی تنهايدلم برا        

 . کنمی شوم و آَشپزخانه را ترك می حرف بلند میب        

 یدلم م.  شومی مدهی ام کشی شوم خود به خود به سمت گوشیوارد اتاقم که م        
 ي پر از خش های خواهد حتی را مشی صدانیئلم شند. رمی از حالش بگيخواهد خبر

 !یلعنت
 

 "! تونم حالشو بپرسمی دختر عمه که مهیدر حد  "        
 

اما . رمی گی فکر شماره اش را منی دهم و با همی خودم تکان مدییسرم را به تا        
 .زدی ری خاموشش اعصابم را به هم میگوش

 در سرم خی اما بوق اول مثل مرمی گی را ماری مازي فکر شماره ینگران و ب        
 عی ام سری آنمی از تصممانی آورد انگار که پشی شود و مرا به خودم می مدهیکوب

 . کنمیتماس را قطع م

 که زده ام را جبران ي گندنکهی اي کوبم و برای ام میشانیمشتم را محکم به پ        
 :سمی نوی مشی براعیکنم سر
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 چند روز نیفقط خواستم بابت ا...  خواستم مزاحم بشمی نمدیببخش... سالم "        
 ".تشکر کنم

 
 . اندازمی مزی مي را روی فرستم و گوشی را مامی پعیسر        

 نی و ایشانی پي حواله يگری مشت دامیپ دنی رسي روم که صدایسمت پنجره م        
 . کندی پوك ميکله 

 . کنمی را باز مامی دارم و پی را برمیبا اکراه گوش        
 

 "نگران نباش... دی کرد قرص خورد خوابیسرش درد م... سالم "        
 

 . کندی داند، معذبم می حس و حال مرا منی چننی که انیا        

 . کشدی سردردش هم پر مي خوانم و دلم برای را مامیچند بار پ        
 

 شهی ام را به شیشانیپ.  رومی گذارم و به سمت پنجره می مزی مي را رویگوش        
 ی کنم و به پشت می جدا مشهیکالفه سرم را از ش.  بندمی چسبانم و چشمانم را میم

 یشانی بار آرام آرام پو چند.  گردمیمردد بر م.  دهمی ام مینگاهم را به گوش. چرخم
 ورشی ی گردم و به سمت گوشی فکر بر می دوباره بباز  کوبم وی پنجره مي شهیبه ش

 بوق نی که او هم با اولرم،ی گی شوم شماره اش را ممانی برم و قبل از آنکه پشیم
 . کندیارتباط را برقرار م

 
 .سالم _        

 
 فرستم و مردد یآب دهانم را فرو م.  کنمی معذبم منشیلحن سرد و سنگ        

 : کنمیزمزمه م
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 ... مزاحم شدمدیببخش... سالم _        

 
 ...حالش خوبه... یستین _        

 
 :می گوی که به جانم افتاده می توجه به حرفش و با استرسیب        

 
 ؟ي گردی بر میک _        

 
 ی او مردد منباری کند و ای لحظه انگار متوجه سوالم نشده باشد، مکث مکی        

 :دیگو
 

 من؟ _        
 

 بله _        
 

 . افتمیفردا صبح زود راه م...  داره، منطی بلدیامشب فر... خب _        
 

 ی خواسته به جانم منی که اي و با دردی دهم و به سختیآب دهانم را فرو م        
 :می گوی کردنش ندارم، می جز عملياما چاره ااندازد 

 
 ... همون فردا صبحیعنی... نمتی تونم قبل از رفتن ببیم _        

 
 : شودی تر می کند انگار که مکثش طوالنیباز هنگ م        

 
  شده؟يزیچ _        
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 ...اگر سخـ... خب... نه _        

 
 ... دنبالتامیفردا صبح م _        

 
 ...نه _        

 
 : فرستمی مرونینفسم را ب        

 
 ای لطفا بیعنی... شهی مونم اگه می خونه منتظرت مکیمن همون پارك نزد _        
 ...اونجا

 
 :دی گویبا مکث م        

 
 باشه _        

 
 ...ـیببخش... ممنونم... خب _        

 
 هما _        

 
 :می گوی کنم و بعد آرام میسکوت م        

 
 بله _        

 
 ؟یخوب _        
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 .نمتی بیفردا م... خوبم _        
 

 . شومی آوار می صندلي جان روی کنم و بی را قطع میگوش        

 !دیبا.  کردمی کار را منی ادیبا        

 !به خاطر دلم        

 !دیبه خاطر فر        

 یلی که خيبعد از صرف نهار.  هامون آرام و قرار نداردی بينه مامان کال در خا        
 ی را ممی داروهادی رفت و من چون بامارستانی به بم،یزود آماده کرد و خورده بود

 را آوردم، هرچند که شبی دی خوابی بي کردم بهانه ی استراحت میخوردم و البته کم
 .آن هم زودتر از موعد نداشت  مرایاو اصال انتظار همراه

 
.  از نبودشانی و عذر خواهدی پرسیاز حال هامون م.  صحبت کرده بودميبا شاد        

 روزها به زور سر کار نی گلبرگ است و اي وانهی که دي گفت، از محمدیاز گلبرگ م
 یلی داشته باشد و خشی خواهد گلبرگ با خاله همای که دلش ميداریاز د.  رودیم

 . که جوابشان سکوت بودگری دي هاحرف
 

 مارستانی تا با هم به بدی آی تماس گرفته بود که هنگام مالقات باز به دنبالم متایب        
 کرد و البته ی تعارف نکرده بودم، به هرحال او هم کارخودش را مگری و من دمیبرو

 . کردن نداشتمیمن هم توان رانندگ
 

 ساعت هم که شده کی يهر چه با خودم کلنجار رفته بودم تا حداقل فقط برا        
 دانستم که امروز دوباره یم.  دادندیدرواقع افکار مزاحم اجازه نم. بخوابم نتوانستم

 الی خدی کردم من خودم بایحس م.  بودداری دنیفکرم مشغول ا. نمی بی را مدیفر
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 هر چند اندك بر حال خرابش ی کمکدی کنم تا شات ام راحی را از خودم و زندگدیفر
 . شدی عذاب نگاهش کم مدیتا شا.  شدیم

 !شهی آمد، همی کنار مری دشهی همدیفر        

 شتری فقط بیی بودند و او تنهایژگی ونی بارز ايمرگ مادرش و نسترن نمونه ها        
 . رفتی فرو مشی در عذاب هاشتریو ب

 اصال اگر مادرش طور ای آنطور عاشق مادرش نبود دی اگر فردی دانم شاینم        
 پدرو ی زندگي های خصوصانی آنطور در جردی اصال اگر فرای رفته بود ای از دنيگرید

 اش هم ی شخصی شد و در زندگی طور نمنیمادرش قرار نگرفته بود، حال و روزش ا
 . آمدی کنار مطیراحت تر با شرا

 
 آماده شدم و منتظر پشت در تای بدنی زودتر از موعد رسیلی افکار خنیبا هم        

 کداممان چی روزها هنیاصال انگار ا.  هم زودتر از موعد آمدتاینشستم و خوشبختانه ب
 اصال خواست دلمان هم نبود، دی که شایی به فرداهادنی رسي و برامیآرام قرار نداشت

 .میگذاشت ی دور تند مي را رویزندگ
 

 ی ماری مازنی شدن از ماشادهی را در حال پدیفر.  شودی منگیه وارد پارک کتایب        
 .رمی گی افکار از سر مي و دوره نمیب

 ی تشکر متای قرار دارد از بمی روبروبای که تقريدی به فررهی خن،یبا توقف ماش        
 می مانم و چشم هایچند لحظه پشت به او م.  شومی مادهی پنی حواس از ماشیکنم و ب

 . کردمی آرامشم را حفظ مدیبا.  گذارمیرا بر هم م

 ی دوست داشتنسیفقط به تند.  کندی می تالقدی گردم و نگاهم با فریآرام بر م        
 ،ي عالقه اي طرفه کی ری و نه به مسی نه طالق،ینه به ازدواج.  کنمی فکر ممیروبرو
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 خود به خود بر چهره ام یبعد آرام آرام تبسم!  هماي اش برایفقط خود دوست داشتن
 . شودینشانده م

 . خواستی اش را میمن دلم واقعا خوشبخت        

 کند و به ی را قفل منی ماشتایب. ردی گی کند و همانطور جواب میبا سر سالم م        
 شدن ما کی منتظر نزددی شود و کنار فری مادهی پنی هم از ماشاریماز. دی آیسمتم م

 .ستدی ایم

 . دهندی و آرام جوابمان را مکی به کی و آن دو می گوی سالم متایهمزمان با ب        

انگار نه انگار که چهار نفر آدم . می افتی بخش راه ميدر سکوت کنار هم به سو        
 و توان رشدهی خود اسيای در دنکیانگار چهار مجسمه که هر . میکنار هم در حرکت

 . را هم نداردی عکس العملچیبروز ه
 

 مامان که پشت به من و رو به ي را به سومی قدم هام،ی شویوارد بخش که م        
سالم .  گرددی شنود انگار که بر می را ممی قدم هايصدا.  کنمی قرار دارد تند مشهیش
 یهامون را از نظر م.  کنمی را اشغال مشهی پشت ششی و من بالفاصله جامی کنیم

 مامان با ی سالم و احوالپرسيگوشم به صدا.  دهمیست تکان م دشیگذرانم و برا
 دانم دلش فرار یم.  خندمی هامون مي حوصله ی خسته و بي است و به رواری و مازتایب

 . نداردي خواهد اما چاره ای قفس را منیاز ا

 : زنمیلب م        
 

 ؟یخوب_        
 

 شود و ی مبمی حس خوب نصی کلنمشی بیهر بار که م.  گذاردیچشم بر هم م        
 . انجام داده امی شوم که کار درستی از بار قبل مطمئن مشتریهر بار ب
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 چرخم و یم. ستادهی شوم که کنارم ای متایبا چرخش نگاه براق هامون متوجه ب        
 که دی فردنیاما با د.  به هم نگاه کنندری دل سکی زنم تا ی خودم را به آن راه میکم

 واری به دری و سر به زستادهی هامون قرار دارد ادی که در ديآن سو و قبل از محدوده ا
 . شودی داده دلم جمع مهیتک

 آرامش نگاهم را از ي کنارم و زمزمه اری مازستادنی رود و ای مشیمامان به سو        
 :ردی گیآنها م

 
 ؟یخوب _        

 
 ممنون_        

 
 ؟ي ندار کهیمشکل _        

 
 .نه خوبم _        

 
 کند و به ی اندازد از کنارم عبور می مدی که به فری سکوت با نگاهیبعد از کم        

 . رودی مشهی شيسو

 . گرددی باز به حالت قبلش باز مدی چرخد و فری ممیمامان به سو        

دست خودم .  رومی مدی فري کند به سوی توجه به نگاه مامان که مرا دنبالم میب        
 نگاهش را آرام باال ستم،ی ای که مشیروبرو.  را ندارمدی فرنی ادنی من طاقت دستین
 . گرفته اش را از هم باز کندي کند چهره ی می آورد و سعیم

 : پرسمی دانم اما باز می را ملشیهر چند دل        
 

 ؟يستادی انجایچرا ا _        
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 : پوشاندی چهره اش را میتک خند کوتاه و تلخ        

 
 ...شهی می عصبنمتمی بیهامون م _        

 
 : کنمیاخم م        

 
 ... نـنطوریا _        

 
 .حق داره... هست هما _        

 
 :دی بگوی کند با لحن شوخی می دهم که سعی مرونیکالفه نفسم را ب        

 
 ...هی از من شاکشهی داداشت همنیا _        

 
 که انگار خدا فقط و فقط یبا همان محبت.  کنمیچند لحظه فقط نگاهش م        

 : کنمیآرام زمزمه م. مخصوص او در وجود من قرار داده
 

 ؟یخوب _        
 

 شی هایبا وجود تمام گرفتگ.  بنددی دهد و چشم می تکان مدییسرش را به تا        
 ي صحبت هاونی را مدنی است و ا بهترروزی کنم حالش نسبت به دیباز هم حس م

 .مامان هستم
 

 کارِت خوبه؟ _        
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 من از دی دی اگر به چشم خودش مدیشا.  کردمی جا شروع منی از همدیبا        
 دنی با مهر خنددی فري به روست،یسخت ن.  شدی راحت مالشی ام خی ام راضیزندگ

 !ستیاصال سخت ن

 تمی را به حساب رضانی خندم تا او ای او ميم برا تنيو من با تک تک سلول ها        
 :از کار بگذارد

 
 ...هیعال _        

 
 :ندی نشی بر چهره اش مقی عمیتبسم        

 
  خوبهیلیخ _        

 
 که ی دهم و تمام ذوقم از حرف زدن با او و توجهی تکان مدشییسرم را به تا        

 عالقه ام به ي ذوق را به پانی کنم، تا باز ای کند را به صدا و چهره ام منتقل مینثارم م
 :کار بگذارد

 
 هیالبته من االن فقط ...  کردم کار با بچه ها انقدر خوب باشهی وقت فکر نمچیه _        

 ی مي اون روزا لحظه شماريدو روز تو هفته ست اما همش دارم برا... کالس دارم
 خواد تموم شه از بس که خوش ی باورت نشه اما تمام مدت کالس دلم نمدیشا... کنم

 ... گذرهیم
 

 که نکند رمی گیاسترس م.  فهممی کند که منظورش را نمی نگاهم ميطور        
 :دی گوی مبی عجی منتقل کنم که با حالینتوانسته باشم حسم را به درست
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 ... هما رونی اي کرده بودمیکجا قا _        
 

 ياری که قصد آبی اشکي گذارم روی کنم و تمام تمرکزم را میفقط نگاهش م        
 : کندی جمله اش را عوض ميچشمانم را دارد و او با افسوس ادامه 

 
  هما نبود؟نی از اي خبرگهی کار کرده بودم باهات که دی من چدم،یشا _        

 
 :رمی گی زنم و نگاهم را نمیلبخند م        

 
 ...من، خودمو گم کرده بودم. دی فري نکرديتو کار _        

 
 :می گوی دهد اما قبل از آنکه دهانش باز شود میسرش را به تاسف تکان م        

 
چرا باور ... من خوبم... رونی بایاز فکر سرزنش کردن خودت ب... دیلطفا فر _        

 ؟ی کنینم
 

 ی می دهد و به شوخی و به پشت سرم مردی گیبا مکث نگاه پر حرفش را م        
 :دیگو
 

 آوردن نیی که تو فکرشه پايزیمطمئنم االن تنها چ... نتتیبرو بذار هامون بب _        
 ...فک منه

 
 خانواده نی اي اعضاهی ذاتی دندگکی از ی که ناشی بحثریی تغنینفسم را از ا        

 :می گوی چرخم، می هامون مي که به سوی دهم و در حالی مرونیاست، ب
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 .دی فرینیتو بدب _        
 

 . بودنی حس هامون همقتایهرچند حق        

 . گردمی کنم و به بخش بر می رفتن به کالسش در دانشگاه بدرقه مي را براتایب        

 ی مدی فري را برايزی آرام آرام چاری اند و مازستادهی هم اي روبرودی و فراریماز        
 انمانی می حرفچی هگرید.  شودی مافتی در یتی فقط ناراضادی فرياما از چهره . دیگو

 . احساساتم درست نبودانی ميزیصورت نگرفته بود و چ

 و ستادهی اشهیتنها پشت ش.  رومی مامان مي زنم و به سویافکارم را پس م        
 یمتوجه حضورم که م.  کندی حال هامون است را نگاه می که مشغول برسيپرستار

 :دی گوی آرام مردی آنکه نگاه از هامون بگیشود ب
 

 شد به ی می راضدیکاش فر...  کردمی صحبت مزی با پروي خواب بودشبید _        
...  بوددی فکر و ذکرش فري اما همه ارهی خودش بي خواست به رویمثال نم... دنشید
 کار کنم بعد ی چدی دونم خودم بایوز نم پدر و پسر؟ من هننی کار کنم من با ایچ

 ...زیپرو
 

 اگه دیشا...  تونن درست کننی رو فقط خودشون میی و دادی فريمامان رابطه  _        
 ... شدی انقدرا هم بد نمطی و رها نکرده بود شرادی فریی بعد از فوت زن داییدا
 

 : کندی زمزمه منیغمگ        
 

 رو داره اما انگار دهی دونم خودشم عذاب فوت فریم...  غدهزمیپرو...  بگمیچ _        
 ... براش سختهدی فرشیبه زبون آوردنش پ
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 وقت مالقات، با انیبا اعالم پا.  کندی آمدن پرستار مامان سکوت مرونیبا ب        
 ی ممانی هانی و کنار ماشمی شوی و از بخش خارج ممی کنی میهامون خداحافظ

 کند و تعارف به آمدن به خانه، هرچند ی تشکر متی نهای از هر دو بمامان باز. میستیا
 هم اهل آمدن اری و مازدی به هر حال فرما استی هم در تعارفاتش مصمم نیلیخ
 .ستندین

 یِ حال تنها خداحافظنی دانم چه مرگم است، با ایضربان قلبم باال رفته و نم        
 ی ابرازشان وجود دارد صورت مي برای که انگار مانعیی پر از نگاه و حرف هایآرام

 .می به راه خود بروکی تا هر می شوی و از هم جدا مردیگ

 ی منی اندازم و سوار ماشی مدی که نگاه آخرم را به فري همان لحظه اقایو دق        
 ی شود و تازه میانگار پرده از احساسم برداشته م. زدی ری درونم فرو ميزیشوم، چ

 لحظه انگار در نی ست، که رخ نداد و من تا هميزی از همان چیمم حس بدم ناشفه
 .دل انکارش کرده بودم

 ي که برای ملموس شده بود که با وجود تمام حس و حاليحاال کامال برا        
 !وفتادی که، نمی بودی داشتم، اما در اصل منتظر اتفاقدی فرالی خی و راحتیخوشحال

 
 

 . خواهدی مدادی داد و بی افتاده ام و دلم اندکمی جايو کسل رو حال یب        

 از جانب آَشپزخانه، ی هم تق و توقی و گاهونی آرام تلوززی وزی ويتنها صدا        
 ی را ندارد و من فقط می زندگنیمامان هم امشب حال ا.  شکندیسکوت خانه را م

 . برده باشدیترسم که او هم به احساس مزخرف من پ
 

 دانم چه مرگم شده؛ نه ینم.  را ندارمزی چچی هي کلمه حوصله ی واقعيبه معنا        
 ی حالم را خوب می و تظاهر به خوشحالدی فردنی کردم دیفکر م!  دانمیدر واقع م
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من در .  زدمیچون در اصل داشتم خودم را گول م.  بوديکند اما واقعا فکر مسخره ا
 ی شود بی نممی روی که حتيزیهمان چ.  ندادرخ  بودم کهيزیواقع منتظر همان چ

 .پرده در دلم به آن اعتراف کنم
 

 ي ظرف هاي خواهد همه یدلم م. ستی حال دلم خوب نیعنی. ستیحالم خوب ن        
 حالم جا ی کمدی ها را بشکنم تا شاشهی شي کنم، همه ریآشپزخانه را خرد و خاکش

 .رمی خواهد خودم را آنقدر بزنم تا بمی حس را دارم دلم منی که انیاز ا. دیایب
 

 خواست یدلم م.  صحبت کنموشی خواست با داری را ندارم، وگرنه دلم مشیرو        
 ی احساست را اشتباه؟ي شدوانهی همسر سابقت ددنیاز او بپرسم که تو هم بعد از د

 که بعد از  فقط من عقلم را از دست داده امای ی داشتدارتانی از دی انتظار خاص؟یگرفت
 . از او بودمیمنتظر عکس العمل  آن هم به درخواست خودمییجدا

 
 توانم ی نمنی از اشی کنم بیحس م.  خواهدی احساساتم را ميدلم فرار از همه         

 که به بن یی از ابراز عالقه هاگریچون د.  بگذارمهی مادی فرياز خودم و احساسم برا
 مدت در دلم نی که با تمام قوا در ایچون هنوز از حس. دی آی رسند، بدم میبست م

 ! ترسمیسرکوب کرده بودم، م

 فقط ای خواهد ی را می اش با هر کسی دانم واقعا دلم خوشبختی نمنکهیچون از ا        
 . شومی موانهیبا خودم، دارم د

 
 " تموم شدهزیهمه چ...  احمقی داشتيچه انتظار"        

 
انگار تا همان لحظه . دی آی پتو فرود مي رود و محکم رویاراده باال م یمشتم ب        

 به هم نطوری ندارد، که اي ثمره اچی هداری دنی باور نداشتم که امیکه از هم جدا شد
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 خواست ی با تو را می اگر زندگدی فرچارهی احمق بمی گویمدام به خودم م. ختمیر
اما نکرد پس حال و روز خرابش به خاطر نبودن من   قاطعیحرکت.  کردی میحرکت

 . حس روشن کرده بودمنی اي آن ته قلبم برای چراغی و من الکستین

 .داری دنیلعنت به ا        

 حرکت بودم و حاال نی کشم که هنوز به دنبال ایاز خودم و احساسم خجالت م        
 بزنم تا ادی و آنقدر فرزمیر را در هم بزی خواست همه چیکه رخ نداده بود دلم م

 . پاره شودمیگلو
 

 دی که فرنیا.  بودمی آوردم اما هنوز آرزوی خودم نميچند ماه بود که به رو        
 افتاد تا حسرت ی اتفاق نمنیاز ته دل و به خاطر خودم، اما ا.  و بخواهدندی مرا ببيروز

 خواستم؛ من له ی را نمنیا افتاد و من واقعا ی اتفاق نمنی بود ادینسترن بر دل فر
 . خواستمی طرفه و پر درد را نمکی ریس منیشدن دوباره در ا

 
 چارهیب.  خورمی کند اما تکان نمی افکارم را پاره مي رشته فونی زنگ آيصدا        

 دادم و همه یمن اگر بودم کال استعفا م.  را بچرخاندی زندگنیمامان که مجبور است ا
 . کردمیرا راحت م

 شده می که درونش قای آدم از خودش که نه از آن مننکهی ست ایحس افتضاح        
 .بترسد

 درونش که آماده یاز بمب ساعت. دمی ترسی پنهان مي از آن هما قایمن حاال دق        
 داری دنی دانم ای خواهد و نمی حس را نمنیدلم ا. دمی ترسی دوباره بود مي انفجاري

 . توانم خودم را به آن راه بزنمی نمگریدچه بر سرم آورده که 
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حاال حتما در .  به ساعت پروازش نماندهيزی چگرید.  دهمینگاهم را به ساعت م        
 .راه فرودگاه ست

 . فرستمی مرونی پر درد بینفس        

 شی برای داشتم که اجابتدی اميزی آن ته قلبم به چیواشکی احمقانه و نکهیاز ا        
 یواشکیخدا مرا لعنت کند که . رمی خواهد خودم را آنقدر بزنم تا بمینبود، دلم م

 .انتظار بازگشتش را داشتم
 

 . گذاردی متفکر پا درون اتاق مي شود و مامان با چهره ایدرب اتاقم آرام باز م        

 : شومی مزی خمی اش نیاز ورود ناگهان        
 

  شده؟يزیچ _        
 

 نه _        
 

 :می گوی کند که مشکوك میمردد نگاهم م        
 

  بود؟یک _        
 

 ...دیفر _        
 

 :دی گوی کنم که می و مبهوت نگاهش منمی نشیکامل م        
 

 ... رو فراموش کردهيزی چگهی منتتی خواد ببیم _        
 

 :دی گوی معیکه سر ستمی ای شود و مردد میضربان قلبم نامنظم م        
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 ... تونـیمن م. ستی ندنشی کردن خودت با دتی اذي برایلی هما واقعا دلنیبب _        

 
 ...رمینه م _        

 
 ! پنهانِ درونم بود، نه از مني صدا از همان همانیا        

 :می گوی میاغی ي حرف هماحی دزدم و به تصحینگاهم را م        
 

 ...دی اگر اجازه بدیعنی _        
 

 . شودی فرستد و از اتاق خارج می مرونینفسش را ب        

 نیاول.  برمی مورشی توانم به سمت کمد ی که می سرعتنی فکر و با آخریب        
 را جمع و جور می کنم و بدون آنکه موهای را تن مردی گی قرار مدمی که در دییمانتو

 . اندارمی سرم مي رویکنم شال

 مامان از آشپزخانه، ي تق و توق کردن هاي صدانباری شوم، ایاز اتاق که خارج م        
 . را محو کرده استونی آرام تلوززی وزی ويصدا

 
 

 ی ماری مازنی از ماشهی تکدیفر.  کنمی و آرام درب خانه را باز مرمی گی مینفس        
 .دی آی ممی و به سوردیگ

 . زندی لبخند ممیخسته به رو        
 

 سالم _        
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 خارج دمی به روبرو از درهی و خنی نشسته در ماشاری روم تا مازی عقب تر میکم        
 :شود

 
  فرودگاه؟ینرفت... سالم _        

 
 نمتیاومدم بب... رمیاالن م _        

 
 . شومی من واقعا هول مست،یدروغ ن        

 
  شده؟يزیچ _        

 
 یم.  شودی مدهی کند تا جواب دهد اما نگاهش به پشت سرم کشیاز مدهان ب        

 نی است که به امانی هینگاهش به مرد همسا.  کنمیچرخم و رد نگاهش را دنبال م
 .دی آیسو م

 برم و سالم ی شالم مری آشفته ام را زي روم و همزمان موهایاز مقابل در کنار م        
 .می گوی در حال خروج مي هی به همسایکوتاه

 آمده رنی بمی موهاي شود، نگاهش را روی مدهی کشدینگاهم که باز به سمت فر        
 .نمی بیاز شال م

 :دی گوی شود و آرام می مدهی پاشمی به رویلبخند کوتاهش با نگاه خاص        
 

 ...موهات، بلند شده هما _        

 رمی گی نشود نگاهم را از چشمانش مانی ام عیچگ دستپانی از اشی بنکهی ايبرا        
 :می گویو باز م
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  شده؟يزیچ _        
 

 برد و ی مبشی گذرد، دست در جی و از قاب در مدی آی قدم جلو تر مکی        
 .ردی گی ممی آورد و روبروی مرونی ام را بیمی قديدهایکل

 خواهد یدلم م.  شودی مکی دانم چرا اعصابم دوباره تحری نمدهای کلدنیبا د        
  برگردم؟ی خواهی فقط منظورت را بگو، مم،یرك و راست بگو

 ها را دی کلنیاصال ا.  توانم بکنمی نمی غلطچیتا حرف نزند من ه.  توانمیاما نم        
همان چند که اگر بودند در . ستندی ورود به قلبش ندی ها کلی لعنتنیا.  خواهمیهم نم

 . کردندیماه قفل دلش را باز م

.  تمام شدهدر واقع خودم تمام کردمزیهمه چ.  کنم خودم را کنترل کنمی میسع        
 ها و ي پردازالی خریهمه اش تقص. ستی او نریو حاال واقعا حال خراب من تقص

 ! ام است و بسوانهی دل ديِ خودی بياهایرو

 :می گوی که نارحت نشود آرام ميطور        
 

 ...دی فرستی نیاجیاحت _        
 

  کنمیهما خواهش م _        
 

.  نوازدی بد منطوری آخرِ سازِ ناکوکش زده و امی دل که به سنیآخ خدا امان از ا        
 : پرسدی سازش را کوك کند، مدی که شای جوابدی چرخاند و به امیزبانم را م

 
 د؟ی فریواسه چ _        
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 شود که ی منیی باال پانی آنقدر سنگشی گلوبیس.  دهدیآب دهانش را فرو م        
 .رمی گیجوابم را م

 
 ...چون...  خبنکهی ايبرا _        

 
 ...ي براش نداریلی خودتم دلینی بیم _        

 
 :دی گوی پرده می زند انگار، که بی آخر ممیاو هم به س        

 
 ... تموم شه همامونی خواستم زندگیمن نم _        

 
 :می گوی مي محوي دهم با خنده یسرم را تکان م        

 
 ...آره من خواستم _        

 
 ...می تونستیم _        

 
 : کنمی نگاهش میکم.  کندیسکوت م        

 
... میسابق ادامه بد ي هی به همون رومی تونستیم...  دی فری چمی تونستیم _        
 !؟ي خوای و ميچون تو من رو فقط در همون حد دوست دار... آره؟

 
 منو ی تونی کردم میفکر م... ختی دفعه به هم رهی زیهمه چ... نیبب... نه هما _        

 نیهم...  بشهينجوری خواستم ایمن نم...  تا بتونم خودمو جمع و جور کنمیدرك کن
 ...االنم حاضر
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 می تو خونت و مثل گذشته ها خودمون رو بزنامیکه من باز ب... ی که چيحاضر_        
 آره؟... می داريری نظی بی شکرت چه زندگای خدايبه اون راه که وا

 
 : زنمی اراده پوزخند میب        

 
 ! بودری نظی در نوع خودش بمونیهرچند واقعا زندگ _        

 
 . کندی کنکاش مبا نگاهش چشمانم را        

 چرت و پرت نی پس امیمن که خودم خواستم جدا شو.  خدا چه مرگم شدهيا        
 :می گوی که مستیها چ

 
من داشتم کنار ...  شدکونی دفعه کن فهی زیهمه چ...  منيهما خودتو بذار جا _        

 ...ومدمیم
 

 ...ی تحملم کنیکه بتون _        
 

 ...  کردمی داشتم تالشمو مچرت نگو هما من _        
 

 ...یکه ازم متنفر نباش _        
 

  فشاردی را بر هم مشی گذارد و دندانش هایچشمانش را بر هم م        
 

 ...نـــــه _        
 

 : غردی در صورتم می و حرصدی آیجلو تر م        
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 زوی کردم که همه چیمن داشتم تالشو م... هی به من انقدر منفدتیتو چرا د _        
 ...میکه بش... که... عوض کنم

 
 ی چي منو برای دونی تو خودتم نمنیبب...  حرف زدن راجبش برات سختهیحت _        

 ...خوایم
 

 : کندی گذارد و زمزمه می باز مانده ام مي لبهايانگشت اشاره اش را آرام رو        
 

 ...يهما من از خدامه که برگرد _        
 

 . گردمی و بر مای روم به آن دنی آنِ کوتاه مکی آن فقط کی        

 هوا از دهانش خارج شد را دوره ی که بيچند بار جمله ا. مانمیمات نگاهش م        
 . ماندی فرو دهمش سر دلم منطوریاگر ا.  کنم تا قابل هضم شودیم

 :دی گویشد و آرام م کیدستش را عقب م.  شود انگاری فهمد که باورم نمیم        
 

 . همامی کنیاز اول شروع م... می کنی چند ماه رو فراموش منیا _        
 

اما .  استزی خوب است، فکرش هوس انگدنشیشن.  فرستمیآب دهانم را فرو م        
 !کم ست

 یدلم اعتماد م.  را داشتهشی آرزوشهی خواهد که همی را ميزی آن چدنیدلم شن        
 ام دهی روحش، تا آنچه شنينه با زبان که با تک تک سلول ها.  خواهدیباور م. خواهد
 . شودریباورپذ

به خاطر خودم نه عذاب وجدان و هر حس .  خواهد برگردمی که واقعا منیا        
 !يگریمزخرف د
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 يد وجوي تمنادنی شندی دهم و به امیباز آب دهانم را فرو م. تنم به لرز نشسته        
 : کنمی و زمزمه مزمی ریام، تمام خواهشم را در چشمانم م

 
 د؟ی عوض شده فریچ... چرا _        

 
 :دی گوی کند و بعد آرام می مکث می چشمانم اندکي رهیخ        

 
 .می کردرییهر دومون تغ... تو... من _        

 
 یتو را م" که باورم شود بگو ي کالم با تمام وجودت طورکی زند، ی مادیدلم فر        

 ! من؛ بگو عالقه ام عوض شده بگو نگاهم به تو عوض شدهیِعشق لعنت "خواهم

 : کنمی زمزمه مدیناام        
 

 که یتو هم که فقط تو عذاب... آره من عوض شدم که تو رو فراموش کنم _        
 نی به خاطر انم،ی بی نميشتری بزی من واقعا چیعنی... ي غرق شدشتری بیداشت

 م؟ی دوباره شروع کنراتییتغ
 

 :دی گوی آنکه نگاهش را به نگاهم دهد می شود و بیچهره اش سفت م        
 

 ... خوام برم سراغ نسترنیمن، نم... هما _        
 

 . بزنمادی خواهد سرش فریدلم م        

 وجودت، ي کالم از ته دلت، با همه کی خواهم سراغ نسترن روم، ی نگو نمیلعنت        
 . خواهمی بگو من تو را مدی تردیب

 . شودی آنکه آب شود سنگ مي جامیبغض نشسته در گلو.  شودیفکم فشرده م        
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 :می گوی کالم مکیفقط         
 

 چرا؟ _        
 

 :دی گویکالفه م        
 

... ي منو باور نداریوقت... ي بشنوي خوای میچ...  همای هستی چيدنبال چرا _        
 کار ی من چی کنی هر حرکت من، نسترن رو سوا مي تویوقت...  داره گفتندهیچه فا

 ...هی دارم توجی بگم بهت که فکر نکنی روئه چشتی پمی زندگي همه یوقت. کنم
 

 دوباره می تونی می کنی شده که فکر می کالم گفتم چرا؟ چکی من فقط دیفر _        
 .میوع کنشر

 
 :دی گوی در چشمانم مرهی آورد و خی منییسرش را پا        

 
 می دوست دارگرویما همد _        

 
 .میقبل از طالقم دوست داشت _        

 
 : دهدی بندد و سرش را تکان میچشم م        

 
 احساس ی تونه عوض بشه اگه تو قبول کنی مزیهمه چ...  همانیآره بب... آره _        

 ... من بردارریدست از تفس...  گمی که مهیزیمن همون چ
 

 باشه _        
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 .ستی چي برادیی تانی فهمد ایانگار نم.  کندی نگاهم مجیگ        
 

 ی دارم و باورت می تو بر مری سوالم جواب بده بعد من دست از تفسهیفقط به  _        
 .کنم

 
 بگو _        

 
 ي خوای مي مرد آزادهی نسترن زنده ست و تو هم ی دونی منکهیچرا با وجود ا _        

 ؟یبا من باش
 

 کند دندان به هم ی را چنگ مشی موهایدو دست.  بنددیچشمانش را محکم م        
 . کندی و بعد کالفه نگاهم مردی گی آسمان مي فشارد و سرش را به سویم
 

 که ی کنیپس چرا باور نم...  منههی که آرزوت خوشبختی من ننوشتيمگه برا _        
  توئه؟ی منم خوشبختيآرزو

 
 . کنمی اش مهی لبخندم را هدنیتلخ تر        

 ! عوض نشدهزی چچی هيدی جان، ددی فريدید. زمی جواب من نبود عشق عزنیا        
 

نم که قول داده بودم خوشبخت م... یممنون که به فکرم... دیممنون فر... باشه _        
 تونم ی هم مییمن تنها...  ي خودتو به زحمت بندازستی نیاجیبشم پس، واقعا احت

 منو ي کن آرزویبرو تو هم سع... ی رسی راحت، به آرزوت مالتیخ... خوشبخت شم
 ...یبراورده کن

 



 1030 

انه روم  گردم تا به خی کنم و برمی تن و روحم را جمع ميلشکر شکست خورده         
 :ردی گی دستم را معیکه سر

 
 ...همـ _        

 
 .ی مونی جان از پروازت جا مدیبرو فر _        

 
 :ستدی ای ممیروبرو        

 
 !ستی جواب من ننیصب کن هما ا _        

 
 بحث نیکش آمدن ا. می گویاما نم. ي تو هم جواب مرا ندادمی خواهم بگویم        

.  شودی نمبمی خواهم که نصی می ساده اما واقعي ابراز عالقه کیمن .  ستدهی فایب
 .می شوی فقط از هم دور تر مم،ی بحث را کش دهنی ما اایحاال تا ته دن

 
 ي گرده سر جای مثل موهام که دوباره بلند شده بر مزی همه چيفکر کرد _        

  تو نقش سابقم؟امی من دوباره بي خوایاولش، فقط چون تو م
 
 :دی گوی ناراحت میبا لحن        
 

فکر ... ي خوای کردم تو هم میفکر م...  نگو ينجوری من ازی عزهینقش چ _        
 ...يکردم هنوز بودن با منو دوست دار

 
 يمن آرزو.  دلمزی عزي آوری را در مشی من دوست دارم اما تو، فقط ادايآر        

 !ي خواهم که تو نداری عشق میمن فقط کم.  خواهمی را نمتیخوشبخت
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اصال .  کندی از ما دوا نميدرد.  حرف ها را به زبان آورمنی خواهد ایدلم نم        
 دیاصال دلم غلط کرد که هوس کرده بود فر.  توانم باورش کنمی از من است نمرادیا

 . کنمی دل را زنده به گور منیمن ا. او را بخواهد
 

 لبخندم ی چاشنی دم آخر غمنی کنم ای میسع.  واقعا وقت رفتن استگرید        
 : شوم با نهی دانم موفق مینباشد و نم

 
 رییخواسته هام تغ...  کردمریی گذشته اما من تغیزمان کم. دی فری دونیم _        
 من، ست،ی تو هم نریتقص...  سابق رو ندارمطی توان کنار اومدن با شراگهیمن د... کرده

 نیچون من ا... شهیاما نم... يممنون که تالشتو کرد...  يممنون که اومد... عوض شدم
 ...خوامی رو نمیمدل زندگ

 
 که دارم ی محبتتی و آرام و با نهاقیعم.  گنمی چشمان گرفته اش را نگاه میکم        

 :می گویم
 

 ... کنیخوب زندگ... مواظب خودت باش _        
 

. ستندی ای روم، پاها میدو قدم که م.  گردم تا از او و جاذبه اش دور شومیبر م        
 :می گوی چرخم و می مشیآرام به سو

 
 بلند دوست يمن، مو...  کنمیآره، اما بازم کوتاشون م...  موهام بلند شدهیگفت _        

 !دیندارم، فر
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 رود و یدم رو م قبی دست درجکی پارك ي وروديروبرو. نمشی بیاز دور م        
 نوشد اما تمام نگاه و حواسش ی دردار درون دستش موانی از ليهر چند قدم جرعه ا

 . استنیبه زم
 

 کنار ستادهی را ترك کردم و به خانه وارد شدم مامان ادی بعد از آنکه فرشبید        
 ی دانم اما به نظر می نگفت و نميزیچ. دی کشی نگران انتظارم را مي با چهره افونیآ

 !دهی را شنمانی حرف هادیرس

 گرفته بودم را دیفر "نخواستنِ" که من از ی او هم حسنکهی از ادمیخجالت کش        
 که عمق غمش را خودم بهتر از هر ي اراده لبخندی باعث شد بنیهم. حس کرده باشد

 وجه چی که به هیی کردم، چهره ام را بپوشاند و آرام آرام و با قدم های حس میکس
 .م شدند به اتاقم پناه بردیتند نم

 قفل و ي تخت نشستم و نگاهم ساعت ها رويرو. مثل مجسمه وارد اتاق شدم        
 ی شکچی هگرید. می هم نبوددی قفل و کلدیمن و فر.  اتاق ثابت مانديواری کمد ددیکل

 .نداشتم
 

 را دوره کردم خودم را دوره کردم عشقم را دیفر.  ام را دوره کردمیتمام زندگ        
 ! نشدبمی و سوزان نصقی آه عمکی جز زی چچیدوره کردم و ه

 که يبدنم از سکون سرد.  شب گذشته بودمهی به خودم آمدم ساعت از دو نیوقت        
 یدرواقع حس م.  را نداشتماری با مازداریحس د. احاطه ام کرده بود، خشک شده بود

 ی اطالع رساني برایاما وقت مناسب.  را از دست داده امداری دنی ايبرا لمیکردم دل
 .نبود

 اذان ي دوباره به خودم آمدم که صدای خود کردند و وقتریباز افکارم مرا اس        
 . آوردرونی را از کما بمیگوش ها
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رم باز نظ.  شدممانی بفرستم و قرار را کنسل کنم اما پشیامی پشیخواستم برا        
 .عوض شده بود

 ی امروز تمام منی را همزی رفتم و همه چی راه را تا ته منیبه نظرم بهتر بود تا ا        
 . نماندی باقی راه برگشتچی که هيطور. کردم

 
 به رهی رو به هم خي لحظه ايبرا.  شودی اش هستم که متوجه ام میچند قدم        

 .می مانی هم است، مهی شبشانی های خوابی ببی که عجیچشمان

 .ستدی ای ام می قدمکی کند و ی مرا پر مي مانده ياو اما قدم ها        

 : دهدی کنم او اما جوابم را محکم میسالمم را آرام زمزمه م        
 

 .سالم _        
 

.  بردی دود و نگاهم را با خودش می منشی به سمت ماشعی و سرگری دی حرفیب        
 آورد و به ی مرونی خودش بوانی مثل لیوانی کند و لیرد را باز مدرب سمت شاگ

 .ردی گی را مقابلم موانی گردد و لی بر ممیسو

 را از وانی چرخد و با مکث لی درون دستش مي هاوانی چهره و لانینگاهم م        
 :رمی گیدستش م

 
 .ممنون _        

 
 ... تو پاركن،ی تو ماش؟یکجا راحت _        

 
 .می باز باشي دهم در فضای محیهوا خوب است و ترج        
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 .پارك _        
 

 يآرام و همگام با هم به سو. ردی گی دهد و کنارم قرار میسرش را تکان م        
 نشستن ي مناسب برای خالمکتی ننی به اولدنی تا رسقای و دقمی روی پارك ميورود

 ی ممانی از قهوه هاي جرعه اینها هر ازگاهت.  شودی رد و بدل نمانمانی می حرفچیه
 .می کنی اش را مزه مزه می و تلخمینوش

 
 چه شد که دانمینم.  کردندی آغاز منیری شي ها آدم ها صبح شان را با چامیقد        

 رفتن و پس رفت شیانگار پ. خود را به قهوه دادي جاي پر از نوستالژنِیری شي چانیا
 .می فروشی می را به تلخینیری شیکردن عادتمان شده که حت

 م؟ی قهوه فروختی را به تلخمانی صبح گاهي هاي چاینیریواقعا چرا ش        
 

 ؟یخوب _        
 

 . دهمی و به او مرمی گی رنگ و در بسته ام مرهی توانینگاهم را از ل        

 : فرستمی مرونینفسم را آرام آرام ب        
 

 .تنت شدمببخش مزاحم رف _        
 

 . کشدیاخم در هم م        
 

  شده هما؟یچ _        
 

 . کندی زنده ممی را براشبی دادیآنقدر که . نگاهش حرف دارد        
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 ! داشتمي اگهی دزی انتظار چرونی از خونه تون اومد بدی که فرشبید _        
 

 . دوزمی منی و به زمرمی گی از چهره اش مي ارادری غينگاهم را با پوزخند        
 

 "من هم احمقانه همان انتظار را داشتم "        
 

 هما _        
 

 : طفره رفتن ندارميحوصله         
 

 ؟ياز نسترن خبر دار _        
 

 :دی گوی مجی مکث گی که بعد از کمدهی کند اشتباه شنی فکر مدیشا        
 

 ؟یچ _        
 

 : کنمی باز جمله ام را تکرار م آنکه نگاهش کنمیب        
 

 ...از نستـ _        
 

 پرم و نگاهم به سمت ی درجا باال مدهی پرد که ترسی از جا مي دفعه اکیچنان         
 . شودی مدهیصورتش باال کش

 ی است مبی عجمی که برایتی گردد و با عصبانی رود و بر می مشیچند قدم پ        
 :غرد

 
 ... کارا دست بردارنیدست بردار هما از ا _        
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 : شودی تر می کنم که عصبی باز از تعجب نگاهش میبا دهان        

 
 زی همه چي نشون بددی که به فری کشی خودتو مي فهمم داری نمی کنیفکر م _        

 ...هیعال
 

 .رمی گی دهم و نگاهم را میآب دهانم را فرو م        
 

 "!ی لعنتی فهمیتو چرا انقدر خوب مرا م "        
 

 ...منظور _        
 

 : رودی مشی دهم و تخته گاز پحی توضشی گذارد منظورم را براینم        
 

 ...یستی نگرانیتو مسئول خوب کردن حال د... بس کن ... بس کن هما _        
 

 . شومی که شوکه مدی گویچنان با خشم م        
 

 ... دنبال نسترني بري خوایم...  هانی بکني خوای کار میچ _        
 

 ...من _        
 

 . شنودیاصال انگار نم.  گذاردیباز هم نم        
 

 دی فري براي بعدشم خودت بري خوایحتما م... مسخره ست...  هما يوا _        
 !آره... ی کنشیخوستگار
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 .رمی گیآتش م        

 
 !بس کن _        

 
 ی اشکي توانم جلوی و نمستی ندارد دست خودم نادی بلندم که کم از فريصدا        

 .رمی زند را بگی مشیکه با قدرت هر چه تمام تر در چشمانم ن

 ی شده مي قطره اشک جاري رهی خیکم.  کندی بلندم سکوت ميشوکه از صدا        
 شی و پدی آیجلوتر م . دهدی کشد و سرش را تکان میبا درد چهره در هم م. ماند

 :دی گوی آرام و قانع کننده می زند و با لحنی زانو ممیپا
 

 کس از تو چیه... ي رو انجام بدستی که در توانت ني کارستیهما الزم ن _        
 ...انتظار نداره

 
 . زنمینفس نفس م        

 و ستدی ای شود و پشت به من میبلند م.  آرام شومی بندم تا کمیچشمانم را م        
 . بردی فرو مشی هابیدست در ج

 يحرفش، آن کلمه . ندی نشی چرخد و کنارم می ممیبعد از چند لحظه به سو        
 . شودیاکو وار در سرم تکرار م "يخواستگار"

 :می گوی زنم و آرام می ميپوزخند        
 

 ! کردمی م کارونیوگرنه حتما ا... جراتشو ندارم _        
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آنقدر که .  کنندی میی از حد خود نماشی در همش بياخم ها.  کنمینگاهش م        
 . را بشمارمشی توانم گره هایم

 :می گویآرام و شمرده م        
 

 من ي و به جایبه من لطف کن... ي ازش داري خواستم اگر شماره ایمن فقط م _        
 !نیهم... ي خبر بددیبهش از فر

 
 هما _        

 
 . بغضم را کنترل کنمی کشم تا کمی مقی عمینفس        

 
 که ي اگهی هر حس دای... مسخره ست... کارم احمقانه ست... ستیبرام مهم ن _        
 !نیهم...  خوام انجام بشهیفقط م... ستیاصال برام مهم ن... کنهی مجادی اهیتو بق

 
 ؟يد خودتو آزار بي خوایچرا م _        

 
 ! مرد آزادههی االن دیفر...  خوامی منویواقعا ا...  دمیآزار نم _        

 
 : تمسخری چاشنی شود، البته با کمی میباز لحنش عصب        

 
 ... مرده آزاده که از قضا عقل و شعورم دارههیآره  _        

 
 خواهم ی شوم اما می که خودم معذب مقیآنقدر عم.  کنمی نگاهش مرهیخ        

 : را از چشمانش بخوانممی گویجواب آنچه م
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 ؟ي من فرستادي برادیجداً؟ پس چرا اون گلدون رو به اسم فر _        
 

 :ردی گی شود و بعد اخم کرده نگاهش را می نفسش حبس مهیچند ثان        
 

 . شودی کند و به جلو خم می را در هم گره مشیدست ها        

 کند ی درك مای دننی که مرا در ایتنها کس. دی بگويزی مانم تا چیمنتظر نم        
مسبب  "من" قای کشد و دقی بابت که او هم درد مرا بر دوش منیاوست و من از ا

 عذاب د،ی آی دردش از دستم بر نمنی تسکي هم براي کارچیدردش هستم و ه
 .وجدان دارم

 
 نی کنم ایخواهش م... و هستم بودم ونی به تو مدشهی هممی زندگيمن تو _        

 .اری کنم مازیخواهش م...  دارمي واقعا حس بهترينجوریمن ا... کارو برام انجام بده
 

 با همان لحن نهیآرام و با طمان.  چرخدی ممی کند و به سویکمرش را راست م        
 :دی گوی بردارم مممی ام کند تا دست از تصمی خواهد راضیقانع کننده اش که انگار م

 
 ...باور کـ... ی بکننکاروی استیخب؟ اما واقعا الزم ن... کنمیمن درك م... باشه  _        

 
 ! خوادی و نمدی فرگهیهما د... بهش بگو_        

 
 . شودی و قلبم از درون منفجر ممی گویم        

 . کندیهنگ کرده نگاهم م        
 

 هما _        
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چون ... می گرفتم جدا شمی تصمی وقتیحت.  گرفتممی تصمی احساسشهیمن هم _        
 ی بار منی اولياما االن برا...  بوددیفقط به خاطر فر...  خواستی رو مشیدلم خوشبخت

اما خب از اونجا ...  باشهمی تو زندگدی خوام فری نمگهید... رمی بگمیخوام عاقالنه تصم
 گهید...  بدونهنوی خوام نسترنم ایم...  احساسم بشمالیخیب  تونمیکه من کامال نم

 ... با خودشهمیتصم
 

 : شوندی مبی صدا و چهره اش با هم ترکیگرفتگ        
 

 ؟ی کار کنی چي خوایم... یخودت چ_        
 

 نوشم تا طعمش ی از قهوه ام ميجرعه ا. طعم زهرمار دارد.  زنمی ميتک خند        
 .را قابل تحمل تر کند

 . انجام دادن ندارمي براي کاردی داند که من بدون فریاو هم م        
 

 !ستی که عاشق نیآدم... مثل آدم...  یزندگ _        
 

 :دی گوی کند و با تاسف می میحرفم را در نگاهم حالج.  زند به چشمانمیزل م        
 

 !ی تونینم _        
 

 ! دونمیم _        
 

 .می مانی هم مي رهیچند لحظه خ        
 

 . کنمی خوام سعیاما م _        
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 : دهدیکالفه سرش را تکان م        

 
 ...هما من _        

 
 : دادمی گفتن دارد اما اجازه نمي برايادی زي لحن، حرف هانی دانستم ایم        

 
 ار؟یماز _        

 
 :دی گوی کند و آرام می مکث مهی فقط دو ثاندیشا        

 
 !جانم _        

 
 وانی لیاهی دزدم و نگاهم را به سی کند معذب چشم می که خرجم میاز جان        

 : دهمیدرون دستم م
 

 ...به خاطر...  قلبم متاسقممیواقعا از صم... من... من _        
 

سخت است، حرف زدن که نه دل .  شودی فشرده ممی دست هاانی موانیل        
 .شکستن سخت است

 
 ... براش کنمي تونم کاری که نمیبه خاطر احساس _        

 
 هما _        

 
 ... تونمیمن نم... اری کن مازی کنم گوشیخواهش م _        
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 رود و دست یپشت به من دو قدم جلو م.  کندیبلند شدنش کالمم را قطع م        

 . کندی را مشت مشیها

. دی آیجلو م. ستمی ای اش میاز چرخش ناگهان . گرددی بر ممی دفعه به سوکی        
 با شی اندازم و صدای منیی و سرم را پارمی گیآنقدر که معذب نگاهم را م! ادیز

 :ندی نشی کند در گوشم می تر ممی را حجمی که بغض نشسته کنج گلویخواهش
 

تا هر وقت تو ...  کنمیمن صبر م...  کنمیخواهش م...  نگو همايزیاالن چ _        
 ...يبخوا

 
 .رمی خواهد بمیدلم م        

 :می گشایبا درد دهان م        
 

 ... تونـیمن نم _        
 

 ...بذار... خب...  نگو همایچی هششششیه _        
 

 !ی شتی خوام به خاطر من اذینم _        
 

 !شهیآدم که از عشقش ناراحت نم...  شمی نمتیمن اذ _        
 

 . زندی زانو ممی شوم و او روبروی پشت سرم آوار می صندليرو        
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تو به من ...  کنمتی خوام تو رو هم اذینم... شمی نمتیمن اذ... گوش کن هما _        
 هم طول ای تا ته دنادهیمن صبرم ز... اما نخواه منم به تو فکر نکنم... فکر نکن خب

 . کنمیصبر م... بکشه
 

 يای در دنریما هر دو اس.  ستی چه زندگنیآخر ا.  خواهد زار بزنمیدلم م        
 يما هر دو عقده ا. می بوددهیما هر دو محبت ند. می و معشوق نداشتمی بودیعاشق

ما هر دو عاشق .  کردی که نگاهمان نممی بودی کسي چارهیما هر دو ب. میشده بود
 !می از جنس سراب بودییآدم ها

 
 هی باتالق هیتهش ...  کردمی رو من زندگي ری مي که داری راهنی ااریماز _        

 ... کنهی مرتی کشتت تو خودش و اسیم... مرداب
 

 : کندی نگاهم مبی عجيبا مهر        
 

  بشم برام چقدر ارزش داره؟تی من اذي خوای که نمنی همی دونیم _        
 

 !دی گویاو چه م. می گویمن چه م        

 . کنتی عاشقان کور شده را به راه راست هداي خودت همه ایآخ خدا        

 : نالمی لرزاند می را ممی که صدایدر مانده با بغض        
 

 ... کنم تمومش کنیخواهش م_        
 

 کند و انگار که تا االن موضوع بحث مان آب و هوا بوده ی نگاهم مي عادیلیخ        
 :دی گویباشد م
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... دمی رو برات انجام می که خواستيکار... شنیپاشو برو خونه مامانت نگران م _        
 ... بهش فکر نکنگهید
 

 . انددهی چسبمکتی شود و من مستاصل به نیبلند م        

 نی از اشی که عشقش براي اچارهی بيبه خاطر هما.  زنمی زورم را هم منیآخر        
 !زورها نزده بود

 کنم؛ به ی و نگاه مشی رو به روقایدق. ستمی ای جانم می بي پاهاي رویبه بدبخت        
 : از جنس پروازشان نداشتمی زدند و من جوابی چشمانم پر مانی که میچشمان

 
 مرد هی... ری نظی دوست بهی... ی هستيتو آدم فوق العاده ا... اریگوش کن ماز _        
 ...ت هاسیلی خي که آرزویواقع

 
 ی مشیپر پرواز نگاهش را با بستن پلک ها.  شودی اش دود میآرامش ساختگ        

 : غردی مشی دندان هاانی و از مندیچ
 

 ... ها باشمیلی خي خوام آرزویمن نم _        
 

 : کندی دوزد و زمزمه مینگاهش را به نگاهم م.  فرستدی مرونینفسش را ب        
 

 . سرت فرو کني تونویا...  نفر، واسه من بسههینگاه  _        
 

 ی نشاند و باز لحنش را عوض می کنم که لبخند بر چهره می نگاهش مدیناام        
 : دهدریی تغتواندیهر چند حس و حالش را نم. کند
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 حرفا رو نیا...  نشم تی من اذي خوایاگه واقعا م...  تمومش کنگهیاالنم د _        
 خوب کن و فقط با يبرام آروزها...  کننی حرفا بدرقه نمنیافرو با امس... تموم کن

 ...نگاهت بدرقه م کن تا برم
 

 . شودی مدهی افتد و من ناچار به دنبالش کشی راه منشی مکث به سمت ماشیب        

 ؟ی شود تا حالم را خوب کنی نوبت من می کایخدا        
 

 توانم ی کند و من نمی و نگاهم مستدی ای ممیوروبر. می رسی که منشیکنار ماش        
 جز آنچه در دل من است يگری دی معنشی برادی کنم که شای سکوتي چهیاو را باز

 :دی گوی مي کند و جدی می دستشیمانده ام از کجا شروع کنم که پ. داشته باشد
 

 یمرتب بهت سر م...  کمک من حساب کني روشهیهم... مراقب خودت باش _        
  هستم هما، باشه؟يهر وقت بخوا... زنم

 
 شود، ی ناهنجارش که در گوشم اکو مي دهم و به صدایآب دهانم را قورت م        

 . کنمیگوش م

 : تزلزل نگاهش کنمی کنم محکم و بی میبا تمام وجودم سع        
 

 ...يزی دوست عزهی من يتو برا... اریماز _        
 

 هما _        
 

 . کنمی نمیتوجه        

 ! بودفی تکرار هما شدن،حي برااریماز        
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 ی خوشبختي قلبم آرزومی که واقعا برات از صمزی عزیلی خیلی دوست خهی _        
 ...دارم

 
 : غردیم        

 
 .ادامه نده _        

 
...  رو داشته باشهاقتتی که لیدنبال کس. تی کنم برو دنبال زندگیخواهش م _        
 ... عشق تو رو ندارماقتیمن ل

 
 : آوردیجوش م        

 
 ...بس کن هما چرت نگو _        

 
 یفقط نم.  بزنمی گرفته بود حرف درست و حسابادی شبیمن از د. چرت نبود        

 رفتند و بعد از ی به قلبم نشانه مری تکی اول ی درست و حسابيدانم چرا حرف ها
 .دندی پاشی مرونیدهانم ب

 
 دونم سخته اما یم.  کنمی خودم زندگي به بعد برانی خوام از ایگفتم بهت، م _        

...  بشمي رابطه اچی تونم وارد هی نمگهی باورت نشه اما من ددیشا...  خوامیواقعا م
 خودم ي جاهی عمرم يانقدر همه ... من کم آوردم... ی فهمیم... دی با خود فریحت

 کنم یخواهش م...  خوادی مییحاال دلم فقط تنها...  شدمه بودم خستگهی دیکی ریدرگ
 ! خودتیاگه واقعا برات مهمم درکم کن و برو دنبال زندگ
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 شوم که فقط ی شود و من از خودم متنفر می منیی باال پانی سنگشی گلوبیس        
 . کنمی مهی هدانمیدرد به اطراف

 .ردی گیچشمان پر حرف و بغض دارش را از چشمانم نم        

 . کنمی را تمام مزی همه چیی روزها فقط دارم تنهانیا        

 ! حاال هم اودیاول خودم بعد فر        

 : زنمی لبخند مشیبه رو        
 

 ... کنی مواظب خودت باش و خوب زندگاری کنم مازیخواهش م _        
 

 ي و تنم را به دنبال خودم رورمی گی و برق چشمانش مقی عمیرگیاهم را از تنگ        
 . کشانمی منیزم

 . قدم بر داشتاطی آرام و با احتدی بایی تنهايای ورود به دنيبرا        

 . هما را با سعادت بسازمییِ کردم تا تنهای تالشم را مدیبا        

 ! اما فقط به خاطر همانباریا        

 . دو تا لطقانیا _        
 

 ي کند و روی بزرگم را بلند ميپسرك جوان کادر حمل بار، تر و فرز چمدان ها        
 . گذاردی ميگار

 چمدان ها ي کوچکم را هم روی کنم و ساك دستی دوشم مرتب مي را روفمیک        
 . رومی می تند و پر شتاب پسرك به سمت خروجي گذارم و درکنار قدم هایم

 دارم اما آنقدر حسش آرام بخش است که چشمانم را در آرامش کامل در جانیه        
سه جفت چشم پر از . ستی کردنشان اصال سخت ندای گردانم و پی مشانیجستجو
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 به بی کم داشتم و عجشهی که همی پر از مهر و عشق، پر از حس و حال،يشور و شاد
 . چسبدیجسم و جانم م

 
 ي قربان صدقه رفتن هايصدا.  دهمی و دندان نما دست تکان مقی عميخندبا لب        

 و فقط با ستی نشی بي که زمزمه اي با وجودی فاصله و حتنی از ایمامان را حت
 می شنوم و ذوق زده باز دندان های بلند مي کند را با صدای مقینگاهش به روحم تزر

 پرد و با دسته گل ی منیی مثل بچه ها باال و پانمی نازنيتایب.  گذارمی مشیرا به نما
 و افهی برادر خوش قزم؛یهامون عز.  دهدی دست تکان ممیخوشگلش ذوق زده برا

 تای در کنترل بی و با خنده سعستادهیخوش اندامم که سالم و سالمت کنار عشقش ا
 شی هاهلو که از گوشه پي اهی کند و البته کلی من مي را حواله شیدارد و خنده ها

 . کندی زند و ذوقم را هزار برابر می چشمک ممیبرا
 

 دهم ی شود و با عجله کارت پروازم را نشان میشتاب پسرك به من هم منتقل م        
 نی ايای دني هانی ترزی کنم تا در حجم حضور عزی پرتاب مرونیو خودم را به ب

 انی خودم را مکی به کی.  زنندیهر سه دورم حلقه م.  غوطه ور شوممیسالها
 . بلعمی را با تمام وجودم منارشان کنم و آرامش بودن در کیبازوانشان محصور م

 
به .  دهمینگاهم را به شب پر ستاره م. میی آی مرونیاز سالن فرودگاه که ب        

 .نمی را ببفشی ضعي توانستم سوسوی که فقط خودم می کوچکیلی خیلی خيستاره 

 . زدی چشمک ممی برایواشکی بود ی مدت؛" همايستاره "        
 

 نم؟ی کن ببفیخب تعر _        
 

 : کنمیبا شوق نگاهش م        
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 ! شماست، جنابشی کنم؟ اصل خبر که پفیمن تعر _        

 
 : کندی و ذوق زده هامون را نگاه مندی نشیمامان با خنده کنارمان م        

 
 ...قربون قد و باالت بشم من _        

 
 ی بر چهره مقی عمی بودم تبسمدهی که تا به حال در چشمانش ندیهامون با ذوق        

 :می گوی معترض مینشاند و من الک
 

 !دمای مرکز توجه باشم مثکه تازه از راه رسدیمامان خانوم االن من با _        
 

دستش را دور شانه ام .  شان را کنترل کندیسی دارد خی که سعیمامان با چشمان        
 : کندی ام را مهر مقهی کند و شقیمحکم م

 
  تو بشم خوشکل منيمن فدا _        

 
 . دهدی خندم که هامون سرش را تکان میذوق زده م        

 
 ... سالت شده هایخجالت بکش خرس گنده س _        

 
بعدشم ... ي از من نداریاوال که هنوز دو روز مونده دوما شما خودتم دست کم _        

  سالم باشه؟ی سادیاصال به من م
 

  سه سالت باشهادی بهت مشترینه کوچولو شما ب _        
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 . خندمی لحنش و بلند مدرازی گیخنده ام م        
 

 . دامادي نکن دخترمو آقاتیاذ _        
 

 همه منتظرت بودم ارزشش رو نی انمی بباری بردار بمونُیایپاشو برو سوغات _        
  نه؟ایداشته 

 
وارد اتاق . اورمی ها را بی شوم تا سوغاتی آورم و با خنده بلند می ادا در مشیبرا        
 :دی گوی مي شوم با لحن با مزه ایکه م

 
  نه؟ای ي کارتو خوب انجام دادنمی بباری زنمم بيایسوغات _        

 
 :می گوی خندم و از همان جا میبلند م        

 
 ي که چنان خواهر شوهريزینگیحواست باشه هامون خان حسادت منو بر ن _        

 ...دای آن سرش نا پشمیم
 

از .  کشانمی دنبال خود مشی چرخ هاي خندد و من چمدان را رویمامان بلند م        
 یاما اول کم. دی آی ممی گرفتن چمدان به سوي شود و برای گذرم بلند میمراهرو که 

 کارد و بعد هم چمدان را ی ام میشانی پي پر از آرامش روی حرف گلی شود بیخم م
 :دی گوی بزند منی را تخموزنش انگار بخواهد. ردی گیاز دستم م

 
 هی عمرش ي باالخره توستیمامان دختر خس... نه خوشم اومد وزنش که خوبه _        

 ... کرده انگاریبار ولخرج
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 :دی گوی اندازد و می به هامون می چپ چپ نگاهیمامان با شوخ        
 

 . مامان جانيدیزحمت کش _        
 

 اجازه خودش ی گذارد و بی ممنی نشی راحتي مبل هاانیهامون چمدان را م        
 ی و منمی نشی ام کنار مامان می قبليمن هم سرجا.  شودیمشغول باز کردنش م

 . کندی راحت مهندسالیگذارم هامون با خ
 

 ...نصفش از طرف عمه ست_        
 

 : دهدی کند و با تاسف سر تکان میهامون سرش را بلند م        
 

 .ستی دونستم کار تو نیم _        
 

با آرامش .  دهمی لم م مبلی راحت به پشتالی کنم و با خی نثارش مییبرو بابا        
 . کندی از آرامش وجودم را پر میقی شوم و حس عمی ممیمشغول خوردن چا

 
 اد؟یاز طوبا چه خبر هما؟ نم _        

 
. می خواستم حاال بگوینم.  کنمی مزیچشمانم را ر.  دهمینگاهم را به مامان م        

مامان مشکوك و منتظر .  توانم خودم را کنترل کنمی باشد اما نمزی سوپراخواستمیم
 . زده باشدی کند انگار حدسینگاهم م

 ی مي شود با شادی مزی دهم و بهت که از چشمان مامان سرریسرم را تکان م        
 :میگو
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 وقتش باشه که دیشا" بهم گفت، ی مامان تو فرودگاه موقع خدافظشهیباورت م _        
 به نظرم هنوز دودل بود اما یدونیم... دیخودشم فهم.  شدیباورم نم "...امیمنم کنار ب

 گهید... "امی مراسم هامون مي چندساعت، اما حتما برايشده فقط برا"آخرش گفت 
 ... شدهته خسیی همه تنهانیخودشم از ا

 
 :دی گوی میمامان با خوشحال        

 
 ...ی شکر چقدر عالیوافعا هما؟ اله _        

 
 . دهمیسرم را تکان م        

 به او تی نهایمخصوصا حاال که من ب.  بودری نظی حضور کم بود، بنی اي برایعال        
 .وابسته شده بودم

 
 به ی آنکه نگاهی شوند و من طبق عادت بی خود به خود گشوده ممیچشم ها        

 و دهی بندم همانطور خوابیچشمانم را م.  دانم ساعت شش استی ماندازمیساعت ب
 در امتداد دنی دوی و گاهي روادهیعشق به پ.  دهمی به تنم مقی عمیکش و قوس

 یب.  کردهمی ساعت تنظنی در ان شدداری بيساحل خود به خود ساعت بدنم را برا
 آن تمام کی کشم اما ی را از دو طرف ممی شوم و باز دست هایاتالف وقت بلند م

 پاشد و دست ها دو طرف تنم ی که در آن قرار دادم از هم مین مکادنیتصوراتم با د
 ... شوند ویرها م

 
 "! خونه همامی برگشتشبید"        
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 زمان نطوری مدت عادت کرده باشم که انی ای شد انقدر به زندگیواقعا باورم نم        
 تخت پشت سرم ي شود، روی می که بادش خالیمثل بادبادک. رمیو مکان را اشتباه بگ

 . شومیولو م

 و به طرز لی همان وسالیاتاق همان اتاق ست و وسا.  اندازمی به اطراف مینگاه        
. ستمی آن هما نگری رسد اما من دی خاطرات به مشام مي از تک تک شان بویبیغر

 . کندی از وجودم صدق میمی ني جمله برانیحداقل ا
 

 ي کم سوينگاهم را به آسمان و اشعه ها.  رومی شوم و سمت پنجره میبلند م        
 را با تمام قوا در جی خلي گذارم و بوی لحظه چشم بر هم مکی.  دهمی مدیخورش

 هی شرجي خوردند و حال و هوای امواج آب که به ساحل ميصدا.  کنمیمشامم حس م
 . زندی پر مشی خدا دلم براي واره،یجز

 
 که از تصوراتم گرفته ام، خود به خود به ی کنم و با حس خوبیچشمانم را باز م        

 . شومی مدهی کشمی کمد لباس هايسو

 آورم و ی مرونی را از کمد بدمی و شال سفی آسمانیِ آبیِ و مانتو نخدیشلوار سف        
 نی همنجای قشم و چه اي هاي کرد چه ساحل گردی نمیبه هر حال فرق.  پوشمیم

 .ختمی ری را به هم ممی برنامه هادینبا خانه؛ کیپارك نزد
 

 . کنمدنی شود آرام آرام شروع به دوی باعث منی خلوت است و همبایپارك تفر        

 نی که سه روز قبل از ترك ایی فاصله داشتم از همای سه سال و دو ماهنجایحاال ا        
 رفتن را ي برامشی هزار باره تصموشی پارك آمد و دارنی بار به انی آخريشهر برا

 . کرددییتا
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 شدن، من ی راضی و حاال که مادرت و هامون هم به سختی رو گرفتمتیتصم"        
 ته یی جاهی خاطرات ي دختر جای ترسی میاز چ... نمی بی چشمات ميدارم ترس تو
 رو بذار دی تردی رو گرفتمی تصمنی و ايدی مرحله رسنیحاال که به ا... مغز آدماست

 نیبرو بب...  خوادی می چیاز زندگ "هما" نیبب  دختر خوب بروزیبکن از همه چ ...کنار
 ... رقم زدهی هما چيسرنوشت برا

 دونم تا ی مدی که بعیاونم خام "ی تا پخته شود خامدی سفر بااریبس" يدیمگه نشن        
 چی هيمطمئن باش تا قدم از قدم بر ندار...  کرده باشهی خودش زندگياالن برا

 بی سفر ترغنی تو رو به اتی نهای که دارم بي و من با تجربه اوفتهی اتفاق نميرییتغ
 ...برو  نشو همامونیپش...  کنمیم

 که برات ییزای و چي که از دست دادییزایتنها برو هما بدون فکر چ! ییاما تنها        
نه اصال در ... رای رو از تو چمدون سفرت در بنایبرو ا... آرزو بودن و حاال شدن حسرت

 .ي متعلقاتش بذار تو انباري چمدونُ با همه نی اار،ین

 و شروع کن ی که تا حاال نداشتی چمدون نو بخر با رنگ و مدلهیبرو اول از همه         
 که ی بخر، کفشدی شاد، کفش جديبه پر کردنش، چند دست لباس نو بخر با رنگا

 چند تا د،یداشته باشن، چند تا کتاب جد ني زدی که تا االن پا میی به کفشایشباهت
 تا االن ای ي دوست داری فکر نکن چه سبکنیبه ا... يدی که تا حاال نشنیقیآلبوم موس

بذار ذهنتم ...  رو تجربه کندی جدي سبکا،ي دادی و گوش مي خوندی میچه سبک
 ...شهی داره عوض مییزای چهیباور کنه 

 رو هم ی آدمک چوبنیا. دی جدی گوشهی با دی خط جدهی! خطت رو عوض کن        
 رشونی عمر درگهی که ی بشیی آدمهای زندگری درگستیالزم ن...  نکنزونیبهش آو

 ...ي کردمشی وجودت قاي کجاستی که معلوم نیی دنبال هماياالن قراره بر... يبود
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 همراهت ببر و ی آلبوم خالهی تو چمدونت نذار به جاش يادگاریآلبوم عکس و         
 هما ي برایی که قراره تنهاییاز همون روز اول شروع کن، پرش کن از خاطره ها

قراره ...  بره سفریی و هما تنهانجای جا بمونن ادهی پوسيقراره خاطره ها...يبساز
 " بسازهدی جديخاطره ها

 
 . شودی منی مزقی عمیچهره ام به تبسم        

 تک تک شان ي که سوژه ییپر شده از عکس ها. استو حاال آلبومم پر شده         
 ."هما" نفر ست؛ کی

 کردند و آنقدر ی در خود داشتند که واقعا کمکم مییروی محرك و نشیحرف ها        
 ذهنم شده ي ملکه گری خودم تکرارشان کردم که دي برايدی ناامییدر شب و روزها

 .بودند
 

 . زنمیرك را دور م نسبتا بزرگ وسط پايحوض و آبنما        

 بعد قای ام به رفتن، آن هم دقی و ناگهانی آنمی شود که تصمیهنوز هم باورم نم        
 . هم از آن گذشته باشدی شده باشد که سه سالی عملنی چننی ااری با مازداریاز د

 خواستم یم.  مهم نبودمی براشی خواستم دور شوم جایآن روزها من فقط م        
 که پشت سر گذاشته یی از آدم هاي خبرچی هی آنجا بمانم بی مدتي و براییبروم جا

 .بودم
 

 فرار بود که فقط یدرواقع نوع.  خواستم برومیم.  نبود و من مصممیمامان راض        
 ی دانم انگار مینم.  رفتنم را نداشتییمامان دل تنها.  کردمیدر دل به آن اقرار م

هر چه بود .  کردی او هم حس فرارم را درك مدیشا.  به خودم برسانمیبی آسدیترس
 .تم رفی مدی کالم بودم، باکیمن 
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 ي خواهم برایفکر کن م. ستی نیشگی گفتم رفتنم همیهر چه به مامان م        

 کشورم اما نی تفاوت که من در همنیگرفتن مدرك ارشدم به خارج از کشور بروم با ا
 . شدی نمیراض

 به خودم فرصت ی خواستم دو سه سالیمن فقط م.  بودنی همممیواقعا هم تصم        
 .دی ترسی از چه اما مقای دانم دقی نمد،ی ترسیدهم اما مامان م

 ترساندش و کوتاه ی مشتری بنی حال مصمم بودنم را باور کرده بود و همنیبا ا        
 من خسته از بحث و ناچار چند روز قبل از مرخص شدن هامون، نکهی آمد تا اینم

 کرد و کامال با ی که اصل حال مرا درك میتنها کس.  شدموشیدست به دامان دار
 . موافق بودممیتصم

 
 مذاکرات چندگانه اش با مامان و بعد از آن هامون که کم از جلسات پنج به ادیبا         

 شده بود، سرم را با خنده کی ي به عالوه ي به دولی نداشت و فقط تبدکی يعالوه 
 . دهمیتکان م

 . خنده دار بودمی گرفت و حاال برای ام مهیآن روزها گر        
 

 از ی عالی کشم و با حسی مقی و چند نفس عمستمی ایقبل از خروج از پارك م        
 . دارمی شوم و به سمت خانه قدم برمیپارك خارج م

 
اما با شرط و .  دادندتی که بود، مامان و هامون رضای حال به هر سختبه هر        

 !شروط

 مامان به تنها تی خودم باشم، اما رضام،ی بود که تنها آشناییقصد من رفتن به جا        
 که ي ارهی شد؛ رفتن به جزی منوط می خاکي کره نی نقطه از اکیرفتنِ من، فقط به 
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 مامان به رفتنم تی از آدم و عالمم را در خود پناه داده بود، رضادهی تنها و بريعمه 
 ! بود و بسی طوبشیپ
 

 دارم و به ی بر مخچالی از ی آب معدني بطرکی شوم و یوارد سوپر مارکت م        
 . رومیسمت صندوق م

 
 اش ی زندگاناتی جری طوبشی اصرار مامان به رفتنم پي شاددمی قهمیحاال م        

 ي برای از افسردگدمی کشی ام خجالت می از خود و زندگیمن در کنار طوب. بود
 یهرچند طوب. دمی کشی و آه و ناله خجالت مهیاز گر. دمی کشی خجالت مطمیشرا
 از ی کاملي من نمونه ي اما برانبود  فراموش کرده و از نو متولد شدهی آدميالگو
 ی حال داشت زندگنیبا ا.  ببردای دني از همه شی بود که کامال حق داشت برايدرد

 . نگشته بودای نشسته و تارك دنی خاص اما دست از زندگطیبا شرا.  کردیم

 اش را ی هر دو عشق زندگی و طوبدمی کردم من فقط به عشقم نرسی فکر میوقت        
 کرد و ی میعشق من زنده بود و داشت زندگ.  شدمیاز دست داده بود شرمنده م

 . در برابر چشمانش پرپر شده بودندیکی یکی ی طوبيعشق ها

 ي روادهی که محل پی پارکنی کنار همابانی در خقایپسر دوازده ساله اش که دق        
 سال کی سر به هوا درجا به آسمان رفته بود و ي بود در تصادف با موتورسوارمیها

 . بوددهی به کام کشی رحمی با بای که طوفان و دريبعد از آن شوهر
 

 ی میکیامتحان .  سنجدی اش مي وجودتیو الحق خدا هر کس را بسته به ظرف        
 !ی شود طوبی میکیشود هما و امتحان 

 ست و با فکر به ی که تمامش مختص طوبق،ی عمیآه.  کشمیبا تمام وجودم آه م        
 . زنمی را عقب میخودش افکار منف



 1058 

 
 ی محلي غذاکی شانی خواهم برایبودم م قبل از خواب به مامان گفته شبید        

گفته بود .  شلوغ ستیامروز سرش حساب. درست کنم که با استقبالش روبرو شده بود
 . مهمانانمان انجام دهددنی تا رسدی کار دارد که بایامروز کل

 .نمی بود تا گلبرگ را ببدهیانگار باالخره نوبت به من رس        

 تای بی که با آنها در ارتباط بودم مامان و هامون و گاهیان مدت تنها کسنیتمام ا        
 عمه را گذاشته بود و من شی من شرط رفتن پيمامان برا. خودم خواسته بودم. بود

 از ی خواهم کسی گردم و نه می مدت تا مدرکم را نگرفته ام نه برمنی در انکهیشرط ا
 توسط کباری قانون نی هر چند ادیای بدنمی به دی و نه کسشد رفتنم خبر داشته بايجا

 آمدند نقض شد اما خوب بود چون خودم هم دنمی توسط هامون که به دکباریمامان و 
 . را دوست داشتم و دل تنگشان بودمدنشانید

 گم تی جمعانی آشنا که مي چهره ادنی حس دی سال آخر هر از گاهنیهرچند ا        
 ی ام را باور کرده بودم و دلم نمیی تنها دادم،یاما پروبالش نم.  شود را داشتمیم

 ونی بال و پر ندادن را مدنیهرچند ا. خواست با توهم و افکار آزار دهنده پرش کنم
 را از من ی اضافي فرصت فکر کردن هایکنار طوب کار در.  فراوانم بودميمشغله 

 . بودمی محلي پا سرآشپز غذاهاکی خودم يگرفته بود و حاال برا
 

 . شومی صدا وارد منی چرخانم و با کمتری را آرام در قفل مدمیکل        

 . شومی وارد حمام مکراستی دارم و یحوله ام را بر م        
 

 ام انجام داده بودم رانهی روح وي چند سال که رونی ايبا وجود ساخت و ساز ها        
 اجتناب ي خبری بنی از اشی دانم بیم.  ستي با شادداری فکرم مشغول دیباز هم کم

اما به هر حال خودم هم .  آماده کردمي هر خبريهرچند خودم را برا.  استریناپذ
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 تا آسمان فاصله دارند و من نی اتفاق افتادنش زمتا يزی دانم فکر کردن به چیخوب م
 را پس شی هنوز امتحان ساخت و ساز هادی جدي همانیا. دمی ترسی فاصله منیاز هم

 . شدنش واهمه دارمنداده و من از مردود
 

 خب؟_        
 

 ازم گذشته و ی سنگهید... رمی پذی بدون ناز کردن منباریخب به جمالت بگو ا _        
 . رو با چنگ و دندون بچسبمي بازی سرشار از پارتي شرمانه ی بشنهادی پنی خوام ایم
 

 کنم و او را از سر راه ورودم ی مشی بازوي حواله ی خندد و من مشتیبه قهقه م        
 . زنمیبه آشپزخانه کنار م

 
  امروز؟ي به خوردمون بدي خوای میخدا رحم کنه چ _        

 
 :می گوی دهم، می ممی که به صداي و با لحجه اي حرفه ايبا ژست سر آشپزها        

 
 بونیز _        

 
 جــــان؟ _        

 
 . اش بد غذا بودییاو هم مثل پسر دا. ردی بگرادیا ی خواهد کلی دانستم میم        

 
 و بی عجزی چچیه...  وگرنه خوشمزه ستبهی عجکمیباور کن فقط اسمش  _        

 . بذار به کارم برسمگهی برو دهی اصلشم که ماهستی هم توش نیبیغر
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 ... به حالت امروز گشنه از سر سفره بلند شميوا _        
 

  کنمی پرتاب مشی دارم و به سوی بر منتی کابينار دستم را از رو کي رهیدستگ        
: 

 
 ! شکم پرسترونیبرو ب _        

 
 . گذاردی دهد و با خنده مرا در آشپزخانه تنها می میجاخال        

 اندازم و ی به آَشپزخانه می کلینگاه.  کندی چهره ام جا خوش ميلبخند رو        
 . رومی منکیسمت س

 .نمی نشی مزی دارم و پشت می ها را بر مینی زمبی سيچاقو و ظرف حاو        

 اما روح ی جزئیراتی همان ها هستند با تغبای تفرلیوسا. خانه همان خانه ست        
 ... خاطراتي دهد اما بوی و درد و غم نممارستانی بي بوگریخانه عوض شده انگار؛ د

 زود نمی بی کنم می حاال که به عقب نگاه میعنی.  مدت الحق زود گذشته بودنیا        
 که روز؛ مخصوصا آن یی شدند و شب های که شب نمییگذشته وگرنه بودند روزها

 . اوليماه ها

 سه سال از نی درد ها، اي ها با همه ی دلتنگي ها با همه ی سختياما با همه         
 انجام وندی قبل تر از رفتنم، در واقع از همان روز که عمل پی هم از کمدیعمرم را نه شا

 . دوست دارمشتریشد را از تمام عمرم ب

 فرستادم و با کوله ی کردم و به جمع خاطرات می را فوت می سالگیفردا هم س        
 نیبا تمام وجودم باور دارم که از تمام ا.  گذاشتمی می سالگکی و ی اندك پا به سيبار
 . کرده امی سه سال و چند ماه را درست زندگنی، فقط و فقط هم سالیس

 . ام را فوت کنمی سه سالگي بهتر باشد فردا شمع هادیاصال شا        
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 گری و پدرش در مجتمع زبان مشغول شوم دتایحاال که قرار است باز به لطف ب        
 یی و هفت سال طالستیب.  کنمی خوب زندگدی هم از بابت شغل ندارم و فقط باینکران

 ی زندگي برای از هر زمانشیعمرم را بر باد داده بودم و حاال که چشمانم باز شده ب
 . شده امصیکردن حر

 هی و مشغول تهزمی ری خالل شده را در روغن مي هاینی زمبی شوم و سیبلند م        
 . شومی می مخصوص طوبي هی ادوي
 

 هما _        
 

 : گردمی بر مشی اخم کرده به سویبه شوخ        
 

 ی دونه چه داماد تنبلی متای بيبابا...  سرکاري بري خوایهامون خان شما نم _        
 اد؟ی برشیقراره گ

 
 :ندی نشی مزی و پشت مدی آی مشیپ        

 
 کلمه پدر منو درآورد تا ی واقعي نباش اون به معناتای بيشما نگران بابا _        

 . دادتی که باالخره رضاشی هفته پکی  بهمیدیرس
 

 !زمیعز        

 گاه به چی هدی شاتای کردم پدر بی فکر می سه سال گاهنیدر ا.  گفتیراست م        
 . ندهدتی وصلت رضانیا

 .نمی نشی مشی کنم و روبروی گاز را کم ميشعله         
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  بود؟تای با بتی آرزوم عروسي ساال همه نی ای دونستیم _        
 

 ی حرف مکیاز نگاهش .  کندی زند نگاهم می که در چشمانش برق میبا محبت        
 : رسدی شوخ به گوشم می با لحنيگریخوانم و از زبانش حرف د

 
 !يعجب افتخار _        

 
 مسخره _        

 
 :دی گوی معی آورد و سری خواهم بلند شوم که دستش را جلو میم        

 
 ...نی بشنیبش _        

 
 :می گویاخم کرده م        

 
  سرکار؟یی بري خوای نميجد _        

 
 : اندازدیابرو باال م        

 
 ! گفتن امروز بمون ور دل خواهرتوشیداوود و دار _        

 
  آره؟گهی دقی شرکت دوست و رفي گذره تویخوش م _        

 
 .دی گوی نميزی خندد و چیم        
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 نهی در زمی شرکتي با ماندگار شدنش و راه اندازوشی دارنکهیخوشحال بودم از ا        
 سخت افزار و نرم افزار داوود و هامون را هم مشغول کرده بود و به خاطر تجربه و ي

 . سه سال گرفته بودنی در خارج از کشور الحق که کارشان در اوشی داريسابقه 
 

  بگو هما؟ي نبود مدت کهنیاز ا _        
 

 .می کردی بگم ما که مرتب با هم صحبت میچ _        
 

 ... دارهگهی دفی کهیآره اما رو در ور  _        
 

 سرآشپز و شناگر ماهر رو به روت هی االن نکهی اشهیکلش م... اوووم خب  _        
 ...نشسته

 
 ؟یگی که می غلظتنیواقعا به هم _        

 
 : دهمی تکان مي خندم و سریم        

 
 بای تقریه _        

 
 یواقعا م...  تو دلمهدمتی که تو فرودگاه دي جمله از لحظه انی ای رودرواسیب _        
 ... پسندمی رفت دوست دارم و مشی که سه سال پی از اونشتری هما رو بنیگم، ا

 
 زنم و با ژست ی مقی عمياز آنجا که خودم هم حرفش را کامال قبول دارم لبخند        

 :می گویم
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 .اوه ممنونم _        
 

 :می گوی کند که می نگاهم منطوریهم        
 

 خودت چه خبر؟ _        
 

 هر چند که...  بدوتای بدو من بدو بتای گقت من بدو بشهی کالم مکیمنم در  _        
 . باباش بودنتای بيپاها

 
 .می نکنادتی ی نبود که با طوبیببخش که کنارت نبودم اما باور کن شب _        

 
 : پرسدیچشم تنگ کرده م        

 
  مثال عممونه ها؟ی طوبی گیچرا بش م _        

 
 . دهمی تکان مدشیی خندم و سرم را به تایم        

 
روز اول ...  خواستیاما باور کن خودش م...  دونم منم نگفتم عمومونهیبله م _        

 شبش انگار گهی شه دی مي جورهی هر دفعه دمی دیبعد م...  زدمیعمه صداش م
 با نبودنم در حق برادرزاده ادی مادمی یزنی گفت عمه که صدام ماوردیخودش طاقت ن

 ی باش رودرواسی هنوز ک شدی که روم نمنمم... ی کردم بهم بگو طوبیهام کوتاه
حاال ... ی منم گفتم طوبگهی داد دی جون اما جوابمو نمی گفتم طوبیداشتم حب، بهش م

 .دهی درد کشی گناه داره به قدر کافیاگه اومد تو هم بهش بگو طوب
 

 . فرستدی مرونینفسش را ب        
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 هفته بود که کیهمش ...  که سهراب و موتور زدي روزرهی نمادمی وقت چیه _        

 پاشو گهیبعد از اون عمه د...  اصفهانمی کرده بودیخونه آماده شده بود و اسباب کش
 ی می سعلی مامان اون اواادمهی داد حی رو ترجییخودش تنها...  شهر نذاشتنیتو ا

 از بندر عباس رفت نمی هميبرا...  خواستی نمودشکرد باهاش در اتباط باشه اما خ
 یلی که شوهرش رو هم از دست داده باشه خیی جای خواست حتیقشم ساکن شد نم

  داشتهی سختیزندگ
 

 : دهمی سرم را تکان مدشییبه تا        
 

...  چند سالنی ادمشی ندی من جز با لباس مشکشهیباورت م... هنوزم داره _        
 خوام ی گفت نمیم...  ارهی شو در بی تونه مشکی عادت کرده اما نمگهی دگفتیم

 خواد خودشو ی مشتری کنم بی دونم به هر حال فکر مینم...  ببرمادیرقتنشون رو از 
 تو داره و یلی خیلیخ... کرده گم کنه  خودش درستي که برای شلوغی زندگيتو
 ...دمی شنی هاشو هم مهی گري صدایاما گاه... کنهی خوب خودش رو کنترل میلیخ
 

به هر ... ادی مراسم ما بي براشهی خودش گفته اما من باورم نمیگی که منیبا ا _        
 ی سال ها که خواست تنها باشه دور از حتنی ايمثل همه ...  دمیحال من بهش حق م

 ... نفر آشناهی
 

 : دهمی اندازم و سرم را تکان میشانه باال م        
 

 سه نی اونم تو انمیبیتنم م اول رفي روزايِ کنم با طوبای ش مسهی مقایاما وقت _        
 ... خودشون بخوانهی کافیعنی...  شنیبه هر حال آدما عوض م...  کردرییسال تغ
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 مثل تو؟ _        

 
 بایتقر _        

 
 ه؟یبی خودت تقري جوابات در باره يچرا همه  _        

 
 ! چون هنوز امتحانمو پس ندادمدیشا _        

 
 در هم زی مي را روشیدست ها. دی آی جلو تر می شود و کمی ميصورتش جد        

 مانم تا حرفش را ی شوم و منتظر مي شود من هم جدیحالتش باعث م.  زندیگره م
 .بزند

 
 ي خبری به بعد هم تو بنی از اشهی نملی تا االن دلی خبر باشی بی که خواستنیا _        
  که؟یدونی میبمون

 
 اوهوم _        

 
 . شودی خارج ممی ست که از گلوییتنها صدا        

 :می گوی در چشمانش نگاه کنم ممی آنکه مستقی دهم و بیآب دهانم را فرو م        
 

 ن؟یبه قولتون عمل کرد _        
 

 . اما آرهی خواستی که تو مینه به اون غلظت _        
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هر دو .  تنها بمانددی خواست بعد از من فری گاه دلم نمچیه.  بودی هم کافنیهم        
 را دی که من خودم خواسته بودمش، فریرا به روح بابا قسم داده بودم که به خاطر طالق

 .تنها نگذارند
 

 . کنهی رو باز مي سه سال بسته بودنی که ای راهي که حضور شادی دونیم _        
 

 که تا ییزای چيمن به همه ... فتهی بی اتفاق خاصستیقرار ن...  دونم هامونیم _        
 . دارمشی کنم آمادگیاالن ممکنه اتفاق افتاده باشه فکر کردم، فکر م

 
.  کرده بودمی و البته عذرخواهی و مفصل خداحافظی تلفنيقبل از رفتنم از شاد        

 ی محمد در بطن زندگي که به واسطه ییبا او.  توانستم با او در ارتباط باشمینم
 دی از فرچی داد هی که قول منیبا ا.  کرده بودمرونی ام بی بود که من از زندگیخصش

 اناتی به حال و احوال و جری از لحن حرف زدنش پم خواستی نمی اما من حتدینگو
 دنی شنی شدم تا امروز آمادگی کامال جدا مدیمن آن روزها با.  در آن شهر ببرميجار

 . را داشته باشميزیهر چ
 

 : کندی افکارم را پره ميلحن مرددش رشته         
 

 ؟ي رو نشنوزای چیلی خی تونی هنوزم مياگر بخوا _        
 

 وجود یعنی نی پرده و ای و بانیکامال ع.  داردینگاهش نگران.  کنمینگاهش م        
 . آوردهی شک از پا در می قبل از سفر را بي که هماییخبرها

 .بخند بزنم کنم لی میسع        
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 که يدی جدي همانی انمی ببدیبا...  باشه هامونی شدن کافمی کنم قایفکر م _        
  هست؟ست،ی نی که رنگیاهیباالتر از س... نگران نباش... ساختم چند مرده حالجه

 
 من و هامون همان جا تمام شده ي بود و صحبت هادهی سر رسدی خریمامان با کل        

 هاست، اما استرس ي خبری دادن به بانی تازه شروعِ پانیبود، هرچند واضح بود که ا
 ي جای گاهنکهیا. من برگشته بودم تا از نو بسازم. مضطرب هم نبودم. نداشتم

 شود و یشگی درد همنی گرفته بودم نگذارم اادی  نبود امادی گرفت بعیخاطرات درد م
 درد در من ساکن بود اما نیا.  گرفتمادی ی از طوبقای را دقنی اندازد،ی بیز زندگمرا ا

 !نیری زيدر طبقه 

 تمام تری سر تشهی در من پنهان نبود و همدی مدت فکر به ازدواج فرنیتمام ا        
 . کردمی اتفاق فرار نمنیمدت ها بود که در افکارم از ا.  گرفتیافکارم قرار م

 
 به چشمان قی شوم و عمیخم م.  زنمی کرم به صورتم می کمنهی آيروروب        

 خودم يبه رو.  زدندی روزها برق منیچشمانم ا.  زنمی زل منهیدخترك درون آ
 .رمی گی فاصله منهی زنم و از آیلبخند م

 به اتاقم دنی خوابي که براشی ساعت پمی ننی مامان تا همدنیامروز بعد از رس        
 ي از جمع سه نفره ری و هر آنچه غی فکر به حواشیآمدم، در کنار مامان و هامون ب

 . است، خوش گذرانده بودممانیخانواده 

 ي گفتن دارد که از قضا روي برای کردم هامون حرقی حس میهر چند گاه        
کوکانه ام  افکار مشالی خی نگفت، من هم بيزی تا شب چی اما وقتدی نشنیزبانش نم

 . گفته خواهد شدي گفتن باشد به زودي هم برايزی دانستم اگر چیبه هر حال م. شدم
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 قرار گرفته بود هر چند که هامون دشانییغذا و دستپختم تمام و کمال مورد تا        
 زی اعتراف کرد اما به هر حال از چهره اش همه چشی ساعت پمی ننی همثانهیخب

 .مشخص بود

 یبا خس.  کردی نشست و نگاهمان میمامان اکثر اوقات در سکوت کنارمان م        
 . باشددهی را ندشی انگار که تا به حال بچه هابی و غربیعج

 
 رفته بود را شی پتو پری زدنمی خزي که برای خورد دستی که به در ميبا تقه ا        
 : گردمی کشم و به سمت در بر میپس م

 
 بله _        

 
  مامان جان؟يداریب _        

 
 :می گوی روم میهمان طور که به سمت در م        

 
  تو مامانایب _        

 
 .ستمی ای کند و همزمان مقابلش می در را باز ميال        

 
 ؟يدی خوابی میداشت _        

 
 بایتقر _        

 
 ی را نشان ممی حال و هوابی روزها عجنی که ایبتی تقرنی به امی خندیهر دو م        

.  خودم هم کالفه شده بودمگریامروز از بس در جواب سواالتشان گفته بودم د. داد
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 نی که جوابش همدی پرسی مي دست انداختنم مرتب سوالهايمخصوصا که هامون برا
 .باشد

 
 .زمیبرو بخواب عز _        

 
 :رمی گی خواهد برود که دستش را میم        

 
 ن؟ی داشتيکار _        

 
 :نمی بی چشمانش را میسی خندد و من خیاو م        

 
 خوام مطمئن یانگار همش م...  همای برگشتشهیباورم نم... فقط...  زمینه عز _        

 .شم خواب نبوده
 

 !زمیمادر عز        

 .رمی گی را در بر منشین کنم و با تمام وجودم، وجود نازی را تمام ممانیفاصله         
 

 ... کردمتتی اذیلیمن خ... ببخش... ببخش مامان _        
 

 : کندی را نوازش ممی آورم و موهایدستش را باال م        
 

 ...من برات کم گذاشـ...  قربونت برم منينکرد _        
 

 : پرمی حرفش مانیهول به م        
 

 ...نگو مامان تو رو خدا _        
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 !من هم.  کندیسکوت م        

 و از هم فاصله می کنی را با هم کوك ممانیچند لحظه در سکوت ضربان دل ها        
 .میری گیم

 : کندی آورد و پر مهر گونه ام را مهر می مشیسرش را پ        
 

 .زمی کنم عزی که بهت افتخار می خوام بدونیم _        
 

 . کنندیغسل دادن نگاهم، چشمانم را پر م شوق به قصد ياشک ها        
 

 ی مشی سال پیلی خدی بود که بایی جانجایا... يدیباالخره رس...  همايدیرس"        
 "يستادیا

 
 :دی گویپر مهر م        

 
 ! دخترمریشبت بخ _        

 
 .ریشب بخ _        

 
 دهد، یده را نشان مهمزمان با نگاه کردنم به ساعت فرودگاه که ساعت دواز        

 خواهم بلند شوم که یم.  شودی و خبر نشستنش هم اعالم مي پرواز شاديشماره 
 :ردی گی مانتو ام را ميهامون گوشه 

 
 . کشهی طول مانی حاال تا بنیبش _        
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 و نگاهم را نمی نشی مخی سی صندلي به بغل، لبه فی کشم و کیخودم را جلو م        
 : از مسافران شودي دهم تا بلکه خبریبه روبرو م

 
 مونن؟ی میتا ک _        

 
 .تا آخر هفته، همش سه چار روز _        

 
 هما _        

 
 . کنمی گردم و نگاهش می که بر مستیلحنش آنقدر جد        

 :دی گوی زنان مشخندی نندی بیتوجه ام را که م        
 

 !تولدت مبارك خواهرم _        
 
 را با شی کوبم که دندان های مشی کنم اما محکم به بازویخنده ام را کنترل م        

 : دهدیخنده نشانم م
 

 غی دریاز صبح تا حاال پونصد بار گفت.  کنمی خفت می بگگهی بار دهیزهر مار  _        
 ی اون همه سوغاتفیح...  به خواهرتي بديری که کادو بگي دستمال کاغذکهی تهیاز 

 ... تو آوردميکه من برا
 

 ؟ي مگه بچه اهیخجالت بکش خرس گنده کادو چ _        
 

 :می گوی مثانهی شوم، خبی که چشم غره روان از کنارش بلند میدر حال        
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 ! باشه نهگهیفکر کنم تولد تو هم سه ماه د... یگیآره واقعا راست م _        
 

 کنم که ی می مسافرانخی روم و نگاهم را می مشی اعتراضش پي توجه به صدایب        
 ي در حد تولدییخبر ها. ستیی دانستم امروز خبر هایم. ندی آی مرونی بکی به کی

 !دی شایخانوادگ

عاقبت . می گوی نميزی کنم اما چیبعد از چند لحظه حضورش را کنارم حس م        
 . شوندی در جمع مساران ظاهر مشی و فرشته کوچولوي شادیبعد از کم

 دارد و فکرم به ی گام بر مي که کنار شادستیی پرنسس کوچولوي رهینگاهم خ        
هر چند گلبرگ دو . می هم سن و سال هستبای و گلبرگ تقردی منِ جدنی که، انیا

 . هم از من بزرگتر بودیماه

.  امدهی که تا به حال ندی گلبرگي زند برایدلم پر م. رمی توانم چشم بگینم        
 من ي برا،ی حضور کوچک و دوست داشتننیگلبرگ؛ هم.  چسبدی ممیبغض تنگ گلو

 !يادآوری بود، پر از خاطرات و پر از یپر از حرف و معن
 

 می چشمانم ترسشی را پمی نبودن هالی را و در اصل دلمی تمام نبودن هادنش،ید        
 بندم و نگاهم را به هامون که یچشم م. چدی پیدست هامون دور شانه ام م.  کندیم
 خاطرش نانی اطمي دهم و برای در نگاهش نمانده می از شوخي اثرچی هگرید

 . نشانمی هر چند محو بر چهره ميلبخند

 ! کمیلی خیلی خردی گی دلم میحالم خوبست فقط کم        
 

.  کندی می تالقي شادسی با چشمان خنباری چرخانم که ای مشانینگاهم را به سو        
 حاال هجوم خاطرات دنشی ام را نداشتم و دی از سه سال تنها دوست تمام زندگشتریب

 . دهدی شدت ممیرا به سو
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 کم یچقدر او را در زندگ.  فهمم چقدر دلتنگش بودم و هستمیانگار تازه م        
 ! مدت تنها بوده امنی فهمم چقدر ایو م. داشتم و دارم

 
 می کنم تا اشک های کنم و تمام تالشم را می کج می را به سمت خروجمیم هاقد        

 .را کنترل کنم

 کارت پروازش را د،ی آیاو هم حال مرا دارد انگار که با عجله به سمت خروج        
 رمی گی را در بر مي فهمم فقط با تمام وجود حضوری نمچی هگری دهد و من دینشان م
 . زندی پر مدنشی دي کالم دلم براکیکه در 

 مامان گفتن نیری شيِصدا. زبانم چوب شده.  توانمی نمیعنی می گوی نمچیه        
فقط سرم را به گردن . ندی نشی هامون با او در گوشم مي گلبرگ و حرف زدن هايها

او اما .  کنم تا حضورش را باور کنمی فشارم و دستم را دور تنش محکم تر می ميشاد
 اما می بگويزی خواهد چیدلم م.  شودیم  کردنش در گوشم پخشهی گرزِی ريصدا

 من کم از خواهر ي برايشاد.  توانمی خواهم جدا شوم و باز هم نمیم.  توانمینم
حاال خواهرم را بعد ! نه.  از سه سال گم کرده بودمشینداشت و من انگار خواهرم را ب

 ! کرده بودمدایاز سه سال پ
 

 ...هما... هما... هما _        
 

 . کندی که فقط نامم را زمزمه میی سپارم به صدای بندم و گوش میچشم م        

 !دلتنگ و لرزان        
 

  همايخوشگل تر شد _        
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 دهم و جدالش با ی ميواری ام را به کمد دهیتک. نمی نشی منی زمي روشیروبرو        
 رونی هامون و گلبرگ را از بيصدا.  کنمیگش را تماشا م گلبريچمدان و لباس ها

 ي هالی خوب با او جور شده بود و با پاستیلی خقهی چند دقنیهامون در هم.  شنومیم
 .آب کرده بود  راخشی يزنگ و وارنگ و نوشابه ا

 
 . کنه باهاتی نمیبیانقدر عکس از تو به گلبرگ نشون دادم که غر _        

 
 عدد تاپ و دامن سبز کی.  کندی مدای خواهد را پی که ميزیانگار چعاقبت         

 !ی بامزه و خوردنتی نهای بیکمرنگ عروسک

 : دهدی اش هستم مرهی که با لبخند خی و به منردی گینگاهش را از لباس ها م        
 

  بگويزی چهی _        
 

 دی چه باقای دانم دقینم.  شنونده امشتری حاال من بنیاز فرودگاه تا خانه تا هم        
 در فکرم نشسته را دنی دي که از لحظه یاما حرف.  خواهد او را بشنومیدلم م. میبگو

 : آورمیبر زبان م
 

 .ادی بهت میلیمامان بودن خ _        
 

 ندی نشیمقابلم م. دی آی کند و به سمتم میلباس ها را رها م.  کندی نگاهم میکم        
 . دهدیو باز نگاهش را ادامه م

 
 کنم گفتن ی حس مدمتی که دياما از لحظه ا...  حرفا باهات داشتمیلیخ _        

 .ستی اصال الزم ناشیلیخ
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 : دهمیابرو باال م        
 

 چرا؟ _        
 

 ... همايعوض شد _        
 

 ! و از ته دلقی زنم عمی لبخند مشیبه رو        

 . دوستش دارمتی نهای ست که من بیی هازی عوض شدن جز آن چنیا        
 

 ماما _        
 

 و با ستادهیکنار در ا.  دهدی را به او ممانیحضور گلبرگ در اتاق توجه هر دو        
.  کنمی کند اما من خجالتش را حس می نمیبی با من غردی گوی مي شادنکهیوجود ا
 کی برساند اما در يخواهد خودش را به شاد یم.  رومی مشی شوم و به سویبلند م

 . شومی اندازم و مشغول قلقلک دادنش میم  تختي کنم و رویحرکت او را بلند م

 مامان ي شود و صدای در هم مي من و شادي خنده ي با صداشی قهقه هايصدا        
 . کندی مان را به صرف نهار دعوت میکه همگ

 
 . شومی از اتاق خارج مدهی مشغول صحبت با محمد است و من لباس پوشيشاد        

 .می خانه ببرکی و گلبرگ را به پارك نزدمی قدم بزنی کممیقصد داشت        

 تولدم را ي براي مامان و هامون شَکم به داشتن برنامه اي پچ پچ هاگریحاال د        
و . ن به پارك استقبال کرده بودند از رفتنماتی نهای کرده بودو مخصوصا که بشتریب

 . خراب نشودشانی آوردم تا برنامه های خودم نمي توانستم به رویمن تا آنجا که م
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 دستش در دست کی. می زنی در دو طرف گلبرگ در پارك قدم ميمن و شاد        
 . دستش در دست مادرشکیمن است و 

 
 ! همايساکت شد _        

 
 ف ترم شدم تازهپر حر... نه _        

 
  اتفاقايتو دار تر شد _        

 
 . دهمیسرم را تکان م        

 
 دیشا _        

 
 . شناسمی هما رو نمنی کنم ای از خودت بگو حس مکمی _        

 
خواسته هام ... من همون همام فقط نگاهم عوض شده...  جاني شادریسخت نگ _        

 نمی گرفتم خودمو هم ببادی... عوض شده
 

 ماما تاب... ماما تاب _        
 

 نی زمدنی گلبرگ ئ برق چشمانش از دي هانی پردنیینگاهم را به باال و پا        
 . دهمی ميباز
 

 زمیباشه عز _        
 

 .می کنی تاب و سر سره ها کج ميراهمان را به سو        
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 نشاند و ی مشی گلبرگ را رويشاد. رمی گی را مرشی روم و زنجیپشت تاب م        
 . کشدی منیی گلبرگ پاي پاي تاب را تا رويحفاظ جلو

 . شومیآرام آرام مشغول هل دادنش م        
 

 ! از گلبرگي شد به دوریچطور راض... محمد خوبه؟ _        
 

جاش  بود به ی می کسدی اما خب باادیدوست داشت ب.  سالم رسوندیلیخوبه خ _        
 ...ـــیانگار فر... که خب متاسفانه نبود

 
 : کنمی شود و من با لبخند جمله اش را کامل میساکت م        

 
 ... درستهگهی دوتا دنی از ایکی... ی مرخصای بود تیمامور.  نبوددیفر _        

 
 ... خواستم راجبشیمن نم... تهیآره مامور _        

 
 باور کن... شمی ناراحت نمی راجبش حرف بزننکهیمن از ا... ي شادستیمهم ن _        

 
 :دی گوی دهد و میسرش را کوتاه تکان م        

 
 ... گفتن راجبش ندارمي برايزیمنم چ _        

 
 ی کنم که می باال رفته نگاهش ميبا ابرو ها.  شودی حرف باورم نمنی اقتایحق        

 :دیگو
 

 .ستیابطه ها مثل گذشته ها ن رگهیباور کن د _        
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 . از گفتن استمانیانگار پش.  فرستدی مرونی کند و نفسش را بیسکوت م        

 خودش با هر اوج و ي که برای دهم و از پشت گلبرگی به تاب میهل محکم        
 .می آی کند، کنار می مغی جغیفرود تاب ج

 .ستمی ای است منیاهش به زم انداخته و نگری که سرش را زي شاديروبرو        

 :دی گوی آورد آرام مینگاهش را باال م        
 

 و حضور من ی از اونور داشته باشي خبرچی هي دونم دوست نداریم... ببخش _        
 ... احتماال نارانجایا

 
 ی خواستم که اصال بر نمیاگر نم.  ندارمی من واقعا مشکلي حرف نزن شادنیا _        

 در ارتباط باشم همش از سر ضعف ی که نخواستم باکسنی سه سال انیا... گشتم
 ...ستی کس نچی هریخودم بود تقص

 
 :رمی گیدستش را با محبت در دست م        

 
 ي که هنوز منو به عنوان دوستت قبول دارنیهم... ي شدتی دونم تو هم اذیم _        

 دنیبودنت، شن... ين عوض شدم شاد میخودت گه گفت...  باارزشهیلی خمیبرا
 ...کنهی نمتمی اذدی از فردنیحرفات، شن

 
... ی در ارتباط باشی با کسی خواستی نمنکهی ادمی بهت حق مي دورنی ايبرا _        

 اما تی کشته بودمت به خاطر حذف من از زندگي بودکمی اگه نزدلیهر چند اون اوا
منم ... اما باور کن...  تو کامال بهت حق دادمي و خودمو گذاشتم جادی خوابشمی آتیوقت

مخصوصا بعد از ... خودم خواستم نباشم... ستمی ندیفر ی زندگانی در جریلی خگهید
 ...ـی و مازدی فرانیجر



 1080 

 
 : کندی در هم ممی اش ناخودآگاه ابرو هایسکوت ناگهان        

 
 ؟یانیچه جر _        

 
 ی رود می که به سمت گلبرگ می شده باشد از گفتن در حالمانیانگار باز پش        

 :دیگو
 

اما خب به ... ستی نی مهمزیاصال چ... شهی هما جان مربوط به دو سال پیچیه _        
 ... هر حال

 
 :  تفاوت باشمی توانم بیحاال که گفته نم        

 
 ؟ي شادیانی چه جری بگشهیم _        

 
 : کندی نگاهم ممانی و پشدی گوی مینچ        

 
 ...بش فکر نکن... به خدا از دهنم در رفت _        

 
 . او هم کم شودتی برخورد کنم تا حساسي کنم عادی میسع        

 
 ... شمالی خی بي بعد انتظار داري االن منو کنجکاو کرديشاد _        

 
 از باور نداشتن یوانم و ناش خی که از چشمانش می کند و با نگرانی نگاهم میکم        

 :دی گوی روبروست ميهما
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 . نبود اصاليزیچ...  بود که تموم شد و رفتيزی چهی... یقول بده بش فکر نکن _        
 

 کی ست که یانی چه جرنیمن فقط کنجکاو شدم بدانم ا.  کنمینفسم را پوف م        
 آنها ي بعد از آن خودش را از رابطه ي است و شاداری طرقش مازکی و دیطرفش فر

 !نیهم.... دهیکنار کش
 

 . جان بگو لطفايباشه شاد _        
 

 خان و از دی فرشی خان رفتن پاری مازنکهی بود سر ایی دعواهی بابا یچیه _        
 ... گفتنیعشقشون به جناب عال

 
 ام دهیع هنوز آنچه شندر واق.  استارت شومي توانم ری کنم انگار نمیهر چه م        

 يگلبرگ را از رو.  فرستدی شنوم به خودش لعنت می قابل هضم نگشته که ممیبرا
 : شودی اعتراضش بلند مي آورد که صدای منییتاب پا

 
 ...ی بخرم مامانی برات بستنمیبر _        

 
 .ستدی ای ممی کشد و روبرویگلبرگ را دنبال خود م        

 .جمی کنم اما هنوز گی خواهد حرکتیدلم م        
 

...  برات بگمنمی راحت بشالی لحظه صب کن من گلبرگ سرگرم کنم با خهی _        
 .امی تا من بنی بشنجای اایب

 
 . شودی ماند و با عجله دور می نمیمنتظر عکس العمل        

 . دهمی مي رفتن شادری و نگاهم را به مسنمی نشی ممکتی نيرو        
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 عشقش را ي سفره اری مازنکهی فکر کرده بودم اال ايزی چند سال به هر چنیدر ا        
 شود از ی وجودم پر مي ندارم همه یبا خودم که رودرواس.  باز کنددی فرشیپ

 . خواهم بدانم چه شدهیفقط م. استرس

 . شوندی مکی نزدی آب معدني و البته بطری و گلبرگ با بستنيشاد        

 درون دستانش شده، کنار من یفی قی اول گلبرگ را که انگار مسخ بستنيشاد        
 کند و به ی را باز ميدرب بطر. ندی نشی نشاند و بعد خودش، آنطرف گلبرگ میم

 :دی گوی و نگران مردی گیطرفم م
 

  بخورکمی _        
 

 ! تلخيخنده ا. ردی گی هوا از حالتش خنده ام میب        

 .استرس داشتم اما حالم آنقدر ها هم بد نبود        

 شکل گرفته انقدر انمی که در ذهن اطرافیی همانکهی خورم از ایفقط افسوس م        
 . استفیضع

 به قدر سر ی شده حتش،ی چند سال پي به خودم هم ثابت کنم با همانکهی ايبرا        
 :می گوی زنم و آرام می فرق کرده ام، دستش را پس میسوزن

 
 .نی شده همی خوام بدونم چی من خوبم فقط ميشاد _        

 
 .دنی شني براستی در دلم ولوله امی گوی را صادقانه منیا        

 را به طرف دهان يبطر.  دهدی کند و سرش را تکان می میچشمانم را بازرس        
 . نوشدی برد و چند جرعه میخودش م

 :دی گوی کنم که میمنتظر نگاهش م        
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 ای یی دونم کجای کرد من میفکر م...  پدر منو درآورداریماز... بعد از رفتنت _        
 ری ازت گيهزار بار اومد اصفهان و برگشت اما خب نتونست خبر... شماره تو دارم

 وونهی نداشت اصال ددهی بشه بهت فرصت بده فاالیخی گفتم بی بهش میهر چ... ارهیب
نه که فکر ...  با من حساس شده بوداری مازي به پچ پچاداز اون طرفم محم.. .شده بود

 متوجه شد و چون کم کم باور کرده ارمیماز... ارهی خواست سر دربیبد کنه اما خب م
 خبر ی مدت ازش بهیبعد از اون ...  من شدالیخی ازت ندارم، بيبود که منم واقعا خبر

 ...بودم که محمد خبر دعواشون رو آورد
 

 : دهمیآب دهانم را فرو م        
 

 خب؟_        
 

 خوب تونسته بود یلی از قبل از ازدواحت تا همون موقع خاری مازییخدا _        
 ... عالقه ش به تو شوکه بوددنیانقدر که محمدم از خبر شن... خودش رو کنترل کنه

 
 :می گوی و مرمی خودم را بگي توانم جلوی کنم نمیهرچه م        

 
 د؟ی فهمیوقت...  کار کردی چدیفر _        

 
 . فرستدی مرونینفسش را ب        

 
 گفته از اعتماد من سو یهمش م... اروی گفت زده داغون کرده مازیمحمد م _        

به اسم من ...  رفته به زن من نظر داشتهی من و مي خونه ومدهیم... استفاده کرده
 می دونستی فقط مگهی می چمیدی فهمیما هم که نم... اده فرستی زنم ميگلدون برا
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... دی فرشی از خودش نکرده بود، البته پیدفاع چی هارمیماز... داغ کرده وحشتناك
بعدا با محمد صحبت کرده بود، قسم خوره بود براش، درست که هما رو دوست 

قسم ... برادرمحکم زن .  داشتقموی بود فقط برام حکم زن رفدی زن فریداشتم اما وقت
 به نارویا...  شما دو تا کردي رابطه می ترمي براومدی از دستش بر ميخورد که هر کار

 ...نتشی حاضر نبود ببدیفر...  بگهدیمحمد گفته بود تا به فر
 

 را اری مازدی فرنکهیتصور ا. ستی در سرم ناری و مازدی فرری جز تصاوزی چچیه        
 دی از عکس العمل فردی دانم بایبدتر از آن نم.  گنجدی ام نملهیزده باشد اصال در مخ

 . داشته باشمیچه برداشت

 که نامم در شناسنامه اش بود داغ کرده ی فقط به خاطر آن شش ماهدی فرنکهیا        
 ...ای

 ی گلبرگ را پاك مي آورد و دهان خوشمزه ی مرونی بفشی از کی دستماليشاد        
 :کند

 
 ی خب االنم نميحمد بهش گفته بوده تو که تا حاال تو دلت نگه داشته بودم _        

 گهی بهش گفته بود دخت،ی رابطه تون بهم رنکهی داشت گفتنش جز ادهیچه فا... یگفت
 راحت و بدون عذاب وجدانِ الی خوام با خی مي همه پنهان کارنیخسته شدم از ا

 دی فهمی گفتم و خودش می اگه بهش نمگفت یم...  برم دنبالشد،یندونستنِ فر
 ... کردمانتی شد بهش خیباورش م

 
  گفت؟دیبه فر... محمد _        
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 ي عالقه دنِی کردم از شنی که فکر ميزی از اون چشتری بیلی خدیگفت اما فر _        
 از حالش ی برداشتچی تونستم هی باورت نشه هما اما نمدیشا...  بودختهی به هم راریماز

 کردم ی حس میعنی.  بوددهی بود که شنيزی اون چي حالش واریخراب... داشته باشم
 ... تونستم بفهممی دونم حالش رو نمینم... ستی ناری مازيهمش بحث عالقه 

 
 فکر ،ي پر حرف شادي و به دور از نگاه هایی در تنهایقی دقاي خواهد برایدلم م        

 دهم اما کامال مشخص است که حاال اصال وقتش می هادهی به شنیکنم و سرو سامان
 . داشتمی خلوت درست و حسابکی به اجی و من احتستین

 :می گوی گفته باشم ميزی آنکه چي کنم و فقط برایدهان باز م        
 

 . به همختمی همه رو ری تو نبودمم زندگیانگار حت _        
 

من که خودم از اول در ... ستی تو نریواقعا تقص...  بهش فکر نکن هماينجوریا _        
 ي همه نوی اگهید... ستی تو نری تقصاری مازيعالقه ...  بودماری روابط تو و مازانیجر

 خوام بگم ی دونست، می مارمیماز...  رو دوســدی دونستن که تو فقط فریعالم و آدم م
 !یتو مسئول احساس خودت... ستیتو ن  که دستهیاحساس بق

 
 اعتراض يصدا.  کشدی کند و باز دستمال به دهان گلبرگ مینفسش را پوف م        

 . دهدیگلبرگ نگاهم را به جدالشان م
 

 نکن... ماما... اه... نه ماما _        
 

 ... صورت چسبناك گلبرگ شودالی خی گذارم تا بی مي دست شاديدستم را رو        
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 ... صورتشومی شوری بذار بخوره با آب ميولش کن شاد _        
 

 : اندازدی مفشی کيکالفه دستمال را رو        
 

 که ییمحمد هزار بار بهم گفت حواست به حرفا...  بودم هماومدهیکاش ن _        
 آخرم گند زدم...  باشهیزنیم
 

 : کردمی را آرام ميشاد دی انگار فعال باشکش،ی خودم پجی و وجیدل و ذهن گ        
 

من اصال خودم دوست دارم راجب همه ...  نشده کهيزیچ... ي شادالی خیب _        
 خب از م،ی خوردی به در هم نمدیمن و فر...  کنمی خوام که تو غار زندگینم... بدونم

 ... خودم هضمش کردمشیبرام سخت بوده اما پ... میهم جدا شد
 

 ي دعوا رونی از اشتری بیی هازی کنم چی حس مقای و من عمدی گوی نميزیچ        
 واقعا ای ترسم که آیدلش مانده که دل گفتنشان را ندارد و خودم هم کم کم دارم م

 ! نهای را دارم دنشانیدل شن
 

 صحبت شتری بی و کممی بروی رستورانای داده بود که به کافه شنهادی پيشاد        
 خواستم مخالفت ی دادم مامان منتظرمان باشد، میاحتمال م نکهیاول به خاطر ا. میکن

 شده بود و ریفکرم درگ.  به دانستن باعث شد تا مخالفت نکنملی و ميکنم اما کنجکاو
 ي شک به واسطه ی خبر دارد که بيشتری بي هازیچ  ازيمانده بودم که اگر شاد

 از دی شاددانمینم. ستی با آنها در ارتباط نگریمحمد داشت، پس چرا گفته بود د
 .دی ترسیعکس العمل من م
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 کافه ری و داشتم مسمی نشسته بودیحاال در تاکس. می به پارك رفته بودنی ماشیب        
 را غشانی تبلنستاگرامی گفت در ایم. می رفتی به راننده داده بود را مي که شاديا

 .میا به بزن به آنجي آمده با هم سرنجای و دوست داشته حاال که به ادهید

حس .  مشغول شده بودتی نهایفکرم ب.  ها مهم نبودزی چنی من اصال ايبرا        
 به یلی مدت زده شود، آنچنان منی از اتفاقات ای حرفنکهیتا قبل از ا.  داشتمیبیعج

 را زی امشب همه چنی همدی کردم بای ها نداشتم، اما حاال فکر مدنی شننیشروع ا
 ی گفته ممهی نصفه و نزی کردم تا همه چی محس واقعا. بفهمم و خودم را خالص کنم

 . خواهم بودری برزخ پر فکر اسنیشود، من در ا

. زدی گرفته بودم را به هم برشی که در پی راهزی چچی خواستم هی نمگریاما د        
 يودم و همه  خواستم روبرو شوم تا هم خیم.  بودی باشک که نبود؛ زندگمیقا

 . که باعث سکوتشان شده بود، خالص کنمی استرسنی را از اانمیاطراف

 !انگار امروز روز امتحان بود        
 

 ي که راننده رو به روي لحظه اقای در سکوت گذشته بود و من دقریتمام طول مس        
 .دمی را فهمنیکافه توقف کرد، ا

 که از او ي کاراری خواستم بدانم مازیم.  شده بوداری و مازدی فرریفکرم درگ        
 با نسترن چه دی خواستم بدانم فری با ترس و لرز میخواسته بودم را انجام داده و اندک

 !کرده

 توانستم ی مغزم صادر شده بود نمي اخبار از سودنی رسيانگار حاال که اجازه         
 . سواالت را کنترل کنمي آسالیهجوم س

 
 مانم تا خودش را ی اش مشغول شده می که با گوشيپشت درب کافه منتظر شاد        

 دهی آشنا دي رسد چهره ای چرخانم که به نظرم میسرم را م. به من و گلبرگ برساند
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 دهم تا توهمات یسرم را تکان م. ستی ني گردد اما خبرینگاهم با سرعت بر م. ام
گفتنش باز  " داخلمیبر" و ي شاددنی رسبا.  را دور کنمي شادي از حرف هایناش

 . گردمی هدف به سمت در بر می اندازم و بی به اطراف مینگاه
 

 ي چرخد و روی مي شاديشنهادی و دنج پی سراسر چوبينگاهم درو تا دور کافه         
 ی مکی با فرم مخصوص نزدی شود که پسر جوانی کافه متوقف مي انتهای چوبيپله ها

 :دی گوی میی و با خوشرودیآ
 

 . طرف خانومنی از ادییبفرما. دیخوش آمد _        
 

 خورد و متعجب به ی اول چرخ مي طبقه ی خاليزهای چند تا از مينگاهم رو        
 که پسر جوان اشاره ی کشد و به همان سمتی کنم که دست گلبرگ را می نگاه ميشاد

 :دی گوی دارد و همزمان میکرده قدم بر م
 

 ممنون آقا _        
 

 :می گوی می آرامي افتم و با صدای به سمت پله ها راه ميپشت سر شاد        
 

 نیی همه جا هست پانیا _        
 

 ...احتماال دنج تره... هی باالش چه جورمینی ببایحتما رزرون ب _        
 

 . رومی تفاوت به دنبالش می اندازم و بی باال ميشانه ا        
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 پله ها و انی می خاليفضا.  دارمی و گلبرگ قدم برمي تر از شادنییدو پله پا        
 و نگاهم را به رمی بگی چوبي شود دستم را به نرده ی بودنشان باعث مکیالبته بار
 . جواب نماندی نکرده سواالتم بي بدهم تا با سر سقوط نکنم و خدامیقدم ها

 ی دست زدن و تولدت مبارك خواندن جمعي دوم با صدايه دو پله مانده به طبق        
 دنی و با ددی آی است، نگاهم مبهوت باال مشتری شک از دو نفر بیکه تعدادشان ب

 خوانند خشکم ی تولدت مبارك ممی و با شور و لبخند براستادهی امی که روبرویجمع
 . شودی نمبسته  زند و دهان باز مانده از بهتمیم
 

 تک تکشان ينگاهم رو.  صدا شده اندکی و وستهی و گلبرگ هم به جمع پيشاد        
 شانی و جلوتای و پدر بوشی فاصله داری و با کمتایمامان و مادر ب.  خوردیچرخ م

 را پوشانده و کنارش کی کوچک و رنگارنگ که تمام کي پر از شمع هایکیهامون با ک
 . شناسم و در آخر داوودیجوان که نم ي در کنار دخترتای عقب تر بیاما کم

 
 نی مامان و هامون را داشتم اما اي از سويانتظار تولد.  خشک شده اممیسرجا        

 . بوددهی هرگز به فکرم نرسيری غافلگنیجمع و ا

 شمعا ایب" ي صداي نهی زمشی در پي شادي که صدادی آیهامون دو قدم جلوتر م        
 : رسدی به گوشم مهیبق "رو فوت کن

 
  آرزو کن هماایب _        

 
 شود و یخنده تکه تکه از دهانم خارج م.  شودی اراده لبخند و اشکم مخلوط میب        

 ی باقي کند و پله ی می مامان تالقسینگاهم با چشمان خ.  شودیچشمانم تار و تارتر م
 .ردی گی را کامال مقابلم مکی و کدی آیهامون باز جلوتر م. می آیمانده را باال م
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 از دهیاشک چک.  شده امریواقعا غافلگ. نیری شی خندم، با لمس اشکیباز م        
همه ساکت و .  اراده، از ته دلی هوا، بی خندم؛ بی کنم و باز می پاك معیچشمم را سر

 . کنندی شادشان منتظر فوت کردن شمع ها نگاهم ميبا چهره ها

 : کندیاره م اشکی کنم که به کیبه هامون نگاه م        
 

 ...زود باش آرزو کن و شمعا رو فوت کن... تولدت مبارك _        
 

 کنم فقط به یهر چه کنکاش م.  گردمی میی بندم و دنبال آرزویچشمانم را م        
 کنم؛ ی را زندگی به بعد زندگنی خدا کمک کند تا بتوانم از انکهیا.  رسمی مزی چکی

 ! کنمیخوب زندگ
 

 . کنمی ام را فوت می سه سالگي کنم و با قدرت شمع هاینم را باز مچشما        

هامون در همان حالت .  شودی گفتن ها دوباره بلند مکی دست زدن و تبريصدا        
 رود ی کند و از مقابلم کنار می مهر مشی ام را با تمام برادرانه هایشانی شود و پیخم م

 . باز شودهی بقيتا راه برا
 

منِ ساده رو بگو ...  حرفانی و انستاگرامیا... ي باشون همدست شددهیناقال نرس_        
 !که باور کردم

 
 : خنددیم        

 
 !يدی حاال کجاشو دگه،ی دمینیما ا _        
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 يبا فاصله .  شومی خودم مي رووشی خندم متوجه نگاه داری که منطوریهم        
 :دی گوی مندی بیتوجهم را که م. سته نشزی کنارم سمت چپ میاندک

 
 . بودمدارتیمشتاق د _        

 
 : نشانمی بر چهره میبا احترام تبسم        

 
 .دیلطف دار _        

 
 :دی آی تر مکی نزدیکم        

 
 ! که برگشته چقدر عوض شدهیی همانمیدوست داشتم بب...  گمیواقعا م _        

 
 : دهدی سرش را تکان مدیی کنم که به تایمشتاق نگاهش م        

 
 چشمات رو ي کدر روي هی الهی ی رفتی می داشتیوقت... نگاهت عوض شده _        

 ... زننیپوشونده بود االن اما چشمات برق م
 

 .دیشی مشغول به کار میخب هما خانم از ک _        
 

 در می رو به روقای دقزی مي سو که آنتای و به پدر برمی گی موشینگاهم را از دار        
 :می گوی دهم و متواضعانه میکنار هامون نشسته م

 
 .دییهر وقت شما امر بفرما _        

 



 1092 

 در نگاهش ی چه حاال حرفداری دارد چه آن اول دینگاهش به من حالت خاص        
 . فهممی را نمشی مثبت ست اما معنامیالبته حسش کامال برا. نشسته انگار

 
 !دی دیافتخار م _        
 

 :دی گوی اش را دهم مامان سپاسگزارانه میقبل از آنکه جواب محبت و فروتن        
 

 لطفتون قرار گرفتم نشد انیامروز در جر... ي جناب محمددی لطف داریلیخ _        
 .زودتر تشکر کنم ازتون

 
 امتحانشون شی همون سه سال پشونیا...  نکردمي کنم خانم کاریخواهش م _        

 .رو پس دادن
 

 .دیلطف دار _        
 

 . ما گفته ها هما جاني براادی هم زرتی نظیهامون جان از دست پخت ب _        
 

 : کنمیبا خجالت به شهره جان نگاه م        
 

 ...دی داراریاخت _        
 

 :دی گویمامان بالفاصله م        
 

 ...غذا هم با هما... دیاری بفی ناهار تشري روز براهی دیشهره جون حتما با _        
 

 :می گویخطاب به شهره جان م        
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 دستبخت عمه م رو دیبا... ستی حد ننیدر خدمتتون هستم البته واقعا در ا _        
 .رهی نظی واقعا بدیبخور

 
 رستوران دارن؟ _        

 
 :می گوی موشیب داردر جوا        

 
 ...هیفضاش عال...  ساحلکی نزدییای دري غذاهای رستوران سنتهیبله  _        

 
 ... سر برمهیپس الزم شد حتما  _        

 
 : دهمی سرم را تکان مدیبا تاک        

 
 بودنش رو البته اگر فاکتور یگرما و شرج... رهی نظیقشم ب... دیحتما بر _        

 ...رمیبگ
 

 دهم ینگاهم را به داوود و نامزدش سمانه که توجه اشان به بحث ما جلب شده م        
 :می گویو م
 

 انیمن البته در جر.  گم آقا داوود، سمانه جان فرصت نشد زودتری مکیتبر _        
 ...نبودم

 
 :دی گوی زند و داوود محترمانه میسمانه خجوالنه لبخند م        
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 گفتم دست به وفتمی دارم از هامون عقب مدمید...  هما خانم دیارلطف د _        
 .جنبونم

 
 ...مبارکتون باشه _        

 
 هما _        

 
 که مشغول ي و سرم را به سمت شادرمی گیبا لبخند نگاه از داوود و سمانه م        

 : چرخانمی دادن به گلبرگ است مکیک
 

 جانم _        
 

 ...ییحواست به گلبرگ هست من برم دستشو _        
 

 .امی باهات بي خوایم... آره حتما _        
 

 .امی حواست بهش باشه من زود مزمینه عز _        
 

 کشم تا ی را جلو تر مکیظرف ک.  کندی را پر مشی رود و گلبرگ جای ميشاد        
 ی دختر خوشمزه غذا منیکال ا.  کردهيتمام صورتش را خامه ا. راحت تر بخورد

 .خورد

 ی خودش تمام مي خوشمزه ي وهی را به شکشی مانده از کی باقيگلبرگ تکه ها        
 . کندی اش نگاهم مي خامه ايکند وبا لپ ها
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 یی تنها جاقایدق.  بوسمی را مشی شوم و موهای خم منشیری طاقت از نگاه شیب        
 ي از شادي اندازم اما چون خبری به راه پله مینگاه! دهاز صورتش که خامه نخور

 شستن دست و ي و برامی گوی رو به جمع ميا "با اجازه" شوم و ی خودم بلند مستین
 . رومی کالفه شده، به سمت پله ها میناک چسبنی که انگار از ایصورت گلبرگ

 
 و با دی آی مرونی بیی از دستشوي شادنیی پاي به طبقه دنمانیهمزمان با رس        

 یی شستشو به دستشوي کند و گلبرگ را برای تند ممانی را به سوشی قدم هادنمانید
 . بردیم

 کرده بود به تمانی باال هداي که به طبقه ی خوام برگردم که همان پسر جوانیم        
 .ردی گی ممی را به سوی رساند و پاکتیسرعت خودش را به من م

 :دی گوی شود که بالفاصله می در هم ممی کنم، اخم هاینهان نم که پیبا تعجب        
 

 بدمش به شما ی دادن و خواستن زمانیی آقاهی دنتونی بعد از رسقهی چند دقنویا _        
 ...که دورتون خلوت باشه

 
 .رمی گی برم و پاکت را می مشیمردد دستم را پ        

 رود سمت چهره ی شود و من فکرم می که آمده بود دور میپسر به همان سرعت        
 . بودمدهی که قبل از ورود به کافه دیی آشناي

 . دارمی اراده به سمت درب کافه قدم بر می اندازم و بی به باال مینگاه        
 

 کاغذ تا کی.  خوردی چرخ ماتشی محتوي کنم و نگاهم رویپاکت را باز م        
 . عکسکیخورده و 
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 يتنها کنار ساحل رو.  رخ من استمیعکس از ن.  کشمی مرونیاول عکس را ب        
آب دهانم را .  کنمی خروشان را نگاه ميایشن ها نشسته ام و زانو در بر گرفته در

 : کنمی را باز مشی روم و تای کوبان به سراغ کاغذ می دهم و با قلبیفرو م
 

 که امروز تمام ي کردی فکر می کوتاه به کسي لحظه کی يکاش فقط به اندازه "        
  بود کهنیآروزش ا

 "! تو خاموش بشهي باشه که قرار با نفسایاون شمع        

 ". منيبای زيتولدت مبارك آرزو"        
 

 شانه ام ي روي دستان شادیفقط وقت.  خوانمی خوانم و می دانم چند بار مینم        
 و ردی گی اول کاغذ را از دستم ميشاد.  شودی نگاهم از کلمات کنده مرد،ی گیقرار م

همزمان درب .  شودی مدهی از کافه کشرونی به بي اثریبعد عکس را و نگاه من در پ
 به درون کافه نگاه من به پشت سرشان و ي پسر دختردن شود و با وارد شیکافه باز م

 گردد، یند و به سرعت باد دور م کی خم می سرش را اندکنی که از داخل ماشییاو
 . باشمدهی که انگار خواب دعیآنقدر سر.  شودی مدهیکش

 
 !اریماز _        

 
 ي چهره ي شود و روی کنده مرونی نگاهم از بي مبهوت شادي زمزمه يبا صدا        

 . افتدینگرانش م
 

 .نجاستی دونستم ایباور کن منم نم _        
 

 :می گوی و مرمی گی عکس را از دستش م توجه به اویب        
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 ...شهی عکس ماله شش هفت ماهه پنیا _        

 
 : دهمینگاهم را به چشمانش م        

 
 ... کنه امای نفر نگاهم مهی کردم ی حس میگاه...  کرده بودهدامیپ _        

 
 ری چرخد و نگاهم باز مسی شود و سرم می خارج ممی ناخواسته از گلویآه        

 . کندیرفتنش را دنبال م
 

 ...نیایچرا نم... هما _        
 

 .می چرخی مشی هامون هر دو به سويبا صدا        
 

 ...ـی هدمی خواستیم _        
 

 یقبل از آنکه بتوانم نامه و عکس را پنهان کنم؛ هامون با نگاهش شکارشان م        
 .کند

 کنم اما ی در پاکت فرو معیعکس و نوشته را سر.  کنم لبخند بزنمی میسع        
 . شودینگاهش از آنها کنده نم

 
 ...دی ببخشمیآره بر _        

 
 :ردی گی خواهم از کنارش بگذرم که دستم را میم        

 
  شده؟یچ _        
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 :می گوی فرستم و می مرونینفسم را ب. ستی و دروغ ني پنهان کاريجا        

 
 .هی بقشی پمیفعال بر... می کنی خونه صحبت ممیرفت _        

 
 . رومی گذرم و به سمت پله ها می مخالفت مي براي اجازه ایب        

 
 . نوشمی آب موانمی ام و جرعه جرعه از لستادهی آشپزخانه ايپشت پنجره         

 . مشغول خواباندن گلبرگ بود و مامان حماميشاد        

. دمی نفهميزی چگری دبای که تقرمی توانم بگوی که به جمع برگشتم مياز لحظه ا        
 را از نیا.  از چهره ام بروز نکند و موفق هم بودم انگارچیاما تمام تالشم را کردم تا ه

 . کردمی حس مهیبرخورد بق

 چرخم و ی مشیبه سو. منتظرش بودم.  کنمیحضورش را پشت سرم حس م        
 :می گوی خودم مدی بگويزیبل از آنکه چق
 

 ... دوستهی بود از طرف هی هدهی نبود هامون يزیچ _        
 

 ی کند و بعد می دوست را آرام زمزمه مکی کند و ی کند می نگاهم مقیعم        
 :دیگو
 

 ار؟یماز... ای دیفر _        
 

 بلکه به خاطر آوردن نام دینه به خاطر آمدن اسم فر.  کنمیشوکه نگاهش م        
 .اریماز
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 مانم که ی کند و من فقط می را حس ماریانگار خودش هم بهتم از آمدن نام ماز        
 ! دانست؟ی ماری هامون از مازایآ
 

 ...تو _        
 

 ... بود که اومد باهام صحبت کرد؛ رك و راستشی سال پکیحدود  _        
 

 : شودی مشتریبهتم ب        
 

  من کجام؟یتو بهش گفت _        
 

 نه _        
 

 پس؟ _        
 

 ! کرده بودداتی اومد سراغ من، خودش پیوقت _        
 

 .نمی نشی مزی روم و پشت می مشیفقط پ.  دانمی نمچی همی بگودی دانم چه باینم        

 ی مکث میکم.  شوندی متوقف ممی گذرند و روبروی آرام از کنارم مشیقدم ها        
 :ندی نشی می صندليکند و رو

 
  هما؟یخوب _        

 
 شده بودم و حس جی گیفقط کم. خوب بودم.  دهمیتند تند سرم را تکان م        

 . داشتمیبیغر
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 کنم و با ی گذرد که عاقبت آرام سرم را بلند می دانم چقدر در سکوتمان مینم        
 : زنمیند م چشمانش خود به خود لبخدنید
 
 

 ...نی شدم همجی گکمیفقط ... باور کن خوبم...  نگام نکن هامونينجوریا _        
 

 ی شانه ام مي استد، دستش را روی شود و کنارم می کند و بلند میمردد نگاهم م        
 . فشاردیگذارد و م

 
 هیمنتظر ...  خواستم بهت بگم، فقطیمن م... ی دونم که خوبیم...  دونمیم _        

 .فرصت مناسب بودم
 

.  نگران ردنش نبودي برالیدل. دهمی تکان مدشیی شوم و سرم را به تایبلند م        
 : زنمیمطمئن پلک م

 
 ...ستیمهم ن _        

 
 . اندازمی به ساعت مینگاه. دی آی باز شدن درب حمام ميصدا        

 
 . بخوابمرمیمن م _        

 
 . بنددی را مشی چشم هادمیی کند و بعد به تای نگاهم میکم        

 .می گوی مری روم و به مامان شب بخی مرونیاز آشپزخانه ب        
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.  کندی را نوازش مشی و موهادهی کنار گلبرگ دراز کشيشاد.  شومیوارد اتاق م        
 کند و انگار منتظر یشت بلند م باليسرش را از رو.  شودیبا ورودم دستش ثابت م

 . کندینگاه م

 هر سه يبرا.  کشمی روم و آنطرف گلبرگ به پهلو دراز می جلو منیپاورچ        
 گذارم و ی بالشت ميسرم را رو. می جا انداخته بودم تا کنار هم باشنی زمينفرمان رو

 . فرستمی گلبرگ ميدستم را به نوازش موها

 ! کنمی کنم و فکر می کنم و فکر میفکر م        

 خوابم دم،ی پرسی مغزم را منفجر کرده بود، نمقای که دقی سوالنیاگر امشب ا        
 رهی آنکه نگاهش کنم، همانطور خی گذارم و بی را کنار میتعارف و رودرواس.  بردینم

 :می گوی رخ گلبرگ ممیبه ن
 

 نسترن برگشته؟ _        
 

 و به نگاه رمی گی گلبرگ ممرخینگاهم را از ن.  از بهت سا احتماالیسکوتش ناش        
 :می گوی او مي برانانی دهم در کمال اطمیسردرگمش م

 
فقط ...  به ازدواجشون هم فکر کردمیمن حت... ي خوام بدونم شادیفقط م _        

 . از حدس و گمان و فکر خسته شدمگهید
 

 :دی گوی و معذب مندی نشیم        
 

 .ستمی نانی در جریلیمن خب خ... گفتم که... من _        
 

 : زنمیبه نگاه نگرانش لبخند م        
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 ...ي کنم شادیخواهش م...  رو بگویانی که در جریکمیهمون  _        

 
. رمی گینگاهم را م. رمی گی خودم جوابم را مندی آینگاه و سکوتش که کش م        

 شود و یبلند م.  شومی سقف مي رهی چرخم و خی کشم به پشت میدست از نوازش م
 :ندی نشی رساند و جفتم میخودش را کنارم م

 
 هما _        

 
 خوشبختن؟ _        

 
 وفتادهی نی اتفاقچیهنوز ه _        

 
 :می گوی می آرام و به شوخي گردانم و با خنده ای مشیسرم را به سو        

 
 ؟یستی نانی در جریتتو که گف _        

 
 :دی گویکالفه م        

 
 نمیا... دمی رو نددی وقته فریلی دونم من اصال خی حد منیباور کن فقط در هم _        

 خواستم وثل قبل ی نمگهیارتباطش با محمد قطع نشده فقط من د... محمد بهم گفت
 . باشمشی زندگانیدر جر

 
 :می گوی و مطمئن مرمی گیدستش را م        

 
 ... آخهیشونی جان حاال چرا انقدر پريباشه شاد _        
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 ؟یهما واقعا خوب _        

 
 ...من آرزومه که خوشبخت بشه... چرا بد باشم _        

 
 :ومی گی کند که می نگاهم مرهی خنطوریهم        

 
بخواب که کسل ... می کني اصفهان گردمی خوایفردا صبح م... پاشو برو بخواب _        
 ینباش

 
 شود و ی خم مشی خورد و به جای انگار اما حرفش را مدی بگويزی خواهد چیم        

 . بوسدیگونه ام را م

 کنم و ی شوم و چراغ خواب را خاموش میبلند م. ردی گی که آرام مشیسر جا        
 :ندی نشی گرفته اش در گوشم مي گردم که صدای بر ممیدوباره سر جا

 
 ...شی پمی سال و نکی...  نرفت دنبالش خودش اومددیفر _        

 
 . شوندی مبی چکد با هم ترکی چشمم مي که از گوشه یلبخند و اشک        

 . به قولش عمل کرده بوداریپس ماز        

 . زنمی به دلم ميسر        

 .حالش خوب است        

 .گری خواستم دی را منیخب من هم        

 .شوم "ما" دی خواستم با فری نمگریمن که د        

 .دمی رسنیقی قبل از رفتن به دارمانی دنیبعد از آخر        
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 درد ی که پر از خاطرات است کمیی دلم جایی انتهاي آن گوشه یحاال اگر کم        
 ! کردهی عمر عاشقکیحق دارد خب .  نداردیکند که اشکال

 . شودی دانم که خوب میم.  شودیاما خوب م        

 . حال دلم خوب استيآر        

 . درد عشقی جز اندکستی نیمالل        

 ! ستدهیمعشوق به و معشوقش رس        

 نقش جهان را دانی گلبرگ، مزی انگجانی هي سر صداي نهیسوار بر درشکه با زم        
 .می زنیدور م

 کند و گلبرگ به ما ی می را طری مسنی ای ست که درشکه چی دور سومنیا        
 زده است و ما را هم با حس و حالش جانی هتی نهایب.  دهدی شدن نمادهی پياجازه 

 .به وجد آورده
 

 م؟ی شادهی پگهی دیمامان _        
 

 نه_        
 

 . کندی خنده ام را بلند مي گونه اش صداغینه ج        
 

 . ما رو تا خونه برسونهدیننده با راي آقاداستی که پنجوریا _        
 

 چالند و ی بازوانش مانی را منشیری خندد و همانطور که گلبرگ شی هم ميشاد        
 :دی گوی ميبا لحن بچگتنه ا

 
  راننده با خودش ببرهي آقامیدیاصال گلبرگ و م _        
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 لحظه را ثبت کنم نی خواهد عکس ای خندد و من دلم می زده مجانیگلبرگ ه        

 . ام تمام شده بودیاما آنقدر از صبح تا ازگلبرگ عکس گرفته بودم که شارژ گوش

دستم را باال .  کردی چاره ام هم کم کم داشت اعتراض خودش را اعالم میشکم ب        
 ی ساعت حواسم را از زمان دور مدنیهر چند د. ندازمی به ساعت بی آورم تا نگاهیم

 . بودي شادي هی هدرشی نظی بزی با آولیساعت است.  گرداندیقبل بر مکند و به شب 

 فوت وقت خودم را به پارك ی شده بودم و بداریامروز صبح از همه زودتر ب        
 به دلم ی که انگار مثل چربشبی تا حس تلخ ددمی وقفه دویآنقدر ب. رسانده بودم

 به بازگشت دادم که کامال احساس تی رضاي بود را آب کردم و فقط لحظه ادهیچسب
 !کردم، سبک شده ام

 
 نیبا ا. دی باری ممی به خانه برگشتم ساعت تازه هفت بود و عرق از سر و رویوقت        

 ي خواندم که شادی شده بودند و از نگاه مامان و هامون مداریحال همه جز گلبرگ ب
 .ن بودند پرده نگرایب.  ام قرار دادهی آگفهانیآنها را در جر

 نداشتم و ی تقلبي به فرو رفتن در نقش هایاجی احتچیاما من حالم خوب بود و ه        
 ام به ي دادم، که انرژلشانی تحوری وارد خانه شدم و سالم و صبح بخيآنقدر با انرژ
 از عرق را در بر سی آمد من خشی پی حرفچی هیمامان ب.  کردتیآنها هم سرا

 : کردزمزمه  گوشمریز آرام یلی خیلیگرفت و خ
 

 " دلمزیتولدت مبارك عز"        
 

 که عاقبت نیهم.  شب قبلم بودری نظی بي هاهی من از هدي هی هدمی بهترنیو هم        
 .مادرم مرا باور کرد
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 و رمی گی افکارم ملیاق از س. ساعت که در يبا توقف درشکه نگاهم را از صفحه         
 . شودی مادهی گرد و از درشکه پی دهم که گلبرگ را محکم در بر می ميبه شاد

 ی را نگاه مي شدن گلبرگ، شادی پرم و کنجکاو از چگونه راضی منیی پاعیسر        
 :دی گویکنم که چشمک زنان م

 
 ... هم نشم که کالم پس معرکه ستی وجبمی ننی افی حرگهیواال اگه من د _        

 
 :می گوی متی اش و با رضایه لحن الت خندم بیم        

 
 .می گرفتجهی بده سرگرتیخدا خ _        

 
 سفارش يزی و دیانیبر. مینی نشی رستوران نقش جهان مي از تخت هایکی يرو        

 ی مشی هادی به خری نگاهي کنم و شادی مشغول میخودم را با تکه نان. می دهیم
 .اندازد

 
 گرسنته؟ _        

 
 : دهمیسرم را تکان م        

 
 . شمی گشنه مشترمی خورم بی صبحانه مشتریهر وقت ب... یلیخ _        

 
 ی ش را به پشتهی کند و تکی تر مگی را به گلبرگ نزدریظرف ماست و موس _        

 : دهدیم
 

 ؟یی دوی مي ریهر روز م _        
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 . کردزی منو سحر خیطوب...  عادت کردمگهید... اوهوم _        

 
  معجزه گريعمه ...  عمه تونمی خواد ببیدلم م _        

 
 کدامشان کنار آمدن هما با چی امروز صبح هنیتا هم. رمی گیمنظورش را م        

 شان از مرا ی ذهنری کم کمک تصودی اش را باور نگرده بودند و حاال شای زندکقیحقا
 . کردندیعوض م

 دانستم ی کرد و می نمشبی دي و حرف هادی به فري اشاره اچی هگریهرچند د        
 . نداشتمی کند، اما من مشکلی نمي هم اشاره اگریکه د

 
 .ادی مراسم هامون بيدعا کن منصرف نشه و برا _        

 
 وارد کردن قاشق پر از ماست به دهانش، ي گلبرگ براي دفعه اکیدر حرکت         

 :دی گوی با ذوق ميز لب و لوچه اش روان شود، شاد شود ماست ایکه باعث م
 

 . عشقمي کرددی صورتتو که سفي دورت بگردم همه یاله _        
 

 اش ی گوشي شود و شادی اش مي کاردی سقي خندد و مشغول ادامه یگلبرگ م        
 محمد ي پدرش بخندد تا عکسش را بري برادی گوی آورد و به گلبرگ میرا در م
 .بفرستد

 :دی گوی اش مشغول است میهمانطور که با گوش        
 

 .نی مراسمو مشخص کردخیتار _        
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تا ...  آخر تابستونشهی عجله داره اما احتماال میلی هر چند هامون خقاینه دق _        
 ...شهی قراردادشون تموم منمیی پاي طبقه ياون موقع مستاجرا

 
 شنیچقدر خوب ازتون دور نم _        

 
 کنه ی می دوست مامانه، خودش کانادا زندگي خونه نیی پايطبقه ... آره واقعا _        

 . جانی همادی کرده گفت بی خبردار شد هامون داره دنبال خونه میوقت
 

 .یبه سالمت _        
 

 کشم که ی هامون مي هی هديبای و زفیانگشتم را نوازش گونه به دستبند ظر        
 : دهدی شده اش مزیلحن مشکوکش نگاهم را به چشمان ر

 
 قا؟ی دقهی خان کوشی دارنی انمیحاال بگو بب _        

 
 :می گوی افتم و مثل خودش میاز حالتش به خنده م        

 
 .دشی دشبی دگهی هامونه و هم برادر داووده دسیخب هم رئ _        

 
 : کندیچپ چپ نگاهم م        

 
 فقط؟ _        

 
 : دهمی ادامه می آورم و با تخسی خودم نميمنظور واضحش را به رو        

 
 !شهی دوست مامان که کاناداست هم منی همينه خب خواهر زاده  _        



 1109 

 
 کند که ی دارد و با حرص به سمتم پرتاب می بر مي از ظرف سبزيتربچه ا        

 : رودیخنده ام به هوا م
 

 ... شعورخودتو مسخره کنیزهر مار ب _        
 

 . گذارمی سفره مي دارم و روی قل خورده را بر ممی پاری زبان که زی بيتربچه         
 

  بچه مثل آدم رفتار کنيمادر نمونه جلو _        
 

 تو خودت مثل آدم جواب منو بده اول؟ _        
 

 ی می قلقلي من و مادرش و تربچه انی گلبرگ که نگاهش مي به موهایدست        
 :می گوی بر چهره می کشم و با تبسمیچرخد، م

 
 . ساده انینیبی همون طور که مقایروابط دق... ي شادي گردی میدنبال چ _        

 
 . اومدی به نظر نمنطوریاما ا _        

 
 ؟يدی ديزیتو رفتار و برخورد من چ _        

 
 ... محتريتو رفتار تو نه اما اون آقا _        

 
 تی نهای من، که بی زندگي آدم محترمه توهی فقط قای محترم دقياون آقا _        

 و نخواهد و ستی ننی از اشتری بيزی چچیاما ه...  و براش احتارم قائلمونمیبهش مد
 ...ی پر و بال دادن به افکارت بشالی خی تو هم بدوارمیبود ام
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  چطورمطوراست؟نمیبگو بب...  نکننی تعفی من تکلي براخودیب _        

 
 : خندمی اش ميبه کنجکاو        

 
  مثه من؟هیکی _        

 
  خدا مرد نماست؟ای يوا _        

 
 گه؟ی دهیکوفت مرد نما چ _        

 
 کنه ی آدم فکر می کنی به در مدونی جور طرفو از مهی دونم واال یچه م _        

  نداره؟یمردونگ
 

 :می گوی اندازم و با ناله می به دور تا دورم می توجه به حرفش نگاهیب        
 

 ی پس مردم از گشنگارنی چرا نميوا _        
 

  سنش کم باشه چرا مجرد مونده؟ادیبه نظر نم _        
 

 ! کردی ول نمدادی که مری گيشاد        
 

 شه؟ی تو زندگیکس _        
 

 ؟يبه ما چه شاد _        
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 . خوام بدونمیباشه به تو چه؛ بگو من م _        
 

 ...مطلقه ست...  مثل منهیکیبهت گفتم که  _        
 

 ست؟ی نشی تو زندگیکس... واقعا _        
 

 :می گوی متفکرانه مجانشی توجه به هیب        
 

 گه؟ی گن مطلقه دی به مردا هم میراست _        
 

 کند و انگار ی که هنوز در اوج صورتش قرار دارند نگاهم میی اما با ابرو هايشاد        
 یلی خجهی در نتسد،ی نوی ميدی جديوی خودش سناري و مطمئنم دارد براستی ننجایا

 : کنمی روشن مشی موضع ام را برای و علنیرسم
 

 ... من قصد ازدواج ندارميشاد _        
 
 که دستم را به عالمت صبر کردن دی بگويزی خواهد چی مدهیابرو در هم کش        

 :رمی گیجلواش م
 

 خودم يتازه دارم برا...  کردمدای پموی من تازه راه زندگيشاد... اجازه بده _        
 چی هوشمی دارنیا...  کنمکی شرمیی تنهاي رو توی خوام کسینم...  کنمی میزندگ

سالها خارح ... نی همکهی به من نزدتی به من نداره فقط از سر تشابه وضعینظر خاص
 پس اگر ه؛یت احترام به طرف مقابلش اما آدم راحتی کرده و درنهای زندگرانیاز ا
 دور زی همه ش رو بر،ي برداشت کردي اگهی ديزی ذهنت از برخورداش با من چيتو

 ...لطفا



 1112 

 
اما ... کنم البته فعالی نمی برداشتچی آقا هنیاز امن ...  خبیلیخ...  خبیلیخ _        

 ؟ي که قصد ازدواج نداری چیعنی
 

 نی بار تجربه ش کردم همچهیاصال من ... ي ازدواج کنن شاددیمگه همه با _        
 ... دارممی زندگي برنامه برایمن االن کل... ستی نيآش دهن سوز

 
 ...رهی وجه تو کت من نمچی حرفت به هنیهما ا _        

 
 ... جان برهيبره شاد _        

 
 :می گوی با لبخند مشخدمتی شدن پکیبا نزد        

 
 ... هاشهیحاال هم اخماتو واکن غذات تلخ م _        

 
 :دی گوی مي جدیلیخ        

 
  همانمی حرف بزدیبا _        

 
من ... می راضمین االن از زندگ اما باور کن ممی زنی حرف ميباشه شاد _        

 ...يخوشحالم شاد
 

 ی مي سفره ي غذاها رودنی مشغول چشخدمتی دهد چون پی نمی جوابگریو د        
 .شود
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 کنم تا مزاحم غذا خوردنم نشود که با تکان دادنش ی سرم مرتب ميشالم را رو        
 ام يای بوي گرفته بودم، سلول هاهی هدوشی از دارشبی که دي عطر فوق العاده ايبو

 .ردی گی ميرا به باز

 کند و ی نگاهم مژهی وي ك هنوز همچون بازپرس هاي از شادردی گیخنده ام م        
 . در ذهنشوشی رود سمت کنار هم قرار دادن من و داریفکرم م

دم،  بودهی ندوشی هم از داری حرکتچی ازدواج نداشتم و هي براي قصدنکهیبا ا        
 ام، به قدر ی قبلیمن در زندگ. دمی دی خودم نمي بای را زوج مناسبوشیاما باز هم دار

 با ی خواستم حتی را حس نمنی اگرید!  ام نفر دوم بودمی شخص اول زندگي برایکاف
 . به امتحانش نبودمحاضر گری متفاوت، دیدرجه و نوع

 خواستم و ی که نه میلیدال.  ازدواج نکردنم داشتمي براي محکم ترلیهرچند دال        
 . بازش کنمی کسي توانستم براینه م

 
 تماس تای و مامان گفته بود که پدر بمیبعد از صرف غذا به خانه بر گشته بود        

 کالس ها به ي بستن قرارداد و مشخص کردن برنامه يگرفته و خواسته عصر برا
 .مجتمع زبان بروم

 به من داده تای بي بود که از جانب خانواده ي اهی هدنی که استخدامم بهترنی ابا        
 ی گرفته و کلهی تولدم از آنها هدي طال هم براي سکه کی حال نیشده بود با ا

 .شرمنده شده بودم

 . شومی به مامان است و من وارد اتاق مشیدهای مشغول نشان دادن خريشاد        
 

 که ی اصليصفحه .  کنمی مکث روشنش می زنم و با کمیه شارژ م ام را بیگوش        
 که تای از بیامی ست جز پیغاتیهمه تبل.  رسدی مامی شود، باالفاصله چند پی ميبارگذار
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 را هم نوشته تا همراه ازی که پدرش گفته را نوشته و البته مدارك مورد نيزیهمان چ
 .خودم ببرم

 
 . کاومی ام می کارت ملي را در جستجوفمی و کنمی نشی توالت مزی می صندليرو        

 داشته ی کنم عکس به تعداد کافی و شناسنامه دارم اما فکر نمی کارت ملیکپ        
 .باشم

 ياما به جا.  کنمی روم و کشواش را باز می ام می حال به سمت پاتختنیبا ا        
 و اریشده توسط ماز بودم با عکس گرفته شی که در جستجويعکس سه در چهار

 . شومی مواجه مادداشتشی
 

.  شومی ولو منی زمي مانم و با مکث روی عکس مي رهیهمانطور خم شده خ        
 . دهمی مواری ام را به دهی دارم و تکی را برمادداشتیعکس و 

 ي هاسهی کي با سرو صداي شود و شادی به عکس مانده ام که در باز مرهیخ        
 افتد دم در ی شود و تا نگاهش به من و عکس درون دستم می وارد اتاق مدشیخر

 که از دوباره خواندنش واهمه داشتم را در برابرش یادداشتیعکس و .  کندیمکث م
 : دهمیتکان م

 
 ن؟ی کار کنم با ایمن چ _        

 
 می روبرو گذارد وی منی ها را زمسهیک.  بنددی مشی و در را با پادی آیداخل م        

 :ستدی ایم
 

 ؟ی کنی من بگم همون کارو می هر چیعنیاالن  _        
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 : خندمی حال میب        
 

 !نه مسلما _        
 

 :ردی گی کند و چشم از من میشالش را از دور گردنش باز م        
 

 .پس حرف مفت نزن _        
 

سالگرد شوهر . در خاطرم دارم لحظه را کامال نیا.  شومی عکس مي رهیباز خ        
 رستورانش يخودش را در آشپزخانه .  گرفتهبی بود و حال و احوالش عجیطوب

 زد که از ی حرف نمی کرده بود و کالمي ضرورری غي کارهاي سرکی ریآنچنان درگ
 . پناه بردمای آورش به درهیسکوت گر

 بر شی را سر جاادداشتی خواهم عکس و ی فرستم و می مرونینفسم را ب        
 : شودی مانعم ميگردانم که شاد

 
 هما _        

 
 : کنمیمنتظر نگاهش م        

 
 ... پسر خوبـاریماز _        

 
 !بر منکرش لعنت _        

 
 يواری اندازم و به سمت کمددی را درون کشو مادداشتی شوم و عکس و یبلند م        

 :دی گوی روم که میم
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 ... فرصـهی ي خوایهما چرا نم _        

 
 !بهت گفتم من قصد ازدواج ندارم... ي فرصت بدم شادیبه ک _        

 
...  بهمانیگی ماری گم مازی فالن میگی موشی دارگمیم... خب داشته باش _        

 ...ی بشای تارکه دني خوای مشهی که نمينجوریا
 

 ...استی کنه تارك دنی ازدواج نمی هرکیعنی _        
 

 . کندی نگاهم ميجد        
 

 ...اما! نه _        
 

 نی انکهی اي است انگار و من براریبا خودش درگ.  دهدیکالفه سرش را تکان م        
 ی می دست به دامان حرفاورد،ی ناری هم از مازی اسمگری تمام کند و دیبحث را به کل

 . را از سرم باز کندي شادار،ی در مورد مازدوارمیشوم که ام

 :می گوی و با لبخند مستمی ایمقابلش م.  دارمیچند قدم بر م        
 

 !نمونهی گنده بدی فرهی و ارِی رفته، من همام، اون مازادتی انگار يشاد _        
 

 :دی گوی شود و مردد می منیی آرام باال و پاشی گلوبیس        
 

  برات حل شده؟دی فریمگه نگفت.. مگه _        
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 تونه شب و روزشو با ی واقعا ماری مازی کنی من حل شده اما تو فکر ميآره برا _        
  دادم؟ی جون مقشی رفي براي روزهی بره که من ادشیمن سر کنه و 

 
 : کشدی مشی موهاانی کند و دستش را می را باز مپسشیکالفه کل        

 
 ... کردی نمي همه پافشارنی تونست ایم اگه نممهم االنه هما بعدش _        

 
 : گردمی کنم و به سمت کمد بر مینفسم را پوف م        

 
 ! ندارهي ادهی مورد فانی حرف زدن در ايشاد _        

 
 .يری بگمی و تصمی فکر کنهی بقي جايهما تو حق ندار _        

 
 : گردمی بر مشی گذارم و دوباره به سویمانتو و شالم را درون کمد م        

 
 ...رمی بگمی تونم تصمی خودم که ميبه جا _        

 
 روم و از اتاق ی من هم به سمت در مدی گوی نميزی کند و چی نگاهم میکم        

 . شومیخارج م
 

 مامان گذاشته بودم ي را برانمی مامان رفته بود شرکت و من ماشنیهامون با ماش        
 . و گلبرگ به ناژوان راحت باشدي بردن شاديا برات

 بودم دستم ستادهی اي آماده بودم و حاال مقابل درب اتاق جناب محمدیبا تاکس        
 . ضربه زدن به درباال رفته بوديبرا
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 کن و وارد ی در را آرام باز مدی گوی که مي "دییبفرما" و با زنمیچند تقه به در م        
 . شومیم

 گشاده و پر محبت به داخل ي شود و با چهره ای بلند مزشی از پشت مدنمیبا د        
 . کندیدعوتم م

 ي خنک رویدنی نوشکی و او هم بعد از سفارش نمی نشی از مبل ها میکی يرو        
 :ردی گی مي ام جاییمبل روبرو

 
  روبه راهه؟ مادرخوبن؟زیخب چه خبرا همه چ _        

 
 .خداروشکر سالم رسوندن خدمتتون _        

 
 سالمت باشن _        

 
 که لطف نیهم...  من واقعا انتظار نداشتمدیدی زحمت کشیلی خشبیشما هم د _        
 . هستمونتونی مدشهی کار من همي برادیکرد

 
  دخترمي داراریاخت _        

 
 بود پر ازهمان حس روزیدنگاهش مثل . دمی کشی از حضورش خجالت میکم        

 . از آنها نداشتمی که درکییها
 

 یلیبنده به شخصه دوست داشتم خ...  بودی خوبیلی ما هم شب خي براشبید _        
 .نمی خواهر هامون رو ببنهایزودتر از ا
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 را تای بار بود که پدر بنی اولشبی دقتیدر حق.  شومی مبل جابه جا ميمعذب رو        
 مشغول بودم تمام نجای هم که قبل از رفتنم ایآن دو سه ماه. دمی دی مکیاز نزد

 : بودتایارتباطاتم با معاون مجتمع و خود ب
 

 ی نمنی بود که زودتر از اي طورطیمن واقعا شرمنده ام شرا...  شمادیلطف دار _        
 .تونستم برگردم

 
 افسار سخن در ي محمدي کنم و بعد از رفتنش آقای سکوت مداریبا ورود سرا        

 :ردی گیدست م
 

 ی بود که دوست داشتم بیفقط حرف...  منيتایراحت باش دخترم تو هم مثل ب _        
 . بذارمونیواسطه با خودت درم

 
 :می گویباز معذب م        

 
 . در خدمتمدییبفرما _        

 
 ...می برسمونی اصلي رم سر اصل مطلب که به کاری طفره میب _        

 
 . کنمی استرس نگاهش میمنتظر و البته با چاشن        

 
تو ...  و هامون موافقت کردمتای که من با ازدواج بیلی از دالیکی ی دونستیم _        

 ؟يبود
 

 :می بگودی دانم چه بای نمقای زند و من دقی تن سر نمنی واکنش از اچیه        
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 م قرار ندهی تن داماد آي ش توهی که کلی خاطر مشتاق بودم با کسنیبه هم _        

 . آشنا بشمشتریگرفته ب
 

 ام را جلو یدنی نوشوانی شود و لی دهم که خم میهول شده آب دهانم را فرو م        
 . قرار داردانی در جرتای کردم فقط مادر بیمن فکر م.  گذاردیتر م

 
...  بودلی من دخمی تصميما وجود خواهرش هم تو اهیهامون خودش پسر خوب _        

... ای دختر از دار دنهی نی خاص بود و منم و همطشی که شرای دونیبه هر حال م
 باعث شد ي انجام دادیی که به تنهاي سخت بود اما خب دونستن از کاريری گمیتصم

 که ی هستي نفرنی تو اولای نکرده نکارای از ای گم کسینم...  کنار بذارمدهامویمن ترد
 کار خدا دی و شاي کرديری نظی اما خب در نوع خودش کار بي دادهیبه برادرت کل

 ... دخترم رو به برادرت بسپارمدی تردی باخبر بشم و بانیبود که من از جر
 

 ی را فرو ممیبغض نشسته در گلو.  کنمی چشمانم را با پلک زدن مهار میسیخ        
 . کارمی بر چهره مقی عمیدهم و تبسم

 هامون و ی من خوشبختيآرزو.  لحظه از خدا ممنون بودمنیچقدر به خاطر ا        
 در آن ی کنم که نقشی لحظه از ته دل خداراشکر منیو حاال در ا. لبخند مامان بود

 .داشته ام
 

 و از ترم میقرارداد را بسته بود. می آی مرونی خوش از درب مجتمع بیبا حال        
 . چهار روز در هفته از صبح تا ظهر کالس داشتمي برادیجد

 ی علنچگاهی هوندی پانی خجالت خواسته بودم که جری با کلیهنگام خداحافظ        
 . را راحت کرده بودالمینشود و او با لحن و نگاه پدارانه اش خ



 1121 

 
 زی چچی که هدهیج لبم چسبلبخند چنان کن.  افتمی و در امتداد مجتمع راه مادهیپ        

 لحظه نی خواهد ای دارم و دلم می خوبتی نهایحس ب.  کندشی تواند جداینم
 .دیای کش بنطوریهم

 آه کی شود ی اش مجهی خورند و نتیناخودآکاه ته ذهنم دفتر خاطرات ورق م        
 !کوتاه

م را تجربه  که حاال داري حس خشنودنی مشترکم ایِ در زمان زندگچگاهیمن ه        
 دور تند افتادن بروز ي کوتاه بودن زمان بود و رورِی تقصدی دانم شاینم. نکرده بودم

 ی افسردگکی و قی دقایِهرچه بود آن زمان همه اش درد بود و تلخ! اتقاقات
 ... شدیچسبناك که از روحم کنده نم

 
 نیری حس شنی و دارم ای اشتراکچی هیاما حاال خودم هستم و خودم ب        

 . کنمی را با تک تک ذرات وجودم لمس ميخوشنود

 ی او می کردم که بیدر واقع فکر م. رمی می میی کردم تنهایآن روزها فکر م        
 ي معنانی نه تنها نمردم بلکه پوست انداختم و نو شدم و همنمی بیاما حاال م! رمیم

 از رها کردن و شهیمه.  رسندی مجهی به نتری دشهیافسوس که آدم ها هم. ستیزندگ
 ی ها آغاز میی تازه بعد از رهای ست که زندگیل در حانی ترسند، و ایرها شدن م

 .شود
 

 . کندی نفره را طلب مکی ی جشنبی رسم و دلم عجی ميبه کنار کافه ا        

 يکنار پنجره .  شومی دهم و وارد می فکر و سرخوشانه درب کافه را هل میب        
 رنگ ي سرمه اواری روم و پشتش رو به دی مزی منی کافه به سمت آخريسرتاسر

 .نمی نشی رنگ است مدی کوچک سفي کافه که پر از قاب هايانتها
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 کیدلم .  گذرانمی دارم و اسم ها را از نظر می را بر مزی مي روستادهی ايمنو        
 زیخدمت که کنار م شیپ.  کندلی ام را تکمي خواهد که شادی خوشرنگ و بامزه مزیچ
 ی سفارش می توت فرنگکی شکی و کی کاپ ککی را گرفته ام، ممی تصمستدی ایم

 . دهمی قرار مشی سر جاستادهیدهم و منو را همانطور ا
 

 ست؟ی ني اگهیامر د_        
 

 :دی گوی از پشت سرم مییهنوز دهان باز نکرده ام که صدا        
 

  لطفادیسفارش خانم رو دوتا کن_        
 

 ذهنم را پر کرده، که ي نهی که پس زمیی و گمم از صداجیو من هنوز گ        
 .ندی نشی مزی مي آن سوی خالی صندلي رومی و روبرودی آی منهی زمشی به پرشیتصو

 ری هستم که حاال تصویی آن صداری رود و من هنوز درگی با مکث مشخدمتیپ        
 !شده

 :دی گوی که مدی آیهم کش م دانم چقدر نگاینم        
 

  شدم؟ری پدمیشا...  عوض شدم؟ یلیخ _        
 

 رسد و باال ی ممی گلوبی شود و کم کم به سی آغار ممی واکنش از پلک هانیاول        
 . کندی منشیو پا

 
 !يخوشکل تر شد... به جاش تو _        
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 شود و معذب فقط آب ی زمان ممکن از چهره اش کنده منی ترعینگاهم در سر        
 سخت تی نهای بمی برااری مدل حرف زدن از مازنیهضم ا.  فرستمیدهانم را فرو م

 . خواهدیاست و من دلم فرار م
 

 ! خسته شدمیواشکی دور و ي از نگاه کردناگهید _        
 

 . ندارد آمدن همنیی باال رفته و قصد پابیضربان قلبم عج        
 

 هما _        
 

 . کنمی تنم را از لحنش حس ميلرزش تک تک سلول ها        

 ! خواهد خدای مهی چرا دلم گريوا        
 

  هم اعتبار ندارم؟یمی دوست قدهی ي اندازه یعنی بابا دختر خوب يا _        
 

 را پر می آهش گوش هاي فشارم که صدایدست مشت کرده ناخن کف دست م        
 : کندیم
 

 . ازت عکس دارمشگاهی نماهیباشه تو نگاهم نکن، من قد  _        
 

 شود و من ی چشمانش ثابت می حوالیی و جادی آی اجازه باال مینگاهم ب        
 . کنمی حس مشیلبخندش را از تک تک سلولها

 
 .دلم تنگ شده بود _        
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 ی که نگاهم وزنش را تاب نمنینقدر سنگآ. دی گوی منیچقدر پر بغض و سنگ        
 .افتدی مزی مي شود و رویآورد و باز کنده م

 
 ! خوام صداتو بشنومیم...  بگويزی چهی _        

 
 . کندیمغزم کار نم        

 و بگذارم او با حرف ها و نمی بنشای دانم بلند شوم و کافه را ترك کنم ینم        
 . ام کندوانهیاحساساتش د

 . صورتم حس کنمي اجزاي توانم نگاه او را روی است اما مزینگاهم به م        

 چند لحظه از عمرمان را به هم گره ی سکوت لعنتنی گذرد و ای دانم چقدر مینم        
 ی خدمت همزمان مشی ام با آوردن سفارشات توسط پی زنگ گوشي زند که صدایم

 ی مرونی ام را بی برم و گوشی مفمی دانم چه، دست درون کیشود و من هول از نم
 تی نهای دانم که بی شود و من فقط میم  صفحه خاموش و روشنينام مامان رو. آورم

 و ری پرده شده اش غافلگی مدل حرف زدنش از احساسات بنیاز حضورش از ا
احب نگاه  باشم که او صدهی باشمش و فهمدهی از دور دشبیمعذبم، حاال هر چقدر د

 . قشم استي آشنايها

 . کنمی دهم و ارتباط را برقرار میآب دهانم را قورت م        
 

 .سالم مامان _        
 

 مامان حسش نکرده دوارمی لرزاند و من فقط امی کالمم را مي اندك انتهايلرز        
 .باشد

 
  شد؟ی مامان جان؟ چیسالم هما جان خوب _        
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 .تموم شد خداروشکر قرارداد بستم... مخوب _        

 
  ما؟شی پيایم... زمی مبارکت باشه عزیبه سالمت _        

 
 ... دونمیخب نم... من _        

 
 ؟ییاالن کجا _        

 
 ... مجتمعکی نزدياومدم کافه ... االن خب_        

 
 تنها؟ _        

 
 : دهمی مرونیکالفه نفسم را ب        

 
 ...آره _        

 
 : چرخدی خودش مي شود و زبانم برای مدهی کشاری اراده نگاهم به صورت مازیب        

 
 نه؟... یعنی _        

 
 کنم که ی را لعنت ماری موقع مازی کند و من خودم و حضور بی لحظه مکث مکی        
 :ندی نشی مرددش در گوشم ميصدا

 
  هما؟ستی که نیمشکل _        

 



 1126 

 !شتونی پامیمن باشه م... نه مامان جون _        
 

 : پرسدیمردد تر از قبل م        
 

 شته؟یپ... یک _        
 

 ... گمی براتون مشتونی پامیم _        
 

 :دی گوی کند و آرام می سکوت میکم        
 

 ...مواظب خودت باش... باشه _        
 

 .چشم خدافظ _        
 

 نی مرا اي خودی آمده که بشی از جو مزخرف پی کنم و عصبی را قطع میگوش        
 ي رهی خاص خی کنم که با حالتی معذب کرد و حال خوشم را گرفت، نگاهش منیچن

 .چشمانم است

 نی را هم طالق گرفتم و باز در اکباریهمان .  بار ازدواج کردمکی.  سال دارمیس        
 . سه ساله هم کمترمي بچه کی از طیشر

 
 ؟یینجایچرا ا _        

 
 !گفتم که _        
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 داشتم ي که با شادی بحثری گذارم تا آرام تر شوم و تحت تاثیچشم بر هم م        
 :رمیقرار نگ

 
 .ستی بودنت ننجای اي برایلی دلچیواقعا ه _        

 
 کی و به کاپ کردی گینگاه از چشمانم م.  رودی نامحسوس در هم مشیاخم ها        

 ی مکث سرش را باال میبعد دوباره با کم.  دهدی مشی رنگ روبروی صورتکیو ش
 :دی گویآورد و م

 
 بتی هنی بخواد با اشهیآدم معذب م...  دخترونه ستیلی سفارشت خییخدا _        

 ... ها رو بخورهی صورتنیا
 

 نگاه و نی لحنِ شوخِ نهفته و انی جمله، با انی آن هم با ای بحث ناگهانریی تغنیا        
 که ي لبخندي توانم جلوی شوند که نمی با هم ادغام مي دفعه اکیحالت چهره آنقدر 

 .رمی کشاند، بگی منی را به طرفمی اراده لب هایب

  و من بازندی نشی لبخند بر چهره اش مکی از یبی حالتم طرح عجریی تغدنیبا د        
 . دوزمی ام چشم می دزدم و به سفارش صورتینگاه م

 
 ؟يبازم خانوم معلم شد _        

 
 :می گویناخودآگاه آه کشان م        

 
 ؟ی هم هست که تو ندونيزیچ _        

 
 . کنمیفکر نم _        
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 ی چشم مری کنم و از زی و تکه اش مبرمی ها فرو می اسفنج صورتانیچنگال م        

 :زی مي را روشی گذارد و دست های که چنگالش را درون بشقابش منمیب
 

 چرا انقدر گاردت در برابر من سفت و سخته؟ _        
 

 : کنمی نگاهش مي کند و جدی نگاهم ميجد.  کنمیسرم را بلند م        
 

 .ستی در کار نيگارد _        
 

 .يدی به من نمی فرصتچیتو ه! هست _        
 

 ! ستدهی فای دونم بیچون م _        
 

 دارد و کمر به ی بر مزی مي دهد و دستش را از روی به بشقابش میهل کوچک        
 : کوبدی می صندلیپشت

 
 ! توی کردن مندیاستاد ناام _        

 
 : کنمیناراحت نگاهش م        

 
 !باور کن...  کنمتتی خوام اذیمن نم... ستی ننیواقعا قصدم ا _        

 
 ! کار کنم که انقدر دوست دارمیمن چ _        

 
 .دی گوی ميخبر! ستی نیسوال        
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 رساند و تمام وجودم ی ممی ست که به زور خود را به گوش هاي زمزمه اشیصدا        
 . کندیرا سرشار از شرم م

 . کندی نمی حرکتچی ها مانده و هی صورتي رهیخ        

 شود یبلند شدنم همزمان م.  افتندی دهد و پاها به تکاپو میمغزم فرمان رفتن م        
 .با باال آمدن نگاهش

 را زی شود و می که به ضرب بلند ممی بگوی باب خداحافظدریزی خواهم چیم        
 . کندیترك م

 ي های به صورتینگاه.  شومی خشک ممیچند لحظه در همان حالت سرجا        
 را نهی مقابل صندوق هزنمی بی چرخم که می اندازم و به پشت میده مخورده نش

 . شودی به من از کافه خارج می نگاهی کند و بیحساب م

 ! شده بوديعجب جشن تک نفره ا        

 ی به من منی ام و از شانس خوبم هر چه ماشستادهی اابانی کنار خیمنتظر تاکس        
 به ینگاه.  رودی مرا نمری و اگر هم جا دارد مسستیرسد فقط صندوق عقبش خال
 شلوغ شده و ابانی شده اند و خلیکالسها تعط.  اندازمیازدحام اطراف مجتمع زبان م

 . شوندی تر از مجتکع هستم، پر منییپا  به من کهدنی ها قبل از رسیتاکس

 ضیتعو مجبور به ری بودن مسی دربست است که به خاطر طوالنی تاکسحمیترج        
 . کندی شانسم را کم منیچندباره اش نباشم اما ازدحام عابر

 
 آورم تا ی ام را در می برم و گوشی مفمی دست در کی تاکسکی از ظهور دیناام        

 کنده ی مقابلم نگاهم از گوشینی را به مامان اطالع دهم که با توقف ماشدنمی رسرید
 :دی گوی متی جدتیدر نها.  افتدی ماری شود و به مازیم
 

  رسونمتیسوار شو م _        
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نگاهش را با .  کندی را در هم مشی و تعللم در اجابت خواسته اش اخم هادیترد        

 يزی خواهم چیم.  کندیاما قصد رفتن نم.  دهدی و به روبرو مردی گیمکث از من م
 سر کم کم باال  پشتي هانی بوق ماشي و صداستادهی تا برود اما کامال بد جا امیبگو

 پشت سر ي دهم و از ترس راننده ی رخ پر اخمش ممین دوباره نگاهم را به.  رودیم
 شدن است، به سمت ادهی پي نمانده و آماده نشی کردن بوق ماشی به اتصاليزیکه چ

 نی ماشي وقفه اچی هیب.  اندازمی جلو می صندلي دارم و خودم را روی بر مزی خنیماش
 :می گوی آورده مشی پطی از شرای دهد که شاکیرا حرکت م

 
  آخه؟هی چه کارنیا _        

 
 یی ناسزارد،ی گی کنارمان قرار می پشتنی ماشي راننده دی بگويزیقبل از آنکه چ        

 . شودی کند و به سرعت رد می مان ميحواله 

 : شومی به طرفش خم مدهی گذارد که ترسی گاز مي را روشی پااریماز        
 

 .ولش کن تورو خدا دعوا نکن _        
 

 :دی گوی اما آرام ميجد        
 

 ... حق داشتبای درسته شعور و ادبش صفر بود اما تقر؟ی چيدعوا برا _        
 

 را ادامه مشی مستقری مساری و مازچدی پی به راست میهمزمان با حرفش تاکس        
 .  دهمی می ام را به صندلهی راحت شده تکیالی دهد و من با خیم
 

 !کمربندتو ببند _        
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 بندم که باز با همان لحن و حالت یکمربندم را م! ستیلحنش آرام اما کامال جد        

 :دی گوی آنکه نگاهم کند میب
 

 کجا برم؟ _        
 

 . کن و خودت بروادهی گوشه پنی مرا هممی شود بگوی نممی که روستیجو طور        
 دهم آرام ی مرونی که نگاهم را از پنجره به بی نواختن ساز مخالفت، در حالالی خیب
 :می گویم
 

 ناژوان _        
 

 . دهدی کند و در سکوت به راندنش ادامه می پخش را بلند ميصدا        
 

 ي راند و جز صدای را در سکوت مری از مسقهی در حدود پانزده دقيزیچ        
 .ستی نيگری دي صداچی هچد،ی پی منی که از پخش در ماشیخوانندگان

 رهیخ.  آمده از آن حال معذب و پر استرس درآمده امشی سکوت پریتحت تاث        
 فرستادن نفسش حواسم رونی بي سپارم که صدای می ابي گوشم را به صدارونیبه ب

 کرده و سرعتمان ری روان گبای تقریکی ست که در ترافي اقهیدو دق.  دهدیرا به او م
 .کم شده است

 شود نگاهم خود به خود به سمتش ی باعث منی پخش ماشيکم شدن صدا        
 که به ی فشارد و در حالی را به هم مشی دهد و لب هایابرو باال م.  شوددهیکش

 :دی گوی کند، می اشاره منی پخش ماشستمیس
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 .می با هم حرف بزننی اي دم به جای محیترج _        
 

 نی کنم حاال که او به خاطر رساندن من هرچند به خواست خودش، در ایفکر م        
 قی دقانی گفت در برابر دارمشوم و ای که مي آن گاردالی خی افتاده، بری گکیتراف

 . آمده نه به خودم و نه به او زهر کنمشی پيهر چند اجبرا
 

 نشسته بر صورتش در ي خواند انگار که کل اخم هایموافقتم را از چهره ام م        
 . دهدی تکان متی شود و سرش را با رضای از چهره اش پاك مریطول مس

 
  خواد؟ی می دلم چقای االن دقی دونیم _        

 
 :دی گوی کند و می حواله ام می نگاهمی کرده نزی کنم که چشم ریفقط نگاهش م        

 
 .ا سس مخصوص سرآشپز بي سوخارگویم _        

 
 هم یلی کنم تعجبم خی می کند و من فقط سعی ادا میسرآشپزش را با لحن خاص        

 . خنددی فهمد و می حال او منی نباشد با اانیع

 کردن، مقابلم نیی باال پای دارد و بعد از کمی اش را از پشت فرمان بر میگوش        
 :ردی گیم
 

 .نمهی دوربي ش تو ممورهی گرفتم بقی که با گوشهیی فقط عکسانایا _        
 

 که از یی عکسهایکی یکی و رمی گی را از دستش میمبهوت و مسکوت گوش        
 ی سفارش داده اش را از نظر مي رستوران گرفته و غذاهارونی درون و بيفضا

 .می در حال رفتن هستنی پشت به دوربی از عکس ها و من و طوبیکیدر . گذرانم
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 بعد ی که طوبیی از چند غذایکی شده که ی مکی شود انقدر به من نزدیباورم نم        
 سپرد را خورده باشد ی در کنارش، اغلب پختش را به من مدنمیاز سال اولِ آموزش د

 . باشمدهی هم او را ندکباری یو من حت

 دارم و به چهره اش ی بر میچشم از گوش.  کنمی خودم حس مينگاهش را رو        
 . دهمیم
 

مطمئن بودم کار ...  کردمی دستپختت رو ازش حس مي مزه شهیباورت م _        
 . پرس و جو هم مطمئن شدمکمیبا ... خودته

 
 ی چند لحظه نگاهم مرم،ی گی را به طرفش میگوش. می دانم چه بگویواقعا نم        

 :دی گوی از دستم آرام میکند و همزمان با گرفتن گوش
 

 ! رو از ته دل بخواد هما، محاله بهش نرسهيزی آدم چهیکاف _        
 

 ام ی از زندگزهای چیلیمن قبل ترها خ.  حرفش را اصال قبول نداشتمنیخب من ا        
 دهی دلم اما نشده بود؛ نرسيخواسته بودم؛ نه فقط از ته دل بلکه با تک تک ذره ها

 !بودم

 :رمی زبانم را بگي توانم جلویاما باز هم نم کنم یهر چه م        
 

 !ستی آدم کم نی سرنوشت تو زندگریبه نظر من تاث!... ستیمحال ن _        
 

سخت شدن چهره اش را .  منظورم را درك کندار،ی تعجب ندارد که مازيخب جا        
 ی جمله ام را مي ادامه عی رفع و رجوع سري گذارم و برای دانستن منی هميبه پا

 :رمیگ



 1134 

 
 ... کهنهی منظور ایعنیخب _        

 
 ... نکن هماهی من خودتو توجشیپ _        

 
 ی را جمع ممیمعذب دست و پا. ردی گی را مراههی بریانگار باز بحث دارد مس        

 :ندی نشی در گوشم مشیکنم که صدا
 

 یم...  که تو دلتهیکرت بشه اون فکر و ذي همه یعنی... گفتم از ته دل هما _        
 خواستن فکر نی بار به اهیاما شد ... ادی زیلی خ؛ی خواستی رو میدونم که اون زندگ

 ... افکارت نباشهي نهی و نسترن پس زمیکن
 

 ي را در اندك فضانیماش.  چرخدی مشی اندك سرم به سویناخودآگاه با اخم        
 اش را به هی تکیکم.  کندی راند و باز ترمز می به جلو مي مترکی روبرو يباز شده 

 . دوزدی دهد و مهربان نگاهش را به من میدر م
 

 و خب ی خوشبختشو داشتي آرزوزی از هر چشی دونم، تو بی که مییتا اونجا_        
 ...يدی دی بودن با نسترن مي رو هم توشی خوشبختادمهی که ییبازم تا اونجا

 
  خواست چه؟ی دلم عشقش را منکهیت اما ا داشقتی حقنیخب ا        

 بوده، خواست دلِ من، شد در لی هم دخدی فري چون اراده دی مورد شانیدر ا        
 قبل از ي آن روزها دیشا.  تمام شددهی شش ماهه که به ثمر نرسهی زندگکیحد 

 ي گذاشتم نه فقط روی عشقش مي را رودی تمرکزم از خواستن فري همه دیازدواج با
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 دست آورده بودم و خودم ادامه اش را به چون هرچه که بود من داشتنش را. داشتنش
 !نخواستم

 . دلم را بفهمدي ترسم حرف هایم!  گفتی راست ماریانگار ماز        
 

حاال که باب . رمی گی کنند می که با آرامش صورتم را رصد مینگاه از چشمان        
 توان به زبان آوردنشان را ي که شادیی هازی آمد چیبحث باز شده بود، بدم نم

 چپ زده بود و ی علي مورد خودش را به کوچه نیمامان که کال در ا. نداشت را بشونم
 توانست ی مدی شااریماز.  داشتيری درگفتنهامون هم که با خودش سر گفتن و نگ

 . روشن کندمی ها را برازی چیلیخ
 

 االن خوشبخته؟ _        
 

 ! دونمیمن _        
 

 . کنم که بفهمد حرفش را باور نکرده امی نگاهش ميطور        

 :دی گوی آورد و مرموزانه می مکی کرده سرش را نزدزیچشم ر        
 

 !ی ما نداشته باشي از دعواي دونم خبری مدیبع _        
 

 :می گوی کشم و می مینفس. ستیاحتماال منظورش شاد        
 

 . گفتییزای چهی يشاد _        
 

 بود دهی روابط ما کنار کشي رهی بعد از رفتن تو خودشو از دايهرچند شاد _        
 ... محمدهي دونه به واسطه ی ميزیحاال اگرم چ...  مزاحمش شدمیلیالبته من خ
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 ؟يرابطه ندار... دی با فرگهید _        

 
 دهد چهره اش یهش را به من م که نگانباری راند و ای را جلو منی ماشیباز کم        

 ! ستيکامال جد
 

 .دمی سواالتو جواب ميمن همه ...  سوال من جواب بدههیتو به  _        
 

 ! کردی میگروکش        

 اصال نگو و سرم را به سمت پنجره بر گردانم و می خواهد بگویدلم م. مهم نبود        
 دوانده که سرکوب شهی در وجودم ریقی عمي اما حس کنجکاومی نگوچی هگرید

 خواند که یاو هم احتماال حسم را از چهره ام م.  استلی کار حضرت فبایکردنش تقر
 :دی گشایزبان به پرسش م

 
 از سه سال شتری خوام بدونم االن که بیفقط م...  به احساست ندارميکار_        

 ...ي حاال که انقدر عوض شد،یحاال که بر گش... گذشته
 

 و ردی گی شود و دستش دور فرمان مشت، نگاهش را میچهره اش سخت م        
 : دهدیادامه م

 
 ه؟ی چدی در مورد فرتیمیتصم _        

 
 طی که در شرایآن هم سوال.  را از جانب او ندارمدنی طور سوال پرسنیانتظار ا        

 ی دهد می که رخ نمی رخمی نگاهم را به ني جدیلیخ! حال حاضر کامال دو پهلوست
 :می گویدهم و م
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 ه؟ی منظورت چقایدق _        

 
 ه؟ی چدی با فرفتی در کار نباشه تکلی خوام بدونم اگه نسترنیم _        

 
 ! دونم نسترن برگشتهیم _        

 
 : دهدی رخ به رخم مي جدیلی گردد و خیبه سمتم بر م        

 
 ! تنهاستدی و فرستیتو فکر کن نسترن ن _        

 
 . دهمی و به روبرو مرمی گی اش مینگاه از رخ سنگ        

 شتری ترسم جوابم او را بیاما م! دی شک و تردیب.  خودم واضح استيجوابم برا        
 :در افکارش مصمم کند

 
 !جواب بده...  کنم همایخواهش م _        

 
 :می گوی و محکم ميجد. گذارم جوابش بی توانم بی ست که نميلحنش طور        

 
 دوباره ی به زندگیلی مچی که پشت سر گذاشتم؛ هی اتفاقاتياالن با وجود همه  _        
 !چه نسترن باشه چه نباشه.  ندارمدیبا فر

 
 است انی شود آنقدر عی رها منی ماشي که از جانبش در فضاينفس حبس شده ا        

 و بی و غربی عجی کنم که با حسینگاهش م.  سوزدی مشی دلم برايکه لحظه ا
 :دی گوی ملتمس می کند و با چشمانی ناب نگاهم میمحبت
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  نه؟گهیچرا د _        
 

 اما به ،ی دوست داشتنتی نهای بي خاطره کی از ی من حکم نقشي برادیفر        
 کردم یانکار نم را دیعالقه ام به فر.  دردناك را داشتشتری بدی شای و حتزانیهمان م

 نی در اگری و تلخ بود که دقی گرفتم، آنقدر عمی اش ميادآوری که از ياما حس درد
 کنار یی نداشتند، توانامی برای که جز تلخاتسن و با پشت سر گذاشتن آن خاطر

 .آمدن با آن را نداشتم

 ! سوزانکی و چشم نواز و از نزدبای مثل آتش بود؛ از دور زمی برادیعشق فر        

 . نداشتمي قصد خودسوزگریو من د        
 

 هما _        
 

 آنکه جواب نگاه منتظرش را بدهم ي به جامی آی مرونی از افکارم بشیبا صدا        
 :می گویم
 

 ! سوالهی فقط یگفت _        
 

ل  بغي نهی که از آی دهد و در حالی مابانینگاهش را به خ.  آنکه اصرار کندیب        
 :دی گوی کند میپشت سرش را نگاه م

 
 . بپرسي داریهر سوال _        

 
همان . ستی جواب گذاشتنش در چهره اش نی از بیناراحت.  کنمی نگاهش میکم        

 . به مذاقش خوش آمدهیجواب انگار به قدر کاف
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 ي که ازت خواسته بودم و انجامش دادي که کاري خواستم به خاطریاول م _        
 .تشکر کنم

 
 :دی گوی کند و می خم میسرش را اندک        

 
 ؟يبعد... قابل تو رو نداشت _        

 
 :می گوی از لحنش و در همان حال مردی گیخنده ام م        

 
 . سوال نبودنیا _        

 
 ی هوا و وقت نشناسم را نگاه می بي خنده یقی گردد و با چنان حس عمیبر م        
 . کنمی را جمع ممیه باز معذب شده دست و پاکند ک

 ؟! کردمی همه حس چه منیمن با ا        
 

 . خنده رو دارمنیمن عکس ا _        
 

 . را در چنگال داردمتی شئ گرانقکی که انگار دی گوی ميجور        

 :می گوی مي کنم لبخند سرکشم را با اخم بپوشانم و جدی میسع        
 

 !ی اطالعم ازم عکس گرفتی بي نکردی درستکار_        
 

 به یالی خی و با بردی گی لبخند نگاهش را مکی از يری نظیسرخوشانه با طرح ب        
 . نداردی به تو ربطدیانگار بگو.  دهدیروبرو م

 :دی گوی دهم که می مابانی و سکوت کرده نگاهم را به خمی گوی نميزیچ        
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 سواالت تموم شد؟_        

 ام به ي کنم و باز مستاصل در برابر کنجکاوی منی را سبک سنگطی شرایکم        
 :می گوی چرخم و میطرفش م

 
 ؟يهنوز جواب سوال اولمو نداد _        

 
 :دی گوی دوزد و می متفکرانه چشم به چشمانم میکم        

 
  خوشبختن؟نکهیا _        

 
 .می گویآرام "هوم" دهم و یکوتاه سر تکان م        

 
بعدم خب من که تو .  ندارمدی با فری آنچناني رابطه گهی من واقعا دنکهیاول ا _        

نسترن ...  در ارتباطهدی دونم نسترن برگشته و االن با فریفقط م... ستمیدل اونا ن
 رانی اومد اشی پمی سال و نکیحدودا 

 
  کجاست؟ی دونستیم _        

 
 کی شود و عاقبت از چنگال ترافیقبل از آنکه جوابم را دهد وارد بزرگراه م        

 .می کنی مداینجات پ

 :دی گوی کشد و می مینفس راحت.  کندی مادیسرعتش را ز        
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 مدت نیتمام ا...  داشتم و با همونم تماس گرفتمشیی شماره از داهیمن فقط  _        
اما ارتباط ...  ساکن شدشیی داي که برگشت، کرج خونه میوقت...  بودهشیی داشیپ

 ... فقط چند ماهه که شکل گرفتهدیدوباره ش با فر
 

 :می گوی باال رفته ميبا ابرو ها        
 

 ر؟یچرا انقدر د _        
 

 : کشدیچهره در هم م        
 

 خودشون ي جاری ددی فری زندگي توراتیی که تغی دونی دونم تو هم میمن م _        
 لی که با نسترن اون اواییدارای دياز اون طرفم تو... دی از فرنی کنن؛ ای مدایرو پ

 شییهرچند قبل از برگشتنش دا...  نداشتی مناسبیلی خیاومدنش داشتم، وضع روح
از من خواست هواش ... به تنها اومدنش نبود ی راضیی جوراهیبا من تماس گرفت، 

 ...داشته باشم
 

 چرا؟ _        
 

 یی گفت به خاطر کارای مشییدا...  اونجا تحت نظر روانپزشک بودهنکهیمثل ا _        
 اتی نکردم که االن جزئری خودمو درگیلیدروغ چرا من خ...  کردناریکه باباش و خشا

 روانپزشک هی هم نجای بود که انی اومد ای از دستم بر م کهيفقط تنها کار... رو بدونم
 .ردم کنم و کدایخوب براش پ

 
 ؟ی نگفتدیبه فر _        
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 و برگشتم تهران، دمتی اون پارك دي بار تونی آخري که برايمن همون روز _        
...  کردی که مثل ربات فقط کار مدیفر...  رو انجام دادمي که ازم خواسته بوديکار

چند ... رانی اادی گرفت بمی بعد از تماس من، تصممی سال و نکی از شترینسترنم که ب
 ي رابطه اگهی و دمی شده بودری با هم درگدیفر  قبل از اومدنشم که من ویماه

 ... نگمدی به فريزی برگشت خواست چیالبته خود نسترنم وقت... مینداشت
 

 ران؟ی دونست که برگشته ای نمدی فرشی چند ماه پنی تا همیعنی _        
 

منم فقط به ... دی رو ددی کنم چند ماه بعد از اومدنش بود که فریفکر م! بایتقر _        
 گفته بود رو شیی دای هرچیعنی م،ی باخبرش کردشی محمد از وضع روحيواسطه 

 .نیگفتم بهش هم
 

 :می گویمردد م        
 

  برگرده؟ي دونه تو خبرش کردی میعنی _        
 

 ي رو پازی به برگشت گرفت همه چیمیاز نسترنم خواستم که اگه تصم... نه _        
 فقط یهمونجور که خواست...  نگهدی ماجرا به فرنی از ايزیخواست خودش بذاره و چ

 شمی روحتیدر مورد وضع...  با خودشهمی کردم و گفتم تصمحی رو براش تشرطیشرا
به هر حال ...  رو گفتهزای چنی بوده و انگران شیی بگه چون دادی گفتم به فربه محمد

 منو ي نبود شماره دی بار اول اومد دنبالش، چون فري همون روزا که براشییدا
 ...داشت

 
 . را بداندنی ادی خواست فریدلم نم.  شودی راحت مالمیخ        
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 : دهمی و به روبرو مرمی گی رخش ممینگاه از ن        
 

  کنن؟یازدواج نم... چرا _        
 

 :دی گوی بامزه می کند و با حالتیچند لحظه سکوت م        
 

 ! بدونهشتری بدیالبته محمد شا! باور کن...  دونمی نمگهی دنویا _        
 

 االن حالش خوبه؟ _        
 

 نسترن؟ _        
 

 : دهمیفقط سر تکان م        
 

 ...  بهتر شدهیلیخ _        
 

 ش؟ینی بیمرتب م _        
 

 : خنددیبا صدا به لحن کنجکاوم م        
 

  ؟دمشی دهی اومده بود آتلشیچند وقت پ...  خانم مارپلرینه خ _        
 

 ی کند که خودش مبمی نصيگری نشان دهم و صفت دی ترسم باز عکس العملیم        
 :دیگو
 

  تو خبر نداره؟ي از جایمنم گفتم کس... هی خواست تو رو ببیم _        
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 !یدروغ گفت _        

 
 ...گهی تو خبر نداشت دي از جایدروغ نگفتم خب کس _        

 
 : دهدی اندازد و ادامه می به غبغب ميباد        

 
 !ستمی نیفقط من خبر داشتم؛ منم که هر کس _        

 
 ی انحرافي هاری بحث به مسنکهی اي کنم و برایخنده ام را از حالتش کنترل م        

 :می گوی نشود مدهیکش
 

 نه؟ی خواست منو ببیچرا م _        
 

 : دهدی باال می را کمشیشانه ها        
 

 کال دست ی کردم دوست نداشته باشیبه هر حال من چون فکر م...  دونمینم _        
 .به سرش کردم

 
 :دی گوی مي کند و کامال جدی خم ممیسرش را به سو        

 
 ش؟ینی ببي خوایم _        

 
 !نه.  دهمی مرونینگاهم را از پنجره به ب        

 دوست ی کرده باشم بعضراییهر چقدر هم تغ.  خواستی را نمدنشیواقعا دلم د        
 . مانندی می ها، همانطور دوست نداشتنینداشتن
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 !دی گوی نميزی چگری و دردی گی کنم خودش از سکوتم جوابش را میفکر م        

 ی کامال مرا ماری دانم که مازی را اعتراف کنم اما ته دلم منیدوست ندارم ا        
 . ترساندی خوب بودن مرا می گاهنی در عنیشناشد و از بر است انگار و ا

 
 ی مسافتیعاقبت بعد از ط.  دهمی مرونی ناژوان نفسم را بي ورودي تابلودنیبا د        
 .میدی رسیطوالن

 
 کدوم قسمت برم؟ _        

 
 در دی گوی که مرمی گی مامان را مي آورم و شماره ی در معی ام را سریگوش        
 ی نمفشی ها را ندارد و آنها هم حری هستند و گلبرگ توان دل کندن از ماهومیآکوار
 .شوند

 
 ام کند اما در کمال ادهی رسد پی مومی که به آکواری قسمتي وروديمنتظرم روبرو        

.  کندی را خاموش منی شود و ماشی منگی و سرباز پارکی خاکيتعجبم وارد محوطه 
 : کنمی را آغاز می آورم و مراسم خداحافظی خودم نميبه رو

 
 .ممنون... ي بودکیهمش تو تراف... ي زحمت افتادي تویلیببخش خ _        

 
 آره؟! گهی برو دی گفتی زبونی با زبون بیعنی نیاالن ا _        

 
 رفع و ي برای حرف دلم را به زبان آورده، دنبال حرفقای دقنکهیخجالت زده از ا        

 :دی گوی می گردم که با لحن خاصیرجوع م
 

 ...در ضمن.  عمرم بودری مسنی بهترنیا _        
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 . شودی مادهی کند و پیاو اما در را باز م.  شودی در خشک مرهی دستگيدستم رو        

 کنم که درب سمت مرا ی را نگاهم منی دور زدنش از مقابل ماشریمتعجب مس        
 . شومادهی توانم پی که نمردی گی قرار مي طورمی کند و روبرویباز م

 :دی گوی کنم که میمعذب نگاهش م        
 

اگه به خودم باشه دوست دارم االن ...  ندارمي پنهان کاري برایلیمن دل _        
 ...اما...  ماردتشی پامیهمراهت ب

 
 آرام یلیخ.  کندیمنتظر نگاهم م.  کشدی رود و در را هم با خودش میعقب م        

 می بندد و باز روبرویدر را آرام م.  شومی مادهی کنم و پینفس حبس شده ام را آزاد م
 .ردی گیقرار م

 
 .ي دوست ندارنوی دونم که ایم... اما خواست تو برام مهمه _        

 
 خدا ي شهیهم.  قرار نگرفته امطی شرانی گاه در اچیمن ه. می دانم چه بگوینم        
 ابراز عالقه اری همان روزها که مازیحت. دمی کس را جز او ندچی بودم و هدی فرریدرگ

 .دمی دی مشابه حاال نداشتم چون او را هم نمیکرده بود، حس

 من بودم که خودم و احساسم را خرج نی اشهیهم.  اشباع بودمدی از فرشهیمن هم        
 از شی براي انتظارچی هی بشهی کرد، همی خودش را خرج من نمی کردم، کسیم

 . گذاشتمی مهیعشقم ما

 نی ندارم و هماری مازي رفتارهايا بري شده انیی تعشی واکنش از پچیو حاال ه        
 .ندی بببی خواهد او هم مثل من آسیمخصوصا که دلم نم.  کندیمستاصلم م
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 ... خوامیاما نم... من واقعا ازت ممنونم _        
 

 . کنمیمعذب مکث م        
 

 ؟ی چي خواینم _        
 

 . کنمدوارتی امی خوام الکینم _        
 

 : رودی باالتر نمراهنشی پي قهیسکوت کرده و من نگاهم از         
 

 !ی من تلف کني خوام عمرتو پاینم _        
 

 :دی گوی کند و شمرده شمرده و محکم مینفسش را پوف م        
 

 دور و ادی رنگ و وارنگ زي شغلم دخترايبه واسطه ...  و چهار سالمه همایس _        
 گنیدروغ نم...  تونستم روشون فکر کنمی بودن که ميادی زي هانهیگز... برم بودن

 حمیمن ترج...  بذارم اما نشدشی کردم که قدم پی سعیحت... فکر هم کردمیگاه
 اگه اون منو دوست یحت...  دوستش دارماشقانه بوده و هست که عی با تنها کسیزندگ

 ي بار همه هی دم اون ی محی و من ترجکنهی می بار زندگهیآدم فقط ... نداشته باشه
تا بخوام ...  خواد بکنمی وجود مي که دلم با همه يزی به اون چدنی رسيتالشم رو برا
 و به عقب مدی به آخر خط رسی وقتينجوریا.  کنمی معمولی زندگهی ریخودمو درگ

 . تالشم رو کردمي راحته که همه المینگاه کردم خ
 

 انی اخم می آورم و حوالیهم را آرام آرام باال م و نگارمی گی اش مقهیچشم از         
 . کنمی ثابت مشیدو ابرو
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 ؟ی تا آخر عمرت تنها بموني خوایم _        

 
 ماند ی چشمانم مي رهی کند و آن قدر خی آنکه جوابم را دهد سرش را خم میب        

 : دهمیتا نگاهم را به چشمانش م
 

 ؟ی خواد فکر کنی که تو رو ميتا حاال شده به من به چشم مرد _        
 

 : خواهدی ندارم و دلم فقط رفتن مشی برایجواب        
 

 ؟ی کنی معذبم ميدار... اری کنم مازیخواهش م _        
 

 ...ی شناسیتو اصال منو نم _        
 

 :می گوی زند می بد مبی که عجی و با قلبرمی گینگاهم را م        
 

 مامان منتظرمه _        
 

  هما؟ی کنی فرار میاز چ _        
 

 که قلبم ی خواستم فرار کنم؛ از خودم، از او، از احساساتی گفت، میراست م        
 ی نداشتم و از بغضشی برایفی که تعریاز حس و حال.  نداشترششانی پذي برایدرک

 . نشسته بودمیکه در گلو
 

  برات تموم شده؟دی فریگفت _        
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 !لطفا تمومش کن... اری به اون نداره مازیربط _        
 

  کنه؟ی متتی اذیچ _        
 

 : کنمیمستاصل نگاهش م        
 

 ... برام سختهاریماز _        
 

  بودم؟تی قبلی زندگانی من تو جرنکهی سخته؟ ایچ _        
 

 ازدواج دوباره ی کردم آمادگیمن حس م.  هم بودگری دي دردهایلیخ.  بودنیا        
 !دمی ترسیاصال از ازدواج م. را ندارم

 دی اندازم تا شای او منی ترسم و توپ را در زمیاز گفتن حس و حال خودم م        
 :دست بردارد

 
 و عذاب یوفتی گذشتم نادی ینی منو ببشهیمگه م... ستی تو سخت نيبرا _        
 ؟ینکش

 
 همه نیا...  کنن و خوشبختنی دوباره ازدواج مرن،ی گی همه آدم طالق منیا _        

 ی اونا دارن با عذاب زندگي همه یعنی...  کنننی باز ازدواج مرهیمیآدم همسرشون م
 کنن؟یم
 

 : شومیکالفه م        
 

  ما فرق داره؟طی شرای دونیخودت م _        
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 : غردی در هم ميدست به کمر کالفه با اخم ها        

 
 ي زدنت براشی خودم به آب و آتيفقط چون من با چشما...  داره یچه فرق _        

 ... خوردیلی ازت سی چون به خاطرش حتای دم؟ی رو ددیفر
 

 : رومی حرفش مانیشرمزده به م        
 

 . کنمیخواهش م... اریماز _        
 

 و آرام دی آی مشی پیقدم.  فشاردی فرستد و چشمانش را می مرونینفسش را ب        
 :دی گویم
 

 .زمیببخش عز _        
 

 . شودی نبض مکپارجهیتمام تنم         
 

 مشائل فکر یلی من به خستیآره دروغ ن...  هماستیگذشتت برام مهم ن _        
 خواستنت بازم برام در دمیچون د...  خودم حل کردمي برازویاما همه چ... کردم

 خوام بهم فکر یفقط م... ی خوام معذب بشینم...  کنمتتی خوام اذینم...  تهیاولو
 بهت ابراز عالقه کرده و در شیسالها پ نه به عنوان دوست همسر سابقت که... یکن

 رو با تموم یست که هینی که تو رو هميبه عنوان مرد...  بودهتی زندگي همه انیجر
 ... قبول دارهتی زندگياتفاقا
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 زنند که تا به حال ی مادی را فری نگاه و چشمانش همه و همه حسش،یلحن و صدا        
 نیی پاي برای به سختمیگلو.  به بند آمدن نفسم نماندهيزیچ. تجربه نکرده ام

 . خوردیفرستادن بزاق دهانم تکان م
 

بهت قول ... ی فرصت که خودمو بشناسهی...  خوام ازت همای فرصت مهیفقط  _        
 ...رمی چون و چرا بپذی که جوابت باشه بيزی بعدش هر چدمیم
 

 شومو ی که درمانده تر مدی گوی مي ادانهی آخرش را با چنان حس نااميجمله         
 :دی گوی میبی به بارش چشمانم نمانده که با حال عجيزی کنم چیحس م

 
 ! فرصت باشمهی همه سال صبر کردن مستحق نی کنم بعد از ایفکر م _        

 
 کنم تا خودم را ی تالشم را مي و همه رمی گینگاهم را م.  افتدیچانه ام به لرزه م        

 .کنترل کنم
 

 ...دمی بهت نمی قولچیمن ه... من _        
 

 ، خب؟ فرصتهی فرصت به من بده، فقط هیتو فقط  _        
 

 : نالمی است مشیهمانطور که نگاهم به کفش ها        
 

 .فکر کنم... دیبا _        
 

 :دی گوی طاقت میب        
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 نی هم از داشتن ای برداشتچیه...  خوامی فرصت مهیمن فقط ...  همایبه چ _        
 خب؟... فکر کنیبعد تو هر چقدر خواست...  کنمیفرصت نم

 
 اجازه ی بی دهم و قطره اشکی آرام تکان میلیکالفه از حس و حالمان سرم را خ        

 ی خوش در گوشم می چکد و زمزمه اش با حس و حالی کفشش مياز چشمانم رو
 :ندینش
 

 !زمیعز... ممنونم _        

 . ندارمی کشم و از دست افکارم خالصیظرفها را آب م        

 مامان منتظر است تا دمی فهمیم.  بودماوردهی نانیحضورش به م از یهنوز حرف        
 مالقات اری با مازودی که خودش حدس زده يشاد.  کندی اما اصرار نممی بگويزیچ

 دشیی گذاشته بود و من هم فقط با تکان سر تاانیداشته ام، فقط حدسش را در م
 .کرده بودم

 
. دی آی ازم بر نميگری کار دچیهفکرم مشغول ست، آنقدر که جز فکر کردن         

 مغزم وجود ي در سلول هااری هضم حرف ها و احساسات مازي هامیاصال انگار آنز
 ... را تجربه نکرده امطی شرانیتا به حال ا. جمیگ. می آی نمرونیندارند،که از فکرش ب

 
 تموم نشد؟ _        

 
 گذارم و سرم را به سمت هامون که یظرف درون دستم را درون آبچکان م        

 :می گوی چرخانم و آرام می زده مهی تکواریپشت سرم به د
 

 . نموندهيزی چگهید _        
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 . خرهی بخرم، خودشم که نمیی ذاره براش ظرف شویمامان نم _        

 
 . خواهدیدلم فقط در سکوت فکر کردن م. دی آیحرفم نم. می گوی نميزیچ        

انگار قصد . دی آی کف آشپزخانه مکی سرامي روی شدن صندلدهی کشيصدا        
 .رفتن ندارد

 ی مشانی سر جایکی یکی کشم و ی صبر و حوصله آب متیقاشق ها را در نها        
 .گذارم

 
 هاله _        

 
 کند و نگاهم ی منی مزی گلبرگ چهره ام را به تبسمنیریگفتن ش "خاله" يصدا        

 ي هاینی زمبی شده از سی خالی دستشی دهم که پی مستادهی امیبه او که کنار پا
 ... کندی گرفته و منتظر نگاهم ممی اش را به سویسس

 
 ..زمیجانم عز _        

 
 ي از گونه ی شوم و با تمام وجودم گلیخم م. رمی گی را از دستش میشدستیپ        
 . شودیخندان با ورجه وورجه کردن از آشپزخانه خارج م و او نمی چی اش میمخمل

.  اندازمی به اطرافم مینگاه.  گذارمی و در آبچکان ممی شوی را هم می دستشیپ        
 .می بردارم و بشوگری بار دکی خواهد ظرف ها را ی و من دل مستی نيگریظرف د

 و اسکاچ به می درآورم با سیکی یکی مغزم را ي توانستم سلول هایکاش م        
 ! برگردانمشانی فکر ها پاك شدند سر جاي از همه ی و وقتوفتمیجانش ب
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 در دنی دوبیدلم عج.  کنمی هدف ظرف ها را نگاه می بنطوریچند لحظه هم        
 امواج ي آب دهم تا افکارم با صدايآنقدر بدوم و دل به صدا.  خواهدیکنار ساحل را م

 . جا بماندمیآب پشت قدم ها
 

  هما؟ینیشیم _        
 

 . گردمی بر مشی صدايبه سو        

 را هم کنار شبندیپ.  آورمیدستکش ها را از دستم در م.  دهمی مرونینفسم را ب        
 .نمی نشی مشی کنم و روبروی مزانی آونکیس
 

 نی خواستم حاال که بعد از ای بود که نمنی اي نگفتم برادی از فريزیمن اگه چ _        
 ...يزی و حالت خوبه باز به هم بریهمه وقت برگشت

 
 : کنمی کج نگاهش مي زنم و با سری چانه ام مریدست ز        

 
 ؟يهنوز باورم نکرد _        

 
... ی بشي باز اونجوردمی ترسی بودم مدهی هات دیمن تو رو تو اوج افسردگ _        

 ...میدی ترسیهممون م
 

 . خواهدی مهی دانم چرا دلم گرینم        

 . دارمی چانه بر مری موقع و دست از زی بغض بنی پوشش اي خندم برایم        
 

 ...ستمیناراحت ن _        
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 .ي هم حق داریاگه باش _        
 

 ...خوبم هامون فقط فکرم مشغوله _        
 

 ؟یمشغولِ چ _        
 

 ی گفتن و نگفتن مانیدر ذهنم م.  کشمی می خط و خطوط فرضزی مي رویکم        
 : پرسدی که مردد ممی آیروم و م

 
 اره؟یمربوط به ماز _        

 
 . دهمیبا مکث سرم را تکان م        

 
 هوم _        

 
. می بگويزی خواهم چی او هم منتظر است تا خودم اگر مدیشا.  کندیسکوت م        

 ی منی به مغزم از بشی حرف های چسبندگنی گذاشتم ای مانی درمی اگر با کسدیشا
 . شدمیرفت و از دست افکارم خالص م

 
 .دمشیامروز د _        

 
 خب؟ _        

 
 است و دی جدمی هامون براشی درخواستش پانی از بدنی حس خجالت کشنیا        

 .دی فهمیکاش خودش م!  در گفتنیی عدم توانانیا.  کندی را در هم ممیاخم ها
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 م؟یوندیآقا اجازه هست ما هم به شما بپ _        
 

 که به حالت اجازه انگشتش را باال گرفته و گلبرگ که کنارش يبه سمت شاد        
هامون بلند .  کنمی چرخم و با لبخند به نشستن دعوتشان می خورد میتکان تکان م

 کند ی برد بلند می را به آسمان مغشی که جیجانی حرکت هکیگلبرگ را با .  شودیم
 کند و به ی باز مشیبرا.  آوردی مرونیزر بی از فری بستکی.  نشاندی مزی ميو رو

 . دهدیدستش م

 ي رود و برای آماده به خدمت مامان مشهی هم با خنده به سمت سماور هميشاد        
 یذارد و خودش هم کنارم م گی مزی مي روی و با پولکزدی ری ميهر سه نفرمان چا

 .ندینش
 

 مامان کجاست؟ _        
 

 .مشغول نماز بودن تو اتاقشون _        
 

 ری اش جا گی قبلي نشاند و خودش هم سر جای می صندليهامون گلبرگ را رو        
 . شودیم

سکوتمان .  کندی به صحبتمان نمي اشاره اگری کشد و دی را جلو مشیاستکان چا        
 :دی معذب بگوی کمي شود تا شادیباعث م

 
 ...میمزاحم صحبتتون شد _        

 
 ... گذارمی دستش مي کنم و دستم را رویبا اخم نگاهش م        
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 ...هی چه حرفنیا _        
 

 :دی گویهامون هم خطاب به او م        
 

 ... به صحبت ندارهیلیهما خودش م... یانیشما که خودت در جر _        
 

 : کندی خواهرانه نگاهم ميشاد        
 

 . کنه بگوی متتی اذيزی هما اگه چزیتو خودت نر _        
 

 . کندیهامون هم منتظر نگاهم م        

 :می گوی به بخارش مرهی کنم و خی فوت ممی چاينفسم را رو        
 

 . دادهيشنهادی چه پاری که مازدی حدس بزندیفکر کنم هر دوتون بتون _        
 

 ی اما هامون در سکوت و متفکر فقط نگاهم مدی گویم "خب" جانی با هيشاد        
 .کند

 
 !جمیخب گ... من _        

 
 ؟یجیچرا گ _        

 
 دانم فقط هر چه در ی را نملشی ست که خودم هم دلی سوالقایسوال هامون دق        

 : آورمی گذرد را به زبان میسرم م
 

 . ترسمیم _        
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 : فشاردی با محبت دستم را ميشاد        

 
 .ترس نداره که قربونت برم _        

 
 ! نداشتمي هم انتظارگرانی از ددمی فهمیمن خودم حالم را نم        

 
 ؟ي بهش دادیچه جواب _        

 
 : دهمیمون مباز نگاهم را به چشمان متفکر ها        

 
 . کنمی شد که گفتم فکر مي طورطیشرا... من خب _        

 
 :می گویکالفه م. شودی فشرده مي دهد و دستم در دست شادیسرش را تکان م        

 
 ... فکر کنمدی بای دونم به چیاما نم _        

 
 :دی گوی مي و با لحن خنده داری به شوخيشاد        

 
 . هامون خاني البته با اجازه گه،ی دی فکر کناری به مازدی بازمیخب عز _        

 
 . کندی نگاهم مي اندازم که با لبخند محوی به هامون می خندم و نگاهیکوتاه م        

 
 که من هنوز فکر نکرده هشتاد درصد مغزم کامال جوابش نجاستیخب مشکل ا_        

 ... دارهيری شم که خود درگهیبق... هیمنف
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 :دی گوی مضی با غيشاد        
 

 ... کننده ستدواری امنمیخوبه خداروشکر هم _        
 

 :  آورمی منیی را پامیصدا        
 

اما خب من مطلقه م ...  رو هم بذارم کنارگهی مسائل دياصال بخوام همه  _        
 ؟يشاد

 
 ؟ي قتل که نکردیباش _        

 
 ...شهی می زنه، پس خانوادش چیودش حرف م همش از جانب خاریماز _        

 
  ؟یبه خودشم گفت _        

 
 دهم و کالفه از ی تکان میسرم را به نف.  دهمینگاهم را به اخم محو هامون م        

 :می گویدست خودم م
 

 خواد فرار ی و فقط دلم مشهی حرف بزنم کله م پوك مدی بای دونم چرا وقتینم _        
 ...کنم

 
 پخش ي آب شده از چوب درون دست گلبرگ و صدامهی نیبا جدا شدن بستن        

 شود که چشمان گرد ی مدهی کششی به سومانیشدنش کف آشپزخانه نگاه هر سه 
 . در همشی شودو اخم های منیشده اش کم کم خشمگ
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 درون ی دم نگاهش به چوب خالکی که ی افتم از گلبرگی اراده به خنده میب        
 ي خنده يکم کم صدا. نی زمي اش روی بستني دم به جنازه کیدستش است و 

 . کندی نگاه مي شود و گلبرگ با بغض به شادی و هامون هم بلند ميشاد

 : چرخاندی مشی آشپزخانه سرم را به سورونی مامان از بيصدا        
 

 ...به به جمعتون جمعه _        
 

 :دی گوی کند و می می خالشی را برایشود صندل ی بالفاصله بلند ميشاد        
 

 .بله خاله جون فقط گلمون کم بودم _        
 

 به ي افتد و شادی گلبرگ می و نگاهش به بستنندی نشی مي شاديمامان جا        
 دنی شوم که مامان با دی کمک بلند ميبرا.  کندی منی کردن زمزیسرعت اقدام به تم

 : رود کهیحالت گلبرگ روبه هامون تشر م
 

 ! کنهی نگاه مي چه جورینیبی بده به بچم نمگهی دی بستنهیپاشو  _        
 

 . رودی زند و مامان قربان صدقه اش میچشمان گلبرگ برق م        

 خواهد ی نمدی گوی دهد و هرچه مامان می کمک به من نمي اجازه يشاد        
 . کندی نمی توجهخودش را خسته کند

 ی مشی و روبروزمی ری مامان مي براي استکان چاکی روم و یبه سمت سماور م        
 زنم و سر یلبخند م.  کندی کنم تشکر می که کنکاش گرانه نگاهم میدر حال. گذارم

.  دهدی کند و دستش می گلبرگ باز مي را برادی جدیهامون بستن. نمی نشی ممیجا
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 گذارد او را ی دست گلبرگ مری زی بشقابه کی هم که کارش تمام شده در حاليشاد
 . نشاندی مشی پايرو

 :دی گوی اندازد و می به گلبرگ میمامان با عشق نگاه        
 

 .شهی می جاتون خالیلی خدیشما بر _        
 

 : گذاردی دست مامان مي دست رويشاد        
 

 . نوبت شماستگهی دفعه دنی اشاالی اشهیون تنگ م دلم براتیلیمنم خ _        
 

 شود و من نگاهم را به ی مدهی مکث به سمت من کشینگاه هر سه نفرشان ب        
 . دهمیگلبرگ م

 ی چهار سال بود که از آن شهر کنده بودم و حاال خودم هم مرددم و نمکینزد        
 ! نهای توانم باز با آن شهر روبرو شوم یدانم که م

 
 ری ساکت و دلگبی او و گلبرگ عجی با اشک و آه فراوان رفته بود و خانه بيشاد        

 .شده بود

 زد من اصال ی دو سه رو زا هم که در ماه از کارش منیهم.  هم رفته بوداریماز        
 که من رد مینی را بگری همدگری بار دکیخواسته بود قبل از رفتنش .  نبودمیراض

من هنوز در .  کوتاه اکتفا کرده بودیکرده بودم و او هم ناچار به همان تماس تلفن
 . نداشتمشتری بي حرف هاي و جا براشتم اش مشکل دای قبليهضم حرف ها

شماره ام را همان روز در ناژوان قبل از آنکه از مدار پر وسعت نگاهش فرار         
 ی بشترشی بمی فرستاد که نی میی هاامی گه گاه پ گرفته بود و حاالیرکیکنم، با ز

 . ماندیجواب م
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 .نمی نشی مزی پشت می حال و کوتاهی شوم و با سالم بیوارد آشپزخانه م        

 مبهم که سهم ییخواب ها. دمی دیسه چهار شب بود که مدام خواب بابا اتا را م        
 شدن بر چهره ام جا خوش کرده داری که هنگام بیی شد اشک هایمن از درکشان، م

 . شده بودندری درگيگری از هر وقت دشی که بيافکار. بودند 

هم خاطراتش هم .  آمدی رفت و می بود تمام مدت در فکرم بابااتا میبیحس عج        
آنقدر فکرم مشغول شده بود که مامان حال و روزم را . می مبهمش در خواب هاریتصاو

 گذاشته بودم و او انی طفره موضوع خواب ها را با او در می ب بود و مناوردهیطاقت ن
 . دهمراتی خشیگفته بود برا

 
 

 حس دیشا.  چند جعبه خرما به تخت فوالد بردم و پخش کرده بودمروزید        
 گرفته ی از سنگ قبر رفتگانم هم دور بودم دلم حسابی حتنکهی بود اما از ایاشتباه

 دهی باز هم خوابش را دشبی کارساز نشده بود، چون د همراتی حال خنیبا ا. بود
 شده بود، به سراغم داریبه جا آوردن نمازش ب ي سحرگاه که مامان برانباریاما ا. بودم

 . کرده بودداری از اشک بسیآمد و مرا باز با صورت خ

 بابا اتا از ری ماند، فقط تصوی از خواب ها در ذهنم نميزی بود که چنجایمشکل ا        
 ! کهنهی دلتنگکی از قی عمی شد و حسیذهنم پاك نم

 
 .می آی مرونیاز فکر ب. ردی گی که مقابلم قرار مياستکان چا        

 
 .یمرس _        

 
 .ندی نشیمامان مقابلم م        
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  تهران؟نی عمه واسه سالگرد بابااتا رفتشیشما اون سال که من رفتم پ _        

 
 . سفر مساعد نبوديهامونم که حالش برا... دو روزه رفتم و برگشتم... من آره _        

 
 : کنمی زمزمه منی چرخانم و غمگی را در استکانم ميخوریقاشق چا        

 
 ...دلم براش تنگ شده _        

 
 : کندی کشد و زمزمه می میآه        

 
 خدا رحمتشون کنه _        

 
 ...امسالم نبودم واسه سالگردش _        

 
 . کندیباز آهش را تکرار م        

 
 ...میامسال ما هم نرفت _        

 
 :می گویبا بغض م        

 
 . تولدشهگهیچند روز د_        

 
 : توانم اشکم را کنترل کنمی نمگری شود و دی مسیچشمان او هم خ        

 
 . چند سال سراغش نرفتمنی کنم ناراحته ازم که ایحس م _        
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 ... شه بابااتا از تو ناراحت بشهیمگه م... زمیعز _        
 

 . دهمیسرم را با بغض تکان م        
 

  اومد؟ی چند وقت بود که تو خوابم نمی دونیم _        
 

 . نکنتی فکرا خودتو اذنیمامان جان با ا _        
 

 و دستش را دور شانه ام ندی نشیکنارم م.  شودی مقابلم بلند می صندلياز رو        
 . کندیحلقه م

 :دی گوی کند و آرام می منی سبک سنگیکم        
 

 ؟ي بري خوایم _        
 

 بودم، دهی کند، من اما از صبح سحر که از خواب پری از کالمش تراوش مدیترد        
 . آوردمینم خودم يدر فکرش بودم و فقط به رو

 
 ! دونمینم _        

 
 .می ری با هم مياگه بخوا _        

 
 ی کردم، دلم تنها رفتن می مدایاگر جرات رفتن پ.  دهمی تکان میسرم را به نف        

 .خواست

 را نالی حکم امتحان فامی در واقع با گذاشتن به آن شهر پر خاطره، براای سفر نیا        
 ! ترم بود و مستمرانیتا به حال هر چه پاس کرده بودم م. داشت
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 : شودیمامان آه کشان از کنارم بلند م        
 

  شده؟یچ _        
 

 :دی گوی کشم و مامان در جواب هامون می مسمی پلک خریبه سرعت انگشت ز        
 

 .تنگ شدهدلش . دهی مامان جان خواب بابااتا رو دستی نيزیچ _        
 

 در پوشاندن همان شی و من سعندی نشی مزی پشت می حرف و حرکتیهامون ب        
 . خوانمی که در نگاه مامان هم بود از نگاهش را ميدیترد

 . کنمی شوم و آشپزخانه را به مقصد اتاقم ترك می کم جان بلند ميبا لبخند        

 و کم حرفم که انگار با سکوت  ساکتيطوبا.  هم تنگ شدهی طوبيدلم برا        
 یامی پی که گاهنیهم.  دادمی که جرات شکستنش را به خودم نمیسکوت.  شدهختهیآم
 ی با هم صحبت مي گه گاه چند کلمه انی داد، همی فرستادم و جوابم را می مشیبرا

 . بودی کافمیکرد
 

  رو دارم؟زی پروي خونه دیکل _        
 

 :دی گوی ساده میلی کنم که خی مشیمعترض صدا        
 

 ته؟یی خب خونه داهیچ _        
 

 روزا نی هميخدا هتل رو برا... ستی نشتریمامان جان همش سه چار روز که ب _        
 .گهی ددیآفر
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 ...شهی نارحت می که بفهمه کلی دونیم... ي شادي خونه ی رفتیکاش م _        
 

 . مامان خبشمی محمد معذب مشیپ... ارمیاز دلش درم _        
 

 :دی گوی مکث می دهد و بعد از کمیسرش را به ناچار تکان م        
 

 .امی همرات بی ذاشتیکاش م _        
 

 یمقابلش م.  گذارمی کوچکم می درون دستم را در ساك دستیلباس راحت        
 .رمی گی و دستش را مستمیا

 
در ضمن ... میری بعد با هم مي دفعه شاالی سفرو تنها برم انی من ادیاجازه بد _        

 .یستی تو هتل راحت نی گی مشهیشما خودت هم
 

 زی پروي خونه می باهات که برامیهمش چند روزه اشکال نداره اصال من م _        
 ...خب

 
 :می گویباز معترض م        

 
  کاری خونه ش چمیا بر مستی خودش نییمامان جان من دوست ندارم دا _        

 
 به من داده؟ ی چي خونه شو برادیاما خب کل...  منزیمنم دوست ندارم عز _        

 ...ي اضطراري کارانی واسه همگه،ی دنیواسه هم
 

 ؟یی داي خونه نی رفتی قبل ميایاصال شما خودتون مگه سر _        
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 کوچکم مشغول ي و خودش را با تا کردن حوله ردی گی دفعه نگاهش را مکی        
 . دارديگری حرکتش حرف دنی رفته اما ای کردم به هتل میمن فکر م.  کندیم
 

 ... نرفتمشتریدو سه بار که ب _        
 

 تا کرده را در ي اما هنوز نگاهم را از او نگرفته ام که حوله می گوی نميزیچ        
 :دیگو ی گذارد و با تعلل میساکم م

 
 .دی فرشی رفتم پیم _        

 
 بر يلبخند.  دهمیآب دهانم را فرو م.  شومی دانم چرا در برابرش معذب مینم        

 :می گوی نشانم و آرام میچهره م
 

 .نی کردی ميخوب کار _        
 

 : دهدی کند و خودش دوباره ادامه می سکوت میکم        
 

 ...خونتون _        
 

 : خوردی حرفش را معیسر        
 

 تره به کی گفت نزدیم...  گرفتهگهی دي جاهی خونه شو فروخته یعنی _        
 ... خوابه و جمع و جورههی... شرکتش

 
 . فرستمی مرونی کنم و نفسم را منقطع بیسرم را درون کمد م        
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 راجع به دنی دانم چرا اما در برابر مامان از گذشته ام و از حرف زدن و شنینم        
 . کشمی خجالت مدیفر

 زد اما انگار حاال که نامش را به ی نمی از او حرفمی امروز مستقنیاو هم تا هم        
 :دی گوی کند چون باز هم می مفیزبان آورده راحت تر از او تعر

 
...  گشتی رفت تا شب بر نمی بردم خونه ش بعد میم... م دنبالومدیخودش م _        

 ... اومدی خواب مي وقت براری ذاشت دیم
 

 نگاهش به دستانش در هم گره کرده اش نمی بی آورم می مرونیسرم را از که ب        
 : دهدی تلخ ادامه می با تبسمانی عی با غمندی آنکه نگاه مرا ببیدر همان حال ب. است

 
 ...خودم بزرگـ...  بارم تو چشمام نگاه نکردهی... که مثال من راحت باشم _        

 
 نی که انگار ايطور.  کندینگران نگاهم م. دی آی دفعه انگار به خودش مکی        

 تلنبار شده بر ي را نداشته تا حرف هایانگار کس. چند جمله کال در حال خودش بوده
 داشتم و ی چه نقشقای رفته باشد که من دقادشیانگار . رد بگذاانیدلش را با او در م

 . کندیحرفش را قطع م. دارم
 

اما .  شومی کن، من نارحت نمی بگو مادر جان بگو خودت را خالمی خواهم بگویم        
 . کنم رفته استفیتا بخواهم کلمات را رد

 
 

 ی امتحانم به خانه ميه  درواقع همان کارت ورو به جلسای رفتن طیهامون با بل        
 .دیآ
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 با تهران ییاروی خودم را در روطی شرادیبا.  هم خبر نداده اميرفتنم را به شاد        
 آزمون نی سربلند از ادی نکرده زبانم الل شايخدا. دمی سنجی میپر از خاطرات لعنت

 .ندی شکست دوباره ام را بی خواست کسی آمدم و در آن صورت دلم نمی نمرونیب

 نی ام ای زندگنفکیاما به هر حال جز ال.  فکر کنمزهای چنی خواست به ایدلم نم        
 .ری از آن اجتناب ناپذي قطور بود و دوريگذشته 

 گرفته ادی کنار آمدن را خوب نی نگرفته بودم اما اادی سالها هرچه را نیدر ا        
هرچند که او هنوز ! یطوب زنده در برابر چشمانم؛ از يآن هم از اسطوره ا. بودم

 . شهر روبرو نشدهنی را نداده و هنوز با انالشیامتحان فا

 نبود، حاال حاال کی تولد بابااتا هم نزدخی نبود و البته اگر تارمی اگر خواب هادیشا        
 . دادمی سفر نمنیها تن به ا

 نی را دارد و امی امتحان هوانی کردم بابااتا در ای حس میی طورهاکی دانم ینم        
 . ستنی هميخواب ها نشانه 

 
 ی تنم را مي سلول هاشهی شهر همنی ايتابستان و زمستان ندارد انگار هوا        

 .لرزاند

 کوچکم ی برم و دست چپم را دور ساك دستی فرو مبمیدست راستم را در ج        
 نی شهر مقصد انی انکهی طور سبک سفر کردن را دوست دارم اما انیا.  کنمیمحکم م

 . آزار دهنده استیسفر باشد کم

 که در آن بزرگ یی زادگاهم؛ جا،ي کردم که روزی تصورش را هم نمچگاهیه        
 ی سرد با ساك دستيسفر. شدم، عاشق شدم، ازدواج کردم، مقصد سفرم گردد

 ! هتلیِبگی به غریکوچک و اقامتگاه
 

 . رومی گذارم و به سمت پنجره میر اتاق م کوچک کنازی مي ام را رویساك دست        
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 به خود یبی مه آلود شهر، رنگ و حال غری آلودگانی بود و از مدیغروب خورش        
 .گرفته بود

 را به مامان اطالع داده بودم و دنمی شدنم در فرودگاه رسادهیبه محض پ        
 . بودمدهیسفارشات هزارباره اش را به گوش جان خر

 
 کنم یاما فکر نم.  بهشت را دارديدلم هوا.  سراسر وجودم را گرفتهیبیحس غر        
 .بروم

 که ي دوباریکی طالق و آن انیاز بعد از جر.  را ندارممی با عمو رحییاروی رويرو        
 شی بود برخورد نکرده بودم و از روستهیخواسته بود با من صحبت کند آن طور که شا

 داشت و من مصمم یانی کنم اما او قصد پادرمی احترامی بنکهینه ا. خجالت زده بودم
 . بودمممیبه تصم

 
 آورم و ی مرونی ببمی ام را از جیگوش. ساعتم قبل از پرواز به خواب رفته بود        

 ساعت چشمم به دو تماس از دست رفته دنی دي کنم و به جایصفحه اش را روشن م
 مربوط به بعد از یکی.  شومی می بودن گوشنتلی افتد و تازه متوجه سای ماری مازي

 چند روز نیخب در ا.  استشیلحظه پ  چندنی هميگری و دیروشن کردن گوش
نه از .  اش نداده بودمی گه کاهي هاامی نه با تماس ها و نه به پ،یجواب درست و درمان

 کار چی شده بود که مغزم دستور همی خواب هاری فکر آنقدر درگ،يسر مردم آزار
  شدن در فکرری خودآگاهانه و از ترس درگی هم کمدیالبته شا.  دادی را نميگرید

 . خودم را تمام و کمال وقف فکر کردن به بابااتا کرده بودمار،یدرخواست ماز
 

دست .  کنمی تشک نسبتا سفت رها مي روم و خودم را رویعقب عقب دو قدم م        
 : کنمی دوزم و زمزمه میگاهم را به سقف م کنم و نی را از دو طرف باز ممیها
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 !با خاطراتم... با مغزم...با دلم ...  کار کنمیبا خودم چ...  کار کنمیمن با تو چ _        

 
 ی ملتمس می خاموش گوشي صفحه ي رهی شوم و خیپوف کشان به پهلو م        

 :میگو
 

 ...خواهـ...  کنم زنگ نزنیخواهش م _        
 

 . گذاردی ممهی خواهشم را نصفه و نی گوشيروشن شدن صفحه         

 را از پس کلمات شی و اخم هاي توانم دلخوری کنم و می را باز مدهی رسامیپ        
 :حس کنم

 
 "!ببخش قصد مزاحمت نداشتم...  خواستم حالت رو بپرسمیم"        

 
 چرخم و ی کنم و باز به کمر می پتو پرت مری را به سمت بالش نشسته زیگوش        

 کنم و یشال حلقه شده دور گردنم را آزاد م. نمی نشیکالفه م.  شومی سقف مي رهیخ
 کی کنم و با ی جلو بسته ام را باز مي مانتوي باالي اندازم و سه دکمه ی ميگوشه ا

 . کنمیحرکت از تنم خارجش م

 بسته چند لحظه فقط پوست  کنم و چشمی کوتاهم فرو مي موهاانیدستم را م        
 کشم و از پشت، یدست از سرم م.  دهم تا مغزم پوکم به کار افتدیسرم را ماساژ م

 ی دهم و با تعلل به سمتش خم می مینگاه اخم آلودم را به گوش.  کنمیستونِ تنم م
 .رمی گی شدن شماره اش را مشمانیپ  کنم و قبل ازیقفلش را باز م. شوم

 
 :ندی نشی در گوشم مي ابرهی نمی اندکی کمشیم صدابا بوق سو        
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 .سالم _        
 

 سالم _        
 

  کرد؟ی اش فاصله ندارم چه مهی با آتلشتری بابانی چندخدی فهمیاگر م        
 

 ؟یخوب _        
 

 . نتونستم جواب بدمدیببخش _        
 

 :دی گویبا مکث م        
 

 .ستیمهم ن _        
 

 : کشمی و مرمی گی را در دست ممی دسته از موهاکی        
 

 ... نداشتمی احترامیقصد ب...  بودمری درگکمی _        
 

 . توجه اش پنهان شدهي گرماری اش زي دلخور است اما باز هم دلخوردیشا        
 

  شده؟يزیچ _        
 

 !نه _        
 

 .خاموش بود... تیگوش _        
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 : بندمی زبان باز شده به دروغم ميچشم رو        
 

 .متوجه نشدم...  بودلنتی سايبعدم رو. شارژش تموم شده بود _        
 

 :دی گوی مي کند و جدی مکث میکم        
 

 !ياگه تو بخوا... باشم... امی تونم بی هست میاگه مشکل _        
 

 . نباشدرمیگی چند روز پنی گفتم تا ای ميزی چدیبا.  فشارمیپلک بر هم م        
 

 کار دارم ي سرهی...  چند روز سرم شلوغهنی ادی شایکمیفقط ... ممنون... نه _        
 . انجام بدمدیکه با

 
 :دی گوی و مردد مجدی پی مشیاخم به صدا        

 
  هما؟ستی که نیمشکل _        

 
 .فعال خداحافظ... خب... ممم... دیبه هر حال بازم ببخش... نه نه _        

 
 ...هما _        

 
 :دی گوی حوصله می کنم که بیمنتظر مشت دستم را باز و بسته م        

 
 فقط مواظب خودت باش خب؟... یچیه _        

 
 .خداحافظ... باشه _        
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 . رومی کوبم و به سمت پنجره می تشک مي را رویگوش        

 پنجره خود را به گوش ي اذان از ال به الي غروبش را کامل کرده و صدادیخورش        
 ي اياما چاره .  بابااتا برسانمي حاال خودم را به خانه نی شد همیکاش م.  رساندیم
 . تا فردا صبح صبر کنمدی و باستین

 
 نی به آخررهی طور خنی شده ام و همداری است که از خواب بشتری ساعت بکی        

 .عکس بابا اتا و تبسم مهربانش مانده ام

 هیاز سا.  در خوابم پر از ابهام نبودگرید.  کردینگاهم م.  کردی منی صداشبید        
 ی ممی شده اش به روي منبت کاري چوب گردوي زده به عصاهیدر آمده بود و تک

 .دیخند

 : کشمیانگشت به چهره اش م        
 

 خب؟...  بابااتای هوامو داشته باشدیحاال خودت با... ومدما... امی بیخواست _        
 

 . رفتن آماده شومي شوم تا برای کشم و بلند می میقینفس عم        
 

 از زی رکی ساعت کنارش نشستم و کی از شتریب. اول سرخاك بابا رفته بودم        
 شی سه سال را براي همه ،ی از همه از طوبشتریب.  گفتمشی برایمامان و هامون و طوب

 یحاال که هامون داشت داماد م.  از گل کردمزی کردم و سنگ مزارش را لبرفیتعر
 . بودیخال تی نهاي مان ي خانه انی مشیشد، جا
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 کی که در ی کنم در حالی را باز مشی بابااتا و شهربانويقفل آرامگاه دونفره         
 ي حاوي اسهی کگرمی و دست د هاستي بزرگ از از زنبق و داوودیدستم دسته گل

 . شومی بزرگ آب، وارد ميِدوبطر

با .  رومی مشی شان است و قدم قدم پي دهی کنار هم آرمينگاهم به سنگ ها        
 ی مشتریسوزش چشمم ب.  شودی بزرگ ممی گلوانی ميزیچ.  دارمی که بر میهر قدم

 چی شود و هی مسیصورتم خ.  شودی مينم نم جار.  شودیداغ م.  شودیگرم م. شود
 . کنمی پاك کردنش نمي برایحرکت

 !اصال دوست داشتم.  کنمهی خواست گریامروز دلم م        

 . بودمی اشک هاختنی ري برای خوبي جانجایا        

. ستمی ای گل و برگ مي خشک شده ي با شاخه هادهی پوشي سنگهايروبرو        
 و دمی آنها دی بار در زندگنیبه گمانم عشق را اول.  دهمی مشانینگاهم را به عکس ها

 .دمی فهمشانی را هم ازنگاه هاشیمعنا

اما عشق آنها کجا، عشق .  کردیی بود که مرا هم هوانشانیری عشق شدیاصال شا        
 !من کجا

 
.  گذارمی منی زمي روي آب را گوشه اي هاي بطري حاوي سهیدسته گل و ک        

 روم و ی به سمتش مواری دي کوچک گوشه ي جارودنی چرخانم و با دیچشم م
 . شومی مدهی خشکيمشغول جارو کردن خاك و شاخ و برگشها

 
چند شبه برام خواب و خوراك ...  شوهرتوینی بیم...  شهربانو جانینی بیم _        

 یم داشتم ممن که خود... گهی اومده بودم دامیاگه از همون اول گفته بود ب... نذاشته
 تهران اما اگه زودتر اومده امی خواستم بی نمکمی خب ی دونیفقط م... یمردم از دلتنگ

 ... اومدمیبود، م بود به خوابم و خواسته
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و همانطور که اشک .  زنمی به پشتم می کنم و دستیکمر خم شده ام را صاف م        

 : کنمی کنند نگاهش را نگاه می مسیها هنوز صورتم را خ
 

 زای چیلی خنجایا...  شهربانو جانگهی دی دونیم...  اومدمی نمدمی دونم شاینم _        
 ...يدی دزویخودت حتما از اون باال همه چ... عوض شده

 
 اما در سکوت و فقط در بارش نم نم اشک ها تند و تند نباری شوم ایدوباره خم م        

 . گذارمی مواری کنار دشی زنم و جارو را سرجایتمام آرامگاه را جارو م

به .  به کارش ندارميامروز کار.  داردی بر نمدنیچشمانم تار شده ام دست از بار        
.  بباردگری دي هازی چي هم برای بابااتا و حاال کمي خواهد برای ميقدر سه سال دور

 ! امروز فقطنیهم.  دهمیقول م. امروز فقط نیهم
 

 زنم و آرام از یکنار سنگ شهربانو جان زانو م.  کنمی ها را باز مي از بطریکی        
 ي که از چشمانم خود را به زالل آب روستی و نگاهم به قطراتزمی ری سنگ ميباال رو

.  کنمی مزی را تمشی کشم و همه جای سنگ ميدستم را رو.  رسانندیسنگ م
 یچهره اش که ب.  کشمی عکسش مي شهی شي آورم و روی در مبمی از جیدستمال

 :می گویسر کج کرده م. ردی گی قرار ممی روبروي لکه اچیه
 

 اسم بود واسم انتخاب نمیآخه ا...  خودت بگو شهربانو جونمییخدا... نه  _        
 ی سعادت مي صددرصد هماگهی بابا سعادته من دلی چون فاميفکر کرد... ؟يکرد

 ..شم آره
 



 1177 

قطرات اشک با قدرت در خنده ام حل .  چهره اشقی تبسم عمي رو خندم بهیم        
 : شوندیم
 

 ری زي رو بردچارهی سعادت بي که اون پرنده ينجوریآخه قربونت برم ا _        
 !سوال

 
 به یدست.  زنمی کنار سنگ بابا اتا زانو منباری شوم از کنارش و ایبا مکث بلند م        

 : کشمی کند میعکس سه رخش که انگار عکس شهربانو جانم را نگاه م
 

 ... نگاهت به شهربانو جانتهي عکسم که همه نیتو ا...  ناقاليا _        
 

 . شومی دارم و مشغول شستن سنگش می دوم را بر ميبطر        
 

 ...یچیبا ه... شهیم پر نیچی جات با هی رفتیاز وقت... دلم برات تنگ شده بود _        
 

 داند که ی شوم و خدا می سنگش خم مي گذارم و روی را کنار مي طاقت بطریب        
 .ستی واقعا دست من نهی گرنیکنترل ا

 
... رونیاومدم ب... دی فرياز خونه ... یاز وقت...  بابااتاي بدیلیخ... ي بدیلیخ _        

 ی گله مشتی اومده بود پدی فرادتهی... ا بابااتي بدیلیخ... يومدی به خوابم نگهید
حاال برو بهش بگو هما رو هم دوست ... ی دوست داشتشتری گفت هما رو بادتهی... کرد

 ...نداشتم
 

 ی دارم و دستم را به چشمان تارم می سنگ بر مي شده ام را از روسی خیشانیپ        
 : شومی عکسش مي رهیکشم و خ
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 جدا یدوست نداشت... به خوابم؟ي اومدی از طالقمون که نميناراحت بود _        

 گناه دیفر...  فقط عذاب بود بابااتایاون زندگ...  شدیبه خدا نم... آره؟... م؟یش
منم گناه داشتم ...  فقط خواهرش بودمشهیمن هم... عشقش برگشته بود... داشت
...  بودیهمش مردگ... می کردی نمیزندگ... میند مویاگه به زور کنار هم م... بابااتا

 ...ترحم بود...  همش عذاب وجدان بود گهید
 

 : کوبمی به سنگش میشانی شوم و دوباره پیخم م        
 

 حداقل يتا بود...  یاصال چرا انقدر زود رفت... ی ذاشتی تنهامون مدیبابااتا نبا _        
 یکاشک... داغون شد...  داغون شد بابااتازی همه چی رفتیوقت...  قابل تحمل بودیزندگ

 ...یکاشک... یکاشک... يبه خاطر من مجبورش نکرده بود
 

با .  شودی ام بلند می زنگ گوشي مانم که صدای دانم چقدر در همان حال مینم        
 . کنمی سرم را بلند ملی میمکث و ب

 . دارمی سنگ بر مي را از آن سوفمی کنم و کیدست دراز م        

 میاشک ها.  شومی کوبم و بلند می ام میشانی به پی کالفه مشتاری نام مازدنیبا د        
 . صاف شودمی کنم تا صدای کشم و چند بار سرفه می ام را باال مینیب.  کنمیرا پاك م

 نکهی اي کنم و فقط برای را نگاه میمردد گوش. واقعا حاال وقت تماس گرفتن بود        
 . کنمی دوباره اش را نداشته باشم ارتباط را برقرار مي تماس هايدلشوره 

 
 الو _        

 
 . گرفتهي صدانیلعنت به ا        
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 يای کوتاه بي لحظه هی سرت شلوغه فقط اگه ی دونم گفتیسالم هما جان م _        

 ...دم در منتظرتم...  خواستم بهت بدمی هست که می امانتهی...  شمی ممنون منییپا
 

 هوا سرم ی بد،ی گوی که ميزی کردن کلماتش و چفیهنگ کرده از پشت هم رد        
 :می گوی کالم مکی شود و مبهوت فقط ی مدهیبه سمت درب آرامگاه کش

 
 ؟ییتو کجا _        

 
 :دی گویبا مکث م        

 
 ... صدات؟یهما خوب...  در خونتونيجلو _        

 
 ؟یاصفهان _        

 
 حال و حوصله یلی تماس گرفته بودم که خب خنی همي براروزید... آره خب _        
 ... انگارینداشت

 
 :دی گویکه م.  فرستمی مرونیکالفه نفسم را ب        

 
 ي دفعه برانیباور کن ا...  دمی محی کامل برات توضنیی پايای خب اگه بنیبب _        

 باشه که جلو گهی ماهه دکی يقرار بود برا... یغاتی تبلي پروژه هی یعکاس... کار اومدم
 ...افتاد

 
 : رومی مشی زنم و دو قدم پس و پی را چنگ ممیموها        
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 .يکاش هماهنگ کرده بود... ستمیخونه ن... من _        
 

 ؟یستین _        
 

 :دی گوی پرسد که انگار حرفم را باور ندارد و با مکث می ميجور        
 

 واقعا قصد نداشتم نباریهرچند ا...  خواستم اومدنمو بهت اطالع بدمی مروزید _        
 ... بدم و برم دنبال کارمتوی خواستم امانتیفقط م... مزاحمت بشم

 
 و در ذوقش ختهیه هم ر بشی که انگار برنامه های که با حالتمی دانم چه بگوینم        

 :دی گویخورده م
 

 رمیزود م...  دم وی بهت مامی می من با آژانسم هر جا هستیی خب کجایلیخ _        
 ...نگران نباش

 
 :می گوی می افتضاح و تو دماغي حواس با همان صدای و بمی گوی مینچ        

 
 ...گهی وقت دهی ي براي کاش بذاراریماز... من خب _        

 
 :دی گویمشکوك م        

 
 ؟ي کردهیگر _        

 
 ام ی کوفتي صداالی خی کند تا بی شرلوك هلمز را راضدیای بیکی بابا حاال يا        
 .شود
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 نه _        
 

  هما؟ییکجا _        
 

 ی دهم که اصفهان است و به هر حال نمی مي بندم و به خودم دلداریچشم م        
 .رها کندتواند کارش را 

 
 ...ستمیاصفهان ن...  مناریماز _        

 
  قشم؟یبرگشت... پس؟ییکجا! ؟یستین _        

 
 . شومیکالفه تر م.  اندازدی به گوشم چنگ مشیهراسش از صدا        

 
 .تهرانم... نه _        

 
 ؟یچ _        

 
 فقط واسه چند روز _        

 
 ؟یرفت... چرا _        

 
 :می گوی ممی برنامه هاختنی همه سوال و جواب و به هم رنی از ایعصب        

 
 .چون کار داشتم _        

 
 ؟یچرا به من نگفت...  کار همایچ _        
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 :دی گوی می عصبی کنم که خودش دلخور و کمیسکوت م        

 
 ه کیکنیتو که منو آدم حساب نم...  ینه خب چرا به من بگ _        

 
 اریماز _        

 
 ... خوش بود هماي که دادیدلم به فرصت _        

 
 . به فرصت داشت اصالیچه ربط.  کردی خودش مشی پي بابا چه فکريا        

 
  داره آخه؟یچه ربط _        

 
 دمی که تا به حال از او نشنیو با لحن.  کندینفسش را با شدت در گوشم پوف م        

 :دی گویم
 

 گردم تهران و بات ی نداره من شب برمیباشه اگه ربط...  خب باشهیلیخ _        
  دنبالت هما؟ خب؟امی و من میی کجای گی و ميدیتو هم جوابم رو م. رمی گیتماس م

 
 !نه _        

 
 هما _        

 
 از اومدنم باخبر شه خودم خبر ی خواستم کسیاگر م...  خوام تنها باشمیمن م _        

 خب؟... ی رسی و به کارت مي گردیتو هم بر نم...  دادمیم
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 ...نه _        
 

 . کنمی خواهش ماریماز _        
 

 :دی گوی حرص میقاطع و با چاشن        
 

 ! گردم و تو فقط جواب تماسم رو ندهی امشب برمنیمن هم _        
 

 قی عمي نفس هاواری به دسته گل مانده کنار درهیند و من خ کی را قطع میگوش        
 . کشمیم

 . کردی مدیتهد        

 . خواست بکندی دادم چه میجوابش را نم        

 ! کردی ممیدای خودش پچ؛یه        

 . داشتیی طوالدی کردنم دایخب او در پ        

 ظهر در کی بود اما تا نزدختهی اعصابم را به هم راری تماس مازنکهیبا وجود ا        
 زی از همه چیسی رودروایب. آرامگاه ماندم و با بابااتا و شهربانو جان دردودل کردم

.  داشتميری نظی بی بستم حس سبکی داشتم درب آرامگاه را میگفتم، آنقدر که وقت
 . بودمرده که تا به حال تجربه نکیحس

 
 شود آنها را در دل نگه داشت و ینه م . هستندیبی حرف ها طور غریآخر بعض        

.  گذاشتانی کنند درمی که تو را با چشم و زبانشان کنکاش میی شود با زنده هاینه م
 بلند يبا صدا.  مدل حرف ها باشندنی ادنی شني گوش برانی بهتردیارواح شا

 .ی و از قضاوت حرف و نگاهشان در امانيزی ری مرونی بي هر چه در دل دارشانیبرا
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 حرف ها بود که تا نی از جنس همقای هم که در دل من مانده بود دقییحرف ها        
 میحرف ها.  نشده بود و در دلم مثل غده جا خوش کرده بوديبه حال بر زبانم جار

 داشتم با تمام احساسات فرو ادشی که به ي ساله ام بود از لحظه ای سیِ زندگيدوره 
 .خورده اش

 
 . استاریاما حاال خوبم و تنها حس آزاردهنده ام مربوط به ماز        

 فکر کند سرکارش نکهی در مورد خودش نگرفته ام اما ایمیدرست که هنوز تصم        
 یی حال توانانیدر ع.  کندی متمی آمده ام اذدیگذاشته ام و بدتر از آن باز به سراغ فر

 .م ندارم را هالشیتماس گرفتن و راحت کردن خ

 من بسته شده و ي برادی فري کنند که پرونده ی باور نمانمی فهمم چرا اطرافینم        
 شهر را نی که اي و سه ساله با خوددی خود جدنی اییِاروی سفر را هم محض رونیا

 !نیترك کرد، آمدم؛ هم

ز روح و  ای سهمتی دانستم تا ابدی شهر جامانده بود و منی که انگار در ايخود        
 !جانم را خواهد داشت

 .ندی بی را مقی درآمده و حقايوگرنه عقلم مدتهاست که از کور        
 
 

 . کنمی ها را گز مابانی خادهیپ        

 کند اما فقط ی کم، نفسم را تنگ میلی خ،ی جاها کمی با بعضییارویدرست که رو        
 ی کارش می شود و پی بر طرف مقی عمی که با نفسیآن.  ستی و آنيدر حد لحظه ا

 .رود
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اما باز هم در حد همان .  اندازندی زخم خاطرات را به سوزش مي جاها جایبعض        
 هم ناجوانمردانه خودم را به سمت مکان ی حال من اندکنیبا ا.  زود گذريآن و لحظه 

 . کندی کشانم که خاطرات از جز جزئشان چکه می مییها

 . تر استنی دلنشتیهر چه امتحان سخت تر موفق: می گویم ممدلن با خود        
 

 . خورمی دوران تجردمان مزینهارم را در فست فود خاطر انگ        

 گذرد قابل ی کرده اما نه آنقدر که با آنچه در خاطراتم مریی تغی اندکشیفضا        
 ی مزیپشت م.  شودی کنار پنجره خالزی تا مستمی ایآنقدر منتظر م. تطابق نباشد

 کنم و به ی مي بسته بندنیری کنم، تلخ و شی دور دوره مکی خاطرارت را نم،ینش
 پر بود حاال اما مدت هاست دی مقابلم از فریندلآن روزها اگر ص.  فرستمی میگانیبا

 . شده اش شکل دهمی خالی خواهم خاطراتم را با صندلیکه م
 

 باز هم در نکهی دهم و با وجود ایارش م مخصوصش را سفيتزایطبق عادت پ        
 تا ند،ی آی در دهانم طعم خاطرات در ذهن و دلم کش مری پني لقمه ها به جایبعض
 و با همان قدرت شی هم روی پپسی قوطکی خورم و ی تکه را با قدرت منیآخر

 . کنمی را ترك مزیفست فود خاطره انگ
 

 رك و پوست ستم،ی ایو بزرگش م ي اشهی درب شي روبرویبعد از خروج کم        
من هم با  "!خوبم": دی گوی کند و می فکر می پرسم، کمیکنده از هما حالش را م

 . رومی مي راحت سراغ مقصد بعدالیخ

 شان يادآوری ی و پاك شوند تا بندیای گذشته ها در نظرم پوچ بستیقرار ن        
 ذهنم حفظ ي را گوشه شانی است که باشند که جانیاصل ا.  آغاز کنميدی جدیزندگ

 .شدم "نیا"بودم حاال  "آن"که من . رمی و بپذمیایکنند اما بتوانم کنار ب
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 . باالتر استابانی خکی ی فروشی همان بستنيمقصد بعد        

 و کی شي اش لک زده اما با کافه ای سنتي های خودش و بستني دلم برانکهیبا ا        
 اراده خنده ی بدنشی و از دستمی ای مشید لحظه روبرو چنيبرا.  شومی روبرو مبایز

 . باشمدهی چند سال را دنی هما در ای تکاملریانگار س. ردی گیام م

 ي کافه نی محبوبم بود و حاال به ای فروشیتا قبل از ترك تهران هنوز همان بستن        
 خود ي به سر و روی شده و دستافتی جا هم مثل من بازنیانگار ا.  بدل شدهبایز

 به کافه ارتقا ي خوریخنده ام از شباهتمان است، انگار من هم از بست.  باشددهیکش
 ! کردمدایپ
 

 بی و غربی عجي تمام نام هاي و به جانمی نشی تک نفره ميزهای از میکی يرو        
 . دهمی به گذشته ها را سفارش منشی ترهی و شبی بستننی تریمعمول

 . کافه استنی همیزندگ        

 .ی فروشی بستننیهم        

 ي گذشته را در حافظه ي های اما هنوز همان بستنراتشییکه با وجود تمام تغ        
 . داده باشديخود جا

 !درست مثل من        
 
 

 ی ندارم حالم را خوب مدنی رسي براي که عجله انی زنم و همیآرام آرام قدم م        
 ستی ندنی دوي برایلی دلگری را پشت سر گذاشته ام و دی که انگار مارتننیهم. کند

 . کندیحالم را خوب م
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 دانم چرا ی نمنکهی برم و با ای فرو مبمی نگاه دستم را درون جی بیبا لرزش گوش        
 شوم و خودم ی صفحه مواجه مي پشت خط باشد اما با نام هامون رواریانتظار دارم ماز

 . زنمیرده بودم را کال به آن راه م که کيو فکر
 

 سالم خان داداش_        
 

 ؟يسالم هما چطور _        
 

 خوب _        
 

 نی لحظه واقعا همنی حالم در افیاما توص.  دانم نگران استیم.  کندیسکوت م        
 . و بد شودفتدی حرفش بکی برسد و نه کمر که ی که به عالشتریسه حرف ست نه ب

 
 چه خبر؟ _        

 
 . زنمی دارم قدم میچیه _        

 
 :دی گوی وقفه و طفره میب        

 
  با من تماس گرفت؟اریهما ماز _        

 
 :ستندی ای کنجکاوم از حرکت ميقدم ها        

 
 خب؟ _        

 
 اصفهانه _        
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 . کنمی افتم و زمزمه میدوباره آرام به راه م        

 
 .تماس گرفت...  دونمیم _        

 
 هیگفت امانت...  توي بسته داد براهی اومد در خونه شی ساعت پمی ننیهم _        

 . بودهششیپ
 

 خواست ی نمگریپس د.  اش را داده بودیامانت.  شوندی کند ممیباز قدم ها        
 ! کندمیدایپ

 :می گوین حال م شوم و با همای حس و حال می دانم چرا بینم        
 

 .آره گفته بود _        
 

 از حال خودم هم یدرك درست.  شنومی و چه ممی گوی دانم چه می نمگرید        
 می برااری مازيرفتار ها.  بر حالم داشته باشمیلی تحلچیاصال هم دوست ندارم ه. ندارم

 . نباشدگری قرار بود که ددی و ناشناخته بود و حاال شادیجد

 . فرصت شدالی خی بمی بگويزی آنکه من چیانگار خودش ب        
 
 
 

بعد از تماس هامون دوباره خودم را مشغول امتحانم کردم تا فکرم از چرخش         
 . و ناشناخته دست بر داردبی غري اش در ناکجا هاي خودی بيها
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 شتری بییاروی روي ترسناك تر بود برامی خاطراتش برايادآوری که یاز هر مکان        
 قرار می پرده در معرض ترس های داشتم که تا خودم را بنیقی.  کردمیاستقبال م

 . شودیندهم حالم خوب نم

 که آن یدانشگاه.  شومی مادهی پی تعلل مقابل دانشگاه از تاکسی بجهیدر نت        
 !دنشی به دي عالقه اچگاهی از آن نداشتم، و نه هی دل خوشچیروزها ه

 . که هم مکان وصل بود و هم مکان فصلیدانشگاه        

 ! دوطرفهیوصال عشق        

 ! طرفهکی یفصال عشق        

 چی که هی شد و مندهی سرنوشت دمي جا بود که سوت آغاز بازنیدرست از هم        
 . فصل کردی وصل نشده بودم را با حضور نسترن به کلدیگاه به فر

 
 ذهنم ي کنم و خاطرات را از پستوهای اش را رصد میرونی بينما قهیچند دق        

 ی خوشحالم مدنشی حسم؛ نه دی مکان بنی لحظه به انیحاال و در ا.  کشانمی مرونیب
 نیبا ا. زدی انگی قبل از رفتنم حس تنفرم را بر ميکند و دوستش دارم و نه مثل روزها

 . دادهي مرا درخود جای زندگز ای بخش بزرگ و مهمنجایحال ا
 

 دانم ی آورم و نمی در مبمی ام را از جیگوش.  افتمی رو دوباره راه مادهیاز کنار پ        
 . نقش ببندداهشی سي صفحه ي رواریچرا با وجود تماس هامون اما منتظرم نام ماز

 . دانم با خودم چند چند هستمیواقعا نم        

 م،ی و بگورمیودم هم دوست دارم با او تماس بگ خی ست؛ از طرفیبیحس غر        
 هم یاز طرف. ستی تو ني برای ات برس، من همراه مناسبی به زندگزمیدوست عز

 فرو کنم و بمی حرکت داخل جنی را قبل از انجام ای شود گوشی باعث می لعنتیحس
 .خودم را کال به آن راه بزنم
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 ساختمان ي نگاه منتظرم را به وروديدی تردچی هی اندازم و بی به ساعت مینگاه        

 . دوزمیم

 پا ری را ززی خاطره انگي ها و کوچه پس کوچه هاابانی تا خود شب تمام خروزید        
 .گذاشته بودم

 اری مازي که حول حرف هاي ده شب به هتل بازگشتم و با تمام قدرت فکریحوال        
 گفتم، یبه خودم م.  را پس زدمدی چرخی مدشی بر بازگشتش، تماسش و تهدیمبن

 . آمدن نداردي هم برایلی دلگری را به هامون داده و مسلما با وجود کارش، دیامانت

 ی ام می قابل درك نبود و اصال عصبمی براي فکرتی مشغولنیاما به هر حال ا        
 .کرد

 دانم ینم.  بفرستمشی برایامی به فکر افتادم تا پيمحصوصا که از صبح دو سه بار        
 مانی زود هم پشیلیاما خ.  مقصرمنی بنی کردم ناراحتش کرده ام و در ایحس م

 . خواهمی چه ماری از ارتباطم با مازدمی فهمیچون واقعا خودم هم نم. شدم

 رابطه نداشته باشم حال و احوالم نی از ای درك درستی دانستم تا وقتیفقط م        
 . استنیهم
 

 دای پی که فکرم هر فرصتنیاز ا.  دهمی و سرم را با شدت تکان ممی گوی مینچ        
 . شومی زند، کالفه می می نقبشی کند به او و رفتارهایم
 

امروز .  دوزمی ساختمان مي که افکارم را نشانه گرفته نگاهم را به ورودیبا اخم        
هر چند داخل نرفتم اما . ه بودم به بهشت زديصبح بعد از صرف صبحانه در هتل سر

 . هم حالم را خوب کرده بوددنیهمان از دور د
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 نی از سخت ترگری دیکی خوردم و بعد به يگری دزینهارم را در مکان خاطره انگ        
 ! شش ماهه امی زندگي امتحان رفتم؛ خانه يمکان ها

 ! قطره اشککی شد،  اش را نگاه کردم و تمام واکنشمیرونی بي ساعت نمامین        

 ! که هدر رفته بودي عمري برادیشا        
 

 گرفتند و من مانعشان شی شرکت را در پریبعد از آن هم پاها خود به خود مس        
 نی شود که ای می ساعتکی قای از امتحان بود و حاال دقی هم جزئنیبه هر حال ا. نشدم

 به راهش یسی رودروای ام و چشمم را بستادهی به درب شرکت ارهی خابان،ی خيسو
 .دوخته ام

 
 . ندارمیسی رودرواي احدچی ابرازش با هي تنگ است و براشیدلم برا        

 . را بشنومشی هم صدای کمدی و شانمشیدوست دارم بب        

 مردد وجودم گم و گور شده بود اما ي هاهی الری حس تا قبل از آمدنم زنیاگر ا        
 . بابااتا سبک کردم، همه اش دود شد و به هوا رفتشی خودم را پنکهی ابعد از

 
 دوست داشتم، دارم و خواهم شهی را همدیمن فر.  به بااتا هم گفته بودمروزید        

.  کند؛ مثل حواس پنج گانه امی نمریی ست که در من تغیی از آن حس هانیا. داشت
 . عوض شدهمی براتشیماه! اما جنسش چرا

 
 شعورم با ی آورم تا ساعت را نگاه کنم اما فکر بی مرونی ببمی را از جیگوش        

 دانم ی که نمی سکوتنی شود و ای مدهی کشاری مازي باز به سواهشی سي صفحه دنید
 . شکسته شوددیچطور با
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 ي ربع به پنج است و اگر برنامه هاکی قایساعت دق.  دهمی مرونینفسم را ب        
 ی از درب شرکت خارج مگری نکرده باشد، تا ربع ساعت ديریی مدت تغنیا در دیفر

 .شود

 ی دهم و افکارم را رها می مابانی خيخسته از انتظار دوباره نگاهم را به آن سو        
 .کنم

 
 اغراق، هر روز به او فکر ی که در قشم بر من گذشت، هر روز؛ بیتمام سه سال        
 ! جستجوگرانهیاز سر حس!  نه،یعاشقنه از سر عشق و . کردم

 توانم ی ام را تنها در او می مطمئن بودم که من خودم و احساسم و روح زخمگرید        
 توانم ی و مجنونم را در وجود او موانهیمطمئن بودم که تمام احساست د.  کنمیابیباز

 دای پي خودم را در او گم کرده بودم و حاال برایچون من در تمام زندگ. کنکاش کنم
 . زدمی به او مه پردی بدیکردن خودم با

 !به او و احساسش        

 !به او و احساس در او گم شده ام        

 که من و او را به هم وصل کرد و از هم يزی کردم به همه چی پرده فکر میپس ب        
 .گرفت

 . عشقای حسم از سر عادت بود نکهیا        

 . دل بستهای من وابسته اش بودم نکهیا        

 گاه هی به تکشی هاتیبه حما.  من با او پر شده بودي هایی تنهای از کودکنکهیا        
 ي هازی چیلی مهربان بابااتا و به خي هی ساری خانه زکی مان در یبه زندگ. بودنش

 .گرید
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 و به طرز جنون میای توانستم با خودم کنار بینم.  شدمی و کالفه می عصبلیاوا        
 خوست از یدلم م.  اش استفاده کنمی فراموشي داشتم از ترفند تنفر برای سعيزیآم

 نی اي ادامه ي توانم با خودم برای راحت تر منطوری کردم ایحس م. او متنفر شوم
 .میای کنار بیزندگ

 دی دانستم و باور داشتم که فری مین خودم بهتر از هر کسچو.  بوددهی فایاما ب        
 می براشهی همدیفر.  شد نتوانم از او متنفر باشمی باعث منیهم.  ندادي مرا بازچگاهیه

 . رو بودن آن روزها انتخابش کرده بودمنیرو بود و من با علم به هم
 

 . ها گذشت و من کم کَمک آرام شدميری در گنیروزها با ا        

 .دمی کشرونی که مرا به او وصل کرده بود، بی وجودم را از او و جنونيتکه ها        

 .کی دور اما نزدی کمدیشا. نمی ام را بییو حاال آمده ام تا پسر دا        
 

 هی استرس ی شود و کمی دو نفر از درب شرکت حواسم جمع میکیبا خروج         
 .زدی آویجانم م

 از او ي ربع هم از پنج گذشته و هنوز خبرکی.  دهمیباز نگاهم را به ساعت م        
 . باشدتی اصال ماموردیشا.  شومی مردد مست،ین

 
 به دست از درب شرکت ی ماندن مردم که محمد گوششتری بی رفتن و کمنیب        

 . شودیخارج م

شانم و نگاهم را به درب  کی قطور درخت مي اراده خودم را پشت تنه یب        
 . تپدیقلبم تند تر م.  دوزمی که نگاه محمد دوخته شده مییساختمان و جا

 کشد که قامت بلند و مردانه اش از چارچوب در خارج ی طول نمشتری بهیچند ثان        
 . شودیم
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 . شودی منی مزی به تبسممی اراده لب هایب        

 . قبل از رفتنم بر چهره ات هستي هنوز گرد غم آن روزهازمی عزيهمباز        

 . رودی و مدی آی می زندگادی شی درس دادن هاادی. مانی سرو کله زند هاادی        
 

 و دی گوی ميزیمحمد چ.  دهدی کشد و خسته با محمد دست میخمساره از م        
. بوط به گلبرگ باشد کنم کریگمان م. ردی گی مدی اش را مقابل صورت فریبعد گوش

 خنده بر چهره اش دلم نی ادنی شود و من با دی گشاده مي هر دو به خنده ايچهره 
 . شودیشاد م

 
 که خود را ر؛ی با خودم گيری ست و من در خوددرگیآنها هنوز سرشان در گوش        

 فقط از دنشی من ديبرا. ستی نشان دادنم ني برایلی کنم دلیفکر م.  نهاینشان دهم 
 ترسم او با ی ام، اما مدهی خانواده ام است که سالها ندي از اعضایکی با داری دثیح
 . اش برگشتهی حاال که نسترن به زندگصا مخصوزدی باز به هم بردنمید
 

 شود و ی مدهی کشی به سمتشانی نگرفته ام که نگاه هر دوی قطعیمیهنوز تصم        
 . کندینگاه من همراهشان حرکت م

 . کندی مانده از خاطرات گذر مي رد به جاي از سوزش از رویحس        

 یتکان م "او" ي که براي زند و سری مدی فري که به شانه يمحمد با ضربه ا        
 . شودیدهد، از آنها دور م

 . شودی سخت می و فقط کندن نگاهم کمی نشان ندادنم قطعي براممیتصم        
 

 هم مردم آزارانه صحنه ها را شکار ی کمدی و شانانهی بزی ناخودآگاه رمیچشم ها        
 . کندیم
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 . شوندی منی که به لبخند مزیی نگاه و لب هایرگیخ        

 . خورندی که با مکث در هم گره مییدستها        

 . شوند انگاری نمری هم سداری که از دییچشم ها        

 .چدی پی میی شود و محکم دور بازوی که از حصاره گره خارج میدست        

 . شودی مي گاه ظرافت سرهی ستبر که تگيشانه ا        

 ی مچی شود و گرد شانه اش پی دست خارج مفی ظري که از حصار حلقه ییبازو        
 .خورد

 
 بر چهره ام  لبخندي کنم محوی می دهم و با تمام قوا سعیآب دهانم را فرو م        

 . بماندیباق

 تا رمی گی اما نگاهم را هم نمندازدی نهی بر دلم سایحواسم هست تا حسرت        
 گرفت و دهی ندی که سالها قبل به راحتییزهای آن چي همه ند،یچشمانم خوب بب

 . را رقم زدی فرجامی بیداستان زندگ
 

.  چرخندی ام مستادهی که ای دفعه به سمتکی شان مانده ام که ي رهی خنطوریهم        
 . کنمی را گم ممی شود و کامال دست و پای لحظه قلبم از جا کنده مکی يبرا

 ي شوم که به جای و تازه متوجه مندی نشی در چشمانم مدی کنم نگاه فریحس م        
.  امستادهی قطور اي کنار تنه دنشان،ی حواس از دی قطور درخت بيماندن پشت تنه 

 . کوبدیقلبم در دهانم م.  کشانمی خودم را پشت درخت معی سریلیخ

 . باشددهی کاش نديا.  باشددهیکاش ند        
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 ی با استفاده از شلوغندازم،ی به پشت سر بی آنکه نگاهی کشم و بی میقینفس عم        
 دهم و با ی جا مانشانی پاساژ چند قدم آنطرف تر خودم را مي در محدوده نیعابر

 . شومی سرعت وارد متینها

 . رسانمی دوم مي روم و خودم را به طبقه یبالفاصله به سمت پله ها م        

 . کنمی نگاه منیی به پاابانی رو به خي سرتاسرياز پنجره         
 

 ستدی اینسترن کنارش م.  نگردی سو و آن سو را منی در هم اي با چهره ادیفر        
. دی آی مابانی خي سونی کند و ای مشی توجه رهای اما بدی فردی گوی ميزیو نگران چ

 .ستدی ای قطور درخت مي کنار تنه قایدق
 

 ی خارج مدمی از دقهی چند دقيبرا.  کندی را نگاه مابانی خيکالفه باز دو سو        
 ي شوم و از ال به الی از مغازه ها میکیوارد .  ترسم وارد پاساژ شده باشدیم. شود

 ی قلبم کش مي کوبنده ي در تپش هایمدت.  کنمی راهروها را نگاه مشی هاشهیش
 ي روم و خودم را دوباره به پنجره ی مرونیاط بی شود، با احتی که نمي و خبردیآ

 در حال دی بعد فری است و کمابانی خينسترن هنوز آن سو.  رسانمی ميسرتاسر
 .ردی گی نگاهم قرار مدرسی در دابانیگذر از عرض خ

 
 یدست. ستی مانند نشی پقی ستبر دقاي به آن شانه هاگری افتاده اش ديشانه ها        

 ی مابانی خي گرفته خود را کنار نسترن نگرانِ آن سوی کشد و با حالی مشیبه موها
دوباره .  دهدی تکان منی تنها سرش را به طرفدی و فردی گوی ميزینسترن چ. رساند

 . اندازدیاطراف م  بهی چرخد و نگاهی سو منیبه ا

 خطاب به يزیچ. ی مانده، نه نشاط و شوقی باقدارشانی از دي نه خنده اگرید        
 خورند، نه دور ی نه دست ها در هم گره مگری دارد اما دی و قدم بر مدی گوینسترن م
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 پارك ینیقط شانه به شانه به سمت ماشف. چندی پی شوند و نه دور شانه میبازو حلقه م
 . شوندیو سوار م  روندی تر منیی پایشده کم

 را که به حال و احوال خوشش گند زد، لمی دلیو من از ته دل خودم و حضور ب        
 . کنمیلعنت م

 
 ...می همهیبرام جالبه که انقدر شب _        

 
 : دهدی بلند گوشم را آزار مي پوزخنديصدا        

 
 . موقع رو نداشتمنی و انجای ادنتیواقعا انتظار د _        

 
 . دهم و توان برگشتن ندارمی آب دهانم را فرو می لعنتي آشنايشوکه از صدا        

 من نباشم، اما وقت ی لعنتي صدانیاصال مخاطب ا.  کنم خودش نباشدیآرزو م        
 ي اندازد و سرم به سوی مهی بر قامتم سا انگار که قامتشستیبراورده شدن آرزوها ن

 . شودی مدهی دارش کشنهینگاه ک
 

 گرانی دی خودت باعث گند زدن به زندگی گند زدن به زندگی دونی میوقت _        
 !ی کنیبهتر از خود گذشتگ... شهیهم م

 
 . ترساندی از نگاه سرخش مرا نمشی بزی چچیه        

 يو من فقط برا.  شودی بلند سد راهم می خواهم برگردم که با قدمی مشانیپر        
 شهی دارم که تنم به شی تعادل به عقب بر می گام بکیاصابت نکردن به تنش، 

 . کندی سرم برخورد مپشتیسرتاسر

 : زندیباز پوزخند م        
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 ..ي بودی افتضاحیمیتو کال هم ت... میستی نهی هم شبیلینه اتفاقا خ _        

 
 بودن با او که بارها به من یمی هم تنیحالم از ا.  رودی با شدت در هم مياخم ها        

 . خوردینسبت داده به هم م

 :دی گویپر تمسخر م        
 

 .ی نکنه انتظار عنوان دهقان فداکارو داشتهیچ _        
 

 یفقط در رابطه با ما حتنه .  ثابت کرده بودشهی بودنش را هموانهیاو د.  برومدیبا        
 .در رابطه با عشقش

 !ستی خواستارش باشم هم نای دننی که در ايزی چنی آخری او حتدنید        
 

 برو کنار _        
 

 :دی گوی دهد و با همان لحن می مزخرفش مکلی به هیتکان        
 

 مسخره یلیهه واقعا که خ... شهی مبتی نصيزی چای مظلوم بازنی با ايفکر کرد _        
 ...يا

 
با .  صحبت کندنطوری حق نداشت با من ای مردك رواننیا.  کنمی اراده بغض میب        

 ی را هم کنترل کنم ممی کنم صدای می که سعی دهم و در حالیحرص بغضم را فرو م
 :غرم
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ند نفر آدمو بهم  چی و زندگي که انجام داديتو و کار احمقانه ا! ییمسخره تو _        
 ...یختیر
 

 دهی که به سمتمان کشیآنقدر بلند که نگاهم به نگاه رهگذران.  خنددیبا صدا م        
 . شودی مکی تحرشتری افتد و اعصابم بی شود میم
 

 آماده يلقمه ...  تو بد شده بودي مگه برای زنی حرفو منی چرا اگهیتو د _        
 ...ي فقط الزم بود قورتش بدیگذاشتم تو کاست جنابعال

 
 .رمشی خواهد به باد ناسزا بگیدلم م.  مشت لگد لهش کنمری خواهد زیدلم م        

 به ی او نقش اصلنکهیمن به سهم خودم اشتباه کرده بودم و قبولش داشتم، اما ا        
ه  زدي که او با نامرديگند.  نبودی مان بود اصال قابل چشم پوشی زندگدنیگند کش

 . ها بودی بدبختنی ايبود آغاز گر همه 

 : توانم زبانم را کنترل کنمی شود که نمی مکیآنقدر اعصابم تحر        
 

 .دهنتو ببند و گورتو گم کن _        
 

 گذرم و به فکرم یبه سرعت از کنارش م.  کنمیبا نفرت وجود نحسش را نگاه م        
 دارم تنها هستم اما اجی ام احتی در زندگیاه گاه و پنهی رسد، هرگاه به حضور تکیم

 شی پوندی در روز عمل پاری مازي فکر کامال از ذهنم نگذشته که چهره نیهنوز ا
 . بنددیچشمم نقش م

 
 ...ی شوهر هوسبازتو کنترل کنی عرضه نداشتیواقعا که تو حت _        
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 دارم یبه سرعت گام بر م.  بردی که به کار می از کلماتندی نشیتمام تنم به لرز م        
 . شنومی نحسش را پشت سرم مي قدم هاياما صدا

 
 چه زن ی که همه بگن آخ؟ی که چی زنی مدشونی دیواشکی يحاال اومد _        

 ...ي هر دومون زدی گندو به زندگنیتو ا... ری نه خ؟ي اچارهیب
 

 مدام مرا با خودش نکهیاز ا.  شودی مي جارمی اراده از لحن بدش اشک هایب        
 .رمی خواهم بمی بندد میجمع م

 ي اندازم تا نگاه های مریسرم را ز.  شوندی ملی به دو تبدبای بلندم تقريقدم ها        
 .نمی خودم را نبي مانده رورهیمتعجب و خ

 که ستی کدام گوری لعنتاری گذرد که پس مازی در سرم ميو در کمال شرمسار        
 . کندی نممیدایپ
 

 ...ییمقصر فقط تو... ي و فرصتتو از دست دادي حماقت کردی لعنتيتو _        
 

 هنوز پشت سرم ی رواناری اندازم اما خشای رو مادهیخودم را از پاساژ به درون پ        
 و می زدای روانم را با پشت دست از چهره مياشک ها.  کندی مفیچرت و پرت رد

 . کنمی ام حس می قدمکیباز هم حضورش را در 
 

 حرف حق تلخه دنی شنهی هان؟ چی کنی کجا فرار مدنتمی ساله منتظر دیلیخ _        
 ...نه
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 که دستش ندازمی بابانی خوام خودم را به خی دهم و می مابانینگاه تارم را به خ        
 ی و من انگار برق گرفته ها با حسندی نشی شانه ام مي متوقف کردنم رويبرا

 :دی گوی دهم که باز میچندشناك دستم را تکانم م
 

 .... لعنتـی فهمیم...  منی به زندگيتو با اون طالق مضحکت گند زد _        
 

 ...ی آشغال عوضی کثافتي تویخفــــــه شو لعنت _        
 

 ي کند و بالفاصله صدای را خفه ماری نحس خشاي که صدایی صدادنیبا شن        
 می روبروي گردم و با ترس به معرکه ی بر مدی آی که مين و آخ بلند شددهیکوب

 همان درخت قطور چسبانده شده و ي به تنه اری به زور مازاریخشا.  دوزمیچشم م
 فرود آمدن دوباره ي که براتم نجايدست فرشته .  استنی خونی لبش کميگوشه 

 که یی برم و بازوی مشی اراده دستم را پی کنم، فقط بی فهمم چه می رود، نمی مشیپ
 ی با تمام قدرت می رود را دو دستی مشی پی مشت به قصد دومنیبعد از زدن اول

 :رمیگ
 

 .... ولـاریماز _        
 

 .... چشمت دنبـگهیمعلومه د... ی هوسبازتقیتو هم مثه اون رف _        
 

 اری شود و باز بر صورت خشای مدهی دستمانم کشانی با قدرت از ماریدست ماز        
 . کندی و خفه اش مدی آیفرود م

 
 

  شرفیکثـــــــافــــــت ب _        
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 . اما جوش آوردهاری کنند مازیچند نفر مداخله م        

 :رمی گی را مشی دارم بازوی بر مزی خشی به سوشانی پرنباریا        
 

 ...ایب...  توروخدااریماز _        
 
 جدا کردنشان ي هم براگری خورد، چند نفر دی تکان میی رهاي برااریخشا        

 :ندی گوی می که بعضیی شنوم هم همه های کنند و میمداخله م
 

 "مزاحم زنش شده"        

 " کردی از دستش فرار مهی زنه داشت با گردمید "        
 

 را اری به سمت خشاورشی باز قصد نمی بی منکهی آمده و اشی پطیمعذب از شرا        
 : کنمی شود زمزمه می که کنترل نمي کشم و با لرزیدارد، دستش را محکم م

 
 !میبر...  اریبه خاطر من ماز _        

 
 انی از مانهی دستش را وحشدی گوی لب مری زيزی چاریخشا. دی آی عقب میقدم        

 . شودی کند و دور می نگاهم منهیبا ک.  کندی که او را گرفته آزاد ميدستان مرد
 

 . گرددی ممی اش عاقبت به سویشانی پي زده رونی بي سرخ و رگ هايچهره         

 .دهی شود و نگاهم دزدی کنده مشیشرم زده دستم از بازو        

 ی دستش مانی را ممی که محکم بازوی فرستادن نفسش با دسترونی بيصدا        
 . شودی م همزمانردیگ
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 یکم.  کشاندی ندارند مرا دنبال خودش می که آرامیی حرف و با نفس هایب        
 ،يری بهانه گی کند و من بیدرب شاگرد را باز م.  زندی را منشی ماشموتی تر رنییپا
 برم و او با مکث درب ی پناه منشی ماشی وقفه و تعلل به صندلی نگاه و البته بیب

 . بنددی را منیماش
 

 گه؟یبسه د _        
 

 . کندی آرام جمله اش را ادا می اما با تُنيجد.  کنمی را جمع ممیدست و پا        

 کردم ی گذشته سرم را کامل به سمت پنجره چرخانده بودم و فکر مقیتمام دقا        
 کنم و گردن خشک یاشک ها را پاك م.  شودی آمدند، نمی که بند نمییمتوجه اشکها

 . کنمیرا صاف مشده ام 

 ی کوبم و چشم بر هم می می صندلی سرم را به پشتنیهمزمان با توقف ماش        
 .گذارم

 . آورندی وار به مغزم هجوم مانهیحاال فکر ها مور        

 ... چرا تماس نگرفته بود و.  آمده بودیک.  هستمنجای دانست ایاز کجا م        

پسر " با نسبت ی شخصدنی دي گفتم فقط برای مدی دادم؟ بای محی توضدیبا        
  گفتم فکر اشتباه نکند؟ی مدیآمدم؟ با "ییدا

 پارك یابانی خيگوشه . می گشای فرستم و چشم می مرونیکالفه نفسم را ب        
 .کرده

  شکند؟یچرا سکوتش را نم        

 خواهد فکر اشتباه یدلم نم.  سکوت را بشکنمنی خواهد ای فهمم چرا دل میو نم        
 .کند
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 ...من فقط اومده بودم کـ _        
 

 .ستی دادن به من نحی توضي برایلیدل... کارات به خودت مربوطه _        
 

 . شوددهی کششینگاهم با مکث به سو.  شودیلحن سخت و سردش باعث م        

برداشتش را از .  ستی رخش سنگمی دستش دور فرمان مشت شده و نکی        
 . خواهدی نمیحی کرده و توضدی شرکت فريحضورم آنجا روبرو

 : کندی حواله ام می نگاهمی که ندی کند شاینگاهم را حس م        
 

 هست؟ _        
 

 . که انتظارش را نداشته امي خواهد بغض کنم از برخوردی دانم چرا دلم مینم        

 برخوردش حق يخب حتما او هم برا. چهره ام بروز نکند از يزی کنم چی میسع        
 ! که دادم حساب کردهی فرصتيگفته بود رو. دارد

 فهمد ی حسم را مدیشا.  دهمی و به روبرو مرمی گیبا مکث نگاه از سه رخش م        
 :دی گوی مي دهد و با همان لحن جدی مرونمی دانم اما نفسش را با فشار بینم
 

 هتلت کجاست؟ _        
 

 کند ی را روشن منیماش. دی گوی نمچی هگری و او دمی گوی آرام آدرس را میلیخ        
 . راندی هتل ميو به سو
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.  ندارمی حس خوبچی گذرد و من هی می معذبتی نهای در سکوت بریتمام مس        
 درست و ي درد سرم را بهگری دي از سواری سو رفتار مازکی از اری خشايحرف ها

 . کندی مهمان میحساب

 . کوبدی هتل کوچکم پا بر ترمز ميروبرو        

 دست يدستم را رو.  بروم و گورم را گم کنمدی کنم بای احساس مکی شیلیخ        
 ی منمی اش را بی آنکه نگاهش کنم و باز صورت سرد و سنگی گذارم و بی مرهیگ

 :میگو
 

 ...ي به خاطر من تو دردسر افتاددیببخش _        
 

 ی شوند، جوابی مادی که کم و زیی از نفس هاری کنم اما به غیچند لحظه مکث م        
 به ی نگاهی شوم و بی مادهی پنی از ماشمی گوی که میبا خداحافظ آرام. رمی گینم

 ي کند صدای ام کار میی که حواس شنواییاما تا جا.  شومیپشت سر وارد هتل م
 . شنومیفتنش را نمر
 

 مانده اهی سي دادن به صفحه تی آورم و بدون اهمی ام را از شارژ در میگوش        
 و درون ساك چمی پی شارژر را هم دور خودش ممیس.  دهمی جا مفمیاش، درون ک

 خواهم به آرمگاه بروم و بعد از یم. امروز روز تولد بابا اتاست.  کنمی ام فرو میدست
 .آن هم به فرودگاه

 
 جدا شدم بالفاصله به اتاقم رفتم دو قرص مسکن خوردم اری از مازی وقتشبیپر        

 و بعد از آن رفتار متفاوت اری خشاي حرف هاي با قورت دادن هزارباره یو به سخت
 .دمی خواباریماز
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 ی ماری خشاي از مزاحمت دوباره یکم. ذراندم هم تمام وقتم را در هتل گروزید        
 شدم، به رهی به سقف خدم،ی تخت نشستم، خوابنی هميتمام روز را رو. دمیترس

 !زیبه همه چ.  و فقط فکر کردمواریپنجره، به درو د

 صرف نهار و شام از اتاق خارج شدم و به رستوران هتل رفتم؛ به هر يتنها برا        
 !شتم ندایحال قصد خود کش

 
 !ي خبرچی هقای نبود؛ دقاری از مازي خبرچیتمام مدت باز هم ه        

 "خب به جهنم"        

  شد؟ی فرصت منتفي هی قضگری دیعنی چه؟ یعنی کردم که حاال یاما خب فکر م        

 زیخب همه چ.  کردمی هم دنبال جواب نبودم فقط فکر میلی نداشتم و خیجواب        
 . بود انگارختهیبه هم ر

 
 ی حرف زدم و به بدبختياز هر در.  تماس گرفتميشب قبل از خواب اما با شاد        

که .  نهای داند ی مشی از حضورهايزی خواستم بدانم چی کشاندم، ماریبحث را به خشا
 زی چدی فري براشی هاي از حضورش و مردم آزارشیفقط گفت محمد چند وقت پ

 ي پافشارشتری اطالعات بافتی دريبرا من هم.  ندارديشتری گفته اما خبر بییها
 .نکردم تا او هم شک نکند

 
 . کنمی سرم مرتب مي شالم را رونهی آي کنم و روبرویمانتو ام را تن م        

 دانستم که از قبل یم.  شدی سفر قطعنی اي براممی که تصمياز همان لحظه ا        
 برگشتنم ي راحت براالی برگشت نخواهم گرفت تا هر لحظه اراده کردم، با خطیبل

 . ماندم اما امکان زودتر برگشتنم وجود داشتی از امروز نمشتریهرچند ب. اقدام کنم
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 بر دوش و ساك به دست از اتاق فی کنم و کی چک مگری بار دکی را زیهمه چ        
 لی خواستم اتاقم را تحوی را نداشتم و م قصد بازگشت به هتلگرید.  شومیخارج م

 .دهم
 

 ي گذارم و دسته گل داوودی منی زمي و ساکم را روستمی ای آرامگاه ميروبرو        
 .شی بابااتا را هم رويمورد عالقه 

 ي است اما عطرنییسرم هنوز پا.  کنمی چرخانم و در را باز می را در قفل مدیکل        
 . توانم حضور صاحبش را انکار کنمی کور هم باشم نمفضا را پر کرده که اگر

 ي همه دوارمی آورم و امینگاهم را آرام آرام باال م.  دهمیآب دهانم را فرو م        
 ی بماند اما کم کم قامت بلندش در برابر چشمم نقش می باقحهیحسم در حد همان را
 . کندی ام حبس منهیبندد و نفس را در س

 
 که يزی چکی ست،ی هم لبخند ندی دانم شاینم.  کندی محو نگاهم ميبا لبخند        

 . دارد انگاري لحن بغض آلودکیهر چه هست؛ .  استنیری شی تلخ و کمیکم

 . بودهدارمی کند که انگار منتظر دی نگاهم مي او اما طوررمی غافلگدنشیمن از د        

 ی موندی پحهی و راری هم به تصوشیشوند چون صدا ی نمی طوالنیلی خمیفکر ها        
 :خورد

 
 !نمتی و من باز نتونم ببي برنجامی ای درو باز بذارم بفهمدمیترس _        

 
 نشان ی کنم واکنشی می چرخانم و سعی مینگاه قفل شده در نگاهش را کم        
 داری دری لرزند و من هنوز درگی لبخند مي به معنای گونه ام اندکي هاچهیماه. دهم

 . هستمشی هوایب
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 را هضم کنم، يری غافلگنی به خودم مسلط شوم و انکهی اي کم برایلی خ،یکم        
مشتم را .  کنمی و دسته گل از کنار در تعلل می شوم و در برداشتن ساك دستیخم م

ا در دست  ها ري داوودي ساقه هاگری کنم و با دست دی ساك محکم ميدور دسته 
 . دهمی بند ساکم شده منباری به نگاه او که اا و باز نگاهم رستمی ایراست م. رمی گیم

 ي خواهد لحن های که انگار می و آرام آرام در حالردی گینگاهش را از ساکم م        
 . دهدیبغض دار و اخم آلود و تلخ را از چهره اش پاك کند به چشمانم م

 
 . بد بودیلیخ...  کنمداتی که نتونستم پشیدو روز پ _        

 
.  نداشتند را بال و پر دهدقتی حقگری که دیی خودش فکرهاشیدوست نداشتم پ        

 رفته ام، او را با نسترن دنشی دي داند من برایخب به هر حال پر واضح بود که م
 خواستم که ی شد و نه می دانست و نه می ها را منیا.  شده امبی ام و بعد هم غدهید

 . و نگذارم اشتباه برداشت کندبزنم  توانستم حرفیانکار کنم اما م
 

 . گذارمی مشی و قدم پرمی گی مینفس        

 که او یی ها به سمت سنگ بابا اتا جاي گذارم و با داوودیساکم را کنار در م        
 . رومی مستادهیا

 سنگ ي سونی و من هم استدیا ی سنگ مي رود و آن سویدو قدم عقب عقب م        
 . کندی حرف فقط نگاهم میب.  اوی قبليسر جا

 .نگاهش را دوست دارم        

 حس نی و هممی رفتی همراه بابااتا به بهشت میی که سه تاستیمثل روزها        
 شوم و گل را یخم م.  کندی شدنم، کم مری از غافلگی از حال منقلب ناشینگاهش کم

 :دی گوی گذارم که می سنگ ميرو
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 .يایمطمئن بودم امروز م _        

 
 ی منی زمي شدن، روی توجه به خاکی که از همان حالت خم شده بیدر حال        

 :می گوی کنم و متبسم می سرم را هم بلند منمینش
 

 . دلم براش تنگ شده بودیلیخ _        
 

 .ندی نشی منی زمي رومیشدن روبرو ی خاکالی خی کند و او هم بی نگاهم میکم        

 نی ايقد عرض سنگ قبر بابا اتا اما در اساس اندازه . ستی نادی زمانیفاصله         
 .می با هم فاصله دارای و آن دنایدن

 :دی گوی پرده میب        
 

 . تو تنگ شده بوديمنم دلم برا _        
 

 : کنمی دهم و آرام زمزمه میسرتکان م        
 

 .منم دلم برات تنگ شده بود _        
 

 .ردی گیخنده ام م        
 

 ! شدی تو دلتنگیچه دلتنگ _        
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 ی کمشی سالها پي هاطنتی شادیبه .  دهدی خندد و سرش را تکان میاو هم م        
 کنم و از کنار شانه اش خطاب به عکس شهر بانو جانم با ی ملیسرم را به راست متما

 :می گوی مي ارادری غيخنده ا
 

 ... شما هم تنگ شده بودايدلمون برا _        
 

 مکث نگاهم را ی شود با کمی کند که باعث می نگاهم میبی با حال عجدیفر        
 . شومشی دو روز پي شده دهی پالسي گلهاي رهی و خرمیبگ
 

 هما _        
 

 . کنمی گذارم و آرام سرم را بلند میچند لحظه چشم بر هم م        

 گرفته ي کشد و صدای اش را به رخم میشگی در هم رفته اش عذاب هميچهره         
 :دی گوی کلمه مکی تنها یبیاش که با حال غر

 
 ؟یخوب _        

 
 . حرف در خود داردي چهار سال نورياما به اندازه . ستی نشتریچهار حرف ب        

 سنگ بر ي را از رودهی پالسي که گل های و در حالرمی گی میقیباز دم عمدم و         
 :می گوی مي ها فراهم شود، با انرژي داوودي دارم تا جا برایم
 

تو هم دوست ... باالخره فوقمو گرفتم... میبعد از مدت ها از خودم راض... خوبم _        
  مگه نه؟یداشت
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حس .  اش را کمرنگ کردهیحن و حال من گرفتگ که لنمی بی کنم مینگاهش م        
 :دی گوی شنود و با همان حال هم می کنم که با تمام وجودش دارد مرا میم
 

 .از خدام بود _        
 

 . گذارمی سنگ قبر منیی را پادهی پالسي دهم و گلهای سر تکان میراض        
 

 ... گرفتمادی شنا نکهی اگهید _        
 

 : خندمیم        
 

 . ترسمی نمکیتانی از غرق شدن تاگهی که ديدر حد _        
 

 کنم و مشغول باز ی دارم کنف دورش را باز می ها را بر ميداوود.  خنددیم        
 قدرتش را در تی گلفروش نهاي شوم اما انگار آقای دور ساقه ها ممیکردن س

 . دور ساقه به کار بردهمی سچاندنیپ

دسته . دی آی مشی هستم که دستش پمی باز کردن سریبا اخم و ساکت شده درگ        
 به دستان گره رهیمن هم خ.  شودی ممی و مشغول باز کردن سردی گیگل را م

 :می گوی باز از خودم مشیگشا
 

 ... بهتر شدهمیآشپز...  گرفتمادی ی محلي غذایکل _        
 

 :ذی گویدر همان حال م        
 

 .ی عمرم تو برام پختي غذاهانیبهتر...  بودی عالشهی همتیآشپز _        
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 ری تم،ی روزهانی معروف اي کوتاه در حد همان آن و لحظه هایلی خی ام کمینیب        

 . کنمی مهار مامدهی که نیاز بغض و اشک.  کشدیم

 ی ميدستش به باز را در می دهد و سی باز شده از هم را به دستم ميساقه ها        
 .ردیگ
 

 ... همون مجتمع زباني رم سر کار تویاز اول مهر م _        
 

  همايری نظیتو ب _        
 

 و من با آرامش مشغول ندی نشی تر کنج دلم مقی عمیلبخند کنج لبم، نه، نه کم        
 . شومیپر پر کردن گلها م

 
 هامون قراره داماد بشه _        

 
 . دوزدیش نگاهم را به نگاهش م "خداروشکر" يزمزمه         

 
 ...  هم منی گاهرهی گی می تماسهی ی سالیهر از ماه _        

 
 :دی گوی دهم که آرام و تلخ می سر تکان متیبا رضا        

 
 .ی دونم که تو ازش خواستیم _        

 
 . هم خوب نبودیلی خدی شانی انگار و اتمی شناخی را مگری همديادیمن و او ز        

 :می گویقاطع م        
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 کنم یفکر م...  تونست مجبورش کنهی نمی خواست کسیاگر خودش نم _        
 ...یهامون رو بشناس

 
 معذب ی کند و کمی پوف مرونی دهد و نفسش را همزمان بیسرش را تکان م        

 : پرسدیم
 

 ؟ياومد ی تونم بپرسم کیم _        
 

 :زمی ری اسم بابا اتا مي پرپر کرده را روي مشت از گل هاکی        
 

 شیسه روز پ _        
 

 قشمه... منظورم _        
 

 ی از چهره ام مي بندمی کنم و لبخند نیسرم را بلند م.  شودیدستم متوقف م        
 :گذرد

 
  کجام؟ی دونستیم _        

 
 : زندی کشد و بعد انگار به خودش پوزخند میاول آه م        

 
 ...نه از اول _        
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. نمی نشیچارزانو م.  کنمیگلها را رها م.  کنمی را نگاه منشی غمگي چهره یکم        
چانه ام را به دستم .  گذارمی ممی زانوکی شوم آرنج دست راستم را نزدی خم میکم
 : کنمی دهم و نگاهش می مهیتک
 

        _ ؟یاز ک 
 

 کشد و مشغول پرپر یگل ها را به سمت خودش م.  شود انگاری عوض ممانیجا        
 : مانمی اش مرهی شود و من منتظر خیکردنشان م

 
تو هم که ... اعصاب نداشتم. حالم گرفته بود...  ساگرد بابااتا بودنیدوم _        
 ...ينبود

 
 :دی گوی مي آورد و جدی دفعه سرش را باال مکی        

 
 ... شدیهما من واقعا دلم برات تنگ م _        

 
 . اش را هم دوست دارمی دلتنگنیا        

 : شودی اندازد و مشغول گل ها می منییدوباره سرش را پا        
 

 ي پاي عروس خانوم باز جلوي خودش بود انگار بابايعمه هم خسته و تو _        
 ياول عمه شروع کرد، برا...  بودیخالصه که روز مزخرف... هامون سنگ انداخته بود

 ... به تومیدی تا رسزی از همه چم،ی زدیهم حرف م
 

 : پرسمی می معمول،ی حس ناراحتچی هیب        
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 مامان بهت گفت؟ _        
 

 : دهدیسر تکان م        
 

 ...امیما به خاك بابااتا قسمم داد سراغت نا... انقدر اصرار کردم تا گفت _        
 

 ؟ي اومدیقسم نداده بود م _        
 

 : کندیبا مکث زمزمه م        
 

 ... دونمینم _        
 

 . رو بودنش را هم دوست دارمکی        

 : کندی افتاده اش هستم که سرش را بلند منیی سر پاي رهیبا لبخند خ        
 

 ...زمی بهم برتوی زندگدمی ترسیم _        
 

 . را هم دوست دارميگری ددنی ترس متقابلمان از دنیا        

 :دی گوی کنم می که از چشمانش حس مي شود و با دردی ام مرهیخ        
 

 . حالم بهتر بودي اگه ازم متنفر بوددیشا _        
 

 :می گوی میبه شوخ        
 

 ستم؟ی نی دونیاز کجا م _        
 



 1216 

 . کندیتنها با لبخند نگاهم م        

 :می گوی مي کنم و جدی دارم و کمرم را صاف می چانه بر مریدست از ز        
 

 هم یلیدل...  چون من دوست ندارم ازت متنفر باشمی کن خوب باشیسع _        
 ...ندارم

 
 . بودمقتیکاش ال _        

 
 : بحث را عوض کنمنی دهم ای محیترج        

 
 خواست بازم ی وقت بود دلم میلیخ...  که برگشتمشهی مياالن حدود ده روز _        
 .می کنار هم باشییسه تا

 
 . کندی بحث نمریی به تغي و اشاره اردی گیبا مکث نگاه از چشمانم م        

 : اندازدی به عکس بابااتا مینگاه        
 

 .ادی به خوابم نمگهی اما ددنشی دامیمن مرتب م _        
 

 . قبل از اومدنمشی چند روز پنی تا همومدیبه خواب منم نم _        
 

  بخشه؟یبه نظرت منو م _        
 

 :می گوی منیناخواسته غمگ        
 

 ؟يدیچرا انقدر خودتو آزار م... یی فکرانی اریتو هنوز درگ _        
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 . خوانمی را از نگاهش منی خواهد بخث را عوض کند ایم.  کندی نگاهم میکم        

 . کند بخنددی میسع        
 

 . کشمی نمگاری سگهید _        
 

 . کنمی بحث نمریی از تغیتیآن بحث آزار دهنده را دوست ندارم و شکا        

 : دهمیدل به دلش م        
 

 .ی کنی می خوبیلیکار خ _        
 

 . کشدی سنگ مي اندازد و دستش را روی مریسرش را ز        
 

 ؟ي خبر دارمیاز عمو رح _        
 

 . آوردیسرش را باال م        
 

 يزیمنم چ...  گرفتیاون اوال همش سراغتو از من م...  رم سراغشی میگاه _        
 ...نداشتم بگم

 
 : تلخی خندد کمیم        

 
 شش؟ی پینرفت...  شدالی خی کم کم بگهی چاره هم دیاون ب _        

 
 : دهمیسرم را تکان م        

 
 .روم نشد _        



 1218 

 
 :دی گوی حال منیبا ا.  فهمدی حسم را مدی دانم شاینم.  کندیچند لحظه نگاهم م        

 
 . قبول شدی روانشانسیمرتض _        

 
 : کنمی و شوق نگاهش مجانیبا ه        

 
 ؟ی گیراس م _        

 
 : کندی متیشوقم به او هم سرا        

 
 . به او باال باالها رو دارهدنی رساقتیل...  خودشون شاگرد اوله ي هاي ورودنیب _        

 
 . خوشحال شدمیلیخ...  خداروشکریچقدر عال _        

 
 يری نظی بي خواندم که اراده ی دانستم اصال همان روزها هم از نگاهش میم        
 .دارد

 نی برم و مشغول تزئی مشی کند، دست پی که صورتم را رها نميبا لبخند        
 . شومی سنگ مي که پرپر کرده روییگلها

 .می دهی هم گل ها را سروسامان ميدر سکوت، روبرو        

 و من واقعا می دهی ساعت فقط به سکوت هم گوش ممی در حدود نيزی چيشاد        
 . کنمیاحساس آرامش م

!  دانمینم.  خواستم به او بزنمی میی چه حرفهادنشی قبل از دستی نادمی قایئق        
 شی از هر حرف از پشی مان را بي مکالمات ساده نی و همدنشی مقدمه دی بنیاما هم

 . دوست دارمي شده انییتع
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 گرید.  دهدی ربع به دوازده را نشان مکیساعت .  اندازمی ام می به گوشینگاه        
 .وقت رفتن بود

 
 . برمگهیخب من د _        

 
 بوسم ی گلبرگ ها نام بابا اتا را مي شود و از روی خم مدی بگويزیقبل از آنکه چ        

 یلی هرچند ساده حالم را خداری دنیا "ممنونم":  کنمیو با تمام وجود در دلم زمزمه م
 .خوب کرده بود

 . شودی او هم با مکث بلند م شوم ویبا همان حال خوب بلند م        

 "؟ي زودنیبه هم": دی خواهد بگوی خوانم که انگار میاز نگاهش م        

.  ام نشومی دوست داشتني ها و لحظه هاهی ثانری اسگری گرفته بودم دادیخب من         
 کرد، همان حس ی آمد از لذت لحظه ها کم می آن اسارت که اگر کش ميبه جا

 ازی کردم و هر گاه نی قلبم پنهان مي شهی خودم در شيودم را برا که گرفته بیخوب
 . شدمی رفتم و خوب میدلم م  انبار کرده کنجریداشتم به سراغ ذخا

 
 . رومی مواری دي ساك گوشه ي تکانم و به سویمانتو ام را م        

 اراده مثل آن وقت ی افتد و بی سنگ بابااتا منیی پاي دهی پالسينگاهم به گل ها        
 از هر شی ومن از آنها بی روزمرگي های پر بود از سادگمانی حرف هايها که همه 

 :می گوی کردم، می مفی کيگری دیِهم صحبت
 

 ...دی دور فرمیختی ری رو منایکاش ا _        
 

 :دی گوی مشی آشناری و با لبخند ددی آی نگاهش کش مي اهیثان        
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 .زمی کنم عزیمن جمعشون م _        
 

 . شومی رود و من ساك به دست از آرامگاه خارج میاو به سمت گل ها م        
 

 آنکه فرصت باز شدن دهانم ی کنم اما بی خواهم خداحافظیم.  کندیدر را قفل م        
 :دی گویرا دهد م

 
 ؟ي خوریناهارو با من م _        

 
 .رمی را نپذشنهادشی شد پی نسترندر ذهنم باعث مری دانم تصوینم        

 
 ... برمدیمن خب با _        

 
 : کنمیبه ساکم اشاره م        

 
  خوام برم فرودگاهیم _        

 
 :دی گوی مدی شود و ناامی در هم مشیاخم ها        

 
 پروازت ساعت چنده _        

 
 : اندازمیشانه باال م        

 
 .رمی بگطی پرواز بلي خوام برم پای دونم مینم _        

 
 . گرددی به چشمانش باز مدیام        



 1221 

 
 ... رسونمت فرودگاهیبعدش م... می ناهار بخورمیبر... ي ندارطیپس بل _        

 
 .... بهتــدینه فر _        

 
  کنمیخواهش م _        

 
 :می گوی رك تر می کمنباریا        

 
 . منتظرت باشهی کسدیشا... رمی خوام وقتتو بگینم _        

 
 کشد و در ی مرونی شود و ساکم را از دستم بیخم م.  شودیچهره اش سخت م        

 :دی گوی گذرد می که از کنارم میحال
 

 ! وقت دارمنمیزتری عزي براشهیمن هم _        

 شی با غذايو اما تمام وقت مشغول باز خورم ای توانم از کبابم می که مییتا جا        
 .است

من هم . در راه رستوران مامان تماس گرفته بود تا از زمان برگشتم مطلع شود        
 نهار را گفته بودم و قرار شد ي هی را اطالع داده بودم و قضدی حضور فری معمولیلیخ

 . گرفتم خودم خبرش کنمطیهرگاه بل

 دوران تجردمان پارك کرد، ي هازی از خاطره انگیکی ي را روبرونشی ماشیوقت        
 . خاطرات استری هم مثل من درگدیمطمئن شدم که فر

درست که .  گرفته بودیی تنهاياصال انگار روحش بو.  دادی اش آزارم مییتنها        
 توان ی خانواده را نمریعشق به کنار اما تاث.  تنها شده بوددیحاال نسترن بود اما فر
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 شهی را داشتم تا درکنارش باشم اما او همی سختم کسيمن در تمام روزها. ار کردانک
 .تنها بود

 که دی رسی به نظر مدی گفت بعی نسترن هم می از مشکالت روحاریآنطور که ماز        
 . هم شاد بوده باشندیلی دو در کنار هم خنیا

 به سراغ ی زندگي برایلی تکمي گذراندن دوره اي بد نبود آنها هم برادیشا        
 . رفتندی میطوب

 
 ست من ی شود مدتی متوجه نمیآنقدر در خودش و افکارش غرق است که حت        

 . کنمی نشسته ام و نگاهش مشی حرکت تنها روبرویب

 کشد و سرش ی دست نخورده اش مبای با برنج و کباب تقريعاقبت دست از باز        
 . کندیرا بلند م

 شوند و هزار زور و ضرب و ی مدهی که از چشمانم دزدی و با نگاهیبه سخت        
 :دی گوی خواهد بزند، می که می حرفدیکلنجار با خودش وشا

 
 ...که...  کهی دونستیتو م _        

 
 : دهدی مرونی و نفسش را بردی گیسرش را به سمت سقف م        

 
 برگشته؟ _        

 
 !آن هم به خاطر من.  ام ناراحت استدهی او را با نسترن دنکهی از ادمی فهمیم        

 ی تکان مدییسرم را کوتاه به تا. دمی دی نمي پنهان کاري برایلی حال دلنیبا ا        
 :دهم
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 ...دمی برگشتم فهمیوقت _        
 

 : کنمی اش اضافه می ناراضي چهره دنی با دعیو سر        
 

 ...يری شم تو سروسامون بگیشحال ممن خو _        
 

 :دی گوی از ته چاه میی کند و با صدای و رو مری کم پشت برنج ها را زيباز تپه         
 

 ...يری تو نگینه تا وقت _        
 

 جا بخورم و ی شود کمی با عث منشی ما شندستی دور از ذهن نمیحرفش برا        
 . بنددی چشمم نقش مشی پاری مازي دانم چرا بالفاصله چهره ینم

 گردم که باز خودش ی بحث مریی تغي برايدنبال جمله ا.  شومی معذب میکم        
 :دی گوی پر درد میی در چهره و صداي ترقی عمی با گرفتگنباریا

 
انقدر تو حال و روز مزخرف خودم ...  دوست دارهاری دونستم مازیمنِ احمق نم _        

 ... گذرهی می دورو اطرافم چدمی فهمیغرق شده بودم که نم
 

 :می گوی فکر میب        
 

 ؟ي کردی کار می چی دونستیم _        
 

 :دی گوی دهد و میسرش راتکان م.  شودی چشمانم مي رهی خهیچند ثان        
 

 ... تو گـي اون برادیشا... دیشا _        
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 : رومی حرفش مانیآرام به م        
 

من خودم ! لی من نه اجبار بود، نه تحمي برامی که داشتي انتخاب گذشته ادیفر _        
.  نبودمنجایاگه او روزها رو نگذرونده بودم االن ا. ستمی نمونیخواستم و االنم ازش پش

 رنی گی درست و غلط مي زمان هاي که توی درست و غلطماتی تصميآدما با همه 
 هما نی االن از ایعنی می که االن هستم راضینیاز ا  سازن و منی خودشونو متیهو

 اشتباهم ماتی کارها و تصمي که هستم رو با همه ینی همیعنیمن، خودم رو، . میراض
 ...دی فررفتمیپذ
 

 .ی بد بر داشت نکندوارمی خوام بگم فقط امی ميزی چهی _        
 

 يچند لحظه ا.  خوانمی را از جزء جزء صورتش مدی کنم و تردیفقط نگاهش م        
اما .  کنمی گفتن و نگفتن را کامال حس مي اش برايری کند و من درگیسکوت م

 :دی گشایعاقبت زبان م
 

 نی وقت اچی هياگه با من مونده بود... يبرات خوشحالم که از من جدا شد _        
 ي شدی من، تو فقط حروم ميتو خونه ... ي شدی من نشسته نمي که االن روبروییهما
 ...هما

 
 مورد حمله قرار دادن نطوری کند و من ایصداقت از تک تک کلماتش چکه م        

مسبب .  کوفت را دوست نداشتمی انقدر خودش را منکهیا. خودش را دوست ندارم
 ماتی درب و داغون، وابسته و افسرده فقط خودم بودم و تصميساخته شدن آن هما

 .اشتباهم
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 . کنمی گذارم و دوباره جدول پروازها را نگاه می مبمی را در جیگوش        

 حدودا سه ساعت ي براطمیبل.  رومی اول مفی ردی خالي هایبه سمت صندل        
 گذارم ی کوچکم را کنارم میساك دست. نمی نشی ها می از صندلیکی يرو.  استگرید

 شدن کی در حال نزدیندی نوشوانی با دو لدی دهم که فری ميریو نگاهم را به مس
 .است

 
 دو مسئله با او ي خواست درباره ی بود، دلم مدهی کشنجای به ادارمانیحاال که د        

 دمی ترسیاما م. ی رواناری هم خشایکی و زی پرویی رابطه اش با دایکیصحبت کنم؛ 
 . اشتباه باشدی ام دخالتيکنجکاو

 
آرام . ردی گی ممی را به سومونادی ليِ تگري هاوانی از لیکی و ستدی ایمقابلم م        

 ی صندلي دارد رویبا مکث ساکم را بر م. رمی گی را از دستش موانی کنم و لیتشکر م
 طی بلدی خري گذارد و من باز مثل لحظه ی مشی پاي نشند و ساك را روی ام ميکنار
 . تالش کنمنش کردی راهي کنم برای میسع

 
 ... داشته باشهری تاخدیهنوز سه ساعت مونده، اصال شا. دی فری رفتیکاش م _        

 
 . ندارم همايباور کن امروز کار _        

 
 ! باهات کار داشته باشهی کسدی شا،يخب تو کار ندار _        

 
 دهد و ی مرونیکالفه نفسش را ب.  دوزدی گردد و نگاهش را به صورتم میبر م        

 :دی گوی ميآرام اما جد
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... ی مني دهی از هم پاشي عضو خانواده نی دونه که تو با ارزش ترینسترن م _        
 .ستی ني پنهان کاري برایلیدل... من راجع به تو باهاش صحبت کردم

 
 ؟ی منشی دونه االن پیم _        

 
 . دهدی تکان میسرش را به نف        

 :می گوی ميجد یلی گذارنم و خی چهره اش را از نظر میکم        
 

 که ییتا اونجا... ي با حضور من آزارش بدستی الزم ندیاون قراره زنت بشه فر _        
 ... رو ندارهی تنها هست و االنم جز تو کسی دونم خودش به قدر کافیم
 

 براش ي و داری داشتمی زندگي که تو تویگاهیاما جا...  دم همایمن آزارش نم _        
 ...ستیپنهان ن

 
 ی خواست بیدلم م.  دهمی و به رو به رو مرمی گیسکوت کرده نگاهم را م        

 زند ی مبی از درون نهیی اما صداد؟ی کنی که چرا ازدواج نمدمی پرسی میسیرودروا
 :که
 

 "...  هماستیبه تو مربوط ن "        
 

 ی ام میدنی دهم و چند جرعه از نوشی خودم تکان مدییسرم را نامحسوس به تا        
 . اشاره کرده بودلشی به دلیبه هرحال هنگام نهار کم. نوشم

 ي به صفحه رهیهمانطور خ. زبانم راه افتاده انگار و قصد ساکت شدن ندارد        
 :می گوی پرواز ها مشینما
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 م؟ی دادی قولهی به هم ادتهی _        
 

 م؟یکه خوشبخت ش _        
 

 : دهمیسرم را تکان م        
 

 عوض موی تونستم کردم که بتونم زندگی ميمن به قولم عمل کردم هر کار _        
 ...تو... کنم

 
اجازه دادم بابا باهام حرف ...  و گذاشتم کنارگاریس... منم تالشمو کردم هما _        

 ... نرفتمتی شهر شبانه روز مامورنی فرار از اي براگهید... بزنه و از خودش دفاع کنه
 .دمی رو دایدو سه بارم فرانک و پو

 
 . کنمیمهربان نگاهش م        

 
 مشتاقن با برادر بزرگشون در یلی گفت اونا خی مشهیمامان هم...  خوبهیلیخ _        

 .ارتباط باشن
 

 :دی گوی ميشتری بار با آرامش بنیا        
 

 !به مامانشون رفتن... نی خوبيبچه ها _        
 

 کنم و به ی چپ چپ نگاهش می کرده به شوخزی پرویی داي که حواله ياز تکه ا        
 فقط هفت سال ای خودش با پویاختالف سن.  خندمی برد می که به کار مییلفظ بچه ها

 .بود



 1228 

 
 ی زنه بهم کلی کنه هر وقت زنگ می صحبت می با لهجه فارسیلیفرانک خ _        

 . خندمیبهش م
 

 واقعا نی کند و ای صحبت ميزی خوب از چی با حالنمی بیبعد از مدتها م        
 . کندیخوشحالم م

 در کنار ایفرانک و پو. ردی گی را مقابلم می آورد و عکسی اش را در میگوش        
 ییای گرفته شد و پوشیبای شاد و زي که توسط فرانک با خنده ی سلفیعکس. خودش 

 .دی است و لبخند آرام فرزانی آودی از گردن فربای تقرکه با آن قد و باال
 

 ؟ي که زودتر باهاشون ارتباط برقرار نکردیستی نمونیپش _        
 

 : دهدی کند و بعد سرش را نامحسوسو تکان می فکر میکم        
 

 دی جدي نبود که بخوام با آدماادی اونقدر زمی تو زندگی خالياون روزا جاها _        
 ...اما بعد از... پرش کنم

 
من .  استمانییمنظورش به جدا.  دهدی فرستد و ادامه نمی مرونینفسش را ب        

 .می گوی نميزی چگری دهم و دیهم سرم را کوتاه تکان م

 دیمن، فر. می هم، همه کس بودي داشت که ما براانی جرمانی در زندگییروزها        
 بود انگار و ما دی فري دور از خانه شهی من و پدر همير نداشته بابااتا پد. و البته بابااتا

 .دوتا هم فرزندانش
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 و یی ام از بابت داي زنم و حاال که کنجکاوی مایبعد از چند لحظه دلم را به در        
 :می گویفرزندانش برطرف شده با مکث م

 
 ن؟ی مزاحمت نداراریخشا...  از جانبگهید _        

 
 کشد و چشمانش ی به صورتش میبعد دست.  کندی کنکاش گرانه نگاهم میکم        

 :دی گوی مالد و اخم آلود میرا م
 

 ... شدهدایچند وقته دوباره سروکله ش پ _        
 

 :دی گوی منانی نشاند و با اطمی به لب مي لبخندعی کنم که سرینگران نگاهش م        
 

انقدر گند تو معامالت شرکتشون باال ...  دونهی تونه بکنه، خودشم می نميکار _        
 فقط هارت و پورت اد،ی وسط بسی پلي وقت پاهی کنه که ي کاردیای دونه نیآورده م

 ...داره
 

 دهی از قفس پري وانهی دنی کنم خدا ایفقط در دل دعا م. می گوی نميزی چگرید        
 . کندتیرا هم به راه راست هدا

 
 

 . دهدی را مداری دانی پادی شود و نوی پروازم اعالم ميشماره         

 .ستدی ای ممی شوم و او هم با مکث روبرویبلند م        

 :دی گویهنوز دهان باز نکرده ام که م.  زنمی لبخند مشیبه رو        
 

  دوباره هست؟داری به ديدیام _        
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 یخودم هم جواب.  فهممیم.  ندارديدیام.  خوردی چشمانش چرخ مانینگاهم م        
 .می قاطع بگودی آی دارم اما دلم نمیعنی. ندارم

 برقرار نخواهم یمی اش ارتباط صمندهی با او و همسر آچگاهیخب مسلما من ه        
 اول ي مثل سال هاگریهرچند د.  نسترن ندارمداری به ديمن هنوز هم عالقه ا. کرد

او از من .  هم نسبت به او در دل ندارمي انهی کد،ی ام با فریندگدانشگاه و شش ماه ز
 . را هم نداشتنیالاقل من خانواده ام را داشتم او هم. ود تر و بد شانس تر بچارهیهم ب

 
 ی مهربان می شود که خودش با لحنی می طوالنیلی خمیانگار سکوت و فکر ها        

 :دیگو
 

 ...هی و خوشحال برام کافی که بدونم خوبنیهم... ی بشتی خوام اذینم _        
 

 :می گویاز ته دل م        
 

 .نطوریمنم هم _        
 

 چند نی کنم تکرارش، حاال و با گذشت ای اما فکر مهی دونم حرفم تکراریم _        
 ...سال متفاوت باشه

 
 :دی گوی بم شده اش مي و صدادواری کند و با لحن فری مکث میکم        

 
 . که بهت زدم، منو ببخشیی هابیبه خاطر آس _        

 
 :می گویباز از همان ته دل م        



 1231 

 
 .نطوریتو هم هم _        

 
 .می روی می بازرستیبا هم به سمت گ        

 :دی گوی و او ممیستی ایباز مقابل هم م        
 

 ...مواظب خودت باش هما جان _        
 

 .دی کن فریوب زندگخ _        
 

 ای تونم برات انجام بدم ی هست که مي کارياگه هر وقت هر لحظه فکر کرد _        
  کنم بهم بگویکمک

 
 . ام ندهمینی بي دوباره دنی کشری به تیتی کنم اهمی میسع        

 :می گوی کنم و میاز فرصت استفاده م        
 

  بخواميزی چهی االن نیاگه هم _        
 

 : زندی وجودش لب مي وقفه با همه یب        
 

  باشهیهرچ _        
 

. ردی گی قرار مدمی دي نازك روبروي هی الکی کم، یلی خیکم.  کنمینگاهش م        
 : خواستمی را منیاما من واقعا ا

 
 ...اون شش ماه رو فراموش کن _        
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 نی سنگشی گلوبیس. دی آی نمرونی بیی کند اما صدایدهان باز م.  شودیمات م        

 : شودیجابجا م
 

 ... منهتی از هویاون شش ماه بخش!  رفتادتی یخودت موقع ناهار گفت _        
 

 ! باشهی هر چی االن گفتنیتو هم هم _        
 

 :دی گوی کند و زمزمه وار می نگاهم مرهی خیکم        
 

 چرا؟ _        
 

 خوشمون تو بهشت باشه یی روزاي ذهنت هماي توشهی خواد هما همیدلم م _        
... می زدی هم مي تو سرو کله م،ی کردی می بابااتا زندگي که با هم تو خونه ییروزا

 . که فقط خواهرت بودمییهمون روزا
 

 . به بهشت رفتهدیدر نگاهم ثابت شده و فکرش شا        

 .رمی گیاز دستش م برم و ساکم را ی مشیدستم را پ        

 . شودیحواسش باز جمع من م        
 

 خداحافظ _        
 

 .نمتی ببيممنون که اجازه داد _        
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 روم اما باز یدو قدم م.  چرخمی می زنم و آرام به سمت بازرسیفقط لبخند م        
 چرخشم دنی گردم و او با دیبر م. ستندی ای قاطعانه ممی مانده انگار که قدم هایحرف

 : دوزدی کند و نگاه منتظرش را به چشمانم میدو قدم رفته ام را را به سرعت پر م
 

 ی تنها زندگنی از اشتری بگهید... دی فري تنها بودتی تو زندگیبه قدر کاف _        
 ...نکن

 
 : دهمی دزدد که ادامه میبا اخم چشم م        

 
 .نم تا ابد تنها بموستیمنم قرار ن _        

 
 . زنمی بال می گردم و به سمت بازرسی رها بر ميآرام همچو پرنده ا        

 . کنمی را حاال با تمام وجودم حس می واقعیحس سبک        

 . برداشته شدهمی شانه هاي از روياصال انگار بار        

 . دلمي از رويبار        

 . روحمي از رويبار        

 . وجدانمي از رويبار        

داشتند .  دنبالم به فرودگاه آمده بودند و مامان در خانه منتظرم بودتایهامون و ب        
 دی در خرتای کردند و چقدر شور و شوق بی آماده می عروسينرم نرمک خود را برا

 ی را هم با نظر هامون مشی کارد و چنگال هاسی سروی اش که تمامش را حتهیزیحه
 .دنشانی دز کردم ای مفی و من فقط کدیخر
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اول مرا مقابل .  به سراغم آمده بودندتای بری ناپذانی قول هامون پابهی هادیبا خر        
 هامون گفته یهنگام خداحافظ.  بودشی هادی و خرتای کردند و بعد نوبت بادهیخانه پ

 . گذاشتهزشی مي ام را درون کشویبود امانت

 مدت را کنار مامان نشسته بودم نی گذشت و تمام ای مدنمی از خانه رسیدو ساعت        
 بود که به اتاقم آمده بودم و تن ي اقهی گفته بودم و حاال ده دقشی برازیو از همه چ

 ناشناخته و ي لجبازکی یخسته از سفرم را به تشک گرم و نرمم سپرده بودم و ط
 .نداشتم ی به برداشتن امانتیلیسمج م

 
 کنم و ی را از دو طرف رها ممیدست ها.  کنمی بالشت جابجا ميسرم را رو        

 . سپارمی هامون مي ورود پر سر و صدايگوشم را به صدا

 شنوم و ی پرسد را می که خطاب به مامان مشیگفتن ها "هما کجاست؟" يصدا        
 . دهدی به بلند شدن نمتیتنم رضا

 کی و نزدکی نزدشی قدم هايدا چون کم کم صستی هم به بلند شدن نيارین        
 شدنش در داری به در و بالفاصله باز شدن درب اتاق و پديدو تقه .  شوندیتر م

 .چارچوب در
 

 ؟يدیخواب _        
 

 ی گذارم جوابش را می سرم مری چرخم و در همان حال که دستم را زیبه پهلو م        
 :دهم

 
 سالمت کو؟...نه _        

 
        _ کمی علسالمو رحمت اهللا وبرکااااااات  
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 !کوفت _        

 
 کشم تا قوس دردناك کمرم ی شکمم مي را تومی چرخم پاهایدوباره به کمر م        

 گذراند و به ی ام را از نظر می توالت و پاتختزینگاهم به اوست که م. ردی آرام بگیکم
 : چرخدیطرفم م

 
 ؟یبرنداشت _        

 
 ؟یچ _        

 
  تویامانت _        

 
 وقت نشد؟... نه _        

 
 : کندیچپ چپ نگاهم م        

 
 چند روز پدرم درومد از بس خودمو کنترل نی ای دونیم...  وقت نشدی چیعنی _        

 ...نمی بازش کن ببایب... هی چنمیکردم نرم بب
 

 ... کنهیالن خستم کمرم درد مدوما ا...  منهي براهی توش چینیاوال که تو چرا بب _        
 

 ... صبر کردميخودیتا االنم ب... ای روشن فکر بازنی از اادیبرو بابا بدم م _        
 

 :دی گوی رود و در همان حال می کنم و او به سمت در میخنده ام را کنترل م        
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 ...ای بهی توش چینی ببي خوایاگه م _        
 

 .کن نیهامون فضول _        
 

 اما ستی دانستم که اهل باز کردنش نیم.  خورمی و تکان نممی گوی را منیهم        
 .دهی امانش را بريکنجکاو

 کم عمق و مکعب بای تقريبا جعبه ا.  شودی بعد دوباره وارد اتاقم مقهیدو دق        
 دهیچی پییبای از چهار طرف به زی کنفي مات که با بنديمربع شکل به رنگ سورمه ا

 . در آمده بودییبایشده و در مرکز به شکل گل ز

 ی را کنارم مخودمی بي لجبازلی که با کمال مباستی و زریبسته آنقدر چشم گ        
 . شومیگذارم و بلند م

جعبه را . ردی گی ممی دهد و با مکث جعبه را به سویهامون از واکنشم ابرو باال م        
 :ردی گیبه طرفم م را هم ی که پاکت کوچکرمی گیم
 

 . هم جدا دادنویا _        
 

 و رمی گی را مبای فوق العاده زي نامتناسب با جعبه تی نهایپاکت کوچک و ب        
 اش هستم متوجه خروج هامون از اتاق و بسته شدن رهیهمانطور که با اخم و متفکر خ

 . شومیدر م
 

 ی توالت مزی می صندليرو.  رومی مزی دهم و به سمت میآرام جعبه را تکان م        
 . گذارمی باز کردن جعبه پاکت را کنار مي و از وسوسه نمینش
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 کشم و گره ی کنم و بعد آرام دو طرفش را می را نوازش می کنفيبایگل ز        
 دی آلبوم سفکی دارم و ی زنم، درب جعبه را بر میبند را کنار م.  شودی باز مشیبایز

 . شودی مانی نمامی جعبه روبرويرنگ در همان قد و قواره 

 . کنمی رود و از بغل پاره اش می پاکت ميقبل از در آوردن آلبوم دستم به سو        

 پاکت و نیکامال مشخص است که ا.  رنگاهی فلش سکی کوچک و اداشتی کی        
.  اش نداردقهی با سلناتی و تزئبای زي به آن جعبه یتی سنخچی ه،ی هول هولکادداشتی

 : کنمی را باز مادداشتی يتا
 

 اجازه خودمو ی بدیحق با توئه من نبا...  گرفتمی اجازه عکس می بدی نبایگفت "        
 اون ي از عکسات رو چاپ کرده بودم همش توي سرهی...  سنجاق کنمتیبه زندگ

 گهید....  فلشنی اي روختمی ر که ازت گرفته بودم رویی عکس هاياما همه ... آلبومه
 "!تخت التیخ...  ازت ندارميادگاری چیه
 

 ي ارادری غی مانم و با اخمی نامرتبش مبای دست خط تقري رهیچند لحظه خ        
 ی منیی هم در حلقم باال و پادی در دلم شايزی گذارم و چی مزی مي را روادداشتی

 و فلش بعد از مطلع شدنش از ادداشتی نی ندارم که ای شکچی هگریشود و من د
 . اضافه شدهبای زیتهران بودنم به آن امانت

 
 . شام مامانایهما جان ب _        

 
 هم با دی فکر و شای شود و بی جلد آلبوم کنده ميدی مامان نگاهم از سفيبا صدا        
ه آلبوم  بی آنکه نگاهی شوم و بی بلند می صندلي اشباع از افکار گوناگون از رويکله ا

 . رومی مرونی از اتاق بندازمیب
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 دی عکس ها نکردم و نه به بعد از شام که شادنی دي براينه به آن ول که عجله ا        
 شتری چاپ شده را نگاه کرده بودم و هربار بي از ده بار عکس هاشتری لحظه بنیتا ا

 از پشت سر بودند ایعکس ها همه .  گشتمی که در عکس ها بود مییبایغرق حس ز
 .شانی ی تمامری ناپذییعضو جدا  و ساحل همای رخ و درمی از نای

اصال .  داشتندیبی عکس ها حس عجنی ست اما اي عکاس ماهراری دانستم مازیم        
 از پشت سر ی درون عکس حتي بود عکس ها حس داشتند و دخترك تنهانیهم

 عکس ها از من نی کردم ایتم شک م که من کم کم داشدی رسی به نظر مبایآنقدر ز
 .دی کشی مری به تصوي لنزر از هباتری مرا زاری مازنیانگار لنز دورب. باشد

 
هرچند . رمی تماس بگاری با مازدی کنم بای فهمم فقط حس میحس و حالم را نم        

اما .  شدمالی خی را هم بادداشتشی ی عکس هاست که حتییبای زری دانم تحت تاثیم
 ی دانم مینم.  دانمی نمقایموضوع تماس را هم هنوز دق.  گنگ استمیبه هرحال برا

 ي اراده ی که بی سوء تفاهم، فقط دستم با فرمانع رفای تشکر کنم یخواهم بابت امانت
 فوت وقت چی هیشماره اش را ب.  داردی را بر می گوشرد،ی گیاز مغزم م "من" نیا
 بوق اول در گوشم هی چسباند و بعد از چند ثانیرا به گوشم م یبعد هم گوش. ردی گیم

 :ردی گی مگوشم  بوق را دري جاشیهنوز بوق دوم بلند نشده که صدا.  شودی مدهیشن
 

 .سالم _        
 

 کنم و جوابش را ی تماس شد منی که باعث ای پدر و مادر دار نثار فرمانیفحش        
 : دهمیم
 

 سالم _        
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 :دی گویقبل از من م        
 

 ؟یخوب _        
 

 . ستی کند، کافی که سکوت نمنی همست؛یلحنش مهم ن        
 

 ؟یتو خوب... ممنون _        
 

 گریش و د"خوبم" آرام ي و بعد زمزمه چدی پی نفسش در گوشم مياول صدا        
 ی گذرد که عاقبت زبان می دانم چقدر می لحظه، دو لحظه، نمکی. من هم. سکوت
 :جنبانم

 
 ... عکسايممنونم برا... ممم _        

 
 :دی گویبا مکث م        

 
 ! نداشتیقابل...  کنمیخواهش م _        

 
 تفاوت است، آن ی از وجودم نسبت به برخورد نسبتا سردش بيشتری بمین        

 ...! مانده امایقسمت کوچک باق

 رود و همانطور ی در هم ممی عجوالنه گرفتم، اخم هادی که شایس از تمامانیپش        
 :می گوی دهم میکه در دل به خودم و آن قسمت کوچک فحش م

 
 ...خداحـ... فقط خواستم تشکر کنم... ببخش مزاحم شدم  _        
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 هما _        
 

 :دی گوی دهم و خودش دوباره می مشی ست که به صدایسکوت تنها جواب        
 

 ؟یدوسشون داشت _        
 

 عکس ها حس نی ادنی زنم و من واقعا از دیآلبوم را دوباره آرام آرام ورق م        
 : آورمی گرفتم و همان حس را هم بر زبان می میخوب

 
 . قشنگنیلیخ _        

 
 ی من سنگنباری دانم چقدر اما ای لحظه، دو لحظه نمکی.  کندی او سکوت منباریا        

 : کوبمی اش مشهیمحکم به ش
 

 ...یعنی... من فقط رفته بودم _        
 

 ... توضـستیالزم ن _        
 

 مورد ازخودم دفاع نی در ادی دادنش را نداشتم و بايمن قصد باز. چرا الزم بود        
 . کردمیم
 

 خواستم یمن فقط م...  کردمي باهات بازی خوام فکر کنینم... نه گوش کن _        
 ... نهای تونم باهاش روبرو بشم ی منمیب

 
 :چدی پی در گوشم مشی مکث صدایبا کم        
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 ؟یتونست _        
 

 !تونستم _        
 

 : شودیلحنش نرم نرمک گرم م        
 

 . گمی مکیتبر... خوبه _        
 

 .ممنون _        
 

 ری درگی گفتم تا فکرم هم الکی ها را منی همان روز ادیبا.  شودی راحت مالمیخ        
 . شدینم
 

 هما _        
 

 بله _        
 

 : انگار کالفه اشي و بعد صداچدی پی پوف کردن نفسش در گوشم ميصدا        
 

 ! رمیدارم م... من _        
 

 ی میدر سرم معن " رمیدارم م" نی شوم اما کم کم ایاول متوجه منظورش نم        
 .ردیگ

 "کجا؟...  رفت؟یداشت م"        
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 اراده در هم ی که بییالبته به جز اخم ها.  نشان دهمدی بای دانم چه واکنشینم        
 .رفته اند

 ی من است که سکوت کرده و من تنها مي از سویاو هم انگار منتظر واکنش        
 :پرسم

 
 کجا؟_        

 
 آلمان _        

 
 . شوندی باال رفته ام ناخواسته به اخم ها اضافه ميابروها        

 !آلمان؛ دور بود        

 :می گوی روم کوتاه می کنم و به سمت پنجره میآلبوم و عکس ها را رها م        
 

 !یبه سالمت _        
 

 جاخوردم و شتری بدیشا.  خبر رفتنش ناراحت شده امدنی از شنمی توانم بگوینم        
 ناشناخته احاطه کرده که البته با تمام قدرت از یهمان قسمت اندك وجودم را حس

 :ردی گی کنم که باز خودش سکان سخن در دست می ميریپروبال گرفتنش جلوگ
 

 گهی چاپخونه با دو نفر دهی يپدرم سال هاست که تو!  نهای ی دونی دونم مینم _        
 به دوره اجی که خب احتارنی بدید تا دستگاه چاپ جد خوان چنیحاال م... کهیشر

 هی کارری دفعه درگنیاما ا...  رفتی منکارای اي از شرکا برایکی دار معموال پسر دنید
 ...و من مجبورم جاش برم
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 و ندی نشی اش لبخند بر چهره ام می ناراضبای شوند و از لحن تقریاخم ها باز م        
 کند و من کال ی آن حس ناشناخته هم فروکش محشیوض تدنی است که با شنبیعج

 . زنمی فروکش کردن به آن راه منیخودم را از ا
 

 ...خوبه که هم فال هم تماشا _        
 

 :دی گوی و آرام مندی نشی در گوشم مشی نفس هايباز صدا        
 

 ؟ي ازنبود من آرامش داریحداقل تو چند ماه... آره خوبه _        
 

 : پردی اراده از دهانم می پرند و بیباز ابروها باال م        
 

 چند ماه؟ _        
 

 : خنددی واقعا منباریا        
 

 ... دو سه ماهدیشا... ظینه حاال انقدر غل _        
 

 . رفتیدو سه ماه م        
 

 ...هما _        
 

 . کندی حواسم را جمع مشیلحن صدا        
 

 بله _        
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 . کنمی خواهشهی شهیم _        
 

 . دهمی برم و نگاهم را به آسمان می مشیسرم را پ.  کنمیپنجره را باز م        
 

 !بگو _        
 

 دمیقول م... فکر کنشنهادمی به پستمی مدت که ننی تو ایاگه تونست... اگه شد_        
 یاگر حت.. ی باشي خوام مجبور به کارینم... رمی باهات تماسم نگی مدت حتنیتو ا

اما ... دوست دارم... درسته که...  شوالی خی بکنه،ی متتی فکر کردن به من اذيدید
اگه ... رمی گی برگشتم باهات تماس میوقت...  ترهم مهيزیآرامشت برام از هر چ

 ی نمتی مزاحم زندگگهی رم و دیاگرم نه که م... ی اشاره کنهی فقط هی بود کافيدیام
 باشه؟.... شم

 
 : کنمی رها می دهم و زمزمه ام را در گوشیآب دهانم را آرام فرو م        

 
 باشه _        

 
 .ممنونم _        

 
 

 . کنمی تخت رها مي گذارم و تنم را روی مي را گوشه ایگوش        

 آن فیم تکل شد، هی او روشن مفیتا هم تکل! یسی رودوایب.  کردمی فکر مدیبا        
 ! وجودميقسمت کوچک و ناشناخته 

 را ماتی تصمي سرکی دیبا.  تلف کردن نداشتمي برایوقت. گری سالم بود دیس        
 . شدمی نممانی گرفتم تا بعد ها پشیدر زمان درستشان م
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درست از همان . می بودستادهی صفه منتظر انالی شد که داخل ترمی می ساعتمین        

 دنشانی به رسيزی هستند و چکی تماس گرفتم و گفت که نزدی که با طوبيلحظه ا
 .نمانده

 
 هم تنها و ی بود و طوبادی اتوبوس گرفته تعجب کردم راه زطی خبر داد بلیوقت        

 :اما گفته بود.  شدی باعثش می گه گاه که نشستن طوالنيالبته با کمر درد ها
 

 از خونه تا رستورانم می زندگری که تنها مسییها سالي همه ي خوام به جایم"        
 ".نمی و جاده ها و شهرها رو ببابونایبوده خ

 
 ی که مشغول صحبت هستند، متای و به مامان و برمی گینگاهم را از ساعت م        
 از تمام وجناتش ی اش مشغول ست و خستگی آن سو تر هم هامون با گوشیکم. دهم

 ازهمه هم شتری بم؛ی خسته شده بودتی نهای همه بری اخي دوهفته یکی نیا.  باردیم
 . و هامونتایب

 باالخره سروسامان گرفته تای هامون و بيخانه .  بودینی دلنشی حال خستگنیبا ا        
 . همه برداشته شده بودي شانه هاي بزرگ از رويبود و بار

 را به رستوران مانیم همه  به صرف شاتای مناسبت پدر بنی هم به همشبید        
 .می از خانه گذرانده بودرونی را بروقتیدعوت کرد و تا د

 
 و مامان تایخودم را به ب.  شومی بلند می صندليبا ورود اتوبوس به محوطه از رو        

 .ونددی پی کند و به ما می اش را قطع می رسانم و هامون هم گوشیکه جلوترند م

 ی لحظات درك منی را در ایمن حال طوب.  استرس استشتریب دارم، نه جانیه        
 وقت ي براشتری کردم بی من فکر مدیای که خواسته بود با اتوبوس بنیاصال ا. کنم
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 اش ي شود و فرصت آماده سازکی کم کم به مقصد نزدنکهی اي است، برایکش
 . باشدیطوالن

 
 که آرام می دوزی می و چشم به مسافرانمیستی ای به در اتوبوس مکی نزدبایتقر        

 ی پوشم را و نماهی سزی عزنمش؛ی بی شوند و باالخره می مادهی پکی هی کیو آرام و 
 ستادهی عقب تر اینگاهم خود به خود به سمت مامان که کم. ردی گیدانم چرا بغضم م

 . کم از من نداردهم  اونمی بی شود و می مدهیکش

 زی از غم انگیکی د،ی را دی بار که مامان بعد از سالها به قشم آمد و طوبنیاول        
 ی حرف و کالمچی هیهر دو ب.  بود که درعمرم تجربه کرده بودمیی هاداری دنیتر
 .ختندی ری در آغوش هم فقط اشک مقهی دقنی چنديبرا

 جا نیصا که امخصو.  نداردنی هم کم از آن اولییاروی رونی کنم ایو حاال فکر م        
 . کندی را سخت تر مزی همه چنی دهد و همی را مزشی مرگ عزي بوی طوبيبرا
 

 رنگ بای تقري با آن چهره یطوب.  دهمی اتوبوس ميدوباره نگاهم را به پله ها        
 ي کنم همه ی میسع.  افتدی گذارد و نگاهش به ما می پله ها مي اش قدم رودهیپر

 ی ممی را به روای تبسم دننیاو اما لرزان تر.  ام را به نگاه و لبخندم منتقل کنميانرژ
 کرده اش را خی فوت وقت تن ی شود و من بی مادهی پست هم سیپاشد و آرام و کم

 :رمی گی بازوانم مانیم
 

  االندیاگه بدون...  چقدر دلم تنگتون بودنیاگه بدون...  جونمیسالم طوب... سالم _        
 ...چقدر خوشحالم

 



 1247 

 ي و صداندی نشی شود و دستش آرام آرام گرد کمرم میانقباض تنش کمتر م        
 :زمزمه اش در گوشم

 
 ی طوبزیسالم عز _        

 
 : کنمی چسبانم و زمزمه میدهان به گوشش م.  کنم اشکم را فروخورمی میسع        

 
 .می داشتاجیواقعا به حضورتون احت... یمرس... نی که اومدیمرس _        

 
 . شومیآرام از او جدا م        

.  کنمی را آغاز متای گذرانم و مراسم معارفه با بیچشمان سرخش را از نظر م        
 خورد و ی صورتش چرخ مي روی و نگاه مهربان طوبچانمی پی متای بيدست دور شانه 

 :می گویمنب ا ذوق م
 

 ... عروس هامونتای بنمیا _        
 

 : کندی شرمزده نگاهش متایب        
 

 دی خوش آمدیلیسالم خ _        
 

 . کندی را مهر مشی و گونه هاچدی پی مشی مهربان دستش را گرد بازوهایطوب        
 

 ...سالم عروس خانوم _        
 

 :دی گوی اندازد و با خنده می مشیهامون خودش را پ        
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اصال ... ی تونم صداتون کنم طوبی نمتی تربی بنیمن مثل ا... سالم عمه جان _        
  دارهگهی دفی کهیعمه 

 
 ی هامون مي قد و باالي با نگاه قربان صدقه ی و طوبمی خندی با صدا متایمن و ب        

 ي هم که در آن دوره يهمان سر. ردی گی مکث عمه اش را در برمیرود و هامون ب
 به یلیهر چند آن چند روز خ.  عمه بودی به من سر زده بود طوبيسه ساله دو سه روز

 شتری بی بود و طوبي هم از بس سفر فشرده ادیاش.  نداشتی گفتن من توجهیطوب
 مسئول گرداندن ی گذراند و من به دستور طوبیوقتش را طبق معمول در رستوران م

 .هامون بودم
 

 به سمت صندوق اتوبوس تای و با بردی گی عمه را از دستش مهامون پالك چمدان        
 .ستندی ای هم ميروبرو.  رسدیباالخره نوبت به مامان م.  روندیم
 

 ...ي خوشامدیلی خیلیخ... جانیسالم طوب _        
 

 گذارند و ی ميگری دي شانه ي و سر روچندی پی هم ميدست گرد شانه ها        
 .ردی پکد را بگی که مي چند قطره اي تواند جلوی نمیکس

 
قبل از .  عقبتای و من و مامان و بمی نشانی را به هزار زور و ضرب جلو میطوب        

 تا به می کرده بوديادآوری هزار بار من و ده هزار بار مامان به هامون نالیرفتن به ترم
ر بار جواب  و هامون صد هزادیای بی فرعری پارك از مسکی نزدی اصلابانی خيجا

 اگر یطوب. می شد کرد دلهره داشتیاما چه م " رسهی نمقلممگه خودم ع"داده بود که 
 که ی با خودش بود آن هم در زمانممی خواست با آن مکان روبرو شود تصمیم

 ! اش را داشتی خواست و آمادگیخودش م
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 اری بود در اختی رفتنگری اتاق هامون را که تا چند روز دمی توانستی منکهیبا ا        
 مورد لی وساروزید.  ساکن اتاق من باشدیاما من دوست داشتم طوب. می بگذاریطوب

 به اتاق ی ام را به اتاق مامان منتقل کرده بود م و بعد از مراسم عروسي و ضرورازین
 . رفتمیهامون م

 
 ی می پاتختي آب را رووانیپارچ و ل.  کنمی زنم و در را باز می به در ميتقه ا        

 را رهی جزيچمدانش را باز کرده بود و من بو. نمی نشی منی زميگذارم و کنارش رو
 . کردمی حس ملشیاز تک تک وسا

 
 عروس و داماد رفتن؟ _        

 
 ...عروس خانوم کالس داشتن آقا داماد بردن برسوننشون... بله _        

 
 :دی گویمهربان م        

 
 شاالیخوشبخت بشن ا _        

 
 رو به مناسبت تای بيامشبم مامان خانواده ...  گردنی ناهار بر ميالبته برا _        

 ...نی خوبیلی خيآدما... حضور پر افتخار شما دعوت کرده 
 

 ...نیتو زحمت افتاد _        
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 مامان با ظرف نباری شود و ای اتاق باز مي بسته مهی در نیهمزمان با جواب طوب        
 :دی گوی می شوم تا کمکش کنم که خطاب به طوبیبلند م. دی آی داخل موهیم
 

 ...یدخترم و خوب ساخت... ی طوبيدی رو تو کشیزحمت اصل _        
 

 . آوردی جمله را به زبان منی امی بار بود که مامان انقدر رك و مستقنیاول        

 :دی گوی اش می کند و با مهر ذاتیگاهم م پر افتخار نی هم با حسیطوب        
 

  خودش بوديهمش از اراده  _        
 

 . گذارمی مشی را روبرووهی پر می دستشی پ،یذوق کرده از جواب طوب        
 

 .رونی بمی اومدی مچهری پريدیزحمت کش _        
 

 : کنمی اشاره ممانیکی نه چندان بزرگ اتاق و نزديبه فضا        
 

 .شترهی بفشی جا کنینه هم _        
 

 :دی گوی می شود و طوبی موهیمامان مشغول پوست گرفتن م        
 

 خونه شون آماده شد؟ _        
 

 هامون شاالی تا انحایحاال فعال هستن ا...  راحت شدالمونیآره خدارو شکر خ _        
 بتونه خونه بخره

 
 :دی گوی خطاب به من منباری و ادی گوی اهللا م دهد و انشای سر تکان میطوب        
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  مراسم شد آخر مهر؟نیری گی تابستون مي آخرايگفته بود _        

 
 :می گوی دهم و همزمان میسرم را تکان م        

 
 اومد اسباب شی مشکل براش پنیی مستاجره پانیا... گهی خونه بود دنیسر هم _        

 .د افتاری ماه به تاخکی شیکش
 

 :دی گوی حرف من ميمامان در ادامه         
 

 بعد که میری خوان مراسمشونو همون موقع بگی هم گفت اگه متای بيبابا... آره _        
 خودشون نخواستن گفتن تای اما هامون و بشونیخونه آماده شد برن سرخونه زندگ

 ... ماهم روشکی نی امی همه صبر کردنیا
 

 ...رهی که خی هر چیبه سالمت _        
 

 عوض ی طوبي دست نخورده ي هاوهی پوست کنده را با مي هاوهیمامان ظرف م        
 . کندیم
 

 . جانیبفرما طوب _        
 

 کند و بعد با ی سکوت میکم.  داردی بر میبی کند و تکه سیآرام تشکر م        
 :دی گوی میانی عیشرمندگ

 
 . بهتون کنمی کمکچی نتونستم هچهریببخش پر _        
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 يمگه من کار...  حرفو نزننی هم اگهید...  کمک تو به من هماستنیبزرگتر _        
 ... توشیمن که شرمنده ترم پ...  تو کردميبرا
 

 :می آی حرفشان مانی به معی گرد و من سری غم مي رنگ و بویبحث کم        
 

 بار تو نی اوليبرا... ی لباسمو نشونتون بدم طوبدیبذار...  حرفانی از امیبگذر _        
 ... بودمری لباس دو هفته گهی دیعمرم سر خر

 
 ي کنند و مامان با چشم غره ای بحث با ذوق نگاهم مریی تغنیهر دو مشتاق ا        

 :دی گوی میمصنوع
 

 رو درآورد تا لباس تای بار تو عمرش پدر منو و بنی اولي برای طوبگهیراست م _        
 .دیخر

 
.  شومی پرو لباسم بلند مي برای و من با خوشحالمی خندی با صدا میمن و طوب        

 . رومی آورم و به سمت اتاق مامان می مرونیلباسم را از کمد ب
 

با .  زانوری رنگ تا زيری شیلباس.  بودکی و شبای ساده اما زتی نهایلباسم ب        
 خواستم با کفش یم.  تنتیکمر تنگ و ف. ستادهی اي قهی آرنج و ي تا رویی هانیآست

 ي قهوه اي هاتی هم الی بودم بپوشم و کمدهی که خرییبای و زیپاشنه پنج سانت مشک
 . کنممی موهایرنگ مهمان مشک

 
 

 اتاق مامان يواری دي نهی آي کشم و روبروی از پشت می لباس را به سختپیز        
 .ستمی ایم
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 . کنمی لحظه ها شکر منی اي اندازم و خدا را برای به چشمان براقم مینگاه        

 ی شود کمی باعث می مامان و طوبي پچ پچ گونه ي روم اما صدایبه سمت در م        
 .معطل کنم تا راحت باشند

 
 شانی سر خانه و زندگتای هامون و بگریدو روز د.  دارمی را بر ميزی روممیتقو        

 . رفتندیم

 هم ي را از سر گذراندند تا عاقبت برای روزها و اتفاقاتد،چهیچند سال طول کش        
 .شوند

 
 هم ي که از ازل برایاما فقط آن جفت.  قطب ناهم نامنديزن ها و مرد ها آهنربا        

 ي سد هايآنقدر که همه .  شوندی جذب هم می شده باشند، درست و حسابدهیآفر
 که به ناهمنام یاما امان از وقت.  و هامونتایمثل ب.  شودی می رفتننیاز ب راه نیب

 ی جا کردنتان دست به کار مي و زمان برانی زمبت چون عاق،ی باشختهی آویاشتباه
 .شوند

 
 در مجتع زبان شروع شده می کالس هاشی ماه پکیاز .  رومی ها را عقب مخیتار        

 ماه عسل برنامه داشتند، کالس ي که براي تا دو هفته امی قرار گذاشته بودتایبود و با ب
 ی و اگر خدا ممی بودختهی برنامه ها را ريهمه .  راحت به من بسپاردالی را با خشیها

 . آمدیم نشی پیخواست مشکل
 

 از رفتن ی سه ماهقایحاال دق. عقب تر، عقب تر.  رومی ها را عقب مخیباز هم تار        
 .همانطور که خودش گفته بود.  هم از او ندارمي خبرچی گذرد و هی ماریماز

 
 ... پسيای چرا نمي خوای می لفظریهما مامان ز _        
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 اندازم و از اتاق ی منهی به خودم در آيگری کنم و با شوق نگاه دی را رها ممیتقو        

 . شومیخارج م
 

 .دی جان هامون رستایب _        
 

 لباسش را جمع کند و تای کنم تا بی اندازم و کمک می دوشم ميپانچو ام را رو        
 . کنمی سرش مرتب مي اندازم و تور را روی را دور شانه اش مباشیشنل ز. ستدیبا
 

 ممنون _        
 

 ؟یخوبه راحت _        
 

 کنم ی سرم مرتب مي رنگم را رويری شری دهد و من شال حریسرش را تکان م        
 . دارمی را بر ملمانیو ساك وسا

 
 .ای تو آروم آروم بتای برم بی رو منایمن ا _        

 
 باشه _        

 
 لمی في کننده وانهی روم تا قبل از شروع مراسمات دیبه سرعت به سمت در م        
 نی سالن نگاهم با داماد ابا خروجم از.  دهمي جانمی را در صندوق ماشلی وسايبردار
 ! ستی با شکوهیِ کند و چه تالقی می تالقبایروز ز

 . کردی برآورده مبای قدر ملموس و زنی آرزوها را هميکاش خدا همه         

 . رودی لباس برازنده ضعف منی قامتش در اي کنم و دلم برایدو پله را رد م        
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 و پر قدرت داماد شدن برادر کوچکم را ي لحظه انگار انقدر قونی من تا هميخدا        
 .باور نکرده بودم

 ی مکشی دهند خودم را نزدی ها اجازه مفی که کفش و کی سرعتنیبا آخر        
 .رسانم

 خواند که ی را از نگاهم منی شوق چشمانم را پر کرده اند و او هم اياشک ها        
 :دی گوی میبالفاصله با شوخ

 
 !!! کار کردن پسی کردن با عروس چی شکلنی خدا خواهر دامادو ايوا _        

 
 . خندم بلند و از ته دلی را روان کند ممی که اشک های هر حرفيبه جا        

 بود که به ی جشننی اولنی نبود اما خب بعد از سالها اظی غلیلی خشمیآرا        
 . بودمی هم راضیلی بودم و البته خدهی به خودم رسنی چننیخاطرش ا

 
 نمی شوم و به سمت ماشی زند از او جدا می که هامون را صدا ملمرداری فيبا صدا        

 . گردمی بر مشانی گذارم و باز به سوی را درون صندوق ملمانیوسا.  رومیم

  و هامون مسخدی آی مشی پمی نسیی نرم نرمک، سبک همچو پر و به رهاتایب        
 . شوندی به او برداشته مدنی رسي که براستیقدمها

 و با تمام وجودم چشم به ستمی ای نظاره گرشان منی زده به صندوق ماشهیتک        
 کنم و خدا را به ی را در خاطره ام ثبت مییای و روبای زي صحنه نیا.  دوزمیآنها م

 .می گوی هزران هزار بار شکر مدنشیخاطر د

 ی بردار ملمی رسد هامون قصد برداشتن تور را دارد که فی هامون مي روبروتایب        
 :دیگو
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 از اون قسمت گهی بار دهیتا تور بهم نخورده شما ... دیاجازه بد.  داماديآقا _        
 ... شوکینزد

 
 بر گوش ی مبنتای شود و اعتراض بی توجه مشغول کنار زدن تور میهامون اما ب        

 :دی گوی مالی خی برد و بی نمیی هم راه به جالمبرداریحرف فدادن به 
 

 ... خوبهی خواد آقا ول کن همون که گرفتینم _        
 

 سال با نیهر چند حق داشت چند.  برادر عجولنی از دست اردی گیخنده ام م        
شود و  ی بردار دوباره مشغول تز دادن ملمیف.  روز بسته بودنی دل به وقوع ايدیناام

 . به او نداردی توجهچیهامون در واقع ه

 برم و ی کوچکم فرو می دستفی دستم را در کعی سری زنگ گوشيبا صدا        
 :رمی گی را کنار گوشم میگوش

 
 سالم. الو مامان _        

 
 ن؟یشگاهیسالم هما جان هنوز آرا _        

 
 .میفتی راه بگهی دي قهی اومدن فکر کنم تا چند دقلمبرداریهامون و ف _        

 
 هم تا تایهامون و ب...  باغمی با هم بری برسمی خب ما همه خونه منتظرتیلیخ _        

 .می که به شهره جون کمک کنمیما بر...  کشهی طول می کلرنیبرن عکساشونو بگ
 

 .وفتمیباشه مامان جان من االن راه م _        
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 .دی آی مکمی کنم و نزدی به هامون اشاره معی کنم و سری را قطع میشگو        
 

 . باغمیری مگهی منتظرن ما دنای خونه مامان ارمیهامون جان من م _        
 

 :دی گوی کند و می نگاهم می ناراضیکم        
 

  اومده بود دنبالتایکاش پو _        
 

بدتر ... ستنی رو بلد نرای مسنی هم گفت من خودم گفتم نه اونا که اییصبح دا _        
 . شدیدردسر م

 
 يبرنامه " که از همه اش دی گوی لب مری زيزی اندازد و چی به ساعتش مینگاه        

 :دی گوی معی کنم سردای پي شنوم و قبل از آنکه فرصت کنجکاویرا م "مسخره
 

 .میر ی با هم مایتو با ما ب _        
 

 معذب است اما به طی شرانی فهمم که از تنها برگشتن و کال تنها ماندنم در ایم        
 : گذارمی مشی بازويدست رو. هم نبوديهر حال چاره ا

 
 و محمد ای و پویی داگهی از اون طرف دستی نیتا خونه که راه... نگران نباش _        

 ...نیایبرو به کارات برس زودتر ب... همراهمونن
 

به سمت .  دهمی دست تکان متای بي که برای دهد در حالی گذارم جوابینم        
 امر گذاشته نی همي که برایکفشم را با کفش راحت.  شومی روم و سوار می منمیماش

 . رانمی کنم و به سمت خانه می کنم و درها را قفل میبودم عوض م
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 حس و نیا. دی جدییرنگ و بو.  داردیبی عجي مان رنگ و بوي روزها خانه نیا        

چون دائما .  خودم هم تجربه نکرده بودمی دور، زمان عروسي آن سال هایحال را حت
 . قرار دهدری خوره وار ته مغزم بود تا حال خوشم را تحت تاثیحس

 بار ست که با خانواده نی اولي برازی پروییدا.  ها عوض شدهزی چیلیحاال اما خ        
 . حضور داردی در جمع خانوادگ دومشي

 ي خانه رنگ و بوای بودند و با حضورشان درواقع حضور فرانک و پودهی رسروزید        
 ي برانی و امی طور دور هم جمع نشده بودنیتا به حال ا.  به خود گرفته بوديگرید

 کرد دل ی می که با تمام وجود سعزمی عزي طوبای داشت حتیتک تک مان حس خوب
 . جمع دهديبه دل شاد

 
 به هتل مای مامان مستقي و با وجود اصرار هادندی امروز صبح رسيمحمد و شاد        

 خواهد ساقدوش ی فقط گفته بود گلبرگ ميشاد.  بودمشاندهیرفتند و من هنوز ند
 . منتقل کرده بودمتایباشد و من به هامون و ب

 
 از ياما خبر.  را هم به مراسم دعوت کرده انددی فر دانستم که مامان و هامونیم        

امروز صبح هم قبل از آمدنم به . دیای کردم که بیاو نبود و من در واقع فکر نم
 دانستم که ی با او شده بودم اما به هر حال نمای پوی تلفني متوجه صحبت هاشگاهیآرا

 .چه خواهد شد
 

 گرید.  شومی مادهی کنم و پی مضی تعو کفشم را دوبارهستمی ای خانه ميروبرو        
 ی پشت فرمان میی تا باغ داشبی دي هايزی کنم، طبق برنامه ریقرارنبود من رانندگ

 .نشست
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 با کت زی پرویی شود و دای رم که همزمان درب خانه باز میبه سمت صندوق م        
 دنی شود و با دی از خانه خارج مدشی سفراهنی و پی دست مشککیشلوار و کراوات 

 به می مستقیلی خروزیمتوجه شده بودم که از د. ندی نشی مشی لب هايمن لبخند رو
 . کردیمن نگاه نم

 
 ییسالم دا _        

 
 :دی گوی کند و آرام می مکث میکم        

 
 سالم عروسکم _        

 
 ی کمدنشید.  بودمدهی آن روز تلخ دانی تب و هذانی بار منی را آخرییمن دا        

 عروسکش بودم، شهیهرچند که من هم. شتری کلمه بنی لحن و انی کرد اما ایمعذبم م
 انگار از نباریخودش هم ا. اما به هر حال حس آن روزها را هم داشتیاز همان کودک

 .دی آی ممی فشارد و به سویهم م  شود که لب بری ممانی لفظ پشنیا
 

 .می صحبت کنیدرست و حساب فرصت نشد روزیاز د _        
 

 .شهی وقتمون آزاد مشاالیامشب تموم شه ا _        
 

 : شودی باعث سکوتش مای پوي که صدادی بگويزی کند تا چیدهان باز م        
 

  همايدیرس _        
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 یی کند و دای توقف ممانی خانه ي محمد روبرونیقبل از آنکه بر گردم ماش        
 :دی گوی مایخطاب به پو

 
 ...دنی همه رسانیبرو بگو ب _        

 
 و ساقدوش ي رود و من با لبخند به سمت شادی داخل مانی باشه گوایپو        

 . دارمی گام بر مشیکوچولو
 

 اند اما دهیهرچند عروس و داماد هنوز نرس.  همه جا را برداشتهکی موزيصدا        
 امشب آماده ي را براتای از دوستان پدر بیکیباغ .  ننشسته اندکاریخب مهمان ها هم ب

 . مراسم عقد داشتي جدا برای بود مخصوصا که سالنی خوبیلی خيفضا. کرده بودند
 

 ی را مموتشی رسم ری محمد که منی ماشکینزد.  گذرمیاز مقابل رختکن ها م        
د محمد  بلنی شاسنی با ماشایمن و فرانک و پو.  کنمیفشارم و درب عقب را باز م

 .یی من، همراه دانی با ماشیی و زندای و مامان و طوبمیآمده بود

 ی محمد پخش منی که از ماشي شادي به بوق بوق کردن و آهنگ هاریتمام مس        
 . داشتميشد گذشته بود و حس فوق العاده ا

 . خواهد شدییای روی دانستم امشب شبیم        

 کوچکم ی دستفی کی صندلری شود و زی خم مست،ی عقب نی صندلي رويزیچ        
 نیآنقدر در حال خودم غرق شده بودم که متوجه نبودش نشدم تا هم.  کنمی مدایرا پ

 . ام را چک کنمی خواستم گوشی که مشی پي قهیچند دق
 

 زنم و بعد از مطمئن شدن از قفل شدن درها به سمت سالن قدم بر ی را مموتیر        
 تای بي هالی مانده به رختکن ها هستم که نگاهم به دو دختر جوان از فامیکم.  دارمیم
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 آمدن از سالن آن وسط مشغول رونیتا قبل از ب.  شوندی افتد که وارد رختکن میم
 درجه ي هالیهنگام ورودمان فام.  باشندشیخاله ها  زنم دختریحدس م. رقص بودند

 . دلم به حال خودمان و تعداد کممان سوختدنشانی بودند و من با ددهی رستای بکی

امشب شب .  زنمی را کنار می دهم و تند و تند افکار منفی سرعت ممیبه قدم ها        
 ی برم و گوشی فرو مفمیدست در ک.  مزخرفاتنی کردن بود نه فکر کردن به ایخوش

.  شومیجه م از دست رفته موای کنم و با تماسیقفلش را باز م.  آورمی مرونیام را ب
 !اری از مازی کند، تماسی مک را سرجا خشمی که قدم هایتماس

 
 نی که در ماشی همان موقعقایدق.  استشیساعت تماس مربوط به دو ساعت پ        

 یعنی کنم ی نامش مانده ام و فکر مي رهیخ.  هول شده امیکم. میمشغول هلهله بود
  امروز برگشته؟نیهم
 

  چرا؟،یگی ميجد_        
 

 ی خواهره انگار چند سالدمی فقط فهمدهی که نم پس نمتای بنی دونم واال اینم _        
 .هست که طالق گرفته

 
 ش؟یدیتو د _        

 
 ستادهی خاله شهره اشی پگهی بود دهیری همون لباس ششیدیآره مگه تو ند _        

 .دمی نشونت مدمشیحاال دوباره د... بود
 

 ... دونهیخانوم معمه  _        
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 دونمینم _        
 

 سفره ي بنده خدا پانی ذاره ای مگه مکشی شدی فک کن بدونه با اون عقايوا _        
 ...سهیعقد وا

 
 من در همان ای شوند ی دانم آنها ساکت مینم.  شنومی نمیی صداگریو من د        

 . کنمیجمله آخر فروکش م

 دهی پشت درب رختکن رسنمی بی کنم و می بلند میگوش يسرم را با مکث از رو        
 شود به سرعت خودم را کنار بکشم و به ی از پشت در باعث مشانی قدم هايصدا. ام

 دنی سابي کنم من ماه ها بود که بریو فقط فکر م.  گردمی محمد باز منیسمت ماش
 . ذوقش را داشتمیده بودم و کلی سر عروس و داماد نقشه کشيقند باال

 ! کند انگاری جمله فروکش مکی نی که با همیذوق        
 

 ازی کنم نیحس م.  اندازمی می صندلي زنم و خودم را روی را منی ماشموتیر        
 ! دارمقی فقط چند نفس عمدی آب قند نه شای کمدی فرار، نه شای به اندکیمبرم

 ی حرف ها منی از ای مسئله فکر نکرده بودم گاهنی به اچگاهیتا به حال ه        
 نی چننی اچگاهیاما انگار باور مطلقه بودن را هنوز در خودم هم نداشتم که ه. دمیشن

 . قرار نداده بودریمرا تحت تاث

 خرافه نی کردم ای حرف ها نبود، گمان منی ما از اي هم چون در خانواده دیشا        
.  وجود ندارندگری سوزاندن دلِ امثال من ورد زبان ها گشته اند، دي که فقط برايها
 . صفت له نشومنی بار اینی سنگری هم خودم را به آن راه زده بودم، تا زدی دانم شاینم
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 آرام نی کنم که درب ماشیابی کنم خودم را بازی می گذارم و سعیچشم بر هم م        
 :ندی نشیم م در گوشي نگران شادي شود و صدایباز م

 
  هما؟یخوب _        

 
 يبه چهره . کنم خودم را جمع و جور کنمی می و سعمی گشایآرام چشم م        

 :می گوی زنم و مینگرانش لبخند م
 

..  خسته شدمیلی چند روز خنی گرم و نرمه منم ایلی شوهرت خنیماش... خوبم _        
 .انی منای جا تا هامون انی همنمی کم بشهیگفتم 

 
 یم.  نشان دهمي کنم خودم را کامال عادی می کند و من سعیمشکوك نگاهم م        

 : گذاردی ممی بازوي شوم که دستش را روادهیخواهم پ
 

  شده؟يزیچته هما؟ چ _        
 

 دهد و هلهله ی عروس به باغ منی ممتد که خبر از ورود ماشي بوق بوق هايصدا        
 ي با زمزمه يشاد.  به آن سو جلب شودمانیشود توجه هر دو ی مهمان ها باعث مي
 را به نی ماشچیسوئ.  شومی مادهی رود و من سر به سرعت پیعقب م "دنیرس"

 :می گوی کنم می بودنش می واقعبر  که تمام تالشم رای دهم و با شوقیدستش م
 

 ... باشهتای تا کنار باریبدو برو گلبرگ و ب _        
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 کند و با ی زده تر از من برخورد مجانی جو هری تحت تاثيخداراشکر که شاد        
 و هامون تای که بيری دارد و من آرام آرام به سمت مسیعجله به سمت سالن قدم بر م

 . دارمیقرار بود از آن به سالن عقد برسند گام بر م

 شناخت حاال ی که مرا مي آن دخترای کنم آی دارم فکر می که بر میدر هر قدم        
 زند یمدام در گوشم زنگ م "هیریهمون لباس ش".  دهدیکی تا نشان آن دهیهم مرا د

 ذره ری رنگ نشان دار شده بپوشم تا زيری شنی اي خواهد پانچوام را رویو من دلم م
 .رمی قرار نگنیب

 
 لرزان به هامون يد و نگاهم را با لبخنستمی ای دور تر از استقبال کنندگان میکم        

 نظر ریز.  شودادهی کند تا پی باز نه داشته و کمک متای بي را برانیدرب ماش.  دهمیم
 . کندی افتند و من فکرم باز پرواز می آرام آرام راه ملمبرداری فی تمام نشدنيتزها

 ازدواج کنم به خاطر ازدواج نافرجام سابقم و به يمثال اگر خودم بخواهم روز        
!  شودی چه مفی آن وقت تکلنم،ی عقد بنشي بر سر سفره دیخاطر مطلقه بودن نبا

 !دی رسی فکر ها از کجا به ذهن آدم ها منیواقعا ا

 رود و ی هلهله باال مي چرخانند و صدایشهره جان و مامان دور سرشان اسپند م        
وگرنه حاال من هم آنجا .  را جا نگذاشته بودمفمیکاش ک.  شودی مسیمن چشمانم خ

 .کنار عروس و داماد بودم

 و ندی آیخودشان به زور م.  توانمی ها فکر کنم اما نمزی چنی خواهد به ایدلم نم        
 ی عمه خانومنیاگر ا.  ترسمی از حضور در اتاق عقد میسی رودروای بگریمن حاال د

 ... گفتی ميزیعا چ گفتند واقیکه م
 

 سالم _        
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 آن یبی دهم و به طرز عجیآب دهانم را فرو م.  شودی ام حبس منهینفس در س        
 که یی صدانی ادنی هم ناشناخته نبود از شنیلی خگری وجودم که حاال ديگوشه 

 شود و من ی کرده، غرق آرامش میی سختم خود نماي لحظه هاانی وار می حامشهیهم
 . چرخمی مشی شده به سوسیبا همان چشمان خ

 
 یکی لرزانم ي چانه سی چشمان خدنی کم کَمک با ددنم،ینگاه پر ستاره اش از د        

 :می گوی اراده می شوند و من بی خاموش میکی
 

  عقد؟ي برم سر سفره دیبه نظر تو هم من نبا _        
 

 انی در حضور او، مي کنم واقعا چه سریو من فکر م.  زندیمبهوت نامم را صدا م        
 ! من، وجود داردي هایتمام سخت

 ی مرونی خدا انگار زبانم افسار پاره کرده که هر چه در فکرم گذشته را بيوا        
 :زدیر
 

 ی از کجا م؟ی پس خانوادت چ؟ي فقط از جانب خودت حرف زدشهیتو هم _        
 ....ـی دارم اهی کلهیاصال من فقط ... اصال ...  اونا با منه مطلقه مشکل ندارنیدون

 
 :دی آی حرفم مانیشوکه از حال من به م        

 
 ه؟ی حرفا چنی هما اي شدوونهید _        

 
 کردم ی که به او فکر می مدتنی بودند که ایی ها سوال هانی نشده بودم اوانهید        

 . دادی هم آزارم می و کمدی چسبیتنگ م را میخفت گلو
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 . رفته بودادمی دونم چرا خودم یفقط نم...  منهی زندگقی حقانایا _        
 

 ؟ي خوای االن جواب سواالتو منیهم _        
 

 ی و کل هر دو ناخودآگاه به آن سو مغی جي صداي دفعه اکیبا بلند شدن         
 زدی ری سر عروس و داماد شاباش مي روي که با حالت بامزه انمی بی را مایپو. میچرخ

 دخترها يباز هلهله .  به بزرگ شدگان دور از وطن نداردی پسر شباهتنی ازی چچیو ه
 . رودیرا به آسمان م

 عقد قدم گاهی به جادنی رسي شده براهی تعبری مسانی آرام آرام از متایهامون و ب        
چشمم به مامان .  کنندی می در اطراف و پشت سرشان همراه دارند و مهمان هایبر م

 . شک به دنبال من استی نگرد و بی سو و آن سو منی به اهی افتد که عقب تر از بقیم

 :دی گوی انگار که آرام مندی بی هم مامان را ماریماز        
 

 مادرت و هامون الزمه، بعدا شیاالن حضورت پ... ي کنم بهتر باشه بریفکر م _        
 .می کنیصحبت م

 
 کنم و ی و قبل از رفتن نگاهش مرمی گی که به سمتم گرفته را از دستش مفمیک        

 : پرسمی میسی رودروایب
 

 ؟ی برگشتیک _        
 

 ی رقصاند و سر کج کرده با حال خاصی چشمانم مانی را مشی مردمک هایکم        
 :دی گویم
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 ...شی هفته پکی _        
 

 که بر نیمگر خودش نگفت، هم.  برگشته بود و تماس نگرفته بودشی هفته پکی        
اَه خدا لعنت .  نگرفتهی شده که تماسمانی پشدی خب، شا،یعنی! رمی گیگشتم تماس م

 خدا اصال همه اش يوا.  داشتمی کاش دهانم را بسته نگه ميا.  شعور منیبه زبان ب
 نی ست که در ماشیفی کریهمه اش تقص! هن.  آن دو دختر ستي حرف هاریتقص

 ! طالق ستریفقط تقص! نه. محمد جا ماند

 و من چرا ندی آی با هم در مختصات زمان کش ممنطوریسکوت من و نگاه او ه        
 ! کنم حال او خوب استیحس م

 
 !هامون ازم خواسته بود...  رو من گرفتمشونی اهی آتليعکسا _        

 
 .پس چرا هامون به من نگفته بود"        

 ی حال تر، بی حس تر، بی دانم چرا بی کشم و نمی به شالم می دستلی دلیب        
هامون آلبوم .  دارمی گردم و به سمت مامان قدم بر می فقط بر میحرف و واکنش

 . بوددهی قشمم را ديعکس ها

 ... ودی آیدنبالم نم        
 

 آخه یی و هامونم اومدن کجاتایب...  گردمی دو ساعته دنبالت میی تو کجاهما _        
 تو؟

 
 ... محمد جا مونده بود اومدم بردارمنی تو ماشفمی مامان جان کدیببخش _        
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 در معرض آن اشک ها یلی چشمانم خدوارمی کند و امی مشکوك نگاهممیکم        
  نشده باشندعیضا
 

  شده مامان جان؟يزیچ...  همه وقتنیا _        
 

 ...ی صندلریافتاده ز...  کردمداشی تا پدیطول کش... نه باور کن _        
 

 : دهدی به او نمشتری قانع نشده اما صدا کردن شهره جان مهلت کنکاش بدانمیم        
 

 ... شهی خب بدو، زود باش االن مراسم شروع میلیخ _        
 

 عمه کی انگار نهای مادر جان ام؛ی دانم چطور به او بگوی دارم و نمیم بر مآرام قد        
 َش واهمه "کیش" به قول آن دختر دی نشناخته از او و عقادهی دارند که من ندیخانوم
 ی جدا شدن مي براي روم، که به دنبال بهانه ای هم به دنبالش مگریچند قدم د. دارم

 :میگو
 

 نمهی م تو داشبورد ماشهی مامان هدي وايا _        
 

 : گرددی به سمتم بر مرشی نظی رنگ بی با آن کت و دامن کاربنانینچ گو        
 

  امروزیجی بابا هما تو چرا انقدر گيا _        
 

 :می گوی معی روم و در همان حال سریچند قدم عقب عقب م        
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 شهره جون منتظره من زود دیشما بر... امی برمی بگیی از داچمویمن برم سوئ _        
 ...امیم
 

 ی شوم بر می که دور میکم.  مانم تا اعتراضش را بشنومی روم و منتظر نمیم        
 . و با عجله در حال رفتن به سمت سالن هستنددهی به شهره جان رسنمی بیگردم و م

 ینم.  دارمیتاه بر م کوتاه کويمطمئن از رفتنشان دوباره به سمت سالن قدم ها        
 توانم عقد ی هم نمیاز طرف.  روبرو شوماری ها بروم و با مازنیخواهم به سمت ماش

. رمی خودم بگي برای سالن جا مناسبي آن ته مه هادیفقط با. برادرم را از دستم بدهم
 . کردمی مدیواقعا چه کار با.  حال باز هم مرددمنیبا ا

 کنم قصد تند ی روم و از دور مراسم را نگاه می سرشان نمي فکر که باالنیبا هم        
 : اندازدی دور کند مي باز مرا روشیکردن قدم ها را دارم که صدا

 
  هما؟يریچرا نم _        

 
 که بر زبان آوردم یی که چقدر از حرف هادی آی مادمی شوم اما باز ی نمریغافلگ        

اما خب چه کنم فورانم دست . دی بگويزی چ کردم تا اول اوی صبر مدیبا. مانمیپش
 : پرسدی مي و جدردی گیبه سرعت کنارم قرار م. خودم نبود

 
  گفته؟يزی چیکس _        

 
 . گذاشتی مری تاثتای هامون و بی زندگي واقعا مطلقه بودن من رویعنی        

 !ي اانهی افکار مورنیلعنت به ا        
 

 نه _        
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  ؟ی داخل باشدی مگه نبایینجایچرا االن اپس  _        

 
 .رمیدارم م _        

 
 ؟ی بود که گفتی هما اون جمله چنمی ببسایوا _        

 
 ... مهم نبودیچیه _        

 
 آن همه آدم انیبه جهنم فوقش عمه خانم مرا م.  دهمی را سرعت ممیقدم ها        

 . کردی معیضا
 

 . شهی برم االن مراسم شروع مدی من بادیببخش _        
 

 يِ همان گوشه انی دانم حق دارم آن ته دلم می کنم و نمی را تند ممیقدم ها        
 ! نهای باشم ریمدام در فکرِ او، دلگ

 ی مي دو دختريبالفاصله نگاهم رو.  شومی و وارد سالن مرمی گی مقی عمینفس        
 یسع.  شودی حالم بد مشانیاز اشاره ها سوهان روحم شده بود و شانیافتد که صدا

 ی دورتر از سفره می نشانم و کمی بر چهره مقی عميلبخند. رمی کنم نگاهم را بگیم
 .نم گذرای و اطراف را از نظر مستمیا

 ی دعوتنکهی با وجود ایحت.  داوود هم آمده بودندي از خودمان خانواده ریبه غ        
 یلی از دوستانشان بودند، باز ما خي و تعدادکی درجه ي هالی هم اکثرا فامتای بيها

 .میکم بود
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 نشسته اند و اطراف سفره با حضور زنان و دختران گاهشانی در جاتایهامون و ب        
 عقب ی کمیی و زندای اند و طوبستادهی و فرانک سمت هامون ايمامان و شاد. پر شده

و .  داووديت سرشان هم خانواده  پشي های صندلي و محمد و روایتر و بعد هم پو
 . شناسمی که نمي اهی و بقاوود در کنار پدر دزی پروییالبته دا

 
 يگری سر عروس و داماد را گرفته و دي رورِی طرف حرکی از آن دو دختر یکی        

 کند ی که دلم مالکانه ابراز مییهمان جا. ستادهی اي فانتزي سرشان با کله قند هايباال
 " من بوديجا "
 

 هم به ي گذراند و اشاره ای دهم که اطراف را از نظر مینگاهم را به هامون م        
 شود ی عاقد که بلند ميصدا.  گردندی زنم که به دنبال من میحدس م.  کندیمامان م

 ی جلوتر می عقد فرستاده شود، کمي شروع خواندن خطبه ي برای خواهد صلواتیو م
 .رمیر گ قرادشانیروم تا در د

هامون با اخم .  دهمی کند جلو بروم و من سرم را با لبخند تکان میمامان اشاره م        
کم .  تر کنمقی صورتم را عمي تواند تبسم نشانده روینظاره گرم مانده و من تنها م

 را ستادنی عقب انی الی دانم دلینم.  شودی هم به من جلب می و طوبيکم توجه شاد
 هم مثل یکی غم یکی اخم، یکی. ردی گی می نگاهشان حالتکی ه اما هر نای اند دهیفهم

فرانک از همه جا !  افتد، پر از دردی نگاهم به نگاهش مي لحظه اي که برازی پروییدا
 کند و من ی دهد و مرا به کنار خودش دعوت می دست تکان ممی براجانی خبر با هیب

 ! نداردیی آَشنادیقا عنیاو احتماال با ا.  کنمی لبخندم کار ميباز فقط رو

 خواهد کله ام را بکند و من فقط مثل احمق ها لبخند ی کنم میهامون اما حس م        
 . دهمی ملشیتحو
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 کنار آمده باشم و زی کرده باشم هرچقدر با همه چرییهرچقدر هم که تغ        
 درصد هم احتمال وجود داشته کی هنکی آمدم اما اشی جا را هم پنیهرچقدر که تا هم

 کند و من واقعا تحمل ی موانهی مرا دد،ی بگويزی به خاطر مطلقه بودنم چیباشد که کس
 کدامشان در چی شناسمشان و نه هی که نه میی هادمآن هم مقابل آ.  را ندارمیکی نیا

 . ام بوده اندیبطن زندگ
 

 ! برادرتشی کارا رو برو پنیبس کن ا _        
 

 :دی آی درست کنار گوشم میی بمش از جايصدا        
 

 ! تونمینم _        
 

. دی من آي خواهد به سوی کند و انگار می متی گلبرگ را سمت محمد هدايشاد        
 ... داردی برمیمامان هم از آن سو قدم

 
... هختی چرت و پرت گفته و حال تو رو به هم ري شعوریفقط بگو کدوم آدم ب _        

 .ارمیتا حالشو جا ب
 

 :دی گویکه باز م!  نهای شود را بال و پر دهم ی ته دلم گرم منکهی دانم اینم        
 

  من؟زی عزي دی متی مفت اهمياصال چرا به حرفا _        
 

 يبه حس ناشناخته .  اشیبه اخم و ناراحت.  چسبدی اراده نگاهم به نگاهش میب        
 : چرخدی حرف دلم مي اراده زبانم روی و بشیمردمک ها
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 بهم يزی چهی شناسم ی همه آدم که نمنی انی وقت بهی یکیمن تحمل ندارم  _        
درك کن ...  نیفقط هم... سمی عقب وانی و رنگنی دم خودم سنگی محیترج... بگه
 .لطفا

 
بل از هر اما ق.  دهمی و به سفره مرمی گی شده اش مظی غلينگاه از اخم ها        
 به ی اخم و نگرانانی می که با حالتنمی بی شهره جان را مي در کمال ناباوريریتصو
 . به او سر جا متوقف شده اندرهی و مامانم را هم خي و شاددی آی ممیسو

 
 . گشتمیدنبالت م...  گلميستادی انجایهما جان چرا ا _        

 
 اراده یکه ب.  کشدی و دنبال خود مردی گیدستم را م.  دهمیقبل از آنکه جواب        

 . شوندی که نرم نرمک از هم باز مشی چرخانم و اخم های مری مازايسر به سو
 

  دور از همهنجای سر عروس و داماده نه اي تو االن باالي من جازیعز _        
 

 : گذارمی مشی بازوي هوا دستم را رویب        
 

 .... درست نبـدیشهره جون شا _        
 

 : ماسدی گردد و حرف در دهانم می بر ممیاخطار گونه به سو        
 

 ...ادی که اصال خوشم نمای حرفا نزننیاز ا_        
 

 . دهدی من دنبال خود ادامه مدنیو باز به کش        
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 اما نمی بی را از پشت تور درست نمتایب.  هامون هنوز درهم استياخم ها        
 ی اندك بغض دار و نگاهي که با شادنمی بیمامان را م.  کنمیملبخندش را حس 

 . کندیقدردان شهره جان را نگاه م

 گوش دختر ری آرام زیلیخ.  شومیبه دنبالش پشت سر عروس و داماد برده م        
 خوش قند یی که دختر بالفاصله با رودی گوی ميزی دلم، چگاهیقند به دست غاصبِ جا

 .ردی گی من مي در دستش را به سويها
 

 دییبفرما _        
 

 ی آرام از دهانم خارج میلی خیی رود و صدای مشی گرفتن قند ها پيدستم برا        
 :شود

 
 ممنون _        

 
 دستم آرام انی که میی عاقد و تق تق قندهاي فقط سکوت است و صداگریحاال د        

 . شودی مختهی دستم رری زریآرام بر حر

 خواهدیدلم نم.  گذرانمی رخم هامون را از نظر ممی کنم و نی سرم را خم میکم        
 : کنمی شوم و در گوشش زمزمه می خم میکم. اخم آلود از عروسش بله بشنود

 
 .اخم نکن قربونت برم _        

 
 کنم ی قندها ميدی سپخی تار از اشکم را ميچشم ها.  کنمیبالفاصله کمر صاف م        

 ! حاال حالش خوب استیعنی! حالش خوب است.  کشدی به دلم میو سرک
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 از شی بدمی که شنیی گذاشتم حرف های مدی نبامی بوددهی رسنجایحاال که به ا        
 . قرار دهدری حال خوش خودم و خانواده ام را تحت تاثنیا

.  کندیوا، طوفان به پا م باد هنی همیاما گاه. درست که حرف باد هواست        
 نی کاش آدم ها قبل از ارسال امواج ايفقط ا.  کندی و رو مری که وجودت را زیطوفان
 . گذاشتندی مخاطبشان مي خود را به جای کمرانگری ويبادها

 
 ی به او می و نرمی شود و به هما آرامینگاهم آرام آرام از قند درون دستم جدا م        
 وارانه اش را در ی حس حامشهی که همی با ژستواری زده به دهیک که تییبه او. رسد

 . کندی براق، نگاهم می محو، با چشماني کند، با لبخندی میذهنم تداع
 

 بله...  پدرو مادرم يبا اجازه  _        
 

 . شودی گشاده مقی عمي چکد اما لبم به لبخندی از چشمم میقطره اشک        

امروز .  گذارمی دارم و در دهان می بر مینیری شي تکه ازی مياز داخل ظرف رو        
 که داشتم حاال یی تخورده بودم و با آن هول و والی درست و حسابياز صبح غذا

 زی شود که همه چی آن ته قلبم هنوز باورم نمیکم.  کنمی میاحساس ضعف و گرسنگ
رفته شدن حالم  آن دو دختر و گي هاحرف دنیفقط حکمت شن.  گذشته باشدریبه خ
 . فهممیرا نم

 
 هما _        

 
 : دهمی در کنارش متای بی خالي چرخم و نگاهم را به جایبه سمت هامون م        

 
  کو؟تایجانم، ب _        
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 : مردد استی اخم ندارد اما در گفتن کمگرید        

 
  آره؟یخوب... تو که... ادیاالن م _        

 
 : کشمی مشیدستم را آرام به بازو        

 
 معلومه که خوبم _        

 
 : رودیاخمش در هم م        

 
  گفته بود؟يزی چیهما کس _        

 
 نه _        

 
 : کندی چهره ام را کنکاش مقیدق        

 
...  مهمه که امشب به تو خوش بگذرهیلیفقط من برام خ...  نگوی بگي خواینم _        

 .می نداشتهیدر ضمن ما واقعا توقع هد
 

 درست و زی چهیدوست داشتم ...  شمی شرمنده مشتری نگو بينجوری ايوا _        
 .رمی براتون بگیحساب

 
 بود هرچند خودم تای به بفی دستبند ظرکی سکه به هامون و کی من ي هیهد        

 با تشکراتشان شرمنده ام کرده  اندازهی هم بتایاما پدرو مادر ب.  نبودمی راضیلیخ
 .بودند
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 ؟يدی رو داریماز _        

 
 کنم که پر ی مشی بازوي حواله ی پرسد و من هم مشتی سوالش را مطنتیبا ش        
 . خنددیصدا م

 
 ؟ي شدیمی انقدر صماری تا حاال با مازیشما از ک... زمیکوفت عز _        

 
 .دی بری داست امانم را مي بودم اما کنجکاودهی پرسیبا شوخ        

 
 ... با هممیقیرف...  گهی دگهید _        

 
 دهد و چند قدم عقب تر ی می برم که جا خالی مشی پگری دی مشتيدستم را برا        

 :ستمی ای مشی روم و روبرویدو قدم م. ندی نشی می صندليرو
 

 ؟یچرا به من نگفت _        
 

  گفتم؟ی مهی به سرکار علدی رو بایچ _        
 

 ! عکساتونو گرفتهنکهی اي دعوتش کردنکهیا _        
 

 ؟ی پرسی اطلالعاتو بهت داده نمنیچرا از خودش که ا _        
 

  خبر از من دعوت کرده؟یبرم از خودش بپرسم چرا برادرم تو رو ب _        
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 هما رك ایثان... من به زور آوردمش...  خواست تو مراسم باشهیاوال خودش نم _        
 ... دونــیم... ادی خوشم ماریو پوست کنده من از ماز

 
 و قبل از ستدی ای شود و بالفاصله می پشت سرم قطع ميزی چدنیحرفش با د        

 :دی گوی بچرخم آرام مي رفع کنجکاويآنکه برا
 

  اومده؟ی کنیبب _        
 

 انگار نکهی شود و با وجود ای دانم چرا لحن و جمله اش مانع از برگشتنم مینم        
 :می گوی مد،ی گوی را می دانم چه کسیم
 

 ؟یک _        
 

 !دیفر _        
 

 .ندی نشیبالفاصله قامت بلندش در چشمم م.  گردمیآرام بر م        

 یب.  متوجه آمدنش نشدهيگری دارد و انگار هنوز کس دی قدم بر مایکنار پو        
 گردد و با نگاه ی در کنار محمد نشسته بودند، ماری که مازیی جاياراده سرم به سو

 ی مهی از ثاني شوم هرچند که چمشمانش در کسری مواجه مدی فري اش رورهیخ
 . شودیچرخد و در نگاه من قفل م

 که دوباره ی و در حالرمی گیودم آورم نگاهم را م خي آنکه به روی بک،ی شیلیخ        
 دی فري ناخودآگاه دعوای دوزم، با تداعی به مامان مدی شدن فرکی نزدریچشم به مس

 :می گوی در حد زمزمه میی با صداار،یو ماز
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 ...ي بوداوردهی نارویکاش ماز _        
 

 : زنم کهی مبیو در دل به خودم نه        

 "...ستی رسه که االن وقت دعوا نیانقدر شعورشون م"        
 

 ادی بدی دادم فریدر ضمن من احتمال م...  نداره همای ربطدی به فراریحضور ماز _        
 !ستی ناری نبودن مازي برایلی دلدمیاما بازم د

 
 اری ماز که ازي و البته محمدیی فرانک و دايکم کم دورشان با حضور ذوق زده         

 ی ماری مازي حواله ی نگاهمی شود و من باز نی رود شلوغ میجدا شده و به سمتشان م
 . کنمشیدای توانم پی چرخد و نمی سرم کامال به آن سو مدنشیکنم اما با ند

 ي روي لبخنددی آی ممانی که به سودی فردنی گردانم و با دیدوباره سرم را بر م        
 . رومی مشی به سوی نشانم و همگام با هامون قدمیلب م

 و مردانه هامون را در بر دی آی مشیپ. می دهی کند و هردو جوابش را میسالم م        
 . کندی گرد و البته هامون هم استقبال میم
 

 .نیخوبشبخت بش... مبارکت باشه _        
 

 : پرسدی مي عادی و با لحندی گوی را پاسخ مکشیهامون تبر        
 

 ؟ي اومدریچرا انقدر د _        
 

 ...ومدی نرمی گطیبل _        
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 نی تا همدی آی به نظر مشتریب.  جوابش را باور کرده باشدیو خب شک دارم کس        
 . بودهدی آمدن در ترديلحظه برا

 يعبه ا جدی فری شود و بعد از کمی از سر گرفته مکاتی دوباره تبرتایبا آمدن ب        
 :ردی گی مشانی آورد و به سوی مرونی کتش ببیاز ج

 
 ... ناقابلهدیببخش _        

 
 چهره اش ي رهی کنند و من فقط خی و بعد هم مامان گرم تشکر متایهامون و ب        

 . باردی مشی از تک تک سلول هابی که عجی حس معذب بودني رهیخ. هستم
 

 رقص ي براتای مهمان ها هامون و بي و هلهله غی و البته جیجی ديبا صدا        
 . شودی مکی تاری رقص کمستی شوند و پیفراخوانده م

 ی بزرگزیدر کنار محمد به سمت م.  کندی نشستن دعوت مي را برادیمامان فر        
 حس دنشی اندازم و با ندی می روند و من باز نامحسوس به پشت سر نگاهیم

 . توانم پنهان کنمی را نمدی آی مسرونی که ی و نفسالی خیآسودگ

 از کنار ی که گوشی در حالنمی بی گردم تا خودم را به مامان برسانم که میبر م        
 کنج ي راست، مقتدر و با لبخندک،ی شیلی شود و خی دارد وارد سالن میگوشش بر م

 ! داردی من قدم بر ميلب به سو

 و ای پوي دهم که در احاطه ی مدیرا به سمت فر مانم و تنها نگاهم ی ممیسر جا        
 یی دادی دریمس.  و البته مامان هم هستندي محمد، شاد،ییدا.  نشستهزیفرانک پشت م

 . کشاندی با من فاصله ندارد مشتری که دو قدم بياریمرا به سمت ماز

 :دی گوی و با همان لبخند مستدی ای ممیروبرو        
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  به جون هم؟میفتی ما دو تا بیاالن نگران _        
 

 :می گوی ام را به زبان آورده آرام می حس دروننکهیمتعجب از ا        
 

 نه _        
 

 نه؟ی من و تو رو کنار هم ببیپس حتما نگران _        
 

 :ندی نشی دفعه اما اخم بر چهره ام منیا        
 

 نه _        
 

  عرض ارادتين برم براپس م...  خبیــــــــلیخ _        
 

 دانم چرا مردم ی ندارد و من نمي قصدنیکامال از لحنش مشخص است که همچ        
 :می گوی خواهم از کنارش بگذرم می که می در حالي جدیلی کند، خی ميآزار

 
 !دییبفرما _        

 
رفته  و من بالفاصله قدم هنوز کامل نردی گی دستش مانیدستم را نامحسوس م        

 ی نگاهم آشکارا چشم مدنی که با دندی نشی ميدی فري گردم و نگاهم رویرا بر م
 . شودی مزی مي رهیدزدد و خ

 کشم که ی مرونی دهم و دستم را آرام بی و اخم کمرنگش مارینگاهم را به ماز        
 :دی گوی در چشمانم مرهیخ
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 ! ندارنی من با انتخاب من مشکليخانواده  _        
 

 . داردی گام بر مدی گذرد و در جهت مخالف فریاز کنارم م        

 که انگار از ی و عکاسلمبرداری کنم که به سمت گروه فی رفتنش را نگاه مریمس        
 . شودی رود و مشغول صحبت میدوستانش هستند م

 . رومی می نشانم و به سمت طوبیمن هم لبخند بر چهره م        
 

 روند و دورشان حلقه ی مستی مهمان ها هم به پتایبعد از اتمام رقص هامون و ب        
 رود و ی و به آن سو مردی گیفرانک هم با ذوق و شوق دست گلبرگ را م.  زنندیم

 . افتدی هم به دنبالشان راه ميشاد
 

.  و در باغ هستند از سالنرونی از جوان تر ها اکثرا بری مردها البته به غگریحاال د        
 گردم ی ماری سالن مشغول صحبتند و ناخودآگاه به دنبال مازي در وروددیمحمد و فر

 .ستی هم نلمبرداری در کنار فگریکه د

 و مشغول با يلمبرداری فزاتی گردم و او را تنها در کنار تجهی در سالن میکم        
 . کنمی مدای در دستش پي حرفه اینیدورب

 برگردم که ي بازعی جلب توجه و ضای خواهم بی منمی بیسرگرم بودنش را که م        
 . کند کنارش رومی و سر صدا با سر اشاره می شلوغنی کند و در ایسرش را بلند م

 ی زشت و البته بطی شرانی چپ زدن در ای علي و خود را به کوچه ی توجهیب        
 شود و با ی آن گوشه بلند می تنها صندليو رسم از ری که مکشینزد.  استلیدل

 :دی گوی منشیاشاره به دورب
 

 ؟ینی شون رو ببهی آتلي عکساي خوایم _        
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 کنم و او حس و حالم یاز خدا خواسته نگاهش م.  را واقعا دوست داشتمنیخب ا        
 . کندیرا درك م

 . با کدام دکمه عکس ها را عقب جلو کنمدی گوی دهد و می را به دستم منیدورب        

 :می گوی مي کنم در همان حال با کنجکاویبا ذوق عکس ها را نگاه م        
 

  ست؟هی آتلي منظورم برا؟ي آشنا دارنجایا _        
 

 ... هاهی مانی تو هميزی چهی یه _        
 

 است که ادینقدر ز که از آنها گرفته آيری نظی بي عکس هادنی ديذوقم برا        
 ي که از دهانم برایابراز احساسات گه گاه.  گذارمی بعد مي را براشتری بيکنجکاو

 او را ي خنده هاي صدای و گاهستی پرد اصال دست خودم نی مرونی بتایهامون و ب
 . کندیبلند م

 
 که ي فرانسویکنار صندل.  رسمی از هامون می تکی عکس به عکسيبعد از کا        

 . کندی مي اندازه دلبری اش بافهی و ژست و قستادهی قرار داد اتای دسته گل بشیرو
 

 ...شهی آخرنیا _        
 

 شی فشارد و عکس بعد پیاما قبل از آنکه جمله اش کامل شود دستم دکمه را م        
 که ردی را بگنی آورد تا دوربی مشی با عجله دستش را پاریماز.  بنددیچشمم نقش م

 که در حالت یی کشم و پشت به او تند و تند عکس هایکاه دستم را عقب مناخودآ
 . کنمی از آنها هم نشده ام را نگاه میکی جه متوی مختلف از من انداخته و حتيها

 . زندی بودن دارد نامم را صدا مي در جدی پر خنده که سعیبا لحن        
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 : کنمی چرخم و چپ چپ نگاهش می مشی طلبکار به سویبا حالت        
 

 . اجازه عکس گرفتنی به بيانگار عادت کرد _        
 

 را از دستم نی دوربدی آی قدم جلو مکی.  کندی مزی چشم رندی بیحالتم را که م        
 :دی گوی ام مدهی که تا به حال در او ندی آورد و با تخسی مرونیب

 
  خودته؟ریتقص _        

 
 : دهدی پرد که ادامه می باال ممیابروها        

 
 !ستی از تو نباتری تو لنز من زي سوژه اچی کار کنم که هیچ _        

 
 مرا به رفتن و دور شدن دعوت ی کند و حسی وجودم را پر مي ناشناخته ايگرما        

 : کندی و زمزمه مستدی ای تر مکی وقفه نزدی کند که بیم
 

 م؟ی حرف بزنیک _        
 

 سال دارم آن هم با مهر ی کنم سی است که شک مدیآنقدر حس و حالم جد        
 : چرخدی خودش ميو زبانم برا!  در شناسنامهیطالق

 
 !یتو تماس نگرفت _        

 
 . کندی رفتنم را سست مي نگاهش دست و پایرنگ مهربان        
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البته قبل از اومدن ... نمتی ببي حضورامی می عکاسيگفتم حاال که دارم برا _        
 .ي صدور اجازه که جواب نداديتماس گرفتم برا

 
 حرف دنی من همزمان شد با شني برادنشی که دی پاسخیاشاره اش به تماس ب        

 ی ممیاز پشت سر صدا "او" ي از جنس صدایی که، صدارمی گی آن دو دختر را ميها
 :زند

 
 هما جان _        

 
 در نگاهش ی رنگ مهربانچی هگری شود و دی از نگاهم کنده ماریاول نگاه ماز        

 .ستین

 که انگار اصال ي کند و البته طوریمهربان نگاهم م.  چرخمی مشیآرام به سو        
 : در کادر چشمش قرار نداردياریماز

 
 ...فقط...  رمیمن دارم م _        

 
 : پرمی حرفش مانی مفدمه به میمتعجب از حرفش ب        

 
 ...هنوز شام هم سرو نکردن... چرا انقدر زود _        

 
 :دی گوی کند و می مدای پاری مازي به سوی کنم نگاهش لرزشیحس م        

 
 ...دمیفقط عمه رو ند... نه بهتره برم _        
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 ی حت،ی نه حرکت،یحرف نه ستاده؛ی کنارم ای سنگي مثل مجسمه انطوری هماریماز        
 . هم بکشدیشک دارم نفس

 سرد برخورد دی کنم که الزم باشد به خاطر حضور او با فری حال حس نمنیبا ا        
 :می گویکنم و از ته دل م

 
 ست؟ی که درست نينطوری آخه ای مونیواقعا نم _        

 
 .شمین م عمه کجاست ممنوینیفقط اگه بب...  برمدینه واقعا با _        

 
 .دهی فای دانم که اصرار بی رفتن مصمم است و ميکامال برا        

 ی چهره اش همانطور که تصور منمی بی دهم و می ماریباالخره نگاهم را به ماز        
 افتد و ی شود و به من می کنده مدینگاهش با مکث از فر.  ستیکردم سخت و سنگ

 . در نگاهش بماندی گرفتگنی بگذارم ادی کنم نبای دانم چرا حس مینم
 

 . گردمیبر م... اریببخش ماز _        
 

 و باز رنگ مهربان زدی ری اش فرو می سنگي ساده مجسمه ي جمله نیبا هم        
 . شودی مداینگاهش پ

 . دهمی مدی و به فررمی گیبا لبخند نگاهم را م        
 

 . کنمی شام رفته باشن االن صداشون مزیم آماده کردن ي کنم برایفکر م _        
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 اما دیای که انتظار دارم پشت سرم بی دهد و در حالی تکان مدییسرش را به تا        
 کرن مامان به سمت اتاق تدارکات دای پي ماند و من برای ماری مازيهمان جا روبرو

 . رومیم
 

 خوشحال تی نهای بی همراهنی و من از اای پوی رفته بود البته با همراهدیفر        
 وجه چی چون مامان به هدی به طول انجامی ساعتمیمرا سم رفتنش هم حدود ن. شدم
 رفتن مصمم ي اندازه برای هم به بدی شد و فری به رفتنش آن هم بدون شام نمیراض
 !بود

 
  قهر است؟دیهما تو از فر _        

 
 دو روز عاشق لحجه نیدر ا. رمی خنده ام را بگي توانم جلوی کنم اما نمیهرچه م        

 سوال برده ری را زی فهمد باز دستور زبان فارسیخودش هم انگار م. اش شده بودم
 ختهی آومی افتد و در همان حال که تن خسته و خواب آلودش را از بازویکه به خنده م

 یصورتم م کند و نگاهش را به ی هستم سرش را کج مشستادنی گاه اهی تکبایو تقر
 :می گویدوزد و من هم با لحن خودش م

 
 ...ستی قهر ندی من با فررینه خ _        

 
 :می گوی منحرف کردن ذهنش مي برانباری خندد که ایبه لحنم م        

 
 چند سالته تو؟ _        

 
  و چهارستیب _        
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 دی در کنار فرشهی بود من اما از آنجا که همدهی را دیی داي خانواده یمامان گاه        
 . بودمدهی و فقط عکسشان را ددهی ندکی آنها را از نزدچگاهیبودم ه

 
 ن؟یای مرانیکم ا _        

 
 رانی که کال فقط چهار بار به ادی گوی دهد و می جوابم را میسی بار به انگلنیا        
 ی تنها خاله اش ميش شامل خانوداده  اي مادرکی نزديو از آنجا که خانواده . آمده

 .امدهی نرانی به ایلی خجهی کند درنتی می زندگرانیشود که او هم خارج از ا
 

 اندازم که دسته ی می به مهمانانی کند و من نگاهی کتفم جابه جا ميسرش را رو        
من . ستی از عروس و داماد ني شوند و هنوز خبری کنند و دور می میدسته خداحافظ

 باالخره من و فرانک چه طور نمی را کرده بودم و حاال منتظر بودم ببمی هایخداحافظ
 .میقرار است که به خانه برگرد

 
 خودمان ي برایی حاال جام،ی همراه محمد آمده بودایاز آنجا که من و فرانک و پو        
 . روشن بودفشی رفته بود و تکلدی هم که با فرایپو. مینداشت

 ی کس نمچی بود که گلبرگ به نق و نوق افتاد آنقدر که هشیحدود دو ساعت پ        
 نی کرد او را در ماشی سعي شادیحت. خسته بود و بدخواب. توانست آرامش کند

 . کردی مهی گرفت و گریبخواباند اما او فقط بهانه م

 رفتن معذب هستند ي و محمد هم به خاطر رساندن ما، براي دانستم که شادیم        
 و محمد را کالفه ي شد و هم شادی متی نبود گلبرگ هم خودش داشت اذياما چاره ا
 .می کردشانی که بود و به هزار زور و ضرب راهیقیعاقبت به هر طر. کرده بود
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 نی و هامون همان موقع گفته بودند که ما همراه شان با ماشتایهرچند که ب        
 هم نبود ي چاره ایی جورهاکی خب یول. نبودمی راضیلین خ اما مم،یعروس برگرد

 .می گشتی بر مي طورکی دیباالخره ما دوتا با
 

 چهار صبح کیساعت نزد. رمی گی آورم و مقابل صورتم میمچ دستم را باال م        
 از بایتقر. زمیاوی خواهد تا خودم و فرانک را به آن بی می گاههیاست و من هم دلم تک

 . نا ندارمگریا هستم و دصبح سرپ
 

 ... عکاس دوست دارهيآقا... دیمن فهم _        
 

 : پرسدی مقدمه تر هم می و البته بدی گوی مقدمه میب        
 

 تو هم؟ _        
 

 لکسی زبل خانِ فوقِ رنی به امی دانم چه بگوی مانم و نمی منطوریچند لحظه هم        
 : شودی خودش نجات دهنده ام ميکه صدا

 
 هما _        

 
 ی اش به من کم می کم از چسبندگیلی خ،ی چرخم و فرانک کمیبه سمتش م        

 پشت سرمان یی و به جادی آی مکی در دست نزدي اهی و سه پانی با دورباریماز. کند
 : کندیاشاره م

 
وق،  هست بذارم تو صندلی وساي سرهی فقط دیایبه هامون گفتم شما با من ب _        

 ...انیخودشونم کم کم دارن م... میبر
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 .می شی مزاحمت نممی رینه با هامون م _        

 
 ...ایتو ن... من هسته ام... شمیمن م _        

 
 "هسته" خانم نی کند تا به ای خودش را کنترل می هم به سختاری که مازنمی بیم        

 . از من نخنددزانی آوي
 

 ...دییبفرما _        
 

من هم خنده ام گرفته و هم .  کوبدی ممی فرانک تند و تند به پهلواریبا رفتن ماز        
 فاتحانه ی کنم که با حالتی نگاهش مزی کوبد، تی ممی که به پهلوییکالفه از ضربه ها

 :دی گویم
 

 . من راست گفتيدید _        
 

 کنم و در همان ی دستش جدا م را ازمی کنم و بازوی نثارش ميمثال چشم غره ا        
 :می گوی کنم، می را دنبال ماری مازي رفته ریحال که مس

 
 ...ي دخترجان مگه هسته نبودایب _        

 
 قهی دانم در همان چند دقی نمقیدق.  تنها نشدماری با مازیلی خدیبعد از رفتن فر        

 چی نه، اما با بازگشتم های رد و بدل شد انشانی می گشتم حرفی که به دنبال مامان ميا
 دانستم و ی نمقهی از آن چند دقيزی بودند و من چاوردهی خود ني به رويزیکدام چ
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 یلی اما در کل خانهی درست است قهی از آن چند دقدنیکه پرس  دانستمی هم نمقایدق
 . مهم نبودمیهم برا

 
 شود، من اما ی عقب ولو میدل صني فرانک بالفاصله رون،ی به ماشدنیبا رس        

 ی را تماشا منشی ها در صندوق ماشنی جا دادن دوربي و پروسه ستمی ایکنارش م
 . شودی مشتری و سواالتم بيکنم و هر لحظه کنجکاو

 
 يلمبرداری که اسمش محمد است و تمام وقت در مراسم مشغول فیپسر جوان        

 ي براي دهد و قراری دست ماریبا ماز.  گذاردی را هم در صندوق مفی کنیبود، آخر
 گری رود و من دی کند و می می خداحافظمانی گذارد، سپس با هر دوی مهیفردا در آتل

 : را ندارمي کنجکاونیطاقت ا
 

 ؟ي رو از تهران با خودت آوردنای ايهمه  _        
 

 دهد و ی سر تکان م بنددی ماطی آرام و با احتیلیهمانطور که درب صندوق را خ        
 .دی گوی لب مری هم زیهوم

 سوار شدن ي برادیناام.  شودی مزانی آوحشی توضیچهره ام از جواب کوتاه و ب        
 یکم.  گردانمی مشیسرم را به سو.  کندی داردم که هما گفتنش متوقفم میقدم بر م
 ی متی و با همان جدستدی ای ممی دارد روبروی قدم بر مي جدیلیخ.  کندینگاهم م

 :دیگو
 

 ! دارهی که برات هست، فقط به جواب سوال من بستگیرفع ابهامات _        
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 چرخد که خودش ی نمی در دل متوجه منظورش هستم اما زبانم به حرفنکهیبا ا        
 :دی گویباز م

 
 موندن  فقط بهم بگو، رو،ي و تو هم خسته استی نی دونم االن وقت مناسبیم _        

  نه؟ایحساب کنم 
 

 داشتم به خودمان میخب دروغ چرا من تصم.  جواب دادن سخت استمیمستق        
 ی آشنا مشتری با هم بی مدتدیشا. ستی جواب مثبت نی به معننیاما ا.  دهمیفرصت

 دانستم در مورد او با خودم چند ی نمقایمن هنوز دق.  باشدی و جواب من منفمیشو
 صحبت ی مسائلي با او مفصل درباره دیبا یاما به هرحال قبل از هر جواب. چند هستم

 توانم ی واقعا نمری بله با خکی کرد و حاال با ی اصال او را منصرف مدی کردم که شایم
 .منظورم را برسانم

 
 .میحبت کن صزای چي سرهی در مورد دیبا... نیبب... خب _        

 
 :دی گوی در چشمانم مرهی و خدی آی مکمینزد        

 
اما خب قرار بود بعد از ...  زی راجب همه چمی زنیحرف م...  دونمی دونم میم _        

 ؟ی فکرات رو به من بگي جهیسفرم تو نت
 

 ...خب_        
 

 :دی گویعجول م        
 

 ؟ياصال به من فکر کرد _        
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 : کنمیاخم م        

 
 .معلومه که فکر کردم _        

 
 جه؟ینت _        

 
 ! ندارمیمشکل... اما خب من... می مفصل صحبت کندیگفتم که با _        

 
 کشد ی مشی محو دست در موهايبا لبخند. می توانستم بگوی نمنیواضح تر از ا        

 : کندیو زمزمه م
 

 ...ي هما وايوا _        
 

 :دی گوی براق شده می کنم که با چشمانی و مات نگاهش مچیگ        
 

 !ی کنی مرمیپ _        
 

 : دهدیو بالفاصله ادامه م        
 

 ...ومدهی در نتیی دختر داي تا صدامیبر _        
 

 شود ی هم سوار ماریماز.  شومی روم و سوار می منیاز خدا خواسته به سمت ماش        
 شوم و بعد ی می صندليمزمان با بسته شدن در، متوجه تکان خوردن فرانک روو ه

 :چدی پی منی خواب آلودش در ماشيهم صدا
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 .شما راحت... من خواب _        
 

 خندد و من شرمزده از ی تواند خودش را کنترل کند و با صدا می نمنباری ااریماز        
 من بسته، خنده ام را کنترل ي دختر که با افکارش انگار کمر به قتل آبرونیدست ا

 و دوخته دهی خودش بريچه راحت برا.  دهمی مرونی کنم و نگاهم را از پنجره بیم
 . کردیبود و داشت تنم م

 
 .عروس داماد هم اومدن _        

 
 . دهمی دست تکان مشانی برادنشانی برم و با دی مرونیسرم را از پنجره ب        

 :می گوی آورم و میسرم را داخل م        
 

 .می دنبالشون بوق بوق کنمی خوای که االن تازه مفهیح... رنیگی نملمی فگهید _        
 

 سن و سال ذوق چه نی کشم با ای زند که خجالت می به ذوقم میلبخند مهربان        
 الی خیهم از من کوچکتر است، بآنوقت فرانک که شش سال .  را دارمیی هازیچ

 .دهیخواب
 

 ... کننی هم ميلمبرداریف... زمیچرا عز _        
 

 با نمی بی چرخاند که می فرانک مي گفتنش ناخودآکاه سرم را به سوزمیعز        
 . بر چهره دارديچشمان بسته لبخند گشاد

 
 ! اش بودي آخرنی کنم که ای و خدارا شکر ممی آی مرونیاز کالس ب        
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 خودم را ياز صبح تا ظهر کالس ها.  ام را گذراندمي روز کارنیامروز شلوغ تر        
 کاری کوتاه بی صرف نهار و نماز و استراحتي که برای ساعتکیداشتم و بعد از آن 

 تای بي سر کالس هادی ربع به هشت بود، باکی حاال که نیبودم، از ساعت دو تا هم
 . شدمیحاضر م

 
 یی هم از آن حس هانیا.  ام را هم به شدت دوست دارمیحاال خسته ام و خستگ        

 پر کار و فشرده يِ روز کارکی بعد از نکهیا. ست که تا به حال تجربه نکرده بودم
 خواهد، ی مبل و کتاب خواندن مي خواهد، دلم لم دادم رویحس کنم دلم خواب م

 که از یی بعد از سالهانکهیا.  خواهدی را مز امروی حرف زدن با مامان از خستگیکم
 . خواهدی جمعه وار میِلی تعطکی گذشت، دوباره دلم ی در مدرسه ملمیدوران تحص

 . شده بودبمی نصی خستگنی بودند که من امروز از ای کوچکي هاهی هدنهایا        
 

 دهم و ی مهی درب بزرگش تگيبه ستون کنار. ستمی ایکنار درب مجتمع م        
 . دهمی شدن کالس ها ملی از تعطی شده ناشجادی اکینگاهم را به تراف

 که ییطوبا.  شدی بود تهی مهمانش هم که طوبنی مان از آخري خانه شبید        
 هم از مامان به عمل ی دعوت اختصاصکیگفته بود باز هم به ما سر خواهد زد و البته 

 دو روز نی همیعنی یم سه روز بعد از عروس و خانواده اش هزی پروییدا. آورده بود
 . رفته بودندشیپ
 

 گذشت مامان ی به ماه عسلشان متای هفته که از رفتن هامون و بکی نیدر ا        
 کردم که به خاطر یو من مدام خداراشکر م.  پسرش را کرده بودي قراری بیحساب

 ساکن شدن در نیهم.  شودادی مامان به هامون، قرار نبود فاصله اش زدی شدیوابستگ
 اش یتا مامان هم بتواند کم کم از وابستگ  خداوند بودری نظی لطف بنیری زيطبقه 
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 در مامان نمود ادی زیلی هامون خیضی مرتی که به خاطر وضعي ایوابستگ. کم کند
 .داشت

 شب با من ای هر روز تای مخصوصا که بم،ی کردی صحبت متایهر روز با هامون و ب        
 . کردی و تشکر می عذرخواهشی گرفت و به خاطر زحمت کالس هایتماس م

 
 ها نی ماشانی دقت از می را به سرعت و البته بابانی که عرض خاری مازدنیبا د        
 ادهیبا عجله وارد پ.  دهمی و نگاهم را به او مرمی گی ام را از ستون مهی کند تکیرد م
 ی روم که انگار تازه مرا می مکشی او با عجله نزدری شود و من هم تحت تاثیرو م

 .ندیب

 ي دهد و تمام سواالت و کنجکاوی کوتاه جواب ميگفتنم را با زمزمه ا "سالم"        
 کشاند و از ی و به دنبال خود مردی گی دستش که دستم را معی در حرکت سرمیها
 . شودی کند، گم می ها رد منی ماشانیم

 سی پلدنی به رسيزی که چیابانی خي که دوبل آن سونمی بیم را نشیماش        
 زنم به خاطر ی کردنش، نمانده، رها کرده و حدس ممهی جري برای و رانندگییراهنما

 ! توقف کردهابانی آن دست خنسمتی اکیتراف

 تکان مهی آماده به نوشتن جرسی پلي دست آزادش را بران،ی به ماشدنیبا رس        
 ی را دور منی حرف و البته به سرعت از پشت، ماشیب.  کندی دهد و دستم را رها میم

 اندازد و عاقبت نفس حبس شده ام رها ی راه منیبالفاصله ماش.  شومیزنم و سوار م
 . شودیم
 

 ه؟ی کارا چنی اگه،ی طرف دنی اومدمی من مي زدیخب زنگ م _        
 

 :دی گویهمانطور که نگاهش به روبروست م        
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 .زنگ زدم _        

 
 فمی ماند و بعد به سرعت دستم را درون کی درهمش مرخی نمي نگاهم رویکم        

 شود، ی بغل هم روشن نمي ام که با فشردن دکمه ی گوشاهی سي برم و با صفحه یم
 :می گوی شده معی ضابای تقری شوم و با حالتیروبرو م

 
 ...خاموشه... اوه  _        

 
 . شومی ممرخشی دهد و من مردد مشغول کنکاش نی نمیجواب        

 
 و ستی به کنکاش در او نيازی نچی است که هانی گرفته اش آنقدر عيچهره         

که اگر .  خاموش من باشدی به خاطر گوشی ناراحتنی رسد ای به نظرم مدیالبته بع
 ي برنامه انی مورد است، خب من از صبح خانه نبودم و او کامال در جریباشد واقعا ب

 .امروزم قرار داشت

 ي خودم را رویکم.  گذارد ساکت بمانمی ست که نمي حال حالتش طورنیبا ا        
 :می گوی کشم و سر کج کرده می جلو میصندل

 
 . دونستم خاموش شدهینم _        

 
 !ستیمهم ن _        

 
 ی مهی تکی کشم و به صندلی و من اخم کرده آرام عقب مدی گوی حواس میب        

 .دهم
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.  دهمی رخ گرفته اش ممی کند و من باز نگاهم را به نیپشت چراغ قرمز توقف م        
آرامش .  داده و دستش را بند چانه اش کردههی پنجره تکيآرنج دست چپش را لبه 

 . کندی نگرانم می کمنی و استیبه کل از وجناتش فرار

.  شودی کنم و او آنقدر در فکر است که اصال متوجه ام نمی طور نگاهش منیهم        
 : پرسمیآرام م

 
  شده؟يزیچ _        

 
 نگاهش را ی عقبنی و با تک بوق ماشی طوالندی شایکم.  کندیباالخره نگاهم م        

 :دی گوی افتد و در همان حال می و راه مردی گیم
 
 . بودادیکالسات ز! ي خسته شدیلیامروز خ _        

 
 که قرارش را از قبل ی محلي شوم که به جای زند متوجه می را که دور مدانیم        

 گرید. رمی گی مشی رفتن به خانه در پي شود که برای ميری وارد مسم،یگذاشته بود
 یبعد از عروس. دی خواهد بگوی شده و نميزی چکی را اری مازنی شوم که ایمطمئن م

دو روز بعد از .  اما کوتاه و روزمرهمی تماس داشته بودمش تا امروز البتدهی ندگرید
 صبح برگشته بود و همان موقع قرار امشب را روزی به تهران رفته بود و دیعروس

 .میگذاشته بود
 

سکوت کنم تا  دی باای م،ی که مگر قرار نبود صحبت کنمی بگودی دانم باینم        
 .دی بگويزیخودش چ
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 قانع لی اصفهان و تهران، به جز من دلانی مداومش مي رفت و آمد هايهنوز برا        
 را جواب نداده و هنوز ی شب عروسي هاي و هنوز سواالت و کنجکاواوردهی نيکننده ا
 .رمی گی کردم امشب جواب سواالتم را می ابهامات دارم و فکر میمن کل

 رو به بای کنم و تقری خودم را جابجا میکم.  کندیباز پشت چراغ قرمز توقف م        
 !ستی نای دننی زنم و او انگار اصال در ای مهی به در تکیمی و نی به صندلیمیاو ن

 
 اریماز _        

 
 :دی گوی کند و میبا مکث نگاهم م        

 
 . حرف زدن باشهي برای کنم امشب فرصت مناسبیفکر نم _        

 
 ی حال و روز گرفته هستم که منی اي برایلی کنم و دنبال دلیفقط نگاهش م        

 :دیکو
 

 ! گردم تهرانیامشب بر م _        
 

 خواهد بدانم او ی شود و من فقط دلم می مرهی و به روبرو خردی گینگاهش را م        
 . کندی برخورد مبی غرنطوریرا چه شده که ا

 
 د،ی رسی که به ذهنم ميزی چنی اولدم،ی دیمن در ناخوداگاهم هر بار که او را م        

 افتاده ری گی زندگي که من در گره هایحضورش در تمام مراحل. بود "حضورش"
 قبول رقابلی غمی براطی شرانی در ادنشیو حاال د!  آشکارای هی در سايحضور. بودم

 .است انگار
 



 1300 

  شده؟ی چی گیچرا نم _        
 

 : دهدیسرش را آرام تکان م        
 

 ...تو... ستی نيزیچ _        
 

 :دی گوی میقی عمی کند و با نگرانینگاهم م        
 

 فقط دعا کن _        
 

 . توانم خودم را کنترل کنمی نمگرید        
 

 !ی کنی بدتر نگرانم مينجوریا... اری کنم مازیخواهش م _        
 

 یبالفاصه گوش.  خوردی اش زنگ می ام دهد گوشی به نگرانیقبل از آنکه جواب        
 نی کشاند و از ماشی مابانی را کنار خنی زند و ماشیاش را از پشت فرمان چنگ م

 .نمی بی شود و من در تمام حرکات پر شتابش تنها استرس می مادهیپ

 ی را نمشی شود و صدایحبت م با چند قدم فاصله مشغول صنی ماشيروبرو        
 !ستی شدنم واقعا دست خودم نادهی کنم و پینگران نگاهش م. شنوم

 
 .انقد قسم نده مژگان گفتم باشه _        

...         

 .نمشی خودم ببدیخداروشکر اما من با _        
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 ی عصبی گردد و کمی کشد و همزمان به سمت من بر می مشیدست در موها        
 :دی گویب به مخاطب پشت خطش مخطا

 
 ...امی تو با پرواز دارم می هستی نگران چگهید _        

 
 :دی گوی روم که آرام تر می به سمتش میناخودآگاه قدم        

 
 ... زنمیباشه زنگ م _        

 
 دارد ی بر منی به سمت ماشیقدم.  اندازدی مبشی کند و در جی را قطع میگوش        

 :دی گویو در همان حال م
 

 سوار شو _        
 

 : برمی مشی سد کردن راهش پي را برامی شوم و قدم هایسوار نم        
 

  دعا کنم؟دی بای چيبرا _        
 

 : کندی کند و برخالف انتظارم درجواب دادن، زمزمه می نگاهم میکم        
 

 !مامانم _        
 

  شده؟یچ _        
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 کمی...  نصفه شبروز،ی دنیهم...  دونمی رد کرده چه مگنیم... سکته کرده _        
 خواستن یاگه مارال از دهنش در نرفته بود نم...  من از تهران راه افتادمنکهیبعد از ا

 ؟ی شد چی مشیاگه طور... ی الکي قلنبه يمحبتا... بگن
 

 ها و ی و نگرانتی و تند گله و شکاتند.  بودمشدهی آشفته ندنطوریتا به حال ا        
 .زدی ری مرونی را با حرف ها و لحنش بتشیعصب

اوهم که .  انجام دهمشی براي خواهد کاری دانم دلم می دارم نمیبیحس عج        
 را شی کالفه حرف هانطوری خود حاال فوران کرده که ايانگار بعد از کنترل کردن ها

 .زدی ری مرونیب

 :دی گوی کشد و می به صورتش می دستمانی کنم که پشینگران نگاهش م        
 

 . تو رو برسونم، برممیبر...  خواستم ناراحتت کنمی نمدیببخش _        
 

 ام ی اگر گوشدی شانکهی به فکر رساندن من است، اطی شرانی که در انیا        
 لحظه دست و نی اصال من در ادی شانکهیخاموش نبود زودتر اطالع داده و رفته بود، ا

 . کندی شده باشم، واقعا شرمنده ام مرشیپاگ

 دانم به حکم جبران ی او انجام نداده بودم و حاال نمي براي کارچیمن تا به حال ه        
 شی تنهاطی شرانی در ادی کنم نبای که دارم حس ميگری هر حس نامفهوم دای

 .بگذارم
 

 ؟ي برمای با هواپي خوایم _        
 

 : فشاردی دندان به هم میعصب        
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 ... نکنم انگار بار اولمهی ده شب تو جاده رانندگی منو قسم مي جورهی _        
 

 ...خب نگرانتن _        
 

 احمق از هی مثل ی نگراني به بهانه نکهی رو بدونم تا ازی دم همه چی محیترج _        
 رفتار کنن خبر باهام یهمه جا ب

 
 !دهی فای مورد حرف زدن بنی توپش پر است و در ای حسابنکهینه مثل ا        

 
 ؟ی گرفتطیبل _        

 
 . پرواز هستازدهی ساعت ينه تماس گرفتم برا _        

 
 . وقتت گرفته شد؟ي اومدیکاش دنبال من نم _        

 
 : کندیاخم م        

 
 .میسوار شو بر...  هم نداشتیفرق... دمیتازه فهم _        

 
 که به ذهنم آمده چقدر درست و به جاست اما یی هوکی یمی دانم تصمینم        
 : پردازشش ندارمي برایمهلت

 
 ؟ي بدتوی لحظه گوشهی شهیم _        

 
 برد و ی مبشیآرام دست درج!  کنجکاوی کمی سوالیکم.  کندی نگاهم میکم        
 .ردی گی آورد و بعد از باز کردن قفلش به سمتم میر م اش را دیگوش
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 ممنون _        

 
 .رمی گی خانه را مي شماره عی سریلی و خرمی گی فاصله میکم        

 
 .دییالو بفرما _        

 
 .الو مامان سالم _        

 
 . بودوفتادهیشماره ت ن... سالم...  هماییتو _        

 
 ... مامانگمیم...  خاموش شدهمیگوش... آره  _        

 
 : کندیهول م        

 
  افتاده؟یاتفاق _        

 
 فقط... نه نه _        

 
 یصبح به مامان گفته بودم امشب با دوست. گری شود اما مجبورم دی نممی رویکم        

 از یی دانستم مامان خودش حدس های منکهی دانم چرا با ایو نم.  شام قرار دارميبرا
 : گفتم انگاری مدی و حاال بااورمی زده اما نتوانستم نامش را باریجانب ماز

 
 خواد با یم...  مادرش حالشون بد شدهنکهیمثل ا... ارمیمامان االن با ماز... ممم _        
 بدم من باهاش گفتم بهتون خبر... اومده بود دنبال من...  بره تهران منتها خب مایهواپ

 . گردمی که شد، با آژانس بر میراه...  رم فرودگاهیم
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 : پرسدیبا مکث م        

 
 ارهی مازی گوشنیا _        

 
 بله _        

 
  بود؟اری مازی که امشب باهاش قرار داشتیاون دوست _        

 
 ! کشمیخجالت م        

 
 بله _        

 
 : کنمی حس مشی را از صداي اما دلخوردی آیم به نظرم م هدی دانم شای نمیکم        

 
  خبرم نذار؟یب _        

 
 چشم _        

 
 هما _        

 
 : کندی مضطربم می ست که کمي پر اقتدار مادرانه ايلحنش از آن لحن ها        

 
 بله مامان؟ _        

 
 !می مفصل صحبت کندی که بای دونیم _        
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 .چشم مامان _        
 

 عیسر. ستادهی منتظرم ايجد.  چرخمی ماری کنم و به سمت مازی را قطع میگوش        
 :می گوی مرمی گی مشی را به سوی گه گوشی روم در حالی مشیبه سو

 
 ! فرودگاهمیبر... ممنون _        

 
 ؟یچ _        

 
 ی بر می رفتی وقتامیهمرات م... م االن به مامان گفتار،ی فرودگاه مازمیبر _        
 .گردم

 
 :دی آی مکمی نزدیاخم کردهو کامال ناراض        

 
...  عالف باشمی تا کستیمعلوم ن...  رمی رسونم خونه خودم میهما من تو رو م _        

 ...ي که تو اون وقت شب تنها تو جاده بر گردشهیبعدم نم
 

 :می گوی و قاطع مي جدیلیخ        
 

 ...ستی اولم نيدر ضمن دفعه ...  هم ندارهی مشکلچی گردم هیبا آژانس بر م _        
 

 ي با اخم هاشهی شي از آن سويلحظه ا.  شومی منی سوار ماشری و السعیسر        
 . شودی کند و ناچار سوار میسفت و سختش نگاهم م

 اش و از تماسم با مامان ی همراهي برامی از تصمنمی بی کنم و می فکر ميلحظه ا        
 ! شودی دوال دوال نميبه هر حال شترسوار.  هستمیکامال راض
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 دهد و تنها پرواز امشب، همانطور که ی ربع به نه را نشان مکیساعت فرودگاه         

 . استقهی و پنج دقازدهیخودش هم گفت پرواز ساعت 

 :ستدی ای ممی و روبرودی آی مرونی از باجه بطیبا بل        
 

 فکرم هزار جا ينجوریا...  راحت ترهالمی من خي االنم برگردنیهما لطفا، هم _        
 ...هست

 
 ...نی بشکمی ای حاال برمیباشه م _        

 
 خواهد به پاس یدلم م.  بگذارمشی تنهادی آی که دلم نمستی جورکیحالش         

 با بودن در کنارش حالش را ی به قدر سر سروزنی شده حت،ی کمشی هایهمه خوب
.  دانمی از خانواده اش نمچی من هنمی بی کنم میاصال حاال که فکرش را م. بهتر کنم

 : کنمی را باز محبت و من سر صمینی نشی کنار هم می صندليرو
 

  دارن؟ی قلبیمادرت ناراحت _        
 

 . دهدی تکان مدیی کشد سرش را هم به تای که میهمزمان با آه        

 یعکس. ردی گی ممی روشی را پی آورد و عکسی مرونی ببشی اش را از جیگوش        
 . شلوغبای تقري از خانواده ایخانوادگ

 
 ؟ی باشدهی کنم خانوادم رو دیفکر نم _        

 
 ی دهم مهمانی که احتمال حضورشان را میی جاي کنم و تنهای فکر میکم        
 که يب آن هم به خاطر حال روز نامساعد بابااتا و عجله ا است که خدی با فرمیعروس
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به هر حال اگر هم ! ی را داشت تا عروسی خودمانی مهمانکی حکم شتریدر کار بود ب
. ستی در ذهنم نيزی آن روزها چنِیدبیفر  کور شده ويبوده باشند، از جانب هما

 کند ی می که قاطیی کنم دهنم را ببندم و زبانم را کنترل کنم تا مثل وقت های میسع
 : کندی که خودش زمزمه مزد،ی نررونی بی اشتباهيکلمه 

 
 .شونیدیند _        

 
 ي و با انگشت اشاره ردی گی ممانی صورت هاکی را با دست چپش نزدیگوش        

 . شودی میدست راستش مشغول معرف

 ی شق و رق و مسن در کنار هم اشاره میی چاق و آقابای از همه به خانم تقراول        
 :کند

 
 مامان و بابا _        

 
 تپل مادرش آنقدر ناز است که يچهره .  کشمی خودم مي را به سوی گوشیکم        

 از ی و اقتدار ش حتتیو پدرش که جد. ندی نشی بر چهره ام ميناخواسته لبخند
 . دهدی قرار مری آدم را تحت تاثعکسش هم کامال

 
 به لی از دالیکی نی خون هم داشته باشه و همیاضافه وزنش باعث شده چرب _        

 ...هم خوردن حالشه
 

 عوض کردن حالش ي چهره اش درهم شده و برانمی بی کنم که باز مینگاهش م        
 :می گویم
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 ؟ی چندمي اصال بچه ؟يچندتا خواهر برادر دار _        
 

 ی و همزمان که دستش را به سمت خانمندی نشی محو بر چهره اش میتبسم        
 :دی گوی مرد،ی گیحدودا چهل ساله م

 
 به ي حق مادرییبه جورا...  ارشد خانوادهيبچه ... خواهر بزرگم... مژگان _        

 تصادف يای نگرانه و فوبشهیهم...  کنمی متشی اذیلیهرچند من خ... گردن من داره
 ... دارهيجاده ا

 
 جوان تر است ی که کميگری که به خانم دردی گی اراده از لحنش خنده ام میب        

 : کندیاشاره م
 

 هم گهی بچه دهی البته قبلش کتره،یژاله دختر دوم، پنج سال از مژگان کوچ _        
 ... بعدم با ده سال فاصله، مناد،ی مایبوده، که انگار مرده به دن

 
 :می گوی کنم و میلبخند به لب نگاهش م        

 
 ... که انقدر نگرانتنی خونتونيپس ته تغار _        

 
 : کشدی میپوف        

 
 ... کردن با سه تا زن که مدام نگرانن واقعا سختهیزندگ _        

 
 : کنمیخنده ام را کنترل م        
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 ... خودشوننی سر خونه زندگگهیاال که دح _        
 

 : دهدی تکان میسرش را به نف        
 

 ... آپارتمان دو طبقه ساکننهی اونا سر کوچه تو میما ته کوچه ا _        
 

 مردها و ستادنی اياز نحوه .  دهمی شان میدوباره نگاهم را به عکس خانوادگ        
 هم یلی نسبت ها خصیانش هستند تشخ که در اطراف خواهرییدختر و پسر ها

 : پرسمی مي کنجکاويفقط از رو. ستیسخت ن
 

 مارال کدومه؟ _        
 

 :ردی گی حدودا پانزده ساله مي دختريانگشتش را به سو        
 

 ... ژاله ستي کهیدختر کوچ _        
 

.  دارداری هم به مازی رسد که البته شباهتی به نظر ميدخترك تخس و بامزه ا        
 :می گویآرام م

 
 ! رفتهشمییحالل زاده به دا _        

 
 : زندی مي حوصله ایتک خند شل و ب        

 
...  آخرهينوه ...  هم هستیعشق عکاس...  برابر اصله منهی کپیی جوراهیکال  _        

 ...البته فعال
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 خانواده گری دیکم.  نشومي کنم تا خودم وارد بازی حرفش نمي به معنایتوجه        
 دارم و نگاهم را به ی بر می گوشيدستم را از رو.  گذرانمی را از نظر متشی پر جمعي

 ی رود که می گرداند و باز در فکر می بر مبشی را به جیگوش.  دهمیچهره اش م
 :میگو
 

 !نگران نباش _        
 

 .د دهیکوتاه سرش را تکان م        
 

 تی تکرار با وضعدمی از سر اجبار و شایی جوراهیسال هاست که همه مون  _        
 شه فکر یباعث م...  شمی می گن عصبی مثل االن بهم نمیاما وقت... میمامان کنار اومد
 ... افتادهيکنم اتفاق بدتر

 
 ...ستی نشونیانشااهللا که طور _        

 
 . کندی زمزمه مي"دوارمیام" لب ری گذارد و زیچشم بر هم م        

 
چون من ...  حس رو داشتمنیمامان و هامون که اومدن اصفهان منم همش هم _        

 که بتونه به من یی حال هامون بدم بشه، مامان تا اونجای مطمئن بودم اگه حتگهید
 ی که نمنیا...  خانواده ها هستي همه ي تو یی جوراهی حس نیبه هر حال ا... گهینم

 ...هست، نگران کنن  رو که راهه دور همزشونیخوان عز
 

 گشتم، همش دو ساعت از تهران یاگه همون موقع بهم خبر داده بودن بر م _        
 ی کنم وقتی خبر بود، کال من هر وقت شب سفر میمژگان از رفتنم ب... دور شده بودم
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اون موقع هم ...  نشه تا نگرانستمی که من تهران ندنی رسم بهش خبر میبه مقصد م
 ... خبرم بدهی ذاره کسیمن تو جاده ام نم  فهمهی شه و میکه حال مامان بد م

 
 ... شهی راحت مالتی و خستی نيزی انشااهللا چنشون،ی بی مگهیتا چند ساعت د _        

 
 شود که ی دفعه از جا بلند مکی درهم شده ي کند و با اخم هایساعتش را نگاه م        

 :می گویمتعجب م
 

  شد؟یچ _        
 

 ! رفتادمیاصال ... ببخش تا االن گرسنه نگهت داشتم _        
 

 .ستمیمن گرسنه ن _        
 

 :دی گوی مي افتد و در همان حال جدی توجه به حرفم پشت به من راه میب        
 

 !ایب... یی از صبح سر پای شه نباشیمگه م _        
 
 
 

 ی نداشتم و به هزار زور راضاری مازي های به خوردن آن هم با وجود نگرانیلیم        
 يزی سفارش دهد و خودش هم بخورد چون من عمرا تنها چتزای پکیاش کردم فقط 

 . در دهان بگذارديزی بهانه چنی بودم به ادواری خوردم و امیم

 کند و با ی نگاهش میکم.  بردی دهانش مکی نزدلی می دارد و بی بر ميتکه ا        
 . زندی از گوشه اش مياکراه گاز
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 ... مو گسترش بدمهی دوست داشتم آتلشهیهم _        
 

 . ذهنش را منحرف کندی توانست کمی بحث منیا.  کنمیمشتاق نگاهش م        
 

 ... کنم منتهای کارو منیحاال دارم هم _        
 

 از سر میاخم ها.  زندی در چشمانم زل مرهی خی کند و کمی مکث میکم        
. می شدی مکی پر سوال من نزدي به بحث هامیانگار داشت.  شوندی درهم ميکنجکاو

 ی در هم قفل مزی مي را روشی گرداند و دست های بر منمانی را در بشقاب بشیتزایپ
 :کند

 
 !نجایا... تهران نه _        

 
 ! کنم و منظورش را بفهمملی تا تحلستی کافيفقط لحظه ا        

 
 ؟ي زدهی آتلنجایا _        

 
 که تو ییهمونا...  شدمکی دانشگاهم شري از دوستان دوره یکینه کامال با  _        
 ...يدی دیعروس

 
 گردانم و نگاهم را از ی درون دستم را داخل ظرف بر ميتزایبا مکث تکه پ        
 . کندی مرا نگران ممی تصمنیا. رمی گی سس ها نميقرمز

 
 ؟يناراحت شد _        
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حاال که .  کنمی خودم را تماشا مي شده اش روقینگاه دق.  کنمیسرم را بلند م        
 . حرف بزنمیسی رودوای بدیسر صحبت باز شده با

 :می گوی طفره می و بي جدیلیخ        
 

 نیا... يزی رو به هم برتیگ زندي خوام به خاطر من برنامه های من نماریماز _        
 ... کنهی ترسونه، هم نگرانم میکارت هم من رو م

 
 ؟ی ترسی میاز چ _        

 
 کنم و ی متی هدازی به کنار می را کمنمانی رنگ مابدی و سفیکیبشقاب سرام        

 در هم رفته از ي او و اخم هاي به سوی گذارم و کمی مزی مي را مثل او رومیدستها
 . شومی جواب، خم ميانتظارش برا

 
 یعنی...  من قبول کردم نیبب... ی بگم که حرفم رو باور کني دونم چه جورینم _        

نه تحت ... می بشناسگروی همدشتریکه ب... می فرصت به هم بدهیخودم خواستم که 
 دی که شایبه عنوان دو تا آدم نکهی ايبرا... نه ... می که تا االن از هم داری شناختریتاث

 ی مجهی به نتمینیتا بب... میبه هم گره بزنن از اول با هم آشنا بش  شون روندهیبتونن آ
 من تو ی حضور احتمالری برنامه هاتو تحت تاثي همه ي تو دارنکهیاما ا...  نهای م،یرس

 یاما م...  کنمتتی خوام اذیباور کن من نم...  ترسونهی منو ميدی مریی تغت،یزندگ
 ...برسه  از جانب من بهتبی آسنیشتریترسم که ب

 
 یم.  کردمی مدت به آن فکر منی که اییحرف ها.  دلم بودي واقعا حرف هانهایا        
 ي فرصت از نظر من واقعا برانی که ای کنم در صورتدواری امی او را با فرصتدمیترس
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 ی نمجهیت کند و بعد اگر به نت بد برداشدمی ترسیم. گری دزیشناخت بود نه چ
 .ندی او ضربه ببمیدیرس

 نی نسبت به او در من جوانه زده بود اما نه به ایی مدت حس هانیدرست که در ا        
 از جانب نی از اشی خواستم او هم پی و نمرمی چون و چرا بپذی که بتوانم او را بیمعن

 . کردی بر خورد می منطقشتری بی بهتر بود او هم کمدی شاندی ببیبیمن آس
 

 در ی شود اما سکوتش کمی جدا نممی هم از مردمک هايمتریلی مینگاهش حت        
 خوش آب ي و باز به تکه هارمی شود نگاهم را بگی نگاه باعث میرگی خنی با ابیترک

 ! دست نخورده بدوزمبای تقريتزایو رنگ پ

 شود ی گذرد باعث می سکوت م که بهي بزند اما چند لحظه ایمنتظرم حرف        
 . چشم دوختهتزای پی حوالیی که او هم به جانمی بی و ماورمینگاهم را باال ب

 
 حرفا بود نی منظورم به هممی مفصل صحبت کندی من اون روز هم گفتم بانیبب _        

اما ... ی بشتی خوام اذی گم باور کن من نمیبهت گفتم بازم م... ياالن تو ناراحت شد
 نکرده فکر یی تا خدای حرفام و فکرام بدوني دم بدون پنهان کاری محیواقعا ترج

 کنار طی شرانی با ای تونی اگه نماری مازيتو مختار... م کنی مي دارم باهات بازینکن
 ... رو تمـی همه چمی تونی ميایب

 
که انقدر  که روبروم نشسته چقدر عوض شده یی کردم همایداشتم فکر م _        
 از خودش االن شتری کنه و بی من باز مي و مسائل رو برادهی محی رو توضطی شرایمنطق

 . هما رو از اول بشناسمنی ادی بادی که شانیو ا... نگرانه منه
 

 . دهمی مرونی بیناخودآگاه نفسم را با آسودگ        
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خودش هم .  کند تا بخورمی کشد و اشاره می مزی را دوباره وسط متزایظرف پ        
 : داردی اش را بر می قبليهمان تکه 

 
 هست، اگه انمیمن حواسم به سود و ز...  نگران نباشنجای اي هیاز بابت آتل _        

 . شدمی نمکیواسم سود نداشت شر
 

  همه اصفهان اومدن مشکل ندارن؟نیپدر و مادرت با ا _        
 

 !ا دوست دارن من مدام ور دلشون باشمخب چرا به هر حال اون _        
 

 تزایهنوز دست به پ.  اندازدی که مرا هم به خنده مدی گوی می را به شوخنیا        
 : دهدی کتد و به دستم می جدا مينبرده ام که خودش تکه ا

 
 ! نه بر عکسي کنم تا تو بخوریقرار بود من همراه.... بخور دختر جان _        

 
 نوشم و بعد از ی از نوشابه ام میکم.  کنمی و آرام تشکر مرمی گیتش ماز دس        

 : آورمی که ذهنم را مشغول کرده بر زبان مي درون دستم فکريتمام کردن تکه 
 

خانوادت چطور تا االن با ...  خوام بگم کهی میعنی...  کهادیبه نظر م... ممم _        
 ...مجرد موندنت کنار اومدن آخه به نظر نمـ

 
 یکی نیتا هم...  کردنی مفی من ردي برانهی هزار تا گزيروز... ومدنیکنار ن _        

 باهاشون اتمام حجت کردم تا دست از سرم یی جوراهیخب منم ... شیدو سال پ
 !هی خوام کی که من می خوان بدونن اونی فقط مگهیاالن د... بردارن
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 ی آن ته دلم را می کمزدی ری مرونی که بی چرخد و حرفی اجازه می بیزبانم کم        
 :سوزاند

 
 ...انی خانوادت با مطلقه بودن من کنار نماریماز _        

 
 ای دانم هست ی که نمي با لبخندب،ی غری زند و با حسی چانه اش مریدست ز        

 : دهمی کند و من ادامه می نگاهم مست،ین
 

 یمن ناراحت نم... حقم دارن...  آرزو دارنیبرات کل... يخب تو تک پسر _        
 ...  وی هستیتو مرد خوب... شم

 
 مسائل نی اي درباره ي بهترطیدوست داشتم تو شرا...  دختر خوبنیبب _        

 ...میکه االن حرفامون رو بزن باشه نی صالح ادیاما خب شا... میصحبت کن
 

 دوباره به چهره یاخم و نگران.  کندی اش صحبتش را قطع می زنگ گوشيصدا        
 شماره با مکث دنی آورد اما با دی مرونی را بیبه سرعت گوش.  آورندیاش هجوم م

 :ردی گی من مي را به سویگوش
 

 . کنم مادرت باشنیفکر م _        
 

.  کنمی مامان ارتباط را برقرار مي شماره دنی و با درمی گی را می گوشعیسر        
 نگران است و منتظر تماس من بوده تا از ساعت پرواز مطلع شود و من فراموش یکم

 کنم و ی راحت مطی را از بابت خوب بود شراالشیخ. رمیکرده بودن با او تماس بگ
 . کردمیخواه  کنم که صحبتی مدی خودم تاکنباریا
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 :دی گوی می که ناراضرمی گی را به سمتش میگوش        
 

 يبه خاطر من تو دردسر افتاد _        
 

 نیا...  باشهزی همه چانی خوام مامان در جریدر ضمن م... خودم خواستم _        
 . دارمي حس بهتريجور

 
 . دهدی تکان مدیی کند و سرش را به تای نگاهم میکم        

 :می گوی شود که می مین طوالنسکوتما        
 

 ؟ی گفتی میداشت _        
 

 کند اما انگار در چهره ام به دنبال ی نگاهم می دهد و کمی مهی اش تکیبه صندل        
 کردنش آرام شروع به دای با پی گردد و بعد از کمی صحبت قطع شده ميسر رشته 
 : کندیصحبت م

 
 داره نه که ی خوبیپدرم وضع مال...  خودمهبی دستم تو جیمن از هجده سالگ _        

 نبوده که از اون سن یاجی که واقعا احتياونقدر!...  نهم،ی درد باشی بنیاز اون مرفه
صاحب .  کردمی مي کارآموزیمی قدهی آتلهی ي تویاز پونزده سالگ... بخوام کار کنم

هر روز بعد از ... یق عکاسمنم که عاش.  پدرم بودوستان از دی ارمني آقاهیاونجا 
 برد ی اومد دنبالم و منو می رفتم اونجا تا شب که بابام به زور می ممیمدرسه مستق

 ... وقتا با کتکی بعضشهیباورت م... خونه
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 گذارم ی مزی ميآرنجم را رو.  شومی و به جلو خم مرمی گی مزی از مهیبا خنده تک        
 . دهمی مهیو چانه ام را به دستم تک

 
 ... همه تبحر به خاطر اون کتکاستنیپس ا _        

 
 :دی گوی دهد و انگار خودش غرق آن روزها شده باشد میسرش را تکان تکان م        

 
 گرفتم، مامان و مژگانُ یجمعه ها عزا م... حاضر بودم شبانه روز اونجا باشم _        

 و اجازه بده من برم رهی تماس بگشقی بده با رفتی نداختم به جون بابا تا رضایم
 ظهرم آماده تو ياما خب از اون طرفم هر روز غذا...  شون کرده بودموونهید... هیآتل

 . نمونمنه وقت گشهیکوله م بود که 
 

 ؟ي بودن استفاده کردي ته تغارنی از ایفک کنم حساب _        
 

 : دهدی کشد و سرش را تکان می میآه        
 

 اومدنا، غذا نخوردنا و ریمامان سر زود رفتنا، د...  کردمتشونی اذیلی خییخدا _        
 ... حرص خوردیلی خدنامیشب نخواب

 
 دانم که باز در فکر مادر یم.  دوزدی مشی کند و نگاهش را به پاهای مکث میکم        

 گردم که خودش ادامه ی حال منی در آوردنش از اي برايدنبال کلمه ا.  رفتهمارشیب
 : دهدیم
 

 هم ي گرفتم و الحق که حرفه اادیخالصه که سه سال فقط اونجا از وارتان  _        
منم که از خدا .  کار کنمششی داد پشنهادیهجده سالم که شد خودش بهم پ... بود
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 و تازه حقوقم ی مشغول بشی که عاشقشي اهی آتلي که تونی بهتر از ایخواسته چ
 نی قبل از مشغول شدن و هميایبی پول تو جزِ رو با پس اندانمی دوربنیاول. ..يریبگ

 صبر کردم و شتری سال بکی.  خواست برام بخره اما نذاشتمیبابا م... دمیحقوقا خر
 ي هیبعدم که دانشگاه و آتل... دی چسبی بهم مشتری بیلی خينجوری ادمش،یخودم خر

 ...شتم ذای که مییشگاهایخودم و مسابقات و نما
 

.  امدهی ندچکاهی را هاری بعد از مازنی کنم من ای کنم و حس میفقط نگاهش م        
 عکاس است که خب در کار خودش کی بود که او نی دانستم ای که از او ميزیتنها چ

 !نیموفق است، هم

 که حاال به نیبا ا.  او نرفته بودمي هاشگاهی هم به نماکباری یمن تا به حال حت        
 بودم اما آنقدر دهی مورد شننی در اییزهای چدی از فری قبل ترها گاهدی رسینظرم م

 . بود که به کل فراموش کرده بودمتی اهمی بمیبرا
 

 ي پاي روشهی بگم من همنکهی اي مقدمه بود برایی جوراهی که گفتم ییزایچ _        
 نی کوچکترنکهیبا ا...  کامال از خانواده م جداستمی و مادي کاریزندگ... خودم بودم

خواهرام ...  کنهی کاراش اول از همه با من مشورت ميعضو خانواده ام، پدرم تو
 نداره ی مخالفتی کسگهی کنم ددشیی بخوان و من تايزی چهی نوه ها هیکاف... نطوریهم
 ... برعکسشنطوریهم
 

 :دیو گی در مي و محکم و جددی آیجلوتر م        
 

 نکهی عالوه بر ارمی گی میمی تصمی دونن وقتی خوام بهت بگم خانواده م میم _        
 ي برامی اگه اون تصمیحت... دمی جوانبش رو هم سنجيروش مصمم هستم، همه 
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 رادی و ابیهما مطلقه بودن ع...  باشه که به قول تو مطلقه ستیازدواج با شخص
 لغت رو نسبت به خودت به نی اي خوای میپس لطفا وقت... تهی وضعفی تعرهی... ستین

 ي نحوه شهیهم... ي دارمی مشکل حاد و وخهی حرف نزن که انگار ي جورهی يکار ببر
 هم به خودشون هی بقشهی باعث ممون،ی زندگطی و شراتیبرخورد ما آدما با موقع

، اگر طالق  منزیعز... اجازه بدن در موردمون هر طور که دوست دارن فکر کنن
 ... ذاشتی بنده هاش باز نمي بود خدا راهش رو برابی عنگرفت

 
  ندارن؟ی مشکلچی هی گی میعنی _        

 
 بدونن من از یاونم وقت...  کننی صفت مخالفت نمنینه، اما فقط بر حسب ا _        
 ی من مي بوددیاون روزا که با فر... قبال بهت گفتم هما...  گردمی بر نمممیتصم

 که دور و اطرافم بودن فکر کنم اما یی دختراای شونیشنهادی پي موردايتونستم رو
 من هست ی زندگي توی دونن کسی خانواده م مي  همهگهیحاال د!... نشد، نخواستم

 از بس منتظر ازدواج ی دونیم...  کنمی شهر سفر منیکه من به خاطرش مرتب به ا
 ... خواد زودتر با تو آشنا بشنیمن موندن فقط دلشون م

 
 ؟... دونن که من طـیهنوز نم _        

 
 رابطمون ي از ادامه ی تا وقت،ياما تا تو نخوا...  نههی دونه اما بقیمژگان م _        

 !زمی راحت باشه عزالتیخ...  رهی صورت بگیی آشناچی هستی قرار نیمطمئن نش
 

 شود و او یمقصد تهران، نگاهمان از هم کنده م پروازش و يبا اعالم شماره         
 اندازد ساعت ده و ربع است و اصال گذر زمان را حس نگرده ی به ساعتش مینگاه
 .بودم
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 کند ی اشاره مزی مي روي دهی کرده و ماسخی يتزای که به پی شود در حالیبلند م        

 :دی گویم
 

 ... خورهی به درد خوردن نمگهی دنمی که امیپاشو بر _        
 

 ی شوم و بیفقط بلند م.  شودی است و ذهنم متمرکز نمشیفکرم مشغول حرفها        
 من باز هم ستد،ی ای میوقت.  دارمی گام بر میحرف در کنارش به سمت قسمت بازرس

 .ستی ننجای شوم وگرنه اصال حواسم ای او متوقف مستادنی از اتیفقط به تبع

 : کندی نگاهم می و با مهر خاصردی گیلم قرار ممقاب        
 

 ... چقدر برام با ارزش بودطی شرانی بودنت تو ای دونینم... یمرس _        
 

 را به طرفم چیسوئ.  آوردی مرونی بچشی برد و با سوئی فرو مبشیدست در ج        
 :دی گوی و مردی گیم
 

 ... من برگردنی با ماشایب _        
 

 :رمی گیدست را مقابلش م        
 

 ... رمی مینه نه اصال من با تاکس _        
 

 : کندیاخم م        
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 کنم ی رفتنت مشکل دارم هم با تنها روندت اما خب فکر میمن هم با تاکس _        
 !ي تو جاده رو داری رانندگيبه هر حال سابقه ...  بهتر باشهي من برنی با ماشنکهیا

 
 ارینه ماز _        

 
  هماریبگ _        

 
 :دی گوی که مرمی گی را با اکراه از دستش مچیسوئ        

 
 هی صندلریقفل فرمون ز _        

 
 و حس و حال رستیفکرم هنوز درگ. دی گوی مي جدای کند ی می فهمم شوخینم        

 :دی گوی می شود که با لحن نرمی را متوجه متمیمشغول. کردن ندارملیتحل
 

 يبه قول خودت ما تازه تو مرحله ...  نکنخودی بيزایفکرتو مشغول چ _        
 ...میشناخت

 
  دهمیسرم را تکان م        

 
 .مراقب خودت باش _        

 
 که دوارمیام...  از حال مادرت بهم خبر بدهیاگه تونست... نطوریتو هم هم _        

 ...حالشون هر چه زودتر خوب بشه
 

 : دهدی بندد و سر تکان میچشم م        
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 . تا منم برمگهیبرو د _        
 

 پر يبا سر. منتظر است تا بروم.  کنمی می دهم و آرام خداحافظیسرم را تکان م        
 . کنمی رفتن راحت مي را براالشی چرخم و با رفتنم خیفکر م

 
 خدافظ خانوم _        

 
 .زمیخدانگهدار عز _        

 
 هفته از کی.  شومی متای دارم و منتظر آمدن بی گام بر می خروجيبه سو        

 را مخالف هم برداشته مانی ترم کالس هانی که ایی گذشت و از آنجایبازگشتشان م
 مانی او هم حاضر شوم، کالس هاي تا در زمان نبودنش من بتوانم سر کالس هامیبود

 از معلم ها آمده یکی ي به جایعتساکامال عکس هم بود اما امروز چون دو 
 .می با هم به خانه بر گردمی خواستیبود،کالسمان همزمان شده بود و حاال م

 . دهمی ها می و ازدحام تاکسابانینگاهم را به خ        

 که من فقط صبح يدو هفته ا.  به تهران بازگشتهاریدرست دو هفته است که ماز        
 ی که دستم امانت مینی ماشي باطردنی شوم و محض نخوابی منشیبه صبح سوار ماش

 خودم نی کنم و با ماشی را خاموش منی ماشقهی زنم و بعد از چند دقیدانم، استارت م
 . رومی ام میسر وقت کار و زندگ

 
 

 که به فکرم ی فراواني هاتیبا وجود مشغول. همان شب که از فرودگاه بر گشتم        
 کردم و در آخر فی مامان تعري براازی تا پری را از سزی و همه چوارد شده بود، نشستم

اصال انگار .  کردمی قشم را نشانش دادم و واقعا احساس سبکيهم آلبوم عکس ها
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 کمک دست به ی هم فکر و بی همراه، بی خواستم بینم  بارنیا.  راحت شده بودالمیخ
 . متفاوت باشدزی خواستم همه چی منباریا.  بزنميری گمیتصم

 
 بروز ندهد اما یلی کرد خی می کالم مامان خوشحال شده بود، هر چند سعکیدر         

 کنم چشم ی من دارم به ازدواج فکر مدی دی که منیاصال هم.  کردمیذوقش را حس م
 . شدی مسی زد و مدام خی برق میی جورهاکی شیها

 کند در چشمانش یهرگاه نگاهم م که دمی فهمی و مدمی دی چند سال منیدر ا        
اما .  حس را داشتنی هم هممانی تلفني صحبت های حتای.  زندی مادی فربی غریغم
 اش کامال ی که حدسم اشتباه نبوده و نگراندمی دی آورد و حاال می نممی گاه به روچیه

 .است از بابت ازدواج و تنها ماندن من
 

 .یخسته نباش _        
 

 . فشارمی دراز شده اش را ممی چرخم و دست به سوی به پشت مشیبا صدا        
 

 .ممنون تو هم _        
 

 م؟ی بر،ي معطل شددیببخش _        
 

 .می شوی و از مجتمع خارج ممی افتی دهم و در کنار هم راه میسرم را تکان م        
 

 تر پارك نییا پیلی و خنی پارك نبود، ماشي اطراف جانیصبح که اومدم ا _        
 .کردم

 
 ... دو هفته مسافرتنی چاق شدم تو ایلیخ... می زنی ممی قدکمی بهتر يوا _        
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 : اندازمی به اندامش مینگاه        

 
 ...ي الغر شده بودیلی خی اتفاقا قبل از عروس،يکجا چاق شد _        

 
 . دهدی سرش را تکان میناراض        

 اش اعتماد دارم و راحت يبه رازدار.  حکم سنگ صبورم را داردتای روزها بنیا        
از حس . می گوی ماری از مازشی برایگاه.  بگذارمانی را با او در ممی توانم حرف هایم

 . کندی مفای ایالحق که او هم نقش خواهرانه اش را به خوب. می هایو حال و سردرگم
 

  خان چه خبر؟اری از مازیراس _        
 
 .ستی نیخبر خاص _        
 

 حال مادرش بهتر نشده؟ _        
 

 ... هست مرخص شدهي هفته ده روزهیچرا خداروشکر اون که فک کنم  _        
 

 ی متای و در جواب نگاه پرسشگر بردی گی اش خنده ام ميادآوری دفعه با کی        
 :میگو
 

 مژگانُ نی گفت چند روزه که ماشی که تماس گرفته بود مشیدو روز پ _        
 ریکه نه خودش گ...  قسم ندهی الکرهی بگادی و دیایبرداشته تا حساب کار دستش ب

 ! بمونهنی ماشی نه اون بوفتهیب
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  گرده؟ی حاال حاال ها بر نمیعنی _        
 

 : دهمیشانه باال م        
 

 که تازه وارد کردن پدرش سرش ی چاپيسر همون دستگاها...  دونمینم _        
 از الشی خينجوریا... ادی تا خلوت شدن سر پدرش نمنی همي شلوغ شده برایلیخ

 . بابت مادرش راحت تره
 

 : پرسدیمردد م        
 

 ؟ی شیناراحت نم _        
 

البته ...  دونمی خودم رو نمفیمن که هنوز خودمم تکل...  ناراحت بشمی چيبرا _        
 . به خودشم گفتمنوی ازهی به هم برشوی دوست ندارم به خاطر من زندگواقعا

 
 ... قبولش دارهیلیهامون خ _        

 
 :می گوی کنم و آرام می مکث میکم        

 
 رابطه هی وارد ي جدیلی که بخوام خنی از اکمی از شتری بیکمی راستش تایمن ب _        

 ...می برشی کند پیلی دم خی محی ترجنی هميبرا.  ترسمی بشم می مدلنی اي
 

  نداره اون اتفاق تکرار بشهلیدل... ی فکر کنی منفدینبا _        
 

 اما...  دونمیم _        
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 ؟ی کنی شون مسهیمقا _        
 

  کردم؟ی مسهیواقعا مقا!  دانمینم        

 فکر شانی به تفاوت های گاهدیچرا خب شا.  نبودسهی مقاي هم برایلینه واقعا دل        
 بی بود؛ غردی جدی حساریماز.  در کار نبودي اسهیاما مقا.  کردم آن هم ناخواستهیم

 از جانب چگاهی آورد که هی را در من به وجود میی حس هااریماز!  هم ترسناكیو کم
 دوشم ي جا روکیآن روزها من عاشق و معشوق را . م احساسشان نکرده بوددیفر

 آمده بود تا نقش ها را جدا کند تا من بفهمم زن بودن یکی حاال اما انگار دم،ی کشیم
 چه و یعنی چه، دوست داشته شدن از جانب جنس مخالف یعنی چه، ناز کردن یعنی

 ...گری دي حس هایلیخ

 :دی گوی مندی بیسکوتم را که م        
 

خواه نا خواه تو ...هیعی طبی شون کنسهی با هم مقای حتای ی بترسنکهیا _        
 کن یآروم آروم سع... ي بهش پر و بال بددیاما نبا...  افتهیناخودآگاهت اتفاق م

 ...شیبشناس
 

 کنار اومدن یی جوراهی که نهی همي برادیشا...  با هم فرق دارهیلی خزیهمه چ _        
 ...ارنی مرونی کردم بشی که سالها بازیانگار دارن منو از نقش! برام سخته

 
 !ی معشوق باشيری بگادی دی و حاال باي کردی چون و چرا عاشقی سالها بنکهیا _        

 
 چهره قی عمی کنم و ناخودآگاه تبسمی خودم تکرار ميحرفش را در ذهنم برا        

 : کنمیسر کج کرده نگاهش م.  کرده بودریچه خوب حسم را تعب. دی گشایام را م
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 فقط بگو ی دونی دونم که می خب م؟ی دونی رو مدیو فر من يچقدر از ماجرا _        
 چقدرشو؟

 
 :دی گوی با خجالت می دهد و کمی منینگاهش را به زم        

 
 ...من خب هامون برام گفته _        

 
 . دانستی را مزیپس همه چ        

 : پرسدینگران م        
 

 ؟يناراحت شد _        
 

 ! دهمی تکان میسرم را به نف        
 

 گرفته می که تصمییاون روزا.  من گفتيبه خدا هامون از سر دردودل برا _        
 ی من حرف مي برایخب گاه. دی کشی عذاب میلیهامونم خ... ي از اصفهان بريبود
 . گفتميزی چی نه قضاوت کردم نه به کسدم،یبه جون مامانم من فقط حرفاشو شن. زد
 

 .واقعا از دانستشن ناراحت نبودم.  فشارمی و مرمی گیست مدستش را در د        
 

 خواهر هیواقعا انگار خدا ... نمی بی من تو رو عروسمون نمتای بيتو فرق دار _        
 ...دنی که مامان و هامون کشی هستیی های سختيمطمئنم تو پاداش همه ... بهم داده

 
 يتک فرزند.  تنها بودمیلی بابام خي خوشحالم من تو خونه یلیبه خدا منم خ _        

 ... سختهیلیخ
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 :می گوی که ممی روی در سکوت میچند قدم        

 
 ؟ي کردی کار می چي من بوديتو اگه جا _        

 
 : دهدی تکان منیبعد سرش را آرام به طرف.  کندی مکث میکم        

 
... يبه جا... ی حتیگاه...  توي ذاشتم به جایدمو م خویگاه.  دونمیواقعا نم _        

 ي تو قوي دونم به اندازه یمن فقط م... هی سختطی دونم واقعا شراینم... اون دختر
 ...ي خوب از پسش براومدیلیتو خ... ستمین

 
 خودم يجا...  تونستمی نمیعنی...  نسترن نذاشتميمن اما اون روزا خودمو جا _        

 ... دادیآزارم م یبه قدر کاف
 

 ؟ي شدمونی وقت پشچیه _        
 

 . زنمی بر حال و احوال گذشته و حالم مي کوتاه گذریلیخ        
 

 ته دلم یمونی کردم ترسِ از پشی رو رها مزی که داشتم همه چياما روز... نه _        
 ...بود

 
 اون پشمون بشه؟... ی کنیفکر م _        

 
 : کنمینگاهش م        

 
 د؟یفر _        
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 . دهدیسرش را تکان م        

 
 یلی خشی زندگي تودیفر...  خوشبخت بشهدوارمیمن فقط ام...  دونمینم _        

 رو به نی وقت اچی هدی من شای دونیم... مخصوصا بعد از فوت مادرش... دیعذاب کش
اما االن ... ش فکر کنم بهی اون روزا اصال دوست نداشتم حتیعنی باشم، اوردهیزبون ن

 فقط دی بعد از فوت مادرش شادیفر... ستی ننده آزار دهگهی گفتنش برام دنمی بیم
که با ...  کردی می که با نسترن بود حالش خوب بود و واقعا زندگیاون سه چهار سال

 حاال بعد از دوارمیبه هر حال ام...  بدتردی شای سابق حتدی باز شد همون فرانیاون جر
 ... همه سال باز بتونن مثل اون روزا بشننیا

 
درها را باز .  آورمی در مبمی را از جموتی کنم ری سکوت منی به ماشدنیبا رس        

 گذارم و ی عقب می صندلي را روفمیک.  شودی حرف سوار می هم بتای کنم و بیم
 .نمی نشیپشت فرمان م

 :دی گوی اندازم که می را به راه منیماش        
 

  نرفته؟ادتیشب که  _        
 

 :دی گوی کنم که می نگاهش میسوال        
 

  به مامان گفته بودم، بهت نگفتن؟دنمونی دادی خواد بی موشیدار _        
 

 : دهمیسرم را تکان م        
 

  برگشته؟یک...  رفته بودادمیآها چرا گفت،  _        
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 شیدو روز پ _        

 
 ...میی شمايپس شام خونه  _        

 
 بـــــــــــــله _        

 
 ! دستپختت چطوره عروسنمیبه به بب _        

 
 :دی گوی با استرس مي جورکی        

 
 .يقبال که خورد _        

 
 :می گوی خندم به حالتش و میم        

 
 ؟يدیحاال چرا ترس _        

 
 ! رسهی شما و مامان که نميآخه به پا _        

 
 :می گوی و مرمی گی می خنده ژستيبرا        

 
 ... پا سرآشپزمهیاون که البته خب من  _        

 
 : خنددیبا صدا م        
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 یعنی...  غرق کتاب خوندن شده بودم غذا سوختروزی دی دونی هما نميوا _        
 برات کالس دی گفت هما بای مینگو ههامون انقدر مسخرم کرد که ... سوختا جزغاله

 حاال هم برو يری منو نگی خواستی که هست منهیمنم زورم گرفت گفتم هم... بذاره
 نگرفتم تا حساب کار دستش لشی تحواصال تا شبم... بگو خواهرت برات غذا بپزه

 ...ادیب
 

 ی می کنم و سعی کنترل می رو به انفجارم از لحن و صداقتش را به سختيخنده         
 . باشميکنم جد

 
 ...شهی تو شيچشمم روشن پس خون برادرمو کرد _        

 
 توانم خودم را کنترل کنم و ی بار من هم نمنی شود و ایباز از خنده منفجر م        

 :دی گوی مشی خنده هاانی خندم که از میهمراهش م
 

حاال ... غذا نپختم من تو عمرم کار کنم یخب چ... گهی کنم دی منیدارم تمر _        
 ...فتمیکه پس ن... رمی بگشویهم مجبورم دست پ

 
 که اصال دی گوی مدت کوتاه منی در همشی و او از شاهکارهامی خندیآنقدر م        

 .می شوی نمریمتوجه مس
 

 . بهش نزنيزی چگهید.  کنمی شعله ش رو کم مهیطعم سوپ عال _        
 

 : کندیبا ذوق نگاهم م        
 

 ...خداروشکر... واقعا _        
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 : پاشمی پر استرسش مي به رويلبخند        

 
 .ارمی بوهی رو ببر تا منم مای دستشی پایب _        

 
فرم .  شودی و با هول از آشپزخانه خارج مردی گی ها را از دستم می دستشیپ        
 دو خواب نجای ماست تنها تفاوتش در تعداد اتاق هاست که اي شان مثل خانه يخانه 
 .دارد

 
 و ردی گی متایهامون ظرف ها را از ب.  شومی از آشپزخانه خارج موهیبا ظرف م        

 را از وهی و ظرف مدی آی من مي هم با عجله به سوتای شود و بی مدنشانیمشغول چ
 .نمی کند تا بنشی و تعارف مردی گیدستم م

 
 در سال دی بانکهی و از ادی گوی سفرش ملی که از دلیوشی داريکنار مامان روبرو        

 .نمی نشی مد،یای نشی پی اقامتش مشکلي به آنجا برود تا برایچند ماه

 وهی از درون ظرف مي که موزی در حالی به شوخوشیداوود با اتمام صحبت دار        
 :دی گوی دارد میبر م

 
 د؟ی کرددای داره هما خانم از دست هامون نجات پیچه حس _        

 
 :دی گوی موشیقبل از آنکه جوابش را دهم دار        

 
 .می کنی مدای از دست تو نجات پگهی که ما چند وقت دیهمون حس _        

 



 1335 

 همه ي که باعث خنده دی گوی موشی خطاب به داري"سیدمت گرم رئ"هامون         
 . شودی خوده داوود میحت

 . کنمی دارم و تشکر می مقابلم گرفته بر متای که بی از درون ظرفی قلماریخ        

که مامان خطاب . ندی نشی گذارد و کنار هامون می مزی مي را رووهی ظرف متایب        
 : پرسدی موشیبه دار

 
  خان؟وشی جان خوب بودن داريناز _        

 
 رسوندن خدمتتون و البته خواستن تا ژهی وکاتیبر سالم و تیلی خیلیبله خ _        

 . کنممی خودشون به عروس و داماد تقدي شون رو هم به جاهیبنده هد
 

 دارد و به طرف ی را بر میفی برد و کی منیی مبل پايدستش را از کنار دسته         
 ی مرونی بي کند و جعبه ای کتش مبیبعد هم دست در ج. ردی گی متایهامون و ب
 : گذاردی مفی کيآورد و رو

 
 مراسمتون باشم اما به قول مامان يدوست داشتم تو...  هم از طرف مننیا _        

 .انگار قسمت نبود
 

 من ای کنند، من اما مانده ام که آی تشکر می کلکی و مامان هر تایهامون، ب        
 ی با وجود شوخیحت.  رسدی واقعا چهره اش گرفته به نظر مای کنم ی حس منطوریا

 شهی اش باشد، اما حس و حالش کامال با همشهی دارد مثل همی کند و سعی که مییها
 ی کردنم میی دادن و راهنماي انرژيکه برا یی بودمش مخصوصا وقت هادهی که ديا

 . را کامال مطمئن هستمنی کند و ایآمد، تفاوت م
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 یحرف و سوالم را از نگاهم م دانم ی افتد، نمی به نگاهم مينگاهش لحظه ا        
 دهی که به سمت هامون کشی محو و تلخ و نگاهي شود لبخندی نه اما جوابم مایخواند 

 . کنمی بودنشان را کامال درك می که من تقلبیی های شود و همان خنده ها و شوخیم
 

 شما ي خسته شدم از بس کارای خوام برم مرخصی منیحاال که جفتتون برگشت_        
 هی...  شماهانی کردی کار می چنیمنو نداشت. خوام بدونمینه م... رو هم انجام دادم بابا

 ... چرخونمیتنه دارم شرکتو م
 

 توانم حواسم را از حال ی شود اما باز هم نمی داوود جلب ميتوجهم به حرف ها        
 .او هم منحرف کنم

 
 

 سرشان گذاشته اند و يخانه را رو شانی خنده هايهامون و داوود با صدا        
 . کندی کردنشان می را در همراهشی هم تمام سعوشیدار

 ی لب خداراشکر مری رفت زی خنده ها باال مي که هر بار صدادمی دیمامان را م        
 . شدی ميگفت و چشمانش پر از شاد

 
 طبق معمول ينه  به سماي زند با لبخندی ممی که از آشپزخانه صداتای بيبا صدا        

 ی شوم و به سمت آشپزخانه می در کنار داوود بلند متهی و آرام نشلنتی ساتی نهایب
 . شودی ام مقابلم ظاهر می با گوشتایروم که ب

 
 ... جواب بده کنار گاز بودایب _        

 
 : کنمی و همانجا ارتباط را برقرار مرمی گی را از دستش میگوش        
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 الو _        
 

 .سالم خانم معلم _        
 

 : کندی توجهم را جلب مشی صداتی نهای بیخستگ        
 

  مامان بهترن؟؟یسالم خوب _        
 

 : شودی پخش می فرستد در گوشی مرونی که بی نفسيصدا        
 

 ...مامانم خوبه خداروشکر... ستمی بد نیه _        
 

 خداروشکر _        
 

  گذره؟ی خوش مینی بیچه خبر ما رو نم _        
 

 رود و ی داوود و هامون باز باال مي صدام،ی در جوابش بگويزیقبالز آنکه چ        
 شنود که ی را مشانی هم صدااری مازدی آی است که به نظرم مادی زشانیآنقدر تن صدا

 :دی گویبا مکث م
 

 ؟یستیخونه ن _        
 

 . هامونم مهمون دارنيخونه  _        
 

 . دهدی تکان مدیی روم و او سرش را به تای کنم که به اتاق می اشاره متایبه ب        
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 ...آخ پس بد موقع تماس گرفتم _        
 

 گذارم و در ی پشت در مبای بندم و صداها را تقری شوم و در را میوارد اتاق م        
 :می گویهمان حال م

 
 ی عروسکی اومده واسه تبروشی دارستی نبهینه غر _        

 
 ؟!وشیدار _        

 
 و وشی دارای شی برخورد هاادی و می مانم چه بگوی شود که می ميلحنش طور        

 شود تا ی از فکرم باعث می شود و سکوت ناشی مداری در ذهنم ببشی عجتیحساس
 :دی گوی سخت شده میخودش با لحن

 
 ... خب باشه انگار بد موقع زنگ زدم فعال خدایلیخ _        

 
 اریماز _        

 
 :می گوی فکر تنها می است و من بنی سنگیلی کند اما سکوتش خیقطع نم        

 
 ! دوستههی فقط وشیدار _        

 
 ... مشخصهتیخوبه حداقل نقشش تو زندگ _        

 
 :می کنم آرام بگوی می شود اما سعی در هم ممیاخم ها        

 
 ؟ی منظورت رو واضح بگشهیم _        
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 : دهدی مرونینفسش را کالفه ب        

 
 يامروز روز فوق العاده خسته کننده ا...  ندارميببخش منظور... یچی هیچیه _        

...  حرف زدن انتخاب نکردمي رو برای کنم وقت مناسبیفکر م!... ادی زیلیداشتم، خ
بهت ...  برستیبرو به مهمون...  گرفتمی که سرحال بودم تماس می وقتدی بادیشا

 !ریشب بخ... خوش بگذره
 

 کند و باز خانه با ی تماس را قطع مم،ی بگويزیو قبل از آنکه زبانم بچرخد و چ        
 . رودی بلند هامون و داوود به هوا ميصدا

 
 

 شوم ی میقی دهم و غری میورزش اخبار دنی به هامون و داوود مشغول دینگاه        
 : افکارش نجات دهميای را از دروشی داردیتا شا

 
 د؟ی رسیخسته به نظر م _        

 
 : کندی نوشد و حواس نا جمعش را رو به من جمع می مشی از فنجان چايجرعه ا        

 
 ... سفرههیخستگ _        

 
 رسد و از آنجا یصحبت به ذهنم نم باز کردن سر ي جمله برانی از همشتریخب ب        
 ی ممی چادنی کنم و مشغول نوشی است، سکوت ماری از ذهنم مشغول مازیمیکه ن
 .شوم
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 الی دهم و نگاهم را به دنی مشغول گفتگو مي و سمانه تای نگاهم را به بنباریا        
 . چرخانمیمامان در خانه م

 
  مرتبه؟زی همه چ؟یتو خوب _        

 
 : خواهد حرف بزند هم نهی کنم هم دلش می کنم و حس مینگاهش م        

 
 ...خداروشکر _        

 
 ی نمیی جوراکی دانم اما ینم.  رودی دهد و باز در فکر فرو میسرش را تکان م        

 :می گوی شوم ممانی و قبل از آنکه پشرمی خودم را بگيتوانم جلو
 

 ... افتادهیاتفاق _        
 

 : دهدی چشمانم می حوالیی و به جاردی گینگاهش را با مکث از فنجانش م        
 

 ... افتادی دادم نمی محیترج _        
 

 لی هامون و داوود در حال تحلوستنی شود با پی نگاه کردنم همزمان میسوال        
 :دی گویاخبار به ما که آرام م

 
  هات سر جاشه؟ي روادهیهنوز پ _        

 
 آره اما صبح زود _        

 
 : کندی دهد و زمزمه میسرش را تکان م        
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 ...خوبه _        

 
 ی و سمانه متای شوم و به بی و من هم بلند مدی گوی نميزی چگری و دنیهم        

 .وندمیپ

 ! نهای رمی تماس بگاری با مازدی کنم بایو فکر م        

 نی امی از دست و پاهاشی اما بي روادهیطبق عادت هر روزه ام آمده بودم به پ        
مدام در گردش بودند و من انگار واقعا منتظر .  کردندی متیچشمانم بودند که فعال

 .نمی را ببوشیبودم تا دار
 

ه  هم در عجلی لزومجهی در مجتمع زبان است و در نتلمیدر اصل امروز روز تعط        
 .ستیبه بازگشت از پارك ن

 ی مرا خوب مگری که دي دکه داررمردی از پی آب معدني بطرکیطبق عادت         
 . زنمی قدم می خالمکتی ننی خرم و به سمت اولیشناسد م

 
 بمی را از جی نوشم، گوشی از آبم را می کمنکهی و بعد از انمی نشی ممکتی نيرو        

 دی بادیشا.  تماس نگرفته بودم و او هم تماس نگرفته بوداریبا ماز.  آورمی مرونیب
 راحتش شود اما به هر حال الشی کردم تا خی مشخص مشی را هم براوشی دارفیتکل

 . اعتماد داشته باشدمی و قول و قرار هامن  گرفت بهی مادی دیاون هم با
 

طه با او باشم،  خواسته بودم در رابی که من وقتدی فهمی شناخت، میاگر مرا م        
 کامال مشخص و گاهشی در اطرافم بود، نقش و جایمسلما اگر هم از هم جنسانش کس

 . داردي به شفاف سازازی ننهی زمنی کردم در ایهر چند فکر م. جدا بود
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 یقی که دقايری گردانم و سرم را با به سمت راست و مسی بر مبمی را به جیگوش        

 سو مواجه نی به ادنی در حال دووشِی چرخانم و با داریقبل پشت سر گذاشته بودم، م
 .ردی گی مقابلم قرار مهی شوم و او در کمتر از چند ثانی بلند می صندلياز رو.  شومیم

 قبراق تر ی حال کمنی را در خود دارد با اشبی دي هایچهره اش هنوز گرفتگ        
 :دی گویم
 

 ...ریم صبحت بخسال _        
 

 ...ریسالم صبح شما هم بخ _        
 

 .دمتیخوشحالم که د _        
 

 شبی منتظر آمدنت بودم و از دقای من هم دقمی بندم تا نگویدهانم را م        
 و کی شیلی حال خنی با اده،ی معروف امانم را بریِ هم همان فضولدی و شايکنجکاو

 يآن سو.  کنمی نشانم و تنها به تکان دادن سر اکتفا می لب مي روي لبخندیمجلس
 .نمی نشی ممی سر جاو از اتی و من هم به تبعندی نشی ممکتین

 
 ی در خودم نسبت به او احساس مقی کامال عميِ همزاد پندارکیاز آنجا که         

 ی که کامال ناخودآگاه به زندگیلیدل.  حالش را بدانملی خواست دلیکردم، دلم م
 . ام بودي کنجکاوی اصللی دلدی شانی دادم و همیسابقش ربط م

 
  خوبه؟زیهمه چ _        

 
 : کنمینگاهش م        
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 ! رسهی خوب به نظر نمیلی شما خياما انگار برا... خداروشکر خوبه _        

 
 . رودی در هم مشی دهد و اخم هایسرش را کوتاه تکان م        

 
 حس و حالم ي همه ستی الزم ننکهی ايبرا... دوست داشتم باهات صحبت کنم _        

 !ی کنی بدم، چون تو کامال منو درك محیرو برات توض
 

 ی که من هم دوست دارم زودتر بشنوم چون خودش ادامه ممی گوی نمگرید        
 :دی گوی دگرگون میدهد و با حال

 
 ! گرفتهشی کنم زمونه بازیحس م _        

 
 :  چرخمی به سمتش میکم        

 
  افتاده؟ی سفرتون اتفاقيتو _        

 
 گن ی بهش می نفهنی فهمم و آدما هم از سر همی رو نملشی که دلیاز اتفاقات _        

 !حکمت، متنفرم
 

 : به کنکاش نداردیاجی اش احتیدرك کالفگ        
 

 د؟یزی به هم برينجوری باعث شده ایچ _        
 

 !دایآ _        
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 : پرسمی کنم و محتاط می مکث میکم        
 

 همسر سابقتون؟ _        
 

 یرا تکرار م "همسر" خودش لفظ ي وار و البته براهی کنای جواب، با لحنيبه جا        
 .کند

 نی فشارد و نگاهش را به زمی زانوها مي را روشیآرنج ها.  شودیبه جلو خم م        
 . دوزدیم

 گذرد ی در همان حال میلحظات.  مانم تا خودش ادامه دهدیدر سکوت منتظر م        
 : شودی زمزمه اش کم کم بلند ميکه صدا

 
 شروع دوباره هی ی کردم آمادگی فکر می عادت کرده بودم انقدر که حتگهید _        

 !رو هم دارم
 

 ردن؟ازدواج ک _        
 

 : چرخاندی ممی سرش را به سویدر همان حالت فقط کم        
 

 !کاش ازدواج کرده بود _        
 

 پس؟ _        
 

 : دوزدی منی زند و نگاهش را باز به زمی ميپوزخند        
 

 !مونهیپش... می از اول شروع کنای بگهیم _        
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 . مانمی ملشی که در تحلدی گوی با حرص ميرا طور "مونهیپش"        

 می حسش برالی حاال تحلدی آیو به نظرم م.  کنمی در همان حال نگاهش میکم        
 . کنمی را حس می افتادنش سر دوراهریکامال حس گ. آسان تر شده

 :می گویمردد م        
 

 ن؟یدودل شد _        
 

 ! و دار فکرری افتاده، در گری از حد گشیب.  دهدی نمیجواب        
 

 که اسم طالق اومده توش رو ي دور رابطه ان،ی اون روزها بهم گفته بودادمهی _        
 !دی خط کشدیبا
 

 و نیی باال و پاشی گلوبی شود و سی رخش کورتر ممی نشسته بر نيگره اخم ها        
 :دی گوی گرفته مییبا صدا

 
 .نهیهنوزم نظرم هم _        

 
 . پوشاندی چهره ام را منی غمگيلبخند.  خوانمی از لحنش هم میحت را دیترد        

 ! ستی افتضاحی دانم دوراهیم        

 ! عقل و دل؛يِ شده نی و نفری لعنتیِدوراه        
 

 ! خوادیفرصت جبران م... یلعنت...  اشتباه کردهگهیم _        
 

 : دانمی را نممی بغض نشسته بر گلولیواقعا دل.  دانمینم        
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 ن؟یدیبهش نم _        

 
 ی شود و به پشتی دهد و آرام از آن حالت بلند مینگاهش را به چشمانم م        

 :دی گوی کند و می نگاهم مقیعم.  دهدی مهی تکمکتین
 

 ؟ي کردی کار می چي من بوديجا _        
 

 . شومی مرهی و به روبرو خرمی گینگاه از نگاهش م        

 !شباهت ما به عشقمان است، تفاوتمان اما؛ به معشوق        
 

 . دادمیاگه هنوز دوسش داشتم بهش فرصت م _        
 

 : ام ماندهرهی متفکر خی کنم که با اخمیباز نگاهش م        
 

 شما و البته با طیمن کامال با قرار دادن خودم تو شرا... دیاشتباه برداشت نکن _        
 ... وجودم جواب دادمیبعد احساستوجه به 

 
 :دی گوی مي جدیلیدرهمان حالت خ        

 
 ؟ی خودت چطیتو شرا _        

 
 . دهمی تکان میآرام سرم را به نف        

 
 چرا؟ _        
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اگه بود جوابم به شما هم نه ...  وسط نبودهی شخص سومي شما پايتو رابطه  _        
 رمشی تونم دوباره بپذی نسترنش رو هم رها کنه من نمدی اگر فریاما حاال حت... بود

 ادیاعتماد که نباشه شک م... الاقل از جانب من. ستی ننمونی بي اعتمادگهیچون د
 . اون رابطه رو خوندي فاتحه دیاد وسط، بای شک بي هم که پایوقت... وسط

 
  با وجود عشق؟یحت _        

 
 ! با وجود عشقیحت _        

 
 نی شود و همی متی و رضانی اش کم کم پر از تحسياز جوابم نگاه متفکر و جد        

 . گشاده شودی شود ناخودآگاه چهره ام به تبسمیهم باعث م
 

 ی دهد و می نوشد و باز سردرگم سر تکان می آب درون دستش مي از بطریکم        
 :دیگو
 

 . افتادمری کنم گیحس م _        
 

  تعصب و غرور؟نی بای عقل و دل نیب _        
 

 . کندی نگاهم میسوال        
 

 برگشتتون به هم دی کنی فکر می و کامال منطقهی حاشی که بنهیمنظورم ا _        
  و حفظ غرورتون؟دی که در مورد طالق داشتي ادهی صرفا به خاطر عقای ست؟یدرست ن

 
 . شودی مرهی و به روبرو خردی گینگاهش را با مکث از چهره ام م        
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 . شودی در هم مشیاخم ها        

 :دی گوی ماند و بعد کوتاه میچند لحظه در سکوت م        
 

 ! دونمینم _        
 

 کنم به خلوت و فکر کردن یحس م. ندی نشیاز جوابش لبخند بر چهره ام م        
 .ستی از دست من ساخته ني کارگری دارد و داجیاحت

 .دی آی شوم که نگاهش به سمتم باال میآرام بلند م        
 

 .دیعجله هم نکن... دیشما هم خوب فکر کن...  برمگهیخب من د _        
 

 : کندی شود و متشکر نگاهم می رنگ دار شده بلند می که کميبا لبخند        
 

 . داشتماجی صحبت کردن احتنیواقعا به ا... ممنونم _        
 

 ...دی شما به من دادشهی که همیی جبران مشاوره هاي پادشیبذار _        
 

 : خنددیم        
 

 !  که شاگرد از استاد سر شدهنمی بیم _        
 

 . خندمیمن هم م        
 

 ...دیری وقت بگمی از منشي بعدي مشاوره هاي براگهیبله د _        
 

 . گمیواقعا م... برات خوشحالم _        
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 : کنمیقدردان نگاهش م        

 
 خدانگهدار... لطف شماست. ممنونم _        

 
 . گردمی آمده ام را بر مری چرخم و آرام آرام مسیم        

 بمی را از جی رود، گوشی مبمیدر ج. دستم خود به خود.  رومیچند قدم که م        
 فشارد و ی ماری نام مازيا رو گردد و انگشتم ری منی مخاطبانیم.  آوردی مرونیب

 :شی صدای چسباند و بعد از کمی را به گوشم میگوش
 

 ...الو هما _        
 

 ی دهد بر چهره ام می مي دلخوري هم بوی که کمي از لحن خوابآلوديلبخند        
 .ندینش
 

 ؟يخواب بود... سالم _        
 

 ؟یینه، کجا _        
 

 . رم خونهی کردم حاال دارم مي روادهی پی ساعتکی پارکم يمن تو _        
 

 . کردناتم مشکل دارمي روادهی وقت صبح پنیمن با ا _        
 

 .نداشته باش _        
 

 . مشکل دارمزای چیلیبا خ _        
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 !يچون اعتماد ندار _        

 
 !چون نگرانم _        

 
 !ی شی نگران ميچون اعتماد ندار _        

 
 !من بهت اعتماد دارم هما _        

 
 .ي شدي مهمان ماست اونطوروشی دارشبی ديدی فهمیپس چرا وقت _        

 
 . شنومی نفسش را مي کند و بعد صدایکالفه شده سکوت م        

 
اگه ... مخصوصا اگه...  ترسمی بشه مکی به تو نزدي هر مردنکهیمن از ا _        

 ... هم باشههی به تو شبطشیشرا
 

 ...ی ترسی ميچون اعتماد ندار _        
 

 ... جمله رونیبس کن هما ا _        
 

 باز ي جواب هانی شود همی تلخ است و جوابش مقتیحق.  کنمیسکوت م        
 ی واکنش نشان نمنطوری نداشت اقتیاگر حرفم حق.  شومیناخواسته دلخور م. دارنده

 که گرفته ام، ی از تماسمانی پشیکم. میایتوانستم کنار ب ی نمي اعتمادیمن با ب. داد
 : کندی ممی صدايارواری لحن مازا خواهد ارتباط را قطع کنم که بیدلم م

 
 هما _        
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 . دهمی مرونینفسم را ب        

 من يوگرنه به دردها.  اعتماد استي رکن هر رابطه انی که مهمتردی فهمی مدیبا        
 ی من هم در زندگدمی فهمی که حاال مي اعتمادنی از همی ناشيدرد ها.  شدیدچار م

 از ی ناشنی هر لحظه ترس از نداشتنش با من بود و اجهی نداشته ام و در نتدیبا فر
 . داشتممانشیبه او و پ  بود که منيهمان عدم اعتماد

 : زنمیحرف دلم را م        
 

 ي رابطه ي و خماچی تو تمام پنکهیا... ی دونی م رودی چون حس من به فرنکهیا _        
 ...ی دلت و ذهنت مدام به من شک داشته باشي و توي بوددیمن و فر

 
 ..هما من به تـ _        

 
 با خودت صادق باش تو به احساس من اریماز... بذار حرفم بزنم... گوش کن _        

 شتری که بینی به خاطر اون عشق آتشياگه بخوا... اما... يالبته حق دار... ياعتماد ندار
 ی جا نمچیبه ه... ی ترس باشنی اری جنون بود، مدام در رابطه با من تحت تاثهی

 فقط باورش هیکاف... ستی افسارم دست اون جنون ندمم خوگهی من دیوقت... میرس
 !یکن
 

 ي کنم باری شود و حس می فرستاده مرونینفسم خود به خود ب. با اتمام حرفم        
 .می کردی مورد صحبت منی بهتر بود زودتر در ادیشا.  دوشم برداشته شدهياز رو

 
 تموم شد؟ _        
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 :می گویآرام م.  کندی لحنش متعجبم میمهربان        
 

 بله _        
 

 .ببخش... ي برداشت کردينطوریاگه از رفتارم ا _        
 

 خوام به تو ی من اگه گفتم می خوام باور کنیم...  خوامی نمیمعذرت خواه _        
 ...ستی از تو نری ذهنم غيفکر کنم، تو

 
  عالقه؟ي به پاي ذاری رفتارم نملیچرا دل.... من باورت دارم دختر خوب _        

 
 : کنمی دهم و آرام زمزمه میآب دهانم را فرو م        

 
 ... زدمی حرفا رو منی ادی کنم بایفکر م ... دونمینم _        

 
 ... تو فکرو ذهن و دلته بهم بگوی به بعد هرچنیاز ا... ي کرديخوب کار _        

 
 :می گوی اراده میب        

 
 . کردمی صحبت موشی داشتم با داررمی که بات تماس بگنیقبل از ا _        

 
 :دی گوی کند و بعد فقط می سکوت میکم        

 
 !خب_        
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 ي براشبی مثل دنکهینه ا...  چرای فقط بپرسهی کافی رو بدونلشی دلياگه بخوا _        
 من ناراحت نکهی اي که مثل االن برانی نه ا،ی رو قطع کنی و گوشیخودت قضاوت کن

 !ی نگيزینشم چ
 

 :شی شود و باز صدای فرستاده مرونی که بیباز نفس. باز سکوت        
 

 زم؟یعز...  چرای بگشهیم _        
 

 . خورمیخنده ام از لحنش را م        
 

از لحاظ .  کمکم کردیلی گرفتم خی که من داستم طالق میی روزاي تووشیدار _        
...  کردی ممیی بهتر شدن حالم راهنماي نظر که همدرد من بود و فقط برانی از ا،يفکر

 ی امروز که اون منیمثل هم... می زنی و با هم حرف ممینی بی مگروی همدیما گاه
 ! شروع دوبارههی د،یاز، شا... سابقش خواست از مشکلش بگه، از همسر

 
 . استانی شود کامال عی فرستاده مرونی بی که به آسودگی نفسيصدا        

 
 ...امی مگهیچند روز د _        

 
 یبه سالمت _        

 
 به ی و خوشری خان به خوشی دارنی کنم که ای گوسفند نذر مهیم  حاال هنیهم _        

 ... هم مزاحم شما نشن بانوگهیهمسر سابقشون رجوع کنن و د
 

 . خندمی واقعا منباریا        
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 ...حرفاتو به من بگو هما _        

 
 ! کنمی ممویدارم سع _        

 
 : کندیمهربان زمزمه م        

 
 . دونمیم _        

 ي شوم و سر کج کرده از البالی حال و عطسه کنان به طرف فرمان خم می بیکم        
 سمت راست ياز گوشه .  گردمی مورد نظر ميشاخ و برگ درختان به دنبال تابلو

 رانم و از پشت ی را به جلو منی و نسبتا خلوت صبحگاه، آرام آرام ماشی فرعاببانیخ
 . کنمی مشیدای پدهیک نسبتاه تیشاخ و برگ درخت

 
 " هفتی عکاسي هیآتل"        

 
 تهرانش هم هفت بود و حاال ي هیآتل. ارادتش به عدد هفت کامال مشهود است        

 . دوم در اصفهاني هم همان هفت شده بود منتها به نام شعبه نیا
 

 ي هفته بعد از صحبت هاکی که ینیماش.  کنمی پارك منشیدرست پشت ماش        
 در تهران و شیکارها.  گرفتنش آمده بودلی تحوي آن روز در پارك برایتلفن

 شده بود که فقط دو روز در اصفهان ماند و دهیچی خانواده آنقدر در هم پي هايگرفتار
 ی اواخر گاهنی که ای تلفنیی هاتماس باز به تهران بازگشت و ارتباطمان باز شد

 . شدی مدهی ساعت هم کشکی به یزمانشان حت
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 قرار بود تا بعد از دو ماه و ی استخوان سوز زمستاني و در دل سرمانجایحاال ا        
.  روشن گرددگریکدی و چشممان به جمال می زنرونی صوت بي از پس پرده م،ین

 ! نبودیدنی هم دیلی و سرماخورده من خضیهرچند که جمال مر
 

 یزم و چشمان تب دارم را از نظر م اندای ممارمی بي به چهره ی نگاهنهیدر آ        
 .گذرانم

 که در آن نوشته یامی ساعت صفر گذاشته بود، با پی حوالشبیقرار امروز را د        
 شد ی فردا صبح که مستی نی من هم مشکلي دارد اگر برالی و مدهیبود تازه رس

 اش در دلم ي که مدت ها بود کنجکاوی بروم آن هم به آدرسدنشی امروز به دنیهم
 . اش بودییابال و پر گرفته و حاال انگار وقت رونم

 
 که ي خواب رفته بودم اما با آن حال و روزي زود برایلی خشبیمن هم که د        

.  کردی از چشمانم فرار موستهی که پردی دردم را بگدی ترسیداشتم خواب هم انگار م
 .نمی را ببامشی باعث شد تا همان موقع پنیهم

 ي قرص و تب بر و کولداکس و هزار مدل جوشانده و کوفت و زهرمارهایکل        
 چیکال ه.  صبح سرپا شومي مامان را خورده بودم تا بتوانم برازی تجوي و بدمزه یاهیگ

 . دادمی محی را ترجی به دکتر و درمانگاه نداشتم و طب سنتیرقبت
 

 شده بود، لی تبدامی بد موقع بودن به پلی که به دلی هم اگر تماساری شک مازیب        
 قرار خود به خود جهی شد و در نتی صدا و حال بدم میرا گرفته بود، متوجه گرفتگ

 قی قرار را به تعویامی توانستم با پی که خودم هم منیاما به هرحال با ا.  بودیمنتف
 بودم هیآتل دنیخب هم کنجکاو به د.  دادی نمتی کار رضانیا  دست و دلم بهندازم؛یب

 . داشتلی تمادنشی هم آن ته دلم بود که به دیو البته حس
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 بهتر شده بود اما نه شبی نسبت به دی شدم حالم کمداریصبح که از خواب ب        
 ضی تعوزی تمیدستمال پود پود شده ام را با دستمال.  کامال از ظاهرم پاك شودنکهیا
 کاپشنم را به ي و بالفاصله گوشه هاردی گیلرزم م.  شومی مادهی پنی کنم و از ماشیم

 . دهمی باال ما اش رقهی کنم و ی مکیهم نزد

 ی بر می صندلي را از روینیری شي کنم و دسته گل و جعبه یدرب عقب را باز م        
 . دارمی قدم بر مهی فشارم و به سمت آتلی را منی ماشموتیر. دارم

 در کنارش یکی شکتی که نام هفت با اتیدر بسته است و من ناچارا زنگ        
 روم و یدو پله باال م.  شودی مکث در باز می فشارم و با کمی کند را می مییخودنما

 . شومیوارد ساختمان م

 ی دوباره می بند و وقتی گردم و با شانه ام در را میبر م. هردو دستم پر است        
 است و اقیاهش پر از شور و اشتنگ.  شومی مواجه ممیچرخم با قامتش درست روبرو

 . آوردی ممی لبهاي لبخند رونیهم
 

 ری بخدنیسالم رس _        
 

 دهد ی می سکوتش و نرم نرمک رنگ نگرانانی کند در می غوغا ممیبای زيصدا        
 .به رخسارش

 :دی گوی گذارند می و همانطور که صورتم را از نظر مدی آی مکی نزدیقدم        
 

 !زمیسالم عز _        
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 را به ینیریگل و ش.  کنمی روم و باز تبسمم را تکرار می مشی پیمن هم قدم        
 :می گوی و مرمی گی مشیسو

 
  گفتم چرخش برات بچرخهی بود منیاگه ماش... مبارك باشه _        

 
 :دی گوینگران م        

 
 !یضیتو که مر _        

 
 ...گهیزمستونه د _        

 
 : دهم تا توجه اش جلب شودی ممی به دست هایتکان        

 
 ... درست و حسـي هی هدهی نتونستم ي خبر دادری نداره دی قابلدییبفرما _        

 
 ... حالتنی آخه با ايدیچرا زحمت کش _        

 
 رود تا راه ی که از مقابلم کنار می و در حالردی گی و گل را از دستم مینیریش        

 :دی گوی باز شود ممی براهیورود به آتل
 

 ... حالت بهتر شدی وقتي برامی ذاشتیم... کاش گفته بود _        
 

 ي همگام با هم به سمت عکس هامی که نگاه و قدم های روم و درحالیداخل م        
لوه  رنگ جاهی تماما سيواری دي که رودی پهن سفي نشسته در قاب هادی و سفاهیس

 :می گوی شود، می مدهی کردند، کشی ميگر
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 .نمی رو ببنجایکنجکاو بودم ا _        
 

 ن؟یفقط هم _        
 

 کنم و همانطور که تک تک یخنده ام را از لحن و منظور واضحش کنترل م        
 :می گوی گذرانم میعکس ها را به دقت از نظر م

 
 !کامال _        

 
 ی به راحتانمانی مي آرام است اما در سکوت جاردی گوی که مي "بدجنس"لفظ         

 . شودی مدهیشن

 .نمی چرخانم تا همه جا را ببی آورم و سر می خودم نميبه رو        
 

 ؟ی عکسا قشنگن خودت گرفتنیچقدر ا _        
 

 شترشیب _        
 

 : زندی شود لب می چهره اش که ثابت مينگاهم رو        
 

 خوشت اومد؟ _        
 

 ...هی عالیلیخ _        
 

 شتری که بي با مزه ایبه سمت مبل راحت.  بردی ملی ام را زود تحلي انرژيماریب        
 .نمی نشی مشی روم و روی دکور است تا نشستن ميبرا
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 . کنم تب دارم و چشمانم باز سوزش افتادهیحس م        
 

  نداشتن؟ی مشکلگهیمادرت که د _        
 

 ي هیچارپا. دی آی مکمی نزدی کند و کمی اش نگاهم می از نگرانی ناشيبا اخم ها        
 :ندی نشی ممی گذارد و روبروی مشی پاری را زيبامزه ا

 
  درمونگاه؟میبر...  بهترهیلینه خوبه خداروشکر خ _        

 
 :می گوی توجه به بخش دوم حرفش کنجکاو میب        

 
  اونجا؟یکی نجای ایکی شه؟ی می چهی دوتا آتلنی اانیحاال جر _        

 
 :دی گوی کند و می نگاهم میکم        

 
 البته کار اونجا که رو روال سابقشه رمی داره که بگیی به پروژه هایفعال بستگ _        

 ؟يگلو دردم دار... بچه ها هم هستن
 

  هستن؟انی خانوادت در جری هستیتا ک... کمی _        
 

 صورتت گل ،يتبم دار...  نگران نباشاننیهستم فعال کل خانواده هم در جر _        
 انداخته چشماتم قرمزن؟

 
 . امینی کشم و دستمال به بی به گونه ام میدست        

 
  هتل ؟يریبازم م... قرص خوردم... خوبم _        
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 :دی گوی رود و در همان حال می می شود و به سمتی بلند می صندلياز رو        

 
 . رمینه هتل نم _        

 
 یکم.  کنمی شود را نگاه می چشمانم گم مشی از پیی رفتنش که در راهروریمس        

 شوم و به سمت ی شود، بلند می می که طوالنبتشی و غدی آی می تق و توقيبعد صدا
 ها نتی با کابدهیپشت به من و چسب.  رسمی آبدار خانه مهی شبییبه جا.  رومیصدا م

 .انگار ستیزی و مشغول هم زدن چستادهیا
 

 ؟ی کنی کار میچ _        
 

 . چرخانم تا سرفه ام را کنترل کنمی و سر مرمی گیدستم را مقابل صورتم م        

 یم که بخار از آن بلند یوانی در هم و لیی با اخم هانمی بی گردم می بر میوقت        
 .ستادهی ام ای قدمکیشود در 

 
 !  دکترمیری بخور بعدش منویا _        

 
 ی رنگ درونش چشم مدی سفعی و به مارمی گی را از دستش موانی که لیدر حال        

 :می گوی از لحن قاطعش میدوزم آرام و ناراض
 

  شهی دوره ش طدیبا _        
 

 :دی گوی گذرد می که از کنارم میاو هم در حال        
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 ! دکتر همامیریم_        
 

 ي کنم تا طوری را ممی گذارد و من تمام سعی ممی پاي داروها را روي سهیک        
 . کندتمی شعور کمتر اذی دردناك دو آمپول بي که جانمیبنش

 
 ؟يامروز کالس دار _        

 
 ...لمینه خداروشکر امروز و فردا رو تعط _        

 
 ... رسونمت خونه خوب استراحت کنیم... خوبه _        

 
 ی خوابی و بدتر از آن بیقی تزري از آمپول های ناشیبا چشمانِ خوابالود و کرخت        

 : کنمی نگاهش مشبید
 

 ... اونجـمی ت مونده برهی آتلي روبرونمینه ماش _        
 

 .می گویا نم جمله ام ري کند که ادامه ی چپ چپ نگاهم ميطور        
 

 ...ارمی رو بده خودم برات مچتیسوئ _        
 

 ی نگران و کمی اخمو، کمی به روبرو کمرهی اندازد خی را راه منی که ماشیدر حال        
 :دی گوی دانم، میهم نم

 
 ! مني خواد بکنه برای ممی حالش رانندگنیبا ا _        

 
 :ردی گیخنده ام م        
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 ... به خدااریخوبم ماز _        

 
 .ارمی منتوی رسونم خونه خودم ماشیباشه اما شما رو م _        

 
 :می گوی کوتاه ميگری دي جای هر مخالفت بيبه جا        

 
 ...ختمی برنامه هاتو به هم ردیببخش _        

 
البته ... ینی رو ببهی و تو هم آتلنمتی خواستم ببی نبود فقط می خاصيبرنامه ا _        

 ی وقتي مونه برایکه م... می کردی راجبش صحبت مدی هم بود که بایخب موضوع
 .حالت خوب شد

 
 شود ی باعث مندی نشی که موقع گفتن از آن موضوع بر چهره اش میلحن و اخم        

 :کنجکاو نگاهش کنم
 

 ؟یچه موضوع _        
 

 ...حالت بهتر بشـ... ستی نی مهمزیچ _        
 

 !شهیکنجکاو بمونم حالم خوب نم _        
 

 خندند اما باز یچشمانش م.  کندی نگاهم میبی و غربیجی گردد و طور عیبرم        
 :دی گوی ميهم جد

 
 . که گفتمنیهم _        
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 . دهمی مهی تکی بندم و سرم را به صندلی حوصله چشمانم را میب        

 
 

 !میدیرس... زمی عزیخواب _        
 

 یبا مکث چشم م.  آوردی مرونی ام بمهی مرا از چرت نصف و نمشی ماليصدا        
 . کشدی که عقب ممیگشا

 : کنمی چرخانم و زمزمه می مشیسرم را به سو        
 

 ...يدیزحمت کش... ممنون _        
 

... ری کنم بام تماس بگیخواهش م....  هم بودیمراقب خودت باش هر مشکل _        
 ...نجاستیمن فکرم ا

 
 . دهمیسرم را تکان م        

 
 ...باشه نگران نباش        

 
 . شودی مادهی شوم و او هم پی مادهیآرام پ        

 امانم ياما کنجکاو.  کشانمی خانه مي و خودم را به سومی گوی میخداحافظ آرام        
 او هم نمی بی گردم که می رفته را بر مي مکث قدم های و با کمستمی ایم.  دهدینم

 :دی آی ممی زند و به سوی را دور منیماش
 

 ؟ي خوای ميزی شد چیچ _        
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 . دهمی تکان مدییسرم را به تا        

 : کندی نگاهم میمنتظر و سوال        
 

 ؟ی حرف بزنی خواستی می لطفا بگو راجب چاریماز _        
 

 .دی گوی مینچ        
 

 !ي خوای می مهمزی بابا هما فکر کردم چيا _        
 

 ! مونهی فکرم مشغول مینگ _        
 

 !شهیبگمم فکرت مشغول م _        
 

 .ستدی ای مکمی شود کامال نزدی شوم که او هم کالفه مینگران م        

 :دی گوی کند و در همان حال می تر مکیم نزد و به هردی گی کاپشنم را مي قهی        
 

 که فکرت رو ي قول بددی هما بانیبب... فقط... ستی ني دونم که مسئله ایم _        
 ؟ی مشغول نکنیالک
 

 ...باشه بگو _        
 

 : کندی دستش را بند شالم منباریا        
 

 ... خواد باهات صحبت کنهی هست که میکی _        
 

 ؟یک _        
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 درخواست رو نیقبال هم ا...  مشکل باشهیلی کنم حدسش برات خیفکر نم _        
 !داشته

 
 کند و ی آسان ممی آخر، حدسش را براي لحن و حالت و جمله نیخب ا        

 :دی گوی شود که می در هم ممیناخواسته اخم ها
 

 ی واقعا نمگهیمن د... ر داره هما اما اونم اصرايمن گفتم که تو دوست ندار _        
 ... کار کنمی چدیدونستم با

 
 . فرستمی منیی دردناکم را پايآب گلو        

 
  خواد؟ی میچ _        

 
 ... دونمینم _        

 
 . داندی مقای کنم دقی که حس مدی گوی ميجور        

 :می گویفقط م.  کنمی نمي کنجکاوگری حال دنیبا ا        
 

 .هنوزم دوست ندارم...  وقت دوست نداشتم باش حرف بزنمچیمن ه _        
 

 : فشاردی چشمانش را بر هم منانیبا اطم        
 

 ...ي تو بخوای هر چزمی راحت باشه عزالتیخ _        
 

 :می گوی که مدی آی چشمانم کش مانینگاهش م        
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 .ی که گفتیمرس _        

 
 تو هم اصال بهش فکر نکن، باشه؟ _        

 
 . راحت شودالشی نشانم تا خی بر چهره ام مي دهم و لبخندیسرم را تکان م        

 
 ؟ی مونی شب کجا ميریهتل نم _        

 
 اری در مورد مازي همه کنجکاونی مانم ای شود و من مینگاهش براق و شفاف م        

 . در من سر بر آوردیاز ک
 

 بهت ي بهتر که شدیاگه دوست داشت...  تو همون ساختمون گرفتمتی سوئهی _        
 . دمینشونش م

 
 ی مبمی خوابش را حت شده باشد آسوده خاطر دست در جي از جاالمیانگار خ        

 . آورمی مرونی فراموش شده را بچیبرم و سوئ
 

 . ندارمیاجی اما فعال بهش احتریبگ _        
 

 .ردی گی را از دستم مچیسوئ        
 

 ... راحت باشهزی از بابت همه چالتمیبرو استراحت کن خ _        
 

 . دارمی خانه قدم بر مي دهم و آرام به سویسر تکان م        

 ! کنم، چرا نسترن انقدر اصرار به صحبت کردن با من داردیو فقط فکر م        
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 سه روز خواب و تا،ی از طرف پدر بیی اهدای روز مرخصکی  ام بایلیدو روز تعط        

 . کرده بودضمی جان و مریاستراحت را مهمان تن ب

 ي مامان پز و دارو هايسه روز استراحت مطلق، سه روز که به صرف سوپ ها        
اما خب هنوز .  بهتر بودمیلی خیلی جا آورده بود و حاال خی حالم را حسابياریماز

 . شدی مداری ام پدی گهگاهي در صدا و سرفه هایینشانه ها
 

 دهم و شال سه گوش ی به تنم میکش و قوس.  شومی زنم و بلند میپتو را کنار م        
 . زنمی مرونی و از اتاق بچمی پی ام را دور خودم میپشم

 
 مرا به درمانگاه اری و متوجه شد مازدی دارو دي سهیآن روز که مامان مرا با ک        

 ی خودش را می دانستم تمام سعیم! ی در چشمانش روشن شد نگفتیبرده چلچراغ
 اما رمی انجام ندهد تا من تحت فشار قرار نگی حرکت واضحاریکند تا در مورد ماز

 .دی رسیحسش مثبت به نظر م
 

و احوالم  خبر گرفتن از حال ي براي انتحاری حرکتی سه روز طنی هم در ااریماز        
 تر فقط با مامان صحبت ي انتحاریاتی عملی گرفت و باز طی خانه تماس ميبا شماره 

 . کردیم

.  معذب شدمدهی تماس گرفته و از حالم پرساری که مامان گفت مازی اوليدفعه         
 گری حرکت به طور مداوم تکرار شد، دنی ایخب چون انتظارش را نداشتم اما وقت

 در نکهی اي و براردی با خانه تماس بگاری شده بود که مازي عادمانیو هر ديانگار برا
 آنکه با ی از مامان حال و احوالم را بپرسد و بشود نجادی ایروند استراحت من خلل
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 صحبت کردن يمن هم دو روز اول واقعا توانا. خودم حرف بزند تماس را خاتمه دهد
 . گرفتمی با او می امشب تماسدی بهتر بودم و شایلینداشتم اما امروز خ

 
.  کشاندی ممی نگاه مامان را به سونی زمي رومی های شدن روفرشدهی کشيصدا        

 اش ینی نوك بکی را تا نزدنکشی دارد و عی صفحات کتاب نگه مانیانگشتش را م
 : دوزدی به چهره ام منکی عي آورد و نگاهش را از باالی منییپا
 

 ؟يبهتر _        
 
 خوبم _        
 

 : رودی گذارد و به سمت آَشپزخانه می مبل ها مانی مزی ميکتابش را رو        
 

 . گرفتموهی برات آب منیبش _        
 

 را در شکم جمع می اندازم و پاهای گرم و نرمِ محبوبم می مبل تکيخودم را رو        
 . کنمیم

 دهد و کف دستش ی و دست شاز خودش را به دستم می خانگي وهی آب موانیل        
 . گذاردی گونه و گردنم م،یشانی پيرا آرام آرام رو

 
 .ي تبم ندارگهیخداروشکر د _        

 
 .خوب شدم _        

 
 . گرددی باز مشی و سر جادی گویباز خداراشکر م        
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  پسر باشعورهنیچقدر ا _        

 
 :می گوی است ماری دانم منظورش مازی منکهیم و با ا نوشی ميجرعه ا        

 
 ؟یک _        

 
 نباشد عی هم ضایلی خنکهی اي و براردی گی کند که خنده ام می نگاهم ميطور        

 :دی گوی تا خنده ام را پشتش پنهان کنم که مرمی گی را مقابل دهانم موانیل
 

 هست يزی چي کاريدی خواست اگه خری باز تماس گرفت ميخواب بود _        
 ...بعدم گفت... برامون انجام بده

 
 : شود چشمانم گرد شودی کند که باعث می لحنش را عوض میکم        

 
 ...دیشما فقط مراقب هما خانم باش _        

 
 از آب ی شود اندگی باعث منی و همرمی خنده ام را بگي توانم جلوی نمگرید        

 . بپرد و به سرفه اندازدممیو در گلوهیم

 شود و چند ضربه به پشتم ی که خودش هم به خنده افتاده، بلند میمامان در حال        
 : کوبدیم
 

 مراقب باش... نخند خب _        
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 ي های گردد و من نگاهم را به نارنجی بر مشی سر جادی آیسرفه ام که بند م        
 ي اهی که هنوز هم ته مایی سکوت با صداياز لحظه ابعد .  دوزمی موانمینشسته در ل

 :دی گوی مردی گی به خود متیاز خنده دارد اما کم کمک دارد رنگ جد
 

 ه؟ینظرت چ _        
 

 ی دوباره خودش ممی بگويزی که قبل از آنکه چرمی گی ها مینگاهم را از نارنج        
 :دیگو
 

 تشی خوام نظرت رو راجب خودش و شخصیفقط م...  به حست ندارميکار _        
 ...بدونم

 
 :می گوی مکث می گذارم و بعد از کمی مزی مي را رووانمیل        

 
 یمحترمه و به من هم احترام م... قابل اعتماده... هیخب به نظرم آدم خوب _        
 ...ذاره

 
 ی به دلم مبیج بودنش عی حامنی ست و ايری نظی بی حامنکهی دانم چرا ایو نم        

 . کنمیچسبد، را سانسور م
 

 یکمیاما خب ... ادی هم ازش خوشم میلیدورغ چرا خ... هیبه نظر منم پسر خوب _        
 .هم نگرانم

 
 : کنمی نگاهش مقیدق        
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 ؟ینگران چ _        
 

 دتی خوام دینم...  بودهتی شاهد زندگکی از نزداری مازنکهیا...  تويگذشته  _        
 ي خوام خداینم...  مادرانهی نگرانهی...  کنهی نگرانم میکمی نی کنم اما ایرو منف

 ...ینینکرده تو دوباره ضربه بب
 

اما .  را قبل ترها داشتمی نگراننیخب من هم ا.  دهمی تکان مدشییسرم را به تا        
. راحت بود از بابت خودم المی چون خدیشا.  کردمی احساسش نمگری دانم چرا دینم
 همه سال باز هم سر تمام احساساتش نسبت به نی بعد از گذشت ااری مازنکهی ادیشا

 . کردی را از بابتش راحت مالمی که جا نزده خنیمن مانده و هم
 

هرچند . می کنی مری گذرد و هر دو در افکار خود سی در سکوت ميچند لحظه ا        
 . در فکر فرو رفتهقی عمیلی سکوت اوست که خری تحت تاثشتریسکوت من ب

 هنوز نمی بی گردم، می بر می برم و وقتی را به آشپزخانه موانمی شوم و لیبلند م        
به .  دهدی نشان نمی که باز هم واکنشنمی نشی مشیروبرو. همانطور در فکر مانده

 . باشد که گفته بودی همه در فکر رفتن به خاطر نکراننی ادی آینظرم نم
 

 .مامان _        
 

 . دهدی مکث نگاهش را به چشمانم میما کم        
 

 ن؟یچرا انقدر تو فکر _        
 

 . مالدی گذارد و چشمانش را می کتاب مي را رونکشیع        
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 صحبت کنم که خب ي خواستم باهات در مورد مسئله ای مشیچند روز پ _        
 . باشهی کنم فرصت مناسبی فکر ماما االن. حالت مساعد نبود

 
 : کنمیکنجکاو نگاهش م        

 
 ؟یدر مورد چ _        

 
 . صحبت کردمتیی با داشیچند روز پ _        

 
 خب _        

 
 :دی گوی و مردی گی می حالتگی کند و چهره اش ی نگاهم میکم        

 
  نه؟یکنی فکر نمدی به فرگهیهما مامان تو که د _        

 
 و اصال چه شده که می دانم چه بگوی ماند و نمیدهانم باز م. جاخورده از سوالش        

 :دی گوی هول شده میکم
 

... ي شدگهی دي هماهی اصال انگار ی برگشتی طوبشی از پی دونم که از وقتیم _        
 ...فقط...  هم خوشحالمیلی دونم و خیم
 

 : را تمام کنمی نگراننیا روم تا ی حرفش مانیبه م        
 

 ... وقته تموم شدهیلی خدی من و فريمامان قصه  _        
 

 . شودی مزانی آوشی دهد و شانه هایسرش را تکان م        
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 شی تونم تو رو مثل چند سال پی نمگهیفقط د...  دلمزی دونم عزی دونم میم _        

 ... خوام اون دردا برات تکرار بشهینم... نمیبب
 

 ی اندازم و آرام میدستم را دور شانه اش م. نمی نشی شوم و کنارش میبلند م        
 :میگو
 

  شده مامان؟یچ _        
 

به ...  و اون دختر قراردیفر...  خبر داد کهتییفقط دا... ستی نی مهمزیچ _        
 ...يزود

 
 : زنمی خالص را خودم مریست انگار پس ت سخت اشیگفتنش برا        

 
 ازدواج کنن؟ _        

 
 ی دانم او بی مد؛ی گویراست م.  نگران استشهیمادرم هم.  کندینگران نگاهم م        

 ی من مي دانم از شکست دوباره یم. ندی طالق ببي ترسد مرا مثل روزهای متینها
 .ترسد

 ی پاشم و آرام می زند می نگاهم دو دو مانی به چشمانش لرزانش که ميلبخند        
 :میگو
 

 ...مبارکشون باشه _        
 

 . آورمی کند که تاب نگاهش را نمی دارد نباشد، نگاهم می که سعی با غميطور        
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 :دی گوی مادرانه ميبا درد        
 

ت نشده  اون وصلي گم کاش بابا واسطه ی هزار بار ميهنوزم که هنوزه روز _        
 هزار می و کوتاهری و تقصستمی نری تقصینه که بابا رو مقصر بدونم نه، که منم ب... بود

 ...برابره اما
 

 : فشارمیشانه اش را م        
 

 ي کرد اون موقع براي بابااتا هر کارمی حرف گذشته ها رو نزنایمامان جان ب _        
 ...نطوریشما هم هم... ترن زنده ست دونست نسیاز کجا م...  بوددی من و فریخوشبخت

 
 : کندیاخم م        

 
 خوب بود؟ نی دادی ادامه میاگه زنده نبود و شما دوتا به همون مدل زندگ _        

 ؟ي بودیراض
 

در ...  ستدهی فای که گذشته بيزیاما االن فکر کردن به چ... معلومه که نه _        
 رو به روتون ي همانی بود من االن اوفتادهی کنم اکه اون اتفاقا نیضمن من فکر م

 .نبودم
 

 . شود دستم را از دور شانه اش بردارمی چرخد که باعث میکامال به طرفم م        

 !محکم. ردی گیهر دو دستم را در دستانش م        

 ! زند در چشمانم، قاطعیزل م        

 :دی گوی مي جدیو با لحن        
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 ذره هم ته دلت و هی ی حتیقول بده تا وقت... قول بده به من... هما، مامان _        
 جواب مثبت اریبه ماز...  هستدی ناخواسته فکر فرای خواسته ی کنیذهنت حس م

...  کنهی مرونی از اون آرامشت رو وری غستی درست نی کار از نظر اخالقنیا! يند
 !باشه مامان جان

 
 : گذارمی وقفه و با تمام وجودم چشم بر هم میمکث ب یب        

 
 . دمیقول م... چشم _        

 رهی خانم با مامان به اتاق آمده ام و خي نازی شود که با تماس تلفنی می ساعتمین        
 ي ندارم اما مغزم رویحس خاص.  نشسته امست،ی نشی بيدی سفواریبه روبرو که د

 . کندی روز موعود فکر مدنیدور کند افتاده و فقط به فرا رس
 

 ". رسنی دارن به هم می همه بدبختنی همه سال بعد از انیباالخره بعد از ا"        
 

 : کوبد کهی و استوار در سرم مي جدیلی خییصدا        
 

 " ندارهیبه ما ربط... خب مبارکشون باشه "        
 

 ی سقف ميدی نگاهم را به سفنباری کنم و ای تشک رها مي پشت روخودم را از        
 .دوزم

 
 "!ستیاما فکرش که دست من ن...  ندارهگهیاالن د...  ندارهیآره ربط "        

 
 نگاهم را به نباریا.  کنمی وار پا در شکم گلوله منی چرخم و جنیبه پهلو م        

 هم به کنکاش یلی گنگ است و می که دارم کمیدرك حس.  دوزمی ملحفه ميدیسف
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 ی کشند و گذشته ها را دوره میکردنش ندارم اما افکارم خودسرانه به هر سو سرك م
 کشم و انگار در ی نشسته بر ملحفه مي هاچروك  ونیانگشتم را آرام آرام به چ! کنند

 .نمی بی اش نقش گذشته ها را ميدیسف
 

.  عادتای کردم عشق بود هی که تجريزی دونم چی همه سال نمنیهنوز بعد از ا"        
 نمیاومد کورم کرد تا نب.  بوداری جنون تمام عهی که به جونم انداخت ي دونم دردیاما م

اما خب . پدرم درومد.  درد داشتیلی دردش خییخدا.  بشمرونی قراره ويچه جور
اره اما سوخت  و زود درید.  خورهی چوب خطاهاشو مآدم  کهگه،ی دعتهی قانون طبنمیا

 از شتریمنم خوردم و حاال خوشحالم که زود خوردم؛ زود خوردم تا عمرم ب! و سوز، نه
هرچند ! سخت بود، درد داشت، سوختم، مردم، خاکستر شدم اما گذشت.  تباه نشهنیا

 "! مونهی می از روح و جونم، باقی بخششهی همرونی وياون هما
 

 چرخانم ی را در قفل مدیکل.  رومی ميواری شوم و به سمت کمد دی هوا بلند میب        
 چرخانم و ی درب سمت چپ را در لوال ميزبانه .  کنمیو درب سمت راست را باز م

 از زانی آویِ پرحجمِ زمستاني فشرده شده يلباس ها. می گشایکمد را چارطاق م
 که ی شوم و چمدانیخم م.  کشانمی راست مبه  زوری ها را با فشار و کمیچوب رخت

 رونی پنهان شده را بی و ساك دستفی چند کریآن ته کمد، پشت ازدحام لباس ها و ز
 . گذارمی آورم و وسط اتاق میم
 

 ی دست به کمر فقط از باال چمدان را نگاه مي افتم و چند لحظه ایبه نفس نفس م        
 یلی و خنمی نشی منی زمي شوم و کنارش روی خم مدی آی که حالم جا میکم. کنم

 ی از بسته بودنش می شوم، که چند سالی میپی مشغول باز کردن زیآرام و الك پشت
 !گذشت
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 روز آخر در خانه ریتصاو!  هما را داردي خانه يآخ که انگار هنوز هم رنگ و بو        

 دفعه از کجا کی فکر نی دانم ای شود و نمی خاطراتم بولد مانی چمدان منیو بستن ا
 ! را فروختمانی خانه دی کنم خوشحالم که فری اما حس مد،ی آیبه ذهنم م

 
 چند سال نی دهم که در ای میی و نگاهم را به لباس هامی گشایدرش را آرام م        

 زنم و یلباس ها را آرام آرام کنار م.  نامرتب درونش پخش و پال ماندهنطوریهم
 . کنمی مدای نه چندان سالم پي جعبه اانی مشیگمشده ام را در انتها

 
 آورم و ی مرونی که صورتم را گره زده، بیی با اخم های مردد و کمیجعبه را کم        

 . کنمی فقط نگاهش مرهی خرهی گذارم و خی منی زمي رومیپشت به چمدان، روبرو

 شی خاطرات پیی مردد است و گوی رود و دلم کمی به باز کردنش نمیدستم کم        
 .چشمانم را تار کرده

 ي برايبدون اجازه ا.  کنم تا خاطرات را کنار بزنمی بندم و باز می چشم میکم        
 کنم و باالخره دو یدرش را آرام باز م.  برمی شدن، دستم را به سمت جعبه ممانیپش

 یطرات شوند و من در هجوم خای مانی چشمانم نماشی بعد از سالها پی لعنتيادگاری
 . شوم انگاری انداخته گم مصله ها فايادگاری من و انیکه م

 
 مانم که با باز ی شان مرهی چند ساعت خدی شاای قهی چند دقای هی دانم چند ثانینم        

 . شودی کنده مدنشانیشدن درب اتاق نگاهم از د
 

 اجازه هست؟ _        
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 دربش عیاز آنجا که پشت به در نشسته ام و جعبه در استتار تنم قرار دارد، سر        
 هامون هم نمی بی چرخم که می متایبه سمت ب.  شومی گردانم و بلند می بر مشیرا رو

 کنم چهره ام را از گرد تمام حس ی میسع.  و نگاهش به من استستادهیکنارش ا
 :می گوی و ممیبزدا شی لحظات پي از فکر های ناشيها
 

 دم؟ی من نفهمنی اومدیک _        
 

 ی متای کند و بی هم من، گردش می چمدان و کمي نگاهشان رویهر دو کم        
 :دیگو
 

 ؟يبهتر. می حالتو بپرسمیاومد...  هستي اقهیچند دق _        
 

 :  دهمیلبخندم را عمق م        
 

 ...بله من خوب خوبم _        
 

 چرخد، ی من و چمدان مانیرو به هامون که چشمانش هنوز هم جستجوگرانه م        
 :می گویم
 

 ! نموندهدی به عيزی چگهید... می کنی خونه تکوندیکم کم با_        
 

 :دی گوی متای هامون بيبه جا        
 

 ...می نداری به خونه تکونیاجیخداروشکر که ما احت _        
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 . تازه دمي چانیایبچه ها ب _        
 

 ي به سوي اندازد و با لبخندی به من و هامون مسکوت می مردد نگاهی کمتایب        
 . رودیمامان م

 : رومی مکشیچند قدم نزد        
 

 ؟ی خان داداش ساکتهیچ _        
 

 دهد و من مگر کور باشم و هامون را نشناسم که نفهمم ینگاهش را به چشمانم م        
 حال نیبا ا.  دانم و او هم مثل مامان نگرانم استی را مدی داند خبر ازدواج فریم

 :دی گوی نشاند و کوتاه می بر چهره ميلبخند محو
 

 .می بخوري چامیبر... یچیه _        
 

 . داردی کند و خودش هم پشت سرم قدم بر می اول رفتن من باز ميراه را برا        

 مانده در حصار چمدان ي هايادگاری نی آخري هم براي فکردی روزها بانیهم        
و آنها هم انگار .  نبودي در حصر کاري هايادگاری نی مرا با اگرید.  کردمی میمیقد
 ! سابقِ هما، نداشتنديِ چمدانِ خانه انی می حتیی جاچی هگرید
 

 .چرخانم ی مابانی خي سو و آن سونی کنم و چشمانم را ای را پارك منمیماش        

 ی نمدهی ها هم دیکی نزدنی و استی پارك نهی آتلي مثل آن روز روبرونشیماش        
 . استری دیمانی پشي براگری شوم اما دی ممانی خبر آمدنم پشی از بیکم. شود
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 در مجتمع زبان داشتم، فرصت ی نامنظمی کالسي برنامه یلی خروزیاز آنجا که د        
امروز اما تنها کالسم .  از حالم خبر گرفتامی دست نداد و او هم فقط با چند پدارید

 .میای بدنشی عصر ست و من قصد کردم تا به ديبرا

 تشکر هم ي داد تا براشنهادی باخبر شد، پدنشی دي از قصدم برایمامان هم وقت        
 تنها بود و مطمئنن نجای ااری نبود به هرحال مازيفکر بد. اورمی غذا بشیکه شده برا

 يغذا را خودم پختم و مامان سبد.  بهتر بودیلی بر و فست فود خرونی غذا از بنیا
 از جانبش به خاطر ی کرد و خواست تا باز هم حسابدهمفصل از غذا و مخلفات آما

 کار را نی ایهرچند که خودش تلفن.  تشکر کنمشی تماس هانطوریدکتر بردن و هم
 .کرده بود

 
 رونینفسم را ب.  کنمی را قفل منی دارم و ماشی عقب بر می صندليسبد را از رو        

 . دارمی قدم بر مهی به بودنش، به سمت آتلدی فرستم و با امیم

 گذرد و ی مي اقهی دو دقیکی.  مانمی منتظر مفونی به آرهی فشارم و خیزنگ را م        
 و رمی اش تماس بگی گذارم تا با گوشی منی زميخسته سبد را رو.  شودی نميخبر

 . شودی باز میکی تي بروم، که در با صداست،ی به آمدنش نيدیاگر ام
 

.  رومی دارم و از پله ها باال میبا باز شدن در خوشحال از بودنش سبد را بر م        
 یکم.  شومی مواجه مهی آتلي را دارم اما با درب بسته دنشی شوم انتظار دیوارد که م
 . آورمی خودم نمي به رویلی شوم اما خیمتعجب م

 ی هوا و به شدت باز می زنم که در بی به در مي روم و تقه ایآرام به سمت در م        
 مرموز مقابلم ی نوجوان با تبسمي به عقب بپرم و دختری شود قدمیشود و باعث م

 . شودی مداریپد
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د اما از آنجا که از حرکتش هنگ  رسیهرچند که چهره اش به نظرم آشنا م        
 . کندیکرده ام، مغزم درست کار نم

 
 سالم _        

 
 . کندی دارد که متعجبم مي شوق و شورشیصدا        

به سن و سال و البته لباسش .  رودی و مدی آی بر چهره ام ممهی نصفه و نيلبخند        
 : اندازدیا به شک م کم کم دارد مرشی آشناي باشد و چهره ی خورد منشینم
 

 ...ـی نی ابطحي آقادیببخش _        
 

 : پردی حرفم مانی مجانیباز با همان ه        
 

 ؟ییتو هما _        
 

 تا ی جوان البته کمي مردي بر سوالش داشته باشم صدایلیقبل از آنکه تحل        
 : رسدی خشن از باال به گوشم میقسمت

 
  اونجا؟ي به تو اجازه داد بریمارال ک _        

 
 در اری مازی عکس خانوادگری تصوی خورد و به آنینام مارال در سرم زنگ م        

 دنشی خبر به دی که کردم و بی شوم از غلطی ممانی بندد و واقعا پشیذهنم نقش م
 من  خطاب بهر،ی تصوی مرد بيِ اعتنا به صدای و بجانی توجه باز با هیمارال اما ب. آمدم

 :دی گویم
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  مگه نه؟،یآره خودت _        
 

 ؟ی زنی حرف مي داریبا ک _        
 

 ی شود، چون به سرعت سمت راه پله می نمدای جواب دادن پي برایباز فرصت        
 :دی گوی مری تصوی بي و خطاب به صداردی گیدود و سرش را باال م

 
 .می مهمون دارای بدیسع _        

 
  خنگ؟ي دختره ي باز کردی اجازه رو کیدرو ب _        

 
 و ردی گی همه جا را مری تصوی آمدنِ مرد بنیی پاي پر سرو صدايبالفاصله صدا        

 ی قامتش برابرم ظاهر مهی از ثاني روم که در کسری عقب میمن خود به خود قدم
 ی سکوت را مي ا شود و بعد از لحظهی من کمرنگ مدنِیخشم نگاهش با د. شود

 :شکند
 

 سالم _        
 

 و میای برونی بدنشانی از دی موقعِ ناشی بيری غافلگنی کنم از ای میسع        
 :می گوی ام مدهی او را هم در عکس دي که چهره يمحترمانه خطاب به پسر

 
 ستن؟ی نی ابطحيآقا... سالم _        

 
 ارهی مازییمنظورش دا_        
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 و پسر هم به دی گوی نام مدی جمله را خطاب به پسر سعنی وافر ایمارال با ذوق        
 . کندی حواله اش ميشدت چشم غره ا

 :دی گوی محترمانه تر میلی خنباری دهد و ایباز نگاهش را به من م        
 

 فیتشرشما داخل ...  بشهداشونی پدی کم کم بایول... ستنی متاسفانه نرینه خ _        
 ...داشته

 
 ...امی بگهی وقت دهیبهتره ...  ممنونیلینه خ _        

 
 ی به مشام نمی خوبيآخر اصال بوها.  برومامدهی خواهد هر چه زودتر تا نیدلم م        

 .دیرس
 

 ...هر طور که راحتـ _        
 

 ...انینه االن م _        
 

 هشدار دهنده ی با لحندی شود که سعی مدهی کشیهردو نگاهمان به مارال ناراض        
 :دی گویخطاب به او م

 
 !هر طور راحتن مارال جان _        

 
 : کنمی نام را نگاه مدی قدردان مرد جوان سعيبا لبخند        

 
 ...دیسالم برسون... بله ممنونم _        
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ت دهم درب  رو نجاشی پياما قبل از آنکه بچرخم و خودم را از مهلکه         
 از خواهران درون عکس است و یکی هی که شبی شود و اول خانمیساختمان باز م

 سوراخ شود و مرا نی خواهد زمی شوند و من فقط دلم می وارد ماریپشت سرش ماز
 .در خود ببلعد

 
 ...ي اومدیییییآخ جون دا _        

 
 و با مکث ندی نشیه م نگاهش مرا نشانه رفتری خواهرش که تينگاه معذبم رو        

 : شودی از زبانم خارج ميزمزمه ا
 

 .سالم _        
 

 ی موشکافانه می زند و با لحن و حالتی ممی در چهره و قد و باالينگاهش دور        
 :دیگو
 

 !سالم _        
 

 توانم ی نه اما به هر حال نمای دانم حقش را دارم ی که نمينگاهم با دلخور        
 و ندی نشی جاخورده منجای ادنمی که خودش انگار از دياری مازيپنهانش هم کنم، رو

 کند و ی متی به جلو هدای نه اما خواهرش را کمای فهمد ی دانم حالم را میباز نم
 ،ی انگار تعادل را کمنطوری و استدی ای کنارم مو  رساندی خودش را به من معیسر

 ری گرانهی خانواده اش، غافلگي حلقه انی که انگار تک و تنها می مني کم، برایلیخ
 :دی گوی رسا و محکم میلی کند و خیافتاده بودم، برقرار م
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 !زمیسالم عز _        
 

 که خواهرش با شتر،ی بی خواهد اما با شدتی را منیو من باز دلم فرو رفتن در زم        
 کند و يری جلوگاری مازيبه خاطر لحن و جمله  دارد از باال رفتنشان ی که سعییابروها

 :دی گویبا همان لحن م
 

 ! جاناری مازی کنی نمیمعرف _        
 

 کند که تعادلم ی مزانی خودش را از همان دست سبد به دستم آوجانیمارال با ه        
 . شومی به سمتش خم می زند و کمیرا بهم م

 
 ... دونمیمن م _        

 
 : کندی مشی هشدار دهنده صدابای تقری با لحناریماز        

 
 !مارال جان _        

 
 شود تا دخترك دستم را رها کند و من دوباره صاف ی لحن و صدا باعث منیهم        

 خانمانه تر ی کند کمی می کند و سعی عذرخواهانه نگاهم ميبا لبخند. ستمی ایم
 .ستدیکنارم با

 :می گوی کند معذب مانی ام بی در معرفي جمله ااریقبل از آنکه ماز        
 

 ... من انگار بد موقع مزاحم شدمدیببخش _        
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 و باز دی گوی میآرام " کنمیخواهش م" زنم ژاله باشد یخواهرش که حدس م        
 :دی گوی دوزد که عاقبت می ماری به مازینگاهش را با همان لحن سوال

 
 .هماست... شونیا _        

 
 المعارف از نسبتمان را در خود رهی داکی کند که انگار ی مانی هما را بيو طور        

 . داده استيجا
 

 شود و بعد ی مزی ری آشناست که چشمانش اول کمشینامم انگار به گوش ها        
 ي براي مساعدطی که من اصال در شرافیح. ردی گی میهم چهره اش حالت خاص

 !ستمی نگاهش نيترجمان معنا

 :دی گوی میی و با لحن پرمعنادی آی به سمتم میقدم        
 

 !داریمشتاق د _        
 

 شتری از زمزمه بمی دانم چرا صدای بر چهره بنشانم و نمی کنم تبسمی میسع        
 . شودینم
 

 .نی داراریاخت _        
 

 بار هزارم در ي برایمانی شود و پشی مدهینگاهش به سمت سبد درون دستم کش        
 در مورد من و حضورم و ي در ذهنشان چه فکرنکهیا. ردی گی مانیتمام وجودم جر

 ی ماری مازنباری کرد که ای کردند، داشت مغزم را سوراخ می سبد درون دستم میحت
 :دیگو
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 ... باال مـدی و مارال بردیژاله جان شما با سع _        
 

 د؟یاری نمفیشما تشر _        
 

 : کنمیباز لبخندم را تکرار م.  منِ سبد به دست استداری مشتاق دیلیانگار خ        
 

 ... شمیمزاحمتون نم _        
 

 یستیمزاحم ن _        
 

 ی با لحناری مازنباریکه ا.  شودی مدهی کشاقشینگاهمان به مارال و شور و اشت        
 : دهدی محکم و قاطع خواهرش را مخاطب قرار میلیخ
 

 !لطفا... ژاله جان _        
 

 شود و ی مارال در هم مي دارند که چهره یی آشناتی قاطعنی با اشانیانگار همه         
 و دستش را آرام دی آی به سمتم میقدم.  چرخدی ماری من و مازانینگاه ژاله با مکث م

 :دی گویر مهربان تر از قبل م بانی کشد و ای ممیبه بازو
 

 .مینی رو ببگهی فرصت مناسب تر هم دهی و توي به زوددوارمیام _        
 

 کنم اگر بداند ی و فکر ممی گوی می دهم و ممنون آرامی تکان مدییسرم را به تا        
 ؟! ماندی مدارمیمن مطلقه ام باز هم مشتاق د
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 ی و جلوتر از آنها از پله ها باال مدی گوی می زودتر از آن دو خداحافظ آرامدیسع        
 و با ردی گی که ژاله دستش را مدی آی مادرش چشم و ابرو ميمارال اما برا. رود

 اَه گفتن و ي کند و من فقط صدای او را به زور با خود همراه می ساختگی کميلبخند
 .نوم شی اش را ميخداحافظ زور

 
 ؟يبهتر _        

 
 ام را پنهان ي توانم دلخوری دهم و باز نمی و به او مرمی گینگاهم را از راه پله م        

 :می گوی مداری دنی کالفه از ایکنم و کم
 

 ؟يچرا نگفته بود _        
 

 ی مي ام جدی در چشمانِ ناراضرهی کند و خی مکی به سرم نزدیسرش را کم        
 :دیگو
 

 ! نشده کهيزیچ _        
 

 در هم رفته يسرم را با اخم ها.  شده امی عصبداری دنی دانم چرا انقدر از اینم        
 : آورمی دهم و اشتباه خودم را بر زبان میتکان م

 
 .ومدمی خبر می بدینبا _        

 
 .ستی نيبزرگش نکن هما واقعا مسئله ا _        
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 ی نماری ست که مازیبدتر از آن حس.  را نداشتمداری دنی ایِ اما من آمادگدیشا        
 صدم درصد از حضورم در محل کی یمن دوست ندارم خواهرش حت. تواند درك کند

 هم دی دانم شاینم.  در موردم به ذهنش راه دهدی منفي فکرش،یاقامت برادر تنها
 ری توانم سیم دارند و من نانیوار در سرم جر انهیافکارم درست نباشد اما حاال مور

 . را کنترل کنمشانیصعود

 ستی ناری که مقصرش مازيزی چي و برامی نگويزی هوا چی آنکه بيفقط برا        
 :می گوی کنم و تنها می قصد رفتن مزم،یاعصابش را بهم نر

 
 .ششونی پي برعیتو هم بهتره سر...  برمدیمن با... دیببخش _        

 
 : گذاردی ممی بازويدستش را رو        

 
 چته تو؟... نمیصب کن بب _        

 
 ! برومدی دانم حاال بایفقط م!  دانمینم        

 
 !زشته...  برم، تو هم برودیباور کن خوبم فقط با _        

 
 ی شود، که تمام چهره اش را می آخرم آنقدر در هم مي از کلمه شیاخم ها        

 .رمی گیپوشاند و من نگاهم را از چشمانش م

 حرف و ي کنم، اما باز هم به طرز خجالت آوری خودم تکرار ميآن همه که برا        
 قرار دارد و چون من مطلقه ام نمودش در تی در اولومیفکر مردم در موردم، برا

 لحظه واقعا نی حاال و در ایعنی. ستی دست خودم ننی شود و ایافکارم هزار برابر م
 .ستیدست خودم ن
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  زشته؟ی که چي بدحی توضقی دقشهیم _        

 
 که ي سبدي اندازم و نگاهم روی مری توجه به لحن سخت و سوالش سرم را زیب        

 .ندی نشی از دستم شده که فراموشش کرده بودم، میانگار جزئ

 ! کردمی چه منی خدا با ايوا        
 

 .لطفا... اری خوام برم مازیحاال م... من اشتباه کردم اومدم... یچیه _        
 

با مکث دستش را از .  گذارمی کنم و نگاه سختش را از نظر میسرم را بلند م        
 چرخم که دست ی به راست میقدم.  شودی دارد اما نکاهش جدا نمی بر ممی بازويرو

 . کندی و باز متوقفم مردی گیسبد به دستم را م
 

 !ي رو با خودت ببري آورد مني که برايزی چيحق ندار _        
 

ناچار .  کنم حکم مدرك جرم را داردی که حاال حس می سبد لعنتنیلعنت به ا        
 :می گوی مانمانی آرام تر شدن جو مي برای کنم و کمی سبد جدا ميدستم را از دسته 

 
 . تشکريبرا... غذاست، مامان فرستاد_        

 
 سرش را د،ی آی تر مکی قدم نزدمی شود و نی چهره اش کم می از سختیکم        

 : کندی کرده زمزمه مزی آورد و چشم ری صورتم مکینزد
 

 ه؟یدستپخت ک _        
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 ی و تنها مرمی گی حال جلو اش را منیبا ا.  کش آمدن داردلی دانم چرا لبم مینم        
 :میگو
 

 !من _        
 

 . خنددی ممانی هر دوي به جاشیچشم ها        

 :دی گوی کند و هرچند مردد و زمزمه وار، اما می نگاهم میکم        
 

  باال؟ياینم _        
 

 . دهمی تکان میسرم را به نف        
 

 !ستیدرست ن _        
 

 : دهدی کند و آرام سرش را تکان می و متفکر نگاهم ميجد        
 

 .یهر طور راحت _        
 

 : کندی متوقفم مشی روم که باز صدای به سمت در میم حرف قدیب        
 

 ی و فکر نکنی بود که تو تحت فشار نباشنی ايباور کن اگه نگفتم فقط برا _        
 تی و سوئهی آتلدنی دي سفر سه روزه بود فقط براهی...  به تو دارهیاومدنشون ربط

 . گردنیمن، فردا صبح زود بر م
 

 . کنمی را از بابت باور حرفش راحت مالشیبا نگاهم خ        
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 ی معی چرخاند و سری پله ها و سبد مانی خواهم برگردم که نگاهش را میم        
 :دیگو
 

 ! هماامی بذارم همرات منویبذر ا... زمیصب کن عز _        
 

 لحظه نی وجه در اچیو من به ه. ستی اما حاال وقتش ندی گوی مي دانم که جدیم        
 . خواهمی آرام بخش را نمدی شایِ همراهنیا

 
 . خانوادتسی لطفا برو پارینه ماز _        

 
در که پشت سرم .  شومی روم و از ساختمان خارج می مکث به سمت در میب        

 . رودیچهره ام خود به خود در هم م.  شودیبسته م
 

 برخورد نکهیبا ا.  نگرفتمرانهی غافلگداری دنی از ای حس خوبچیچه کنم که ه        
.  شودی مي دارد جدزی همه چنمی بی چون مدی دانم شاینم.  اما ناراحتمدمی نديبد
 ! دانمیاَه اصال نم...  دیشا.  چون هنوز باورش نکرده بودمدیشا

 . رومی منی دهم و به سمت ماشی مرونینفسم را ب        
 

 من بخواهم تا دی شانکهیا. ستیتانم ن در دسگری رابطه دنی کنم افسار ایحس م        
 بروم اما مسلما خانواده اش شی پاری در رابطه ام با مازی الك پشتنطوریمدت ها هم

 به يزی چگریخب او د.  حرکات کند نخواهند داشت و حق هم دارندنی اي برايصبر
 انگار ستی که واقعا دست خودم نیبا خودخواه  و پنج ساله شدنش نمانده و منیس

 اری کنم، مازی روزها مدام فکر منیدر حال هدر دادن و تلف کردن عمرش هستم و ا
 ! استفی حيادی من زيبرا
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 . زنمی و استارت منمی نشی حال پشت فرمان می و بدیناام        

دروغ چرا .  دانم چه مرگم شدهینم.  بهانه باشدنهای اي همه دی دانم اصال شاینم        
 آمدن امروزم به کنار، من در اصل آمده بودم تا آن اندك حس گنگ لی داليهمه 

 ي که خودش از درخواست نسترن براي و اصراردی خبر ازدواج فردنی از شنیناش
 دادم را کنار او و با حضور یازدواجشان ربطش م صحبت با من گفته بود و حاال به خبر

 ! کنم که نشدهی وارش تخلی حامشهیهم
 

 ترم زمستان را ياز آنجا که کالس ها. میی آی مرونی از ساختمان بتایه با بهمرا        
 با هم بود و باز هم از آنجا که بای تقرمانی رفت و آمد هامیهماهنگ با هم برداشته بود

 .می او آمده بودنی نداشتم با ماشی رانندگيمن امروز اصال حوصله 

گوش و .  دهمی شنوم اما گوش نمی اش با هامون را می صحبت کردن تلفنيصدا        
 . کرده اند انگارری افکارم گانی مییچشمم جا

 ي همان فکرقای مامان گفتم و او هم دقي را براانیجر. ظهر که به خانه برگشتم        
 : آوردمی خورد را به روی و تاب مچی خودم پيکه در کله 

 
 عواقبش رو ي همه دی بای رابطه بشنی وارد ای خواستاگه...  همایباالخره که چ "        

 منتظرش ی تونیباالخره تا ابد که نم...  هرچقدرم که برات سخت باشهيریهم بپذ
به ... ی خودت رو آماده کندی اما بانمی رو ببتی خوام ناراحتیهما مامان من نم... يبذار

 و ي بار ازدواج کردکی بوده باشه، اما تو ی خاصطیشرا هر حال هر چقدر هم که
 "  پسر مجردههی اریماز

 
 ! چند روز همش نگرانتهنیا... سالم رسوند _        
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 ی می به شوخمانی عوض شدن حال و هواي برای دهم و کمی متایحواسم را به ب        
 :میگو
 

 شه؟ی متی حسودهیچ _        
 

 : دهدیدل به دلم م        
 

 من هستم همش اسم خواهرش ورد زبونش ی داره تا وقتیچه معن... معلومه _        
 !باشه

 
 : خندمی حال میب        

 
 !اسودیبه هر حال حسود هرگز ن _        

 
 : چسباندی کند و سرش را به سرم می حلقه ممیدستش را دور بازو        

 
  امروز؟ی شده خواهرشوهر جان چرا انقدر تو همیچ _        

 
 هی به گرلی چسبد و می ممی گلوخی سفت بی دانم چرا از لحن مهربانش بغضینم        

 بندم و به ی کند و من دهانم را محکم می امروز را هزار برابر مي سرکوب شده ي
 . ناغافل از حصار چشمانم آزاد نشودی کنم تا اشکیتکان دادن سر اکتفا م

 
 همــا جــون _        
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 ی گرفته ام اکتفا مي بر چهره ی تبسمشی فهمد انگار و من فقط به نمایحالم را م        
 .کنم

دستم را . می هستنی ماشکینزد.  دهدی مهلت ماندن در آن حال هوا را نمیلیخ        
 و نمی نشی می صندليرو.  کندی باز ممی را برانشی کشد و درب ماشیهمراه خود م

 ی مرونی به بی کشد، از پنجره نگاهیم که طول یکم.  مانم تا سوار شودیمنتظر م
 دارد و با عجله به سمت درب ی گوشش بر مر اش را از کنای گوشنمی بیاندازم و م

 . شودی و سوار مدی آیراننده م

 :دی گوی معی کنم که سری نگاهش میمنتظر و سوال        
 

اهر شوهر جان  خونه تا با خوامیزنگ زدم به هامون خبر دادم بهش که شام نم _        
 .گفتم خودش به مامان خبر بده منتظر نمونن...  عشق و حالمیبر
 

 : کنمیقدردان نگاهش م        
 

 !من خوبم...  واقعا اما الزم نبودیمرس _        
 

 :دی گوی کند سرخوشانه می از پارك خارج ماطی را با احتنیهمانطور که ماش        
 

 !ستیاعتراض وارد ن... دمی برنامه شو چگهید _        
 

 : دهدیمنو را به سمتم هل م        
 

 ؟ي خوری میچ _        
 

 :می گوی مزمن میی اشتهای به خوردن ندارم و با همان بلی میلیخ        
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 ...يزی چي ساالدهی _        

 
 : کندی دلم را شاد می معترضش کميصدا        

 
 زی چهی... گهی دمی و گذاشتم کنار با هم بترکونمی مژمی امشب رژایب... اه هما _        

 ... با سس قارچ و خامهکیتپل سفارش بده در حد است
 

 ... تونمی نمتای نه بيوا _        
 

 ...ی تونی خوبم میلیخ _        
 

 دهد و با آمدنش، سفارش دو ی گارسون تکان مي توجه به من دستش را برایب        
 نی اي هامی شوم که رژی مطمئن مگری دهد و من دی و ساالد و نوشابه مکیتا است

 :می گوی خندم و میکوتاه م. مدت بدجور او را در تنگنا قرار داده
 

 . گرفتهیعروس ما رو باش به اسم من به کام خودش مهمون _        
 

 !گهی دگهید _        
 
 

 دارم و خودم را با قرمز و ینگالم را بر مچ. ردی گی قرار ممانیساالد ها که روبرو        
 ی مشی پیقی دقاي های از سرخوشی نشانی کنم که آرام و بی مشغول مشیسبز ها

 :دیگو
 

 ! به خاطر خبر ازدواج اونا باشهی همه گرفتگنی خواد ایدلم نم _        
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 :رمی گینگاهم را از ظرفم نم        

 
 ! دونمی نمیعنی قا،ینه دق _        

 
 ی نه قاطع مکی دنی شندیشا.  جواب را نداردنی انتظار ادیشا.  کندیسکوت م        

 یلی خگری دنیدر واقع ا!  نسترن باشم، نهي دلم بخواهد جانکهینه ا!  دانمینم. خواهد
 در وجودم ی حسدمی که خبرش را شنياما از لحظه ا. ستی خودم مهم نيهم برا

 . هدی را آزار مجانم  روح ورانی گرفته که قسمت وانیجر
 

 فقط دلم کمی...  خواستمی منویمن واقعا خودم ا...  از ازدواج اوناستمیناراحت ن _        
...  کور نبودمکمی...  کردی من عقلم کار مکمی...  گشتی خواد زمان به عقب برمیم
 دو سه روزه نی فقط االن اکمی...  گرفتی رو مدی ازدواجم با فري جلوی کسدی شاکمی

 رو ری مسنی دونم اگه ای و ممی که االن هستم راضینی از انکهیبا ا... نی هممونمیپش
 هم مهم یلیالبته خ... کنهی متمی اذی حس کمنی هما نبودم، اما انی بودم االن اومدهین
 ... گذرهیباالخره م... ستین

 
 خواد حالت خوب یدلم مفقط ...  بگمدی بای دونم چیمن واقعا نم... يحق دار _        

 ...بـ
 

 عی شود و سری گرد می کمشی شود و چشم های مدهینگاهش به پشت سرم کش        
 :دی گویم
 

 ... هامونه باور کنریتقص... اصال خبر نداشتم...  به خدا هما به من نگفتيوا _        
 



 1398 

 ي خواهم سرم را بر گردانم صدای که منی کنم و همی و گم نگاهش مجی گیکم        
 . شودی هم زمان بلند ماریسالم گفتن هامون و ماز

 یعنی دنشان،ی شوم و از دی چرخانم، بلند میهمانطور که سرم را به پشت م        
 خواهم بدانم که پس خانواده اش را چه یو فقط م.  خورمی جا ماری مازدنی از دشتریب

 :می گوی کالم مکیکرده و تنها 
 

 سالم _        
 

 باعث تای بي رود و چشم غره ی متای بي کند و به سوی نگاهم مطنتیهامون با ش        
 . شودیخنده اش م

 
  پس؟یچرا نگفت _        

 
 نیی دونستم بدون من غذا از گلوت پایم... زمی کنم عزرتی خواستم غافلگیم _        

 .رهینم
 

نگاهش .  دهمی کنارم مستادهی ساکت اارِی و به مازرمی گینگاه از کل کلِ شان م        
 . زندی در چشمانش سوسو می از نگراني چهره ام مانده و ردخیم

 يِ به منِ هنوز مات و مبهوت و اوی هامون مهلت حرف و حرکتي حال صدانیبا ا        
 : دهدینگران نم

 
 و نی درآوردياکالس بازنگو که ب... نی سفارش داديزیچ... گهی دمینیخب بش _        

 ...نیقراره فقط ساالد بخور
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 تکه کی مبل ي کرده، خودم را رونی از لحن هامون که چهره ام را مزيبا لبخند        
 کشانم ی مواری قرار گرفته، به سمت دزی تک نفره دو طرف مي های صندلي که بجايا

 در جواب هامون تای که بندی نشی ام رو مبل می قبلي کنارم و سر جاقای هم دقاریو ماز
 :دی گویم
 

 لی و اشتها ندارم و مي خواستن برن تو فاز باکالس بازی خواهر شما منیواال ا _        
 ...  سفارش دادمکی محکم دو تا استیلی حرفا، من اما خنیندارم و ا

 
 الی عنیآفر _        

 
 هر چند اگر لبخند شل و ول من را بشود می خندی متای بار من و هامون و بنیا        

.  کنمی رخم حس ممی نگاهش را بر نینیو من سنگ!  نهاریاما ماز. خنده حساب کرد
 . آوردانی و اشتها بودن را به ملی می حرف بتای از همان دم که بقایدق
 

 ؟ی موافقکی شما هم با استاریماز _        
 

 : شودی بلند مشی دهد و هامون از جای تکان مدیی سرش را به تااریماز        
 

 ...پس من برم بگم سفارشو بکنن چار تا _        
 

 .ردی گی شود و دست هامون را می بالفاصله بلند متایو ب        
 

 .می چند بودزی بگم مامیبذار منم ب _        
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 یلی شد، و چه دلی کوتاه به گارسون انجام مي کارها با اشاره انی ايو خب همه         
 جز تنها گذاشتن ما دو تا با هم؟

 
اصال .  ندارمی مشکلچی تظاهر کنم که خوبم و های رفتار کنم، یدوست دارم معمول        

امشب اصال در .  شودی و خوب باشم اما انگار نمي خواهد عادیتظاهر چرا واقعا دلم م
 درب و يخودم و آن هما ي حوصله یامشب حت. نمی بی کارها را نمنیخودم توان ا

 خوش فرم ي کشم و نگاهم را به دستمال سفره ی میآه  ارادهیب. داغان را هم ندارم
 . دهمی ممیروبرو

 گذرد، ظرف ساالدم که به خاطر نشستنمان حاال ی که در سکوت ميچند لحظه ا        
رامش  آي دهد و صدای به طرفم هل مزی مي آرام رویلی او قرار گرفته را خيروبرو

 :ندی نشیدر گوشم م
 

 ؟يچرا اشتها ندار _        
 

 :می گوی جواب سوالش مي شوم و به جای ملی به سمتش متمایکم        
 

 ؟ی رو تنها گذاشتنایخواهرت ا _        
 

 که اخم ند،ی بی کند و انگار در چهره ام عمق حال خرابم را می نگاهم میکم        
 :  آرودی مکیکرده سرش را نزد

 
 ؟ي شدينطوری من انقدر آزار دهنده بود برات که اي خانواده دنید _        

 
 :می گوی معیسر.  فکر را بکندنی خواهد ایواقعا دلم نم        
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 ! ندارمی من خوبم، مشکلهی چه حرفنینه ا _        
 

 : رودی و مندی نشی بر چهره اش مي پوزخند لحظه هی شبيزیچ        
 

 از ياشتها هم که ندار...  از حال و روز االنتنمی اون از ظهر ای خوبیلیآره خ _        
 !ي باره که چقـــــدر از حضور من خوشحال شدیسر و روتم داره م

 
 ی و نگاهش را به روبرو مدی گوی آغشته به تمسخر میتی آخر را با جديجمله         

 :می گویدوزد که باز م
 

 ... هم به خانوادت نـدیربط... ستمی ناراحت ندنتیمن از د _        
 

 :دی گوی تر مظی غلی کمدی پرد و با همان لحن و شای حرفم مانیبه م        
 

 ! خان ربط دارهدیپس حتما به ازدواج فر _        
 

ده، با  لحن از زبان او خارج شنی که با ای حرفدنیو من شوکه و ناراحت از شن        
 . کنمی نگاهش میقی عميِدلخور

 شود و من تمام تالشم را ی و باز نگران مردی گی میمانی رنگ پشینگاهش به آن        
 نی ادنیمن واقعا انتظار شن.  نکنددای پي نمود ظاهرمی کنم تا بغض نشسته بر گلویم

 . از او نداشتممانی مرحله از رابطه نیجمله را حاال و در ا

 است از مانی که حاال کامال پشی از چشمانرمی گی چشم ميتنها با همان دلخور        
 .دهی حال و روز من از دهانش پرری هوا و تحت تاثی بدی که شايگفتن جمله ا

 :دی آی مکی نزدیکم        
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 ...من منظـ... زمیببخش عز _        
 

 دهم و کوتاه و با ی فاصله دارند مزیا م تی که چند قدمتاینگاهم را به هامون و ب        
 : کنمی توانم زمزمه می که میتی جدتینها
 

 ...ی کنهی خواد توجینم _        
 

باالجبار سکوت . نندی نشی مزی و هامون سر متای که بدی بگويزی خواهد چیباز م        
 تر شده ام را از نگاه یمن هم نگاه کم.  دهدی مرونی کند و کالفه نفسش را بیم

چون .  نشده باشندنمانی دانم متوجه جو نامناسب بی مدیبع. رمی گیمشکوك هامون م
 که ی بغضي گذارم رویمن فقط تمام تالشم را م  شود وی میسکوت آنها هم طوالن
 . کند انگاری نمدایامروز مجال شکستن پ

 . خواهدیو فقط دلم رفتن م        
 

 . نشده بودمری اسی قسمت از مبل لعنتنی جا و در انی کاش ايا        

 . گذشته ام نبودی انقدر در بطن زندگاری کاش مازيا        

 . کاش مطلقه نبودميا        

 . ازدواج نکرده بودمدی کاش با فريا        

 . کاش اصال عاشقش نشده بودميا        

 ! سعادت نبودمي کاش هماينه اصال ا        

 جو ریی تغي و هامون براتای بيتمام مدت شام در سکوت کامل من، حرف ها        
 ن،ی با آن لحن گرفته و سنگاری مازيِ و تک کلمه ای گهگاهي آمده و جواب هاشیپ

 . گذردی هامون ميدر جواب حرف ها
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 شوند ی نمی به نسبت حال خراب صاحبش خالکی چی همانی روشی پيظرف ها        
 .اری شود و بعد هم مازی منی ظرف من صدر نشانی منیو ا

 . رودنیی پامی از گلويزی گذارد چی است و طعم زهردارش نممیحجم بغضم عظ        

 به زور مرا ی است که کسنی اند،ی نه چندان خوشایِ دورهمنی مثبت ايتنها نکته         
 . کندی فهممشان، نمی شنوم و نه می که اصال نه مییوارد بحث ها

 .دهی بغضم به مشامشان رسي بودی دانم شاینم        

 ی خروشانم غرق ملی در سزمانی کردم می دانستم که اگر زبان باز میخوب م        
 !شد

 
 ی مزمانی حساب کردن مي برااری رود و هامون و مازی میی به دست شوتایب        

 توجه به آنها از ی شوند، چون بی موفق به پرداخت مکی دانم کدام ی نمگریروند و د
 . شومیرستوران خارج م

 که نمی بی را ماری مازنی ماشابانی خي مانم و آن سوی منتظر متای بنیکنار ماش        
 .خالف جهت ما پارك شده

 و پشت دی آی مرونی بلند بیی با گام هایی به تنهااری کشد که مازی طول نمیلیخ        
 ی شان حرکت می الك پشتي که با قدم هانمی بی را متایبسرش با فاصله هامون و 

 .کنند

 لی تکمتمی امشب طرفيواقعا برا.  صحبت کنماری خواهد با مازیاصال دلم نم        
 .است

 ،ی از نگراني و نگاهش که ملغمه استدی ای چون مقابلم مستی نياما چاره ا        
 : دوزدی ست را به چشمانم می غم، اخم و کالفگ،یمانیپش
 

 ... گفـی اون مزخرفو مدیهما من نبا _        
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 ستیمهم ن _        

 
 ...هست گوش کـ _        

 
نفسش را با فشار و .  شودی صحبتش مي اش مانع ادامه ی زنگ گوشيصدا        

ام چشمم که به ن.  آوردی مرونی ببشی اش را از جی فرستد و گوشی مرونیکالفه ب
 :می گوی مرمی گی از او فاصله می که قدمی افتد، در حالی نشسته بر صفحه ميژاله 

 
 !يبهتره بر _        

 
 نی ماشي آن سو بایتقر.  شودی صدا دارش همزمان ميپشت کردنم با نفس ها        

 سرد و ي شود و بله ی اش قطع می زنگ گوشي صداي روم و بعد از لحظه ایم
 . شودی دور مشی و کم کم صداندی نشیخشکش در گوشم م

 
 ی چرخم و هامون را مقابلم می به پشت مندی نشی شانه ام مي که رویبا دست        

 :  کندی نگاهم می از ناراحتی ناشيبا اخم ها. ننمیب
 

 .نی کردی شد اما کاش با هم صحبت می دونم چیهما من نم _        
 

 ی هنوز کالفه مشغول صحبت است و گاهنمیب ی کنم و می نگاهش ميلحظه ا        
 . اندازدی به جانب ما میرکی زری زینگاه

 دانم در ی که میهمانطور که بغض لعنت. ستیواقعا حالم خوش ن.  توانمینم        
 :می گوی لرزان می کنم، آرام و کمی کنترل می خواهد کرد را به سختدای نمود پمیصدا
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 خواد یاصال دلم نم...  کنمری تفسی کسيامشب اصال حوصله ندارم حسمو برا _        
 خواد ی کس رو نمچیدلم حرف زدن با ه...  کنمهی کس توجچی هيخودم رو برا
 !نی خوام برم خونه بخوابم، همیهامون، فقط م

 
 فشارد و ی را متای بنی ماشموتی ناراحت از حال ناخوشم، ری حرف و با نگاهیب        
 کند، ی در هم سوار شدنم را نظاره مي که با اخم هاياری توجه به مازی مکث و بیمن ب

 باشعور بودن ندارم، تا بتوانم ي برای حوصله و توانچی و واقعا هنمی نشی منیدر ماش
 .اورمی بر زبان بیو خال  خشکی خداحافظکیحداقل 

 ي روی حرفچی هی آرام و بیلی کند و خی می خدا حافظاری با مازتای که بنمی بیم        
 . کنندی ماند و صحبت می کنارش ميهامون اما چند لحظه ا. ردی گی جلو جا میصندل

 
 دهد ی به من منهی نگاهش را از آنی شود قبل از روشن کردن ماشی سوار میوقت        

 :دی گویو عذرخواهانه م
 

 !اوردمشی همرام مدی من شد نباریتقص _        
 

سرم را به .  کم کم در حال روان شدن هستندمی دهم چون اشک های نمیجواب        
 آن طرف ی در هم کمي که با اخم های چسبانم و چشمانم را بر قامتی می صندلیپشت

 . بندمی کند، می مرا نگاه مقای سو که نه، دقنی ابیتر دست در ج
 

 به خانه ی آرامی و با خداحافظردی گی مهربان مرا در بر متای به خانه، بدنیبا رس        
 باز می خودش در خانه را برادی و با کلدی آیاما هامون دنبالم باال م.  رودیخودشان م

 سو نی و به ادی آی مرونی باز شدن درب خانه از آَشپزخانه بي کند و مامان از صدایم
 . کشدیسرك م
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 . شودی ما محو مدنیا د اش بی متبسم و راضيچهره         

 : دهدی با مکث و مردد جوابم را می که کممی گویسالم م        
 

 ...سالم مامان جان _        
 

  رومی مشی پی کنم و قدمی بگذارم رها می آنکه درون جاکفشی را بمیکفش ها        
 

 ... شـيزیچ _        
 

 ی آورم و مامان هم سکوت می خودم نمي و به رونمی بی هامون را مياشاره         
 شی دهم هامون شرح ماوقع را برای محی زنم و ترجی به مامان ميبه زور لبخند. کند
 .دیبگو

 . بندمی شان مي پچ پچ گونه ری زي صداي شوم و در را به رویوارد اتاقم م        
 

 . کندی و چابک از چنگالم فرار مزی که تی انگار من و خوابمیگرگ و آهو شده ا        

 کشانم و از اتاق خارج ی مرونی پتو بری تنم را از زده،ی فای جدال بنیخسته از ا        
 گذرم و به سمت ی باز اتاق مامان ممهی از مقابل درب ننی پاورچنیپاورچ.  شومیم

 . رومیآشپزخانه م

 ي سبز درون قوري چایاندک کنم و ی آماده به خدمت را روشن مشهیسماور هم        
 . رومی و به سمت پنجره مزمی ریمخصوص م

 همه جا غرق ک،ی و درشت دور و نزدزی روشن ريبه جز تک و توك چراغ ها        
 . ستیکیدر تار
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 ی کدامشان ندارم، غوطه ور مچی بر هیلی که درواقع تحليآنقدر در انبوه افکار        
 شوم مامان دارد ی پرم و متوجه می از پشت سر در جا می تق و توقيمانم که با صدا

 .زدی ری آماده کرده اش مي سبز آماده شده را درون فنجان هايچا
 

 ؟ي خواب شدیب _        
 

 . کردمدارتونی بدیببخش _        
 

 ! بودمداریب _        
 

 .نمی کند بنشی گذارد و اشاره می مزی ميفنجان ها را رو        

 . کنمی و دستم را دور فنجان داغ حلقه منمی نشی می صندليرو        

 . در تنم نشسته بود انگارشی سالها پيامروز بعد از سالها باز هم آن سرما        
 

 حرف یگفت اگه خودت خواست...  نکنميکنجکاو...  نپرسميزیهامون گفت چ _        
 !ي حرف زدن نداريگفت امشب حوصله ... ی زنیم
 
 کس را چی من و مامان واقعا به جز هم هدمی دی کردم می فکر مقی دقیوقت        

 دیصحبت کردن با او شا.  کردی ما فرق ميهر چند هامون هم بود اما رابطه . مینداشت
 . کردی از شدت حال بدم کم میکم
 

  شده؟ی چی گیبه من نم _        
 

 دی کند، از بس که ناامی منمی غمگشتری آورد اما بی را کش ممی لب هایتبسم        
 .چارهیاست ب
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 : زنمی به اصل مطلب مي مقدمه اچی هیب        
 

 ...شهی کردم میمامان من فکر م _        
 

 :دی گوی کند و می نگاهم میکم        
 

 اره؟یمنظورت ماز _        
 

 .مامان _        
 

 :ردی گی زند و دستم را در دست میفنجانش را کنار م        
 

 زمیجانم عز _        
 

 : دهمیبغضم را فرو م        
 

 گهیبه خدا االن د.  تونم فراموشش کنمیمن نم...  منهی از زندگی جزئدیفر _        
اما اون شش ماه و قبلش ...  باورم کنگهی مامان تو رو خدا تو دستیحرف از عالقه ن

 ... از منهیباالخره جزئ...  تونم از ذهنم پاك کنمیرو که نم
 

 .ی کنتی به خاطرش خودتو اذدی تو که نبازمی امر واضحه عزهی نیا _        
 

 :دی گوی نگران می آورد و کمی به دستم میفشار اندک        
 

 اری نشده، به مازی خالدیبه خاطر حرف من که اون روز گفتم تا دلت از فر _        
 ... من منظورم؟یختی به هم رينجوریاب نده، اجو
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 ... کردمی مدواری اماروی مازدینه مامان من اصال اشتباه کردم نبا _        

 
 :دی گوی کند و می نگاهم میکم        

 
  گفته؟يزیچ _        

 
 یرقاما انگار ف...  فرق دارههی کردم اون با بقیمن خب فکر م...  دونم مامانینم _        

 ی بهتر میلیآدما تو دعوا حرفاشونو خ... ادی من کنار بي تونه با گذشته ینداره، اونم نم
 ... حرف دلشونهگنی میهرچ... زنن

 
 :دی گوی انگار انتظارش را نداشته باشد میکم        

 
 دعواتون شده؟ _        

 
 !مطلقه م...  از منه کهبیع... ستی اون نری تقصیعنینه،  _        

 
 . کندیاخم م        

 
 تو رو طی همه آدم شرانیا... يمگه جرم کرد...  چه لحن حرف زدنه هما نیا _        
 ی دوندگکمی و ی قانونی پزشکهی شانس رو ندارن که با نیدر ضمن همشونم ا... دارن

 . کنندیبتونن شناسنامه شون رو سف
 

 چیمن اصال، به ه.  دهمی در هم تکان مي و اخم هایتینارضاسرم را به شدت با         
 . خواستی کار را نمنیوجه دلم ا
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 رو يزی خوام چیمن نم...  بشهدی خوام شناسنامم سفیمن نم...  خوام مامانینم _        
 بار هی ی وقتی چيبرا...  خبیکه چ...  خوام خودمو سانسورکنمینم... پنهان کنم

 دختر هیحاال هم ...  بار ازدواج کردمکی...نمیمن هم... ازدواج کردم پنهانش کنم
 خواد با ی می خوام اگه کسیمن م...  رو بپوشونمتیواقع نی خوام ایمن نم... مطلقه م

 ...شهیاما انگار نم... رهی بپذي جورنیمن باشه منو هم
 

 : کندی چشمش را پر ميغم کاسه         
 

 نی دونم خودش که با ای که من مییبحث خانواده ش جداست اما تا اونجا _        
 . نداشتیمسئله مشکل

 
 :می گوی دهم و آرام میسرم را تکان م        

 
 ست،ی نی کافنی ما اطیاما تو شرا... یلیخ...  فهمم دوسم دارهیمامان من م _        

 ... به من اعتماد ندارهیوقت
 

 : کنمی کند که آرام زمزمه میر نگاهم مساکت و متفک        
 

فکر کردم ... شهیفکر کردم م...  فرصت به خودم بدمهیمامان من خواستم  _        
 که عوض هی افکار بقنمی بیاما حاال م...  عوض شدهزیجون من عوض شدم انگار همه چ

 دهی فای رسه، بی نمیی عالمه آدم، به جاهی نی ب،ییتالشِ تنها... شهیمامان نم... نشده
 .ست

 
 . کنمی را نخورده رها مي مانم و چای نمیمنتظر حرف و جواب        
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 . کشانمی شوم و آرام آرام تنم را به سمت اتاقم میبلند م        

 گرگ شی پی خواب کميچه خوب که با مامان حرف زدم، حاال انگار آهو        
 .چشمانم کم آورده

 !داغونم! خسته ام.  بس استگرید        

 . اندازمی تخت مي کنم و تنم را رویفکرم را قفل م        

 . کشمی سرم مي کنم و پتو را رویپا در شکم گلوله م        

 ! کردیکاش گرگ آهو را شکار م        

 بلند ي گام هاشی کنم و به جای نفس نفس زنان سرعتم را کم مدن،یخسته از دو        
 ی حسابدنی ساعت دوکی. رمی گیدر همان حال ساعتم را مقابل صورتم م.  دارمیبر م

 .حالم را جا آورده بود
 

 بودم حاال هرچند در دهی را دمی شدم، آخر باباداری بیصبح با حال نسبتا خوب        
 ! از جنس کوهی اما بابا داشتم؛ پشت و پناهایخواب و رو

 
 بعد از ي نبودم اما باز هم سنم به سالهاشی بیی کوچولوي که در خواب همانیبا ا        

 را شیبابا آنقدر در خواب ناز هما. به هر حال هرچه بود خوب بود. دی رسیفوت بابا م
 خواب چند نی کردم با همی صبح چشم گشودم، حس مي به روی بود که وقتدهیکش

 . گذاشتهشی نبودن هاي جاي رویساعته مرحم

آنقدر مرا به .  شدی بود که نبودش باورم نمی ملموس و باور کردنآنقدر خوابم        
 دور و محو به ي به نظرم خاطره اشی های و تلخشبی برده بود که اصال دمی هایکودک
 خواست حداقل هر شب او را در ی بود که دلم میآنقدر حسش عال. دی رسینظر م

 .بشم  هم که شده، داشتهایهمان خواب و رو
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 . دهمی سرعت ممی نوشم و باز به قدم های ام می آب معدني از بطري اجرعه        
 

 در بهبود حال خرابم داشت، اما یی به سزاری بودم تاثدهی که دی که خوابنیبا ا        
 گرفته بودم و هر چند ادی از او ی با طوبی هم بود که در سه سال زندگيگری دينکته 

 بابا دنی کردم، اما به هر حال امروز مخصوصا با دی می کوتاهشی در اجرای کمیگاه
 . کردنش داشتمی در عملیسع

 
شب ها کوله اش .  کردی روز قبلش را با خود به روز بعد حمل نمي غم هایطوب        

 ای عکس، با قدم زدن با مرور خاطرات، دنی با ده،ی گری کرد، حاال با کمیرا سبک م
 . کردیوزش را سبکبال آغاز م کرد، اما ری که آرامش ميهر کار

 اما صبح روز دمی شنی را مشی هاهی گري آمد که شب ها صدای مشی پیگهگاه        
 ی می توانست صبح ها را زندگی نمانده بود و تا آنجا که می در او باقي نشانه اچیبعد ه

 .کرد

 ی زدم که طوبی انداختم، به خودم تشر می امر مهم را پشت گوش منیهر گاه ا        
 !ي نداری کند، تو که در برابر او غمی کار را منیبا آن همه درد ا

 
  ما چطوره؟ياحوال مشاور دونده  _        

 
امروز واقعا انتظار .  دهدی کند و نگاهش را به من می ممی را با من تنظشیگام ها        

 : را نداشتمدنشید
 

 ن؟یسالم، شما خوب _        
 

 اد؟ی می قروقاطماتی به نظر سیکمی يتو چطور...  گذرونمیفعال دارم م _        
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 داوود و هامون ي کل کل هاادی مدل حرف زندش مرا به نیا. ردی گیخنده ام م        

 . اندازدیم
 

 مشخصه؟...  کردم خوب باشمی سعیلیخ _        
 

 :دی گوی دهد و با لبخند می منی اش را چینی بیکم        
 

 ...يدی دوی نمينجوریمدت ها بود ا...  فهممینه اما من م _        
 

 . دهمی تکان مدشییسرم را به تا        

 بسته به حال میو قدم ها.  زدمی فقط قدم مشتری گفت مدتها بود که بیراست م        
 ی که جوش مییاما وقت ها.  گرفتی متفاوت به خود ميخوب و بدم سرعت ها

 . بردمی پناه مدنی داشتم به دوي فوري هی به تخلاجیآوردم و احت

 .رمی گی مقی عمی نفسادشیاز ! ری بخجی در ساحل خلمی هادنی دوادیآخ خدا         

 ی ها و تلخيری و درگروزی خواهد فکرم را باز مشغول دیبه هر حال حاال دلم نم        
 . کنمی لبخند زنان بحث را عوض ملی دلنی کنم به همشیها
 

 ن؟ی داشتبتیشما چه خبر دو هقته غ _        
 

به هر حال انقدر خسته بودم ... البته خداروشکر.  شدهادی زیلی شرکت خيکارا _        
 . اومدمی شم به جاش عصرا مداری تونستم زودتر از خواب بیکه صبح نم

 
 : پرسمی که ممی دهی مریی تغی خروجي را همگام و همزمان به سوریمس        
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 ن؟یهنوز در حال فکر کردن هست _        
 

 : دهدی شود و سرش را تکان می ميجد        
 

 ...هی سختمیتصم _        
 

 . سخت نباشهشیری گجهی نتدورامیام _        
 

 : دهدی مرونی بقینفسش را عم        
 

 نطوریمنم هم _        
 

 مشابه در ي هايری گمیتصم.  برسدجهی با خودش به نتوشی بودم داردواریام        
 ات يری گمی تصمی سخت است و وقتمی که قبال شکستش را تجربه کرده ایمسائل

 شود و من فقط ی مرتبط با خود عاملِ شکست باشد هزار برابر سخت تر مقایدق
 . نداشته باشدباره برسد که شکست دوي اجهی به نتوشی داردوارمیام
 

 ؟ي داریخانم مشاور انگار مالقات _        
 

 آورم و در همان حال که چشمم در ی و سرم را باال مرمی گی ممینگاه از قدم ها        
 :می گوی چرخد، میجستجو م

 
  میمگه زندان _        

 
 .اری شود با چشم در چشم شدنم با مازی همزمان ممانیخنده         
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 ی را داشتم، اما فکر مدنشی که از او دارم، انتظار دیق شناختخب دروغ چرا طب        
 نه ساعت هفت صبح مقابل پارك در حال دیایکردم عصر که کالس دارم، به مجتمع ب

 ! باشدستادهی منتظرم اوش،ی با داري روادهیپ
 

 . کنمی پوف مرونی اراده نفسم را بیب        

 .دمی دی را اتفاقوشی کردم که داری ثابت مدیحاال حتما با        

 . بودمدهیکه اصال دو هفته بود که او را ند        

 گری اگر در پارك همدی حتم؛ی کنی نمي روادهی گاه همراه هم پچیکه اصال ما ه        
 .می داشته باشی مرض،ي درد،ی حرفنکهی مگر انم،یرا بب

 
 کند انگار که چند ی را جلب موشی توجه دارشی ام به سورهیسکوت و نگاه خ        

 :دی گویقدم مانده به او آرام م
 

 تشونی از زن ها حسودن و حس مالکشتری بیلی اما خدنی بروز نمشهیمردها هم _        
 ریی حس رو تغنی ای تونیو چون نم...  خودخواهانه باشهدی و شاشتری بیلی خیلیخ
 !ی خودت زهرش کني تا براي حس لذت ببرنی کن از ای سع،يبد
 

 هم از اشاره اش به رابطه ام با یلی نداشتم و خی شکوشی بودن دارزیخب در ت        
به هر حال قبل از آنکه .  را نداشتمدنشی انتظار شندی کنم، اما شای شک نماریماز

 : رساندی ماری دهد و خودش را به مازی را سرعت مشی نشان دهم، قدم هایواکنش
 

 . خاناریه سالم مازبه ب _        
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 به ی نشاند و قدمی لبخند بر چهره ماریدر کمال تعجب و برخالف انتظارم ماز        
 دنی توانم باال پری فشارد و من نمی شود و دستش را محکم می تر مکی نزدوشیدار

 تر قی که لبخندش عمدی ماند شای پنهان نماری مازدی از دنی را کنترل کنم و امیابروها
 . شودیم
 

 .دیخسته نباش... ریسالم صبح بخ _        
 

امروز ... امی مدت بود نتونسته بودم بهیمنم ...  چسبهی مدنیهوا سرده اما دو _        
 ...جبران کردم

 
 ی مي هستم که حضورش را شفاف سازوشی دارادیو من چقدر متشکر شعور ز        

 .کند

 شود و نگاهش ی از هم جدا مشانی دهد و دست های دوباره سرتکان ميبا لبخند        
 :دی گوی مد،ی وجودش شاي دهد و با عشق با مهر و با همه یرا به من م

 
 !زمیسالم عز _        

 
 که باعث ندی نشی موشی داري از لحن پر حس و حالش بر چهره ی ناشيلبخند        

 .زدی ررونی از زبانم بی سالمي خجالت بکشم و تنها نجوای شود کمیم

 شود و ی مي با حس و حال امروزش آش شله قلم کارشبمی و حال ديدلخور        
 ای روم شی قصد داشتم به سمت تمام کردن پشبی فهمم که من دینم.  کندی مجمیگ

 حالم که ری مانم در تفسی شود باز و می می قروقاطمی هامی سوشینه، به قول دار
 . کندی توجهم را جلب موشی اش خطاب به داري جديصدا
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 ي از من توشتری بیلی کنم شما خیفکر م...  خواستم ازتون تشکر کنمیم _        
 ! که متاسفانه من نتونستميکار... نی سخت به هما کمک کردطیشرا

 
 : کوبدی مشی به بازوی دستوشیدار        

 
 خانوم مشاور شما، کم به مشکالت من نیا... ستی حرف ننی به ایاجی احتچیه _        

 !کمک نکرده
 

 دهد، انقباض ی به او نسبت مرکانهی زوشی که داریتی از صفت مالکنمی بیو م        
 :دی گوی خوش می با حالمانی خطاب به هردونباری شود و ایچهره اش نرم م

 
 !دی داشته باشیروز خوب _        

 
 ي قدم هانی رود و ای از جانب ما به سرعت می حرف و جوابي برای فرصتیب        

 چسبد و ی که نوك کفشش به نوك کفشم مدی آی مکمی است که آنقدر نزداریماز
 : امی صوتي با لحن خاص خودش، به تارهاشینجوا

 
 ! من بد شده همادنی خواد فکر کنم حال خوبت با دیدلم نم _        

 
 : دهمی به چشمانش ممانی هدی به هم چسبينگاهم را از کفش ها        

 
 ! بد بودیلی حالم خروزید... خوبم، اما _        
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 دهید "یحام" شهیدروغ چرا من او را هم.  ام را نشان ندهمي توام دلخورینم        
 زد انگار ی مشی داشت نی حامنیحاال اما آن ته دلم حس ترس از دست دادن ا. بودم

 : کندی رو مرویو من مانده بودم در حال و احوالم که باز لحن زمزمه اش افکارم را ز
 

 !زمیمن واقعا متاسفم عز _        
 

 ؟ی که گفتيبهش فکر کرده بود _        
 

  کنم؟ی مهی دارم توجی بهت بدم که فکر نکنیچه جواب _        
 

 ! فکر کردمزای چیلی به خشبیمن اما د _        
 

 . گرفته باشدمیانگار منظورم را از فکر ها.  کشدی بندد و آرام نفس میچشم م        

 :دی گوی کند و آرام میچشمانش را باز م        
 

 رو دادم به روزی ديسبد ظرفا...  رفتم دم در خونتوننجای اامی بنکهیقبل از ا _        
البته اگر خودت، دوست داشته ... ی من باشمادرت و ازشون اجازه گرفتم امروز رو با

 !یباش
 

 : کنمی اراده زمزمه می شود و بی مسی دانم چرا چشمانم خینم        
 

 !دمیخواب بابامو د... شبید _        
 

 که عاقبت از حصار ی شود با قطره اشکی همراه مزمشی عزری نظی بيو زمزمه         
 . شودیچشمانم آزاد م
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 کنم اما ضی عرق کرده ام را تعوي تا من لباس هامیخواسته بودم اول به خانه برو        

 توانستم ی گرفته بودم، چون واقعا نمي اقهی با عجله دوش دو دقمیدی به خانه رسیوق
 .خودم را در آن حالت تحمل کنم

 یبت کنم و وقت صحاری بود فکر کرده بود نخواسته ام با مازدهی مرا دیمامان وقت        
 ی لباس آمده ام واقعا خوشحال شد و هنگام رفتن با نگرانضی تعويمتوجه شد برا

 : خانه کرده در نگاهش گفتي مادرانه يها
 

 یخودت، حس و حالت رو براش معن. دیبا هم حرف بزن. مامان جان عجله نکن"        
 خودت ی اما تا وقت باشنکیآدما هرچقدر هم که بهت نزد... کن، نخواه خودش بفهمه

پس ...  شنی متوجه اصل حالت نمياری و به زبون نیحست رو براشون شفاف نکن
 " گذرهی می تو دلتون چدی فهمیم ندیسکوت نکن، باهاش حرف بزن، تا حرف نزن

 
 شود ی مکی که نزدي کنم، درست تا لحظه ای چشم گرفتن آمدنش را نگاه میب        

 .ندی نشی ممیو روبرو
 

 دن؟یرس _        
 

 . ده به منینه هنوز زوده، مارال گزارش لحظه به لحظه م _        
 

 :ندی نشی اش بر چهره ام ميادآوری از يلبخند        
 

 طونهی شیلیخ _        
 

 ! دوس دارهیلیتو رو هم خ _        
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 : دهمی تکان میسرم را به نف        

 
 دن؟ی بار دهیبا همون  _        

 
 : شودی به سمتم خم میکم        

 
...  بوددهیعکساتو از خودتم زودتر د!... دتی دی مي بود که حضوري بارنیاول _        

 . تهراني هی حدش تو آتلی بي هاي کنجکاویالبته در ط
 

 ي درون تابه که توسط پسرجوان روزِی خوش آب رنگ و اشتها برانگياملت ها        
 .می کنی سکوت مرند،ی گی قرار مزیم

 را کنار زی مي نان سنگگک برشته و گرم درون سبد روي تکه هااریبا رفتنش ماز        
 :دی گوی گذارد و مهربان میدستم م

 
 .ي گرسنه موندزمیبخور عز _        

 
 زمی کنم، عزی فکر مرمی بگمی آنکه نگاهم را از املت خوش رنگ روبرویو من ب        

 رد،ی گی مي را به بازدمی بددی افتد چقدر دل ندی که از زبانش نمي ماندگاريها
 !امروز

 ! ستیبیامروز اصال روز عج        
 

 ی مری سری از املتم سیمی است که بعد از خوردن نادیآنقدر مقدار هر پرس ز        
 .شوم
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 يزی چیلی من مانده و خودش خي رهی خاری مازنم،ی بی کنم میسرم را که بلند م        
 . کم شده باشدشی روبروي لقمه از تابه کی تنها در حد دیشا. نخورده

 :می گوی گفته باشم ميزی آنکه چيفقط برا        
 

 !ادهی زیلیخ _        
 

 دانم فقط ی نمی کالفه، کمی ناراحت، کمی دهد و کمینگاهش را همانطور ادامه م        
 :دی گویم
 

 .ی رو فراموش کني کردشبی دي هر فکرشهیهما م _        
 

 :می گوی کنم و می مشغول مزی مي با تکه نان رويدستم را به باز        
 

 !اما آزار دهنده نه...  کننده بودری خانوادت واقعا برام غافگدنی دروزید _        
 

 ...سـیالزم ن...  تند رفتم روزیمن د _        
 

 ... با مامان صحبت کـشبید... اری مازمی حرف بزندیبا _        
 

 :دی گوی معی گذارد ادامه دهم سرینم        
 

 !منم صبح باشون صحبت کردم _        
 

 :می گویکنجکاور م        
 

 ؟ی گفتیچ _        
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 : دهدیتخس ابرو باال م        

 
 . بودیخصوص _        

 
 .دی گشایه چهره اش را م پرد کی مرونی از دهانم بي اراده تک خندیب        

 :دی گوی مکث میبا کم        
 

 . عاشق دسپختت شدنروزیژاله و بچه ها د _        
 

 :می گوی مدیناام        
 

 .ومدیخواهرت از من خوشش ن _        
 

 : کندی بندد و باز می چشم مدی کنترل خودش شاي براي کند و لحظه ایاخم م        
 

 ؟يدی رسجهی نتنی به اي چطوری بگشهیم _        
 

 ! دارمشتری شدن بی عصباني برالیمن دل... یشی میچرا عصبان _        
 

 لی متعجب تبدی کمي مکث به لبخندی جمله ام با اندکدنینگاه پر اخمش با شن        
 . شودیم

 .خودم هم انتظار گفتنش را نداشتم اما گفتم انگار        

 :دی گوی اندازد و می مزی به مینگاه        
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 رو تشی عصبانیکی یکی راحت الی تا بانو با خمی قدم بزنمی بري شدریاکه س _        
 ! کنهیسر من خال

 
 :می گوی می ساختگتی بازم و با همان جدیخودم را نم        

 
 !کنهی پام درد مدمی دوادینه ز _        

 
 : کندیاخم م        

 
 ؟يخب چرا خودتو خسته کرد_        

 
 ! بودختهی نفر اعصابمو به هم رهیچون  _        

 
 کند و بلبل ی ناز ماری مازي برانی چننی که ایی همانی مانم در عجب ایو باز م        

من ! ی منِ زخمنی است در ادالورودیانگار جد.  شناسمی نمیلی هما را خنی من ا،یزبان
 !ارها نکرده بودم کنیدر عمرم از ا

 که عشق را از می بگونانی توانم با اطمی شوم اما می از دست خودم معذب میکم        
 خاص رها ینفسش را با حال.  کندیآنفدر که زالل نگاهم م.  خوانمی ماریچشمان ماز

 . زندی کند و چشمانش برق میم

 . دهدی مي را جمع کند و سفارش چازمانی کند تا میبه گارسون اشاره م        

 . کشدی گذارد و خودش را جلو می مزی ميبعد از رفتنش دستش را رو        
 

 ... به تو ندارهی ربطنیا... رجوشهیژاله ذاتا د _        
 

 ؟ي تنهاشون گذاشته بودشبید _        
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 و مارالم رفته بودن پل دی بخره سعی خواست سوغاتیژاله م... زمینه عز _        

 . کاش نکرده بودميخواجو منم از فرصت استفاده کردم که ا
 

 :می گوی مقدمه میمامان گفته بود حرف بزن، پس ب        
 

 من ی دونی میتو که بهتر از هر کس... ستمی ناراحت ندی من از ازدواج فراریماز _        
 !خودم خواستم

 
من که گفتم تند ...  کنمیهما جان خواهش م...  دلمزی دونم عزی دونم میم _        
 !رفتم

 
  ؟ي بشنويدوست ندار _        

 
 اما دوست ندارم با گفتنش ی و تو برام حرف بزننمی که فقط بشنمیمن عاشق ا _        

 !ی بشتیاذ
 

 ! بگمدیبا...  شمی نمتیاذ _        
 

 بگو _        
 

 از من انتظار دینبا...  به مامانم گفتمشبید... گمی دروغ بهت نماریمن ماز _        
 . گذشته مو کامل فراموش کنمیداشته باش

 
 !ندارم _        
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 به گذشته نسبتش ي هر وقت حالم گرفته باشه تو بخوانکهی ترسم از ایمن م _        
 ...يبد
 

 !بغض نکن _        
 

 حرف نی ادیبا.  دهمی منیی را به شدت پامی و آب گلورمی گی نگاهم را معیسر        
 . نشوممانی شد و نکردم پشی که می تالشي وجدانم براشی زدم تا بعدا پیها را م

 . چشمم خشک شودي کنم تا تری کنم اما سرم را بلند نمیبلند شدنش را حس م        

 و دی آیتنش م نشسي و کنترل بغضم هستم که دوباره صدایابیمشغول باز        
 مهربانش ي و صداردی گی شود و مقابلم قرار می مختهی روانی که درون لی آبيصدا

 : کند انگاریکه گوشم را ناز م
 

 .زمیبخور عز _        
 

 . نوشمی می دارم و کمی را بر موانیل        
 

 و ي گذرد که همان پسر جوان با دو فنجان بزرگ چایچند لحظه در سکوتمان م        
 دنشانی شود و بعد از چی مکی نزدمو،ی لي شده دهی بري و حلقه هایدو نبات چوب

 . رودی مز،ی ميرو

 ی شود و وقتی من مي حرف مشغول هم زدن نبات درون فنجان روبروی باریماز        
 :دی گوی شود میکامال حل م

 
 ؟ي هم دوست دارمویل _        
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 ی پرسد خنده ام می کارشناسانه میتی با جدبایتقر که ی دانم چرا از سوالینم        
 . به فازمان نداردی ربطچی چون هدیشا. ردیگ

 که ی و در حالندی نشی بر چهره اش مقی عمي لبخندندی بیخنده ام را که م        
 :دی گوی دهد آرام مینگاهش را باز به فنجانم م

 
  اممویمن عاشق ل _        

 
 :می گوی می وقتستی نشی بي زمزمه امیصدا        

 
 منم _        

 
 ی به سمتم هل می که فنجان را کمی اندازد و در حالی ممی درون چاموی ليحلقه ا        

 : کندیدهد زمزمه م
 

 .هیاشتراك خوب _        
 
 

 که فضا را پر يزی دل انگیقی موسي و صدانی دلنشی را در سکوتمانی هايچا        
 .می نوشیکرده م

 آنکه دستم را ی گذارم و بی مزی مي نوشم، فنجان را روی جرعه را که منیآخر        
 :می گوی شده مقی که به جانم تزریاز دسته اش جدا کنم با آرمش

 
 که تو یماتی بودم از تصممونی پشکمی بودم، دهی فقط ترسکمی روزیمن د _        

 ... فکرا گرفته بودنی حالم به خاطر ایعنی! گذشتم گرفتم
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 !منه احمقم با حرفام حالتو بدتر کردم _        
 

 : دهمی گرفته اش مينگاهم را به چهره         
 

 ...دمی تونم بهت حق می تو نمي ذارم جای خودمو میمن وقت... يتو هم حق دار _        
 

 ی همان حس م کنم و بای را کامال از چهره اش حس مشبی اش بابت دیمانیپش        
 :دیگو
 

 ... کردم اما خودخواهانه برخورد کردمی مدی که من بايکار _        
 

 واقعا اری خواهد به خودم هم که شده اعتراف کنم که حرف زدن با مازیدلم م        
 . کندیآرامم م

 . بگذارمانی خورد را با او در می ربط در سرم چرخ می که هر چه با ربط و بنیا        
 

 هم، گهی کس دي غرض خودش رو بذاره جای آدم بتونه کامال بنکهیاما خب ا _        
 با هم حرف زی االن راجع با همه چنی دم مثل همی محی ترجشتریمن ب...  سختهیلیخ

 ...می برشی با حدس و گمان پمی تا بخوامیبزن
 

 کنم، خب یود فکر م که مشابه اش را مامان قبل از آمدن گفته بي به جمله ایکم        
.  دهمی مزینگاهم را به م.  حرفشان را قبول دارمگریحاال د. ندی گویانگار راست م

 :می گوی گذرد که میچند لحظه در سکوت م
 

 ... باهات تماس نگرفتگهینسترن د _        
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 : کندیموشکافانه نگاهم م        
 

 چطور؟ _        
 

 ی که می موقعي ذارم برای که دوست ندارم رو میی من معموال فکرای دونیم _        
 ... شمی کنم و راحت می ش مهی کنم همون موقع تخلی حس مينجوریدوم ا

 
 : دهدی تکان مدیی به تاي محو سريبا لبخند         

 
 خب؟ _        

 
 به سمتم ی شود کمی کنم که باعث می مکث میقبل از آنکه حرفم را بزنم کم        

 :خم شود
 

 ؟ی کنی فکر میبه چ _        
 

 ... وقت اشتباه برداشـهی خوام ینم...  گمی من دارم فکرامو بهت ماریماز _        
 

 اشتباه کردم و معموال اشتباهاتمو تا اونجا که بتونم تکرار شبیمن د..  زمیهما عز        
 ...ی و بترسی بش مرددي هر حرفت بخوايدوست ندارم برا...  کنمینم
 

 :می گوی راحت تر میالی دهم و با خی تکان مدشییسرم را به تا        
 

 وقت دوست نداشتم چی من هيراستش رو بخوا... امروز مدام تو فکرم بود _        
 ... جراتش رو نداشتمدی دونم شایخودمو بذارم جاش، نم
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 ؟یجرات چ _        
 

 اومده نگاه کنم، آدم شی پاناتی اون که به جردی از دمدی ترسیم.  دونمینم _        
 ... برام قابل تحمل نبودنیبده خودم باشم و ا

 
 ؟یحاال چ _        

 
 .می که گرفتم راضیمیاز تصم.می که االن هستم راضیی دونم حاال از جایفقط م _        

 
 ؟ی باهاش صحبت کنيحاضر _        

 
 : کنمی مشکوك نگاهش میکم        

 
 نطوری کنم ما همی فکر میی جوراهی!  خوادی رو واقعا دلم نمیکی نی اارینه ماز _        

 که تموم شده ییزای چری درگگهی خوام دینم.  بهترهیلی خمی هم بمونيتو پرده برا
 .بشم

 
دوست ...  فرستادهغامی پهیاونم احتماال حست رو درك کرده چون فقط برات  _        

 ...شی بخونيدار
 

 دارد و ی بر مزی مي اش را از کنار دستش روی کنم که گوشیمردد نگاهش م        
 .ردی گی را مقابلم مامشی جستجو پیبعد از کم

 دهم که با ینگاهم را به چشمانش م.  رودی نمی به گرفتن گوشیدستم کم        
 را از دستش ی شود گوشی باعث منی گذارد و همیمحبت و مطمئن چشم بر هم م

 .رمیبگ
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 .سالم"        

منو ...  خواستم ازت بخوام کهیفقط م...  خوام باعث آزارت بشمیببخش واقعا نم        
 .یببخش

 دونم ینم... ي داری قلب مهربونیلی خیلی خواست بهت بگم که تو خیدلم م        
من !  کردمیرها نم بهی غرهی ي براموی تو قرار داشتم، زندگگاهی من اگه تو جادیشا

 .واقعا ازت ممنونم

 ي خانوادم، از پدري کسانم، از اعضانی ترکی ضربه ها رو از نزدنی که بدتریمن        
 وقت انتظارش رو نداشتم که چی مادرش؛ خوردم، هی دختر بي بود برای پناه مدیکه با

 ی ازش نداشتم و اصال نمي انتظارچی در حقم بشه که هی لطف از طرف کسنیبزرگتر
 !تونستم داشته باشم

 زی چچی هگهی بدون که من دنوی فقط ا،ي و حقم دارادی دونم از من خوشت نمیم        
 سرنوشت برات نی بهتردوارمیام...  من باشهیی تنها دارادی فردی شاز،ی چچیه. ندارم

 ".ونتمیرقم بخوره و بدون من تا ابد مد
 

 وفتد،ی که نگاهم در چشمانش ني کنم طوری می شود و سعیر م تایچشمانم کم        
 . کندی و نوازشش مردی گی را پس دهم، اما بالفاصله دستم را در دستش میگوش

 بکشم که محکم رونی خواهم دستم را بی مي ارادری غی واکنشی معذب و طیکم        
 :ندی نشی باز به نوازش گوشم مشی و نجواردی گیتر م

 
 !به من نگاه کن_        

 
 . دوزمی دهم و نگاهم را با مکث به چشمانش میآب دهان را فرو م        
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 . کندی نگاهم منانی پر از اطمتیپر از مهر پر از حما        
 

 ،ی داد بزنی اگه خواست،ی کنهی گریاگه خواست...  خودت باش،یبا من که هست _        
 ...ي اصال فحش بدیخواست اکه ،ی کنهی گالیاگه خواست

 
 من ي و خودش هم از خنده ردی گی که خنده ام مدی گوی ميرا طور "فحش"        

 : دهدی نرم به دستانم مي خندد و فشاریم
 

... تو فقط باش با من...  تکرار نشهشبی اتفاق دگهی دهم دیهما من بهت قول م _        
 !نیهم
 

 قهوه ي به رگه هایدست.  کنمی نگاه منهی ام در آ کوتاه و مرتب شدهيبه موها        
 ی چهره ام را مي لبخندنیری کشم و ناخودآگاه نقش شی ها می مشکانی رنگ ميا

 .دیگشا
 

 " شکرتایخدا "        
 

 کوتاه ي مونی من عاشق اي کنم؛ آری کنم، فکر می کنم، فکر میو، فکر م        
 .هستم

 قای گذارد؛ دقی مشی که خوده من را به نماییموها.  هماستي که نشانه ییموها        
 تازه سر ي که حاال هستم، تا جوانه یی به جادمی که ذره ذره کوتاه شدم تا رسياز روز

 . وجودم از نو سبز شوديبرآورده 
 

 " شکرتایخدا"        
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 . دهمی رنگ و لعاب به چهره ام میکم        

 نداشتم، در ذهنم یم به قشم که حال و روز درست و حساب اول رفتني روزهاادی        
 : گفتی بهم مم،ی زدی کنار ساحل قدم میاون روزا هر وقت با طوب.  شوندیپررنگ م

 
 خداست؛ نه چون ي دهی آفرنی و متفاوت ترنی قدرتمند ترن،یآدم توانا تر "        

 تونه عادت یچون م... ادی کنار بیطی تونه با هر شرای کنه چون میاراده داره و فکر م
 ي تونه روی می بخواد، اون وقت حتهی طول بکهش اما کافدی سخت باشه شادیشا! کنه

 "موج، خونه بسازه
 

 دست تنها از نکهیا.  اما توانسته بود، سرپا شده بودشیو خودش حاال کم و ب        
 شهیتا بزرگ و هم شوهر جوانمرگش، برسد به رستوران نسبادگاری کوچک يمغازه 
 ! روزهانیشلوغ ا

 
 از دهی رسامی و پرمی گی منهی درون آي و شاداب شده بای زي هماریدل از تصو        

 : کنمی را باز میشگی همیحام
 

 ".زمی عزمی دنبالتون تا با هم برامیعصر خودم م "        
 

 . دوست داشتمیلی ها را خزمی عزنی نگفته بودم اما ایتا به حال به کس        

 : کنمی تابپ مشی براعیسر        
 

 ".نمتی بیاونجا م...  زودتر برمتای همراه بدیمن با "        
 

 . دادمی انجامش مدی داشتم که بای تماممهیامروز کار ن.  نکندي کنجکاودوارمیام        
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 "ست؟ی که نیمشکل "        
 

 "ادی مری دنبال مامان لطفا، هامون دای بی تونیاگه م.  کمک برمي خوام براینه، م"        
 

 ".نمتی بی راحت، شب مالتی خزمیباشه عز "        
 

 "ممنون"        
 

 . گذارمی مزی مي راحت روالی را با خیگوش        

 بزرگتر جشن ی جمعانی را ميبعد از سالها قرار ست امسال چهارشنبه سور        
 يگریفرصت د.  به سرو صورتم دادمیی رفتم و صفاشگاهیصبح اول وقت آرا. میریبگ

 ي امروز را با فاصله انی پر بود و من هم هملی سال تحوينبود، تمام وقتها تا لحظه 
 ی را با تنشیتهایرا مرتب کنم هم رنگ ال می شمردم تا هم موهاتیچند روزه غنم

 . کنمدیمتفاوت تجد
 

 . آورمی مرونی تخت بزی را از ري سرّي شوم و جعبه یخم م        

 يادگاری دو نی انیی باال و پای در حدود چهار سال، حال کميزی توان گفت چیم        
 و به خاطر دمی را شندی که خبر ازدواج فري تا روزیی بودم، درست از روز جدادهیرا ند

 . هما، جا مانده اندي چمدان خانه انی مییآوردم جا
 

 جانانه، آن چمدان و متعلقاتش را هم به دست ی خانه تکانکی ی طشی پيهفته         
 ! دو استنی هم باشد، نوبت ای نوبتگری سپردم و حاال دیفراموش
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 و ی عروسيآلبوم عکس ها.  کنمی و درب جعبه را باز منمی نشی منی زميرو        
 از درونش  سالها در خود نگاه داشته بود رانی را در ادی فرادگاری که انگشتر يجعبه ا

 . توالتزی مي را درون کشويگری گذارم و دی مفمی کانی را میکی آورم و ی مرونمیب

 پی زندازم،ی بانشی مي دهی به آلبوم و خاطرات پوسی نگاهمی نی آنکه حتیب        
 . کردمی انگشتر را هم روشن مفیامشب تکل.  شومی کشم و بلند می را مفیک
 
 
 

 .دییبفرما _        
 

 ي است و هوامیساعت سه و ن.  شومی وارد خانه باغ پدربزرگش متایجلوتر از ب        
 .ستی ابرمهی نی زمستان کمي روزهانیآخر

 
 ومده؟ی نیهنوز کس _        

 
 .انی و هفت مشی از شتای نهاای راحت باشه همه اکثرا همون شب التینه خ _        

 
 باغ ییِ انتهاي دهد به گوشه ی نشان متای که بيریسکنار هم از کنار درختان در م        

 ي روي چوب خشک هاادی کندو حجم زی که توجهم را جلب ميزی چنی و اولمی رویم
 . آتش زاستيهم تلنبار شده و ابزار ها

 
 .نجای انیای مي چارشنبه سورشهیهم _        

 
 ... مجهزهی باباجون حسابنی هميآره برا _        

 



 1435 

 ي تو دردسر افتادتای بدیببخش _        
 

 ... گذرهی تازه خوش م،ي بابا چه دردسريا _        
 

 : دهدی کند را نشان می مدادی بشی روی که آثار سوختگی بزرگی حلبيدله         
 

 نی تو امیزی چوب خشکارو بردیبا _        
 

 آتش زا عی و ماتیشه، کبر روم و او هم از همان گویبه سمت چوب خشک ها م        
 ي خودمان و آتش، عاقبت شعله اي در سر وکله دنی کوبیقی آورد و بعد از دقایرا م

 .ندی نشی شود و تالشمان به ثمر میروشن م
 

 ی اندکیواشکی که او را از دست زدن به آتش منع کرده باشند ي مثل بچه اتایب        
 رود ی دفعه باال مکی که ي و از شعله ازدی ری می آتش زا را دورن حلبعی از ماگرید

 ی چپ چپ نگاهش مشی خورم و به جای کشد که خنده ام را می میغیذوق زده ج
 . دوزدی را به شاهکارش مگاهش خندد و نیکنم اما خودش سرخوشانه م

 :ردی گیبعد از چند لحظه از آتش فتصله م        
 

 .ری تماس بگمی با گوشیداشت اجی احتيزی داخل اگه چرمیخب من م _        
 

 ی گذارد و کمی شانه ام مي و دستش را رودی آی مکی نزدند،ی بی را که مدمییتا        
 :دی گوی کند و می دلنگران نگاهم مدیشا
 

  نکن باشه؟تیخودتو اذ _        
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 : فشارمیدستش را م        
 

 . راحتالتیخ _        
 

 شی که پي کند و شعله ای مینی سنگفمی که درون کي رود و مرا با خاطره ایم        
 . گذاردیچشمم برافروخته شده تنها م

.         

 . مانمی آتش مي شعله هاي رهی اما در سکوت فقط خقهی چند دقدانمینم        

 رد،ی گمی بعدش تصمي لحظه ي برانیقی تواند به ی میچه کس. امان از سرنوشت        
 ! دورتر را بکشدي سالهايکه بتواند نقشه 

 
 .نمی نشی در خاك دارد مشهی که هنوز ری درختي دهی برمهی ني تنه ايرو        

 به ي کرد روزی فکرش را می نبود، کشی بی که نهالي درخت، روزنی همیحت        
 شود که قصد سوزاندن یی نشستن هماي برایی دادن جاوهی به ثمر نشستن و ميجا

 . اش را دارددهیخاطرات پوس
 

 ی مرونی بفمیآلبوم را از درون ک. رمی گی چوب و آتش و خاك مي از بوینفس        
 ی میآلبوم را دو دست.  کنمی زده به تنه درخت رها مهی را همانجا، تکفیآورم و ک

 یزرگ و پر عکس بیلیآلبوم خ.  شومی اش می رنگ و مخملاهی جلد سي رهی و خرمیگ
 ي بود که سرنوشت را با انتخابش به بازیترک دخيای دني اندك روزنی اما همست،ین

 .گرفت

 .ستندی چشم انتظار سوختن نيادی زيو چقدر خوب که عکس ها        
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 تی نهای بی در لباس عروسی کنم و اول از همه دخترکیآلبوم را با مکث باز م        
 دلهره چشمانش را پر د،ی از امشی که بي شود، دختری چشمم ظاهر مشیساده پ

 ي نوري سالهاي که انگار به اندازه يدختر.  رنگ و بلندی بلوطي با موهايدختر. کرده
 .فاصله داره "من" نیاز ا

 : کنمی صورتش را ناز م،یی تنهاي تمام لحظه هايآرام آرام به جا        
 

 که چند سال بعدش دی رسیم به ذهنت م درصدکی ،ی گفتی که بله ميروز _        
 ؟ینی بشنجایا

 
 آلبوم يعکس را از صفحه .  پاشمی مشی هرچند آغشته به بغض به رويلبخند        
 اندازم و چشم از سوختنش ی کنم و سبک، رها درست مثل پر، درون آتش میجدا م

 .رمی گیم
 

 در لباس ي پسرنباری زنم و ای خاطره را ورق منی شده از اولی خاليصفحه         
.  دخترك تنها تر شدمی تنها که با تصميپسر.  بنددی چشمانم نقش مشی پيداماد
 . نگاهش را پر کردهي غم خانه ی از هر شور و شوقشی ناخواسته که بيداماد

 ی کند و خودش را به چشمان او می اجازه از قاب چشمانم فرار می بیقطره اشک        
 دخترك درون ي سوخته می کنم و او را به عکس نیث عکس را جدا م مکیب. رساند

 . زنمی موندیآتش پ
 

 دی شانکهی ادی سپارم به امی به دست آتش میکی یکیفارغ از زمان عکس ها را         
 ی اما سرنوشتشان به هم گره نخورد، حتنباریا. از خاکسترشان ققنوس سربرآورد

 !باالجبار
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 خاطرات رها ي هجوم خودخواسته انیخودم را م.  برمی مادی را از زمان و مکان        
 ي کنند و بعد در لحظه ای که زنده زنده از مقابل چشمانم عبور میخاطرات.  کنمیم

 که گه گاه یی شود اشک های و اثرش در من مرندی گی آتش آرام مانیکوتاه م
 . کندی مسیصورتم را خ

 ی شده از عکس روبرومی آلبوم خالنمی بی که ممی آی به خودم ميتنها لحظه ا        
 . کندی مییخودنما

. نمی بی رها شده از خاطرات را مي ققنوس هایکی یکی آتش ي کنم باالیحس م        
 .ستی از خاطرت درون آتش ني اثرچیه.  زنمی شوم و از باال به آتش زل میبلند م

 که زمی ری مشی آتش زا روعی از مایم اندازم و کی را درون آتش میآلبوم خال        
 . بلعدی آلبوم را هم در خود مدهیآتش شعله کش

 
 هما _        

 
 در جا دهی ترسی کمدی آی سوختن چوب ها مي سکوت و صداانی که مشیصدا        

شش، .  کنمی چرخم و در همان حال ساعتم را نگاه می مشی پرم و با مکث به سویم
 . بودمدهی از گذر زمان نفهمچی به هفت نمانده و من هيزیچ

 چهره ام ي کنکاشگر روی کم،ی سوالی متعجب، کمی که کمنمی بینگاهش را م        
 . خوردیچرخ م

 
 سالم _        

 
 ..یینجای گفت اتای ب،ي جواب ندادتویگوش... زمیسالم عز _        
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 آنقدر که در فکر دی بودم شادهی نشنییاصال صدا.  اندازمی مفمی به کی نگاهمین        
 !ققنوس ها بودم

 
 !دمینشن _        

 
 : دهدی و نگاهش را به آتش مدی آی مکمینزد        

 
 ؟ی رفتشوازیپ _        

 
 :می گوی جوابش ميبه جا        

 
 ؟يمامانمو آورد _        

 
 : زندیمهربان لبخند م        

 
 بله _        

 
 ی مفمیبه سمت ک. رمی گی اندازم و با مکث چشم می دوباره به آتش مینگاه        

 . دارمی برش منی زميروم و از رو
 

 .میبر _        
 

 . کندی آنکه تکان بخورد نگاهم می و بستادهیکنار آتش ا        
 

 !شهیخودش خاموش م... گهی دایب _        
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 :دی گوی کند و می به آتش مياشاره ا        
 

 ؟ی بگيزی چي خواینم _        
 

 :می گوی شوخ می کمي جدیکم        
 

 ! ساختمیداشتم ققنوس م _        
 

 او هم پرواز دیشا.  دهدی کند و باز نگاهش را به آتش می متفکر نگاهم میکم        
 .دیققنوس ها را ببن

 کنم که یسکوت کرده اما حس م. ستمی ای روم و مقابلش میچند قدم جلو م        
 :می گوی واضح تر است که زمزمه وار میمنتظر جواب

 
 ! نگمشهیم _        

 
 حال نیبا ا. دهی فهمیی هازی کنم نگاهش چی دانم اما حس می نمد؛ی آی مکمینزد        
 :دی گوی زند و می اش مارگونهی مازاقی به سبک و سيلبخند

 
 ؟یفقط بگو خوب _        
 

 ی جانم سرك ميگوشه گوشه . رمی گی مقی عمی بندم و نفسی اراده چشم میب        
 :می گوی کنم و می نفس حبس شده ام را رها ممی گشایکشم و چشم م

 
 .خوبم_        

 



 1441 

 : دهدیسرش را تکان م        
 

 .میبر _        
 

 ي دستش روي حلقه دهی چرخم اما هنوز قدم اول به دوم نرسی راحت مالیبا خ        
 وارش ی حجم حامانی و محکم تر از آنکه بتوانم فرار کنم، مرا مندی نشی ممیشانه ها

آنقدر محکم آنقدر استوار، آنقدر .  کندی متی و همگام با خودش به جلو هداردی گیم
 ! و من، خوبم برداشتن نداشته باشمقدم ی به حتیاجی احتچیپناه که ه

 ! باغ را پر کرده انگاري بال زدن ققنوس ها همه جايخوبم و صدا        
 

 عمرم را گذرانده بودم، آنقدرخوش ي چهارشنبه سورنی امشب بهتردیشا        
 از نی و امانینه فقط به من به همه . ابمی ی نمفشی توصي برايگذشته بود که کلمه ا

 . چشمان تک تکمان مشخص بودیچراغان

 ي توانست جلویتا آنجا که م.  لحظه از او جدا باشمکی نگذاشته بود ی حتاریماز        
 بال پناه وار ری مرا زدی دی کرد اما تا چشمشان را دور میمامان و هامون مراعات م

 جوانه زده در دلم بود که از آن حس و یی گرفت و خب دروغ چرا؛ همایبازوانش م
 ! آمدی خوشش مدیحال جد

 . شناختمی هما را منی ادیانگار من هم کم کم با        
 

 ی کم میلی بود که هامون را خادی شرکت آنقدر زي آخر سال کارهاي روزهانیا        
 .دمید

 آنقدر می برگشت به خانهی به خانه باغ آمده بود و شب وقتریامشب هم که د        
 . نماندی صحبت کردن باقي برایخسته و خواب آلود بود که فرصت
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 انگشتر را هم روشن کنم اما خب هامون هم فی امشب تکلنی خواستم همیم        
 خاطر هنگام نیبه هم.  خواستم با او هم صحبت کنمیدر واقع م.  بودی مدیبا

 را يادگاری نی آخرنی تا ادیایانه ب گفتم صبح قبل از رفتنش به شرکت به خیخداحافظ
 !هم به سرانجام برسانم

 
 ی روزها مدام عکس دخترکنی که اي انهی پوشم و از مقابل آیلباس خوابم را م        

 گذارد، کنار ی مشی در چشمانش را به نمای نامرئیی نورهاي ساله با اندك سوسویس
 خوابم و نگاهم را به یبه کمر م.  خزمی پتو مری کنم و زیچراغ را خاموش م. می آیم

سر .  کندی روشن می اتاق را کمی از جانب گوشي دهم که همان لحظه نوریسقف م
 : کنمی را باز ماری مازامی دارم و پی بر می پاتختي را از روی چرخانم و گوشیم
 

 "؟يداریب"        
 

 :سمی نوی دهد، می را نشان مکی که ساعت ی گوشي به باالیبا نگاه        
 

 "دارمیب"        
 

 صفحه روشن و ي هستم که نامش روی به گوشرهی خیامی پدنیمنتظر رس        
 زده به تاج تخت ارتباط را برقرار هی کشم و تکی باال میخودم را کم.  شودیخاموش م

 : کنمیم
 

 سالم _        
 

 زمیسالم عز _        
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  شده؟يزیچ _        
 

 ! دارهیبه تو بستگ _        
 

 :می گوی نگران و به زمزمه میکم        
 

 ؟ی چ،یعنی _        
 

 . صبر کردن تا فردا رو ندارمي و من حوصله میامشب نشد حرف بز _        
 

 !خب بگو _        
 

 ! باغ با مامان و بابا صحبت کردمامی بنکهیقبل از ا _        
 

 ی اما چون کمستی که فهم منظورش سخت ننی شود و با ای نفسم حبس میکم        
 :می گوی مم،یاسترس زاست برا

 
 راجب؟ _        

 
 !تو _        

 
 خب؟ _        

 
 :دی گوی مطنتیبا ش        

 
 ! امشبي که چقد خوشگل شده بوديوا! به جمالت _        
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 :می گوی منی شرمگیمعترض و البته کم        

 
 !اریماز _        

 
 جونم _        

 
 : کنمیزمزمه م        

 
  نکنتیاذ _        

 
 :ارواری خندد سرخوش، شاد، مازیم        

 
 خیحاضرم قسم بخورم که تنت ...  بکشقیپاشو دوتا نفس عم...  نکنتیتو اذ _        

 ...زنهی هزار ميکرده، قلبتم رو
 

 وقفه اش، من هم حاضرم ی گذارم و کوبش بی قلبم مي کرده ام را روخیدست         
 کوبش از استرس صحبت با پدرو مادرش نی آن ته دلم قسم بخورم که ایواشکی
 ! اوستدی جدي از لحن و حرف هاست،ین

 
 ؟يدیکش _        

 
 :می گوی حواس میب        

 
 ؟یچ _        
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 : خنددیباز م        
 

 !نفس _        
 

 :ستمی ای شوم و کنار پنجره مید مبلن        
 

 ؟ی بگي خواینم _        
 

 ی به گوشم مشتری را بی کند و من ناخودآگاه گوشی رها می گوشانینفسش را م        
 :چسبانم

 
 ی که پدر منو درآورده و من می وقتشه اون خانم خوشگلگهیبشون گفتم د _        

 .دینیخوام باهاش ازدواج کنم رو بب
 

 ؟ی گفتي جورنیهم _        
 

 قایدق _        
 

 . کندی ساکتم مرشی نطیب "جـــانـم" ي خندم و زمزمه ی اراده میب        

 ! لحظه، دو لحظه، نهکی        

 ! نهقه،ی دو دققهی دقکی        

 . دانمینم        

 :دی گوی می کند وقتی مقی تزرمی وارش گرما به رگ هایلحن حام        
 

 . نترس همای چچیاز ه _        
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 زود نبود؟ _        

 
 ! من، نهيبرا _        

 
 :می گوی حق دارد و تنها منمی بیم        

 
 باشه _        

 
 ،ي فرصت فکر کردن داري تو باز تا هر وقت بخواشهی عوض نميزیباور کن چ _        

 .رنی قرار بگزی همه چانی من هم در جريفقط قراره خانواده 
 

 : پرسمی مردد می تا قسمتیکم        
 

 ...یعنی... زمیچ... من...  کهیبهشون گفت _        
 

 ! اونا سخت نبودي برادنشی تو سخته شنيانقدر که گفتنش برا _        
 

 ! باور کردنش سخت استیکم        
 

نن من از انتخابم  دوی همه سال صبر و سکوت، خودشون منیهما بعد از ا _        
 چون ان،ی کنن باش کنار بی می هم باشه سعی اگه مخالفتیپس حت.  کشمیدست نم

 ! شناسنیمنو م
 

 اریماز _        
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 جونم _        
 

  باشه؟،ی وقت به خاطر من با خانوادت دعوا نکنهی _        
 

 ی همه مياما بدون من به خاطر تو جلو!  کنم قربونت برمیدعوا نکردم و نم _        
 !ستمیا

 
 ی جادو منطوری کند، که اوانهی تواند حوا را دی داند که با کلماتش می آدم میعنی        

 !کند
 

مامان ...  هم صحبت کنم وي رم تا حضوریم...  رم تهرانی مگهی دو روز دیکی _        
 . گردمیاما زود بر م...  کنارش باشملیدوست داره سال تحو

 
 :می گوی ميمحکم و جد        

 
 .عجله نکن...  خانوادت حق دارن اونا همشی بمون پارینه ماز _        

 
 اره؟یمگه طاقت م...  کارش کنمیاما دلمو چ.  کنمیعجله نم _        

 
 شبانه را دهم که يا سحر و جادو هنی تا جواب ادی آی زبانم نمي روی حرفچیه        

 :دی گویخودش م
 

 .ریشب بخ...  دلمزیبرو بخواب عز _        
 

 !دی آی خواب به چشمانم مگری همه سحر و جادو، دنیو من مگر با ا        
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 ی که وارد منمی بی شوم و هامون را می از اتاق خارج مدی آی زنگ در که ميصدا        
 .شود

 
 .ریسالم صبح بخ _        

 
 مامان وارد تی دهد و با هدای اندازد، جوابم را می که به خنده ام مي اازهیبا خم        

 . شودیآشپزخانه م

 انتظار شانیچشمان هردو. نمی نشی شان مي شوم و روبرویپشت سرشان وارد م        
 از موضوع صحبتم برده یی دانم که آنها هم بوهایو م.  زندی مادی را فردنی شنيبرا

 !ندا
 

 ومد؟ی نتایچرا ب _        
 

 . گفت بهتره نباشهشبیاالن که خواب بود اما د _        
 

 درحضورش ی اصال مانعنکهیبا ا.  دختر بودمنی حد ای که من عاشق شعورِ بيوا        
 دانستم ی او را هم همراه هامون مخاطب قرار داده بودم، اما مشبی دی و حتدمی دینم

 راحت بودن ي خواب بودنش در زمان آمدن هامون، کامال خود خواسته و برانیا
 ي اگر کله ی کند، حتی و صبحانه راهی همراهبدون  هامون راتایماست، وگرنه عمرا ب

 .سحر باشد
 

 .می شنویخب م _        
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 ي جاخوش کرده در دستم را روي و جعبه می آی مرونی مامان از فکر بيبا صدا        
 .ندی نشی جعبه مي که همزمان نگاهشان رونمی بی گذارم و می مزیم
 

 ه؟ی کشونیعروس _        
 

 تعلل ی اندازند، مامان با کمی که به هم می و بعد از نگاهرندی گینگاه از جعبه م        
 :دی گویم
 

 هی و بعدم رنی گی مي عقد محضرهی نی گفت انگار هفتم فروردی مزیپرو _        
 !ستی نی شام، عروسینمهمو

 
 :می گوی مشانی دهم و خطاب به هر دویسرم را تکان م        

 
 ن؟ی برنی خواینم... شما _        

 
 :می گوی چرخد که خودم می و بعد هم من، مگری همدانیباز نگاهشان م        

 
 هامون که بگم خواهشا به خاطر من از رفتن صرف نظر یخواستم تو هم باش _        

 .دینکن

اما من واقعا ...  با خودتونهمیتصم. دی گم نری نه مدی گم بریمن نه بهتون م        
 ...دی تنهاش بذاردی افتاده، بخوادی من و فرنی که بیدوست ندارم به خاطر اتفاق

 
 : دهمی کند که ادامه می اخم دارد و مامان فقط نگاهم میهامون کم        
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من ... دیستی کمتر هم ند،ی از مادرش نبوده باششتری اگه بدی فريمامان شما برا _        
 توش داشتم، تنهاش ی که من سهم بزرگیدوست ندارم به خاطر من و به خاطر اتفاق

 . هاموننطوریتو هم هم...  گمی کال دارم مشی عروسينه فقط برا... دیبذار
 

 ما آنقدر تعداشان يخانواده .  ها واقعا حرف دلم بوده، هست و خواهد بودنیا        
 را نی شود و من ای از تعادلش کم مي نفر هم وزنه اکی با حذف یکم است که حت

 وزنه ها نی اانی باهم مگری ددی شادیاما خب من و فر.  خواهمی کداممان نمچی هيبرا
 !ستیمانه با خبر ن زي هاواب کس از خچیهرچند ه. میری نگيجا
 

 ی دهم و با کمی که هنوز بازش نکرده بودم مي در بسته اينگاهم را به جعبه         
 :می گوی به جعبه مرهی دهم و خیمکث به سمت مامان هل م

 
 ... مادرشهادگاری انگشتر نیا _        

 
دنش نگاهم  و من قبل از باز کردی آی که دست مامان به سمت جعبه منمی بیو م        

 انگشتر درون جعبه ثابت ي دهم که روی مشانی و به چشم هارمی گیرا از جعبه م
 !مانده

 
 واقعا دوست ندارم یعنی...  جا باشهنی کنم جاش ای من بود و االن فکر نمشیپ _        

 کنم ی نه اما خواهش مای دی رو داری دونم باالخره قصد رفتن به عروسینم... که باشه
 ... زنش باشهي دستاي تودی بانیا... دی به دستش برسوننوی اي جورهی
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 شود ی راحت رها مالی آسوده که با خی شوم و با نفسی بلند ميگری حرف دیب        
 یِنی سنگيِ سبکبال، از جایی بال هاشی شوم و با تمام وجودم رویاز آشپزخانه خارج م

 . کنمی م حسمی را بر شانه هادهی به مقصد رسيِ هايادگاری
 

 سبزه ها و درختان کوه انی صعود از مي شده براهی تعبي راه هاانیآرام آرام از م        
 . رومیصفه باال م

 خانه را به مقصد تهران ترك کرده بودند تا در تایامروز صبح مامان و هامون و ب        
 ی طوالنیی هم تنهایلیهرچند خ.  شرکت کنند و من تنها شده بودمدیمراسم عقد فر

 . گشتندی نبود به هر حال فردا برمیمدت

خب .  به رفتنشان نکرده بودمي اصرارچی هگری آن روزم ديبعد از صحبت ها        
 به مقصد برسد که يادگاری خواستم آن ی به خودشان مربوط بود من فقط مگرید

 .گریبود د دهی رسدی گوناگون بود، و حاال با رفتنشان شاي به روش هادنشیامکان رس
 

 فحش خورده بودم که چرا همراهشان ی صحبت کرده بودم و کلی تلفنيبا شاد        
 ي او و من تنها گفته بودم در فرصت هادنی دي شرکت در عقد، براينه برا. نرفته ام

 !مناسب تر

 خواستم ی کنند و من کال نمی دانستم که او و محمد هم در مراسم شرکت میم        
 یی خواستم پسر دای در کنارش باشم و از ته دل از خدا مي حضورچی هي برایمانع
 . تا ابد شاد و خوشبخت باشدمیتنها

 
 از سفر مامان و هامون به ی هنوز از تهران برنگشته بود و من هم حرفاریماز        

 خواستم به یخب چون نه م.  با او نزده بودمدی شرکت در مراسم عقد فريتهران برا
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 ی حرفدی خواستم در مورد ازدواج فریخاطر من از خانواده اش دور شود، و نه م
 .ردی صورت گانمانیم
 

 شده اما دلِ دل کندن کی که هوا تارنیبا ا.  اندازمی چراغ ها مي به سوسوینگاه        
وز آمدم امر.  ام انتخابش کرده بودم را ندارمیی پر کردن تنهاي که امروز براییاز فضا

 شور و شوق مردم پر انی تک روزه ام را با بودن در میی تا تنهاعتی در دل طبنجایا
 رفتهی اصرار کرده بود امروز را کنار آنها بگذرانم اما نپذیتا کلیهرچند مادر ب. کنم

 . راحت تر بودمنطوریبودم، ا
 

نگاهم را به  .نمی نشی کنم و می مدای در کنار تخته سنگ ها پی خلوتيگوشه         
 درست آن ته دلم، حاال و در نمی بی دهم و می ممی پاری شهر زی و نورانعی وسيپهنه 

 .اری مازي هاتی خواهم از جنس حمای را مي حضورش،ی هایی تنهاي لحظه با همه نیا

.  تنگ شده بودشی خجالت دلم برای نداشتم، بیسی با خودم رودرواگرید        
 کرده بود و من یی ام خود نمای در زندگی از هر زمانشی چند روز بنینبودنش در ا

 را یی تمام حس هااریماز. اورمی خودم ني را به رونی ایلی کردم خی می فقط سعدیشا
 ها نی کرد و ای را در وجودم شعله ور مشت دااری به آنها نی زندگي زن براکیکه 

 . بوددی من جديهمه برا
 

 ! برنم هماادی خواد سرت فری وقتا دلم میبعض _        
 

 دنشی چرخم و با دیبا سرعت و شدت به پشت م.  پرمیکامال از ترس باال م        
 که چهره اش را پوشانده، نفسم را ی سرم و اخمي درست باالی تخته سنگي روستادهیا

 :می گوی کوباند می که قلبم را به شدت می کنم و از ترسی رها میبه سخت
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 !وونهی دمیترسوند _        
 

 را سفت و محکم بر شی کنم چشمانش قصد خنده دارند اما اخم هایحس م        
شمرده . ستدی ای ممی و روبرودی آی منیی تخته سنگ پاياز رو.  داردیچهره نگه م

 :دی گوی متیشمرده و در کمال جد
 

  اومدنه؟ي جانجا،ی ساعت، تنها، انیا _        
 

 ام را ی با حسِ درست بودنش، تَنِ منقبض شده از ترسِ ناگهانی هر جوابيبه جا        
 یقی توجه نفس عمی بد،ی کند و منتظر است شای کنم و همانطور که نگاهم میرها م

 ی تر مانی چشمانش عي که خنده نمی بی کنم و نرم نرمک می و آرام رها مرمی گیم
 یی از برآورده شدن آروزی داند ناشی که خدا ميشود و اخم ها محوتر و با لبخند

 :می گویست که از حضورش در دل داشتم، م
 

 تنها بودم خب؟ _        
 

 : شودی دهد که دهانم قفل می اش جوابم را مياریو او چنان با لحن ماز        
 

 مگه من مرده بودم خب؟ _        
 

 و رمی گیگاه از چلچراغ چشمانش م نی که به سختدی آی کش ميادینگاهمان ز        
 :می گوی شدن جو مي عادي برای و کمنمی نشی ممیدوباره سر جا

 
 ؟ي اومدیک _        
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 .شهی میچند ساعت _        
 

 : پرندی باال ممیابرو ها        
 

  خبر؟یچه ب _        
 

 : اندازدیاو هم ابرو باال م        
 

 !یی و تنهاستنی که مامان و هامون نيتو هم به من نگفته بود _        
 

 ی با تخسی زند و کمی هامون در سرم چشمک مي خبرگزاريِچراغ احتمال قو        
 :می گوی ميتازه سربرآورده ا

 
 که بهت یدر ضمن، اون! ی خواستم به خاطر من خانوادت ول کنیخب نم_        

 . گردنیگزارش داده، حتما گفته که فردا صبح بر م
 

 :دی گوی کند و با همان لحن میخنده اش را کنترل م        
 

 ! صبح بر گردنقای دونم دقی مدیبع! جدا _        
 

 ی کنارم می جوابی کنم که بی نگاهش می شود و سوالی در هم می کممیاخم ها        
 . کندی و سکوت مندینش

 :دی گوی می کنم که باز با همان تخسیچپ چپ نگاهش م        
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 که ی اومدنت، داشتنجای موقع، تنها، انی اي براي قانع کننده الی مگه تو دلهیچ _        
  از من؟يانتظار جواب دار

 
 و رمی گی شده اش مدهی کمتر دطانِی تخس و شي رونی نگاهم را ادهیلب برچ        

 ی گوشه مکی دهم و مرغ دلم انگار آرام گرفته باشد، ی شهر میدوباره به چراغان
 . شودی اش می حضور حامیِ و غرق سکوت شبانگاهندینش

 :ندی نشی در گوشم مشی گذرد که صدای در سکوتمان مي اقهیچند دق        
 

 .دنمی اومد به دیمی دوست قدهی روزید _        
 

 :می گوی به روبرو مرهی همانطور خی معمولیلیخ        
 

 خب؟ _        
 

 ! بوددیفر... اسمش _        
 

 مکث ی دهم و با کمیآب دهانم را فرو م.  شومی مجی لحظه گکیبا آمدن نامش         
 شود، درست مقابلم ی تخته سنگ بلند مياو اما آرام از رو.  چرخانمی مشیسر به سو

 . زند در چشمانمی و زل مستدی ایم

 مردمک انی که تا به حال نبوده ميانگار نور.  استبیحالت چشمانش عج        
 صورت مات و مبهوتم کی کند و نزدی خم میسرش را کم.  زندیچشمانش سوسو م

 . داردینگه م

 : کندی خاص زمزمه می آرام و با لحنیلیخ        
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 هم اومد تو یوقت...  شد، خواهر بود که متولدي من از روزيگفت هما برا _        
 من، از برگ گل يِگفت، هما!...  هم که رفت، خواهرم رفتیوقت... خونم، خواهر موند

 . اگه خواهرش خوشبخت نکنمارهیگفت پدرمو درم... پاك تره
 

 چشمانم را لی توانم سی و من نممی باری مي اراده اچی هیو من و چشمانم ب        
 که تپش ردی گی آرام مي مردانه اي نهی سانی سرم مهی از ثانيکنترل کنم که در کسر

 حرف چی هی شوند که بی کند و دستانش چنان دور تنم حلقه می دلم را گرم مشیها
 .رمینفس بگ  آغوششانی توانم می تنها میو حرکت

 
        "یی پسر داي رو ادا کردنتید" 

 
 شوند و ی اراده ام، عاقبت خشک می بي گذرد که اشک های دانم چقدر مینم        

 جدا شدن و چشم در چشم ي که وجودم را گرفته، رویحاال از حس خجالت و شرم
 .شدن را هم ندارم

 یکم.  فهمدیاما او آنقدر مرا محکم در بر گرفته که خودش آرام شدنم را م        
 از آغوشش جدا شوم و من فقط ی شود کمیم کند و باعث ی دستش را شل ميحلقه 

 چانه ری دارم که دستش زی نگه ممی به پاهارهی توانم سرم را خم شده خیتا آنجا که م
 :دی گوی مي جدیلی خو  آوردی نشند و سرم را باال میام م

 
 ... برام مهم نبودگهیبه جان خودت، د... من هما _        

 
 ی هم مي روی او هم سخت است که چشمانش را کمي گفتنش برادی شادانمینم        

 : داردی چانه ام بر مریفشارد و دستش را از ز
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 خوام باهاش ازدواج کنم، به هرحال ی که می بود که کسرفتهی خودم پذشیپ _        
 ...  ازدواج کرده و امکانکباری
 

 مکث سرش ی ب شوم کهی ممی زانوي رهی خقی عمی و با شرمرمی گینگاهم را م        
 : کندی آورد و آرام زمزمه می گوشم مکیرا نزد

 
...  برام مهم نبودگهیاون مسئله د... باور کن که به جان خودت به جان خودم  _        

 ... چقدر خوشحال شدمدنشی کنم که با فهمیاما خب ازت پنهان هم نم
 

 :ند لرزای دلم را مشی آورد و نجوای تر منیی را پاشیصدا        
 

 ...ی تو فقط قراره مال من باشنکهیاز ا _        
 

 . شودی برد و آرام آرام دور می وقفه سرش را عقب میبا کم        

 کنم و ی شود سرم را بلند می که دور منی رود اما همی کجا مقای دانم دقینم        
 . دهمی مرونینفسم را ب

 مانم و البته خودم را ی ممی هادهی شنلی حرف و حرکت در تحلی دانم چقدر بینم        
 که در دست دارد و البته با ی آبي پر از تنقالت و بطري اسهی که با کابمی یباز م

 شود و من چقدر ممنونش ی ظاهر ممی زنند، روبروی برق متی نهای که بیچشمان
 . مناشتنِ تنها گذقهی چند دقنی ايهستم برا

 
 .ردی گی کند و مقابل دهانم می آب را باز مي گذارد و اول بطریرا کنار م سهیک        

 . نوشمی اش مرهی نگاه خری زی و کمرمی گی را مي حرف بطریب        
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 یلی در تالطم درونش قبل از آنکه خي به آب هارهی آورم و خی منیی را پايبطر        
 :می گوی به چشمانش بدوزم آرام مرهی آنکه نگاهم را خی شوم و بمانی پشای شود رید
 

 خواستم گذشتم پنهان ینم...  بشهدی خواستم شناسنامم سفی نماریمن ماز _        
 ...من... يتو اگه بخوا...  خب یعنی... اما...  دروغهیی جوراهی کردم یفکر م... بشه

 
 خوام ی مي جورنیمن تو رو هم...  خوامی رو نمي که تو نخوايزی چچیمن ه _        
 .زمی عزمی راجبش حرف نزنگهی دایب... خب؟

 
 .ردی گی مي تخته سنگ جاي روشی دارد و کنارم سرجای را بر مسهی مکث کیب        

 ي و نگاهم به لواشک هادی گشای سراسر آرامش چهره ام را ميناخواسته لبخند        
 از همان لواشک یکی به زبان آورم خودش يزی افتد اما قبل از آنکه چی مسهیدرون ک

 . دهدی رنگ را به دستم ماهی سيها

 و همانطور که مشغول جدا رمی گی لواشک را از دستش مي کودکانه ایبا خوش        
 :می گوی ام مي رفع کنجکاوي هستم، براشیکردن پوشش رو

 
 .نجامی ايدیاز کجا فهم _        

 
 راه نتونیتون سرکارخانم با ماش دم خوندمی رسی وقتکممی هامون گفت، کمی _        
 . و منم دنبالت اومدمنیافتاد

 
 :می گوی دهم و دوباره می تکان مي کنجکاونیسرم را از برطرف شدن اول        

 
 ان؟ی فردا بنای مامان ای دونی مدی بعی بود که گفتیمنظورت چ _        
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 ي برای حرفچی هگری اندازد و من انگار دیدستش را از پشت سرم دور شانه ام م        
 !اعتراض ندارم

 
بعدم به .  سفرشون باخبر شدمانی کردم که از جری با هامون صحبت مروزید _        

 ...و...  تهرانانیمامان گفتم که خانواده ت دارن م
 

 نطوری کند و همی که دور شانه ام انداخته را دور گردنم تنگ تر میهمان دست        
 کشد تا مچ دست ساعت به دستش مقابل صورتش قرار یمرا به سمت خودش م

 خندد از ی چسبم و او سرخوشانه می کامال به تنش مگری حرکت من دنی که با اردیبگ
 :دی گوی وضع و منیا

 
 کنم مامانم با مامانت صحبت کردن و احتماال فردا قبل از ی االن فکر مگهیبله د _        

 ی مي خواستگاري برایی قرار و مداراهی و احتماال ننی بی رو مهگیبرگشتشون همد
 ...ذارن

 
 رسد که در همان حالت و در ی به نظر مینی بشی قابل پری غزیآنقدر همه چ        

 اخم کرده ی گردانم و کمی مشی سرم را به سوار،ی اندك و به اجبار مازيهمان فاصله 
 :می گویم
 

  شدم؟ی زودتر باخبر مدیمن نبا _        
 

 کند و ی کم معی سریلی خی را در حرکتمانی صورت هاانی مياندك فاصله         
 گرد شده با ی شوکه و با چشمانی شود و من کمی نفس مکی فقط دی مان شايفاصله 
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 شود ی بلند و سرخوشانه اش مي کشم که باعث خنده ی توان خودم را عقب منیآخر
 :د کنی دستش را شل تر مي هم حلقه یو البته کم

 
...  خبهی چه کار،يری استرس بگي خوای گفتم حاال بگم از قبل مگهینه د _        

 ! باشنلکسی ردیعروس خانوم با
 

 خنده ام ي توانم خنده ام از لحنش را کنترل کنم و صدای کنم نمیو من هرچه م        
 . آوردیدر م جانم گفتنش را در گوشم به پرواز يزمزمه 

 
  بر طرف شد؟تیکنجکاو _        

 
 . دهمی تکان مدشیی خندم باز و سرم را به تایم        

 نیری کامم را شی ترشي که امروز انگار به جایدر سکوت دل به خوردن لواشک        
 ی که باز کمرمی حدم را بگی بي هاي کنجکاوي توانم جلوی دهم و باز نمی کند، میم

 :می گوی در جدال با پوشش لواشک می و کمریسر به ز
 

 ؟يمنو دوست دار... تو چرا انقدر _        
 

 : کشدی از سر آرامش مینفس        
 

 به من داشته ی نگاهمی تو ننکهی بدون ادن،ی دی من سالها تو رو ميچشما _        
چون حواست به ...  و بشناسمنمی باعث شد من خوده خوده خودتو ببنیهم... یباش

 دمیمن اصل هما رو د... ی و خودت نباشی کني جلوم نقش بازينگاه من نبود که بخوا
 .و کم کم عاشقش شدم
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 : کنمی نگاهش مدهی ترسدی شای کنم و کمیلواشک را رها م        
 

 ! که نباشمی تو ذهنت ساخته باشيزی چهی خودت ي ترسم از من برایم _        
 
 . و شناختمدمیگفتم که من خودتو د... نترس عشق من _        
 

 چسباند و ی دهم که سرش را به گوشم می ممی روبروينگاهم را به منظره         
 : کندیزمزمه م

 
 ؟یتو فقط بدون که پاداش من _        

 
 ؟یپاداش چ _        

 
 !صبر من _        

 
 : چرخدی هوا زبانم میب        

 
 ؟ي شدتتیاذ... یلیخ _        

 
 فاصله سرم را به ی من هم بنباری کند و ای مشتری بمیفشار دستش را باز دور بازو        

 . دهمی مهیگردنش تک
 

 .دهی من آفري مطمئنم که خدا تو رو براگهیمن د...  که گذشتهنهیمهم ا _        
 

 ؟یاگه خسته بش... ي منو دوست داری گی ساله که خودت میلیتو خ _        
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 . شمینم _        
 

 ياری ترسم اگه تو کم بی مینی راست و حساریمن ماز... ی دونیاز کجا م _        
 . رو نداشته باشمی زندگهی جمع و جور کردن ییتوانا

 
 !میارینم... ارمیکم نم _        

 
 : کنمیآرام زمزمه م        

 
 ! ترسمیزم ماما من با _        

 
 :دی گوی چرخاند و مطمئن در نگاهم می خودش ميسرم رابه سو        

 
 یوقت...  بشمبندی پايزی به چیوقت... ی بدون هما که من جدا از هر حسنویا _        

 تو يمن پا...  از بابت من جمع باشهالتیخ...  کنمی رهاش نمگهید... بهش تعهد بدم
 !تا ابد...  مونمیم
 

 . لحن محکم و مردانه را باور کنمنی الی دلی و بلی خواهد با دلیو من دلم م        

 هی گاه محکمش تکهی اما با آرامش به تکنباری کنم انگار که باز سرم را ایو باور م        
 . روبروي دوزم به نورپردازی دهم و چشم میم

 :می خواهد هرچه در دل دارم را به او بگویدلم م        
 
 

 !یمن دوست ندارم عاشقم باش _        
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 .اما هستم _        
 

 ی خوبزیعشق چ...  هی کافی که دوسم داشته باشنیهم... ینی بببی خوام آسینم _        
 ...ستین

 
 !ی کرده باشدای خودت رو پي مهی نهیفقط کاف... هست _        

 
  توام؟ي مهی من نیعنی _        

 
 .دورامیام _        

 
 .یشی به خاطر من از خانوادت جدا ميدار _        

 
 . که تا ابد ور دلشون باشمستیقرار ن _        

 
 ...یستی نمونی پشي رو به خاطر من از دست دادقتی رفنیبهتر _        

 
 ؛ی رو بزنرای چي سرهی دی قدی که برات با ارزشه بايزی بدست آوردن چيبرا_        

 داشتنش ي برادی داره که بایی بهای باارزشزیداشتن هرچ... عتهیب قانون طنیا
 !يبپرداز

 
 دارم، تو سر اجی حس کردم به کمک احتمی هر وقت تو زندگی دونستیم _        

 ؟يدیرس
 

 ! از زبونت دوست دارمنشیشند _        
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 :می گوی چشمانش مي رهی کنم و خی ملی در همان حال سرم را به باال متمایکم        
 

 !ي انتحاب خودخواهانه اهی من ي تو برای اکه بفهمی شیناراحت نم _        
 

 : کندی ناب نگاهم ميبا مهر        
 

 هم کنم اون منو ي ازدواج کنم که هر کاری خوام با کسی خودخواهانه منکهیا _        
  دوست داره؟شتریب

 
 : گذردی چشمانش از چلچراغ هم میچراغان        

 
 !گهی ديبله رو داد _        

 
 ی دهد و با همان حال می فهمم چه گفته ام که فرصت نمیخودم انگار تازه م        

 :دیگو
 

  کوتاهتم؟ي من عاشق موهای دونستیم _        
 

 منم _        
 

 ؟ی مني عاشق موهایعنی _        
 

 ! گمی خودمو مي موهارینه خ _        
 

 ؟یستی عاشق خودم که ن،ی من باشي عاشق موهاشهی میحاال چ _        
 



 1465 

 گردم و تمام حواس ی گردم و میم.  وجودمي با همه قیعم.  کنمینگاهش م        
 : کنمی کنم و از ته دل زمزمه می و رو مریدرون دلم را ز

 
 اریماز _        

 
 جان دلم _        

 
 .دوست دارم... من _        

 
 

 انیپا        

        19/11/95 

 15ساعت        
 
 
 

 .سالم        

 .دی خودتون ببخشی کنم به بزرگی خوام پر حرفی میکمی        
 

 تی به انتها حمادنی ممنونم که من و هما رو تا رستی نهای بزمیدوستان عز        
 .دیکرد

به . ادی زیلی خیلیخ.  تجربه بودنی من سختري که نوشتم هما برای سه تا رماننیب        
 . بار خواستم که رهاش کنمنی که چنديقدر
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 کرد تا ری پیی جوراهی نبود و منو نی همه دلنشي بود که از آغاز برایتیهما شخص        
 دونستن در انتها قراره ی دم چون نمیخب البته من به خوانندگانم حق م. بزرگ شد

 و یسی نونی آنالبی از معایکی دی شانی بشه و صبورانه تحمل کردند و خب ایچ
 داستان چه ری دونستم که سی نوشتم و می که میمن ي باشه، اما خب برایسیروزانه نو

 استرس تی نهای کنه، بیراتیی دونستم که هما قراره چه تغی کنه و می رو دنبال میخط
 .زا بود

 چی به هراتیی تغنی داستان رو نداشت الی اواتیون شخص اگر هما ادیباور کن        
 . شدی نمدهی خواننده دي اصال براخوردی نميدرد

 دهی دپی از نوشته هام در زمان تایکی نطوری بار بود انی که اولی منيو خب برا        
 استرس واقعا من نیشده بود ترس از از دست دادن خواننده واقعا آزار دهنده بود و ا

 ...رو خسته کرده
 

 تی نهای وقفه نوشتم و حاال بی زدم و تا امروز بدی رمان رو کلنی مرداد ا5من از         
 . خستهتی نهای ام و البته بیاز به ثمرنشستن هما راض

 ي هاامی کرد و البته پی مدی داشتم که من رو به کل از نوشتن ناامی نظراتیگاه        
 گذارتر ری جمالت تاثی بار منفشهی من همياما خب برا.  کردی مدوارین رو امبود که م

 که همون ی منفامی پکی مثبت داشتم و امی مثال ده تا پیگاه. از پار مثبتشون هست
 . منهرادی انی گرفت و خب البته ای رو متن نوشي من برايتمام انرژ

 
 صبر پی در حال تاي خوام بگم که خوندن رمان های نکته رو مکی زانیفقط عز        

 کنن و ي همکاردی و هم خواننده باسندهی هم نویعنی طلبه یو حوصله از دوطرف رو م
 .دی کردي مدت باهام همکارنی اي که تویزانی شما عزيمن ممنونم از همه 
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 قصدم  بگم که من از ابتدادی مرحله هم بانی ايدر مورد تمام شدن رمان تو        
 شهی دونم که میم.  هما رو نشون بدمی مرحله از زندکنی اخواستمیمن م.  بودنیهم

 به نظر شترشی مرحله بود و نوشتن بنی اانیداستان رو تاابد ادامه داد اما قصد من ب
 نکهی که کوتاه هم نبودن ای تا پستستی دوکینزد و خب بعد از. ستی نزیخودم جا

 . هستی کم لطفی دوستان بگم سروتهش رو هم آوردم به نظرم کمیبعض
 

 حرف ها رو باهاتون در نی زم اما دوست داشتم ای حرف مادی دونم دارم زیم        
 . بذارمونیم

 و کم کم ودر طول ستندی نی و محکمي من از ابتدا دختران قويدختران رمان ها        
 .شنیداستان ساخته م

 دیو شا.  از وجود خود من هستنیی و حاال هم هما، همه تکه هانینازآفرآرام،         
 رسونم و حاال از ی با نوشتنشون اون تکه از وجودم رو به آرامش میی جوراهیمن 

 و با هما از همه ختمی دخترانم اشک ريبا همه . می دخترانم راضنی اينوشتن هرسه 
 که در حال خلقش هستم ي کارکترری تحت تاثچقدر  باورتون نشه که مندی شاشتریب

 طول ي حد ؛ که تونی تا ادیفقط بدون. نمی بی اون مي و خودم رو جارمی گیقرار م
 . منراداتهی از اگهی دیکی هم نینوشتن رمان دوبار چشمام به مشکل برخورد و خب ا

 
به خدا دوستان ... مینی ببی خوشکمی گفتن کل داستان اشک و آه بود حاال یبعض        

 يبه قصه .  نبودي داستان واقعا داستان شادنیاما ا. من قصد ندارم نارحتتون کنم
 . خوامیو من باز هم اکر شما رو ناراحت کردم معذرت م.  بودنیغمگ

...  قصه هام تلخ باشهانی دوستان من دوست ندارم پانگهی اگهی دي نکته هی        
 اما من دوست دارم دخترانم رو به آرامش دیدی رو چطور داری حضور مازدونمینم

 . از بابتشون راحت ترهالمی خينجوریبرسونم ا
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 . کنمی بشه با تمام وجودم تشکر مدهی که کمک کردن هما دیزانی عزياز همه         

من ...  بمونهای جواب مونده ی هاتون بامی کنم اگر پی می عذر خواهشیشاپیپ        
 . شما هستمي همه يشرمنده 

 ي پست ها رو زدن و توری زي که تشکر هایزانی برم اما از تک تک عزیاسم نم        
 . کردن ممنونممی تشکر و نظر همراهینقد و نظرها شرکت کردن و اصال ب

 خودتون ی رو به بزرگراداتی و ابی عدوارمی بد هما تموم شد امایخوب         
 .دیببخش

 .سپارمی بوسم و شما رو به خدا میدست همتون رو م        

 .دیحاللم کن        

 .خدا نگهدار        


