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 *پناه تو*
 .قتندینباشند اما همواره بر گرفته از حق  یقیحق  دیها شا  قصه

  ی نیری از ش  یزند و گاه  یاش دل را م  یتلخ  یکه گاه   یقتیحق

 .شود یلبت به لبخند گشوده م شی روزها

در خفا همه    ایاز  حمالت ناجوانمردانه اش و     ای  تینها  در

 . شود یتمام م زیچ

است ؛ عشق    انیآدم   یزندگ  یکه ناج   ی زیتنها چ  انی م  نیا  در

تنها چ ا  ی ز ی است.  به  م  دیو سف  اه یس  یزندگ  نیکه   یرنگ 

 زیداشته باشد ما ن  انیجر  یکه در رگ زندگ  ی بخشد و مادام

 .میدرد را تحمل کن  میتوان یم

  ی عاشق  لهیبه آنان که وس  میبر  یو پناه م  مییا ما در     ا یخدا  و

 .ی قرار داده ا
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بشر   ی بقا  ل یدرمان و تنها دل  یب  ی که عشق  درمان درد ها 

 .بوده است

ها... از شر تمام   یبه عشق از شر تمام ناخوش  میبر  یم  پناه

 .است یها که عشق موهبت اله  نهیها و درد ها و ک  یزشت

که عشق نفس    یدردمند هست و تا زمان  ی قلب ها  یناج  عشق

 .ادامه دارد زین یبکشد ؛ زندگ

******************** 

 .و برق لرزه به اندامم انداخت رعد

دخترک   ن یافتاد و ا  یراه م  لی آمد . کاش س  یباران م  کاش

 کرد یر خود غرق مپناه را د  یب

سستم را  در کوچه    ی گرفته بود . شکسته بودم... و قدم ها  دلم

. ی. هوا سرد بود و خاک  دم یکشی م  انپارس یک   ی پس کوچه ها

تنم    پیبنفش رنگم را ک  وری. پل  شدیم  دهیکش  ینفس به سخت
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و روسر را کم  ی کردم  باد شد  دمیجلوتر کش  یام  ،    دی.  بود 

 !ودمرفتند اما من ...جا مانده ب یم  مهیمردم سراس

خ  ابانی خ  در سر  رستوران  در   ، م  ابانیهشت  آن  پشت    ز ی ! 

 !آرش شی وسط سالن ! جا مانده بودم! پ دیسف

گذاشته    ش یام را پا  یکه  سه سال از زندگ  ی آرشِ من! مرد  

  ی زندگ  ی   ندهی و از آ  میرفته بود  اده ی را پ  یبودم. که تمام ساحل

 !میامان گفته بود

و از دست فروش   میبود  دهیدو  ی ساعت را تا نادر  دانیم  که

 ! م یبود دهیسر چهار راه ، گل خر

برا  ن یهم  ی تو  که آورد و سالگرد    کی  م یرستوران  سبد گل 

 .مان را جشن گرفت ییآشنا

د  یوقت پشت  اشتباه   دمش،ید  ی ا   شهیش  واریاز  البد  گفتم 

  ی جلو تر که رفتم ، جا  یمآرش است !اما ک  هی. البد شب کنمیم

ادکلنش را که   ی، بو  دمیچپش را که د  ی سرخک کنار ابرو
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. و رفتم.    ختمیاش در حرف زدن! فرو ر   ی حس کردم و دلبر

 .ها را گز کردم  ابانیاز آنجا رفتم و خ

 !که مقابل آرش نشسته بود ؛ الهام ، همکارم، بود ی دختر

 ! ایدن ی ملود نیآرش شده بود دردناک تر ی خنده  ی صدا

 ... لرزاند اما یکه هنوز هم دلم را م ی خنده ا ی صدا

د  اشک کردم.  پاک  را  ا  گر یچشمانم  بودم.    دهی رس  ستگاهیبه 

  شد ی فکر کردم که مگر م  نینشستم  و به ا  یخاک  یصندل  ی رو

 کار را بکند؟   نیارش با من ا

ب  گرد اهواز حاال  موبا  شتر یو خاک  لرزش   . بود    لم یهم شده 

خارجش کنم. به صفحه اش نگاه کردم    بمیج  ی باعث شد از تو

 !”آرش “

را باز کردم . نوشته بود سالم پناهِ خانومِ من   امشیاسترس پ   با

 کجان؟ 
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! االن مقابل الهام نشسته بود   دمیفهمیبود ! نم  یبیعج  حس

 ؟  گرفتیو سراغ پناه را م 

 ! بودم نیخشمگ

 .....نوشتم  شیبرا دیترد با

 نوشتم سالم فقط

 عروسک من کجاست ؟  دمی که نوشت پرس  دینکش هیثان به

 ش ی پ  قهیچند دق  نیهمه گستاخ باشه. هم  نی ا  شدینم  باورم

.  گردهیحاال دنبال عروسکش م  د یخندی و م  گفتی کنار الهام  م

  ی عروسک که باهاش باز  هیواقعا براش عروسک بودم !    دیشا

  !شماره اش رو گرفتم و منتظر موندم تا جواب بده کردیم

 من ی خسته  ی :سالم بر بانوآرش

  سالم_

 ؟  ی نجوری؟ چرا صدات ا ی:پناه ؟ خوب آرش
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  خوبم_

 ؟ یی! کجا یکنینگرانم م  ی :پناه دارآرش

  انپارسیک_

 ؟! اونجا چرا ؟   انپارسی:کآرش

 و گفتم   دم یکش  یقیصداش رو حس کردم. نفس عم  ی تو  ترسِ

از عصر    ی . تو کجا بود  ی اومده بودم  پاساژ گرد  ی نجوریهم_

 ؟ ستیازت ن ی خبر

 .بودم سرکار بودم زی:من ، من که چآرش

 !سرکار؟  _

عزآرش ماشزم ی:آره  ؛عالف   نی.  بود  شده  خراب  هم  مسعود 

 . میشد

 یخسته نباش  یزدم:پس تو هم حساب  پوزخند 

  :پناهآرش
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  بله_

  دنبالت امیب ییکجا  قی :دقآرش

 ...ی ایب  خوادیبرم خونه نم خوامیم_

  خونه رسونمتی :خب مآرش

  ارش  خوادینم_

 ؟ یی.  کجا نمتیبب خوامی : مآرش

  اتوبوس ستگاهینه. ا ابونی بحث نکردم : سر خ گهید

 .اونجام  گه ی د قهی:خوبه من دو دق آرش

من بودم که   نیا  دیقطع شد و من موندم که واقعا شا  تماس

 !کردمیاشتباه م

اصال   دیمالقات وجود داشت.  شا  نیا  ی برا  یموجه  لیدل  دیشا

کنه!   انتیارش به من خ  شدیالهام بود. مگر م  شیمشکل از پ

 .طور بود نیآره هم
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پس حق ندارم   خبرم ی هست که من ازش ب  یموضوع   ه ی  حتما

صبور باشم تا مشخص شه مالقات    دیآرش و از خودم برونم. با

آرش   نیگذشت که ماش  قهیبوده ! چند دق  زیچه چ  ی امروز برا

شدم و  نیماش. بلند شدم و به سمتش رفتم.  داخل  دمیرو د

 .باشم ی عاد یل یکردم خ  یسع

 سالم_

 !ی پنچر نکهیبابا مثل ا ی :سالم پناه خانومِ گل . اآرش

 .رفتم خسته شدم   ادهیپ کمی نه بابا خوبم. _

 دختر ؟  ی پاساژ گرد اد یباد و خاک آدم م نی :آخه تو اآرش

 ! آرش الی خیگلوم و قورت دادم: ب  ی تو بغض

 . و روشن کرد  نینگفت فقط سر تکون داد و ماش ی زیچ

فکر بودم . که    ی، به آدما و تو  ابونیشدم به خ  رهی پنجره خ  از

بهش   دیبفهمم آرش و الهام  چرا قرار گذاشتن؟ نبا  ی چطور

 شد ی. بعد از سه سال رابطه نمستمیمطمئن ن  یتهمت بزنم وقت 
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  !   شد یخراب م  یبهش تهمت بزنم!اون وقت همه چ  دی با ترد

 !بودم  الیهم من خوش خ دیشا

 تووووو  یی:پنااااااه کجاآرش

 !ارش! چته ؟ تو فکر بودم  خب ی وا_

 ی خوایم  یبه ک  یافتاده؟ به من نگ  ی؟ اتفاق  ی:تو فکر چ آرش

  پناه؟ یبگ

 ...فتادهین یدهنم رو قورت دادم :نه اتفاق آب

بعد سه سال ؟ چشمات  داره   شناسمی : پناه! من تو رو نم  آرش

 !هست تی زی چ هی گهیم

 :بهم انداخت یقیعم نگاه

  . زمیجان بگو عز پناه

ب  قلبم،  نوازش کرد.  با شصتش  و  و گرفت  به    یدستم  امان 

!   ی. از ترس، از عشق، از خشم و از ناراحتدیکوب  یام م  نهیس

دست ها فکر کنم؟دستشو    نی به نداشتن ا  تونستمی چطور م
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اما چ کرد  تعجب   . گرفتم  گفتم:   ی زیسفت  بغض  با  نگفت. 

 ... آرش

 ی م  تیهدا  ابونیخ  ی رو به گوشه    نیکه ماش  ی در حال  آرش

 ...کرد گفت جانِ آرش

 ! بغض کردم شتریب

 رم یمی، م  یبه خدا...اگه تو نباش  رمیمیمآرش من بدون تو  _

 ! آرش

نفس، عشق تو   ن یتا آخر  وونه؟ی:خدا نکنه ! چرا نباشم د  آرش

  !قلبمه پناه  ی تو

دلخورت  کرده ؟ با مامان   ی؟ چ  یزنیحرف و م  نیچرا ا  آخه

 دعوات شده؟ نایا

 ...گوشه انگشت اشکم و گرفتم: نه آرش با

اشکت   یچ  ؟ی آشفته ا  ی نجوریشده پناه؟ چرا ا   ی :پس چآرش

 !و در آورده آخه 
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به سمتش بر گردوندم.نگاش کردم. چقدر چشماش پر    سرمو

؟! من، اون لحظه    گهی.م  گهیحرف بود . چشم آدم که دروغ نم

تمام اون سه   نی ! اون لحظه ع دمیآرش د  ی عشق و تو چشما

 !سال!پس الهام ؟

رشته افکارم پاره شد.    ی بیعج   ی فکر بودم که با صدا  ن یهم  تو

  اده یپ  ی آرش ! آرش با نگران  نی از پشت زد  به ماش  نیماش  هی

سر  منم   ، که    ادهیپ  عیشد  درگ  هیشدم  با    ری وقت  نشه 

 . هر دو خشکمون زد انگار کهویطرف.

و من هم حالم بدتر شده    کردیبود ! آرش  مات نگاه م  الهام

 .بود

 .بلند سالم داد و به سمت من اومد  ی تفاوت و با صدا  یب  الهام

 ی! خوب شدیچ دونمی لحظه نم هیمن اصال  دیببخش  ی :واالهام

  پناه جون؟

 ! رو کرد سمت آرش و
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هز  یخانی عل  ی :آقاالهام شدم.  شما  شرمنده  هر    نه یمن  اش 

 ! کنمیچقدر باشه تقبل م

.  ست ی ن  یخاص  ز یخانوم. چ  نیدار  ار یزد : اخت   ی هم لبخند   آرش 

 ! هم نشده ی طور

تا با دوستت    نمیمن تو ماش  زمی به من نگاه کرد: پناه جان عز  و

 .نیمنتظرن ها طولش ند نای. مامان ایکن  یخداحافظ

شد. داشتم    نیبا تکون سر و عرض ادب به  الهام سوار ماش   و

عنوان مشکوک نبود . الهام     چیاما رفتار آرش به ه   شدم یخفه م

. آخرش هم    دادمیو من کوتاه جواب م  کردیم  یهنوز پر حرف

 .شدم نیکردم و سوار ماش  یخداحافظ هی

ماش  نیماش  آرش خداروشکر  گفت:  و  کرد   روشن    ن یرو 

 !نشد شی زیچ

 .زدم:آره خدا رو شکر یکج لبخند
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دختره ، الهام . پر    ن یاز ا  ادیبدم م  یلیمکث ادامه دادم :خ  با

 !حرف و رو مخه 

 !؟ی باش خوب  بود یلی آرش با تعجب گفت: تو که خ 

  .هیزنه و حسود  رآبیآدم ز  یهمکار آره. ول هیدر حد _

 .گفت :راستش پناه  دیبا ترد آرش

  ... دیکرد . قلبم لرز سکوت

 !ها  ی ها شد یخاله خانباج  هیشب  دای: جدآرش

 ! آرش_

 !پدر مادرش جدا شدن؟ گفتیم  ی: عل دیخند

برادر    یعل  شیو هر دو پ   میدندانپزشک بود  اریو الهام دست   من

م ارش میکردیبزرگتر آرش کار  و  بود که من  . اصال همونجا 

  کی  ی. البته اون موقع علمیدی رو د  گهیبار هم د  نیاول  ی برا

خانم دکتر    هی  ش یکه فوت کرده بود و من و الهام پ   شدیسال م

 .میکرد یکار م گهید
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سالش بود ؛پدر و مادرش از    زدهیس  ی تفاوت گفتم :اره. وقت  یب

همکار   هیدر حد  یعنی.  ستیهم ن  ی هم جدا شدن .دختر بد

. از اون بد تر حراف !ازش هیزنه و حسود  رآبیآدم ز  یخوبه. ول

 .نشم یباش قاط ادیز  کنمیم ی. سعادیخوشم نم

 گهیکه  دنده رو عوض مبکرد گفت: نه بابا د  یدر حال  آرش

 !ادیبهش  نم امیجور نیا

 !گم؟یمن دروغ م یعنی گفتم:  یعصب 

  نقدر یا  ادیبنده خدا بش نم  گمی تعجب گفت: چته پناه ؟ م  با

 ! یشیم یببد باشه! چرا عص

 !هست گم یمن م یول_

 .:خب باشه هست اصال گور باباشآرش

 ؟ می و دعوا کن میحرص بخور دیخاطر اونم ما با به

رس  تا  و  برگردوندم  رو  حرف  دنیبا خشم  خونه  .   یبه  نزدم 

 . گهید    میدیخونه توقف کرد و گفت خب رس ی جلو
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 و برداشتم: خداحافظ  فمیک

 :پناه آرش

 بله_

مهم و بهت بگم. امروز    زیچ  هی  خواستمیم  ی بر  نکهی:قبل اآرش

 . کنم ف یبرات  تعر  خوامیافتاد که م یاتفاق هی

. با خودم  نیاسترس بهش نگاه کردم  و دوباره نشستم تو ماش  با

 !الهام  رو بگه انیجر خوادی فکر کردم که حتما م

 . : باشه بگو گفتم

  . رونیاز در خونه اومد ب مان،برادرم،یخواست حرف بزنه پ تا

 ؟ د ی و داماد گرام چطور ز ی:به به خواهر  عزمانیپ

احوالپرس  مانیپ کرد  و شروع  داد  آرش دست  پیبا  و    مانی. 

 .شده بودند  یمیبا هم صم  یلیاون سه سال خ ی آرش تو
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ما رو چند    قیرف  نیو خنده گفت پناه خانوم ا  یبا شوخ  مانیپ

  ! گهیلحظه قرض بده به ما د

با خداحافظ  دمیخند اگر   یکوتاه   یو   . به سمت خونه رفتم 

 . رفته رونیچرا با الهام ب گفتیآرش م دیشا  ومدینم مانیپ

 ؟ یالهام شده چ ی دلبسته  گفتی اگر م اما

اون وقت من   ؟یما تموم بشه چ  ی رابطه    دیبا  گفتیم  اگر

؟ کالفه در خونه رو باز کردم . مامانم و    کردم یم  کاریچ  دیبا

روبرو بودن و سر  ونیزیتلو  ی بابام  آروم  دنیدیم  ال ینشسته   .

 .سالم کردم و اونها هم جوابم رو دادن

که مامانم صدام کرد :پناه مادر ، شام   رفتم یاتاقم م  ی تو  داشتم

 ؟ ی خورد

 . بله مامان خوردم_

رو   و و  کردم  عوض  و  شدم.لباسم  اتاق  دراز    ی وارد  تختم 

 . دمیکش



Page 17 of 1486 

 

 . ،زن داداشم وارد شد نبیبه در اتاقم خورد و بعد ز ی ا تقه

 .:سالم پناه نبیز

 . :سالم نشستم

بود. و هفت سالش    ستیشش سال از من بزرگتر بود و ب  نبیز

ازدواج کرده بود و اون موقع شش   مانیسه سال بود که با پ

 .کردنیم یطبقه باال زندگ   مانیو پ نبیماهه، باردار بود. ز

من و من گفت:راستش   یتخت نشست و بعد از کم  ی کنارم رو 

.    یهست  یچطور بهت بگم پناه!  خب تو دختر عاقل  دونمینم

ب ب  کیو    ستیدرسته  ندار   شتری سال  هم     ی سن  من  از  اما 

تر نمی پخته  کنم    خوامی.  مجبورم   اینگرانت  اما  بترسونمت 

 ... بهت بگم. البته پناه ، ممکنه که

 ! ی ؟! جون به لبم کرد  نبیز  شدهیگفتم :چ یکالفگ با

  د یکشیم  ینیسنگ   ی شد به فرش. نفس ها  رهی شد و خ  ساکت

  ن یب  ارهیداره به خودش فشار م   نقدریکه ا  هیچ   دونستمی. نم
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اونم رنگش   بود.  نگفتن! همه وجودم مضطرب شده  و  گفتن 

  بود. دستش و گرفتم دهیپر

تو شکمت !   ی نکن. به خاطر بچه    نجوریتو روخدا ا  نب،یز_

دورت بگردم ؟ نکنه با    شدهیآخه ! چ   یشیم  تیاذ  ی نجوریا

 دعوات شده؟ مانیپ

اومده بود   نییچشمش پا  ی که از گوشه    یاشک  ی قطره    نبیز

خواهر بزرگتر باهام    کی  نیع  شه یرو پاک کرد. اون واقعا هم

 کردم ی. منم خواهرانه مزدیباهام حرف م  شهی. همکردیرفتار م

که   یبودمش جز وقت  دهیداغون ند  ی وقت اونجور  چیبراش. ه 

 نیکه ا  ودافتاده ب  یچه اتفاق  ی عنیتصادف کرده بود!    مانیپ

 و ترسونده بود؟ نبیز ی طور

ون لحظات آرش و الهام به کل از خاطرم رفته بود. فقط ا  ی تو

دستمو فشار    نبی. ز  کردم یفکر م  نبی ز  نیغمگ  ی به چشما

  داد و بلند شد که بره
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 .گفتنش االن درست نباشه. بذار تا  بعد دی :پناه ، شانبیز

 ! نبیز   برهی: خوابم نمدمیکش دستشو

 !برهی:اگه بگم هم خوابت نمنبیز

از ترس . خب بگو راحت کن خودت   رمی میمن دارم م  نبیز_

 ! میکنی تحمل م ییدردش و دوتا ی نجوری رو. حداقل ا

 !:پناه بذار نگمنبیز

 .بگو مانیبگو لطفا . جان پ_

باز  دوباره  انگشتاش  با   . کرد:د  ی نشست  شروع  و    روز یکرد 

داد.    ام ی پ  هی  مانینفر به پ   هی  هویکه    میدیدیم ال یسر  میداشت

کرد   یعصب   مانیپ  هوی  شدیچ  دونمینم ول  با عجله  و  شد 

. من   دهیم  حیگفت برگرده توض   شده؛یگفتم چ  یرفت. هرچ

  شده ینذاشتم بفهمه اما پشت سرش رفتم. نگران بودم که چ

اونجور وقت  مانی پ  ی که   ! کرد  آشفته  از  کردم    بشیتعق  یو 

 ! متوجه شدم رفته خونه آرش
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  ام ی نفر پ  هیکرد.  گفت که    فیعر که برگشت هم  خودش ت  بعد

 اصال ستین ی طور  دهیداده که آرش حالش بده ! اونم رفته د

... 

با جد  نبیز کرد.  نگران  تیسکوت  ز  یو   ن یا  نبیگفتم:خب 

 حرفا کجاش ترس داره؟؟ 

ا  دی کش  یآه ترس    دمیکه من د  ی زیچ  یترس نداره ول  نای: 

 ...داره

 ؟ ی دید یچ_

 ی شده بودم ، وقت  م یها قا  نی:  در خونه آرش پشت ماش  نبیز

زد و رفت. من بازم اونجا موندم.   رونیاز خونه آرش ب  مانیپ

 !دور بشه بعد من برم مانیموندم تا پ

!    رونیدختره اومد ب  هیکه آرش از خونه اش با    دم یبعد د  یول

صدا  بودن.  گرفته  همو  شن  ی دست  رو  گفت    دم یدختره  که 

 .... دیدیپسره ما رو م  نیگوش مون گذشت. اگر ا  خیخطر از ب
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م  نبیز  ی صدا بهم  داشت  . حالم  تشر    خوردیگنگ شد  با   !

 !...تمومش کن نبیگفتم: بس کن ز

بود   دهیگفته بود تازه فهم  وقفه  یکه از ترسش تند و ب  نبیز

  .کرده  کار یکه چ

  زد یحرف م  نبی. قلبم درد گرفته بود. زنبیکردم به ز  پشت

و    یبا ناراحت  نبیگفتم. ز  یمن چ  ایگفت    یچ  ستین  ادمیاما  

نزد  ستادهیا  یشرمندگ  . بوس  کمیبود  و    هیو    دیشد. صورتم 

اصال    ییحرفا که  شا  ادمیز  نشن  دینمونده  اصال  به  دمیهم   .

. گرفتمآرش رو    ی رفت ، شماره    رونی از اتاق ب  نکه یمحض ا

ساعت از دوازده گذشته بود . دو تا بوق خورد که   ادیم  ادمی

 جواب داد 

 .:جانم پناهآرش

  آرش_

 ...:جانمآرش
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 ...آرش_دمینال

 پناه؟  ی شد ی:جانـم؟ چ آرش

پ   یموقع  یبگ  یخواست یم  یچ_ و    مانیکه  حرفت  و  اومد 

 ؟ ی خورد

 ؟  یناراحت نیاالن بخاطر ا یعنی: آرش

  .بود یبگو چ_

  . نبود یمهم زی . چیچی:ه آرش

 بود ؟ یآرش چ_

 !؟ یزنیتو؟ چرا داد م ی شد  وونهی:دآرش

 ؟  یبگ یخواستی م یشدم . بگو چ وونهیآره د_

  چند روز برم تهران خوامی:خواستم بگم مآرش

 ؟ یچ ی برا_

 .عمل مامان ی کارا  ی :براآرش
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  دروغ نگو_

به تو دروغ گفتم تا    ی؟ من ک  یگ یم  ی دار  یچ  یفهمی:مآرش

 حاال ؟ 

 م؟یآرش مگه قرار نبود عقد کن _

تهران!چآرش برم  مجبورم  مامان  گردن  خاطر  به    ی زی :خب 

 !وفتهیدو هفته عقب ب یکی ستین

 ! ی اریبهونه م ی دار_

 :گردن مامانم بهونه است ؟ آرش

 .ومدمیسوخت از لحن صداش که خسته بود  اما کوتاه ن دلم

 . آره بهونه است_

:پناه سه سال من به خاطر درس تو صبر کردم ، حاال تو  آرش

 ؟ یصبر کن یتون یدو هفته به خاطر مامانم نم

 ! صبر کنم آرش تونمیمن صد سال هم م_
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ا  یگیم  ی:پس چآرش با  منو  خرد    ی همه گرفتار  ن یاعصاب 

 ؟ یکنیم

 ! ستیض گفتم: آرش حالم خوب نبغ با

داغونه. کارم    یلیپناه، مامانم خ  ستی: حال من هم خوب نارش

!   ارهیداستان در م  هی!بنفشه هر روز    هیرو هواست. دستم خال

 درکم کن پناه 

 !دونمی. مکنمیتو رو درک م شهی آرش من هم_

  ی اون از حرفا  ی کنیداغونم م  یگیم   ی نجوری:پس چرا ا آرش

 .االن نمی. ا ی منو از دست بد یترسیم یگ یسر شب که م

بار    هیسه سال    نی مگه ؟ تو ا  ی پناه؟ به من اعتماد ندار   چته

بخوام    ی دیبار د  هیبار دروغ گفتم؟    هیجواب دادم؟    ریتلفتنتو د

سه سال با    نیا  ی بوده که لحظه لحظه    نیکنم؟ جز ا  تتیاذ

 اسم تو گذشته؟ 
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م  دروغ  مگر  کردم.  اما    یتلخ  گفت؟منیسکوت  بودم  کرده 

کرد ؟    شدیبود .  اما چه م  تی پر از عشق و امن  شهیآرش هم

  ام یپ   مانی که به پ  ینداشت ! اصال کس  یکه با من دشمن  نبیز

 ؟  دیرسیبه اون م ی زی بود ؟ چه چ یداده بود ک

اون دختر    ا ی؟ اصال آ  کرد یارش چه  کار م  ی خانه    ی تو  الهام

 الهام بود؟ 

گوشم    ی آرش پشت تلفن تو  ی . صدا  شدم یم   وونه ید  داشتم

  دیچ یپ

 !پناه :

 هوم _

! به    یکه ناراحت  دونمی! میتیکه اذ   دونمیدلم م  زی: عزآرش

ا از    یبه زندگ  دی و ام  لیم  می ن یبی م  نجوریخدا منم تو رو  مو 

... پناه ، به خدا بنفشه خون تو دل مادرم کرده    دمیدست م

روزا   نی!مجبورم بمونم خونه کنارش باشم . آقا جون هم که ا
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وضع  ی کارا  ری درگ  یحساب هست.  ندارن،   یخوب  ت یکارگاه 

 ه ی  یکه حت  شهی نم  لیدل   یکنارشون باشم. ول  شتریمجبورم ب

  !لحظه به تو فکر نکنم

 ! دونمیبغض گفتم :م با

م   یبا کالفگ   آرش و  پناه! اصال   لرزونهیگفت:صدات آخه دلم 

بهتره.   ،یجلو چشمم باش  نجا یخونه. ا  ارمتیدنبالت م  ام یفردا م 

 .یکنی کمتر فکر بد م

م  دلم الهام   ی برا  کردی ضعف  وجود  اما  مهربونش  لحن 

 .آروم باشم ذاشتینم

با بغض  صداش بدم    صیتشخ  تونستم یکه م  ی دو رگه شد و 

 !:پناهدینال

الهام و    انت،یخ   ،ی خودم نبود که عاشق بودم. دلخور  دست

 ...وجود گفتم:جانم ی همه محو شدن و من با همه  نبیز

 . شهیاز هم شتر ی روزها ب نیعجز گفت :کنارم باش تو ا با
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اطم  ادم ی  ز یهمه چ   با  بود.  :هستم.ب  نانیرفته  از    شتریگفتم 

 !شه یهم

 ...آرومتر شد :دوست دارم پناه یکم صداش

کرده بودن. با بغض گفتم :من   دایهام راه خودشون و  پ اشک

 . شتریب

 .لبخندش رو حس کنم تونستمیم

 آرش:فردا ساعت نه صبح آماده باش 

 ؟یکه چ_

 . بگو چشم گهیآقاتون م  ی:هر چآرش

  ! رفته بود  ادمی زی . واقعا همه چ دمیخند

!برم  فعال .   ی مردم از بس اخم کرد. من که  نی:بخند آفرآرش

 ها  یبخواب

  ریباشه.شب بخ_
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  .خداحافظ ری :شبت بخ آرش

  یقیام گذاشتم. لبخند عم   نهی س   ی و رو  لیقطع شد . موبا  و

 .لبهام بود ی رو

 ی عاشقانه و بودن کس  ی به وسعت سه سال  لحظه    ی لبخند 

اگر  ی.  نخواستم به الهام فکر کنم. حت کردیکه دلم رو گرم م

. کردمیشک م   د یاز خونه آرش خارج شده ؛نبا  دمیدی خودم م

داشت. چشم هام    یلیو حتما آرش دل   دمیپرسی از آرش م  دیبا

 . آرش به خواب رفتم ی رو بستم و با مهرِ صدا

به صفحه   نکهیشدم. بدون ا  داری ب  لمیزنگ موبا  ی با صدا  صبح

 نگاه کنم ، جواب دادم :بله 

جلو درم   گهید  قه ی:به به! خانوم خوابن هنوز ! من ده دقآرش

 ... پناه خانوم

 ... شمیاالن آماده م ی وا ی ا_
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. دمیدست و صورتم رو شستم.  لباس پوش  عی کردم.سر  قطع

کردم.   ش یآرا  یگذاشتم و با عجله کم   فمیک  ی تو   ز یشوم  کی

دستم   یتییسکویبه ساعت نگاه کردم ، نه و ربع شده بود. ب

دچار استرس شده بودم  اما    یگرفتم و به سمت در رفتم . کم

امروز    جا؟ کردم به دلم بد راه ندم.مامان صدام کرد :پناه ک   یسع

 !جمعه هست ها 

 .مامان. با آرش قرار دارم دونمیم_

من اونقدر به آرش اعتماد داشتن که    ی نگفت. خانواده    ی زیچ

مشکل ز   یاصال  آمد  و  رفت  حت  ادیبا  شون    یمن  خونه  به 

  .نداشتن

 گفتم:خداحافظ مامان بلند

. دم یدو  اطیو به سمت ح  دمیدر رو بستم . کفش هام رو پوش  و

 شدم  نیسوار ماش  عیمنتظرم بود. سر نی ماش ی آرش تو

 خسته بودم خواب موندم  یلیخ  دیببخش  ی وا_



Page 30 of 1486 

 

  !ی:از بس تنبل آرش

 !عه_

  ؟ گمی:دروغ مآرش

 حاال. چه خبر؟   الیخیب_

  شما  ی: سالمتآرش

 آقا ؟  هیاالن امروز برنامه ات چ_

خانوم جون خدا    اد یها ،    یگی آقا رو که م  نی: ادیخند  آرش

 افتم یم امرزمیب

  زدم: مسخره شی با بازو ی ا ضربه

  گمی:  به خدا راست مآرش

. با خنده گفتم:خب گرفتیآدم خنده اش م  دی خندیم  ی جور

 ؟  هیحاال بگو برنامه امروز چ
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خونه.  میریرو صاف کرد :واال پناه خانوم جون،  االن م صداش

اونجا    میری هم مامان و تنها بذارم. م  شهی. اما نمکارم یمن امروز ب

 .باشم ششیوقت کار داشت ، پ هیهم. اگر هم مامان   شیپ

 ست یگرانه اش بودم:آقا جون خونه ن  تیخصلت حما  نیا  عاشق

 ؟

راه واسه کم کردن   هی:نه . اون بنده خدا همش دنبال    آرش

برگشت   نیا چکش  نشه  جور  اگر  ماه  سر  تا  هاست.  قرض 

  .خوره یم

 از کجا جور کنه؟  خوادیهمه پول ؟ م نیپس ا  !ی وا ی ا_

. کارگاه    ندازهیرو م  شناسهی! داره به هرکس م  دونمی:نمارش

 ی لیمروتها خ  یتو بازار داغون ! ب  یفروش . ول  ی و گذاشته برا  

 ! گنیهم م  مت یق ریز

بشه    چارهیب_ جور  جون...کاش  با   ایآقا  کنه  توافق  بتونه 

 طلبکارهاش 
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قرار    هیتوکل به خدا . امروز    گهی م  گم،یکه م  ی:آره . هر چ آرش

 !بود معامله اش بشه دواریمهم داره  که ام 

داستانا بر    نی، از پس ا  هی. آقا جون قو  شهیانشاهلل درست م_

 .. شک نکن  ادیم

شم به   ادهیجا پ  نی. من ا  الشیخ ی.  حاال ب  دوارمی: منم امآرش

 .کنم  دیخر ی مقدار از سوپر

  ی ریبگ ی خوایم یچ_

 .:خنزل پنزل ِ پناه پسند دیخند

 یشد و من چقدر بودنش رو الزم داشتم . تو  اده ی. پ  دمیخند

  قه یمن بود. چند دق  ی برا  دیباز به فکر خر  ی گرفتار   ن یهمه ا

به   ی اومد و به سمت خونه رفت. وقت  دیخر  ی ا   سهیبعد با ک

و پارک کنه ، من داخل شدم. مامان ر   نیتا ماش  میدیخونه رس

رو بسته    ی محبوب  رو  گردنش   . بود  نشسته  به    بودمبل   .
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مهربان با  رفتم.  احوالپرس  یسمتش  در   یباهام  گرم  و  کرد 

 .فرشته ها بود  هیاغوشم گرفت . اون  واقعا شب

 ی و حاال من جا  خواسته یاز خدا  دختر م  گفتی م  شهیهم   اون

ا چقدر  شدم.  رو  نیدخترش  داشتم.  دوست  رو  مبل   ی زن 

و   لباست  برو   ، مادر  جان  گفت:پناه  محبوبه  مامان  نشستم. 

 .یتا راحت باش  زمیعوض کن عز

 . لبخند زدم:چشم مامان بهش

شدم  و به سمت اتاق آرش رفتم. وارد اتاق شدم و مانتو   بلند

ادکلن زدم و    کمیقرمز رنگ عوض کردم.    ریحر  زی م رو با شوم

  .ستادیادرش ااز اتاق خارج شدم. آرش اومد و کنار  م

 :مامان خوشگل ما چطوره ؟آرش

  یلیروزا خ   نیزد: قربونت برم مادر. ا   ی محبوب لبخند  مامان

  . یشیخسته م
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 هیچه حرف  نیبابا حاج خانوم. ا  ی داروش رو آورد گفت: ا  آرش

! 

بودمش الغر تر شد   دهیاخر  که د  ی مامان محبوب از دفعه   

از مرگ عل ا  یبود. بعد  خانواده روز خوش به چشم   نی واقعا 

 .بودن دهیند

خونه رو غم زده   نیا  یآقاجون حساب  یو ورشکستگ  یعل  مرگ

 ی کمک کنه پدر مادرش به زندگ  کردیم  یکرده بود. آرش سع

عل با فوت شدن  ب  ی برگردن.  اما خودش هم دست   انیکنار 

مامان محبوب قرص هاش و خورد و    از اون ها نداشت .  یکم

  ن یبه کمک آرش به اتاق خودش رفت تا استراحت کنه. البته ا

م بود.  اش  باش  خواستیبهونه  راحت  آرش  و  مقابل    میمن   .

رو دو    یشم ی  ی کاناپه    ی آشپزخونه  با  آرش  نشستم.  رنگ 

  اومد و کنارم نشست ی فنجون چا

  .: بفرماآرش

 .مرنگهخواستم حرف بزنم گفت:مال شما ک تا
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از دست شما خوردن داره آقا   ییچا  ی ها. ول  ی: باهوش   دم یخند

 . آرش

 .با لبخند کنارم نشست آرش

 آرش ؟ شهی م یچ یعنیکنار زدم : موهامو

 بشه ؟ دیبا ی:چآرش

 مون ؟ ندهیمن و تو ؟ آ_

اآرش باز  ها  نی:  هفته   ی سوال  معلومه چند  مسخره ؟ خب 

هم که دانشگاهت تموم شد ،  گهی. سال د  میکن یعقد  م  گهید

. بعدش صفا مونیسر خونه زندگ  میری . بعدم مم یکنیم   یعروس

 . میشیبچه م ی و بعدترش صاحب کل میکنیم

تا اونها رو بزرگ   میزنیهمه آدما سگدو م  نیوقت هم ع  اون

  میکن

 ؟  شهیم یعنی:آرش !  دمیخند
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چرت و پرت ها رو    نیکرده ! ا  دا ی پ  رادی:به خدا تو مغزت اآرش

 رو زبون ؟ ی اریمغزت م  ی از کجا قایدق

م  چقدر حرف  چقدر زدی مطمئن   . بود  امن  نگاهش  چقدر   .

فنجون چا  . بود  قاطع  تنها    ی کالمش  داد:پناه،  به دستم  رو 

 . مگر نه؟  شهی مرگ هست که مانع من و تو م

 .یمرگ هم نتونه حت  کنمیزدم :حس م  لبخند

کرد. سرم    کیه لب هاش نزد رو ب   ی زد . و فنجون چا  لبخند

  ایبود که من از دن  ی زی شونه اش گذاشتم.  آرش تمام چ  ی رو

زمان  خواستمیم کردم  فکر  شد.  رنگ  پر  دوباره  الهام  فکر   .

  .مطرح کردن موضوع الهام باشه ی برا یمناسب

  گفتم:آرش  آروم

 :جانم آرش

 ؟  یگیسوال بپرسم ، جان پناه راستش و م  هی_

 !ی شد ی نجوریهست که ا یکرد:پس موضوع اخم
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 ؟  ی چه جور_

 !یزنیم بی عج  ی سواالت و حرف ها  ی: دو روزه  هآرش

  !منه ینگاهت به گوش ی! هینگران  ی: هآرش

 حواست جمعه ؟ نقدری:چرا ادم یکش خجالت 

 !: حواسم به تو جمعهآرش

سوال رو ازش بپرسم. دلم    نیا   تونستمیکردم. واقعا نم  سکوت

بگ  خواستینم اما آروم   رهی غصه اش  ندارم  اعتماد  که بهش 

 !قی! ارش نگام کرد ؛عمشدمیهم نم

 ... :بگو سوالت روآرش

 شکست یدلش م  کردمینه؟ اگر من اشتباه م  ای گفتم    یم  دیبا

! چشمام شکستمی من م  کردمیو اگر اشتباه نم   ی اعتماد  یاز ب

سع و  بستم  حرفا  یرو  به   پ  مانیپ  ی کردم  کنم.    مان ی فکر 

اگر    یحت  قتینمون. برو دنبال حق   دیوقت تو ترد  چیه  گفتیم

مان بهم قدرت یپ  ی تلخ نبود...حرفا  دیقراره تلخ باشه. حاال شا
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فنجون چا و  نشستم  . صاف  تو  ی داد   ز ی م  ی رو  ینیس  ی رو 

 .و شروع کردم بگم  دمیکش یقیگذاشتم. نفس عم

 ... آرش  راستش _

وقفه و ممتد! با ترس گفتم :چه خبره    یزنگ در اومد. ب  ی صدا

 ؟

رفت  و گفت   فونیهم با تعجب بلند شد . به سمت آ  آرش

مامان . برو مراقبش باش نگران نشه.   شی:بنفشه است. برو پ

 . نگو هم بنفشه است

 . به اتاق مامان  محبوب رفتم عی شدم و سر بلند

 زنه؟ یزنگ م   نجوریا  هیتخت بلند شده بود :پناه مادر ک   ی از رو 

  .با آرش کار دارن. نگران نباش  ستین ی ز ینه مامان چ_

 !نشن ی زیچ  ی ریوقت درگ هی میبر ا ی: مادر ب مامان

حالتون .  شما هم  رونی ب  دینه مامان . آرش گفت شما نزن_

  .دی استراحت کن  دی با ستیخوب ن
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نگران   به با  نشست.  محبوبه  مامان  من  پاش    ی رو  یفشار 

  . دیکوبیم

خدا  مامان بدبخت  نیا  ایمحبوبه:  خدا  یچه   ! چه    نیا  ایبود 

  .تاب نداره  گه یبود ! آرش من د ی گرفتار

  وسفیمن نگاه کرد: پناه ، به خدا نذر امام رضا کردم ، چک    به

  . پابوس آقا میکه پاس شه ؛ بعد عقد شما .  همه بر

تو چشماش جمع شده بود . بغلش کردم :مامان انشاهلل   اشک

. آقاجون هم به ارش گفته  داره    شهیدرست م  یکه همه چ

  .غصه نداره مامان محبوب گهی. د شهیمعامله اش م

 . :قربونت برم مادر. خدا از دهنت بشنوه د یو بوس ورتمص

 .بسته شدن در اومد ی صدا

 . کرد کاریآرش چ نمیتا من بب دیمامان شما دراز بکش  _

  ی . منم رفتم سمت سالن. آرش کنار در وروددی با ناله دراز کش  

  بود ستادهیا
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  آرش_

...خوب  ی جا  سر :آرش  نشستم  کنارش   . نشست  ؟   یخودش 

 !گفت بنفشه ؟ ی؟ چ شدیچ

داره خفه    کردمی . صورتش قرمز شده بود.  حس مزدی نم  حرف

 ! بگو ی زیچ هی ! دستش و گرفتم :آرش  شهیم

 قراره تموم بشه !؟ یک ایگرفتار نیآرش :  ا 

 ارش _

!  االن کنهیفکر کن آقاجون داره مشکلش و حل م  ن یبه ا  االن

 !ستیوقت فکر کردن  به بنفشه ن

  کنم یفکر م  چارهی ب  ی . به اون بچه  کنمینم:به بنفشه فکر  آرش

قربان م  نیا  یصی حر  یکه  حاال  شده.  کنه   خوادی زن  ازدواج 

 پناه ؟ شهیم یاون بچه چ فیتکل

 ! بگم ی گفتم :چ آروم
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کنه. مجبورم   ی ازش نگهدار   تونهی: االن که مامان هم  نمآرش

 ! اقتیل یب ی  کهیبگم چشم...زن گهیبنفشه م  یهرچ

  دا ی.  شمیشیحاال حرص نخور . ازدواج کنه ما هم راحت م_

م مامان   نیخودمون. هم  شیپ   میاریرو هم  و  آقاجون  با  جا 

 ! میای محبوب ، باالخره از پسش بر م

 دمید  میکه تو زندگ  یهست  ی دختر   نیزد : پناه تو بهتر  لبخند

! 

 ی د یگفتم : اون وقت  شما چند تا دختر د  یاخم و به شوخ  با

 !؟  تیتو زندگ

 ! دختر ی ا وانهی:تو واقعا د دیخند

 ی کشی . خجالت نمگهیخب پاشو د  یلیو بلند شدم:خ  دم یخند

 ؟  یغم بغل گرفت ی زانو یبچه ها نشست نی مرد گنده ؟ ع

  ه ی. بلند شد و با خنده گفت :خب برنامه چ  دمی و کش  دستش

 ؟
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 . میدنبال خودم کشوندمش و گفتم :  ناهار درست کن به

 لم ی.  به نظرم فارنیب   گمیم  ی ز ی چ  ه ی.  الی خی:ناهار و ب سادیوا

 . هوم؟ مینیبذارم بب 

آشپز   ریآشپزخونه شدم:نخ  وارد کردم  من هوس   . آرش  آقا 

 !خونه رو بترکونم

 ! یشی:خسته م دیخند

 . یاگر کمکم کن شمینه نم_

سوخته   ی خوای و م  یی: من که در خدمتم. حاال چه غذاآرش

 ؟ یکن

 !خوبه که میعه آرش ! من آشپز_

هاآرش اون  کتلت  به  نشون   . آره خوبه  اون   ی سوخته    ی : 

 !ی دفعه ا

 ی کنیرسوا م  نیشد ! بب  ی بار اون جور  هی:حاال اون  دمیخند

 ...آدم و 
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 ! امروز مین یب ی:حاال مآرش

  ژه یزرشک پلو با مرغ درست کنم. اونم و  خوامی... ممین یبیم_

  .و پناه پز 

تو  هی  آرش از  بزن    زری فر  ی بسته مرغ  آورد و گفت: پس  در 

 ...میبر

  ی فکر من گاه   دیخوب بود . شا  زی ظهر اون جمعه همه چ  تا

خوب بود. پلو شفته نشد !   زیپرداخت اما همه چ   یم مبه الها

جا افتاد و ناهار اون روز  همراه خانواده بهمون   یمرغ حساب

 . دیچسب

د   شتریب اون  و   ی ها  ی باز  وونهیاز  ها  با ظرف  رقص  و  آرش 

  ی خونه جار  ی مامان محبوبه بود که خون تو رگ ها  ی خنده ها

مال از حل شدن مشکالت  آقاجون  روز  اون  بود.  سر    ی کرده 

ناهار گفت و دل من و آرش گرم تر شد . اون روز تا عصر کنار  

 م یتصم   دایش  ی و برا   میدیو خند  میو گفت   میخانواده ش نشست
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به میکرد  ی ریگ هفت صبح  پرواز  با  آرش  فرداش  شد  قرار   .

 . تهران بره

 رهیونه امون بهم خعصر آرش منو رسوند خ  یوقت   ادمهی  خوب

 .شد . صداش تو گوشمه

هم حل شد   دای :پناه ، مشکل آقاجون حل شد. مشکل شآرش

. اما   ندهیماه آ  ی برا   وفتهی. فقط مونده گردن مامان.  که اونم م

؛کارا برگردم  که  تهران  رد  ی از  و  مامان    میکنی م  فیعقد   .

  گه ی. دمیزودتر عقد کن  دی. با  ادیتو محضر ب  یساعت  هی  تونهیم

  می برس   ینسب  رامشا   هیبشه و به    یرسم  یهمه چ  خوادی دلم م

 حلقه؟  دیخر  میری م یانشاهلل . پس برگشت_

 !دی: شما دخترا هم که فقط خردیخند

و  الهام محو    دی و خنده اش خون شد تو رگ هام. خند  دیخند

 !شد تو ذهنم 

  .شدم  ادهیپ  نیماش از
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 خونه؟ ی ری حاال م_

برم سراغ دکتر مامان.بهش تلفن کردم چون   خوامی: نه مآرش

نامه   هیبرم در خونه اش ازش    خوامی نامه اش رو گم کردم. م

م  مارستانیب  ی برا  رمیبگ زنگ   رسمیتهران. شب  بهت  خونه 

 .قبل خواب زنمیم

 .. برو خدا به همراهتزمیباشه عز_

 .رو. خداحافظ  نایا ی: سالم برسون حاجآرش

 ب یآشپز خونه س  ی حرکت کرد . وارد خونه شدم . مامان تو  و

  .کردیخرد م  ینیزم

 . سالم مامان_

  !شد داتی:به به! چه عجب پمامان

 ...بابا ی ا_

  نیشد. گفت ا  یعصب  یلیخ  یستین  دیشد د  داری:بابات بمامان

 !ره یاجازه بگ دیدختر نبا
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 ! ؟ مگه من به تو نگفتم آخه یگفت  یخب  تو چ_

بود. بهش بر خورده که   یبابات امروز عصب  یول   ی:گفت  مامان

بعد حاال انداختن عقب.    رهیزنگ زده اذن عقد و بگ  وسفیآقا  

 !کنن از پدرت ییدلجو نکه یاونم بدون ا

بو_ م  ی حرفا  ی مامان  اشرف  ا  اد یعمه  باز  حتما  دق  !  ومده 

 ی بود برا  فیکرده  و بابا رو پر کرده که پناه ح  یخال  شویدل

 پسره که دو کالس درس نخونده ! ها؟  نیا

 .رفت ییسکوت کرد و سمت ظرفشو مامان

اون راجع    دیاجازه ند  دیخوایم  ی بوده مامان ؟ آخه ک  نجا یا_

آرش از    نیدیو آرش نظر بده ؟ بعد سه سال نفهم   میمنو زندگ

 ب یو دستش تو ج  ستین  شی حال  یچیپسرِ عمه خانم که ه

  باباشه ؛ صد بار مرد تره؟

 ! شنوهیپناه. االن بابات م نییپا  اری:صدات و ب مامان
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_  ! مامان  نم  هیولم کن  و    شهی روز  باشم  از   یکیمن خوش 

 ! ارهیدماغم در ن

سمت اتاقم رفتم .درو بستم و رو تختم نشستم. نخواستم    به

عاشق   یبه عمه اشرف و مهندس جونش فکر کنم. آدم وقت

آغوش امن داشت   هیرو! آرش    ی ماد  لیمسا  سنجه ینم  شهیم

 !قلب عاشق هیو  

باشه.    یکاف  نیزن هم   هیخوشبخت شدن    ی برا  کنمیفکر م  من

. کنهی ورود م  . عشق تو روح زندارهی عشق زن رو زنده نگه م

و عشق    ره یمی. زن بدون عشق مکنهی عشق قلب زن و شاد م

 ! بدون زن وجود نداره

و من خوشبخت   ه یقلب عاشق کاف  هیزن؛    هی  یخوشبخت   ی برا 

 . بودم چون قلب آرش عاشق بود 
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رو  به مون  نفره  دو  خ  یعسل  ی عکس  تختم  شدم.    رهیکنار 

. میپاداد گرفته بود  ی شهر باز  ی تو  یکه قبل از مرگ عل  یعکس

 .اون شب و اون لحظات خوش، لبخند زدم ادیبا 

ن  ساعت و  بود. صدا  میهفت  سالن   ی غروب  تو  که  خانواده  

  دم یشنیبودن م

!   ی کرد  رشی، دلگ   یبه پناه گفت  نجوری: مامان  چرا امانیپ

م م  گهیراست  داره!  و  اشرف حرص پسرش  و    ادیکه  عمه 

 ! کنهیبابا رو پر م نجوریا

 . نگفتم! خودش شلوغش کرد ی زیجان من چ مانی: پمامان

نگفت.   ی زی. مامان چگهیراست م  مانی: پدمیو شن  نبیز  ی صدا

عقد کنن   خوانی . دوبار مگهینم  راهیباالخره عمه اشرف هم ب

 ! شهینم
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چمانیپ که  با  یوقت  ی عنی؟    ی:خب  مرد  برادرش   د ی طرف 

م  نجایا  ومدیم راه  بکوب  و   نداخته یبزن  اشرف  عمه  که 

 ... خدا ی داشته بنده   ی خوشحال کنه ؟ هزار جور گرفتار

  شه یهم  مانیو مامان ساکت شدند. چقدر خوب بود که پ  نبیز

از من جانب   شهی من رو داشت. چقدر خوب بود که هم   ی هوا

 ه ی  ی قدم ها  ی و صدا   دمیسرم کش  ی . پتو رو روکردیم  ی دار

  د یتو اتاق کش  ی.در باز شد و سرکدمینفر و به سمت اتاقم شن

  طرش بود. ع  مانیو چون فکر کرد خوابم درب و آروم بست. پ

کردم.م  حس  هم  ادیب  خواستیو  مثل  ا  شه یو  پناهِ    نیپناهِ 

  .بشه  نیمگغ

 امکیبافتم و بعدش پ  ایساعت بعدش فکر کردم و رو  ک ی  تا

 توجه منو جلب کرد  کردمیکار م  ششیخانم دکتر که پ 

ساعت شش برو   یعنیپناه جان. فردا سه ساعت زودتر    سالم“

 ی گذاشتم رو   ادداشتیکار ها انجام بشه که    ی سری  دیمطب. با

 ” ر یباشه. شب بخ لیقراره تعط کشنبهیبرات. به جاش  زیم
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 .نوشتم :چشم خانم دکتر براش

درازکش  عیسر  و بخوابم.  تا  زدم  مسواک  درحال    دم یرفتم  و 

در اومد . آرش بود .    لمیموبا  ی چرت زدن بودم که دوباره صدا 

 .پناهِ من ریفقط نوشته بود :شب بخ

 ...من  ر ینظ  یمرد ب  ریزدم و براش نوشتم شب تو هم بخ   لبخند

 ی صبحانه    هیشدم و بعد از    داری. ساعت پنج صبح بدمیخواب  و

 ابون یبه خ  دهیبابا به محل کارم  رفتم. نرس  نیبا ماش   ی عجله ا

که کنار مغازه خوابش برده بود.    دمیپسر بچه د  هیمحل کارم ،  

تو دستش دو شاخه گل رز قرمز بود. به سرم زد برم فرودگاه  

سوپرا و  آرش  نگ  زیو  ساعتم  به  داشتم!   اهکنم.  کردم؛وقت 

  ال یخی . بدمیپسرک و صدا کردم و دو شاخه گل و ازش خر

 .خانم دکتر شدم و  به سمت فرودگاه رفتم

نشده    دمیرس  یوقت انجام  پرواز  توهنوز  انتظار   ی بود.  سالن 

مان به  و  تکوندم  رو  ام  مقنعه  تازه شه.  نفسم  تا    تور ینشستم 
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د   رهیخ و  آرش  و  چرخوندم  و  سرم   . داشت   دمیشدم  که 

. بلند شدم و به سمتش رفتم . پشتش به من بود.    رفتیم

م  جان ی ه  یحساب فشار  دستم  تو  رو  ها  گل  و  .  دادمی داشتم 

براب  یتوس  راهن یتر شده بود. پ  پیخوشت  ی ه تن داشت که 

 دم یدیبودم. لبخند زدم. چهره اش رو نم  دهیتولدش براش خر

چند قدم باهاش فاصله داشتم   دونمیبود. نم  ی اما حتما جد

  .نفر  کنارش قرار گرفت هیکه 

شن  صداش گفت:  دمی و  ارش  به  خنده  و   یعنی.با  پناه 

 !باهوشه یلیپسر! اون خ یهست یک گهی د ؟توی چوندیپ

 .کردمی الهام بود ! اشتباه نم ی الهام بود. صدا ی صدا

! گردن مامان ومدی. نفسم باال نم   دیچرخ یدور سرم م  سالن

 !بود ؟  چوندهیسفر با الهام؟ من و پ ایمحبوب ؟ 
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منو   نیاز ا  شی ب  خواستمی. نم  نه یالهام من و بب  خواستمینم

  شد یتموم م  دی! بایتوهمِ عاشق  نیا  شدیتموم م  دیخرد کنن. با

 .شدیتموم م یزندگ دیپناه ! با   شدیتموم م دیآرش ! با

  ی رفتم . تو لحظه آخر صدا  یو به سمت در خروج   برگشتم

شد. تعادلم   دهیلحظه دستم کش   کیو بعد در    دمیشن  دنیدو

و گل ها از دستم افتاد. آرش بود . بازوم    فمیو از دست دادم. ک

 ؟ ی اومد یبود :پناه  تو برا چ ده یچسب

 ی کشف دروغ ها  ی بگم برا  خواستی. دلم م ومدیدر نم  صدام

برا سنگ  ی تماشا   ی تو!  نفس  فقط  اما   ! تو  عشق    ن یاثبات 

 دم یکشیم

تا جا نمونه. قدرت    رفتیارش م  دیگو اعالم کرد و  با  بلند

  راهن یمونده بودم به اون پ  رهی نداشتم دستمو بکشم فقط خ

 ! یتوس

 ! نیزم ی رو ی شاخه گل ها  به
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که تو فکر    ی :پناه اون جور  دیمنو به سمت خودش کش  آرش

 ! ستین یکنیم

! فقط به شاخه  چوندهیمنو پ  نکهیفقط به ا  کردم؟یفکر م  یچ

داده بود... به    امیرز... فقط به خانم دکتر که صد بار پ  ی گل ها

 کردم؟ ی فکر م دیبا یچ

 کار کرده بود؟ یآرش با من چ نکهیا به

 !قسم من تو رو دوست دارم  ی:پناه به روح علدینال  آرش

  صدام در اومد : قسم نخور آرش گهیحرصم گرفت. د گهید

و گل ها رو برداشتم. گل ها رو به   فی. ک  دمی دستم و کش   و

 ...:سفر به سالمتدمی اش کوب نهیس

  .رفتم. دنبالم اومد   رونیب و

 !بدم. پناه  حیبرات توض دی. پناه! بابا باسای:پناه واآرش

 ...ها میمون ی االن جا م ا ی:آرش بدمیالهام رو شن ی صدا
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کش   برگشتم انگار خجالت  کردم.  نگاه  نه!   دیشا  د یبهش  هم 

ماش سوار  و  زدم  فاصله   نمیپوزخند  ازشون  سرعت  به  شدم. 

 . گرفتم

 ی بود. خانم دکتر عصب  میساعت هشت و ن  دم یمطب که رس   به

 .هیگر ریآن زدم ز کیبهم و به من  دیتوپ

  . شد شوکه

 ؟ حالت خوبه؟ ی شد  ی:پناه چدکتر

تر نگران برام آب قند آورد :پناه !  نشستم و خانم دک  ن یزم  رو

  ی کس  ی ومدیم  ی ؟  داشت  یکنی م  هیگر  نجور ی ا  یبه خاطر چ

 شده دختر ؟ یکرده ؟ چ تتیاذ

 نه یس  ی حرف بزنم. بدنم سست شده بود. قفسه    تونستمینم

 . کردیام به شدت درد م

 ؟  ومدهیگفتم:الهام ن یسخت به
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بره سفر . انگار که نامزد   خواستی رفته. م  ی:نه اون مرخصدکتر

 ؟ یدونیم ی ز یکرده ! تو چ 

 !بستم :آره فکر کنم نامزد کرده  چشمام

  ام یبهت پ  نکهیبعد از ا  شبید  یکه نگفته بودول  ی زی: چ  دکتر

  ت یها رو بذارم.  اقا عنا  ادداشتیدادم اومدم مطب که برات  

خانم و آقا به مطب سر زدن! منم اومدم زنگ زدم   هیگفت  

با نامزدش اومده بود که مدارکشو برداره. چون  الهام ،   گفت 

  ! امروز صبح پرواز داره

ا  یعنی قلبم گذاشتم!    ی رو رو  دستم از  بعد  من و    نکه یارش 

  ی عنیگذاشته بود خونه ، رفته بود و با الهام خلوت کرده بود ؟  

وقت پ  ی آرش  بخ  امیبه من  الهام   ری داده شب  کنار  من؛  پناهِ 

 نشسته بوده ؟ 
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هام سرعت گرفت . قلبم شکسته بود . غرورم شکسته   اشک

؟ چطور ممکن بود    شدیشده بود. چطور م  بیبود. باورهام تخر 

 !کارو کنه  نیارش با من ا

نگران شده بود که بغلم کرد:پناه! خواهش    نقدریدکتر ا  خانم

بتونم   دیشده ! مشکلت رو بگو شا  ی زیبه من بگو اگر چ  کنمیم

 !کمکت کنم

ک  با کردم  فکر  که عشق   هیبه    تونهی م  یخودم  عاشق   زن 

قلب شکسته اش   تونهیم  یرو باخته کمک کنه؟ ک  شی زندگ

دل من و آروم کنه ؟ جز همون   تونستیم  یکنه؟ ک   میو ترم

 کرده بود؟  رونمیکه و یکس

 ی تونی، عاشق شدنت داستان داره. اولش که نم  ی که باش  زن

  !یحرف از عشق بزن

 هی! عشق تو زن ها شبیعشقت بجنگ  یبرا    یتونیهم نم  بعدش

و    نیو به زم  رنی رو راه م  ابونای مردا که خ  هی. شبستی مردها ن
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  شکونن یرو م  ای . مثل مردا که اشتسین  گن؛یم  راهی زمان بد و ب

 .ستی، ن

و آب    کننیاتاق کز م  ی و گوشه    شکنهیفقط قلبشون م  زنها

اشک مشنیم فقط  زنها  م  زنی ری.  به خاطره   ندازنیو چنگ 

 .شهیوقت تکرار نم چیه  گه یکه  د ییها

مردشون    ی   قصه اگر  دردناکه مخصوصا  و  تلخ  ها  زن  عشق 

 . عاشق نباشه

 سرکار ؟  امیمن چند روز ن شهی خانم دکتر، م _

 ن یتو هم با ا  یول   ختهیکار سرمون ر  یلیدکتر :آخه خ  خانم

 .گردهی. الهام فردا برم یکار کن یتونیوضعت نم

 .دمیکش  ی! آه گشتیبا آرش بر م  قایزدم. دق  پوزخند 

 ی بر  یتونیدکتر:برو پناه جون. برو خونه استراحت کن.  م  خانم

 رم؟ یبرات آژانس بگ ای

 . آوردم امروز نینه ممنون. ماش_
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رس  یل یدکتر:خ  خانم من   امکیپ  هیخونه    ی دیخب پس  به 

 .بده

 چشم_

و درآوردم. آرش چند بار زنگ    لم یاز مطب خارج شدم. موبا  و

ک تو  انداختم  دوباره  بود.  م  فمیزده  سوار  به   نیاش و  و  شدم 

سر و صدا به سمت    ی؛ ب  دمیسمت خونه رفتم. به خونه که رس

نشستم   نهی. کنار انهی داغون من و نب  افهیق  یاتاقم رفتم که کس

 ی . روز ختمیر  شکشدم. ادکلن آرش ! ا  رهیو به ادکلن ها خ

  اره یم  ییکادو جدا  ی عطر  برا  “که ادکلن و بهم داد گفته بود  

باور    نیباهاش تموم ا  خوامیمحکمه که م  نقدریاما عشق ما ا

 “  ها رو خراب کنم. تولدت مبارک پناه جان

جدا  حاال نشد  ییعطر  ما  حاال  بود.  و   م یآورده  پناه  و  آرش 

 . عاشقانه ی داستان ها ی قهرمان ها

 ! آرش ی کار کرد یمن چ با
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  دوباره زنگ خورد. آرش بود . ناخودآگاه وصلش کردم  لمیموبا

 :پناه آرش

 . اما حرف نزدم ختی ر دلم

 ...:پناهِ منآرش

  کردم  اما حرف نزدم بغض

 ... دلم زی: عزآرش

 اما جواب ندادم  ختمی ر اشک

 . بگو ی زیچ هی:جون آرش آرش

باز شد چون جونش و قسم خورده بود. اما انگار صدام    دهنم

 ! واقعا  ومدیدر نم

تو  آرش به خاک داداشم قسم،  به خدا،  بهم.  :پناه گوش کن 

 ...جز ستین یچ ی دختر ه نیپناه... ا  یعشق من

 ؟ یکرد. جز چ سکوت
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کلمه حرف    هی. فقط    دمیم  حی برات توض   امی: پناه بذار ب  آرش

 ! پناه کنمیبزن به خدا دق م

 ...خونه اتون فرستمی کادو هات و م ی همه _

! من خائن ستین  یکنیکه فکر م  نجوریا  گمی:پناه ! بهت مآرش

!  ی . من عاشقتم پناه ! چرا خر شد  ستمین  ی! من عوضستمین

  ! یدل مادرم خون تر کن  ینفرست

 !عاشقم نباش  ی نجور یا گهید_

  که یزن  ن یا  گمی! دارم بهت م یگی م  یچ  ی داد زد: پناه بفهم دار 

 !نکردم انتیبا من نداره. من به تو خ ینسبت چیه

آقا   انتیخ_ عل  ی !  خ   ی تو  ،یخان ی آرش  سر   ابون یرستوران 

فرودگاه و    ی اومد ، تو  مانیکه پ  ی خونه ات  روز  ی هشت، تو

  موقع سفر ، غروب تو مطب

 د ی! با  ستین  انتیخ  گمیبهت م  یپسر بودم. ول  هینه! من با    تو

 شه؟گیبدم ! باورت م  حیبرات توض
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 ن یخانم چن  هیبا    یلیبه دال  ی است ! آره مجبور بود   مسخره

باش  یروابط خیداشته  قصد  نداشت  انتی,  بهم    یکه  خب   ،

به   ی که کنارش بود  ی؟چرا موقع  ی ! چرا پنهون کرد  یگفتیم

داشت   یحی! اگر توض  ی دیخند  شمیو به ر  ی داد   امکیمن پ

ب  ی رابطه   اون دختره  و  ا  یتو  از  تر  قبل   ، پا  و    د یبا  ن یسر 

 .دمی فهمیخودم م  دیپس با ی. اگر نگفتیگفتیم

 ...یلحظه بذار. درسته ول هی:پناه آرش

 . بود و نبود تموم شد یهرچ گهی. دیبگ ی ز یچ  خوامینم_

  یبش مونینزن که بعداً پش ی:پناه حرفآرش

 ی با حرص قطع کردم و رها شدم . با صدا  کرد؟ی م  دیتهد  داشت

 در اتاق و باز کرد  یکردم. مامان با نگران  هیبلند گر

  شده؟  ی:پناه! چمامان

  ی: حرف بزن...دختر با تو ام ... چکردی پشت سر هم تکرار م  و

 خونه اصال ؟ ی اومد یشده ؟ تو ک
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 .مامان ولم کن... تو روخدا تنهام بذار_

بود که پشت سر مامان اومد و    دهیهم انگار صدام و شن   نبیز

 .یذره بخور بهتر ش هیآب خنک به دستم داد : وانیبه ل

به درد خودم    د یدستش زدم :تو روخدا ولم کن  ریز  تیعصبان  با

 !رم یبم

وضع من با   دنیو مامان از د  نب یشد . ز  نیپخش زم   وانیل

 .رفتن  رونی دلهره ب

. بستم  ختمی آرش و توش ر  ی درآوردم و تمام کادو ها  سه یک  هی

و گذاشتم ته کمد. به انگشتر نشون ِ تو دستم نگاه کردم. لب 

قرص خواب    هیو خودم رو مبل گوشه اتاقم رها کردم.     دمیگز

چقدر    دونمیبه سرم اومده.نم  ی خوردم تا بخوابم و نفهمم چ

 .گذشت که خوابم برد

و   کی که شدم ساعت     داریخواب بودم. ب  شتر ی نصف روز ب  یول

بود چون   مین بدنم خشک شده  بودم.  بود. ضعف کرده  شب 
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مبل بودم. بلند شدم و رفتم تا دست و صورتم آب بزنم.   ی رو

پ شدم  خارج  که  اتاق  جلودمیود  مانی از  تو  ی .  من    ی اتاق 

  .تو سالن نشسته بود. تنها بود یکیتار

 ؟ی:پناه خوبمانیپ

 شده؟ ی زیخوبم. چ_

 .می که حرف بزن  یش  داری:نه منتظرت بودم بمانیپ

رفتم . صورتم و شستم و گفتم :برو تو    ییسمت دست شو  به

 . امیاتاق ،االن م

پ   با اتاق   مانیحوله صورتم و خشک کردم و پشت سر  وارد 

  .ستادمیا نهیآ ی مبل نشست و من جلو ی رو   مانیشدم. پ

 ن ی:بشمانیپ

 .حرف اضافه نبود. نشستم ی گفت و جا ی جد

 ... :خبمانیپ
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 ؟  یخب چ_

افتاده؟    یبود ؟ چه اتفاق  یچ  ی ها برا  ی زار  هی: اون گر  مانیپ

 بهت گفته؟ ی ز ی خانم دکتر چ

 ؟  یرو بپرس نای که ا  نجایا ی موقع موند نیتا ا یعنی_

 مهم تر که اشک تو در اومده ؟ نی از ا ی:چمانیپ

هم   اومد مثل  :پناه!  نشست  باش.   شهیکنارم  راحت  من  با 

 زم؟ یعز  شدهیچ

 ...مانیکردم:پ  بغض

 ...:جان دلم مانیپ

 مقدمه رفتم سر اصل مطلب بدون

 ... تموم شد...آرش تموم شد یهمه چ_

  ی ؟ چ  یبلند تر گفت:چ  یکم  ی که برق گرفتش. با صدا  انگار 

 پناه؟  یگیم
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 .کردم سکوت

چرا تموم ؟ اون همه عشق   شده؟ی :حرف بزن دختر!  چمانیپ

 شد پس؟  یچ

 !کشک یعنیعشق _

 !شده یچ  نمی:پناه درست بگو ببمانیپ

شکستن خواهرت  ی ؟ قصه  ی بشنو ی خوایم ی : آخه چدمینال

 !داره ؟ دنیشن

جسارت داشته    یاش چسبوند:غلط کرده. ک  نه یو به س  سرم

جور   نیبه خواهر من بگه  باال چشمش ابروهه؟ قربونت برم ا

 !و ندارم میپناه زندگ  ی طاقت اشکا یدونینکن... تو که م 

 مان یپ_

 .تو دلته رو بگو ی، بگو هر چ  زمی :جانم عزمانیپ

سرزنش کردن بلد   مانیحرف بزنم. پ  مانیپ  ی برا   دمی ترسینم

ام و  بود  اون سراسر محبت  امن  دینبود.  .  تیو  براش گفتم   .
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بود. گاه  ی زیهرچ  آروم کرده  نا  رو  از    شدیقرمز م  ی که دلم 

. و کردی. فقط موهام و نوازش مگفتینم  ی زیاما چ   تی عصبان

 تیادکودک برگشته و شکدختر بچه که از مه  هی  هیمن  شب

باز م  یگوشی پسرک  و   کنهیرو  تراشش  مداد  که 

 .کردم یم مانی پ  ی آرش و برا ت یبرداشته؛شکا

پ  ی زی چ  هیبار    نیا که  بده   تونستینم  مانی بود  قول  بهم 

 مان ی! آرش مداد تراش من و شکونده بود و پکنهیدرستش م

با پ  کی  دیبکنه.شا  ی کار   تونستینم حرف زدم.   مانی ساعت 

تو س  کی رو بغل گرفت و گذاشت   ه یاش گر  نهیساعت من 

 .ساعت قلبش درد گرفت و فقط موهامو نوازش کرد  کیکنم.  

که بشه من کنارتم    ی زیگفت : هرچ  دیشد ، صورتم و بوس  بلند

. بذار آرش برگرده  ری نگ  می. زود تصموفتهیکه ب  یپناه...هر اتفاق

چ هر  بعد  بزنه.  حرفش  بگ  یو  ه  ،یتو  هم   چیهمونه.  کس 

 نترس  ی چی مانعت بشه چون من پشتتم. از ه تونهینم

 “21.08.20 22:31 ” 
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 هجده _قسمت#

  شه یغصه  نخور. چون غصه هم  گمینترس و نم  یچی :از همانیپ

 !نخور ییغصه هات و تنها مانیجون پ یهست! ول

 !ها ینکن ی زد:تک خور  یو چشمک دیخند

اش خنده ام گرفت. اما صورتم اونقدر غم زده بود که   افهیق  از

 .به زور فقط تونستم لبخند بزنم

. از اتاقم  مانیکه هم توش درد بود و هم عشق به پ   ی لبخند

 ...سه بامداد بود کیخارج شد. ساعت نزد

 که برام اومد وخوندم  امیپ  نیو برداشتم و آخر لمیموبا

 ...با دوتامون ی نجوری:پناه نکن  اآرش

بغض کرده. حس    امیپ  نی. حس کردم موقع نوشتن ادیلرز  دلم

گرفته باشه!   گرنشی لرزون نوشته. نکنه باز م  ی کردم با دستا

 لمیکه رو موبا  ی که شماره ا   رمی زدم که باهاش تماس بگ   عیسر

 باز کردم  رو امشیافتاده بود توجهم رو جلب کرد. پ



Page 68 of 1486 

 

با تو ادامه بده و به   تونهیاز سر ارش بردار پناه. اون نم  دست“

کثافت که    ی رابطه    نی. اادیخاطر عذاب وجدان داره کنار تو م

کودکانه   و حس  ارش   ترحم  اساس  رو    ی بر  خودت هست 

 ” . تموم کن

! حس  زدیبا من حرف م  نجوریبود که ا   یک  نیگرفت ! ا   حرصم

 کثافت؟ اساس ترحم ؟ کودکانه ؟ رابطه 

 .نداره یحرص نوشتم به شما ربط با

  که جواب داد  دینکش هیثان به

 ” .آرش هستم ی  غهیمن ربط داره چون من االن ص به“

 !؟  غهیوجودم پر شد از حقارت! ص ی رفت .  همه   جیگ سرم

سر    ی برا  ختمی . اشک رختمیو کنار گذاشتم و اشک ر  لیموبا

  ی قلب  نیا  ی برا  ختم یک ر!اشکشتمشیم  دیکه با  یگذشت عشق

که   ییدست ها  ی برا  ختم ی . اشک رکردمیخفه اش م  دیکه با
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ها  یگرم سرما  ی دست  تو  و  بودن  کرده  حس  و    ی آرش 

 کردم؟ یکار م یچ  دینبودنش با

نم  ختمی ر  اشک تموم  اشکهام  مشدیو  چشمام  اما    سوختی. 

 ...و  دیکشیم  ری ام ت قهی. شقشدمینم یخال

 ام یگرفته بود ؟ دوباره خواستم بهش پ  گرنشی آرش م  یعنی

  ن یاز ا  شیب  خواستمی، نم  کردیبدم اما نتونستم. اگر ترحم م

. پتو   گرفتیمجبورش کنم.با فکرش هم تمام عضالتم درد م

 .ام اومد یلعنت لیموبا ی و بازم صدا دمیرو باز رو سرم کش

  ؟ ی دار ی:پناه بآرش

سخت    یمزاحمم نشو. ه  گهیاما نوشتم : لطفا د  د یلرزیم  دستام 

 ترش نکن 

 و سخت نکنم؟ ی:چآرش

 ...تموم کردن و _

 ؟  یگیراحت از تموم کردن م نقدر ی:چرا اآرش
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 ... درد دارم دهی. غم به استخونم رسگمیراحت نم یلیخ_

 ...:دردت به جونمآرش

 .، عرق کردم  و ساکت شدم دمی لرز

 .زد زنگ

 .کنم یم  فیبرات تعر  امیمن اشتباه کردم. حاال م  دونمی :مآرش

 ؟  یکنیم ف ی و تعر یچ_ 

 ی تو رو تو  ی باشه که بخواد جا  ی دختره سگ ک  ن ی:که اآرش

 . رهیقلبم بگ

 !بهتر ی جا هیمن نه!  ی جا_

 !یکنیاشتباه م ی :پناه! بچه نشو...به جان پناه تو دارآرش

 کورم؟  یعنی_

از جون. مآرش ها  نیا  گمی:دور  دل  ی مالقات  الهام  با    ل ی من 

  داره
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 !یخانم ساک  یگفتی الهام؟! قبال م _

 داره؟  یالهام ...فرق ای ی! خانم ساکیشد:حاال هر آشغال کالفه

بار با محمد از سر کوچه تا    هی که من    ی ! اونقدریلیاره خ _

محمده    نی! که ایخونه اومدم ، دو روز با من دعوا راه انداخت

 .یباش حرف بزن ی هنوزم به تو چشم داره و تو حق ندار

 آرش ؟  ادتهی

 آرش ؟   یو چهار ساعته که نگفت ستیب یدونی :مآرش

 !حرف و عوض نکن_

  ح ی برات توض  دیحق با توهه پناه. من با  گم ی.  منم مادمهی:  آرش

ا  دادمیم صحبت  نکهیقبل  ول  یباهاش  باشم.  به   یداشته  بنا 

 ... نشد یلیدال

 از من مهم تر بود ؟  یلیچه دال _  دمیخند تلخ

 ! مهم بود پناه  یلیخ ی:مهم تر نبود . ولآرش
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 درکت کنم تونمیمتاسفم چون نم_

نشونت   ی زیو چ  امیروز صبر کن تا ب  هیشده بود :پناه    کالفه

! پس بذار یکنیبدم که باورت شه. چون االن حرفام و باور نم

 ...اهواز و روشن کنم برات  امیب

 .خب باشه  یلیدلم گرم شده بود :خ انگار

خداروشکر.ببخشآرش خب  اذ  دی :  فردا    تت یکه  کردم. 

 .پرواز دارم  ازدهی.ساعت نمتیبیم

  ی کردم بخوابم ول  یبسنده کردم و سع  یخداحافظ کوتاه  به

 گردهیصبح بر م  ازده یکه آرش ساعت    دونستمی موندم. م  داریب

بزنه   امکیو من چشم رو هم نذاشتم. قرار بود ساعت نه بهم پ

هم از آرش نشد . نگران   ی اما خبر  مینی رو بب  گهیکه کجا هم د

بودم. شمارش و گرفتم و د پکه خاموشه.    دمیشده    مان یبه 

 .کردم فی زنگ زدم و ماجرا و براش تعر
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در خونه ارش و منتظرش    میدنبالم تا بر  ادیگفت که م  مانیپ

 .میبمون

  رون ی شدم آماده شدم . ساعت نه و ربع بود که از خونه ب  بلند

 . شدم  مانیپ نیزدم و سوار ماش 

  سالم_ 

 ؟ میسالم. بر ک ی: علمانیپ

 .بره خونه باباش دیشا  مانی پ گمیم_

ولمانیپ آره  ا  ی :  خونه    نکه ی احتمال  ب  ی بره  . شترهیخودش 

در خونه باباش. چون    میرینشد م  داشی اونجا اگر پ  میری حاال م

 .هم خاموشه شیگوش

ول_ تازه. بگو   ازدهیزوده االن. اون    یاره خاموشه.  پرواز داره 

 !برسه در خونه. االن هنوز ده نشده نا یا میدوازده ن

  ی با هم خلوت م  ی خواهر برادر  ی:اشکال نداره. دو ساعتمانیپ

 !میکن
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 ی ها  ابانی آرش در خ  ی حرکت کرد. خونه    مانی زدم و پ  لبخند

 ابانی. به خکیو ش  یآپارتمان نقل  کیبود .    انپارس یک  یغرب

  ی رو پارک کرد. هوا ابر نیماش مانی، پ   میدیمورد نظر که رس

 دادم  هی تک ی. سرم به صندلومدیم ی بود و باد خنک

 “21.08.20 22:32 ” 

 ستیب_قسمت#

 شب؟ید  ی از حرفا یگفت ی زیچ  نبیبه ز مانیگفتم:پ 

 !نداره بگم  ی لی: نه دلمانیپ

نگفته بود. نگفته بود که آرش   یزیهم به اون چ  نبیز  دمیفهم

  .دهید ی رو مقابل خونه با دختر

 مان یپ_

  :بلهمانیپ

 کار کنم؟  یکرده باشه ، چ انتیاگر بهم خ_
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 ی ری ها م  یتلخ  شوازی ! از االن به پهیحرفا چ   نی ا  وونهی:دمانیپ

 ؟

  ان یجر  یزندگ  ی تو  شهیها هم   یبرگشت سمتم:پناه! تلخ  کامل

ما سخت و طاقت فرسا   ی لحظات رو برا  شهیها هم  یدارن. تلخ

  شوازشونی! که ما خودمون هم به پست؟ین  یکاف  نی. اکننیم

  م؟یبر

 .کردم یبا دقت به حرفاش گوش م  شهی شدم و مثل هم  ساکت

در انتظارمونه.   یچ   دونمیپناه. نم  ارهیدر م  ی باز   ای: دنمانیپ

ا  یول خدا  به  باش  مان یاگه  نم  چ یه  میداشته   می ترسی وقت 

 ...چون

 مااان یپ_

برگشت و رد نگاه منو دنبال کرد. آرش با الهام از خونه    مانیپ

ساعت پرواز رو به من دروغ گفته بود   یاومدن! اون حت رونیب

آرش رو صاف    قه ی  یاخر حت  ی و در لحظه    کردی م  ی ! الهام لوند
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شد. روم و    کتری گفت. بعد به آرش نزد  ی زیکرد و با لبخند چ

  !خورد یاشت بهم مبرگردوندم! حالم د

بهش   نقدریاون زن ا  ی. وقتشدی محرم ، نامحرم سرش م  آرش

دل  ی ا  غهیص  ی عنیپس    شدی م  کینزد چه  بود.  کار    ل ی در 

 نفر ؟ هیکردن   غهیص ی بود برا یموجه

که اون زن تو   دم یدی. م  دمیدی بسته بود اما انگار م  چشمام

اما انگار    می. دور بودزنهیآرش حرف م  ی کم داره برا  ی فاصله  

  .دمیشنیم یآرش رو حت  ی نفس ها  ی صدا

پ   ی صدا ماش   مانی نگران  خوبدیچی پ  نی تو  پناه  پناه...  ؟    ی: 

 !ی لرزیم ی دار

. انگار خون یشده بودم از همه چ   یباز کردم. انگار ته  چشم

اون صحنه    دهیتو رگ هام خشک بودم!  مرده  انگار که  و  بود 

  مان یتر بود. صورت پ  نیاز تو فرودگاه هم تلخ تر و سنگ یحت

 .در اومد تیسرخ شده بود. با عصبان
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شدم.   ادهینداشتم  حرف بزنم. پاهام جون نداشت اما منم پ  نا

.  دمیلرزیشده م  انی عر  ی شاخه    هیو من  مثل     خوردیباد م

. الهام هم کنارش بود. با دیآرش رستند به    ی با قدم ها   مانیپ

 ! :آرشدی کش ادیفر تیالهام زد و با عصبان فی ک ری آرنج ز

 . دی آرش رو چسب ی  قهی و

زد اما   مانیپ   نهی به س   یآروم  ی که شوکه شده بود ضربه    آرش 

جلو  مانیپ با    ی خون  رو  مشتهاش   . بود  گرفته  و  چشمش 

 ی گری و آرش هم مات وحش  دی کوب  یقدرت تو صورت آرش م

 د یچی پیخودش م  ی تو  ن یزم  ی شده بود. آرش از درد رو   مانیپ

  .بود  یرو بلند کرد. صورتش خون  ادشیفر  مانی و لگد محکم پ

 ! رتیغ یرهاش کرد:تف به شرفت ب مانیپ

راه نفسم و تنگ کرده بود و    ده ی. بغض چسب  شدمینم  آروم

.الهام بهش دستمال  کردی. از درد ناله مکردیبود. آرش سرفه م
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 ی اخرصدا  ی و تو لحظه    دیدستمو کش  مانیداد اما نگرفت. پ

 تو قلبم رفت  ریت  نیرفته آرش ع  لیتحل

 !:پنـــــاهآرش

 “21.08.20 22:33 ” 

 ۲۱قسمت#

شدم و تو خودم فرو رفتم.   مانی پ  نینگاش نکردم . سوار ماش 

 .کردیم یرانندگ  یاون هم عصب

 داداش _بغض گفتم با

چشماش قبول    نیآرش و ع  مانیانگار بغض کرده بود. پ  اونم

 ... داشت

ببخشمانیپ پناه  وقت  دی:  رفتم.  در  کوره  از   ی اونجور   یمن 

کس حق نداره    چیه   ی! ولشدیچ  دمی، نفهم  ی د یلرزیم  یداشت

 !کنه که پناهِ من، بلرزه از ترس ی کار

 .کردن دایهام راه خودشون پ اشک
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آدم   ایاما دن  میشناختیادامه داد: ما هر دو آرش رو م  مانیپ

دوباره باهاش    ی بخوا  دیپناه! شا  دونمی. نمدهی م  ر ییها رو تغ 

 !داشته باشه ی حرف دونمیم د یبع گه ی. هرچند دیحرف بزن

پشت دست اشکم رو پاک کردم. خدا تقاص اشک هامو از    با

 ینبودم آرش برنجه. راض  ینبودم. راض  ی؟راض  گرفتی آرش م

 !نبودم با عجز بگه پناه ی. راضرهیبگ  گرنشینبودم م

  .احمق بودم  اما

افسانه است. تو دل رمان ها و    هی  دیو پاک شا  یواقع  عشق

 . شهیها فقط جا م لمیف

  ف یخانواده تعر  ی اومده رو برا  شیپ   اناتیجر  مانیروز پ  اون

  .کرد

شدم.    دیکامال نا ام  گهیاز آرش نشد و من هم د  ی خبر  چیه

ز و  مامانم  هد  نبیفرداش  براش پس    ی ها  هیتمام  رو  آرش 

 م ی کار زندگ  نیها سخت تر  هیفرستادن . دل کندن از اون هد
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  ی رو نگه داشتم. ساعت   یساعت  نبیبود .هرچند دور از چشم ز

م ، یکه تو تولد هجده سالگ   یآرش بود.ساعت   ه یهد  نیکه اول

 ه یکه کنارم بود؛بهم داد.    ی تولد  نیسال نود و دو ، اول  وریشهر

  ی ت صفحه اش اول اسمامون حکاک که پش  یساعت با بند چرم

. از روز    گذشتی از اون روز م  میشده بود. حاال سه سال و ن

بود!  از اون روز که دسته   ی هفته بعد خواستگار  کیتولدم که  

ترکوند. از    ی بمب شاد  بارو    یرو مقابلم گرفت و مطب عل   یگل

  شه یدو ساله! هم  ی   دای و بنفشه و ش  یاون تولد با حضور عل

و مقنعه و   دیسف فرمیونیتولد عمرم بود. با   نی بهترگفتم اون 

  ی بود سرشار از عشق آرش ! و شاد  یبود اما لحظات  شی بدون ارا

 .کردنیو خانواده ش از ته دل م یکه عل

من اون ساعت و نگه داشتم تا بشمارم چند لحظه  و چند   و

 !نفس بکشم تونمیروز بعد از آرش و بدون آرش م 

 .نمیبب تونمی بعد سال نود و پنج رو م گهیتا زمستان د چند
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ب  تا اتاقم  از  روز  پ زدمی نم  رون یچند  ز  مانی.  از    شتر یب  نبیو 

  ی ال تا باهام حرف بزنن اما من خ  زدنیمامان و بابا بهم سر م

 .بودم از حرف

تموم شده بود اما منتظر تماس از آرش بودم.   یهمه چ   نکهیا  با

! اما آرش نبود و من هر  ی نشونه ا  هی  دونمینم  ای   امیمنتظر پ 

پتو پنهان کرده بودم؛نگاه   ری که حاال ز  یبار که به قاب رو عسل

 . شدیحس م یوجودم ب ی همه    کردم؛یم

ماه گذشت  اما باالخره  با تولد بچه   ی چند روز از د دونمینم

به دن  مانیپ  ی  بود؛حصارتنها  ایکه زودتر موعدش    م یی اومده 

 .زدم رونیشکست و از اتاق ب

و ازش   وفتهیقرار بود برام ب  یبی اون شب هم اتفاقات عج   دیشا

 ... خبر نداشتم

که بابام براش   ی و جشن  مانیماه تولد دختر پ  ی و نه د  ستیب“

دعوت بودن و من مجبور بودم    ل یفام  ی بود. همه    ده یتدارک د
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دختر شاد نشون بدم که از تولد برادر زاده اش   هیکه خودم و 

که اسمش شد رها.   نبیو ز مانی.  دختر پارهی ، داره بال در م

مرده بود. هرچند مدام   قلبمواقعا ناز و دلبر بود. اما من انگار  

  . دادمیو جواب خاله و عمه  و... رو م زدم ی لبخند م

کرم  ه یاشرف    عمه ه  دهیپوش  یبلوز  خاطر  به  و    کل یبود 

و صورتم   کمیتو چشم بود. اومد نزد  شتریدرشتش، از همه ب

 پناه جانم؟  ی:خوب دیبوس

 ؟ یعمه. شما خوب ممنون_

خوب نباشم   نمی تو رو بب   شهیقربونت برم. م  ینشست:اله  کنارم

  عمه؟

 .زدم:خدا نکنه عمه جون  لبخند

دونه    هیموجود عالم بود.     نیمهربون تر  م یاشرف از بچگ  عمه

  کم یازدواج کرده بود.  سر موضوع آرش    ژن یعمه ام که با آقا ب

م اون  چون  بودم  گرفته  فاصله  عروس    خواست یازش  و  من 
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آرش بودم اما اون واقعا من رو دوست    فتهیخودش کنه و من ش

 .داشت. با لبخند از کنارش بلند شدم

شدم    اطی . وارد حموندمیتا آخر عمر سوگوار عشق آرش م  من

  سا ینفس بکشم .محمد پسر عمه اشرف با نامزدش پر  یتا کم

 گه ین. بهشون لبخند زدم و به سمت دتخت نشسته بود  ی رو

 رهی تاب نشستم و به درخت روبروم خ  ی رفتم.  رو  اط یح  ی 

 .شدم

رو   من نوزدهم شهر  ی و آرش   ، تاب  و دو ،شب   ور یاون  نود 

. آرش  میو با خجالت حرف زده بود  مینشسته بود  ،ی خواستگار

برا اعتراف    نیاول  ی اون شب  پناه و من  بود  به من گفته  بار 

 ...اسم من رو صدا نکرده بود ییبایس به اون زک  چیه کنمیم

 ...پناه_

سمت صدا برگشتم . محمد بود. بهش لبخند زدم و گفتم    به

 . بله
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 نم؟ یگفت :اجازه هست بش یبا لبخند و با مهربان اونم

 .کنمیخودم رو جمع کردم:خواهش م  یکم

اونم خ   اومد  . .   رهیو کنارم نشست  شد به درخت روبرومون 

  .سکوت بود و سکوت

 باالخره محمد سکوت رو شکوند: تو حالت خوبه پناه؟   نکهیا  تا

به چشما  نگاش ت  ی کردم.  انگار عصب  ره یسبز  که  بود    یاش 

  ی گفتی نامزدت کجا رفت ؟ م  ی راست  ؟ی:خوبم ممنون. تو چ

 ! میندار شتریآقا محمد  که ب هی. میباهم آشنا ش ادیب

 فوضول بشه دیشا نهی کم روهه. تو رو بب کمی سای:پردیخند

 من فوضوله آقا محمد ؟ ی کجا _

نشن   ریز  ی زیچ که  گفت  د  و   دمیلب  دور  پر  دمیاز   سا یکه 

جون   سا یشد. بلند شدم و بهش دست دادم :اتفاقا پر  کمونینزد

 !ییشما کم رو گهی. مگفتمی ، االن داشتم به محمد م
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از تو صورتش کنار زد و به    ی موها  سایپر بلوند شده اش رو 

 !شد: کم رو که نه! من کم حرفم به مقدار  کیمحمد نزد

با    محمد رو  و گفتم شما  لبخند زدم  بهشون  زد.  لبخند  هم 

م تنها  هاتون  اذارمیعاشقانه  ا  نی.  و  درخت    نیتاب 

 !بودن. از زمان پدرم تا االن یقشنگ ی شاهدعاشقانه ها 

 د یخند. محمد هم دمیخند و

 “21.08.20 22:33 ” 

 ۲۳_قسمت#

ها  ازشون عاشقانه  شاهد  بود.  گرفته  گلوم  ته  شدم.    ی دور 

 ی گوشه    کیکوچ  ی لحظه به باغچه    هیقشنگ ما هم بود ؟  

که رنگ و رو داده بودن به    ییبا یز ی نگاه کردم. گل ها  اط یح

باز  ستادهی. به بچه ها که اونجا ااطیح در   ی بودن و مسخره 

رفتم و   پله ها رو باال  تیآوردن، خنده ام گرفت و در نها  یم

 یبودن. بعض  اطی وارد سالن بزرگ خونه شدم. جوون ها تو ح
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ها   یبعض  ساختن،یلحظات عاشقانه م  سایها مثل محمد و پر

هم رو تخت نشسته    گهید  یو بعض  اوردنیدر م  ی مسخره باز

باز تو سالن    نبیو ز  مانی. پکردنیم  یگروه  ی ها  ی بودن و 

. عموها و ودنب   نبیبودن. عمه اشرف و دوتا خاله ام، کنار ز

از    شهیها و شوهر خاله هام هم دور بابام بودن و مثل هم  ییدا

  .گفتن ی تجارت م

. با ه   ی چیه حرف بزنم.    تونستمینم  یک  چی برام جذاب نبود 

 !نب یشد. پونه دختر عموم بود. خواهر  ز دهی دستم کش هوی

 تو پناه خانوم؟ یی: کجاپونه

اون جمع بود. بغلش کردم:تو کجا   ی تنها دوست من تو  پونه

 ! ی ومدی؟ فکر کردم ن ی بود

 !خاله شدم ها  ام؟ین شه ی: مگه مپونه

 . :مبارکه دمیخند
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  ت یتسل   دی :عمه شدن خودت هم مبارک. هر چند تو رو با  پونه

 ! ی خوریفحش م  یبگم چون کل

کرد.   هیگر  هویبود ؛نگاه کرد و رها     نبیرها که تو بغل ز  به

 ... عمه فالن شده ی غو یج غیج ی پونه هم  گفت :ا

د  یشگونین  و به  گرفت.  من  م  ی ها   ی باز  وونهیاز   شدیپونه 

همه مدت    نیو گفت:دختر تو ا  د یو کشدلخوش کرد. دستم  

 ؟ ی زدیبه من زنگ م دینبا

تو غلط   یبودم به خاطر دانشگاه. تو امتحانا بود . ول رازیش من

 !یزنیبه من زنگ نم   رهی گی غصه ات م یوقت یکنیم

پا  سرم نم  نییو  پونه.  نبود  چطور    یدونیانداختم:حالم خوب 

! آخر هم تمام  وفتمیترم ن  نیرفتم امتحانا رو دادم که فقط ا 

 !ترم... شک ندارم  نیا وفتم یدرسا رو م

 .درس خوندن  ی وقت برا ادهیکه ز  ی زیسرت. چ ی : فداپونه

 ؟  یپشت اط یح می:  بر ختمیر ی تا چا دو
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 ! م یبا ذوق گفت :آره آره بر پونه

گذشت  ی تو  از رفت  میسالن  آشپزخونه  پشت  از    اط ی ح  میو 

حصیپشت نشست  ر ی .   و  دق  ی رو  میانداختم  پونه    قا یسکو.  

از بچگ بود.  بود  شهی هم   یهمسن من  باهم  اما   میو همه جا 

قبول شد. اسم هر دومون    راز ی. اون ش  میجدا شد  گه یدانشگاه د

 .انتخاب کرده بود  امرزمیرو پدربزرگ خدا ب

موم ، همسن من بود و همراه  ع  ی که پونه دختر ته تغار  خالصه

 .من

 ف ی تعر  ی خوای... نمیافکارم رو پاره کرد: آج  ی رشته    صداش

 ؟ یکن

چشما  به کردم.  نگاه  نگاه   دهیکش  ی چشماش  مهربون  اش. 

 ! . امن بود اما حرف زدن از آرش آسون نبودکردیم

 ! پونه الیخیب_
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نگفتن بهم!منم   ی زیچ  نایا  نبی!زی دیکش  یبرات چ  رمی:بمپونه

درگ هم  تو  البد  گفتم  بود.  امتحانا  تو  خاطر  ی ری سرم  به   ...

  نیهم

 .زدم:اشکال نداره   لبخند

 “21.08.20 22:34 ” 

 ۲۴_قسمت#

 .داشتم اجی به خلوت احت شتریب_

  ی . ول  ی غصه خورد  یلی. خی دی کش  یسخت  یلیخ  دونمی:مپونه

  ایب  نجاهمیمن ا  ی االن که دو هفته ا  یهست  ی پناه تو دختر قو 

 ؟ی ای...م میبترکون

خودش و سرگرم کرده    ی چا  وان یموندم. پونه هم با ل  ساکت

 .دی چ یپ  ی مردونه ا  ی صدا هویبود. 

 ن؟ یباز شما دو تا خلوت کرد_
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تغ  به بود.  احسان   . برگشتم  سال  ریسمتش  دو  بود.   ی کرده 

بلند   کمی  ششیر تر شده بود و رپ  ی. کمدمشیکه ند  شدیم

آزاد بود. با کت اسپرت سرمه    ش ی شونیشده بود. موهاشم تو پ

 . دیکشیو به رخ م  پشی ت شیا

 .و پونه بود نب یبرادر بزرگتر ز احسان

سال  یس چند  بود.  پزشک  و  بود  سالش  دو  تهران   یو  تنها 

 .و اون موقع برگشته بود کردیم یزندگ

 .نشست نمونی، من و پونه و کنار زد و ب   ی مسخره باز با

  ل ی دفعه کدوم پسر فام  نیا  ن؟یگفت یم   ای:خب دخترا ؟ چاحسان

 ؟ نیو سوژه کرده بود

: دیلحنش خنده مون گرفته بود. پونه با ساعد تو پهلوش  کوب  از

 م؟ یدر مورد شماها حرف بزن کاربمیمگه ما ب

 خوامی و صداش و بم کرد:اوه اوه معذرت م  دیپر   نییسکو پا  از

بانو دو  شما  بررس  زیعز  ی بانو...  مورد  در    ی رشته    یتنها 
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آموزش در کشور و  وضع نابسامان خوابگاه    تیو وضع   یلیتحص 

 . دیکن یها صحبت م

  مت یکرد و گفت :دکتر پناه، در مورد  ق  کیبه گوشم نزد  سرشو

 د؟ یکنیارز و دالر هم صحبت م

 . دکتر ی لبخند گفتم : بله آقا با

ناموسا.  ما هم همه اش    الی خینشست و گفت ب   نمونیب   دوباره

  !م یکنیم یابیشماها رو ارز میدار

برات    ی خوریم  ی رو به سمتش گرفتم:چا  ی چا  وان یو ل  دمیخند

 ارم؟ یب

  د یجرعه نوش  هی و از دستم گرفت.    وان یشد و تو غفلتم ل  متفکر

 !و گفت:خوش مزه است. ممنون

به حرکات بچگانه اش. پونه   دمیگفتم و خند  یی لب پررو  ریز

زد: س  یعنیغر  ه   یاحسان  اما  سالته  دو  بزرگ    چی و  وقت 

 !یشینم
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 !اش و بخور  هیبق اده یز نکهی ا ایو سمتم گرفت:خب ب وانیل

 !ییعجب رو_

 .بخورن ادیز ی چا ستیبچه ها خوب ن ی :آخه برا احسان

 ؟  یبود نگرفت یش رو هم خورد:آها چون دهن هیبق و

پونه زنگ خورد.    لی. موبازدمیلبخند م  اشی باز  وونهیبه د  فقط

و کنار گذاشت و گفت :   وانیبلند شد و رفت داخل . احسان ل

 !ی بهم زد  دمیشن

سوال ممکن بود. اخمام تو هم رفت. احسان   نیتر  مضخرف

تو هم؟   رهیشد ، صداش بم و آروم شد:چرا اخمات م  کترینزد

 !خائن هیبه خاطر 

به چشمام شده بود. آرش خائن بود؟ احسان با حرص   رهیخ

 !پناه ی ریعزا بگ نجوری نخاله ا هیبرا  ی تکرار کرد : حق ندار

جد  سادهیوا  کمینزد  یلیخ لحن  از   . بودم.    دهیترس  ش یبود 

دستم و گرفت و انگشتش رو     هویبودم . دلخور بودم.    یعصب
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گوشم گفت :چرا قلبت    ریخمار ز  ی رگم گذاشت. با همون صدا

 !زنه؟ی تند م

 .رونی ب دمیبه گوشم خورد. دستم و از تو دستش کش نفسش

 . دی ترکی داشت م بغضم

 “21.08.20 22:34 ” 

 ۲۵_قسمت#

ح  و  بدوم  و    اطیخواستم  بازوم  دوباره  که  کنم  ترک  و 

 !:پناهدیچسب

 !نگو احسان ی ز یمن چ ی: راجع زندگدمیغر

و ول کرد. صداش نرم تر شده بود:قصد ناراحت کردنت   دستم

 .و نداشتم پناه

 !ی کار و کرد نیا یول_

 . پناه جان خوامی سکو نشست :معذرت م ی رو



Page 94 of 1486 

 

اش مهربون شده بود . با بغض گفتم:تو تا   افهیکردم. ق  نگاش

 ...حاال

 .شدم. احسان:بگو راحت باش ساکت

 احسان؟ ی ادامه دادم:تو... تا حاال عاشق شد دیترد با

 ستم؟ی زد :مگه من آدم ن پوزخند 

  .کنهی اش داره سر باز م نهیکردم زخم تو س حس

 عشق دروغه؟ یعن ی؟ چرا نشد ؟  شدیپس چ _

 یطرفه ب   هی. اما عشق    ستی:نه دروغ ننییو انداخت پا  سرش

 ... استیتو دن زی چ نیمصرف تر

 داد؟ یبهت جواب منف_

 :نهاحسان

 شد؟  یپس چ_

 ...وقت نتونستم بهش بگم دوسش دارم  چی:ه احسان
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لرز  ته هدی صداش  احسان  ام   چی .   غصه   ! نبود  وقت سست 

  !گرفت

 ؟ یچرا ؟ چرا بهش نگفت_

 ... :اونقدر امروز و فردا کردم کهاحسان

لب گفت:انگار که قسمت    ر یشد به صورتم و ز  ره ی کرد. خ  نگام

 ...نبود

اصال    هیعشق چ   ت یکه احسان زد با خودم گفتم ماه  ییحرفا  با

  ی و گال  یکنیم   تویزندگ   ی دار  شهیهم   نیکه ع  یروز وقت  هی؟  

 .رهی گیگلدون چشمتو م  هی؛  ی دیو آب م  تیروزمرگ

اش   فتهی! ش  شهیم  گهیجور د  هیبار    نیاما ا  ش ی دید  شهیهم

گلدون    هیبه بق  ی کار  گهی!  دینیبیو نم  ی زیو جز اون چ  یشیم

و براش  عشق و    ی دیو هر روز به گل خودت اب م  ی ها ندار

و ذوق    کنهیرشد م  فهمن،یها م  اهیگ   گنی. میکنی م  یهج

قلبت    و   زنه ی، جوونه م  یکنیو عشق م  ده ی، شکوفه م  یکنیم
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دوست    یکنیم  الی، خ  یکنیو حس م  ریی . هر تغشهیم  وونهید

هوا   یروز ، ب  هی   هوی.    یشی. بعد عاشق تر م  دهی داشتنت و فهم

گلدون   هیتو    یو گلت و با نگران   شکنهی افته و م  یگلدونت م

 ....چرا یفهمی. نمشهیاما پژمرده م  ی کاریم گهید

 ...نهی عشق هم تیحکا اما

  ا ی دن  هیبستن، وابسته شدن و از دست دادن! اون هم با    دل

 سوال که چرا ؟ 

قبل  نیع گهید شه یکه گلدونش عوض م یوقتا گل یبعض چرا

 ی ... ول  ی دیکه نفهم  ی کرد  یهم اشتباه  دی!شاست؟یشاداب ن

 ! که خراب شده ییایو دن یمونیتو م

 .احسان به خودم اومدم  ی صدا با

 !داخل ... سرده می: بر احسان

حس    یچند لحظه قبل نبود. سرد بود، ب  ی صدا  گه ید  صداش

  ... من ی رمق! مثل صدا یبود و ب
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اونم پشت    سرم اون حرکت کردم.  از  و جلوتر  دادم  تکون  و 

از من جدا شد و گوشه   گهید  میسرم اومد .  وارد سالن که شد

  .نشست ی ا

با تلفن حرف م  پونه . رفتم تو آشپزخونه و   زدیهنوز داشت 

 ر ی احسان و ز  یچشم   ریگذاشتم.ز  ییرو تو ظرفشو  ی چا  وانیل

. به قدرتش غبطه کنهی داره بگو بخند م  دمینظر گرفتم و د 

 ! به اون رفته بودم دیخوردم! البته من هم شا

کمک   نجا یا  کمی   م یشام بکش  میخوای اومد کنارم :پناه م  مامانم

 .کن

ساعت    مین  باینداشتم اما شروع کردم کمک کردن . تقر   حوصله

که دورش    ی چهل نفر  کیتا سفره پهن بشه و  نزد  دیطول کش

 .نشستن

. پونه که کنارم  نمیو تکوندم و اومدم که سر سفره بش  لباسم

  .می. و نشستمینی اونجا بش میبود گفت بر
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  ی در جامعمول شروع شده بود و من حس کردم چق  تعارفات

. نشستیم  دیبود و اونجا آرش با  ی. کنارم جا خال  هیآرش خال

تا    راهنشویپ  نی که آست  یفکرا بودم که  احسان  در حال  نیتو ا

  نش ی غمگ  ی کنارم نشست. بهش نگاه نکردم چون چشما  زدیم

  . شدیخلوت تو ذهنم مجسم م اطیتو ح

 .و شروع کردم به خوردن  دمیمقدار ساالد کش هی

ا  ری ز  احسان :چرا  گفت  م  نقدری لب  برات   یزنی سس  ؟!  بچه 

 هاااا ستیخوب ن

 !من ش ینه پ ی دکتر ی آقا  مارستانیتو ب_

رو   هیقاشقش    با از سس  غره   ی ذره  برداشت. چشم  ساالدم 

 !و ادامه داد : چموش نباش اوردیخودش ن ی رفتم. به رو

از   میبا قاشق دهنممنم    نیوسواس بود به خاطر هم  احسان

 خورشتش برداشتم. با تعجب نگاه کرد 
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م   ی اقا_ باال  داره  !    ی بخور  اد یز  ی چرب  دینبا  رهی دکتر سنت 

 !چهل سالته

کرد و به سرفه افتاد . خنده ام گرفته    ریغذا تو گلوش گ  هوی

 ز یو من ر  ختیبود . عمه اون طرفش نشسته بود براش آب ر 

 . دمیخندی م زیر

 !طلبت پناه خانوم یکیحالش بهتر شد با اخم گفت  یوقت

زدم و با ولع شروع به خوردن کردم. اونم غذاش و خورد   لبخند

 . نزد یحرف گهیو د

.   میرفت  اطی... با پونه به ح  از شام و جمع کردن سفره و  بعد

تو اهواز    یماه حت  ی د  ی شب بود و هوا  ازدهی   کی ساعت نزد

پونه رو با  البته  میو حرف زد  میتاب نشست  ی هم سرد بود.   .

ر برنامه  مدت  کردیم  ی ز یپونه  تو   چه   یکه  هست  اهواز  که 

گرفتم .   قلبزنگ خورد. تپش    لمی. موبامیانجام بد  ی حاتیتفر
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م زنگ  که  بار  م  خوردی هر  قلب  شماره   هی!  گرفتمیتپش 

 ناشناس بود. جواب دادم :بله 

  نزد یحرف

 !د؟یگینم ی ز یالو ؟ چرا چ_

کردم تا    زیآرش بود. گوشم و ت  دیو تو هم کردم ! شا  اخمام

  ره یبه درخت خ    دی نفسش و بفهمم اما قطع کرد. نا ام  ی صدا

 .شدم

 پونه_

 :جونم پونه

 میلحظه عاشقونه ساخت   یلیخ نجایمن و آرش ا_

  نداشت اقتیبهش فکر نکن ل گهی ! دزمی:عزپونه

 و  نینگو ا_

  کردیکارو نم نی:اگر داشت که اپونه
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 نویکردم:نگو ا بغض

 ...آرش و یفراموش کن دیبا یسخته ول دونمی:مپونه

 !مونهیتو قلبم م  شهی. آرش همخوامینم_

اومد و  پونه  رو صدا کرد. اونم از کنارم بلند شد   رونیب نبیز

 .رفت نبیو به سمت ز

محمد بود. داشت با   ی کردم. صدا  زی.گوشم و ت  دمیشن  ییصدا

م  حرف  جا زدیتلفن  بود.  درخت  کردن    ی .احتماالپشت  نگاه 

 .کردم  زیگوشام ت

 خود ی....اون بوفتهی، م   وفتهیب  یاتفاق   ه ی  دیکه با  ی: وقتمحمد

چرت و پرت   نقدریکرده بخواد حرف اضافه بزنه!... گوش کن! ا

  ! بگو محمد گفته کهی من نده. برو به اون مرت لیتحو

صداش و باال     یگفت که محمد هم کم  یطرف چ  دونمینم

ا  گهی بار د  ه یشرف! به حضرت عباس    یبرد:خفه شو ب   ن ی از 
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موضوع   نیکه ! سر ا  یدونیخودته... م  ی ، خونت پا  یحرفا بزن

 !ندارم  یشوخ یپاش گذاشتم  با کس و   زمیکه همه چ 

کنجکاو شدم که بدونم محمد چرا داد و   نقدریچرا ا  دونمینم

 رلب یدرخت شدم. ز کی. صداش آروم تر شد. نزدکنهی هوار م

ها، به لجن کشوندن خودم    ی کارها ، کثافت کار  نیاگفت همه  

 .... که نهیفقط واسه خاطر ا

 ...پناه_

 .به سمت پونه برگشتم  هراسون

 ؟ یکنیکار م  ی:چکردیتعجب نگاه م  با

حرکت کردم و پونه هم به دنبالم    گهی تند کردم و به سمت د  پا

 .اومد

 ؟ ی کردیکار م یچ یبا تو ام! داشت ی:هپونه

 ! ی ! آبروم و برد یتر بپرس واشی یتونینم_

 ! :خب بگو حاالپونه
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 .دادم یمحمد گوش م ی داشتم به مکالمه _

 ... تیترب ی؟ ب یاخم کرد :فوضول پونه

 گفت؟ی م  ینگفتم . پونه ادامه داد: خب حاال چ ی زیچ

 ! یپرسی : من فوضول هستم تو چرا م دمیخند 

 ! گهی:خب منم خواهر تو ام د دیخند

دادم. پونه   حیبراش توض  یبه بازوش زدم  و با شوخ  ی ا  ضربه

 .دادیگوش م ی هم با کنجکاو

حساب  بعدش تحل  یهم  کرد؛  نظر  اظهار  و    ل یراجعش  کرد 

 ...در آورد . محمد از کنارمون رد شد و ی مسخره باز

 “23.08.20 11:34 ” 

 ۲۸_قسمت#

 .من موند شی داخل رفت .اون شب پونه پ و
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با هم حرف زد  تا  ی کیاون چند ساعت جز    دیو شا  میصبح 

 . ومدیدوبار آرش به ذهنم ن

من و    ایمن بود و    ش یاون پ   ایکه پونه اهواز بود؛    یتمام مدت 

 .برد یخودش م   شیپ

  لمیف  هی  دنیپونه بودم. در حال د  شیپ  یدو روز بعد از مهمون 

رو    مو یروسر  عیکه احسان وارد اتاق شد . سر   م یبود  یینمایس

 .سرم انداختم

 ! کردم فشی:بچه ها  رد احسان

 ... دمت گرم دکتر ی :واقعا ؟ وا  پونه

 .زدنی و اون ها با ذوق حرف م  کردمیتعجب بهشون نگاه م با

 . نه پناه ؟میر ی: پس حله فردا م  دیخند پونه

از د  نگام پناه چرا   ی ام خنده اش گرفت:وا  افهیق  دنیکرد و 

 ؟ یکنی نگاه م نجوریا

 . دیزن یشده ! شما هم با کد حرف م یچ فهممینم_
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تخت نشست: پونه به من سپرده بود    ی و رو  دیهم خند   احسان

 ...اونجا میکنم  دو روز بر فیباغ رد هی

 تو و پونه؟_

از دوستام رو     یکی! البته من قراره    گهید  ی:تو هم هستاحسان

 .دعوت کنم با خانومش هم

 ...پس من _

خونه و تو آماده    رسونتی:حرف نباشه . امشب احسان م  پونه

 ... دزفول میتا فردا صبح بر یشیم

 ... اخه_

 ! دو با غضب گفتند :ساکت هر

خوب بود .   یلی ام گرفته بود . بودن احسان و پونه خ  خنده

 .کردنیم  تیمثل خواهر و برادر ازم حما

 لتیتا وسا   روقتهی:پس پاشو پناه. ببرمت خونه چون داحسان

 ... یبخواب یتونی. بعد نمکشهی، طول م یو آماده کن
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و    دمیپوش  زیشوم  ی دادم و بلند شدم. پالتوم رو رو  سرتکون

 .و دست گرفتم فمیک

 ؟ می:بر احسان

 ...میبر_

.  میکرد  یو خداحافظ  دمیرفت. پونه رو بوس  رونیشد و ب  بلند

کردم و از خونه خارج شدم. احسان   یاز زنعمو هم خداحافظ

پل ا   وریبا  بود. خ   ،ی سرمه  فرمون نشسته  به   رهیپشت  بود 

ماش در   . نشد  اصال متوجه حضور من  و  باز    نیفرمون  و که 

. بدون فتنگاه کرد و رو گر  هیثان  هیکردم روش و برگردوند.  

 ی با خونه    یعمو مرتض  ی بگه حرکت کرد. خونه    ی زیچ  نکهیا

 . فاصله داشت ی ا قه یدق ستیما ب

 .انداختم فم یو چک کردم و تو ک لمیموبا 

به ش   سرم رو  آسمون خ  شهیو  به    ک یشدم.    رهیبرگردوندم. 

کردم   بمیبهمن ماه بود و هوا هم سرد شده بود. دستامو تو ج
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نگا خو  آسمون  به  شا  رهیهم  ام  دیموند...  هنوزم  قلبم   د ی ته 

ام  ... برگرده  آرش  ا  دیداشتم  که  فقط    هی   نیداشتم    ه یماه 

 د یجز ام   دکر  دای پ  شهیم  یزن عاشق چ  هیکابوس باشه.ته قلب  

 !؟

چشم هام، تمام اون    ی شدناش تو  رهی ؟ تمام اون خ  شدیم  مگر

ها دروغ  دنیموهام، تمام اون در آغوش کش ی رو  ی نوازش ها

 بوده باشه ؟

   ل یدل   ی، قلبش ب  ذاشمی دستم رو قلبش م  یکه وقت  شدیم  مگر

 ... اش نهیتند بکوبه تو س

 ؟  هیپس چ  ست؟یعشق ن نایا

عشق من تو   شهیهاش... مگر م  تیهاش، حرفاش ، حما  نگاه

 قلبش مرده باشه ؟

 جاخوردم   نیماش یناگهان باتوقف

 .پرسشگرانه به احسان نگاه کردم 
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 قهیگفت:چند دق  شدیم   ادهیپ  نی که از ماش  یدر حال   احسان

 .رم یقرص بگ  دیمامانم با ی صبر کن از داروخونه برا

روخونه دنبال تکون دادم و بانگاهم احسان و تا ورود به دا  سر

ناکامش.  عشق  و  احسان   . شد  احسان  مشغول  .فکرم  کردم 

ب  ب یعج اما  برام  د  ال یخ یبود  سمت  به  و  سرم  و    گه یشدم 

 !آن خشکم زد  ک ی چرخوندم و 

تنش بود. اون   یمشک  وریپل  هیماه!    کی. بعد از  دمیو د  آرش

. از    دمیاصال نفهم  یعنیبود. دست خودم نبود.    ابونیسمت خ

بود اما   دی. بارون شد  دمیشدم و به سمتش دو  ادهیپ  نیماش

  .رد شدم ابونیاز خ الیخ یمن ب

 .زاده اش،بود دا،برادریش همراه 

  زدم :آرش  ادیکه بره که از ته دل فر  شدیم  نیسوار ماش   داشت

بودم. پام    دهیمکث کوتاه برگشت . بهش رس  هی .  بعد از  ستادیا

 !گرفت:مراقب باش. دستم و وفتمیبود ب کی خورد و نزد زیل
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تو    دستش از  داشت  قلبم  زدنش!  حرف  لحن  بود...مثل  داغ 

م  نهیس کنده  اون   خواستمی.نم  شدیام  اما  کنم  رها  دستشو 

دستش  و برداشت . چشمام پر  از اشک شده بود. نفس نفس 

 .زدم یم

  ! گهید ایصداش زد:عمو ب نی از تو ماش دایش

 ...م زی عز  امیصبر کن م قهیدق هی:جانم عمو ؟ آرش

دلم از خدا خواستم که    ی مهربون شده بود. و من تو  صداش

  !بودم دایش  ی کاش من جا

 ه یذرت و به ر  ی بود. بو  یکیاش ظرف ذرت مکز  گهیدست د  تو

  ستاده یبود و اون روبروم ا  نشی ام به ماش  هی. تک  دمیهام کش

 !زدمی . حرف نمزدیبود. حرف نم

 یامان م  یداشتم  و حس کردم بغض داشت ... بارون ب  بغض

  دیبار

 ...لرزون گفتم : آرش  ی صدا با
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 هامون چپ شد سر پل...؟ یکی ذرت مکز ادتهی

 ... هامون  جا مونده بود فیکه ک یشب همون

 .بود بهم رهی. با همون حالت فقط خ  کردینم  یحرکت چیه

و سر پل    میبرگشت  ادهیپ  ی که از نادر  گمیرو م  یهمون شب_

 ... ی کرد فی و تعر تیبرام  خاطرات سرباز

  کردن دای. اشکام راه خودشون و پ زدی نم حرف

و تا    ی گرفت  یساعت برام تاکس   دون یکه سر م   یهمون شب_

اومد  تاکس  ی بهارستان  تو  که  شونه   ی!  سر  گذاشتم  و  سرم 

 .....که دستتو فشار دادم و بهت گفتم که یاَت.همون شب

و    دادم ی. ادامه مدادمیو ادامه م   تونستمیشدم.  کاش م  ساکت

که بهت گفتم دوست   یهمون شب   گفتمیگفتم. م  یبراش م

که هر روز دوست داشتنم     یکن یم  ی کار  یدارم و بهم گفت 

  . بشه !  اما نتونستم که بگم شتریب
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  یی م. به چشماش ! چشمهاشد  ره ی سکوت کردم و بهش خ  فقط

شده بود    سی! به موهاش که خنیکه هم خسته بود و هم غمگ

بودم به صورتش و دلم   رهیخشک شده اش! خ  ی ... به لب ها

  .بود دهیلرز دنشیاز د

شد . با انگشتش اشکم رو پاک کرد. صورتم داغ شد و    کمینزد

چهره اش    نکهیچشم هام بسته شد.  بدون ا  ی لحظه ا  ی برا

  ی چ  رون،یوقت شب تنها، ب  نیبده گفت :  تو ...ا  یحالت  ر ییتغ

 !؟ یکنی کار م

 “25.08.20 13:30 ” 

 ۳۰_قسمت#

!  با  ستی:تنها ندیچ یاحسان پ   ی بزنم که صدا  ی حرف  خواستم

 ! من اومده

ازم    چآرش  بازم  اما  شد  قرمز  صورتش  گرفت.    ی زی فاصله 

 .نگفت
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نامحرم     گهیاالن د  یدونی: آقا شما نم  دیدستم و کش  احسان

 ؟ یبهش دست بزن دی. نبایخانوم نیا

 ؟ یپوزخند زد :مگه  شما محرم  آرش

  رم ی من دست پناه و بگ  نکهیدستم و سفت تر گرفت:ا  احسان

، به   یکن  یاضافغلط    ی تو بخوا  نکهی ا  ینداره. ول  یبه تو ربط

 !من ربط داره

 ن؟ی زد : پس نامزد کرد پوزخند 

 !نداره  ی:گفتم به تو ربطدیغر احسان

اآرش نداره.  که  من   نی:معلومه  وگرنه  من  اومد سمت  خانم 

  نداشتم ی کار

کردم    هی سردش حس  لحن  از  داشت   خیلحظه  اون   ! زدم 

 ! کردیم رمیتحق

همه    ی همه    داشت و   من  ناد  ی اشکا  ی عشق  و    ده یمن 

 . گرفتیم
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 !آرش _

 ...فرهمند  ی :  با اجازه تون خانم و آقا  آرش

رحم باشه . احسان و کنار زدم و    یقدر ب  نیا  تونستی م  چطور

کش و  دستش   . رفتم  آرش  سمت  سمتم.   دمیبه  برگشت   .

نمشناختمینم با حرص    کی !  شناختمشی!  کنترل  بدون  آن 

.    دیلرزیم داشت مگوشش زدم ...از حرکتم جا خورد . بدن  ریز

 !مردم گهیبار د هی. و من اون شب  دیباریبارون داشت م 

. یمن و نداشت  اقتیوقت ل  چی.. تو ه  یزدم :نامردِ عوض  ادیفر

جا،    چیوقت ، ه  چیه  خوامیگم شو ! نم  شهیهم  ی االن هم  برا

 ... گم شوونمتیبب یاشتباه یحت

! آرش کشمشیهمون لحظه م   ت یکردم از شدت عصبان  حس

  د یشد و رفت. رفت و نفهم  نی نگفت ! سوار ماش  یچی اما  ه

منو کشته! تمام اون    دیکه ام   دیکار کرده با پناه ! نفهم  یچ

ام  هی به  اون حرفا  دی ماه  با  اما  بودم    یی روشن شدن داستان 
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ب با   نرو از دست دادم. احسا  دمی! ام شی تفاوت  ی آرش با اون 

 پناه؟  یصدام کرد:خوب ینگران

 ... میبر_

بود قدم برداشتم.    ابونیکه اون سمت خ  نیبه سمت ماش  و

 .گونه ام از لمس انگشتش هنوز هم داغ بود

 !آرش ؟   ی کار و کرد نی با پناهت ا چرا

 !احسان به خودم اومدم:پناه ی باصدا وضربه  کهوی

آسفالت  افتادم. از درد   ی داد و خودش هم افتاد کنارم. رو  هلم

 . طور نیصورتم مچاله شد. احسان هم هم

بود. تازه به خودم اومدم    ده یچی هم پ  ن یترمز  ماش  غیج  ی صدا

 .بود بهم بزنه کی نزد نیماش ابونیکه وسط خ

 .باال سرمون اومد راننده

 ؟ حالتون خوبه ؟ دیخوب
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بلند شد . دستاش و تکوند و من و هم بلند کرد. راننده    احسان

وقفه!   ی! محکم و ب  دیباریرو رد کرد . نگام کرد. بارون هنوز م

  شد شتری.خواستم راه برم که دردش ب کردیپام درد م

 ...آخ_

 !؟ی ایراه ب یتونی؟ م ی شد ی:چ احسان

با قدم بعد  سرتکون انگار  دمیکش  غی ناخودآگاه ج  ی دادم. و   .

 برهنه ام رفته بود ی پا ی تو ی زیچ

 ...ی راه بر  یتونیبه من. نم  ی بد  هیتک   دیگفت :پناه با  ینگران  با

که   ی راه برم پس کار  تونستمیبحث نداشتم. واقعا نم  حوصله

 .گفت و کردم

  ن ی . کنار ماشمی احسان و آروم راه رفت  ی افتاد رو شونه    وزنم

 می آروم سوار شو. تا بر  ای. دستمو گرفت :بنیدادم به ماش  هیتک

 ! ی شدی چ نمیخونه بب
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و احسان مثل   هی گر  ری! بدون اراده زدم ز  شدمی خفه م  داشتم

پدر کنارم قرار گرفته بود. بهم دستمال داد و کمک کرد    هی

 .کردمیار بشم. هنوزم داشتم هق هق مسو

 ... اما کنمیدرکت م دونمی:پناه ... م احسان

و عشق   تی غرور و شخص  ی :خردم کرد احسان... همه  دمینال

  ! منو له کرد ، احسان

 !!؟ من عاشقش بودم احسااان یفهم یزدم :م داد

بهش   ادیز  دیتموم شد نبا  گهی:آروم باش پناه جان.  د  احسان

 ! یفکر کن

 !:تموم شددد؟ من هنوزم عاشقشم احسان دمینال

باهاش برم بازار .   خوامیدادم:هنوزم م  هیتک  شهیو به ش  سرم

... احسان ! اون به من گفت دوست    میبساز  ایکافه. باهم رو  میبر

رو دوست داشته باشه و بعد به اون    یآدم کس  شه یدارم! مگه م 
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حرف از    شهیاشه ؟ مگه محرف ، به اون حس تعهد نداشته ب

 ؟نمونه  یهمه چ  ی دوست داشتن بزنه و پا

به من بزنه!    نی اون ماش  یذاشتی...حالم بده... کاش م  احسان

نکنم که عشق   ی زندگ  ییایاما تو دن  مردمیم  ی ذاشتیکاش م

 !فهیکث  نقدریا

لحظه حس کردم اونم   هی.  دادیدر سکوت فقط گوش م  احسان

 ! من براش ملموس بود ی دردا دی. شاختیقطره اشک ر  هی

 مان یشد. زنگ خونه پ  ادهیاحسان هم پ  دمیدر خونه که رس  به

 .طبقه باال میرفت میو زد و ما مستق 

من که به کمک احسان   دنیبا د  مانیپ  میخونه که شد  وارد

 شده؟ یاومد:چ  کینزد یبا نگران رفتمی راه م

تو    شه یاحسان گفت : ش  نشستمیم   نیزم    ی که رو   ی حال  در

 ...پاش رفته
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پدمیکش  دراز احسان   هی  مانی .  و  گذاشت  سرم  پشت  بالش 

 .کنه نه ی نشست و پام و تو دست گرفت تا معا نییپا

 .ومد ی، صدام در م دادیکه م کی تکون کوچ هر

خدا   ایاز اتاقش خارج شد و با تعجب به ما نگاه کرد:    نبیز

 !پناه   شدهیچ

 . ارمیتو پاشه. االن درش م شهیش ستین ی زی: چ احسان

  رهی گیدردم م   یزنی ؟ دست که م  ی اریو در م   یگفتم :چ   غیج  با

 ستین یمهم ز ی کم تحمل کن. چ هی:  احسان

 !درد دارم گمیم_

:قربونت دیو بوس  میشونیکنارم نشست. دستمو گرفت و پ  مانیپ

 ... زم ی کن عز ی ذره صبور هیبرم، 

و گرفته بود. از استرس   و بستم. احسان با دو دست پام  چشمام

ز و  کش  ر یلبم  پ دمیدندونم  گرفته    مانی.  محکم  و  دستم 

  یبود:اج
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 جان_

 ؟ ومدی: پونه  چرا نمانیپ

 ...پونه_

سر  هوی  و حرکت  ج  عیبا  فهم   غمیاحسان  رفت.  هوا   دم یبه 

بشه! حس    مانیپ کم  من  استرس  که  کنه  خواسته صحبت 

  د ی احسان پرس  یاز گوشت پام کنده شد اما وقت  کهیت   هیکردم  

نشست  و رو  مانیگفتم که خوبم! احسان اومد کنار پ  ؟یخوب

براش. فشارش    ار یآب قند ب  هیزحمت    یب  نبیگفت:ز   نبیبه ز

 ! ادهافت

 “27.08.20 13:05 ” 

 م یاهلل الرحمن الرح  بسم

 ۳۲قسمت# 
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 هیابروهاش اخم افتاده بود. تو چشماش    نینگاه کردم. ب  بهش

آب قند و به دستم داد و من جرعه جرعه    نبیبود ! ز   تی عصبان

 .دم یازش نوش

بوس  مانیپ و  صورتم  انداخت:بخواب   هیو    دیدوباره  روم  پتو 

  .زمیعز

 .لبخند زدم. هر چند پر از درد بود بهش

 .کرد و رفت یخداحافظ نبی و ز مانیهم  با پ  احسان

که   ی ا دهیو آرش و کش ابونیو بستم تا بخوابم. اما خ   چشمام

 ! چشمم بود... آرش ! آرش ی بهش زدم جلو 

اومد. به صفحه اش نگاه کردم. احسان    میگوش  امکیپ  ی صدا

 ! بود

 ” پناه “بازش کردم. نوشته بود  ی کنجکاو با

  براش نوشتم بله 
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تو اتاق خودشون بودن. جواب دادم   نب یو ز  مان یزد. پ  زنگ

  :بله

 !فردا...برنامه سر جاشه ی : خواستم بگم برا احسان

 ! ستیحالم خوش ن ینی بیاحسان  من که م_

 ! بره ادتیکردن  یزندگ دی پسره نبا:به خاطر اون دیغر

 به خاطر دل خودمه_

 !ی دلت و افسرده کن  ی : حق ندار احسان

 ؟ کنهیم  نییتع یک_

 !:من! دکتر احسان فرهمنداحسان

  .بخندم تونستمیلحظه خنده ام گرفت اما نم هیلحنش  به

 ! فردا ی من شو برا الی خ یاحسان ب_

 خوام ی:پناه ! هفت صبح در خونتونم. صبحونه نخور ، م  احسان

 . رمیبگ
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 احسااان _

  ... ری :شب بخاحسان

تلخ   دیکرد. شا  قطع اون  احسان   تیها، حما  یوسط  و  پونه 

  مانیو پ  نبی,ز

تنها   نکهی. دلخوش به اکردیبود که دلم رو خوش م  ی زی چ  تنها

 !ستمین

  .شدم   دار یب  لیچطور خوابم برد اما فردا با زنگ موبا  دونمینم

 . بود احسان

 بله_

  ی شی:پاشو آماده شو. ساعت شش االن . تا تو آماده م  احسان

 !می، من و پونه در خونه ا

  کتاتور ی. دکردی و قطع م  زد یحرفش و م  شهیقطع کرد. هم   و

 .بود و پررو
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ورده بودم  مسکن خ  نکهی. با اکردیشدم. پام هنوزم درد م  بلند

. لنگ لنگان  کردیبازم درد م  یبهش پماد زده بود ول   مانیو پ

 ی سریرفتم و وارد خونه خودمون شدم. به اتاقم رفتم و    نییپا

 .برداشتم لهیلباس و وس

  اومد امکیلباسمو عوض کنم که دوباره برام پ خواستم

 ...کن ی:پاتو ضدعفون احسان

دوش  گرفتم و مجدد پام و    هی ندادم. وقت داشتم پس    یجواب

و لباس    دمیهم پانسمان کردم . بعدش هم موهام و سشوار کش

تودمیپوش ز  نهیآ   ی .  کردم.  بود.    رینگاه  افتاده  گود  چشمام 

 !کرده رمیچجور تحق نکهیدوباره فکر آرش اومد. ا

  کنن یم الیخ شن؛ یرها م  ی. وقتنهیقصه عشقِ زن ها هم آخه

ح ها  که  اون  معشوق    یمشکل  هیتما  چشم  به  که  داشتن 

 !ومدنین
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و   یفکر حالم بهم خورد. چشمام و بستم و افکار منف  نیا  با

  .کنار زدم 

با ترد  یبردم و کم  دست خط    د یضد آفتاب به صورتم زدم. 

به چشما  ملی. ردمیبرداشتم و کش  یچشم  .   ده یکش  ی زدم 

 .شدم نگاه کردم 

کردن   یزندگ  گرفتمی م  ادی  دیقطره اشک تو چشمم اومد. با  هی

 .دمیبدون آرش رو... رژ لب مات برداشتم و به لب هام کش

 !...بهتر شد حاال

  شب یکه پونه د  و برداشتم.  خوب بود  فمیعطر زدم و ک  یکم

به مامانم گفته بود چون اون روزها اصال حوصله حرف زدن با  

بود از خراب    یغم  هیچشماشون    ی مامان و بابا رو نداشتم. تو

رابطه   م  ی شدن  بدتر  و  حالم  که  سمتشون کردیمن  اصال   .

  ی ها  استار . به ساعت نگاه کردم. هفت شده بود. آل  رفتمینم

 .خارج شدم   اطیو از ح  دمیرنگم و پوش یآب
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اله  ادهیو پونه منتظرم بودن. پونه پ  احسان  ی شد بغلم کرد: 

 االن؟ ی! خوبشدیکرد پات چ  فی...احسان برام تعر رمیبم

 .خوبم ست ین ی زیلبخند زدم :چ بهش

تا کوله ات    نی. بشیمراقب باش  دی. با  ایو باز کرد: ب  ن یماش  در

  .و بذارم صندوق 

ردم. اونم سر تکون داد. پونه که  و به احسان سالم ک  نشستم

 ن ی اما ضبط ماش  ومدیخوابم م  یل ی. خ  میسوار شد؛ حرکت کرد

  .بخوابم تونستمی روشن بود و نم

و   ر یش  ن یاش بخره اما نشد به خاطر هم  خواستی احسان م 

  . دیخر کیک

 .کاکائو و مزه مزه کردم. اشتها نداشتم ریش ی بتر

 .سمت پونه گرفتم

 .تونمی؟ من نم  ی خوری و م نیپونه ا_

 ! یکنی:بخور بابا! ضعف مپونه
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 .شدم  رینه س_

با    ی شد  ری: ساحسان و... رنگت    ریبخور ش  ک؟یدونه ک  هی؟ 

 ... ی شد فی! ضع  ی خوری! اصال غذا نمدهیپر

 . یاحسان . بخور اج گهی:راست مپونه

  ار یاخت  ینگاه کرد که ب  ی برگشت سمتم. اونقدر جد  احسان

 . دمی و سر کش ی بتر

 !یشی م ضی،مری خورینم یچی که ه  نجور ی: ااحسان

کش  ی جور  هی خجالت  که  پادمیگفت  انداختم  و  سرم  .  ن یی. 

گفتم:م  نیماش کرد.آروم  حرکت  و  کرد  روشن  ولوم   شهیو 

 ... بخوابم خوامیم  ن،یپاب دیاریب

  نم یا  ا ی! ب  شهیبلند نم  ی از شما بخار  ری : نخ  دی کش  ی آه  پونه

 ...بخواب ری راحت بگ  ذارمی م ییالال هیرو 

 ...پونه. خسته ام   گهیغر نزن د_ دمیخند
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 اصال  خوابمینازک کرد و گفت بخواب ، منم م  یچشم  پشت

! 

و پاها مو جمع کردم. چشمام و بستم و کم کم    دمیکش  دراز

 .کرد دارم یپونه ب میدی به خواب رفتم. دزفول که رس

 ! میدی:پاشو خانم. رس پونه

منطقه به اسم   هیتو    الی.  وگشتیم  الیداشت دنبال و  احسان

منتظر  بود.    ی شهرک  شده  که   یلیخ  اطیح  هیواقع  بزرگ 

بود.   استخر  هم   قی آالچ  هیوسطش  چپش  سمت  و  داشت 

 ی چمن کار  اطشیاز  ح   ی نشستن. قسمت ها  ی برا  ییسکوها

و پشت  بود.  د   الیشده  از    اطیح  گهیقسمت  بود  پر  که  بود. 

  .قالپرت  ی درخت ها

 . کردی با ذوق همه جا رو نگاه م  پونه

 .میکنیداخل بعد نگاه م م یپونه حاال بر_
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پرتقال به    ی رفتم. پنجره رو که باز کردم بو  ال یبه سمت و  و

پنجره   نییمبل پا  ی و رو  دمیکش  یقی. نفس عمدیمشامم رس

  . نشستم

 ! چه قدررررر خوشگله نجایا ی با سر و صدا وارد شد :وا  پونه

 ... بهشت نیا ی . برایعاشقتم اس یعنیبغل احسان :  دیپر

نگو    ی: خوشحال باش ولدیو گونه اش و بوس  دی خند  احسان

 .یاس

... آخ  یو دور خورد: چشم. شما جون بخواه آقا اس  دیخند  پونه

 ... دکتر ی آقا د یببخش

  دمیند  میزندگ   ی ذوق تر از تو،  تو  یب  یعنیسمت من اومد:  به

 . یلیخدا وک

صدا  ساکت با  لحظه  چند  از  بعد  و  گفت:بو  ی شد    یبلند 

! وا ا  مین یپرتقال بچ  میپناااه! بر   ی پرتقاااال    نم ی! من عاشق 

  .نم یاز درخت بچ وهیم
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: باشه پونه. امون بده  دمی. به ذوق کردنش خنددیو کش دستم

 !خواهر 

به سمت من  یوان یبود و ل ختهی ر ی فالسک چا ی از تو احسان

 ؟ ی خوریگرفت :م

 ... یبودم. دستم و بردم و گفتم آره . مرس ی عاشق چا من

 ...برا خودت ز یو گفت :پس برو بر دیو پس کش  وانیل

 !احسان_

  .مییخنده و احسان هم نشست رو مبل روبرو ری زد ز پونه

 .هر دوتون  دیپررو یلیخ_

  ی عن ی  ی گفت : وا  رفتی م  سهیکه داشت از خنده ر  یدرحال  پونه

ا  یعال اهواز  برسم  م  ن یبود. من  .   ذارمیو  کف دست محمد 

 !یبش  لیسوژه فام

 ! ی به پاش زدم و با خنده گفتم:رو اب بخند یمشت
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  .ختمیخودم ر  ی برا ی شدم و چا  بلند

 ... کشمی رو نم ییمنت حاتم طا _

 .دی تو گلوش پر ی خنده و چا  ریزد ز یپق احسان

 دلم خنک شد  یاخ_

گفت : خوبه به عشق   کردیسرفه م  کمیکه    یدر حال   احسان

 ! ی تکون به خودت داد هی ییچا

شدم   رهیخ  ی ردم و نشستم . به بخار چانازک ک  یچشم  پشت

 گه ی.  چند ساعت ددیکه احسان گفت:بچه ها استراحت کن

م خانومش  و  روز رسنیدوستم  دو  منم  اومدن،  اصفهان  از   .

 .نجا یدعوتشون کردم ا

 :کدوم دوستت اون وقت؟ پونه

دانشگاه بود.  تهران همش با هم    ی .  از بچه هافی:حن  احسان

همون    ی . خانمش هم از پرستاراهیا  هیپا  ی بچه    یلی. خمیبود

 خودمونه مارستانیب
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 ؟  ی ریکه شما بگ ستیپرستار ن هیزد:خب  یچشمک پونه

و منم بلند شدم و  با    دیمبل درازکش   ی اخم کرد و رو  احسان

. با    م یهم حرف زد  یو حساب  میدی . پرتقال چمی پونه به باغ رفت 

. درد پام فراموشم شده بود.  میمختلف عکس گرفت   ی ژست ها

 ! طور نیدرد قلبم هم هم

راه   شهیاما هم  کنهی! غصه دارت مارهیدر م  ی ! بازگهید  هیزندگ

  ی کن   دا یو پ   زیو راه گر  یباهوش باش  دی. باذارهیهم برات م   زیگر

 ز یراه گر   شه یکه سختش م  شهیم   نیاما معموال آدم اونقدر غمگ

... یکن  دایباشه و کمک کنه تا پ  یکی  خوادیکنه! دلت م  دایو پ

 !د یها پناه ببر  یو به دلخوش  یو از غم ها دور بش یکن دایپ

 ...من رو پونه نشونم داد زیگر راه

راه رفتم. پام رفته   یپرتقال تو دستم بود. بلند شدم و کم  هی

م  بهتر  کش  شدیرفته  بو  و  پرتقال  هوا  دم ی.  بردم.  لذت    ی و 
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 ی م  یصبح بود و باد خنک  ازدهیدزفول دلچسب بود.  ساعت  

  .کردیکه روح آدم و نوازش م ی . باد دیوز

 !پناه _

اش مچاله شده بود. به سمتش   افهیسمت پونه برگشتم. ق  به

 شده ؟ یرفتم :چ

 ؟ گهی م یعمه اشرف چ نی: ببپونه

 !؟ گهیم یچ_

 “01.09.20 02:34 ” 

 ۳۵قسمت#

پ   لیموبا  یگروه خانوادگ  ی ها رو تو  امیو به سمتم گرفت و 

محمد داده بود. با    ی بهم نشون داد. عمه خبر از مراسم نامزد

 !خوشحال کننده است که ه؟یگفتم:خب چ یخوشحال

 ... گفت :آخه هیحالت گر با
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 کنارش:چته پونه؟  نشستم

  !. واقعا نگران شده بودم نییو انداخت پا سرش

 !نیپونههه من و بب_

 ؟میبپوش یسرش و آورد باال و با بغض گفت:پناه ! چ هوی پونه

 !به کمرش زدم:اشغال  کشتمتت ی خوردم! ضربه ا جا

درخت   ن ی. ب  دمی و فرار کرد . منم دنبالش دو  دی بلند خند  بلند

 کردم یو من هم دنبالش م دی چیپی ها م

 ! شعوریفقط دستم بهت برسه ... ب_

 ! :اگر دستت برسه دیخند

احسان از حرکت    ی که با صدا  میکردیسر و صدا م  نجوریهم

 .دیرو سرتون گذاشت  نجایشما چتونه؟! ا ی:هستادمیا
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خودم و کنار    عی نبود و سرسرم    ی شدم از خجالت. روسر  سرخ

رودمیکش و  شالم  برگردوند.  و  روش  هم  احسان  موهام   ی . 

 .انداختم و به سمتش رفتم

 !پونه بود  ری...تقص دی ببخش_

 توجه به حرفم گفت : پات خوب شد؟  بدون

 داشت؟ یچه ربط_

 !ی دیدو ی اسب م نی: آخه ع   احسان

 !ادب یکردم:ب اخم

 !:منظورم مثل آهوههدیخند

  .و از کنارش رد شدم   دمیخند

ب  احسان پونه خانوم!  و  خانوم  رد  دیای:پناه  و  ناهار    ف یبساط 

 .برسه دیبا  گهیهم د فی!  حن گهی د دیکن
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شدم و به    الیکردم. وارد و  دیینگفتم و فقط حرفش و تا  ی زیچ

کردم.احسان   نیی ها رو باال و پا  نتیکاب  کمیآشپزخونه رفتم.  

 .و  پونه وارد شدند

 ناهار؟  ی برا م یکار کن یچ_

: مامانم صبح مرغ  خوابونده تو مواد. زحمت آماده کردن  پونه

 .هم که با آقا احسانه

  ! پناه ی فقط پلو ها گهیکه زنعمو م مونهیپلو م هی

 کنن؟یکار م ی:اون وقت سرکار خانم چدمیخند

مپونه نظارت  دو   کنمی:نظارت...  شما  چلفت که  پا  دست   یتا 

 ن یکارتون و درست انجام بد

ل  تو صورت پونه و همزمان    دیرو پاش  وانشیاحسان  آب ته 

 !یگفت:زحمتت نشه آج

 ؟؟  یییکرد کاری چ یییی:هدیکش غیپونه که جا خورده بود؛ج 
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و قابلمه رو آب کردم و سر    دمیهاشون خند  ی باز  وونهید  به

 .اجاق گذاشتم

 .زنگ خورد . به سمتش رفتم. بنفشه بود ! تعجب کردم  لمیموبا

 دادم :بله جواب

 ؟ی:سالم پناه جون خوببنفشه

 ...شما یاکراه جواب دادم:سالم ممنون. به خوب با

 ...داشتم باهات ی کار هی:بنفشه

 بفرما_

به آرش   خوامیخواهشه! م   هیگفت:    دیمن کرد و با ترد  من

 ! یبگ

 ...خبر نداشت که پس

 !بنفشه تونمیمن نم_
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مبنفشه م  کنمی:خواهش  من  خ  نیا  دونمیپناه.   ی لیمدت 

اذ و  م  ت یهمتون  اما خواهش  م  کنمیکردم.  فقط  تو   یتونی! 

 !یکن  یارش راض

 ...اخه بنفشه_

 ... نگو پناه . تو روخدا بذار بگم ... توروخدا یچی:ه بنفشه

  .بزنم ی. نتونستم حرفکردیم هیگر داشت

م  بنفشه ... جون آرش قسمت  برا  نیا  دمی:پناه  من   ی کار و 

بار    هیبرم.    رانیاز ا   نکهی. قبل از انمیرو بب  دایش  خوامیبکن... م

 !نمی بچم و بب گهید

رو! آره!بد   دایش   خوامی!اون روز خودم به آرش گفتم نم  آره 

با ش کردم.    دایگفتم.  اشتباه  اما  کردم،  بد  آرش  با  کردم،  بد 

. بذاره بغلش کنم.  نمشی...به آرش بگو بذاره بب  تونمیبچمه! نم

 ...بار  نیآخر ی برا



Page 138 of 1486 

 

 دی رو داغون کردم. اما پناه اشتباه کردم. با  دایروز خودم ش  اون

 ...نمشیبب

براش    ی کار  تونستمی . دلم سوخت اما مگر مکردیهق م  قه

 بکنم؟

 ! بنفشه ! آروم باش _

بر  هیگر  شتریب  و  دستم   دهیبر  ده یکرد  گفت:پ...ناه... 

 ...به...دامنت

 ه؟ یک  د یام پرس  افه یق  دنی. پونه با دکردیداشت خفه ام م  بغض

  حرف بزنم و پونه بلند تر گفت نکنه آرشه ؟ تونستمینم

به آرش   تونمیبنفشه! من ...من نم_توجه به پونه ادامه دادم  یب

 ...بگم چون

که   یهست  ی:جان مادرت.. بگو پناه! تو تنها کس  دینال  بنفشه

 !نکن پناه دم یبرام بکنه. تو روخدا ناام  ی کار هیدارم  دیام
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جور ضجه    نیکه ا   ی ادربگم! به م  یچ  دیبا  دونستمینم  واقعا

آرش   تونمیکه م  ستم ین  یکه من تنها کس  گفتمی .چطور م  زدیم

 کنم؟ یو راض

بار مشغول    نیچطور مکالمه ام تموم شد اما فکرم ا  دونمینم

رفتار    نیکه بنفشه بدتر ییدایساله بود... ش  می پنج و ن ی دایش

و   دایش  وهیش  نی ها رو باهاش کرده بود و آخرش هم به بدتر

رو فقط به   دایقرار داد نوشته بود و ش هیاز خودش رونده بود. 

با   ون یلیم  ستیدو بتونه  تا  بود  به آرش واگذار کرده  تومان  

کار ها رو کرده    نیا  ی همه    دیازدواج کنه! شا  خوادیکه م  یکس

 !دخترکش ی بود برا دهیلرز اشیبود اما االن دلش که نه..دن

که تا آخر   ی! دخترک  یشیفکر کردم. دخترک چشم م  دایش  به

مادرش، بنفشه ،    ی نگاه کنه ، چشم ها  نهیعمرش هر بار تو آ

 !نه یبی رو م

 !حسرت  دی همراهش تنفر باشه و شا دیشا
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که پدر و مادرش ازش    ییدایشخص بود. ش  نی مظلوم تر  دایش

  ر ینظ  یب  ی عمو  یپدربزرگ و مادربزرگ و حت  د یجدا بودن! شا

 !شهیکه پدر و مادر نم نایداشت اما ا ی 

  ی ! ول نهیبب گهیبار د  هیحق بنفشه  بود که پاره تنش رو  دیشا

  شدیبا مادرش رو برو م  دیبه درخواست روانشناسش نبا دایش

 .دادم امکی...به بنفشه پکردمیکار م یچ دیبا دونمینم

 ران؟ی از ا ی ریم یک_

 !گه یجواب داد:ده روز د بالفاصله

 .نگفتم و به آشپزخونه رفتم تا پلو رو آماده کنم ی زی چ گهید

 . هم مشغول آماده کردن ظرف ها بود پونه

و همسرش اومدن. بعد از صرف ناهار   فیساعت بعد حن  مین 

  ر ی سالن نشستن و شروع به صحبت کردند. من اما گ  ی همه تو

با پونه   خواستی! دلم م  دایش  ی بنفشه ! برا   ی کرده بودم. برا 

  .شدیاحسان نم ی مشورت کنم اما جلو
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 .ش رو گرفتمآر  ی و برداشتم و شماره  لمیموبا

ترد  با  رو  موبا  ی رو  دیانگشتم  و  زدم  گوشم   لیاتصال  در  و 

اپراتور    ی اما با صدا  دی لرزیگرفتم.  از شدت استرس لب هام م

 ...آروم گرفتم

 ” .....باشدیمورد نظر در دسترس نم مشترک“

.  دوباره با بنفشه حرف  دمیکش  یو کنار انداختم و نفس  لیموبا

! رمیآرش م  داری دزفول که برگردم به دزدم و بهش گفتم از  

  ه ی  خواستمیهم م  دیقول و بهش دادم... شا  نی چرا ا  دونمینم

 !نم یآرش رو بب  گهیبار د

 پناه _

لباس  سرم چوب  کنار  که  چرخوندم  احسان  سمت  به   ی و 

  . دیچرخی رو صورتم م قی بود و نگاهش دق ستادهیا

 بله ؟_
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 ن یگفت :تو چرا ا  یو با کالفگ دی ابروش کش ی رو رو    شصتش

دپرس   ی نجوریلحظه ا   هی  ،ی خندیم  یلحظه خوب  هی؟    ی طور

 !؟یشیم

 .تو دستم فشار دادم و نگاه ازش گرفتم ویگوش

 .زنگ زد  مانی: پ دیآه کش یکالفگ با

 . نگاهش کردم تا ادامه بده یپرسش

 !هات و پس فرستاده ه ی: گفت آرش هم هداحسان

که با هر کلمه من رو   دیفهمیو نم  گفتی تفاوت م  یب  چقدر

م  شتریب خرد  هم  عمکنهی در  نفس  احسان   دمیکش  یقی.   .

نشست:گر ا  هیمقابلم  م  ی رادیکردن  پنهان  که  ! یکنینداره 

ا ول  ی رادیشکست خوردن     ی عنیتو شکست موندن    ینداره 

 !حماقت محض 

 ...احمقم احسان هیمن _

 !؟ ی اریساده کم ب  نقدریا ی خوایم یعنی: احسان
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 ی و آرزو هام، همه    میزندگ  ی ... همه  ستیساده ؟ ساده ن_

پارتنر    ایهمراه    هیمن فقط    ی و از دست دادم... آرش برا  دمیام

اون همه چ زندگ  ی زینبود!  از  و    یو خوشبخت  یبود که من 

  ز ی همه چ   گهی، د  زهیباورهات فرو بر  ی عشق درک کردم! وقت

 .شهیم یمعن یب ز ی. همه چ شهیارزش م یبرات ب

که    یاشک  قطره بستم  بستم. چشم  و چشم  افتاد  از چشمم 

 رها کنم؟  ایاشک هام رو مهار کنم 

اخر بهم   ی . لحظه  رهیم  رونیشد.حس کردم داره از اتاق ب  بلند

 ...کرد پناه ی نی شبی پ شهیگفت :عشق رو نم

اما   دونمیحق با احسان بود! نم  دی، شا  دیفکر فرو رفتم.شا  به

شد که فکر    ی زیتر از اون چ   دهی چی پ  یلیقصه من و آرش خ

هم که شده به آرش   ی لحظه ا  ی برا  کردمیم  ی! سعکردمیم

و پشت سر بذارم. بلند    زیفکر نکنم تا بتونم راحت تر  همه چ

ک معاشرت  و  نشستم  در جمع   رفتم.  سالن  به  و  . ردم شدم 

بود که    ی اندام و با مزه ا  زی، عارفه، دخترک ر  فی همسر حن
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و    میمن رو مجذوب خودش کرده بود. اون شب به شهر  رفت 

چرخ  ی بازارها   یحساب رو  شرمیدیدزفول  از  تا   یعتی.  گرفته 

و با پونه و  میکرد دیبازد کیبه  کیمغازه ها رو  ی امام! همه 

! فرداش هم بعد    میدرآورد  فیحرص آرش و حن   یعارفه حساب

ناهار  تصم  برگرد  میگرفت   می از  اهواز  به  امی که  اونروز    نقدر ی. 

به اهواز   ی.وقتکردیخسته شده بودم که تمام عضالتم درد م 

  میشدم. تصم   ادهیپ   انپارس یبا احسان و پونه نرفتم و ک  میدیرس

به  شدن  وارد  از  قبل  برم.  آرش  کار  محل  به  ب  داشتم 

پ بنفشه  به  رس  امکیساختمون  من  به    دمی زدم:  دارم  اهواز. 

 ...دمی. اما بهت قول نمرمیآرش م   دارید

ها  یوقت   ادیم  ادمی  پله  از  م  ی داشتم  باال   رفتم؛  یمجتمع  

باشم . نفسم تنگ   ی عاد  تونستمیپاهام سست شده بود.  نم

ادامه م به زور  اما  بود  . به خودم م  یشده  گفتم که    یدادم 

بود! چون اون   می دروغ زندگ   نی مضحک تر  نی حالم خوبه! و ا

  ی . وقتردخو  یو اضطراب دلم به هم م   جانیلحظه واقعاً از ه 
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و    دی ترد  چشمامو بستم. با  دم؛یواحد مورد نظر رس  ی به جلو

ا راهرو  ی ترس درب قهوه  وارد شدم.  و  باز کردم   و   ی رنگ 

نورپرداز  یلیطو ا   ی با   وجد    ی حرفه  به  رو  آدم  داشت  که 

شا  آوردیم د  د ی.  د  گهیآرش  خانوادش  و  نبود  من    گه یکنار 

تونسته   جونمن نبودن اما خوشحال بودم که آقا  ی خانواده  

و جمع کنه و دوباره شرکت و کارگاه رو سر    ی بود ورشکستگ

سالن   کیپا کنه! راهرو رو  گذروندم و به سمت چپ برگشتم.  

نشسته بود و    ی د یسف  ز یپشت  م   یمربع شکل بود که  منش

 .سرش تو دفتر هاش بود

 سمتش رفتم:سالم به

،خوش   سالم  گفت:  لبخند  با  و  آورد  باال  و   سرش 

 ..در خدمتم د یی.بفرمانیاومد

  دم یبودم. به روش لبخند پاش   دهیخانم بود که قبالً ند  هی  یشمن

  افش یمن شده بود که ق  یاون هم متوجه لبخند تصنع  دیو شا

  کردم به خودم مسلط باشم یجمع شد. سع
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 . کار دارم یخانیعل ی من با آقا _

  ؟ دیدار ی؟وقت  قبل یخانیعل ی : آقاد یتعجب پرس با

  نمشونی بب دیندارم اما حتماً با یگفتم: وقت قبل کالفه

 ... چشم نازک کرد:سرشون شلوغه. فکر نکنم امروز پشت

 .شدم ره یحرفشو قطع کردم و تو چشاش خ 

  خواد ی که به نفر اومده م   دیو بهشون بگ  دیتلفن رو بردار _

 !.کار واجب هم داره نشونیبب

 من  جا خورد :اسمتون؟  تیاز جد 

 .فرهمند _

 رو برداشت نتلف

مهندس.     خوامی چند لحظه ساکت بود و بعد گفت:معذرت م 

خوان   یبا شما کار دارن... بله...بله. م   گن یخانم اومدن م   هی
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 ی شما رو... اسمشون فرهمند هست. چشم... چشم ...م  ننیبب

 . فرستمشون داخل

  ن یاز ا  دییتلفن رو قطع کرد. با دست اشاره کرد و گفت بفرما 

 . طرف

توجه بهش به سمت اتاق  آرش رفتم. در رو باز کردم و    یب 

خمارش رو  ی .چشم هادمیوارد شدم. خواستم نگاه نکنم اما د

حالت   ی لحظه موها  هیاما تو همون  نگاه گرفتم    عی... سردمید

 .دمیداده اش و هم د

عطرش تنم و کرخت کرده بود.   ی شدم . بو  رهیخ  زشیبه م 

  دمیکش یقینفس عم

 ...سالم_

  .ضرب گرفت:سالم  زیم ی خودکار  رو با

ا  سکوت دهنده  د  ی آزار  داشت  عطرش  بود.  ام    وونهیحاکم 

  .ضعف دارم   کردمی. حس م کردیم
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 د ین یبش دیی:بفرما دیچی بمش تو اتاق پ ی صدا

 ! کرد و ادامه داد:خانم فرهمند مکث

شدم:    رهیسرم و باال آوردم و تو چشماش خ  یصورت ناگهان   به

 ... داشتم که مصدع اوقات شدم  مهندس یکار مهم

 .شناختمشیاز حس. م یخال ی زد. لبخند  لبخند

خانم اومده    هیگفت    یمنش  یگذاشت: وقت  زیم  ی و رو  خودکار

 ...یتو باش زدم یحدس م نتت،یبب

با خودم گفتم الهام و   یعنیمبل مقابلم نشست :  ی و رو  اومد

 ! یمنش شناسهیکه م

اما ظاهرم و حفظ کردم : اومدم     ری تحق  نیداغ شد از ا  سرم

 ! درخواست کنم هیازتون 

 متعجب شد : درخواست ؟ از من؟  چشماش

 !رو تو دستم فشار دادم:بله از شما  فمیک ی  دسته
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حرص بود    ی . خنده از رو  د یچی . خنده اش تو گوشم پ  دیخند

؟ مگه من و شما   یخانم؟ اصال رو چه حساب  ی:چه در خواست 

 ؟  میبا هم دار یچه نسبت

 !...دونمی! البته شما رو نممی. فقط هر دو مون ادم یچی ه_

  ی رفت: خانم محترم ، هر چ  زش ی شد و دوباره پشت م  بلند

 !یدرست کن  یتونیرو نم ی زیبوده تموم شده . چ

 و بخوام درست کنم؟  یچ_

 ...:مثال رابطه روآرش

و   انتیخ  ی ارزش که  بو  یب  ی زدم : هه...اون رابطه    پوزخند

م ا  دادیکثافت  نداره جناب!   درست شدن  ارزش  به   نقدر ی، 

د من  رو  تو  ذات   ! مهندس  نباش  غره  وب خ  گهیخودت 

 ... نجامی! اگر االن ا شناسمیم

 ...یینجایا خودیقطع کرد:ب تیرو با عصبان حرفم

 ...ست دایتفاوت ادامه دادم :به خاطر ش یب
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؟ تو رو چه    دایشد:ش  رهی خورد و ساکت شد . به چشمام خ  جا

 ... دایبه ش

زنگ خورد . احسان بود . رد تماس دادم و جواب آرش    لمیموبا

 .بود ستادهیو دادم که حاال سر پا ا

  ه ی  ی بنفشه بهم زنگ زد. گفت باهات حرف بزنم اجازه بد _

 !نهیرو بب   دایبار ش

  !رو باال برد :جمع کن بابا صداش

بود که دوباره   ستادهیدوباره زنگ خورد . آرش کنارم ا  لمیموبا

 ! ا احسان و بده:جواب آق دیغر

مادره حق داره    هیاون    یخانیعل  ی اقا_تفاوت ادامه دادم    یب

 ...که

 ...ما به شما ربط نداره خانم ی:مشکالت خانوادگآرش

هم که شده بود با بهت   ی لحظه ا  ی جا خوردم و برا  تش یجد  از

  ی . از رودیکش  یقیبه صورتش نگاه کردم. نفس عم  ی و ناباور



Page 151 of 1486 

 

و کالفه است. دستش رو   یشدم که عصب  یحرکاتش متوجه م

 .مبل قرارداد و به سمتم خم شد  ی دسته  ی رو

شد و حس    کی . سرش به سرم نزدومدی  ینفسم داشت بند م 

کنم! دستم رو مشت کردم تا    ی نفسش رو حس م  ی کردم داغ

. آرش صداش و    زدیرو کنترل کنم. قلبم با شدت م  جانمیه

گوشم زمزمه کرد: خانوم پناه فرهمند. گوش    ر ی صاف کرد و ز

 یعنوان به شما ربط   چیکن! مشکالت من و خانواده من به ه

 .دارهن

 ی من و زندگ  ی دوست ندارم که برا   گه یتر ادامه داد: و د  محکم

ا مزاحمت  ادیکن   جادی من  لطفاً  جد  نی.  منو    ر یبگ  ی حرف  

 !خانم

.  حس   خورد یکردم! حالم داشت بهم م   خیازم  فاصله گرفت .   

 چهی باز  تمی کردم با همه وجود خرد شدم و تمام غرور و شخص

 !شده یخانی دست آرش عل



Page 152 of 1486 

 

اما با لحن ب  اد یسرش فر  خواست یبلند شدم دلم م    ی بکشم 

آقا  : برا  ی تفاوت گفتم  ن   ی محترم من  اما من    ومدمیدخالت 

 !آدم هستم   کی

اون زن. وگرنه  صحبت کردن با شما منزجر   ی دلم گرفت برا  

دن  نیتر ناستی کار  اصال خرسند  و  د  ستمی.  به  شما   داریکه 

کردم... به   ی رو، هرچند کوتاه، با شما سپر  یاومدم و لحظات 

که اصال تا حاال   بهی دختر غر  هی بود. اصال اون نه!    دایخاطر ش

خوام حرف  مادر اون بچه رو به    ی!  االن هم فقط مدمشیند

 .شما انتقال بدم 

 گه یبره. ممکنه د  رانی از ا  شهیهم  ی گرفتم :اون قراره برا  ینفس

که داره و    یو  مشکالت شخص  لیوقت برنگرده ! به دال  چیه

 د ی! مسئول هستدی. شما موظف هست میستین  انشیما در جر

 دار ید  نیآخر  دی . شانهی! حق داره که مادرشو ببادیدر قبال ش 

نم دخالت  من  تصم   کنم یباشه.  شما ین  رندهیگ   می.من  ستم. 

انسان   کی. من فقط  به عنوان  ی ری بگ  میکه قراره تصم   یهست
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ا  یخودم م   فهیوظ حرفا رو بهتون بزنم و تحمل   ن یدونستم 

 !و سخت رو نیمالقات سنگ نیکنم ا

که    د یصحبت کن  ی نجوریبا من ا  دیحق ندار   کنمیو تکرار م 

 چ یو ه  ل یدل  چی اگر بخاطر اون بچه طفل معصوم نبود؛ به ه

 دادم ی با شما رو به خودم نم  داری به د  تیرضا  ی ا   گهیموضوع د

... 

و    تیرو برداشتم. آرش از جد  فمیبلند شدم  و ک  تیعصبان  با

 ! شوکه شده بود اوردنمیوقفه حرف زدن و کم ن یب ی اونجور

اونجور  ی دختر که  ب  ی قو  ی نبودم  بزنم!   یو  حرف  حس 

پناه  یعصب   ی اونجور بزنم.  حرف  قاطعانه  آرش   یو  که  

  فی و آنقدر ظر  یبود. احساس  یدخترک احساس   هی؛  شناختیم

 !کنه  رانیاون  رو و تونستیکوچک م  ی که هر ضربه 

ه شد  ی بزرگ شده بود. قو  یلی د؛خید  یکه االن م  ی اما  پناه 

 ...بود و تبحر داشت در سرکوب  احساساتش
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اون جهنم  به از  تا  رفتم  اتاقش  در  بود؛    یسمت  ساخته  که 

در  و گرفتم که صداش بم تر تو اتاق    ی   رهی خارج بشم . دستگ

  دیچ یپ

حرفش به    یخواستیو م   ی حاال که به خاطر بنفشه اومد _ 

 !یمن برسون

 دا ی باش  دارید  ی جواب منم بش بده. بهش بگو ابدا اجازه   پس

 یلی!چون خ  دای .  نه به خاطر خودم. به خاطر شدمیرو بهش نم

نم و  شده  با    یحساس  دوباره  همه  هیتونه   ی   مالقات 

. من چند روز  شهیحالش بدتر م   نطوریکنه! ا  انی احساساتش غل

دم از  یبودم! چند روز اول مرگ و به چشم د  دا یسر ش  ی باال

ا بنفشه    ن یبس حال  و  بود  کرده  لرز  و  تب  بود.  داغون  بچه 

 !رهاش کرده بود

م  شب مامان   ، مامان  بغلم  تو  صبح  کار  کرد یتا  من    ی و 

 !بکنم تونستمینم
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نبا  هی بهتر شده. دکتر گفته که  تا حالش  با    دی ماه گذشته  

ه به  د  چیبنفشه   باشه! دکترش گفته که    داریعنوان  داشته 

تحر  دینبا احساساتش  برا  کیدوباره  . دکتر گفته که   ی بشه 

اون زمان    ی تو  دیبه زمان داره و نبا  اجی بنفشه احت  یفراموش

 ...براش زنده بشه  ز یدوباره همه چ 

  کردم ی! نگران به چهره اش نگاه کردم. حس م   د یلرزیخشم م  از

 !ته گلوش جا خوش کرده   ینیبغض سنگ

ندارم ،نه ! نه   تی انسان  نکهیا  ی داد: به  بنفشه بگو نه برا   ادامه

 ! نه دم،یحق مادر بودن بهش نم نکهیا ی برا

 !تو سرش بکوبم نه خوامیهمه اشتباهاتش رو م  نکهیا نه

  ی ا  گهیهر کس د  ایقضاوت کردن بنفشه    گاهیمن اصالً در جا  

، به خاطر حالش،     دایاما بهش بگو به خاطر سالمت ش  ستمین

تر  بتونه اون رو فراموش  راحت   نکهی و  به خاطر ا  ندهی به خاطر آ

 !هستم  نیکنه ؛ مجبور به ا
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م  نیا  من جون  به  رو  وجدان  نم  خرمیعذاب  ... خوامیاما  

  .تکرار شه دا یش ی برا تلخ ی که دوباره اون روزها خوامینم

که   میرو ندار  نیخودم .طاقت ا  ی پدرم، برا  ی مادرم، برا   ی برا 

 . . بنفشه مجبور  تحمل کنهمینیبب  تیو اذ دایش

بنفشه وآروم گفتم :اون گناه   ی ضجه ها   ی ادآوریگرفت با    دلم

 !کار و نکن  ن یداره! باهاش ا

نزد  چند بهم  ا  کیقدم  مقابلم  درست   . چشم    ستادیشد  و 

باشه ما آدم ها تقاص کار خودمون   ادت یدوخت به چشم هام:  

  ن یکه من باش کردم ؛ ا  ستی ن  ی کار  نمی!و ا  میدی و پس م

 دا یکه خودش با خودش کرد!  اون خواست که  از ش   هیکار

رو     دای! بهش بگو که اگر شادیاز دستم نم   ی دور باشه! منم کار

بشه    الیخیداره... ب  تیدوست داره و سالمت روانش براش اهم 

 ران یبسازه و تو ا  خواستیکه م  ییایرو  یهمون زندگ  ی... بره پ

 .دست و پاش و بسته بودن
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تلخ  سرد  یاز  ،از  دستاش    ی کالمش  لرزش  از  و  صداش 

 .شده  یکه به شدت عصب دمیفهمیم

ها  پلک دش بود که سردر  نیا  ش یهم معن  ش یعصب   ی زدن 

 ...دوباره شروع شده

 ...گمیلب گفتم:باشه م ریز

 ...رفته گفت:پناه  لیتحل ی با صدا هویو باز کردم که  در

 ..دمی لرز

  ن یو من از ا  دی لحظه، تنم، سلول به سلول تنم، لرز  هی  دیشا

  چیدوانده بود؛ ه   شه یتوده به تموم وجودم ر  هیکه مثل    یعشق

 ...نداشتم ی زیراه گر

  ی بود تو چشما  ره یشدم. اونم خ   ره یو به چشماش خ   برگشتم

داد و فاصله امون   هیمن...کف دستش و کنار سرم و به در تک

 .کمتر شد 
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موندن تو چشماش و نداشتم. ساکت بود اما حرفها   رهی خ  قدرت

  !یچ یعنی که  شدمیو من سردرگم م  زدیرو با چشماش م 

از موهام و از تو صورتم کنار زد و    ی اش ، تره ا  گهی دست د  با

 ...زمزمه کرد:پناه تو

از دستم افتاد   لی زنگ خورد . هول شدم و موبا  لمیموبا  کهوی

 .شد  نیو پخش زم

و برداشت... نگاهش   لیت و خم شد و موبادستشو برداش  آرش

و به    لینرم نبود... موبا  گهیشد! صداش هم د  خیعوض شد .  

 !.روز خوشدییسمتم گرفت :بفرما

م  از به سمت  بدون   زشیحرکتش تعجب کردم.  رفت و من 

نم  یحرف  نکهیا شدم.  خارج  دفترش  از  که   خواستمیبزنم 

 ! شده وونهیبفهمه قلبم دوباره د
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. دمیرس  ابونیو اومدم و به سر خ  رونیساختمون بعجله از    با

و   ستادیجلو تر ا  کمی؛ اتوبوس    رم یبگ   یبخوام تاکس  نکه یقبل ا

 .من هم به سمت اتوبوس رفتم. سوار شدم

 ی ها  ابونیشدم به خ  رهینشستم و خ  یصندل  ی بود. رو  خلوت

 ی که تو پاساژ ها و رستوران ها  یی. به آدم هاانپارسی پر شور ک

سر در مغازه ها و    ی زرق و برق دار کنار هم بودن. به تابلو ها

 !فکر کردم به خودم

 !پناه به

  ی ها دست تو دست خوشبخت  ابونیخ   نیکه تو هم  ی دختر

 !قدم زده بود

گونه ام رو تر    ی پناه و اونجا جا گذاشته بودم... قطره اشک  من

 .کرد



Page 160 of 1486 

 

خبر نداشتم که   دیم و چشم بستم... شادهنم رو قورت داد   آب

در انتظارم هست و قراره روزگار من و با خودش    ی ا  ندهیچه آ

 ...به کجا ها ببره

 ورنودوشش یشهر_بعد_ماه_هشت#

کولر ها قدرت خنک    یبود . هوا گرم بود و حت  وریشهر  ی   مهین

 .کردن و نداشتند

آ  ییدستشو  به تو  و  کردم. خط    نه یرفتم   نگاه  ام  چهره  به 

کمرنگ    ی   هیکرده بود  و سا   دهی که چشمام رو کش  یچشم

 ...یو رژ لب صورت   ی مصنوع ی ... مژه های خاکستر

به   یمرطوب و برداشتم  و صورتم و پاک کردم. آب  دستمال

دوش عجله   هیبشه. بعد از  زیتم زدم  تا پوستم کامل  تمصور

 .دمی تختم دراز کش ی دوباره به سمت اتاقم برگشتم و رو ،ی ا

 ...غروب اون روز فکر کردم  به
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عقدم به   ی سفره    ی رو  نهیآ  ی که نشسته بودم و از تو   غروب

 د یچی پیزنها تو سالن م  ی همهمه   ی . صداکردمیخودم نگاه م 

 .کردم یم  ی و من با دسته گل خودم باز

 پناه خانومم؟_

 .و باال آوردم و بهش نگاه کردم. لبخند زدم  سرم

  شتر یکه گذاشته بود صورتش و ب  یشیشده بود. ته ر  پیخوشت

 .کرد یجذاب م شهیاز هم 

 عروس خانم؟ ی دی جواب منو نم_

 ...داماد ی تر شد و آروم گفتم :بله آقا  ضیعر  لبخندم

باز  دیخند ام  حلقه  با  و  گرفت  و  دستم  نشست.  کنارم    ی و 

 ...کرد

داشتنت   یدونیدارم ! نم  یچه حس  یدونیپناه! نم  یدونینم_

همه رنج،    نی، ا ی و بلند  یهمه پست نیچقدر قشنگه! بعد از ا

  !ی باالخره مال من شد
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 ... گهیداره د ییبها هی یبا ارزش زی گفتم: هر چ طنتیش با

خ  نگاه هام  لب  به  و  کرد  دادم    رهیبه صورتم  رو  بهاش  شد: 

 !خانوم

 . دیگونه ام رو بوس یحرکت ناگهان کی در  و

 !سر بلند کنم  تونستمیشدم . از خجالت نم  داغ 

 م؟ یشیوسط سالن ، انگشت نما م یگیزمزمه کردم : نم فقط

 ؟یچ ی انگشت نما...عقدت هم کردم! یو فشار داد:زنم دستم

 .ماست ی ...باالخره هزار تا چشم رویهرچ_

 !با عروسکم ارمیچشم همه رو درب خوامی :منم مدیخند

 .کارا مال خلوته نیا_

 !زد: اوه بله خانووووم چشمک

 .کردن حرفش خنده ام گرفته بود دهیکش به
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جمع  روم  به  و  برگردوندم  ز  تی و  و  پونه  کردم.    نبینگاه 

بغل زنعمو بود و عمه اشرف با چند تا خانم  . رها تو  دندیرقص یم

همه ، مادرم ، پدرم و کل   ی . تو چهره  کردیخوش و بش م 

 . شدیم دهید یخوشحال هیخانواده 

قلبشون اتفاق افتاده    ی که از عروس شدن من تو  یخوشحال

 “ ”.بود

 نکهیافکارم پاره شد  و بدون ا  ی رشته    لمیزنگ موبا  ی صدا  با

 به صفحه اش نگاه کنم جواب دادم 

 بله_

 “  عروسِ من چطوره؟ نو“

 . دادیم تی نرم بود. پر از عشق و به من حس امن صداش

 ؟یخوبه. داماد چ _

 “  دلش تنگ شده یول خوبه“

 ؟  ی زود نیبه ا_
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 ” !یحت  نیتر از ا  زود“

 ؟  ی کردیکار م یچ یزبون و نداشت  نی : اگر ادمیخند

 ” !کنم ااِل تو یزندگ تونستمی م ی زیبدون هر چ من“

 !ی ا وونهید_

خوش   میسراغت بر  ام یوقته پناه خانوم. فردا ب  ی لیاون که خ “

 م؟ یبگذرون

از بس   کنهیخسته ام ! هنوز سرم درد م  یلینه... من خ  ی وا_

کش  ی موها  شگریارا  نیا شلوغدی منو  م  ی...از  دلم   خوادیو... 

 ! چند روز بخوابم

 ”شهی هم در م  میخستگ یخسته ام. اما تو باش منم“

چشم رو هم بذارم. همش    تونمی نم  یمن تو باش  ی...ولزمیعز_

 !یکنیحواسم و پرت م

 ” ؟یکن کاریچ ی خوایبعد ازدواج م پس“
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 برم  ایبر اثر  کمبود خواب از دن دی. شادونمینم_

 ی قشنگ  ی ها  ییو شمرده گفت : نگران نباش. من الال   دیخند

 !بلدم

از وقت خوابت     ؟یبخواب  ی ریخب حاال نم   یل ی:خ  دمیگز  لب

 ! گذشته

 ” رمیم  یامر کن شما“

 ! کنمیخنده گفتم :امر م با

. مواظب خودت باش کنمیو آروم کرد: من هم اطاعت م  صداش

 ...پناهم 

اسمم  به اون لحن بغض کردم اما بدون    دنی لحظه با شن   هی

 .زدلمیعز ر ی توجه گفتم :چشم. شبت بخ

 شدندیآرامش من م ی والیتماس  و قطع کردم. افکارم ه  و

نگاه به ساعت کردم.   ی زیشدم قبل از هر چ  دار یکه ب  صبح 

رو نشون   ۱۱، ساعت    وارید  ی رنگ رو  ییساعت طال  ی عقربه ها
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  ی لیبه تنم دادم. خ  یکش و قوس    ی. نشستم و به سخت  دادیم

 دم یکش  ازهیخسته بودم. بلند شدم.  تختم و مرتب کردم. خم

نگاه    شکنار تختم برداشتم. به  یعسل  ی رو از رو  میو  گوش

داده بود    ام یاومده بود. محمد پ   دیجد  امیصفحه پ  ی رو  کردم.

 زم؟ یعز ی شد داریو نوشته بود: سالم پناه ب

 .و مهربان  بود رفتار محمد  تگرانهی لبخند زدم. چقدر حما 

کردم که دوستش دارم و در کنارش حالم خوبه و    یحس م 

خوشحال بودن   ی برا  نینبود؟ ا  یکاف  یادامه زندگ  ی برا  نیا

ا  یکاف گذشته   ی برا  نینبود؟  تلخ  خاطرات  کردن  فراموش 

  کنه ی! درکم مفهمهیکنارمه که منو م  یکس  نکهینبود ؟ ا  یکاف

ب رو در حما  شی.  ، عشق  بگه  از عشق  آنکه   و درک    تیاز 

 ! دهیمن نشون م کردن

 ...شدم  داریاالن ب زم یکردم: سالم عز پیبراش تا 
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گذاشتم    لیموبا  کنار  اتاق خارج شدم. رو  از  و  بلند شدم  و 

کردن با رها بود. رها    ی داخل سالن نشسته و درحال باز  نبیز

راه م  ی که حاال رو پا   و  و د  یدست  امون    گهیرفت   ما  به 

نوه جانش ذوق    ده ینشسته بود و از د  نبی! مامانم کنار زدادینم

  .کردیم

  دار یمن بلند گفت:به به پناه خانوم! باالخره ب  دن یبا د   نبیز 

 !ی شد

 ...خسته بودم جون تو یلیلبخند زدم: خب خ 

لبش    ی رو  ی کرد و لبخند  یکه بهم نگاه م  یمامان هم در حال 

گفت: مادر جان برو  صورتت و بشور.    ینشسته بود ؛ با مهربان

 !میناهار بکش دیبا گهید

  از شستن دست و صورتم بعد

 .وستمیان رفتم و به جمعشون پسمتش به
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 ی که قورمه سبز  ی نجوری . هم  میدیو چ   زیبه کمک مامان م 

 ی خانوادگ  ی زبونم زمزمه کردم به حرفا  ر یخوشمزه مامان رو ز

 . دادمیهم گوش م

ز   ناهار از جمع کردن   نبیخانواده خورده شد و من و  بعد 

 .م یکن ی کار زیتا تم میظرفها به آشپزخونه رفت

کرد و روبه من گفت: پناه بابات   یقابلمه خال  ی غذا رو تو  مامان

 .کنهی صدات م

 ! ظرفها رو بشورم خوامیم_

پوش  نبیز رو   ها  حال  دیدستکش  در  هلم   یو  که 

 .شورمی! برو... برو... من م  یکن ی باز لمیف  خوادی:نمدادیم

 ی خنده از آشپزخونه خارج شدم و به سمت مبلمان قهوه ا  با

 . شده بود ؛رفتم دهیچ ونیرنگ که مقابل تلوز

 .تنها بود و من هم کنارش نشستم بابا

 ؟ییجانم بابا_
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و من خودم رو بهش چسبوندم . با    کترینزد  ای اشاره گفت ب  با

محبت بغلم کرد و آروم شروع کرد برام حرف زدن:پناه جان! 

 .یبدون دیهست که با یموضوع  هیقشنگم...  دختر

 . دیجونم بابا . بگ_

بهش خ  یکم و  گرفتم  فاصله  موها  رهی ازش  به  جو   ی شدم. 

 !اش که کم پشت شده بود یگندم

 منه؟  یزندگ ی داشتن تو معجزه   یدونی:مبابا

  .من فدات بشم بابا یاله_

 زم ی:خدا نکنه عز بابا

 ...دیخب حرفتون و بگ_

 . گرفتیمن نم  ی نگاهش و رو از چشم ها  بابا

 “12.09.20 14:04 ” 

 ۴۵قسمت#
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 ...: پناه ، مادرت شدیم  دهیگوشه لب هاش د ی لبخند

 ی با صدا مانیفرصت کنه جمله اش رو تمام کنه پ نکهیا قبل

قربون صدقه   ی؟ حاال ه   یحاج  میاشتبلند گفت:به به ! به به! د

 !ی، منم حاج  مونهیکه برات م یوروجک زشتت برو ! اون نیا

ا  نیا کالهشم   ، کنه  شوهر  فردا    گه ی د  وفتهیب  نجا یدخترت 

 ! گردهیبرنم

 ...از ما گفتن و از شما نشنفتن حاال

. تو که  مانینگاه کرد : دختر نفسه آقا پ  مانیبا خنده به پ   بابا

 .حرف و نزن نیا ی دختر دار شد گهید

جون. بعدشم    مانی نازک کردم:بله پ  یپشت چشم  یشوخ  به

  .دختر خودتم زشته

 زشت ؟   یبگ گری ج  نیبه ا ادیرو سمت من گرفت :دلت م  رها

 کرد یخوشگل و تپلش دل آدم و آب م  ی لبخد زد و لپ ها  رها

  خداااا ی :ا دمشیم و بوسگرفت  مانی. از پ
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 ی با بابات کل بندازم سر تو . ول  ادیدلم نم  یخوشگل   نقدریا 

 !  به عمه اش رفته نمیا مانیپ

 .به خودم چسبوندم   شتری و من رها رو ب  دندیو بابا خند  مانیپ

 یییی من... تو عشق منننن  ی قربونت برم رها کوچولووووو_

 !من دروغ نگو ها! عشق تو پشت خطه  ی :اوهو! به بچه    مانیپ

  .برداشت و به سمتم گرفت زیم ی و از رو لمیموبا و

ز  یسوت  مانیپ به  خطاب  و  ما   نبیزد  سمت  به  داشت  که 

  اد ی  نبیکرده! ز  ویاسم آقا رو س  یچ  نیگفت: اووووه  بب  ومدیم

  .ریبگ

کرده و   رهی ذخ  ی بگم از بس منکرات  شهیادامه داد :اصال نم  و

 !! یمنکرات ی ها  کریاست

کارو نکرده بودم و    ن یبا بهت بهش نگاه کردم چون من اصال ا 

  یییی گی بردم :دروغ م  ورشی  مانیبا خجالت از بابا به سمت پ 

 چرا ؟ 
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 : دروغم کجاست ؟  دیفرار کرد و خند مانیپ

 بچه دستته . مراقب باش  یاضافه کرد : ه  و

اونم ع  مانیل پ دادم و دنبا  نبیرو به دست ز  رها  ن ی کردم. 

 ...دم ینم  دمی:نم  چرخوندیو تو هوا م  لمیو موبا   دی دویبچه ها م

تشر   مانیهم با خنده به پ  نبیبزنمش! بابا و ز  خواستیم  دلم

 . کردیم یو لودگ دادیاما اون ادامه م زدندیم

 . مانیو گفتم :بس کن پ  ستادمیخونه ا وسط

هات از سالح آخرت    یمثل بچگ  یخواستی:فکر کردم ممانیپ

 ...یفرابنفشه استفاده کن  غیکه ج

باشه م  دمیو دستم و کش  دمیخند : الزم  بده کنمیسمتش   .

 .و لیموبا

ج  دیکش  دستمو بعد  بغلش:  تو  افتادم  من   ی ها  غیو  بنفش 

م  شهیهم نکش  کردمیبوست  که  اآلنم  و   ی دی!  حالتش  اما 
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 ی ! ول  ی جنون وار نزد  غیج  ی . فقط چون خانوم شد یداشت

 . بذار بوست کنم 

و به دستم   لی. موبا  دیزدم بهش و اون صورتم و بوس  لبخند

  .به کمرم ازم جدا شد  یکیداد و با فشار کوچ

 .کرد:برو تا آقاتون نگران نشده عروس کوچولو زمزمه

 .و ازش گرفتم . با لبخند به سمت اتاقم رفتم لیموبا

مبل   ی ه اش رو گرفتمو رومحمد قطع شده بود. شمار  تماس

 .گوشه اتاقم نشستم

نخورد که صدا   بوق کامل  تو  ی اول  مهربانش  و  گوشم   ی بم 

 :سالم  دیچ یپ

 ؟ ینشد جواب بدم. خوب دی سالم. ببخش_

 .... توزمی :خوبم عزمحمد

 ؟ یادامه داد :تو خوب ی کرد و بعد لحظه ا مکث
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 شده  ؟  ی زیگفتم :چ ینگران با

 . زمی و صاف کرد:نه عز صداش

 !دروغ نگو به من_

  . کرد سکوت

 ناراحتت کرده ؟  ی زی؟ چ یگینم ی زیمحمد ؟ چرا چ_

 !گفت:پناه  کالفه

 جانم؟_

ب  نفسش چ  رونی و  امشب   ستین   ی زی داد:  بگم   زدم  زنگ   .

  . یمرتض  ییخونه دا امیب تونمینم

  که  یتو نباش  شه یتعجب گفتم :چرا ؟ امشب همه هستن نم  با

 ...اومده ، قرار دارم شی برام پ ی :کارمحمد

بگم. ساکت موندم  که صداش تو گوشم   دیبا  یچ   دونستمینم

 ؟  یشی:پناه ناراحت م دیچ یپ
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بگ  ی آره    هی  خواستی م  دلم نممحکم  اما    ت ی اذ  خواستمی م 

 .بشه. ساکت موندم

 ... : پناه جان محمد

 ...گه ید ی دار ی. حتما کار مهمشمی ناراحت نم_

  ی . اگر ناراحت بشزمیاز تو مهم تر وجود نداره عز  ی :کار  محمد

 ... رمی، نم

 .ادهیز یمهمون ی نه به کارت برس. وقت برا_

 ! دی:قربونت برم. ببخش محمد

 یی. فقط من تنهاادیم  شیپ  گهیاشکال نداره محمد . کاره د_

 .رهیحوصله ام سر م 

تنها    ذارهی:قربونت برم من! نگران نباش پونه اومده نم  محمد

 ... ها یخانومم. فقط منو فراموش نکن یبمون

 !که ستمی سست ن نقدریا  گهی : د دمیخند
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 .نی: آفردیخند

عمه اشرف از اون ور خط اومد:محمد مااددددر    ی لحظه صدا  هی

 . فهمهیدختر زبون نم نیا نیبب ایب

 . کرد یبا من خداحافظ عیکه انگار هول شده بود سر محمد

درگ  دمیفهمینم و  ذهنم  اشرف  عمه  حرف  واقعا   ری!   . کرد 

 ی رنگ  یشمی  ی مانتو  عیتحمل دروغ و نداشتم. بلند شدم و سر

و برداشتم و به سمت   فمی. شالمو رو سرم گذاشتم و ک  دمیپوش

  . سالن رفتم

م  رو :بابا من  بابا کردم  ب  خوامی به  م  رونی برم    شه یکار دارم. 

 شما رو ببرم ؟  نیماش

 ... وقت ظهر ؟ ساعت سه مادر  نینگران گفت: ا مامان

 .کار مهم دارم_

 ؟خونه اشرف  ی ریگفت :م  خاروندیکه گردنش و م   یدر حال  بابا

 ...و  نینگفتم . بابا هم ادامه داد: ببر ماش ی زیچ
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 دمیاز خونه خارج شدم. کفش هامو پوش  یکوتاه  یخداحافظ  با

 .شدم نیو با عجله سوار ماش

. حالم کردمیآرش فکر م  انتیخ  ی مدام به صحنه ها  ریمس  ی تو

 .کردمی م یپدال گاز خال ی و حرصم و رو شدیبد م

م  یموقع آماده  فقط   شدمیکه  نداشتم.  اضطراب  اصال   ،

محمد برم. اما پشت فرمون که بودم واقعا   داری به د خواستمیم

 .حالم دگرگون شده بود

ا   هیآدم    یوقت  دیشا فراموش   ی بار ضربه  نتونه  بخوره هرگز 

 .کنه

هست باهات و    شه ی... که همی و کار   قی زخم عم  هی  ی جا  نیع

اما   ستیکه ن  ی . دردی انگار درد دار  یکنی هر موقع نگاهش م

  ی که خوب بشه هم درد داره. درد تو  ی...! زخم  یکنی حس م

  !ذهنت 
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شدم. قفل   ادهیو پارک کردم و پ   نی.ماشدمیخونه عمه رس  به

عمه رو زدم .   ی سمت آپارتمان رفتم. زنگ خونه    کردم و به

 .شدم اطیاما قبلش در باز شد و من وارد ح

 “14.09.20 15:02 ” 

 ۴۷قسمت#

که پر    ییشدم . به چشما  ره یآسانسور به خودم خ  ی   نهیآ  ی تو

که   یمشک  ی و به موها  میاستخون  ی از ترس بود.  به گونه ها

  .بود ختهی تو صورتم ر

و به خودم مسلط شدم. دکمه طبقه سه   دمیکش  یقیعم  نفس

آروم   د یرو فشار دادم و چشم بستم. با خودم تکرار کردم که با

 .باشم

آسانسور چشم هام و باز کردم و از آسانسور خارج    ی صدا  با

 .ت واحد عمه رفتم و زنگش و فشار دادمشدم. به سم
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شد :پناه جون   رهیبعد در باز شد و عمه متعجب بهم خ  یکم

 ......من...من... منتظر

 ! سالم عمه_

 عمه؟ ی ایم یدستپاچه گفت :نگفت 

  ؟ یکنیزدم :تعارفم نم  لبخند

کنار رفت . استرس و تو   یبه سمت داخل رفتم. با دستپاچگ  و

م ب  دمیدی چشماش  و  خودم  سالن    یتفاوت  ی.  وارد  و  زدم 

سالن   کیسالن  به    ی شکل شدم. سمت راست ، انتها  لیمستط

دست مبل    هیو    ونیزیکه تلو  شد یکوچک مربع شکل وصل م 

 .قرار گرفته بود یراحت

همون سالن مربع    ای  منیتو سالن نبود اما سمت اتاق نش  یکس

 ! دمیشکل که رفتم ، د
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.پر  حدسم اونجا نشسته    سایدرست بود  نامزد سابق محمد   ،

  ی من با استرس بلند شد و خواست حرف  دنیبود.محمد با د

  بزنه

 ؟   زمی عز  ی کرد:به به ! خانم پناه! چطور  یدست  شی پ  سایپر  که

نگاهش سرتاپا  و ز  ی با  و  لبم  گذروند.  نظر  از  دندون   ریمنو 

 !که گفت:حرص نخور دمیکش

  داده ؟ تیمحمد هم باز ی االن فکر کرد  

 ! عروسک ی خوریکردن م  ی بدرد باز دی: شادیخند

 !سا ی:ساکت باش پردیغر محمد

عشق    ی ؟ اومد  یبشم محکم گفتم : تو چ  یعصب  نکهیا  بدون

رابطه   ی خوای ها م  دی حرکات و حرفا و تهد  نی؟ با ا  ی کن  ییگدا

 ؟ یما رو خراب کن ی 

نم   ی عصب و  محمد  اصال  :تو  برد  باال  صداش  و   ی شناسیشد 

 ؟ ی که با من کرده خبر دار ییها ی دختر. از کثافت کار
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 !بوده مال قبل از منه ی. هر چستی: برام مهم ن دمیخند 

 .. معتادهخورهی . مشروب م هیپسره روان نیسمتم اومد :ا سایپر

 داره ؟  یباشه. به تو چه ربط  میری: خب گ مبل نشستم ی رو

نداره.  اونقدر   رادیتو ا  ی کرد:البته که برا  یکیستری ه  ی   خنده

  ی ز ینفر . چ   هی. هر روز با  ستی که برات مهم ن  یخودت خراب

 ...ی که دار یی ها  یاز هرزگ

محمد به صورتش به سمتش برگشتم. با   ی   دهیکش  ی صدا  با

م نگاه  محمد  به  ل   کردیبهت  .    چیه   دی ندار  اقتی:  کدومتون 

خدا در و تخته رو برا هم جور کرده . پول من    گن یراسته که م

 ! نمیلجنزار و نب  نیبرم  ا خوامی و بده م

پرت کرد!انگار    ن یزم   ی که دستش بود و رو  ی خور  وهیکارد م   و

 !رد به من حمله کنهبا اون کا خواستیکه م

رو به سمتش    یحرف بزنه دسته چک   نکهیهم بدون ا  محمد 

 ...م یزندگ ِیگرفت:صدقه سر



Page 182 of 1486 

 

که به سمت  درب   یو برداشت و درحال  فشیبا حرص ک  سایپر

  ...ت یزندگ نیگفت:تف به ا رفتی م یخروج

 ن یو خطاب به من گفت: تو ا  ستاد یاخر کنار در ا  ی لحظه    و

 ! دختر کوچولو یشیلجنزار خوشبخت نم

 .دیدر و بهم کوب و

 پناه ؟  یرو به من کرد :خوب  یبا نگران عمه

نگفتم که محمد کنارم نشست و  از عمه خواست که   ی زیچ

 .تنهامون بذاره

جواب  آروم اما  کرد  بهم    یصدام  چرا  که  بودم  ناراحت  ندادم. 

 .ی از پنهان کار شدینگفته بود .  حالم بد م

 خانوم ؟  ی دور گردنم انداخت :پناه جانم... ازم دلخور دستشو

بگم بلند شدم و به سمت در رفتم. بازوم و    ی ز یچ  نکهیا  بدون

 .نمیبب سایگرفت :کجا ؟ وا 
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. کار    دمیو بفهمم که فهم  تیاومده بودم موضوع پنهان کار _

 . نجایندارم ا  ی ا گهید

که به سمتم برداشت کمتر کرد. حاال   یامون رو با قدم  فاصله

داغش پوست صورتم و   ی بود و هرم نفس ها  ستادهیمقابلم ا

 .سوزوندیم

 ...برات بگم تونستمی:حالم خوب نبود  اون موقع... نم محمد

گوشم زمزمه   ری تر کرد و ز  کینگفتم. صورتش و نزد  ی زیچ

 ... پناه. فکر نکن که ییمن تو یکرد :نبض زندگ 

.لرزان گفتم  :از دروغ و پنهان    د یلرزی داشتم. چونه ام م بغض

محمد ... بهم دروغ نگو. ازم پنهان نکن. تو گوشم   زارمی ب  ی کار

به خدا   رهی گیکار و نکن. تحملش و ندارم ! قلبم م نیبزن اما ا

 !یکارو کن نیاگه ا رهیمی... احساسم م



Page 184 of 1486 

 

به سمت خودش کش   من تو س  د یو  فرو   نهیو من سرم  اش 

محبوسم رها بشن و مرد من حاال    ی کردم. اجازه دادم اشک ها

 .رومم کنهداشت که آ فهیوظ

بار    نی. به جان پناه  آخرکنمی . پنهان نمزمیعز  گمی:نم  محمد

بهت. غصه   گمی و م  زیلحظه همه چ  نیبود . به جان پناه از ا

 .پناه   لرزهیم امی ، دن لرزهینخور فقط... چونه ات که از بغض م

 ... ی ریکار و با من سر پ  نیا نکن

ر  دیخند  و منم  فضا  ی و صدا  دمیخند  زی.  تو  اشرف    ی عمه 

 . دیچی سالن پ

 . براتون شربت آوردم دینیمادر بش نیای:ب عمه

به خودش   با و  بشم که من  از محمد جدا  خجالت خواستم 

قبان نزار  قول  به  :کجا؟  توست   نجا ی ا  یچسبوند  وطن 

 ...خانووووم

 .اش اشاره کرد نهیبه س و
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  ر ی و ز  کردیبه ما نگاه م  تیزدم . عمه با رضا  یپرشرم  لبخند

م صلوات  که  انگار  زفرستادیلب  ول    ری .  :محمد  گفتم  لب 

 می نیبش میکن.بر

  کنمیاما ولت نم مینیبش میری :م محمد

. از بغل دستشو دور کمرم انداخت و به   دیموهامو بوس  ی رو  و

اش کردم و هر دو مقابل   یسمت عمه قدم برداشت. همراه

 .می مبل دو نفره  نشست ی عمه رو

ل  عمه ذوق  گذاشت:بخور  ی ها  وانی با  جلومون  رو   د یشربت 

  ن یدختره اعصاب همه مون و خراب کرد. ا  نیدورتون بگردم . ا

 . دیری آروم بگ  د،یخنک ش دیو بخور

منو به خودش چسبوند و گفت:مامان منبع آرامش بغل    محمد

 !؟  دیدستمه. شربت به چه کار آ

برگردوند و    عمه . بعدش هم رو  نگاه کرد  لبخند بهم  با  هم 

 . ونیزیشد به تلو رهیخ
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  گفتم محمد آروم

 :جان محمد؟محمد

 ؟ ی ایکردم و گفتم : امشب چرا نم  ی دستش باز  ی تو  ی حلقه    با

 .شربت و به سمتم گرفت وانیل

 “15.09.20 16:04 ” 

 ۴۹قسمت#

. که حاال حل امیب  خواستمیدختره نم  ن ی: به خاطر ا   محمد

 .شد

 مگه ؟ یکار کن یچ  یخواستیداره ؟ م یچه ربط_

  ی . در ازا ییجا  هی :ازم خواسته بود که امشب برم باش    محمد

  نکنه !  منم قبول کردم تتیو اذ ادیسراغ تو ن  نکهیا

 محمدددد _

 :جاااانم؟ محمد
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 ی کار  چ یاونم ه  ی برام بگ  یتونستی از باج دادن! م  ادیبدم م_

  بکنه  تونستینم

 ... آخه یکه ناراحت بش دمی ترسی:م محمد

 ! نترس گهید_

  :چشم محمد

 بپرسم ؟  گه یسوال د هی_

  بپرس گهی صدتا د_محمد

 !:اون چک ؟ دمیخند

داشتم.ماش  ی:بده  محمد بودم.    نشیبهش  فروخته  براش  و 

 ...االن طرف پوالشو زد به حساب من گهید

  اها_

 ؟  هی:چ دمی. پرس دیخند

 !موهام فرو کرد:بازم بپرس  ی ش رو تو ینیب
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 بپرسم ؟   یچ_

وقت  بپرس.   خوب  یمحمد:سوال  حس  مهمم   دا یپ  یبرات  

 ... کنمیم

 زدم :سوال ندارم   لبخند

 ... دهیم یخوب ی :موهات بو محمد

 . دمیکردم و رو حلقه اش رو بوس کیو به لبام نزد  دستش

 ... تو دستت قشنگه یلیخ_

بچه مجرد    هی  د ی گیهاااا . نم   دیکن   لیالو ترکوندن و تعط   ی اهااا“

 “  ، گناه داره نه یبیم

بود. برادر کوچکتر محمد که همسن من بود .   ی مهد  ی صدا

  . محمد از من شش سال بزرگتر بود

،    شی مادر محمد بره سر زندگ  شاهللیگفت:ا  ی رو به مهد   عمه

 .دورت بگردم کنمیتو رو هم دوماد م
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لبخند   دنیاش خوشحال شد. من و محمد با د  افهیق  ی مهد

هم که متوجه    ی خنده و مهد  ری ز  میپهنش  ، ناخودآگاه زد

ما رو به رگبار فحش    یشده با سروصدا و به شوخ  عیشد که ضا

 .بست و کوسن و به سمت محمد پرت کرد 

توجه به سمت آشپزخونه رفتم. عمه در حال   ی شدم و ب  بلند

 .خرد کردن بود ی سبز

 .ختم یبرداشتم و از فالسک توش آب ر یوانیل

 .؛عمه صدام کرد دمینوشی که آب رو م  یدرحال

 م عمه؟ جان_

 ... : پناه جان ناراحت نباش. اون دخترهعمه

نداره. من فقط دلم    ی تیموضوع اهم  نیعمه ادامه دادن به ا_

 !ازم پنهون کنه ی زیمحمد چ خوادینم

 کنه ی م  خودی . محمد بی قدر با شعور  ن ی:دورت بگردم که ا  عمه

 !چونمی پی ازت پنهون کنه . خودم گوشش و م ی زیچ
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گذاشتم :عمه من برم خونه   ییظرفشو  ی رو تو  وانیو ل   دمیخند

شب. از شما خداحافظ. برم با بچه ها    ی آماده بشم برا  دی. با

حاال که زوده... تازه    زمی..عمه بلند شد:عزکنم.  یهم خداحافظ

 !ساعت پنج 

 !شهیتا برم خونه و آماده بشم هم شب م   گهینه عمه جون. د_

. کاش    یور راحتهر ج  زمی: عز  دیو صورتم بوس  کمینزد  اومد

 .جا  نیهم ی اورد یلباست و م 

  شده یبزنم که محمد از پشت سرم صدا زد :چ   ی حرف  خواستم

 کجا بره ؟  خوادی؟ مگه م

بره خونه که آماده شه    گهینگاه کردم و عمه جواب داد م  بهش

 .ی شب خونه داداش مرتض ی برا

جا با    نیدستشو دور کمرم انداخت : الزم نکرده . از هم  محمد

 !م یریهم م

 ... برم دیبابام اومدم. با نینه محمد . با ماش_
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 !بابا ی و از تو صورتم کنار زد:ا موهام

 !خب نمتونیبیلبخند زدم:شب مفاصله گرفتم و  ازش

 . . برو جانم زمی هم ادامه داد: آره عز عمه

و به سمت در برگشتم. چشم تو چشم    دم یروش لبخند پاش  به

 .میپلک بزنه گفت: در تماس  نکهیشدم با محمد و محمد بدون ا

 .گفتم و از خونه خارج شدم  یکوتاه ی  باشه

بلند از ساختمون   ی آسانسور به همکف رفتم و با قدم ها  توسط

 .شدم و به سمت خونه حرکت کردم  نی خارج شدم. سوار ماش

شدم و با عجله به    ادهیدر خونه امون پ  ی ساعت بعد جلو  ربع

 .اتاقم رفتم

هم در    یسوال و جواب  جهیسالن نبود و در نت  ی کس تو  چیه

 . کار نبود

عوض کردم و    یاه و شلوار راحتکوت   نیآست   راهنی و با پ لباسم

 . نشستم شمیآرا زیمقابل م
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لحظه   ی نگاه کردم و برا  زیم  ی شده رو   دهیچ  ی ادکلن ها  به

 !آرش  هیهد  ی چشمم متمرکز شد رو ی ا

 ...برش داشتم و تو کشو انداختم زیم ی رو از

بعنوان نمادِ تجربه    دادمیم  حیاما ترج  نداختمیدور م   دیبا  دیشا

 !نگهش دارم  شهیهم  میتلخ زندگ ی 

فکر کردم که اون هم حتما تا االن با    نیو به ا  دمی کش  یآه

 ! الهام ازدواج کرده

. حق فکر    دم یبرس مو رو برداشتم و به موهام کش   ی کالفگ  با

 ! کردن هم نداشتم

 !با محمد  کردم یم یاالن داشتم زندگ من

 .م ین و آرش اومد خواستگارماه بعد از بهم زدن م سه

  !بهم زده بود سایبا پر اونم

 .اومد تو اتاقم و رو تختم نشست بابام
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و ما    د یمال هم بش  دی پناه بابا... انگار که تو و محمد با  گفت

 !میبا قسمت بجنگ  میتونینم

 !بعد بله دادم به محمد یمنم مدت 

و سرش   دمیتو آغوشش  کش  یخونه امون وقت  یکوچه پشت  تو

 ! از اولش ی و تو گردنم کرد و گفت :تو مال من بود

که از دست دادن من داغونش کرده   ییبرام گفت از تمام روزا  و

 !بود

خاطراتم    یبه تلخ  ینداشتم که حت  یدادم بهش پس حق  بله

 !با آرش فکر کنم

همه    نیکه از ا  یاشک  ی و و به قطره    دی رو محکم تر کش  برس

  یحقم نبود تو  دیکردم.  شا  ی محل  یب  ومد؛یم  دنمی شدرد ک

پشت سر بذارم! من دختر   یاونقدر سخت  یو دو سالگ  ستیب

 ...نبودم ی قو
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 سه یدر مقا  شهیکه هم   یبودم! پناه  یپناهِ لوس حاج مصطف  من

 !اوردیبا پونه کم م

 .بردی پناه م هی، آخرش به گر ی تو دعوا و باز شهیهم

 !که تحملِ نداشتن و نداشت یپناه

و نداشت! اما چه    یزندگ  ی درد نداشت! تحمل ضربه ها  تحمل

 ...بزرگ شده بود

سرم    ی و با کش محکم، باال  دیرس ی کمرم م  نیی که تا پا  موهام

  . بستم

به    ابروهام بعد  و  پاک کردم  و  پد صورتم  با  بود.  رفته  باالتر 

  ی .در حال   امیسرحال ب  کمیرفتم تا  صورتم بشورم و    ییدستشو

بهم زد:به  ی تنه ا مانیپ  کردمی که با حوله  صورتم و خشک م 

 ...ی ایخبر م ی، ب ی ری خبر م یبه پناه خانوم؟ ب 

 ی :ما مخلص داداش دمیکردم و گونه اش رو بوس  زونیرو آو  حوله

 .م یهست
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 !ه ی: آره آره... منم که گوشام مخمل دیو عقب کش  صورتش

 :چرا؟  دمیخند

نفهم  آروم بازوم زد:چون  به  . ی حرف و عوض کرد  دمیضربه 

 ؟  دیچش سف ی کجا رفته بود

اتاقم رفتم که   دمیجواب بدم ، خند  نکهیا  بدون و به سمت 

  :به حضرت عباس،   اگر رها  مثل تو بشه دمیصداش و شن 

 .لحنش خنده ام گرفت و داخل اتاقم شدم به

تموم  یس  مانی پ  ی ها  یلودگ هرگز  دوساله  با   یو   ! نداشت 

رنگم رفتم و کرم پودر و با    دیسف   شی آرا  زیلبخند به سمت م

  دم ی و خط چشم کش  ملیپوستم پخش کردم. ر  ی روحوصله  

 .پشت پلکم زدم  هیسا یو کم

کرد. پودر    لیرو تکم  شمیرنگ آرا   یگونه و رژ لب صورت  رژ

 !دم یکش یخودم سوت ی زدم و برا کسیف

 !که ذوق دختر ها چقدر بچگانه است  واقعا
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 . بود میساعت نگاه کردم. ساعت شش و ن به

و رو کردم   ریوقت داشتم . با حوصله کمد لباس هام و ز هنوز

رنگم رو بپوشم    یبلند زرشک   راهنی گرفتم پ  میتصم   تیو در نها

 .بود یکه باالتنه اش پولک

رو  یزرشک  شال و  کردم  انتخاب  هم  و   ی رو  نشستم  تخت 

 . و به دست گرفتم لمیموبا

م   گهید هفت  داشت  در   شدیساعت  کنان  غرولند  مامانم  که 

:پنااااه ... ساعت هفت شد    گفتی که م  ی مو باز کرد در حالاتاق

 ...؟ای ی آماده ا

من که ترگل ورگل کرده   دنیحرفش رو با د  ی البته ادامه    که

، خورد.خند بودم  رفتن  و منتظر  اعصاب    دم یبودم  به  :مامان 

 !خودت مسلط باش

لپا   بلند و  بوس  دشیسف  ی شدم  برم    ی :اله  دمیو  قربونت  من 

 ...هااا  فهیقلبش ضع ی... حاج مصطف  ی خوشگل کرد
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ا  گهی و  گفت :بسه د  دی کش  ینیه از   ل یظل  مانیپ  نیتو هم 

 هاااا  یگرفت  ادینشده 

و ک  دمیخند  بلند رفتم  و   میمشک  یدست  فیو سمت کمدم 

  .برداشتم

 ...زدم :من آماده ام حاج خانوم یچرخ

. بابات هم آماده  ای:پس ب  گفت  شدی که از اتاق خارج م  یحال  در

 .نییپا  انیب  نایا مانیپ میاست. منتظر

زدم . المپ اتاقم و خاموش کردم و از    ی گفتم و اسپر یچشم

  نب یو ز   مانیاتاقم خارج شدم.به محض خارج شدن من،  پ 

 .میآماده رفتن شد  یو همگ نیی هم اومدن پا

نشستم و به رها   نبی. کنار زمیبابا بر  نیبود همه با ماش  قرار

 .بود نگاه کردم دهیکه تو بغلش خواب

 دلبر!؟  نینازه ا نقدریچرا ا_

 .لبخند زد و قربون صدقه اش رفت نبیز
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 ...خودت پناه جون ی :انشاهلل بچه نبیز

 !خنده  ریزد ز  یپق مانیپ

 کردم:چته تو؟ اخم

خنده   کنمیکه فکر م  وونهیتو و اون محمد د  ی :به بچه    مانیپ

 .ره یگ یام م

  !ره یجونش م  ییحالل زاده به دا زمینه عز_

 نی ا  گهیبار د  هی. وگرنه  می:اگر به من بره که شانس آوردمانیپ

با پنجاه   هیپرورش     دیخاندان  تو  اسکل و تحمل کنه. حاال 

  گه یبچه اتون د  ی طور. ول  نی. محمد هم همی درصد اسکل بود

 ! صد در صده

گاز گرفت و صداش و زنونه   یانگشت شستش رو با مسخرگ  و

 !خدا مرگم بده ی کرد : واااا

بره    ژنی:اگه قدش هم به آقا بدیرو  پاش کوب  گهیدست د  با

 !محشره   گهید
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:ه   نبیز چ  مانیپ  نییگفت  ب  کاریزشته!  خدا    ژنی آقا  بنده 

 !؟ی دار

. باشه مانیگفتم :باشه آقا پ  ی ز یآم  دیو با لحن تهد  دمیخند

 ...طلبت

  یلیخ  یاش کرد. خونه عمو مرتض  یو سرش و تو گوش  دیخند

 قهیما ده دق  ی گلستان بود که با خونه    ی دور نبود. تو منطقه  

آپارتمان  ی خونه    هیفاصله داشت.     ی ا  یکه طبقه    یبزرگ 

 .و مدرن کی ساختمون ش هی چهارم بود. تو 

و پارک    نیبازنشسته بود . ماش  ی مثل بابام فرهنگ   یمرتض  عمو

 .می . به سمت ساختمون رفتمیشد  اده یو پ  میکرد

 بودی اونجا م  یستیبه عنوان دختر بزرگ خانواده با  نبی ز  گرچه

 .اما به خاطر رها نتونست بره کردیو کمک مادرش م
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با همه خوش و بش کردم. عمه    کیبه    کی  و  میخونه شد  وارد

بودن.  همراه پونه به اتاقش    ومدهیاشرف و خانواده ش هنوز ن

 .رنگش نشستم یتخت مشک ی رفتم و رو

 !آخ پونه چقدر برات حرف دارم_

نشست .    نیزم  ی بسنده کرد. مقابلم رو  ی تنها به لبخند  پونه

معمول  کردیم  یکه سع   یدرحال و  بده؛ کف   یخودش  نشون 

 !کن برام فیدست هاش و بهم زد و گفت: پس تعر

  !نبود یشگ یهم ی پشت لبخندش بود. پونه  ی زیچ هی

 ! گهیپناه! د بگو د_

 ...شدم... لب زدم :پونه رهی چشماش خ به

 !:هوم؟پونه

 ؟  ی نجوریتو چته ؟ چرا ا_

 !یزنی م شی:فعال که تو ش کردیبهت نگاه م با
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راست  نی زم  ی رو نگو!  :پونه چرت  بود   یکنارش نشستم  قرار 

 .... خب االن بگویکن  فیبرام تعر

و هم صحبت    میبگرد  کمی. هم  انپارسیک  میبر   ای :فردا ب  پونه

 .شهی. تو خونه نممیکن

 !؟ یکنینگرانم م ی دار_

پهلوم زد و خند  با به  نگران نشو خره! من دغدغه    دیآرنج   :

 .هیهامم خرک 

د لباس هاش رفت و با ذوق شروع کرد  . به سمت کمدیخند  و

من   زدن:پناه...  حرف  خر  هیبه  م  دمیلباس    ی برا  خوامیکه 

با  یعروس بپوشم.  خوشگله.پناه کل   ییییلی! خشی نیبب  دیتو 

 !کردم داشیو گشتم تا پ راز یش

 .ومدیلحن حرف زدنش نشاط تو وجودم م از

 م یما که تازه عقد کرد ؟یپوووونه! کو تا عروس ی وا_

  ! عجله داره یدونی زد:محمد که م یچشمک
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  .بود یکاور مشک هی. تو  رونیب د یلباسش رو از تو کمد کش و

 !:چشمات و ببند تا بپوشمشپونه

 !حموم  بردمت ی من خودم م  روزید  ن ی:برو بچه! تا هم  دم یخند

 !:حاال ببند دیخند

 ! کنمیو رو تخت گذاشتم :خب نگاه نم سرم

،   د یرسیم  میدر کمد به گوش  ری ج  ر یج  ی که صدا  یحال  در

 !ها یباز نگاه نکن ی. ولپوشمی پونه تکرار کرد : پشت در م

 .داد و محکم بسته شد ی ا  گهی د ی صدا در

  . که دست پونه رو کمرم نشست اوردمیو باال ن سرم

 ...عشقم  نمتیخنده گفتم :بب با

محمد جا خوردم. به کمد نگاه کردم که درش بسته    دنید  با

 . بود

  که اصال شوکه شده بودم کرد ینگاهم م ی جور  هی محمد
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 !محمد_

 ...: جون دلممحمد

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو...تو ا_

هلم داد و چون در حالت تعادل نبودم کامل   ی دستش کم  با

 .رو تخت افتادم

 .تخت  یاش و داد به پشت هینشست و تک کنارم

 ؟ ی نکرد شی: به نظرت کم آرا محمد

 ها؟ _

ا  رییتغ   نکهیا  بدون صداش  تن  و   جادیدر  کرد  تکرار  کنه 

س به  و  سرم  د  نهیهمزمان  قلبش  چسبوند.   وار    وانهیاش 

 .و من واقعا هنوز شوکه بودم  دیکوبیم

گردنم افتاده بود . با دست مخالف موهامو نوازش   ی تو  شالم

 ؟  ی دی: چرا جواب نم کردیم
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 بگم ؟ یچ_

 ه؟ی... مگه عروس شی آرا نیلباس ها... ا نی:ا محمد

 .است دهیلباسم که پوش _

 !شهی نم لیبودن دل  ده ی:پوش محمد

  ؟ شهی م لیدل ی گفتم : اون وقت  چ یسرتق با

داد ،    رون یکه ب  ی و از نفس محکم  نیکردم .ا  شی عصبان  انگار

 .دمیفهم

برمحمد پاشو  م  هیخونه،  می:االن  مناسب   یپوشی لباس 

 ! میگردیبرم

 ؟  یگیکه نم ی اش برداشتم :محمد جد نهی و از رو س سرم

بلند شدم و جلو  ی رو  از .    نهیآ  ی تخت  نگاه کردم  به خودم 

نگاه کردم :آخه چشه خوش رنگش    ی زدم  و به سبزها  یچرخ

... ستیتنگ هم ن  ی! حتیدگیو پوش  ی بلند  نیمگه ؟ لباس به ا
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ک مگه  غ   نجاستی ا  یتازه  بهم  محرمن  همه  مهد  ری؟  . ی از 

 ...هم که ی مهد

 !احسان هم هست_

 .برادرمه ی پووووف! احسان که جا_

 .ستیبرادرت ن ی برادرت هست ول ی :جا محمد

 !میبهونه جور کن که بر هیکه گفتم.  نیهم

و    شی ! اآلنم آرادونم یمحمد زشته! من خودم حد خودم و م_

 .نمی بیبحث نم   ی ادامه    ی برا  یل ینداره و دل  یمشکل  چیلباسم ه

 !:پناهدیسمت در رفتم تا خارج شم که غر به

 یتن صداش و کنترل کرده و وقت  یبه سخت  شدم یم  متوجه

  .وحشت کردم شیعصب  ی چشما دنیبرگشتم از د

بهونه   هیاالن    نی شد به چشم هام : هم  ره یو خ  ستادیا  مقابلم

 !یجور کن که لباست و عوض کن 
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 .نفسم بند اومده بود واقعا

  !رژ لبت هم کم رنگ کن نیشد:  ا رهی لب هام خ به

  !خوام یگرفته بود :نم حرصم

تو صورتم از بس که   زنهیمشت م  هیاالن    نیکردم هم   حس

 . دیکشیم قی عم  ی نفس ها

 ...: پس بذار تا پاره اش کنم محمد

 !زدم :محمد غیج

 ام گرفته بود  هی گر  یبه راحت  شهینشستم. مثل هم  نیرو زم  و

. 

که گفتم و انجام بده. مته نکش به   ی سمت در رفت :کار  به

به اندازه سگ خوردم و زدم سر    شی دو ساعت پ  نیاعصابم. هم

 .تو ی ها  ی کودن باز

 .ی اری حرصم و در ب  شترینکن ب یپس سع 
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جونت اعصاب    سایکه تو با اون پر  شی گفتم :دو ساعت پ  یعصب

 ... ی منو خراب کرد 

 ...و مشت کرد: عوضش بعدش با  دستش

 .د یو خورد. و فقط محکم در و بهم کوب  حرفش

   . توده گلوم و بدرد آورده بود هیمثل  بغض

 ؟ یچ عوضش

 !کرده بود؟  شیعصب   نقدریا یچ

 ممکن بود  ریغ

 !لیدل یکنه ب  ی همه تند نیبا من ا که

 .و نداشتم  ی و من اصال طاقت تند ختنی آروم ر اشکهام

پونه   ی چهره     دنیپونه افتادم. با د  ادیدر کمد تازه    ی صدا  با

 .و پونه نشست و بغلم کرد  هیگر ری اراده زدم ز یب



Page 208 of 1486 

 

اج_ ! چ  یپناه...  بگردم  دورت  د  ی زی...  مرده  که...    گه ینشد 

 !نی! منو بب وونهی. از دوست داشتنه. دشهیم  یرتیغ

  چونه ام و گرفت و سرم و باال آورد و

. کنهی م  نجوریپناه! بخدا از عشقشه که ا  زیاشک نر  نجوری:اپونه

! خب  لرزهیدلم م  نم یبی و م  یبرجسته صورت  ی لبا   ن یبابا منم ا

 !حق داره

 .اشک هام لبخند زدم ون ی. مدیخند و

اشک هام و پاک کرد:پاشو قربونت برم! پاشو تا بهت لباس    پونه

  .اشکال  نداره یول  ی بدم. حاال درسته تو الغر تر

بلند که    یکاربن  یاب  کیتون  هیکرد.    رورویشد و کمد و ز  بلند

. لباسمو یشلوار چسبون مشک  هیتا باال زانوم بود بهم داد. با  

بم و کمرنگ پاک کن،  رژ ل   شیعوض کردم و  با پد آرا  عیسر

  ی صورت  راهنیکردم و تازه توجه ام به پ  زونیکردم. لباسمو آو

 .بود ؛جلب شد دهیکه پونه پوش یعروسک
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 !پونه_

 :جانم؟پونه

 !ادیبهت م یل یلباس خ  نیا_

ذوق   پونه با  بود  کرده  فراموش  هم  خودش  انگار  که 

 !دوسش دارم  ییییلیگفت:خ

 یشلوار و نپوش  نیا  رشیزدم :البته اگر ز  یچشمک  طنتیش  با

! 

  رونی اومدم ب  هویکه اگر    دمی:محمد که اومد داخل پوشدیخند

ول   عیضا وک   ینباشه.  به هم   یلیپناه خدا  االن سرتون  گفتم 

 !رمیمیم یژن ی اکس یو من از ب شهیگرم م

 ! :منحرفدمیخند

 بلند شدم  و

شد  با خارج  اتاق  از  سنگمیپونه  و   ینی.  محمد  حس    نگاه 

خوش با عمه   ی کردم بهش نگاه نکنم. با رو   یاما سع   کردمیم
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احوالپرس برا  یاشرف و شوهرش  ابراز    ی نبود مهد  ی کردم و 

وسا  یناراحت پونه   کمک  به  هم  بعد  آماده   لی کردم.  و  شام 

 . میکرد

بودند    ی اقتصاد  ی در حال بحث ها  ژنیو آقا ب   ی عمو مرتض  بابا،

 .و احسان هم در حال آماده کردن جوجه کباب   مانی. پ

مبل نشسته بود   ی تفاوت رو  یب   یاما غم زده و با نگاه  محمد

    کبار ی  ی ا  ه ی. چند ثاندادیو به ظاهر به حرف مردها گوش م

 .داد یو سر تکون م کردیم دییتا

حال  عمه در  به    یاشرف   بود  گرفته  آغوش  در  رو  رها  که 

  .آشپزخونه اومد

داشت که بفهمه من و محمد قهر   یبا نگاهش به من سع  و

 !نه ای میکرد

سالن   ی شربت برداشتم و تو  وانیل  هیشون     یرفع نگران  ی برا

 .نشستم
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 ...لحظه...لطفا هی  شهی بلند گفتم :محمد ؟ م و

 .ادیاشاره کردم که ب و

به سمتم اومد و   یکوتاه  یلبخند زد و محمد با عذر خواه  بابا

 .کنارم نشست

بهش نگاه کردم    یو به دستش دادم و با لبخند تصنع  وانیل

 ...:بخور

 . اوردیخودش ن ی اونم بهت زده شد اما اصال به رو دیشا

رو مزه مزه کرد و با اشاره به لباسم گفت : االن خوب   شربت

 ...شد

 .دمیدندون کش  ریچپ نگاهش کردم و لبم و با حرص ز چپ

ا  تک نم  ی خنده  دلم  نخور.  :حرص  نامحرم    خوادیکرد  جلو 

 !یبه خودت برس ادیز
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و   ی زیکه چ  کردمیم  یسع تا ظاهر خودم و حفظ کنم  نگم 

برا نداره  حق  که  بکنم.  خلوت  تو  رو  دختر    ی دعوا  که  من 

 !کنه فیتکل ن ییهستم ، تع ی مستقل و عاقل

ام رو تو دست گرفت و با شصتش لبم و نوازش کرد :لبت   چونه

 !.... پوستش کنده شدری و به دندون نگ

شدم.    الیخیب  نب یدستش و پس بزنم که با رد شدن ز  خواستم

 . به سمت آشپزخونه رفت ی هم با لبخند نبیز

 پناه _

 هوم؟ _

 ؟ یو شب مون و خراب نکن   یبهش فکر نکن  یتونی: م  محمد

 .میزنی بعدا راجعش حرف م

 ...میحرف بزن ستیالزم ن_

... فقط امشب و خراب نکن برا  ی: باشه. هر جور تو بگ  محمد

 !خودت و من
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 .بده  ت یبهم امن  تونستی نافذ م  ی موندم . با اون سبزها  ساکت

نم   شمرده دلم   : کرد  بق  یخوشگل  خوادیتکرار  و   هی هات 

 ... زوره ؟ننننیبب

 !یدرست بهم بگ یتونستیم_

 راهن یاون پ  دنیبد بود. با د  یلی حالم خ  یزد: از موضوع  لبخند

 ... یلعنت یزرشک

خ_ لباس  اون  اونو   ی ا  دهی پوش  یلیمحمد  عمدا  من  هست. 

 .انتخاب کردم

 !ستین یدگی به پوش زی:گفتم همه چمحمد

 ه؟ یخب پس به چ_

:به   خوردیکرد.نفسش به صورتم م  کیو به گوشم نزد  سرش

  !ینکن ی توش دلبر ادیکه  ز نهیا
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 ی ازم فاصله گرفت. شمرده گفت : با اون حالم هم متوجه شد   و

 یخوام...  اما سرتقچقدر جلو خودم و گرفتم که با آرامش ازت ب

 ! پناه

 .زدم   ی زیلبخند ر ناخوداگاه

 ؟ یزد :آشت   لبخند

 ... شربتت گرم نشه_

 .بلند شدم  و

 ... به چشم ی گفت :ا اقیاشت با

من به سمت پونه رفتم که همراه احسان قصد داشتند سفره    و

 .نندیرو بچ 

 .کردم و محمد هم به کمک ما  اومد کمکشون

رو به زنعمو   ختیری ظرف م  ی که خورش رو تو  یدر حال  مامان

 هاااا  یسنگ تموم گذاشت  یگفت :فروغ جون حساب
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 !رسهیشما که نم ی غذاها  ی لبخند زد : به پا زنعمو

 .ز یسر م دییبفرما ونیکرد :خب آقا هیرو به بق و

 . متعارفات معمول شروع شد.کنار محمد نشست  و

.  بعد از زدیقاشق و چنگال ها بود که سکوت و بهم م  ی صدا

  . می تا صحبت کن  م یشام  همه دور هم جمع شد

گفت و مجلس و بدست گرفت :  من   ی با اجازه ا  یمرتض  عمو

چند روز آخر    ن یدارم. اگر همه موافق باشن ؛  ا  شنهادیپ  هی

 ...سفر میبا هم بر یو همگ   وریشهر

 .استقبال کردن  اق یهم با اشت   ه یکردن و بق  دییتا  ژنی و آقا ب  بابا

 ! گوشم گفت :مخالفت کن ریز پونه

 چرا ؟ _

 !گفتمیم  دیچشم غره رفت و من با پونه

 ! گه یوقت د هی می به نظرم بذار_
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گفت :چرا پناه جان؟    ژنیپرسشگرانه نگاهم کرد و آقا ب  محمد

 !عقد تو و محمد هم باشه ینیریش

 . دیخند و

 هم خطاب به محمد گفت :نه محمد جان؟  بعد

 !  بگم یلبخند زد :واال چ محمد

نشده گوش به فرمان  پناه    یچ ی ؟ هنوز ه  میت : آقا داش مانیپ

 ؟ ی شد

  مانیاحترامه آقا پ نیو محمد گفت : ا   دندیخند همه

 .نگاهم کرد. نافذ ، مهربان و مملو از عشق و

وقت   چ یخوش رنگش گم بشم و ه  ی سبزها  ی تو    تونستمیم

 !نشم دایهم پ

  ی و زندگ  رمیدر پس نگاهِ عاشقانه اش ، عشق بگ  تونستمیم

 !کنم
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 : پناه؟  محمد

رو  نگاهم به دستش که  و  از چشماش گرفتم  ،    ی و  بود  پام 

 .دوختم

 هوم؟ _

کار  محمد اگه  هوامون عوض    میبر  ی ندار  ی :  و  . حال  سفر 

 !شهیم

 .کرد یو محمد آروم پچ پچ م  کردنیداشتند صحبت م هیبق

 ...یندارم ول  ی کار_

 !...  گهینداره د ی: ول محمد

  اومد. بازش کردم لمیرو موبا یامکیپ

 ...بالکن ایبود : ب پونه

 !نه  ای دهیمحمد د  نمیو بلند کردم که بب سرم

 . حواسش به من نبود که
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 ی رنگ فلز  دیسف  یصندل  ی شدم و وارد بالکن شدم . رو  بلند

 .بعد پونه هم اومد قهینشستم و چند دق

 مرگته ؟پونه چه _

  . کرده نگاهم کرد بغض

 ! پونه_

 ستادم یشدم و روبروش ا بلند

 !...پونهههه_

کرد . شوکه کمرش و نوازش    هی و تو بغلم انداخت و گر  خودش

 کردم 

 !یبگو . مردم از نگران ی زیچ  هی شده؟یچ_

 ! از ترس رمیم یگفت : من ...پناه ... من... دارم م دهیبر دهیبر

 ! گرد شده به صورت غرق از اشکش نگاه کردم ی چشم ها با

 ؟  ی کرد  کاریچرا پونه ؟ مگه چ_
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 !؟ ی:اگه مُرده باشه چپونه

 ...بهت بهش نگاه کردم با

  دیلرزیم بدنش

!    دمیپناه به خدا  من ...من هول شدم، مجبور شدم  ! نفهم_

 ...به خدا

 نشوندمش یصندل ی رو

 افتاده ؟  یاتفاقشده ! چه  یچ  نمیپونه آروم حرف بزن بب_

  چشمام ذل زد. لباش بهم خورد تو

 ...نیاسیمکث گفت :  با

تموم    نیاسیمگه تو با    ن؟؟؟ی اسینسبتا بلند گفتم :  ی صدا  با

 پونه؟ ی نکرد

 ...: نه پونه

 چرا؟ _
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 ! :دوستش داشتمپونه

داشت _ هم  یدوستش  م  نی؟!  عمو    یدونی؟  احسان    ایاگر 

 ستیتو ن  ی ؟ پونه ! اون پسر هم قد و قواره    شهیم  یبفهمن چ

 ! اصال

 !:دوسش دارم پنااااهپونه

 .که رهاش کنم تونستمیگرفته بود اما نم حرصم

 شده ؟ یخب بگو چ یلیخ_

. نادر  روز ی هاش و پاک کرد : د  اشک ...  ی باش قرار گذاشتم 

تو   میرفت  ی بود .اولش عاد  یخلوت  ی سمت شهرک. جا  میرفت

 شد یچ  دونمیاصال نم   ی.ول  مینبود. حرف زد  یبه کافه که کس 

 ! پناه

لبم   یاش شدت گرفت . دستش و گرفتم. از شدت نگران  هیگر

  دمیکشیدندون م   ریو ز

 !....پونه...نکنه_
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  نگاهم کرد رهیخ

 ... سرت یینکنه بال_

 !گفت : پناااااه نیخشمگ

 !چته_

 !پناه کنهینم یحرمت ی: اون من و  دوستم داره. بهم بپونه

 .دمیکش یراحت نفس

 ...شدهی چ نمیکن بب ف یخب تعر_

چند نفر  اومدن تو کافه و در    هویاما    شدیچ  دونمی:من تمپونه

 ! چاقو خورد نیاسیشدن.  ر یها رو بستن.  درگ

 از اون خراب شده؟  رونیب  ی چجور اومد_

ون : با دوستش ، صاحب کافه ، من و فرستاد خونه. برا اپونه

 !گهینم یچ یه  رونی آدما هم شرط گذاشت تا من نرم ب

 !بهش نگاه کردم  کنجکاو
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هست! عمو   ی ز یچ  یحتما تو کار خالف  یعنی!؟  گهینم  یچی ه _

 ! گهی نم راهیب

و سرکه   ر ی:پناه تو رو خدا دست به دلم نزن! دلم مثل س  پونه

چجوشهیم هر  م  ی.  زنگ  نم  زنمی بهش   اگر دهیجواب   ...

 !یشده چ  شیطور

 ”؟ یتو کجا رفت  پناه“

کرد    ی. پونه سعمیمحمد هر دو به سمتش برگشت  ی صدا  با

 .کنه از محمد یو مخف ونشیگر ی نگاه نکنه تا چشما

 با من ؟ ی دار ی گفتم:جونم محمد ؟ کار یدستپاچگ با

  من و پونه ن یب گردوندیکه نگاه م یحال در

 !شد ب یمسافرت تصو ی : خواستم بگم برنامه گفت

 کرد ؟  بیتصو  یاون وقت ک_

مخالف    ی ! فقط شما را  گهیوارد بالکن شد: مجلس د  مانیپ

 .و پنجم حرکته  ستی. بیاشتد
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 !پنج شنبه ؟ یعنی_

 !:بله مانیپ

 . دوباره داخل رفت و

سرخ شده  از محمد    ی و نشستم . پونه با چشما  دمیکش  یپوف

 .گرفتی رو م

 تو ؟ ی خوایکنارم نشست : نم محمد

 .ستین ینه مشکل_

 ؟ نمتی...پونه ...بب ی:خوبه. ه محمد

 :جانم؟پونه

 ! االن ی بپر  نییباال پا دی! بای :تو که عاشق سفر محمد

 ! روح و خسته  ی. ب  دیخند پونه

 م؟ یری :هوم... خوشحال شدم. حاال کجا مپونه
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م محمد بابا  بر   ه ی  گهی:واال  قبل شروع شدن محرم    میجور  تا 

 .سمت شهر کرد  می. احتماال برمیبرگرد

 !:سرده االنپونه

 ! چسبهیم  ی:آره ول محمد

 . کرد دییتا پونه

صفحه اش رنگ    دنیپونه بلند شد و پونه با د  لیموبا  ی صدا

 .کرد ر یی چهره اش تغ 

و درحال  با بلند شد  م  یعجله  ترک  رو  بالکن  گفت   کردیکه 

 !بچه ها امی:م

بهش لبخند زد و بعد از رفتنش رو به من گفت :حالش   محمد

 خوب بود ؟

 ! هوم. چطور_

 !بود ی جور  هی: محمد
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 ...دل درد داشت کمینه _

 :پناه  محمد

 هوم؟ _

 هنوز ؟   ی:از من ناراحت محمد

 .میزنی گفتم :بعدا راجعش حرف م یحوصلگ یب با

 . شد رهیگفت و به آپارتمان مقابل خ ی ا باشه

و به    میهراسون زنعمو فروغ  ، من و محمد بلند شد  ی صدا  با

 ...میسالن رفت 

 شده؟ ی:چ محمد

 :چه خبره ؟  احسان

:پونه از حال    گفتی و زنعمو داشت م  دم یپونه دوسمت اتاق    به

 !رفته

  وحشت سمتش رفتم با
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 کردم :پونه ؟ پونه ؟ بغلش

 . کردیتقال م  یبود ؛ با نگران ده یترس یفروغ که حساب زنعمو

 د یاب به صورت پونه پاش یکم نبیز

 ؟ ی شنوی؟ صدام و م  ی:پونه ؟ خوب نبیز

اب قند بهش   یبغلش کرد و رو تخت قرارش داد.  کم   احسان

 .شدم ره یدادن و من با دلهره بهش خ 

 ی ز یشام چ   نی! مامان انهییشده! فشارش پا  خی :بدنش  احسان

 نخورد ؟ 

 ی زیاز صبح لب به چ  گهی: احسان ضعف داره. مامان م  نبیز

  . نزده

. فشارش افتاده از حال رفته.  فقط شما ستین  شی زی:چ  احسان

 !استراحت کنه دی. بذاررونیب د یاتاق براز 

رفتن. نشسته بودم  و   رونیب  یک ی  یکینگفت و    ی زیچ  یکس

 .بود ی واریام به کمد د  هیتک
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 من بمونم ؟ شهیم_

 !. نترس ستین شی زیلبخند زد :چ احسان

 ...باشم فقط ششیپ  خوامیم_

 .:بمون احسان

 . شد و سمت در رفت بلند

 ! احسان_

 .  سمتم برگشت به

 ! حالش بده_

 .زد:نه خوبه ی مطمئن لبخند

؛ به سمتم    دهی نرس  ره یسمت در رفت و دستش به دستگ   به

 برگشت 

 ! : پناه احسان

 . کردم. مقابلم  رو زانو نشست نگاش
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 ؟  روزیچشه از د یدونی:م احسان

 ...نه_

 باور کنم ؟  یعنی: احسان

 شدی که از اتاق خارج م  یتکون دادم . بلند شد و در حال  سر

 ! نکنه یگفت : مراقبش باش. مراقب باش که بچگ

 !قی مبهم بود اما دق حرفش

اون نبود! عمو هرگز    ی وصله    ن یاس ی.  بودمیمراقب پونه م  دیبا

 !حق داشت دیو شا  دادیبه ازدواج اونها نم تیرضا

پسر چشم خمار که چشم دختر ها دنبالش بود و اتفاقا   کی

  .نداشت یسالم  ی که گذشته 

   . داشت اد یها رو ترک کرده بود و  پدرش اعتاون مادرش

بودم که پونه هنوز    دهیاما نبودم! نفهم  بودم یمراقب پونه م  دیبا

 .ارتباط داره نیاسیهم با 
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بودن و اصوالً    ش یهم تو زندگ   گهیکه هزاران دختر د  ی پسر

 !به تعهد نداشت ی اعتقاد

خ  دینبا من  مثل  هم  نبادیدیم  انتیپونه  زندگ  دی.    ش ی ارشِ 

 ! کشتیاحساساتش رو  م

 .بودمیمراقب پونه م  دیو من با گفتیراست م  احسان

خواب  به کردم.  نگاه  و    دهی پونه  صورتش  و  شدم  بلند   . بود 

 . دمیبوس

 ...هاش و باز کرد :پناه  چشم

 جان دلم _

 ... نیاسی:پونه

 شده؟ یچ_

 . عمل کرده.مارستانهی:دوستش بهم زنگ زد . گفت که ب پونه

 !پناه ومدهیهنوز بهوش ن
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 .. نگران نباشزمیعز ادیبهوش م_

 !نمشیبب دی. بامارستانیب میبر دی: باپونه

بگ _ نم  ریاروم  ب  شهیپونه.  تازه  االن!  اجازه   مارستانیکه  هم 

 . خب ؟ میری . االن استراحت کن، فردا با هم م دهینم

 ؟  میریگفت : فردا م  ومدیکه از ته چاه در م ییصدا با

 . حاال بخواب خب...؟میریزدم :آره م  لبخند

 . هاش و بست چشم

م_ م  رمیمن  مامان  به  بخواب.  ا  گمیتو  فردا   نجایبمونم  که 

 .م یراحت باش

زد و من چراغ و خاموش کردم و از اتاقش   یرمق   یب  لبخند

 . خارج شدم

  ام نگاه کردم. ساعت دوازده شب بود  یساعت مچ به

 :پناه جان خوبه پونه ؟عمه
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 . دیزدم :خوبه. خواب  لبخند

بچه هم   نیخونه . ا  می:خدا رو شکر . پس مهر بانو پاشو بر  بابا

 .استراحت کنه

ب  مامان آقا  و  به دنبالش عمه  و  هم عزم رفتن   ژنی بلند شد 

 . رها رو بغل گرفت نبیکردند.  ز

 ...امان بمونم نبی:ز زنعمو

کار دارم. خبر بده بهم پونه خوب    ی :مامان جون فردا کل  نبیز

 . شد

 . گفت ی کردن و زنعمو باشه ا  یروبوس

 .اد یحال درب  نی:پناه جان تو بمون. پونه هم از ا زنعمو

  .مونمیاتفاقا زنعمو بهش قول دادم م _

 مامان ؟  دیکه با من ندار ی به مامان گفتم :کار خطاب
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گفت :نه   کرد یو سفت م  شیکه گره روسر  یهم در حال  مامان

 .تا بهتر شه ششی مادر . بمون پ

با تک تک افراد ، خواستم داخل    یزدم و بعد خداحافظ  لبخند

 .برم که به محمد خوردم 

 .زمیعز  ری شبت بخ_

 :ممنون  محمد

بود.  همه که   تی اذ  یاز کنارم رد شد . حس کردم که کم  و

 . نشستم یو مرتضعم  ی رفتن ، رو مبل روبرو

 .:پناه تشک و پتو گذاشتم برات تو اتاق پونه زنعمو

 . ...ممنونداشتمیخودم برم یذاشتیم_

 بلند شد  عمو

 .عمو ر یو گفت : شبت بخ دی و بوس میشانیاومد کنارم . پ  و

 .لبخند زدم  شیمهربون به
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 . ریشب شمام بخ _

 . لب تاب بود ی بود و سرش تو  دهی رو کاناپه دراز کش احسان

 .شدم و بعد از مسواک زدن به اتاق پونه رفتم بلند

 ن یست. آ  دمیگشاد از پونه پوش  شرت یت   هیو درآوردم و    کمیتون

 .دی رسیهاش تا آرنج دستم م

  ز یام خنده دار شده تو اون لباس که چند سا افه ی ق دونستمیم

 .پونه هم بزرگ بود ی برا

 . و برداشتم لمیو موبا  دمیتشک دراز کش ی رو

 “  ریشبت بخ“داده بود   امیمحمد  پ  

  زدم و براش نوشتم  لبخند

 بود موقع رفتن؟  زونی چرا لب و لوچه ات آو_

 ... یموندنت با منم هماهنگ کن ی :خوب نبود برا محمد

 ؟  ی! هماهنگ چوونهید_
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حرف   رون یب  ی ای ! خواستم که آخر شب با من بی:هرچمحمد

   . راجع اون موضوع  میبزن

 ...وضع پونه رو ی دی خودت که د_

 !پونه بودم ی :کاش من جا محمد

  وونهیخدا نکنه د_

 ...م ینی:بلکه مهرِ تو رو ما هم بب محمد

 فقط؟ شهیمهر و دوست داشتن با شب موندن مشخص م_

  دونمی : نم محمد

 محمدددد _

  :بله محمد

 محمدددددددددد _

 ! :خب بگو  محمد

 !محمدددددددددد_
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 !:جانم محمد

 هنوزم نشد...محمد ؟ _

 :جان محمد ؟ محمد

 !از من ناراحت نشو. طاقت ندارم  گهی.. خب د نیافر_

 :باشه . پناه؟ محمد

 جانم_

 ؟  میبا هم حرف بزن کمیدر خونه  ی ای ب شهی: ممحمد

 !مگه ؟ ییتو کجا_

چرخم...   یها م  ابونیرو رسوندم االن تو خ   نای :مامان ا  محمد

 ؟ییدا ی در خونه  امیب

 ...ایبود. براش نوشتم :ب کی  کی ساعت نگاه کردم. نزد به

 .بستم  پسی شدم و آروم موهامو با کل بلند
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بپوشم! چادر    یچه لباس   دونستمیالمپ روشن کنم و نم  شدینم

نماز    نجایکه رو شوفاژ بود و برداشتم. احتماال مامان ا  یگل گل

خوانده بود . چادر و تو دست گرفتم و آروم از اتاق خارج شدم. 

با و  رفتم  هال  در  کل  به سمت  کردم.  باز  و  در  و    دی استرس 

 .برداشتم و در و بستم

 .و وارد آسانسور شدم دمیکش یراحت نفس

که چادرم و   یبعد از آسانسور خارج شدم و در حال  هیثان  چند

 .ساختمون خارج شدم اط ی نخوره از ح ز یتا ل  گرفتمیم

 .برام چراغ زد و من به سمتش رفتم محمد

 . شدم نیماش سوار

 ... قلبم ی محمد... وا ی وا_

  .دمیمشت به بازوش کوب با

 !مردم از استرس_

 !که  یدوست داشت جان ی: ه  دیخند
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  نن یشن بب  داریب  هویاالنشم استرس دارم.    نی! هم نقدرینه ا_

 .شنینگران م ستمیمن ن

 .پونه یبده رو گوش امکی پ هی. بعدم شنی نم داری:بمحمد

 محمد ؟ شی اومدم پ  یبگم دزدک_

 .. بگو با همسرم خلوت کردم  ری :نخ محمد

آقا  دم یخند بب  ی :خب  بگو   . !  ی بگ  ی خوایم  یچ  نم یهمسر 

 !ابونیتو خ ی نصف شب دختر مردم و کشوند کیساعت 

 . بهم نگاه کرد رهیخ

 چند ساله ؟ یدونی: م محمد

 ؟یچ_

 . از اون روز گذرهی:فکر کنم ده سال م  محمد

 کدوم روز ؟ _

 ... که ی :همون روز محمد
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 “27.09.20 15:07 ” 

 ۶۰قسمت#

. همون روز  میحالت بود  نیکه من و تو ا  ی :همون روز  محمد

کوچه .   نیجا تو هم  نیکه مادر جون رحمت خدا رفت . هم

 . دن و مشغولهمه باال  بو یوقت

تو از ته  هویخودم بودم.  ی ایدادم و تو دن هیتک نیبه ماش منم

 .نیسمت ماش ی دیکوچه دو

 ...تو بغلم ی هوا افتاد یب

 ! مادر جون یو گفت هیگر  ریز ی زد هویلباس مدرسه !  با

 ...هات   هیگر ره یسفت بغلت کردم  تا آروم بگ منم

 !اشک پناهش و نداره  دنیمادر جون طاقت د  یبهم گفت_

  !...اشک هاتو نداشتم دنی:آره... در واقع من طاقت د محمد
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 ... چقدر زود گذشت_

ا  نی :همچ   محمد تمام  تو  نبود.  زود  خدا   نی هم  از  روزا 

خ من  تمام    یلیخواستمت...به  شر  از  پناه.  گذشت  سخت 

پناه    یها پناه آوردم به عشق ! پناه آوردم به تو پناه! ب  یناخوش

 ! منو ینکن

  .ه یحرفا چ نیا وونهید_

. تا یمن باش  ی تا ابد فقط برا   دی عشق و دادم.. با  ی : بها  محمد

 .یکه زنده ام پناهِ من باش یوقت

 ! و گرفتم :محمد  دستش

 . هم نگران ینگاهش  نافذ شد و کم 

 ؟  ی رو فراموش کرد کهیاون مرت گهی:د محمد

 خوامی تلخمه. نم  ی از گذشته    ی بخش_انداختم    نیی و پا  سرم

 ... رهیاالن و بگ ینیریش

 !به دلم ی اگر تو دل بد شهیتر هم م   نیری : ش محمد
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 طونیش  ی من ...خواستم که قبول کردم...! من اون پسر عمه  _

بارون  یحام   شهیکه هم  شدن چشمام، بغلم    یام بود و موقع 

خواستم. محمد... سرنوشت خواسته که االن دستم تو   کرد،یم

پناه و محمد    سایدست تو باشه... که پر و ارش حذف بشن؛ 

 ... دهیم یکنار هم باشن. حست به من حال خوب

. اگر به تو  هیبرام کاف  نی : همدیو بلند کرد و پشتش بوس  دستم

خوب دادم.   ی نعی  دمی م  یحس  انجام  و  بودنم  مرد  رسالت 

 یداشته باشه . معلم وقت  ضیدکتره که مر  یدکتر وقت  یدونیم

که مخاطب   گره ی باز  ی وقت  گریمعلمه که شاگرد داشته باشه.  باز

 !داشته باشه سترو دو یمرده که زن یداشته باشه و مرد وقت

 .لبخند زدم و دستش و فشار دادم بهش

 .و روشن کرد نیگرفت و ماش نگاه

 !یبا چادر گل گل  ی دیمحمد ؟ وضع منو د  ی بر  ی خوای کجا م_

  میبزن ی زی چ یبستن هی  می. بریهم خوب  یلی:خ دیخند
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 ی . من برم باال تا کسشهیداره دو م  گهی!ساعت د  وونهینه د_

 . نشده داریب

خلوت   میتونیبابا ... چه وضعشه! با زنمون هم نم ی : ا محمد

 !میکن

 ! یتونیم  یبعد عروس_

 د یهمه رو با  ی! بعد عروس نایزد : پس باشه طلبت ا  چشمک

 ! یحساب کن

 .: پررو نشو حاال. برو فعال دمیگز لب

 !یشدم . با خنده گفت : برو تا بعد عروس ادهیپ و

 ؟ ی ندار ی از دست تو. کار_

 .دت باش:مراقب خو محمد

  ری. شب بخشتریتو ب_
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با اسانسور باال رفتم و با استرس    عیبه سمت در رفتم. سر  و

 .نبود یدرب خونه رو باز کردم. کس

 شد  داریب یکس  هویو در آوردم تا اگر   چادر

 .نهیو دستم نب   چادر

احسان تو آشپزخونه با    دنیکنار آشپزخونه رد شدم که با د  از

 .بهت بهش نگاه کردم 

 ؟  ی شد داری هم با تعجب گفت:تو ب احسان

چ_ .  زهیمن  دستشو  یعنی...اره  برم  چرا ییخواستم  تو   .

 ! ی دینخواب

. اآلنم گرسنه ام  مونمیم   داریب  د یداشتم  با  کار  ی سری:  احسان

 ...نه ای شهیم دایپ  ی زیچ هی نمیشد اومدم بب 

 .باشه پس فعال  من برم بخوابم_

 پسر عموت ؟  ی برا ی اری: غذا نم  احسان
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 .لحنش خنده ام گرفت  به

 خنده گفتم :مگه پسر عموم چالغه؟  با

تا   دیسرش با  ختهی کار ر  یکل  ی ول  ستی :معلومه که ن  احسان

 .فردا انجام بده 

 . بُردینم خوابم

 .کنمیباشه االن غذا گرم م_

گرم   خوادینم  یسرتق. ول   ی :دردت بخوره تو سر پونه    احسان

 .اریشور گوجه برام ب اری. کالباس هست با خیکن

 !؟  گهیامر د_

 ...م ی: خرابِ مرامت احسان

  دمیخند

رفتم. کالباس و در آوردم   خچالیبرداشتم و به سمت    یظرف

 .و گوجه رو هم خرد کردم  ارشور یظرف گذاشتم . خ ی و تو
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 .آب و نون  توش گذاشتم  وانیبرداشتم و ل ینیس هی

 . و  براش بردم تو اتاق ینیبه اتاقش رفته بود. س احسان

  زدم و وارد شدم یومار  تقه

 .با اجازه _

عالمه کاغذ نشسته بود و لب تابش    هی  نیوسط اتاق ب  احسان

 .هم روشن بود

 !دستت درد نکنه یعنی:  احسان

م  لبخند :خواهش  اکنمیزدم  تو  فقط  ...چه   نی.  کاغذ  همه 

 !خبره 

تا    رمی بگ  نت یکنم و پر  پیتا  دی:همش و با   دیکش  یپوف  احسان

 !فردا  ظهر 

 نننن یه_

 ...و ینی:چشمات گرد شد! بده من س دیخند
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 .رفتمو به طرفش گ ینیس

 کنم؟ پی، من جات تا ی خوریتا تو م ی خوایم_

؟ خواب   ادی. البته خوابت نمیکنی، لطف م  یتونی :اگر م  احسان

 ! یشی زده م

اون طرف غذاتو بخور تا من جات    نی. تو بش  د ینه خوابم پر_

 چطوره؟  ب یکنم. فقط ترت پیتا

:شماره داره. تا هفتاد و هشت نوشتم. فقط بدون غلط   احسان

 !گهید

 .باشه_

 . کردن پی. شروع کردم به تا نیزم ی نشستم رو و

 .هم مشغول خوردن شد  احسان

  پناه ؟ ی خوری:تو نم احسان
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بعد  خورمینم_ تک  من   . نزن  بهم  و  تمرکزم  به   ی فقط  ام 

 !شدت

. گهیگذشت که گفت :خب پاشو د  ی ا  قهینگفت . ده دق  ی زیچ

 .خوردم

فعال!تو استراحت کن دو    ادی؟ من خوابم نم  یبخواب   ی خوایم_

 ...ش و انجام بده هیپاشو بق  گهیساعت د

عز  لبخند نمزمیزد:نه  خوابم  منم  تا  ادی.  بخواب.  برو  تو    .

 . ی لطف کرد  یکل نقدرمیهم

 ...که کنم یتعارف نم_

نم  احسان تعارف   وان یل   هیاثباتش    ی برا  .کنمی:باور کن منم 

 ...بعد برو بخواب اریبرام ب  نویکاپو چ

 .ارم ی: اخ آقا احسان. چشم م دمیخند

ا  ی:شوخ  دیخند آب جوش  فالسک  رد  نجایکردم.   ف یدارم. 

 .. برو بخواب تو... چشمات قرمز شده فمیرد
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  ریباشه . شب بخ_

 .ر ی:شبت بخ احسان

 .اومدم و به اتاق پونه رفتم رونی اتاق ب از

 .چطور خوابم برد  دونمی و نم دمیدراز کش آروم

 . شدم داریپونه ب ی با صدا صبح

 .به تنم دادم ی. کش و قوس نشستم

  ساعت چنده ؟_

!  شهیده م  میو آماده بش  می: نه و ربع. پاشو تا صبحانه بخورپونه

 ...پاشو پناه 

گود افتاده بود ؛نگاه کردم :صبح که    رشونیچشماش که ز  به

 ...میریپونه. عصر م ستی وقت مالقات ن

 کرد :تو بلند شوووو  اخم
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پسر    کنهی رَم م  نهیبب  نجور یا  ! تو رونهیات کن تو آ  افهی نگاه ق_

 !مردم 

م  پتو دارم  پناه!  :دلت خوشه  گفت  و  انداخت  معلوم    گم یرو 

 ...نه ای مونهیزنده م  ستین

 .نذاشت ادامه بده بغض

 !ی ا وونهیپونه....! تو د_

بعد هم    ی اریحرص آدم و در م  ی: ساکت شو... اول  صبح  پونه

. پاشو صبحونه ات و کوفت کن من عجله    یزنی م   یوونگیانگ د

 .دارم 

 ...عفت کالم داشته باش  ییییه_

اتاق خارج شدم. همه در    بلند از  به سمت در رفتم.  و  شدم 

 .حال صبحانه خوردن بودند. از صداشون متوجه شدم

 .و صورتم و شستم و با حوله خشک کردم دست
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پ  شالم گرچه  رفتم.  آشپزخونه  سمت  به  و  بستم    راهنم ی و 

تا ارنجم   نشیکوتاه بود اما اون لباس گشاد که است  نشیآست

 .ردکی، معذبم نم دیرسیم

  .گفتم  ری عمو نشستم و صبح بخ  کنار

 و عمو جلوم گذاشت   ختیر ی برام چا زنعمو

 جیهو  ی . مرباری پن  ی :بخور پناه جون. کره ، عسل. چا  زنعمو

 ! هم هست . خواهرم درست کرده

م_ وقت  هر  من  زنعمو.  اضافه    نجایا  امیممنون  وزن  بخدا 

 !ی دیم زی م زی. از بس که شما به من چ کنمیم

م  د یخند  احسان راست  هم  گهی:خب  دختر    نجوریمامان. 

 ! پونه رو نی! ببیکنی م یپرست

احسان کنارش   یتفاوت به شوخ  یب  ومدیکه به سمت ما م  پونه

 . نشست
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مامان وزنش  رفته باال از فرم افتاده . با   ی : با توجه ها  احسان

 ! شده نیشما هم بابا اخالقش ا ی ها   دنیناز کش

 .احسان . اعصاب ندارم  زی:کمتر نمک بر پونه

تحو  احسان که هم  د یریبگ  لی:بفرما  منم  و عرض    نی. خب 

 .کردم خواهر گلم

تاسف    ی به نشانه    ی رفت و احسان هم سر  ی چشم غره ا   پونه

 . تکون داد

 . ام رو خوردم و بلند شدم صبحانه

 .عمو ی نخورد ی ز ی:تو که چ عمو

ستت درد نکنه. فقط صدام خوردم . زنعمو د  یلینه ممنون. خ_

ب برم  جمع کنم کمکت   ام یکن  بزنم   هی. من  به محمد  زنگ 

  منتظرم بود...با اجازه

 . ری تماس بگ زمی :نوش جانت گلم. برو عززنعمو

 چشم_
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 ی بوده . برا  داری تا سه ب  شبی:مامان پناه بنده خدا د   احسان

 ....  یمنم غذا آورد و حت

 .چون وارد اتاق پونه شده بودم دم یصداش و نشن گهید

 . وبرداشتم و به محمد زنگ زدم لمیموبا

  : جانم محمد

 ر یسالم  صبح به خ_

 !خانوم. ساعت ده  ر ی:ظهرت بخ محمد

 !دهِ صبح؟ گنینم_

  دار یکه شش صبح ب  یبرا کس ی. ولگنی: چرا م  دیخند  محمد

 !شده ؛ده ظهره 

 !شش صبح یاخ_

 !کننی. آخه رزق و صبح ها پخش مزهی :اقاتون سحر خ  محمد

 دم یخند
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 “29.09.20 14:46 ” 

 ۶۳قسمت#

 ..تو ی بود یرزق جمع کن ک_

بلند رو به من گفت   با یتقر  ی در اتاق باز شد و پونه با صدا  هوی

  ش ی قراره طور  کنم یشده تا اآلنم! حس م  ری: پاشو ...پاشو پناه! د

 !بشه پناه 

 ؟  دیبر دیخوای م یی:پونه است! ؟ جا محمد

 ... می کنیبرم. بعدا صحبت م  دیمحمد جان من با_

 .بزنه ؛قطع کردم  یبذارم حرف نکهیقبل ا و

؟    یگی! نمیچته وحش_ ببره  بو  با    ایمحمد  ؟!  احسان  اصال 

 ؟  یکنی بلند داد و هوار م ی صدا

. تو هم ..ستیدست خودم ن  تونمی . نمستی:حالم خوب ن  پونه

 !رو مخم ی ریم
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 !؟مارستانهیبابا...!حاال کدوم ب ی ا_

 .ستادیوسط اتاق ا یبا سردرگم  پونه

 !پونه یدون ینگو که نم_

  دونمی:نم پونه

 ؟ی بر ی خواستی م زهرمار... پس کجا_

به مسعود    زنمی کمدش و باز کرد :اشکال نداره االن زنگ م   در

 .پرسمی ازش م

 ؟  هیمسعود ک_

 .نه یاسی:همون پسره که کافه داره.دوست پونه

 . اها_

 !گهیبه پام زد :د پاشو د ی لگد

 .چپ نگاهش کردم و بلند شدم چپ

 !من ی تو گشاده برا ی پونه  لباسا_
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 ستیبپوش خب. االن که محمد ن:لباس خودت و پونه

 ...ادیخوشش نم یخب نباشه. ول _

  نجا ی! االن که اه یچ  ادی: جمع کن خودت  و ...خوشش نم  پونه

. ی . بعدم االن مجبورستین  ی. بعدم لباس بد و تو چشمستین

 !بپوش االی

 ...پونه کنمی م یمن از دست تو خودکش_

پونه پوش  یو شال مشک   دمی و پوش  لباسم آفتاب  دمی از  . ضد 

 .یو رژ لب مات کالباس ملیر یزدم و کم

 .نیبود با شلوار ج دهیکوتاه پوش یتوس ی هم به مانتو پونه

 !ی ارواح شد  هیکن . شب شی آرا کمیپاشو _

 ؟ رمی:حوصله ندارم. آژانس بگپونه

 ؟  یگیم یمن آماده ام. فقط به مامانت چ ریبگ_

 !حال وهوا پونه عوض بشه میبر یگی! میگی:تو م پونه
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 . بهش بگم. تو زنگ بزن آژانس رمیخب من م یلیخ_

و برداشت. از اتاق خارج شدم و به    شیگفت و گوش  ی ا  باشه

 سمت زنعمو رفتم که تو آشپزخونه نشسته بود

  زنعمو_

  !؟ی دیسمتم برگشت :جونم ؟ لباس پوش به

حال و  بلکه    می بخور  یچرخ  هی   رونیب  میاره گفتم با پونه بر_

 .هواش عوض شه

 ؟  زمی عز دیری :کجا مزنعمو

 !م یریجا م هیحاال   دونمینم_

 .نی. فقط زود برگرددی . خوش باشزمی :باشه عز زنعمو

 .زدم :چشم حتما  لبخند

  اومد پناه. بدو نیاز اتاق خارج شد:ماش پونه

 .میرفت  رونیاز خونه ب   عیسر  یبا خداحافظ 
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 .میسوار آژانس شد و

 ! مارستانی؟ کدوم ب ی بر ی خوای حاال کجا م_

 .کافه دیایداده ب  امی:مسعود پ پونه

 کافه ؟ چرا کافه؟_

 دونمی:نم پونه

 ؟ ی پسره ،مسعود،اعتماد دار نیبه ا_

بهش اعتماد   ستین  یاعتماد داره پس مشکل  نیاسی  ی:وقت  پونه

 . کنم

ا_ با  کن  خفه  رو  ما  که نیاسی  نیحاال  بفهمه  احسان  اگر   !

 .نهیکرام الکاتب حسابش با 

کرده با تو!  مگه احسان خودش عاشق    خودی : احسان ب  پونه

 گفتم؟  ی زینشد من بهش چ
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 ی احسان عاشق ک  یدونی ... تو م  نمی :بب  دمیپرس  ی کنجکاو  با

 ؟ یشناسیطرف و م یعنیشد؟ 

  : چطور ؟ پونه

 ه؟ یکنجکاو شدم! ک یچی ه_

 احسان عاشق شده اصال ؟ یدونستی:تو از کجا م پونه

 ” ن؟ی و نگفت قی برم. آدرس دق  د یکجا با خانم“

 . میش یم ادهیپ  ی بعد ابونی: آقا  سر خ  پونه

 .پول و رو سمتش گرفت  و

 ابونیشهر بود . بچه ها تو خ   نیی پا  ی منطقه    هی.  میشد  اده یپ

 .کردنیم ی باز

 ن یتو ا  نیاومد  ن یکاره پاشد  هیکافه تو اهواز نبود ؟    گهید_

 ! طیمح

 ...ما رو  نهینب یکس می: گفت پونه
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  ک ی کافه ش  طیکافه رو باز کرد. برعکس منطقه، مح   یچوب  در

 .و مدرن بود

فضا   یقهوه تو  یشده بود. بو  دهیچ  ی چوب  ی ها    یو صندل  زیم

 . بود دهیچ یپ

 .  بود شخوانی پشت  پ  ییآقا

 مسعوده؟ نیا_

ا  پونه ...معذرت    نکهیبدون  :آقا  گفت  بلند  بده  و  من  جواب 

 ...خوامیم

 ...دییبه سمتمون برگشت :بفرما پسر

 .:با آقا مسعود قرار داشتمپونه

  بگه ی ز ی چ نکهیا قبل

غر  . پسر المیقفل شدن در به پشت سرمون نگاه کرد  ی صدا  با

 .فر درب کافه رو قفل کرد  ی اندام با مو ها
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! چرا در  و   یکنی م کاریچ یییییآن چشمام گرد شد : ه کی

 !؟ با تو ام ی بندیم

 ... ... تو نمی بردم :بب ورشیبه سمتش   تیعصبان  با

کنارش بود ؛وحشت کرده   قیچشم چپش که زخم عم  دنید  با

  ماتش شدم

 “ ؟ی دی چشمم ترس از“

من ترس داره    ی و رو هوا انداخت و دوباره گفت :چشما  دیکل

 ...دختر جون. اما

هامون    کمینزد فاصله صورت   . بو  هیشد  بود.  انگشت   ی بند 

 . دادیم  گاریس

 ” !دلبره  یلیتو خ ی چشما اما“

  ی ما دار  کاری؟ چ  ی خوایم  یبه کمر پسر زد :چ  فشیبا ک  پونه

 ؟ مسعود کجاست ؟ یهست  ی؟ اصال ک

  !.زشت و پر حرص  دیخند
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 ؟  کهیمرت  یهست یک گمی:بهت م دیکش غیپونه با حرص ج 

 ؟ یبدون ی خوایکنه گفت :م رییلحنش  تغ نکهیا بدون

 . نگفت ی زیچ پونه

 خوشگله؟ یبدون ی خوایزد :م  ادیفر انهیبار وحش نیا مرد

 گذاشت  شی زردش به نما ی زد و دندون ها یزشت  لبخند

 .سرتکون داد پونه

 .زد یسالن کوچک کافه چرخ  وسط

 ”نمی اس یمالکِ  من“

م  جیگ زندگ   میکردی نگاهش  اندازه کل   : داد  ادامه  و   ش یکه 

خواهرش   تونهی.! البته م وفتهیبهم بده تا زندان ن  دیاموالش با

ا و  بده  بهم  امانت  نیو  اآلنم شما   ! کنه  تموم  و  تا    دیموضوع 

ب موبانجای ا  ادیخودش  امس   لی.  دست  هم  دوستمون    نیعود 

 !هست
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 خانوما؟ نیشد ملتفت

 دی لرزی ! از ترس تنم م  میافتاد  ی تو چه مخمصه ا  دمیفهم   تازه

 . نشستم نی. رو زم 

  ستادیا شخوانیکنارپ  مرد

بچه   نیا  دمیم  ادی. صداتونم در بادیب  نیاسیتا    دیمونیم  حاال“

 “  خفه اش کنه . اونم به روش خودش

 . زد شخند ین

 ن ی زم   ی فنجون رو رو  انهی. وحشدادیمالحظه فحش م  یب  پونه

! دی انداخت و به سمت پونه رفت . دست پونه رو گرفت و کش

 ... افتاد هیزد و به گر غیپونه ج

 ! بکنم یحرکت تونستمینم

 ...! آخخخخ دستمکهیزد :ولم کن . ولم کن مرت ادیفر پونه

شده بود  و قلبم از  ی پله ها کشوندش . اشک هام جار ی پا تا

 زده بود خیترس 
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  . دیلرزیشدم. پاهام م بلند

  اقا؟ میکن. جان مادرت... ما چکار ه ا اقا  ولش_

 ! نهیاسی ی معشوقه   نی! ای: زکمرد

م _ رو  ما  نه  دار  ی خوای مگه  . پس چرا  ادیب  ن یاسیتا    ی نگه 

 ؟ یکنیم  نجوریا

کار   نی:ببمرد من  تو   ی دختر جون!  ندارم.  دار  زن شوهر  به 

 . ستیمرامم ن

کار به دختر داشت اما به زن نه! چه    یعنیام گرفت.    مسخره 

  فکر کنه که مرام هم داره؟ شدی باعث م  ی زیچ

  .اقا جان مادرت ولش کن_

 ” مرده مادرم“

 !تو رو خاک مادرت_

  انداخت. به سمتش رفتم  نیو رو زم پونه
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 !پونه_

  !مرام هم ممکنه بشم  ینشه ب  داش یپ  نتونیاسی: اگر آقا    مرد

 د یجوره رو مخم نر چیزد : پس بهتره ه ادیفر

به پام زد : و تو هم اسم مادر     ی رو به من کرد و لگد آروم  و

 !؟ ی دی... فهماریو رو زبون ن یکس

 تونستمی و ترسناکش م  یوحش  ی نگاه کردم. ته چشما  بهش

که کهنه بود. اونقدر کهنه که رنگش رنگ    ی. غم  نمیغم بب  هی

 .انتقام گرفته بود

بود   ستادهیا  شخوانیکه پشت پ  ی در رفت و به پسرسمت    به

ا به  :خالد حواست  بهت    نیگفت  زدم  باشه. من زنگ  دخترا 

 !چقدر عاشقه  نمینجاتشون! بب ی وصلشون کن به فرشته 

  : رو چشمم آقا خالد

  اده ی ز  یچی : درضمن معقوالنه باشون رفتار کن . کال تو همرد

 ! نکن پسر ی رو
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. خالد هم    دیباری به ما کرد که کثافت از نگاهش م  ینگاه  و

 .گفت و در و پشت سر مردک قفل  کرد یچشم

به من انداخت و گفت :اگر حکمتون   ی ا  دارانهینگاه خر  خالد

 ! دارمی خودم نگه م ی مرگ باشه ، من تو رو برا

شدم از وقاحتش. پونه رو محکم تر تو آغوشم گرفتم .   سرخ

 .ختم یری . من هم اشک م  کردیم هیگر

 پونه_

  خدا غلط کردمممم ی :واپونه

  نشده  ی زیآروم باش چ سی ه_

اصال   ی زی:چپونه کنن.  بدبختمون  ممکنه  لحظه  هر  ؟  نشده 

 ....ی ! وانیاسی ی بکشنمون! وا

 ... ادیم نیاسی.شهینم ی زیپوووونه.نترس چ _

. چطور میدست بزن شدیهامون و هم نم فی. ک زدیشور م دلم

 ! به خانواده میداد ی خبر م دیبا
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  پناه می کارکنیگفت  : چ هیبا گر پونه

کردم آروم    یو ترس قرار نداشت  اما سع  جانیاز شدت ه   قلبم

 براش بکنم  تونستمیکار و م  ن یباشم . تو اون وضع واقعا هم

. فقط دارن ستنیکاره ن  نیا  نایبه خدا ا .  ستین  ی چی نترس . ه_

هم   نیاسیشه.    داشیپ  نیاسیو... تا    نیاسیما رو...    ترسوننیم

 . مگه نه؟ ادیکه ن ستی نامرد ن نقدریا

  ادی:آره...م پونه

 ...نجایاز ا میریم گهید کمینترس. تا  گهی پس د_

 ...:معده امپونه

 ؟  ی درد دار_

 ... دی:شد پونه

 ...دراز بکش ی خوایم_

  تونمی....نمیی:آ پونه
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 ...درازش کردم و اون پاهاش و جمع کرد  آروم

 .ادیقراره سرمون ب یچه اتفاق دونستمینم

هامون رفت و   فیپونه زنگ خورد که خالد به سمت ک  لیموبا

 برشون داشت

 یز ی، چ  میجواب بد  دی! بذارشنیاقا خانواده هامون نگران م_

 !میگینم

 : الزم نکرده خالد

برادرمون. االن خواهرت و دختر عموت   ی اقا خودت و بذار جا_

 ...ستیازشون ن ی خبر رونی رفتن ب

  :ساکت شو خالد

داره. تو روخدا بذار فقط   یقلب  ی ضیبابام مرد المصب نگرانن!  _

 !خراب شده نیتو ا م یافتاد  ریگ گمی جواب بدم ، نم

تو خودش   آروم درد  از  پونه  بود.  نرم شده  انگار  نگاهم کرد. 

 . دی چیپیم
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 ...بزن امکی:بهش پ  خالد

  بود متیغن همونم

  و بده لیخب موبا_

 !زنمیم امک ی:نچ! پسورد و بگو ، خودم پ دیخند خالد

  امکیپونه به احسان پ  لیحرص نگاهش کردم و اون با موبا  با

 .زد

حال شده    یب  گهیشدم . پونه د  رهیخ  واریبه در و د  یساعت  مین

 . زدینم یحرف یحت ای ومدیبود . خالد هم اصال سمت ما نم 

 !ام نگاه کردم . ساعت دوازده ظهر بود  یساعت مچ به

بازشدن در کافه به سمت در برگشتم .اون مرد که   ی صدا  با

و   نیاسیاسمش سهراب وارد شد و پشت سرش    دمیبعد فهم

 ! مسعود

روشن  مسعود مسعود  د  ی!  با  انتظار    دنشیبود!  خوردم.  جا 

 ...باشه که ی همون مسعود  نیاسینداشتم مسعود دوست 
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نسبتا بلند شروع کرد   ی بگم ؛سهراب با صدا  ی ز یچ  نکهیا  قبل

 نیاسینامزدت آقا  نیبه حرف زدن :ا

  یرو با دست چپ گرفته بود  قدم  شیزخم ی که پهلو نیاسی

  به سمت سهراب برداشت

 . ی دیکه رس یبه من برس ی: ولشون کن برن. خواستنیاسی

! من خواستم به تو برسم ؟ من ی:برو بچه غرتدیخند  سهراب

اآلنم پولم و بده نامزدت و خواهرش و بردار  دنبال پولمم پسر!  

 .ببر. دست ما هم بش نخورده

 گم یدستت بشون بخوره.  بهت م  ی خوری:تو گوه مدیغر  نیاسی

نکن تا ول  نم   ی من کار  یولشون کن.  از پول هم دمی انجام   .

 .ست ین ی خبر

:بچه جون! من   د ی و عربده کش  د یکوب  زیم  ی رو  یمشت  سهراب

به ارواح خاک   ی ها رو نذارم. پول و ند   ادا اطوار  نیا  ی حوصله  

 .زنمیم ش ی جا آت هیخراب شده رو با خودت  نیآقام ا
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 :بزن نیاسی

 .... : قبلش حساب خانوما روسهراب

:ولشون کن برن. برسن، زنگ بزنن بگن جاشون امنه.   نیاسی

 .دمیپوالت و م میریبعد م

 ؟  یزنی:بچه گول مسهراب

  یبزن  ش یآت   ی. خواستیخود دان  گهیبود حرفم. د  ن ی:هم  نیاسی

 .، فندک دارم

 .به خالد کرد و خالد به سمت ما اومد ی اشاره ا  سهراب

 االاا یتا ردتون کنم.  ن ی:بلند ش خالد

 !:درست حرف بزن با خانوما گوساله نیاسی

شد و به سمتمون اومد. دست پونه رو گرفت و کمک کرد   بلند

 .بلند شه

 .بود حالیو ب ده یرنگ پر پونه
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 . یخوب نیاسی: پونه

  د یزنی خونه . بهم زنگ م  دیری...م ی:من خوبم. تو داغون  نیاسی

 ... و

و بگو   یشگیهم  ی که فقط پونه بشنوه :جمله    ی تر جور  آروم

 ...اگر جات امن بود

من و مسعود زنگ نزن.   لیدو روز هم به موبا  یکیداد: تا    ادامه

 .کنمی خودم خبرت م

 ... دیبه من گفت :ببخش رو

. باد رونیمون کرد ب  یهامون و از خالد گرفت و راه  فیک  و

 .د یوز یم یگرم

 .کافه رو پشت سرمون بستن در

آژانس گرفتم و به خونه   عیدرست راه بره. سر  تونستینم  پونه

 ...میبرگشت

  دیپرس یوضع پونه با نگران دنیبا د زنعمو
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 شده وضعش؟  نجوریشده ؟ چرا ا یچ

گفتم :معده   کردمیم  تیکه پونه رو سمت اتاقش هدا  یحال  در

 ...دیش هست. نگران نباش

. میعجله به سمت آشپزخونه رفت و من و پونه وارد اتاق شد  با

رو خوابوندمش  بغض   ی آروم  با  اون  و  گلوش   یتخت  تو  که 

 .روح اتاقش یو ب دیشد به سقف سف رهی نشسته بود ؛خ

 . تخت نشستم کنار

 .شه ینگران نباش... درست م_

 .شد  ی که اشکش جار دمیچشمم د ی گوشه  از

 ...:پناهپونه

 جانم_

 :عاشق بودن جرمه؟ پونه

 ...به گمونم_ دمیکش  یآه
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 :چرا؟پونه

 از عشق ندارن  یاز آدم ها درک یلیچون خ_

 مثال؟ یی: چه آدماپونه

که ضربه   ییآدما  ا یکه خودشون عاشق نشدن!     یی ادما  دیشا_

 !از معشوق خوردن  یمهلک

 بابام عاشق نشده ؟  یعنی: پونه

 !نه دی. شادونمینم_

 همه سال؟  نیا کنهیم ی :پس چطور با مامان زندگپونه

وقت    چیآدم ها ه   ی! بعضشنیدو راه م  یعشق و ازدواج گاه_

 ... کننیرو تجربه نم  یعشق واقع

 :چرا؟پونه

عاشق شدن   تی ظرف  ی... به نظرم هر قلبیعشق موهبت اله_

 !نداره



Page 273 of 1486 

 

...  شهیبود چرا عشق و ازدواج راهشون دو تا م  نی :منظورم اپونه

  کنهی آدم از عشق دست بکشه ! پس چطور ازدواج م  شهینم

 بدون عشق؟ 

اما اگر قلبمون  رهینم شیپ میخوا یکه ما م ی روزگار اونجور _

 !...خدا بهمون نظر کرده یعن یعاشق شد، 

 ؟ میاگر به عشقمون نرس ی:حتپونه

 ...می اگر نرس یحت_

... نمیاسیو گرفت: خدا بهم نظر کرده پناه... من عاشق    دستم

 !اگر بهش نرسم

 !قسمته یهر چ_

 ؟  نهیاسی:قسمتم پونه

ل  یحرف   نکهیا  قبل با  عرق نعنا داخل شد و    وانیبزنم زنعمو 

روت   به  رنگ  مامان.  جونم  به  :دردت  گفت  پونه  به  خطاب 

 !شهی و بخور دردت معده ات آروم م  نیا اینمونده...ب
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و    پونه کرد  مزه  مزه  و  :وا  هویشربت  گفت  پنااااااه...   ی بلند 

 ...به میرفت زنگ بزن ادمونی

 .حرفش و  خورد  یباق و

شده! زهره ترک شدم    ی ؟ طور  یبا تعجب گفت :به ک  زنعمو

 !دختر 

زنگ بزن . دلم    ی دی:نه مامان. محمد به پناه گفته بود رسپونه

 ...نایو ا زنهیشور م

 !هویافتاد   ادمی حاال

همه داد زدن داشت ؟   نیام گرفته بود. زنعمو گفت :ا  خنده

 ...دیفهمیپناه م یگفتیخب آروم هم م 

 ...نده ریبود مامان جان. گ هوی: پونه

 ...گهیبه من نگاه کرد : خب زنگ بزن د و

براش ابرو باال انداختم که از حرص دندان قروچه   طنتیش  با

 .کرد
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بس  میزنیم_ وقت  بشارهی حاال...  فعال  زنعموجون   م ینی .  با 

 م یاختالط کن

 اد ی. حاال زنگ بزن محمد هم از فکر درب زدلمی:عز زنعمو

 !نگرانه االن.  بنده خدا گهیکرد:آره مامان راست م دییتا پونه

  م ینی بعد بش  زنمی م  امک یپ   هی:خب باشه االن براش    دم یخند

 ...میعمه اشرف و بکن  بتیغ کمی

 . دیخند زنعمو

ها! خواهر شوهر شماست و   بتیبرا غ  دهیزنعمو االن جون م_

  ...مادر شوهر من

 . امیسر به غذا بزنم ب هی:از دست تو پناه. من برم زنعمو

پونه با غضب    رون ی که از در رفت ب  نیلبخند زدم. هم  بهش

: خ اذیاشغال  یلیگفت  ؟   دیچشم سف  ی کنیم  تی! حاال منو 

 !احمق اون االن نگرانه

  فحش و بده حاال ونیکلکس_
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 ن یهم  نیبدم بهت. بب  یفحش ناموس  دیکه خوبه با  نای:ا  پونه

 ...و. زووود باش  لمیموبا اریاالن ب

گرفت و بعد   ی شماره ا  عیو دستش دادم. سر  لیخنده موبا  با

  گفت

 ....نی اسیام مسعود. بده دست  پونه“

 ... خونه. حالمون خوبه دم ی... من رسنیاسی الو

 ....اون جمله آها

 “ “ ...مراقبش هستمدمیهاش و پوش  لباس“

 ...بعد از چند لحظه قطع کرد و

 پونه_

 :ها پونه

 ه؟یچ   انشیرمز جر  ی اون جمله _
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چپ نگاهم کرد که زنعمو دوباره وارد اتاق شد با ظرف   چپ

 . وهیم

نم  ی ا_ آدم استراحت کنه.   دیذاریبابا زن عمو! شما هم که 

 ؟  میهمش بخور

 پناه جان  ی خورینم ی زی: تو که چزنعمو

م_ به خدا چاق  تحم   شمی زنعمو  بس  غذا    د یکنیم   لیاز  من 

 !بخورم

اشرف    بتی غ  خوامیم  ن یبش  اینداره ب   ی زیکه آبه چ  وهی:مزنعمو

 .کنم

 .نشستم نیزم  ی و کنارش رو  دمیخند

 ؟  هیمادر شوهرت چطور نمی:خب بگو ببزنعمو

 ....من و شوهرم  ذارهیلحظه نم هیاز اون هفت خط ها... _



Page 278 of 1486 

 

و  دیخند  زنعمو مادر جونت  خدا  دختر...  نکنه  ات  :خدا خفه 

 یمرتض   هیفروغ و اشرف از اولش عل  گفتیم  شهی. همامرزه یب

 !بودن

 چطور؟ _

؛من شانزده   میازدواج کرد  ی:اون موقع که من و مرتضزنعمو

و چهار سالش. من و اشرف هم    ستیهم ب  یسالم بود. مرتض 

  م یکردیم  یکی. بعد از ازدواج با اشرف دست به  میبود  یکالس

چوپان   میکه شده بود  نقدری. امی ذاشتی و رو سرکار م  یو مرتض

د گو!  نم  گه یدروغ  باور  هم  مکردی راستمون  آخه  قبل   ن. 

بچه افتاد! اون وقت که من    یعن یبچه سقط کردم.    هیاحسان  

،   یمدرسه ، محل کار مرتض  رهی م  دوهیحالم بد شد اشرف م

  ی . اون وقت مرتضستیکه آره ، فروغ حالش خوب ن  ده یخبر م

 !یکنیم  یشوخ ی که دار دهیم ر یهم گ

 !من ی خدا ی واااااا: دمیخند
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 !چقدر قسم خوردم تا باورش شد گهی :اشرف مزنعمو

 !...ها ی بود طونیش یلیزنعمو شما هم خ_

مهر بانو ،مادرت،نه! اون از اولشم    ی:من و اشرف آره.  ول  زنعمو

 .آروم و خانوم بود

  یاخ_

تو...اشرف   ی که محمد اومد خواستگار   یتازگ   نی:هم  زنعمو

ا  یخواست مرتض  بابات  اما مرتض   نایبا  بزنه.  باورش   یحرف 

  د یخوایبا فروغ م   گفتی بهم زده. م  سا یکه محمد با پر  شدینم

 ...و دی منو مسخره کن

راست   ی ا_ نم  یبابا...  عمو   دونستمیمن  اشرف خواسته  عمه 

 !رو واسطه کنه  یمرتض

 !ی زیچ یپونه نگاه کردم :تو هم نگفت  به
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 شه یشانه  باال انداخت و زنعمو گفت :آره . اشرف که هم   پونه

م بوده.  تو  مصطف  خواستیعاشق  مخالفت   یاگر  بانو  مهر  و 

  .کنه یانیپا در م ی کردن ، مرتض

 مامان  و بابام مخالفن؟ کردنیچرا فکر م _

  !سایبه خاطر پر دیشا دونمی:نمزنعمو

 ! کنمیفکر نم_

بود. قشنگ    ییهوی  یلیو محمد خ   سای:خب بهم زدن پر  پونه

دختره بنده خدا رو دک  یتو برگشت ده یمعلوم بود محمد تا د

 .کرده

 !ستی ن ی نطوریکردم :اصال هم ا اخم

نزنعمو که  اون  ستی:معلومه  پر.  شأن   سای دختره  در  اصال   ،

 !ما نبود ی خانواده 

  چاره ی بدبخت ب  کمی:چرا ؟ چش بود ؟ هر کس ننه باباش  پونه

 هرزه است ؟ گهیباشن د
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 چه طرز حرف زدنه!؟  نی:خدا مرگم بده ا دیلب گز زنعمو

و معلوم   هیک  ستیبعدشم آره ! هرکس خانواده اش معلوم ن 

 ! ست یل اعتماد نقاب  یلیبوده ، خ  یخودش رو سفره ک  ستین

پدر و مادر اشتباه کنن،    یعنی داره مامان ؟    ی:چه ربط  پونه

 تقاص بده ؟ دیبچه با

 ؟یزن یم نهی:االن تو چته؟ سنگ اون دختره و به سزنعمو

 !رو مردم   دیذاریم بیع  ادی:بدم مپونه

روحزنعمو تعادل  دختر  اصال.    ی :اون  با    ستین  ادتینداشت 

ا ا  نایاشرف  اومدن  بالکن همش؟ همون   رفتیم   نجایکه  تو 

 !د یجنب یهست! سر و گوشش م  شی زیچ ه ی دمیشب فهم

 !تهمت نزن ی نجوری:ماااااامانننن اپونه

هم    گهید  ی؟ اون با کس  ی خبر دار  یپونه !تو از چ  ی :وازنعمو

  ی راحت شد ، محمد نامرد   الشیکرد که خ   قیتحق  یبود. مرتض

 !نبود  ینکنه در حق اون دختره! دختر درست
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 زنعمو ؟ یگی راست م_

 نبود ؟ یدختر درست نکهی:ازنعمو

 دختره مورد داره؟  دیکرد فهم قی تحق یعمو مرتض نکهیا_

 !گمی:آره به جون احسان راست مزنعمو

 !عجب _

 :پناه ؟ محمد به تو گفته چرا بهم زد؟  پونه

حرفا   نیبگم زنعمو گفت : نگو پناه جان. ا  ی ز یخواستم چ  تا

  ی برا  د یداشته باش  میحر  شهیتو و شوهرت باشه. هم   نیب  دیبا

 ..مادرانه است حت ینص هی نیخودتون. ا

  .لبخند زدم بهش

 .یکنی و قشنگ تر م  تیزندگ ی نجوری:ا زنعمو

 .چشم زن عمو _
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خ  لبخند غذا.  دور  برم  :من  بلند شد  و  اشرف   بتیغ  یل یزد 

 ! گهی د میوکرد

 . دیخند و

 ی پتو کرد و من هم فکر کردم. به چشما  ریسرش و ز  پونه

 ی . عشقدادیکه بهم م یپهنش. به عشق ی سبزش! به شونه ها

  شه یو هم  شهی تا االن هم   ینداشت و از پنج سالگ  یکه تموم

شا داشت!  وجود  خاط  دیبرام  تکراربه  ،ه  ی ر  وقت    چیبودن 

 !ظلم کرده بودم به قلب عاشقش یلیخ دیبودمش! شا دهیند

 خواد ی دلم م  یاز هر وقت  شیو بستم و حس کردم که ب  چشمام

. همون  خوندیپر مهر برام م  ی . با اون صدا   بودی االن کنارم م

 .که شب قبل از عقد خونده بود ی زیچ

از چ  اومد شب ها   یلیزد که خ  ییزایکنارم نشست و حرف 

تفاوت  ی. هر چند من ببلند بلند گفته و تصور کرده روبروشم

 .کرم رنگش  راهنیبودم به پ رهی تنها خ
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کرد و با دستش چونه ام و باال آورد.  مردمک هاش پر    نگاهم

 .کردم یبود که من توجه نم یاز حس

نوشتم که جسارت نکردم    یاول کتاب  ی و صفحه    نی:ا  گفت

 !بهت بدم. االن گوش کن

 .است یلیطو  ی قصه  عشق“

 !سرو ته یو ب لیطو

  ده یمن در اندوه عشق بارها و بارها زخم شده ، درد کش  قلب

  . و سوخته

 ...ام  دهی همواره عشق ورز اما

 ...رو دارم   ش یکه پ  یتمام لحظات ی برا یکه باش خواستم

 ...تو گم شوم یعاشق ی ا یدر دن  خواستم

و غروب آفتاب را تماشا    میزنیکنار ساحل قدم م   یوقت  خواستم

 شده اند دینگاه کنم که سف تی، به موها میکنیم
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عاشق    شه یکه فاتحان هم  میرا با عشق فتح کن  ایدن  خواستم

 !بوده اند

 .باشند ، جنگ را برده اند  یها که توانستند فاتح قلب زن آن

 .و امثال او  ول معطلند تلریه 

 !جاودانه شدن ؟ ی برا ایدن دنیخون کش به

قلب کند و در چشم معشوق   ی مرد  جاودانه است  که فتح 

 . دیشود و  شعر بگو رهیخ

م  تو ...برا  یرا  خوش  ی خواهم  ناخوش  یتمام  را   یو  تو  ام. 

 ...ابد ی راب  خواهمیم

 ” !یاگر من را نخواه یحت

ه  و نم   یواکنش  چیمن   ! ندادم  و    دونمینشون  دادن  عشق 

انگ وقت  ی ز ی نگرفتن چه حس رقت  به   یحت  یبوده!  لب هام 

 .ازش تشکر کنم  باشیز ی دکلمه  ی تا برا ومدیلبخند کش ن
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 ی ظالم  ی و من معشوقه    رفتیآرش بود که تو فکرم رژه م   تنها

 !بودم

 . اسم آرش دستم مشت شد ی آور ادی با

  نیاولش ا  ی گفته بود رو اون کتاب که قرار بود صفحه    محمد

داده    هیشعر نوشته بود و بهم هد  تیب  هیتنها    سهیدکلمه رو بنو

 .بود

  هیکه به عنوان هد یکتاب 

  .بهم داده بود میتولد هفده سالگ ی برا

  اما حاال

م  خواست ی م  دلم هم  لحظه  سبزها  بودیاون  با  دلبرش    ی و 

 .خوندی و برام دکلمه م شدیم  رهیخ

  محمد نوشتم ی و برداشتم و برا لمیموبا

 ؟  ی چکاره ا_
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  بعد زنگ زد و من جواب دادم ه یثان چند

 ؟  ی من... چطور ی فرار ی : سالم بانومحمد

 ؟ ی سالم! چرا فرار_

 !صبح یرفت  هوی: محمد

 !ندارم  شیپونه باشم آسا شی... من پگهید دی ببخش_

ا  پونه از    ی چشم غره  رفت. محمد صداش و صاف کرد:امان 

 . دست پونه

 ؟ ییکجا_

 .سمت خونه رمی : دارم م محمد

 رون؟ یب میبرامشب  شهیم_

و    شنهادیپ  نیا  هو ی  شدیبشاش شد :چرا که نه! حاال چ  صداش

 ؟ ی داد
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و شمرده گفتم:آخه...آخه دلم برات تنگ  نییو آوردم پا صدام

 !شده

کرد و بعد گفت   :اگر قربون دل مهربونت   یمکث کوتاه  محمد

 ؟ ی گیم یبرم ، چ

 .زدم: خدانکنه  لبخند

  ی هر آدم  خورم؟یم  یبدرد چ  :چرا  نکنه؟ قربون تو نشم ،محمد

  ی دونی. منو مفرسته یم  نیرو زم  زیچ  هیو خدا واسه خاطر  

 فرستاده؟ یچ ی برا

 قربون من رفتن؟  ی البد برا_ دمیخند

 نی! در ادنتیپرست  ی . برادنیبه تو عشق ورز  ی :نه... برا  محمد

خودم و درست   فه یخوب خدا هستم که وظ  ی صورت بنده  

هر روز بگم چقدر دوست دارم و چقدر قربونت    د یانجام بدم و با

 !رم یم

 !محمد_قلبم گوش دادم  ی و بستم و به تپش ها چشمام
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 :جان دلم؟ محمد

 !...! طاقت ندارم ها ای:عصر زود ب محمد

 .:چشم محمد

 !فعال پس _

 .زمی:مراقب خودت باش عز محمد

  طور . خداحافظ   نیتو هم هم _

 . کردم قطع و

از تو گوشام    خوامی پنبه ها رو م  نی: الو ترکوندن تموم؟ اپونه

 .... حالم بهم خورد خبارمیدر ب

 !ی شعور یب یلیو به سمتش پرت کردم : خ بالش

 !؟ی:چته وحش  پونه

 ...من_

 ... دیغذا رو بکش دیای:دخترا  ب  زنعمو
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 ! فوضول خانم دیمامانت به دادت رس_

اتاق خارج شدم و به کمک  دمیشدم و شالم و پوش  بلند . از 

 .نمی ناهار و بچ زیزنعمو رفتم تا م 

  .دلمه بود   ناهار

اگر    گهیشماست زنعمو. م  ی دلمه! محمد عاشق دلمه ها  ی وا_

 خوامی ازت نم  ی چیه   گه ید  یفروغ پز درست کن  ی دلمه    یبتون

! 

درست    ادیدوست داره. اتفاقا  ز  یلی:آره محمد خ  دیخند  زنعمو

 .نجایا ادیزنگ بزن بگوش ب ی خوای کردم . م

  نه بابا_

 .نجا یا ادی:چرا ؟ بگو ناهار ب زنعمو

  برم یعصر م  ادهیدنبالم. حاال اگر ز  ادینه رفته خونه. عصر م _

 .براش
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گرم کردم    شبمی د  ی هست. غذا  ادی. زهیحرف   نم ی:خب ازنعمو

  .چون  احسان دلمه دوست نداره 

 .و سرش و برگردوند 

 فرما شدن  ف یهم تشر ونی: بلههه آقازنعمو

م  به سمت  به  احسان  و  عمو  کردم.  نگاه  سرم  غذا    زیپشت 

که چشماش خواب آلود بود   ی. احسان در حال ومدندیم  ی خور

که دلمه     ی کرد  دارمیهمه منو  ب  نی، گفت :آخه مادر من... ا

  جلوم؟ ی بذار

 .دکتر نگران نباش. برات غذا گرم کردم  ی : آقازنعمو

م  ی ا_ عمرشونو  نصف  مردم  احسان.  هادل  دن،یبابا    ی مه 

 هاااااا ی مامانت  و بخورن. ناشکر

 !گهی دلش د ر یزده ز یپناه. خوش گهی:راست م عمو

 .به زنعمو انداخت ینگاه و

 .کرد  دایتو اون نگاه پر از محبت پ شدی جواب پونه رو م دیشا
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 محبت همون عشق بود؟ ایآ

 همون عشق بود؟  یقدردان

 یمتفاوت   ی ایدوست داشتن هم با عشق دن  یحت  کنمیفکر م  من

  !دارند

افکار م پاره شد:پونه کجاست پس؟    ی احسان  رشته    ی صدا  با

 ناهار ؟ ادیچرا نم

 .خورهیسبک م ی غذا هی. حاال بعد تهی:معده اش اذ زنعمو

 !خوره ی:از بس که آت و اشغال م احسان

 !بگم ی:چزنعمو

 .دهنم گذاشتم ی از دلمه رو تو یکم

 !خوشمزه است  یلیزنعمو ! احسان بخور خ  یگل کاشت  یعنی_

 ...زنهی دلم و م افشی :اصال ق احسان

 نصف عمرت فناست . از ما گفتن_
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  ی چیه   ی و جا  ی قورمه سبز  نی اش رو کج کرد و گفت : ا  افهیق

  دمینم

  .با ولع شروع کرد به خوردن و

 ...خودت  و یخفه نکن_

 .دیتکون داد. عمو خند ی سر احسان

زده نشد و  بعد از اون کمک زنعمو   ی ادیناهار حرف ز  انیپا  تا

 .جمع کردم. ظرف ها رو شستم و بعد به اتاق پونه رفتم

د  ساعت ساعت  سه  دو  تا  احتماال  بود.  ظهر  از  بعد   گهیسه 

 .ومد یمحمد م

 پونه_

 :هوم؟ پونه

 م؟ ینییبذارم ب  لمیف ی خوایم_

 ...کن  فیبرام تعر ای:نچ. بپونه
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 ؟  یاز چ_

 ... :محمدپونه

 !کنم؟ فیتعر یچ_

 ؟ ی راحت قبول کرد  ت یاومد خواستگار ی:وقتپونه

باهام حرف زد . محمد هم حرف زد. قانع کننده بود  _ بابام 

 ...حرفاشون

 ؟ هیازدواج قانع شدن کاف ی : براپونه

 !شهیقانع م ی جور  ه ی یخب هرکس ی. ولهیکاف_

  ی کن   میو قا  ی ز یچ   هی  ی خوایانگار م   یگیکوتاه م  ی :جورپونه

 ...تو حرفات

 !...نه! فقط اون روزا رو دوست ندارم _

 :چرا؟پونه

 کرد یتجربه تلخ تو روزام بود و کامم و تلخ م هیچون رد _
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 ؟ ی:االن چپونه

 !؟ یاالن چ_

 ؟ ی :االن محمد و دوست دارپونه

قلب   ی کردم. فکر کنم دوست داشتن بود که به قلمرو  سکوت

 .زده ام نفوذ کرده بود خی

احسان لبخند   دنیو با د  د یباز شدن در سرم چرخ  ی صدا  با

 . زدم

 .تخت پونه نشست ی هم متقابالً لبخند زد و رو احسان

 ....؟ معده ات ی پونه ؟ بهتر ی :چطور  احسان

 .:خوبم. قرص خوردم دردش آروم گرفت پونه

نخور.   یکن هر خرت و پرت  تی رعا  کمی:خدا روشکر .    احسان

 ن؟یداد یجواب تلفن هم نم  نیصبح  کجا رفته بود یراست
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در   ی لحظه ا  ی و برا   میهر دو شوکه شد  دیکه پرس  یسوال  با

 . به احسان میشد رهیسکوت خ

 اما زودتر از من به خودش آمد  پونه

 “05.10.20 15:31 ” 

 ۷۳قسمت#

 ...گهی . شلوغ بود تو مغازه دی نادر  می:رفته بودپونه

 ! ی زد  امک ی:پ احسان

  ختهی. آف زده بود ملت رمیبود  دیخر  ری خب درگ  گمی:آره مپونه

 !بودن اونجا

 . جا خوردم  قتایحق ی دروغ پرداز ی قدرت پونه تو  از

 نه؟  ایاخر  نی دی! حاال خر نی شد ری: شما هم جو گ احسان

 .زنننی ود. برند و که آف نم:نه بابا بنجل بپونه

 .  تکون داد ی سر احسان
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 .مینی ، بذار بب ی دار  دیجد لمی احسان اگه ف_

 .می نی بب لمیتا ف می گفت و ما به سالن رفت  یچشم

 .کنارشون بودم و بعد به اتاق رفتم  میپنج و ن تا

روشن چشمام.    ی ها  ینگاه کردم. به عسل  نهیآ  ی چهره ام تو  به

 ...میاستخون ی گونه ها

خونه   رفتمیشده بود. کاش م  فی و کث   یام خاک  یزرشک  راهنیپ

 . شدمی و اونجا آماده م

  وارد اتاق شد پونه

 ؟ی خوای :لباس مپونه

 مال تو گشاده برام _

من تنگه.   ی مانتو دارم برا  هی  ی. ول ستیکه گشاد ن  یلی: خپونه

و   ی شبیهم خب همون د  یتو بشه . شلوار مشک  ز یاحتماال سا

 .بپوش
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  ر یکم رنگ . از ز  یهمراه کت صورت   دم یچسبان و پوش  شلوار

  ش ی آرا  یو کم  دمیپوش  ی داشت. روسر  یبزرگ  ی دکمه    نهیس

زنگ   لمیموبا  نمیتخت بش  ی کردم. عطر زدم و تا خواستم رو

 . خورد

سر  دنید  با محمد  خداحافظ  رونی ب  عیاسم  همه  با    یرفتم. 

 .کردم و ظرف دلمه رو از دست زنعمو گرفتم

خودم رو ورانداز کردم . رژ    نهیآسانسور شدم و دوباره تو آ   وارد 

 .لب هام به صورتم رنگ  داده بود ی رنگ رو یلب مات صورت

رو   ی لبخند از    تیرضا  ی از  اون  بعد  و  آسانسور  از  و  زدم 

 .ساختمون خارج شدم

محمد    نی. به سمت ماش  کردی معذبم م  یکممانتوم    یکوتاه

 .رفتم

 .و باز کردم و داخل شدم  در

 سالام _
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 . حال شما حاج خانوم؟کمی:سالم عل  محمد

 ...مخلص شما حاج آقا_

 م؟ ی:بر محمد

 مممیبر_

 ؟  میکرد :حاال کجا بر حرکت

 ...رستوران بلدم هی.  من  دونمینم_

  م ی:االن رستوران ؟ حاال کو تا شام... به نظر من االن بر محمد

 ...دیخر

  ..محمد. برات دلمه آوردم یخوبه. راست_

:ا  محمد گفت  ذوق  ا  ی با  و  رستوران  اصال  دلمه!   نا یجااانم. 

 .لهیتعط

  میزنیپارک. دلمه م میریم

 س یخس ی :ا دمیخند
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وقته   یلی؟ خ  یساحل   میبر  ی و گفت :جد   دیهم خند   محمد

 ! ونجا نرفتما

 .میبر_

  ! خوشم اومدیهست ی:زن حرف گوش کن محمد

تقر  یسمت ساحل  به و  ماش  هی  بایرفت  از  بعد    اده یپ  نیربع 

ن  یکی  ی . رومیو به سمت آب رفت  میشد که   ییها  مکتی از 

 . میمستقر بود نشست

تک  هیو    سرم اون هم دست دور گردنم    هیشونه اش  و  دادم 

 .انداخت

  !که هنوز زنده بود ی به کارون... کارون میبود رهیخ

  محمد_ 

 :جانم؟  محمد

 بود ؟ یک ی عاشقم شد ی بار که حس کرد نیاول_
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 !بار ؟ نی: اول محمد

 هوم؟ _

دوست داشتم.و    یلیخ  شهی. من همستین  ادمی بار  نی:اول محمد

 ..یدوست داشتنم خاص بود. پونه رو هم دوست داشتم ول

 ! ی محبوب تو بود ییدختر دا  ی: ولمحمد

 ؟ ی عاشقم ی دیفهم ی :خب پس چجور دمیخند

حسم به تو   دمیکم کم د   میبزرگتر که شد  گهی :خب د  محمد

ند  یعنیخاصه.     یلیخ نم  دنتیبا  اصال  نبودنت  کنار    شد یو 

تا    ی کردیتو بود. هر محبت که بهم م  ی. همش چشمم پامیب

افتادم که  نیکم کم به فکر ا گهی... دگرفتمیم  ی هفته انرژ هی

 ...میبا هم ازدواج کن دیبا

 ؟یکِ_
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و سه ساله   ستیبود و من ب  :فکر کنم هفده سالت که  محمد

بودم.ل م  سانسمیکه  ارشد   . اون موقع  بودم  . خوندمیو گرفته 

 .مامانم اعتراف کردم شی بار پ ن یاون موقع اول

 ادته؟ی خشیتار_

  ادمه ی.    دیع  ی ها   کیزمستون بود. نزد  ی. ولق ی:نه دق  محمد

  .کردیم یمامان داشت خونه تکون

 ؟ یپرسی چرا م حاال

 ...برام یکن فیتعر خوادی دلم م_

 ! تونستمی کنم و نم فیعمر تو دلم بود که تعر هی: محمد

 .کن فی پس االن تعر_

پناه   گهیخوشحال شد. گفت بذار سال د  یلی:مامانم خ  محمد

خب    ی و کنکور بده بعد. کنکور هم که داد   رهیو بگ  پلمشید

شما... البته خب همون    نیگفت اما جواب کرد  یمرتض  ییبه دا
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  ییدا  ینگفت ول  ی زیمهربانو گفته بود . چ  ییوقت هم به زندا 

 ...محمد و خوادی گفت پناه نم

کردم   ی جمله    یوقت غم شد. حس  پر  و گفت صداش  اخر 

 . پشت اون جمله چقدر درد بود

  !بود ادتی خش ی کاش تار_

 ؟ یچ  خی:تار محمد

 !ی دوستم دار  یلی خ ی بار که حس کرد نیاول_

 !خش ی تار  خورهیم ی: بدرد چ  محمد

تار_ تار  خ یعهههه!  اون  سال  هر  قشنگه.   ادشی  خیخوبه... 

 !ادمهیمن  یول ستین ادتی! تو یکنیم  ف یو ک یوفتیم

که من حس کردم دوستت    یوقت   خی؟  تار  ادتهی  ی:چ  محمد

 دارم؟ 

 نه_
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 ؟ ی:پس چ  محمد

 !...که خودم حس کردم دوستت دارم یوقت خیتار_

  ره ی اش خ  ره یت  ی شونه اش برداشتم و به سبزها   ی و از رو  سرم

 ... شدم و آروم لب زدم :دوستت دارم محمد

و سه   ستیهاش حالت لبخند گرفت و آروم زمزمه کرد :ب  لب

 !نود و شش ورِیشهر

  گه ید  ی ایدن  ی تو   یلحظات  ی صورتمون کم شد و برا  ی فاصله    و

 ...میکرد ریس ی ا

  .من ورق خورد  یاز زندگ ی دی برگ جد اونجا

ما آدم ها کوچکتر از اون    ی ایکه دن  دمیمن اون لحظه فهم  و

از درد  و    ز یما راه گر  ی . قلب هامیکنیهست که فکر م ی زیچ

 ه یو آدم ها هد  ا یکه باز هم مهر و به دن  توننیو م   کننیم  دایپ

 !باشن و خسته یاگر زخم یکنن. حت
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  ر ی شونه اش گذاشتم و با خجالت ، لبم و ز  ی و دوباره رو  سرم

 ...دمیدندون کش

 .که انتها نداشت یشدم به افق رهیخ و

سکوت    ییبایبه ز  ز ی چ  چیه   دی نگفت. شا  ی زی چ  گهید  محمد

ز  یهر حرف  دینبود. شا رو  لحظه  اون  بودن  سوال    ریمقدس 

 !ارونامواج پر آرامش ک ی .سکوت ما و نوا برد یم

 ک یاما تار  میبود  رهی در سکوت به آب خ  قهیچند دق  دونمینم

؟ من  میجا شام بخور هی میشدن هوا باعث شد محمد بگه :بر

 ... گرسنه ام یحساب

 م؟ یقرار شد دلمه ها رو بخور_

 ن یرستوران هم   هی   میگرم بشه. به نظرم بر  دی: اونا با  محمد

 .اطراف

 .. میبر_
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عج   و شدم...حس  خ  یبیبلند  حالش  اما  محمد   ی لیداشتم. 

بود    یکشت  ی که رو   یو به رستوران  میراه رفت  ی خوب بود. کم

 .میداشت ؛وارد شد یکیش  یلیخ ی و نما

  ی نشستم و به منو نگاه کردم. محمد با حلقه اش باز  زی م  پشت

 .کردیم

 که برم سفارش بدم؟  ی :انتخاب کرد دیلحظه بعد پرس چند

 .ی مرغ سوخار_

 ؟یدنی:نوش محمد

 !آب_

که  اطرافم    ییگفت و رفت تا سفارش بده . به آدم ها  ی ا  باشه

جوان بودند و لحظات رو به   ی زوج ها  شتریبودن نگاه کردم. ب

 .کردنیم ی سپر یقوقت عاش

 ستاد یتپل مقابلم ا ی پسر کوچولو  هی

 خوشگل؟ هیو ناز کردم:اسمت چ سرش
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! درضمن پیخوشت  یخوشگل . باس بگ  گنی: به مردا که نمپسر

 .است یاسمم ارم

  .ایآقا ارم دی خنده گفتم :بله ببخش با

م  ا یارم بش کنمی:خواهش  من  شوما  اجازه  با  بغل   نجا یا  نمی . 

  اقاتون امر کردن یعنیدستتون. 

 اقا مون ؟_

 !گمیرو م  پهی چش سبز خوشت نی:هم ایارم

 امر کردن...؟  یچ_

 !انیشوما ، تا خودشون ب شی پ میای: امر کردن ما ب ایارم

 . شدیکه الت بود؛ واقعا جذاب و بانمک م ی بچگانه ا لحن

که هم قد محمد   ی شدند.   مرد  ک ینزد یجوان  ی با آقا محمد

 دهیکش  ی به تن داشت.  چشم ها  ی بود و کت و شلوار سرمه ا

 ترسناک بود  یو نافذ بود. نگاهش کم زی که ت یمشک ی 
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شاهرخ هستند، مهندس ناظر  پروژه   شونی:پناه جان ا  محمد

  .خوب من ی و از دوستا دمونیجد ی 

 . :خوشبختم ستادمیا

 . رو گرفت ایکرد و دست ارم   مانهیصم یخوش و بش شاهرخ

 .با نمکه یلیاقا پسرتون ماشااهلل خ_

 ... می:چاکر ایارم

 ! الت شده دایو شاهرخ  گفت :جد  میدیخند همه

 . با مزه است یول_

  پناه خانم نی:لطف دار شاهرخ

د  و من  جان  محمد:محمد  سمت  کرد  دراز  برم.    گه یدست 

  خوشحال شدم آقا

 !مهمون من شو نیبابا کجا؟ بش ی :ا محمد
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و رو ببرم ،مادرش    ا یارم  دی:نه قربونت تعارف ندارم. با  شاهرخ

 ...میمنتظره... آقا خوشحال شد

هم    شی پ  شمیخوشحال م   کنمی:به جان تو تعارف نم   محمد

 ...امشب  و  میباش

  شمی مزاحم م تونی:حاال انشاهلل بعد عروس شاهرخ

 ...دستش رو فشرد :انشاهلل با خانومت محمد

کم  رنگ شاهرخ  رو  ینگاه  خوش  با  اما  شد   یی غضبناک 

 ...کرد و همراه پسرش از رستوران رفتند  یخداحافظ

 و با ذوق گفتم  نشستم

 محممممد ی وااا_

 :جانم محمد

 ...رفتیشدم. کاش نم ایاعتراف کنم که عاشق ارم دیبا_

 ...:از اون حرفا بود هااا محمد
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 ؟ یکنیم ی بچه هم حسود  ن ی:به ا دمیدخن

خ  دیخند فقط  ز  رهیو  کرد.  داغ    رینگاهم   ، داغش  نگاه 

 ...شدمیم

 اباشه؟ی . امشب ارمادی خانومش هم ب  شدینم_

 ... : نه محمد

 !چرا ؟_

  آشوبه  یو حساب  شنی: چون  شاهرخ و زنش دارن جدا ممحمد

 ام جمع شد :چرا؟  افهیق

 !با هم سازنی:نم محمد

 ؟  شهیم ی چ ا یارمپس _

 “06.10.20 14:54 ” 

 ۷۶قسمت#

 ؟  ی خوری لبخند زد :حاال تو چته غصه م محمد
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 !سخته یلیطالق خ  ی بچه  شهیگناه داره بچه! م_

  ی سخته برا  نامی : موندنشون کنار هم و دعوا و مرافه و ا  محمد

 !بچه

 یکی  دمیبراش. من د  شهیخال م  هی  ییطالق و جدا  یاره ول_

 !بود نجور ی رو که ا

  میندار لیفکر کرد :از دوستات؟ تو فام یکم محمد

 .اره . همکارم . الهام_

 ... کرد :همون دختره که اخم

 !آره _

کرد  .   انتی:اون ذاتش خراب بود که اون جور به تو خ  محمد

 .به طالق نداره یربط

 ه یبنده هاش و    ی ! خدا همه  ستیذاتش خراب ن  یک  چیه_

. دنی م  رییومشکالتش که آدم و تغ  استیدن  نی. ا  سازهیجور م

 !خواد یو م یما پاک ی فطرت همه  کهیدر حال
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 فطرت الهام  و آرش ؟ ی:حت محمد

 ! فطرت الهام و آرش یحت_

که خراب  یساختمون هیشب ی ز ی... چختیدلم ر ی تو ی زیچ و

 .شهیم

ا  ره ید بهم خبا لبخن  محمد که   یمهربون  نقدریبود :خوبه که 

که داشتن قضاوتشون   یطیو با شرا  یآدم ها رو ببخش  یتونیم

 !یکن

من ،   ی فکر  ی خبر نداشت که آشوب ها  یزدم و کس  لبخند

 .داد یهم سوق م  یوانگیمرا تا مرز د  یگاه

 ...ییِحاج دا هیخصلتت شب نی:ا محمد

رو تو گوشم کرده.   زای جور چ  نی ا  شتر یمامانم ب  یول  دونمینم_

 !که قضاوت ممنوعه

 .:دست مهربانو خانم درد نکنه محمد
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  ی ها  نیتر  بایز  یتر شد . مهربانو و حاج مصطف  ض یعر  لبخندم

من بودند که با فکر کردن به اونها قلبم ماالمال از شور    یزندگ

 . شدیو شعف م

غذاها   نیغذا رو... مردم از بس ا  ارنیچرا نم  دونمی:نم  محمد

 ! دمیخوش مزه رو د ی 

 ارنی ! صبر کن مگهید ییشکمو_

، ساکت شد   لشیموبا  ی بزنه که با صدا  یخواست حرف  محمد

 .و به صفحه اش نگاه کرد

 .مانهی:پمحمد

 .. ردمون و زدن میبا خنده اضافه کرد :فکر کنم لو رفت و

 . تماسش رو وصل کرد 

پمحمد بله  .چمانی:  ب  ی...؟  منه.  با  ... میرونی؟...پناه؟...آره 

 ...صداست یب شیالبد گوش دونمینم
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حرف   مان یشدم . انگار که پ  رهی محمد خ  ی دقت به چهره    با

نه جوابش و داد.بعد . محمد هم فقط با آره و  زدیبهش م  یمهم

 .کرد  یهم کوتاه خداحافظ

 ؟ گفتیم یچ_

 .از حرف داشت  یی ایتو چهره اش بود.  نگاهش هم دن  اضطراب

 !...؟مانیپ گفتیم یمحمد؟ با توام! چ_

بود    شهیکه محکم تر از هم  ییو با صدا  دیکش  یقیعم  نفس

 !. نگران نباشستین ی ز ی آروم گفت :چ

 گفت پس ؟  یخب چ_

 ؟ یکنی آروم تر... چرا شلوغش م!  سی:ه  محمد

  نگاهش کردم یعصب

 .گمیبهت م نیتو ماش می :پاشو بر محمد

 .سرم بود ی سست شد. هزار جور فکر تو بدنم
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  ایرفت تا حساب کنه    شخوانیبلند سمت پ   ی با قدم ها   محمد

  . هم کنسل. بعد هم از  رستوران خارج شد دیشا

دهنم    دنبالش کردم.   تند  پا   . افتادم  . راه  بود  خشک شده 

کش  و  بازوش   . نداشتم  ا  دم یتحمل  جاش  سر   ی ول  ستادی. 

 برنگشت 

 !. جون به لب شدم  خب شدهی محمد! بگو چ_

 “07.10.20 16:09 ” 

 ۷۷قسمت#

 یسمتم برگشت. به خاطر  تند راه رفتن و البته استرس  کم   به

 نجوری شد:پناه چرا ا  رهی چشم هام خ  ینفسم بند اومده بود . تو

 ؟ یکنیم

 . نگاهم پر از ترس بود دمیرسی شانه اش م تا

 شده؟یزدم : چ لب
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 ی محمد دستم رو گرفت  و درحال  میبود  ستادهیپارک ا  وسط

  یگفت : نگران چ  کردیرتب ماش شالم رو م  گهیکه با دست د

 به من نگفت  ی ز ی چ  مانی... پزمی نشده عز  ی زیپناه؟ چ    یهست

! 

  بکشم که مانع شد رونیدستم و از دستش ب  خواستم

 ؟ ی پس چرا غذا نخورده بلند شد _

و    دی. ظاهراً مهمون دار  دیایخونه. االن ب  دیای: گفت ب  محمد

 . ادیب دیبابات گفته پناه با

 !نگاش کردم جیگ

 ! گفت نقدری: هم  محمد

  ؟ یچه مهمون یعنیبستم و گفتم : پلک

. پس عجله  میسفارش کرد زود تر بر   یمصطف  یی: دا  محمد

 ! چه خبره مین یبب میکن بر
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انگار   ی آروم  ی   باشه هم  من  و  برداشت  قدم  محمد   . گفتم 

 .شدمیم  دهی دنبالش کش

و گرفتم .   مانیپ  ی در آوردم . شماره    بمیج  ی و از تو  لمیموبا

  !داشتم  یبیعج  ی . دلشوره  دادی چند بوق خورد. اما جواب نم

نشستم و محمد هم   نیماش  ی . تو میدیمحمد رس  نیماش  به

پ  عیسر ب  شماره  دوباره  کرد.  در    مانیحرکت  و  گرفتم  رو 

  اخر جواب داد ی لحظه 

 : جانم پناه؟ مانیپ

 ؟  یبه محمد گفت ی؟ چ شدهی ؟ چ مانیپ_

 ! :پناه محمد

 .نشده ی ز ی قربونت برم. چ یچی :ه مانیپ

 یصدام ولرزون کرده بود . فکرم هزار جا م   یو نگران   دلشوره

 رفت 

 !افتاده ؟  یاتفاق یکس ی ! برا شدهیتو روخدا چ مانیپ_
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. بابا گفت  می. همه سالمن. مهمون دارزمی. نه عز  ی:نه اجمانیپ

 ...ی ایب میبهت بگ

 ؟ یمهمان؟ ک_

جا  مانیپ جان  پناه   : گفت  و  کرد  من    ست ین  ینگران  ی من 

 . می. ما منتظر نیایب اطی. با احت  زمیعز

گرچه نرم    مانی . کالم پ  دی چیگوشم پ   ی بوق ممتد تو  ی صدا  و

 !و مهربان بود اما نتونسته بود دلشوره ام رو برطرف کنه 

  دونستم یشدم. م  رهی دادم و به مقابلم خ  هیتک  شه ی و به ش  سرم

هرگز    مانیخبر بد رو داشته باشم. گرچه پ  کی انتظار    دیکه با

 تونستمی همه سالمن م  گفتیکه م   یو وقت  گفتی دروغ نم

 .احت  کنمبابا  ر ضیو از بابت قلب مر المیخ

سرم و چرخوندم. مقابل خونه پارک کرده   لی توقف  اتومب   با

  .بود

 .شدم ادهیدلهره پ با
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 فونیهم در و قفل کرد و همراهم به سمت خونه اومد. آ  محمد

کردم  و  یرو ط  اطیبعد در باز شد. طول ح ی رو زد و لحظه ا 

از پله ها باال رفتم. کفش هام و در آوردم و نگاهم به کفش  

موند که احتماال مال مهمان بود!   یرنگ  ی اسپرت سرمه ا  ی ها

  ک ی مال    تونستی کفش ها نم  ن یمرد بود! و ا  ک یپس مهمان  

 !باشه ریمرد پ 

بردم و قبلش به محمد نگاه کردم.   ره یو به سمت دستگ   دستم

نشانه    ی سر داد و دستش رو کش   ننایاطم  ی به  و   دیتکون 

 .گذاشت  رهیدستگ  ی رو

صدا  با در  شدن  م  مان یپ  ی باز  حرف  داشت  قبلش    زد ی که 

 .ساکت شد

راهرو . سمت راست  ستادیمقابلم ا  مانیراهرو شدم که پ  وارد

  .؛اتاق من بود میبه سالن بزرگ خونه وصل بش نکهیقبل ا

 .سالم کرد و اشاره کرد که وارد اتاق بشم  مانیپ
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 . تختم نشستم ی شدم. و رو  وارد

 ...من با محمد صحبت کنم  نجایا  نیلحظه بش  هی:پناه    مانیپ

  .گفتم ی باشه ا یتعجب و نگران  با

 .شدم رهیام خ ده یترس  ی به چشما نهیآ ی شدم و تو بلند

هست  و چرا حتما   یکه اون مرد احتماال جوان ک  دونستمینم

با رو  چنهی بب   دیمن  عج  ی زی .  اتفاق  از  خبر  قلبم  رو    یبی ته 

 . دادیم

لب هام    ی برداشتم و رو  زمیم  ی رنگ رو از رو  ییلب هلو  رژ

  .دمیکش

رو باز کردم تا گل    زم یم  ی شالم بردم و  کشو  ر یرو ز  موهام

آرش ته کشو ، دوباره تنم   ی کادو  دنیکه با د  ارمیدر ب  ی سر

ا  کی.  دی لرز فکر  از  واقعا   نکهی لحظه   ، باشه  آرش  مرد  اون 

 .دمی لرز
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 د یزدم که چرا با بیساعت موندم! به خودم نه ی جعبه  رهیخ

 ...ادی؟ و اصال  بر فرض هم که ب ادیما ب ی ارش به خونه  

 .دن یو بهش نم  داریمن که اجازه د ی  خانواده

 !؟ یچ بودی . اگر ... اگر واقعا آرش مدی کوبیتند م قلبم

 کردم؟ یبرخورد م ی چطور دیبا

که من عقد کرده ام   دونستی؟  حتما م زدم یحرف م ی چطور

 ؟ یچ ی ...برا  نهیمنو بب خواست یو اگر م 

باش   تونستمی؟ بخشش ؟ عرق کردم. نم  تیحالل   ی برا  دیشا

بخش شم.  همه    دهیروبرو  و   ی زیچ  ی بودم!  گرفت  ازم  که 

  یاهیس یبودم!  حس کردم فشارم افتاد. چشمام کم دهیبخش

 .رفت

 ! مانیتخت نشستم به انتظار پ ی رو  دوباره

 !از باور بود که آرش باشه  دور

 بود ؟ یاگر اون نبود ؛ ک یول
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  .و محمد داخل شدند مانیبازشدن در سرم و باال آوردم. پ با

 مهمون؟ نیا ه ی؟ ک  شدهیچ_

به محمد نگاه کرد و محمد کالفه و سر درگم گفت :    مانیپ

 ...نیبرو خودت بب  ایب

 !:محمد دیغر مانیپ

 یبراش بگ  ی خوایم  ی. محکم گفت : چومدیکوتاه ن  یول  محمد

 ...حرف بزنم اگر  تونمی؟ بذار خودش بره بفهمه. من نم  مانیپ

 فهمم یشدم و به سمت در رفتم :حق با محمده... خودم م  بلند

 :پنااااه مانیپ

  ستادمیا

 :بذار اول بهت بگم مانیپ

  !ه یخب! چه کار فهمم یخودم م_

 ... :پناه محمد
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نکن   یپس  سع  یهست  ی هام و گرفت :تو آدم  جسور  شونه

 !ی خودت و بباز

 ! چه خبره  نمی. بذار برم ببرهی محمد! دلم هزار راه م_

 گوشم گفت :قبلش بهم قول بده ری شد و ز کمینزد

 ؟یچ_

 !خودت و... قول بده پناه  ی بازی:قول بده نم محمد

 !یکنینگرانم م ی بغلش بودم: دار ی تو

وقت  محمد ه  ی :تا  تنها  ست ین  یچی من هستم   ی بخوا  ییکه 

  !ی نگرانش باش

 برم؟ _

 برم یم  دارمیزنم و بر م  ی . قول ندی بر  ذارمیم  ی :قول بد  محمد

 ...خودم ی خونه 

  کردم دای پ یبی لحنش حس عج از



Page 324 of 1486 

 

 ... دمیقول م_

رفتم   رونی بهم زد. از اتاق ب  یبخش  نانیکرد و لبخند اطم  رهام

 .و به سمت سالن رفتم

بابا و مامان که نشسته بودن لبخند زدم.  هرچند اون   دنید  با

ها جواب لبخندم و ندادند. مرد جوان  پشتش به من بود . با 

سمتم   ی صدا به  و  بشه  بلند  شد  باعث  که  دادم  سالم  بلند 

 .برگرده 

اون   ییبایرو به ز  یکس  چیکه تا اون لحظه ه  کنمیم  اعتراف

 .بودم  دهیمرد ند

ر  دیسف  پوست زاو  ی مشک  شیو   ، ب  هی رنگش  و   ی نیفک 

  ی داشت! هرچند لب ها  ییبایو ز   ی جد  ی   افهی...قشی استخون

و جد بود  باز شده  لبخند  به  فرمش  حس   گهید  تشیخوش 

بود.   بایز  یسادگ  نی روشن  چشماش در ع  ی. و عسل شدینم

 . بهم داد یتو همون لحظه حس خوب  دیشا
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  دیچی زد و صداش رسا و محکم تو فضا پ لب

 !...من ی ! خدا؟ییپناه تو_

بود . متعجب بودم که از   ی که البته مسر  ی زدم .لبخند  لبخند

 .شناسهی کجا من و م

 ...نیبش ایب ؟ ی سادیچرا وا_

مبل نشستم و    ی و حرکت دادم و به سمتش رفتم. رو  پاهام

  منتظر بهش نگاه کردم

 ... آقا شناسمیمن شما رو نم _

ا  نیا بدون  کرد:حاج  نکهی بار  نگاه  بابا  به  کنه  نگاه  من   ی به 

 من با پناه تنها صحبت کنم؟ شهیم

جور صحبت   نی گفت :تنها؟ خب ... خب هم  ی با نگران  مامان

 .دیکن

زد و خطاب به بابا    ی شد. پوزخند  نینگاهش خشمگ  رنگش

  ؟  دیری از حاج خانوم اجازه بگ دیبا ای شهیگفت :م
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 .دمیگفت که نشن  ی زیو آروم چ   د یلب گز مامان

بر  زی م  ی رو رو  حشی تسب  بابا تا بچه ها    میگذاشت :خانم ما 

 ...حرف بزنن

 ...ی:مصطف دینال مامان

همون   ی صداش و ادا  ی تو  ختهی رو ر  ایحس کردم تمام غم دن  و

 !یکلمه. مصطف کی

 ...ستیبچه ن یعل ری...امی :نگران نباش مهربابا

 !بود ؟ یعل ریو خشن ام  پیپسرک خوشت نی ! همیعل ریام

تو     ی. ولیعل  ری طعنه گفت :بله مهربانو خانم... بزرگ شده ام  با

 !سر خرمن بلد نبود ی که وعده  یدامن کس

  ؟ یزنی حرف م  نجور ی آقا؟ چرا ا یگیم یشده بودم :چ یعصب

جلو   یبگ  ی خوای م  یبهش..؟! آقا هرچ  یگینم  ی زی بابا چرا چ_

 ...مادرم و پدرم بگو اصال
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 ...صداش و باال برد : پناه بابا

 . شدم ساکت

حرفاش و بزنه. شما    یعل  ر یاتاق. تا ام  میری:پناه جانم...ما م  بابا

 ...هم گوش بده

! بابا و مامان   گفتیطور قاطعانه م  نیا  ینگفتم . وقت  ی زیچ

 .نگاه کردم  یعل  ریرفتند.  دستم و مشت کردم و به ام

 !:نگاهت با جسارتهیعل ریام

 .کردم اخم

 !حرفات و بزن _

  .خودم و جمع کردم یکم

بابات ه   یعل  ر یام ب  چی:  و حرفم و بهت   ام یوقت نذاشت من 

 ...شده مونیبزنم پناه! حاال پش
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... با پسر ی عقد کرد  دمی زد :شن  ی کرد و لبخند پر درد  مکث

 ...عمه ات

 اوهوم _

 .برداشت یزد . بلند شد و چند قدم عصب  ی پوزخند

اشکال نداره. همه   ی! ول  رید  یل یکردم.خ  داتیپ   ری:د  یعل  ریام

 م یکنیو از اول شروع م یچ

 “10.10.20 12:14 ” 

 م یاهلل الرحمن الرح  بسم

 ۸۰قسمت#

 .و واج نگاهش کردم هاج

مصطف  ادامه آقا  :حاج  خ  یلی...خ  یداد  منو    یزندگ  یل یزده! 

دارم گردنش... تو رو به من بده ازش   نید  یلیخراب کردن ! خ 

 ... گذرم ! حاالم قول داده که یم
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نم  کردمیم  حس قلبم  عمزنهیکه  نفس  اما    دمیکش  یق ی! 

 .بزنم  ینتونستم حرف

برات بگم    امیروز و... که ب  نیا  دمیانتظار کش  ی لی:خ  یعل  ریام

  !. برات حرف بزنم... که منم سهم داشته باشم از تو

و هفت سالمه.    ستیام.  ب  یمیکر   یعل  ریحاال بگم... من ام  بذار

!  یلی. خ  دم یکش  یسخت  یلیام خ  ی .. پناه! من تو زندگلمیوک

ندارم. بعد    ادیازش به    یچیسه سالم بود ؛پدرم مرد . ه  یوقت

از اون من موندم و مادرم. مادرم همه کار کرد تا شکم من و  

 !کنه! همه کار کرد پناه ریس

نفس گرفت و ادامه داد:شش سالم   یبغض آلود شد ول  صداش

 ...که بود

؟ چرا به پدر من   هیربطش به من چ   نا یو قطع کردم :ا  حرفش 

که    یگی ؟ چرا م  یزنی؟ چرا به مامانم طعنه م   یکنی م  نیتوه

 ...من
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 .ادامه بدم نتونستم

  ه که مانعش شدم  ریکنارم نشست و خواست دستم و بگ  اومد

  ی زندگ   نِیتر  زی:اشتباه نکن پناه! تو بعد از مادرم عز  یرعلیام

 !یمن

 ... اقا_

من    دونهینم  کهیمرت  نیخودت نگو که ا  شی:نترس! پیعل  ریام

 !من ارجح ترم از محمد ی! ولدونمی شوهر دارم! م

 خفه شووو_

سر  بلند  . رو  عیشدم  رو  انگشتش  با  و  شد  لبم   ی بلند 

 !گذاشت:من برادرتم پناه

 ؟ یوا رفتم و لب زدم :چ  ی لحظه ا  ی برا  دمیکه شن  ی جمله ا  با

  .. نشستمنم یکرد تا بش  تمیهدا  یعل ریام
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تعر  واشی  واشی  خواستمی:م  یرعلیام . خودت   فی برات  کنم 

 ...که ی باعث شد

  دیواضح بگ شهیم_

 !صبور باش کمی. هی:قصه ش طوالن یرعلیام

 !کوتاه و واضح _

! قاطع و جسورانه! هم نگاهت ، هم یگیزد : مثل من م  لبخند

 !کالمت

رو تر کرد : پدرم که فوت شد ، مادرم ،افسانه،مجبور به    لبش 

... حاصل ازدواج  یازدواج دوباره شد. تو حاصل ازدواج دوباره ش

 ! فرهمند  یافسانه و حاج مصطف

اون آرش بود!    ی بستم . حس کردم که مردم! کاش جا  چشم

 .روبرو شدن با آرش راحت تر بود

منو   نکهی . به خاطر ا: پدربزرگت مامانم و مجبور کرد  یعل  ریام

زن دوم پدرت شد! پدربزرگت ، پدرت و مجبور    رن،ی ازش نگ
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! شهیم  یافسانه موندن  نجوریا  گفتیکرد تا افسانه باردار بشه. م

افسانه تو رو به    ینازا شده بود. وقت  مانیچون مادرت هم بعد پ

فرار کرد. مادرم عاشق پدرم    هآورد ،من و برداشت و شبون  ایدن

. مجبور شد بره. داد یرش به ازدواج با پدرت آزارش م بود و اجبا 

 چینذاشتن که بمونه! ه  یعنیمجبور شد چون خودش و رو ...  

نم فقط خواستشی کس  بود.  شده  فرهمند  خانواده  !سربار 

...! که نگن عروس فرهمند ها ول  ابروش  از ترس  پدربزرگ 

 ...کرده رفته! وگرنه که

 دم یکش  غیاراده ج یباز کردم وب چشم

 ...کنمی! برو ! باور نمیگی! چرت میگی خفه شووووو. دروغ م_

. محمد هراسون خودش و بهم رسوند . و منو به دیلرزیم  بدنم

ج  دیسمت خودش کش هنوز  و  افتادم  بغلش  تو   زدمیم  غ ی. 

 !یگی چرت و پرت م ی دار:

 .اومد  رونیب بابا
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. خودم و از  دمی شنیاصال نم  یول   زدیگوشم حرف م   ر یز  محمد

 .آغوش محمد رها کردم و به سمت بابا هجوم بردم

 !مگه نه بابا؟ گهیبابا! داره چرت م  گهیم یچ_

 ! دادینم یجواب بابا

رو خدا  _ تو  اقات    ی زیچ  هیبابا  ارواح خاک    ی زیچ  هیبگو... 

 !بگو

 ...:آروم باش پناهم بابا

؟ بگو بابا! جان پناه   گههههیم  یپسره؟  چ  نیا  گهیم  یبگو چ_

  !بگو

 ؟  زمیبگم عز ی:چ بابام

 !؟ گهی:بگو ... بگو ...راست م دمینال

 ...بابا جان گه یبا دلهره گفت :راست م  بابا
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که اشک هام   یرفتم . عقب عقب قدم برداشتم و در حال   وا

 ...گهیزمزمه کردم :راست م  ختنیریم

:مهر بانو ...مهربانو مامان من    دمی و برگردوندم و آروم پرس  روم

 !؟ ستین

 ...ستیگفت :ن دیلرزیکه م ییبا صدا بابا

 !...ستی.  زمزمه کردم :نرفتی م جیگ سرم

 ن؟ یو افسانه ازدواج کرد :تو دم یرفتم و پرس  ی ا گهید قدم

 !...نی نگفت . زمزمه کردم :ازدواج کرد ی زیچ بابا

ام   حاال به   ستاده یا  یعل  ری مقابل  و  آوردم  باال  و  سرم  بودم. 

روشن     ی ها  یعسل   نی. ادمیفهمی چشماش نگاه کردم. حاال م

 ! دمیدیم نهیرو هر روز تو آ

 !؟  یتو  برادر من_

: با    دم یاش کوب  نهی نگفت.  با مشت به س  ی زیهم چ   یعل  ریام

 پسر افسانه ؟ ؟یتو ام... تو برادر من
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 ...من گفت آره  ادیاز فر شوکه

 ...یکردم:آره تو برادر من زمزمه

روبرو م بود. چشماش  مانیو کج کردم به سمت اتاقم .پ راهم

 ...غم زده بود. رد اشک رو گونه اش بود

  !برادر منه مانیپ _

 ... زد و گفت آروم باش قربونت برم یلبخند دردناک مانیپ

 . کنارش رد شدم و به اتاقم رفتم از

 !...ادیتو اتاقم ن یکس_

سقف   ی   رهیو خ  دمیتختم دراز کش   ی . رودمیدرو بهم کوب  و

 .شدم دیسف

.. مهربانو مادر من نبود ؟ بابام افسانه رو گرفته بود به .مهربانو

اصرار آقا جون ؟ بعد افسانه من و ول کرده بود رفته بود؟ چرا  

رو برده بود ؟ مگه من بچه   یعل   ریمن و نبرد ؟ چرا فقط ام

 اش نبودم ؟ 
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  ی مرد ی عشقش بود! من بچه   ی بچه  یعل ریزدم! ام   پوزخند

 .کرده بودن لی که بهش تحم

آقاجون و قبول کرد ؟    شنهادیکار و کرد ؟ چرا پ   ن یبابا ا  چرا

ظلم و به اون زن کرد و چرا اون زن ظلم رو در حق    نیچرا ا

 من کرد؟ 

 بودن ؟ یظالم ی پدر و مادر من آدم ها چرا

مهربانو هم ظلم   ی مهربانو  چرا نه...  نبود؟  مادر من  مهربونم 

  !کرد. دروغ گفت به من

 !همه مدت ازم پنهان کردن  نیا چرا

تو  کیمن  محصول    چرا من  چرا  ؟  بودم  ظالمانه   ی ازدواج 

 !همواره مورد ظلم قرار گرفته بودم...؟  میزندگ

شدن بود.  احساس   یافکار  در مرز متالش نیاز هجوم ا   سرم

 ! خواستی کس من رو نم چیداشتم. انگار که ه ی بد

  افسانه نه
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! در اتاقم باز شد و قامت یحاج مصطف  یمهربانو و نه حت  نه

 .دمیمحمد رو د

 :اجازه هست ؟ محمد

ربط   خواستی م  دلم چه  محمد  به  اما  بزنم  داد  سرش   ی که 

 ...داشت ؟! اصال بهش قول داده بودم که

تخت نشست    ی سکوت من در و بست و داخل شد. کنارم رو  با

  و بهم نگاه کرد

  :پناه محمد

 . حرف زدن نداشتم ی ندادم. حوصله  یجواب

  ی رفتی... مییاز دا  ی کردیهات که قهر م  ی:مثل بچگ  محمد

 !جز من  کردینم  داتیپ  یک  چیو ه  ی شدیم  میگوشه باغچه قا

  شهیقلب دردمند من بود! هم   ی ناج  شهی ! همگفتی م  راست

هام   ی که اسباب باز  یهام بود! موقع  ه یبود! موقع دردام و گر

 یموقع  کردن،یمامان دعوام م   ای که بابا     ی، موقع  شدی خراب م
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کالس   ی که با دوستام جا  ی، موقع  کردمیکه امتحانم و خراب م

که آرش    یموقع  یت! حدیفهمیم   مانیو پ  ی نادر  رفتمیم  یتیتقو

 !ولم کرد 

 ...حاال هم هست و

از فشار درد    کردیبود! و بودنش من رو رها م  شهی هم  محمد

 !ها

 ن یا  ی بود که من رو تو  یتنها کس  دیبود و شا  شهیهم   محمد

 ! خواستیو م  خواستی م ایدن

 ! زدیاز من دلش و نم یتلخ  چیکه ه خواستی م اونقدر

: نب  چشم خانومم  پر    نمیبا شصتش گونه ام و نوازش کرد 

 ...هاش  هیگر ی من و نذاره برا ی  نهی اشک باشه و س

 .گلوم و درد آورده بود اما قورتش دادم بغض

 .قربونت برم یش  یدلم! بذار خال  زی:نخور بغضت و عز محمد

  محمد ستیحالم خوب ن: دیاشک از گوشه چشمم چک قطره
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! یکن  هی! گری! غر بزنی!  اومدم که حرف بزندونمی:م  محمد

 خانومم ی کن یاومدم که خودت و خال

 ...شمینم   یخال  نجوریا_

 .فهممی: سخته  م محمد

 نکه ی! ایچ  یعنیمادرت ولت کنه    نکهیا  یفهمی! نم یفهمینم_

بوده برات زن گرفته اونم ظالمانه  نیزم  ی رو ی پدرت که خدا 

 !یچ یعنی

که   یمنف  ی زایچ   نینبوده!  به ا  ی نجوری: پناه خانومم. ا  محمد

برات کم نداشته   یچیه  ی مهر  یی. زندازمیعز  یفکر کن  دینبا

 !از مادر بودن

واقع  یول_ چ  میمادر  چه   ی همه  اون  گذاشت!  کم  برام 

 ن ینه ؟ اصال بعد ا  ایبرام    شهیم  یهووش مادر خوب  دونستیم

 ؟ یهمه سال پسرش و فرستاده دنبال من که چ 
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 داد ی که دستش تو موهام بود و حالتشون م  ی در حال  محمد

منف فکر  پر  سرت  که  افسانه    ه ی:االن  کردن  قضاوت   ا یوقت 

 !ست ین یحاج مصطف ایمهربانو 

 ! گرفته یل یکنم محمد ؟ دلم خ کاریچ_

 ...نمیبغلم بب ای:ب محمد

س  نشستم به    و  سرم  تک  نهی و  رو  ه یاش  و    ی دادم.  موهام 

 .دیبوس

ما ؟  اونجا فکرت آزاد تر باشه   ی خونه    میبر  ی خوای:م  محمد

 ... دیشا

 ...جا ببر فقط  نیبگم من و از ا خواستمی اره... اتفاقا م_

 : چشم پناه خانوم دیخند محمد

با هم. اگر شده    میگذرون یها رو م  یو نوازش کرد :سخت  موهام

پنجره بمونم و بارون بزنه و تو از تو پنجره برام   ی تا صبح پا
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هاشم  یبگ پسره  اذ  یکه  و   تتیخواسته  ترسوندت  کنه! 

 ... کرده دتیتهد

 ؟ ادتهیاش بود:محمد! تو ...تو هنوز   نهیرو س سرم

و د  یدون ی:نم  محمد  اون شب من  به خی کرد  وونه یکه    الی! 

 یدون ی! نمیاز ترست بهم بگ  یخواست   ییخودت پنهون از دا

 !دعوا گرفتم یاون روز با هاشم ی و فردا ختمی چقدر بهم ر

 وونهی :د دمیخند زیر

 !نه عاشق وونهی:د محمد

باز شده بود.   راهنشیپ   ی باال   ی و باال تر آوردم . دکمه    سرم

  آروم دکمه  و  بستم و گفتم

 !ی مراقبم بود  شهی خوبه که هم_

بوس  میشونیپ دا  دیو  به  برم  من   : زد  لبخند  که    ییو  بگم 

 . خونه برمتیم

 خونه عمه ؟_
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 !خودم ی خونه  ی زد :اگر بخوا چشمک

رفت    رون یز اتاق که بنثارش کردم و اون بلند شد . ا  ییپررو

ساک   هی  ی رو تو  یشخص  لهیلباس و وس  یمنم بلند شدم و کم

 .کوچک جا دادم یدست

مسئله   نی! تا با ایفضا... از حاج مصطف  نیاز ا  بودم یدور م  دیبا

. دوباره بغضم شدت گرفت .ساک و بستم و  آماده    ومدمیکنار م 

 ... :پناه گفتیمحمد که م  ی . با صدا ستادمیا

لبخند    یعل  ری. ام  کردیاتاق خارج شدم. بابا شرمنده نگاهم م  از

 !پناه   میبا هم حرف بزن دیزده بود :بازم با یتلخ

  .نشون ندادم و دست محمد و گرفتم یواکنش

 نی ماش  ی . تومیرفت   رونیکرد و از خونه ب  یخداحافظ  محمد

ماش محمد  دو    نینشستم.  ساختمون  به  من  کردو  روشن  و 

 محمد  نیبود  به ماش  ره یطبقه  نگاه کردم. مامان تو بالکن خ

. 
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نم  ی ها دود   شهیش و  و من  ب  دیدیبود  هام  اشک  محابا   ی! 

 . ختی ری روصورتم م

کنارش بود و باهاش   نبی . زکردیم  ه یهم انگار داشت گر  مامان

 .زدی حرف م

 .دمشید ینم گهیحرکت کرد و د محمد

 .نداشتند انیو پا  ختنیری اشک هام م اما

 !مِیده و ن یالک ی:ساعت  الک محمد

 .دادم ه یتک یصندل یو به پشت   سرم

 ...هوا خوب شده ها   ی:ول محمد

 .نگفتم ی زی نگفتم . دوباره تکرار کرد و من چ ی زیچ

 !تو اتاق  ی :االن بهتر شده بود محمد

 ...د ی. ببخش ادیحال و حوصله ندارم ز_

 .... راحت باش... نگران شدم فقط زمی :نه عز محمد
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رس   یرمق  یب  لبخند تا  د  دنی زدم.  خونه  نزد.   یحرف  گهیبه 

من و از دستم    ی پارک کرد و ساک دست  نگیرو تو پارک  نیماش

رفت  آسانسور  به سمت  و من میگرفت.  باز کرد  .  محمد درو 

طبقه سه رو فشار    ی داخل شدم. پشت سرم  اومد و دکمه  

 سبود. احسا  دهیرد گرفته بود و رنگم به شدت پرداد. دلم د

. محمد  میو ما خارج شد  ستادی داشتم. آسانسور ا  یبیضعف عج

 .انداخت و در واحد و باز کرد دیکل

  ی شکل رفتم. عمه  با صدا  لی سمت راست و سالن مستط  به

 .در به سمت ما برگشت

در همم توجه    ی   افهیبا ذوق به سمتم اومد  و اصال به ق  عمه

 نکرد و بغلم کرد

  ی ! چه قدر خوشحالم کرد  ی دلم. خوش اومد  ز ی :سالم عز  عمه

 ...پناه جون ...واقعا
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ا  کی  و ز ش فاصله گرفتم و رد نگاهش رو  آن سکوت کرد. 

 !گرفتم. رو ساک بود

 ده یپر  ی براش سوال شده بود. عمه که تازه رنگ و رو  احتماال 

  دیمن و د ی 

 ی :خدا مرگم بده ! تو که رنگ به رو ندار   دیصورتش کوب  تو

 !مادر

پ  یبخوام حرف  نکه یا  قبل کرد:مامان   یدست  شی بزنم محمد 

ن خوب  حالش  پناه  بشم.  اتاق  ستیفدات  تو  بره  بذار    کمی. 

 . استراحت کنه

 ...کارت دارم  ای.  فقط محمد تو بزمی:باشه برو عز عمه

 . سر محمد وارد اتاقش شدم پشت

 ...:لباست و عوض کن بخواب رو تخت محمد

 ...پس  تو _

 خوابم یم ن ی :رو زم محمد
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عالمت سکوت نشون داد   کنم که با انگشت یاعتراض  خواستم

 .و از اتاق خارج شد

عمه   ی . صدادمی رو عوض کردم و موهام رو شونه کش  لباسم

و محمد که براش    دیپرس یاز وضع من م  یکه با نگران   ومدیم

 .کردیم فیتعر

آ  همون تو  از  و  بودم  نشسته  موها  ی   نهیجور  به    یمقابلم 

.  محمد وارد اتاق  کردمیکه دورم پخش بود نگاه م  مییخرما

  شد

 .میآب به صورتت بزن شام بخور هی ای پناه ب_

 !اشتها ندارم_

نگاهم کرد و آروم    نه ی. از تو آستادیشد و پشت سرم ا  کمینزد

 .موهامو تو دست گرفت و شروع کرد به بافتن

 ! یکه دل گرسنه بمون  شهی:نم محمد
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بود. چقدر قصه وجود داشت که من   لرزونم  ی به دستا   نگاهم

 !خبر بودم؟ یازش ب

شام؟ اتفاقا همون شام که رستوران سفارش   ی خور ی : م  محمد

 .. منتها مرغ ندارهی داد

 پس کجاش اون شامه؟_

مرغش    یهست . ول  ینیزم  بی با خنده گفت  :خب س  محمد

 .ستین

 . دمیخند

 . موهام رو با کش مو بست ی محمد انتها و

. برمتی پناه من دارم آروم م  ن ی...بب  د؟یاریم  ف ی: تشر  محمد

م که  و  ات  بیشناسیعمه  اگر  م  سیگ  ادی!  و  تا   کشهیهات 

 ...ز یببرت سر م 

 !هاش فکر کنه یآدم به بدبخت  ی ذاریاز دست تو! نم _
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دار  ی:بدبخت   محمد و  محمد  مهندس  تو  دختر  تو ی ؟   !

تر ر  نی خوشبخت  زم دختر  مینیو  بعد  چ  ی خوای!  فکر   یبه 

 !...؟یکن

 آب به صورتم بزنم هی! برم گهید ییپررو_

 منتظرم  زی:برو. سر م محمد

 !ها  ی خرم کرد دمیفهم_

گز   محمد رو  ا  دیشصتش  خواهر.  بده  مرگم  خدا  چه   نی: 

 !هیحرف

  . رفتم یبهداشت س یخنده به سمت سرو با

کم  داخل و  پاش  یشدم  صورتم  به  خنک  حوله دمیآب  با   .

شدم.   ره یبه چشمام خ   ی لحظه ا  ی صورتم و خشک کردم و برا

  ی عل  ر یام   ی چشم ها  قا یچشم ها دق  نیمن نبود! ا  ی چشم ها

، رنگ ، حالت چشم و مژه ها و حت اندازه  نگاه   یبود!  مدل 

 !کردن
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 .ما به افسانه رفته بود ی چشم هر دو احتماال 

 .رفتم رونیگرفتم و ب نهیاز ا نگاه

رفتم که عمه و محمد دورش نشسته   ی غذا خور  زیسمت م  به

 .بودن

 . و نشستم دمی رو کش  یصندل

 عمه جون ؟ ی: خوب عمه

 .لبخند زدم:خوبم عمه بهش

 ستن؟ی کجان ن ی و مهد ژنیعمو ب_ 

ظرفم    ی بود تو  ی قاط  تزایپ  ریکه با پن   ینی زم  ب ی س  یکم  عمه

 رن ی.  شب مشی میقد  ی از دوستا  یکی  شی رفته پ  ژنی : بختیر

 ی ، منم دارم! هر چ  ی ام واال اگر تو ازش خبر دار  ی باغ. مهد

 .سر به هواست ی محمد سر به راه بود، مهد  نیا

 .بذار خوش باشه اشکال نداره عمه ._
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 ...بگم واال ی:چ عمه

و عمه هم مشغول خوردن شدند. چند لقمه خوردم و   محمد

  .کردم یم ی ری احساس س

 ممنون عمه_

 !مادر  ی نخورد ی زی:چ عمه

از ظهر ه نمیبب  نی:بش  محمد لقمه   هی، االن    ی نخورد  یچی. 

 .نمیبب ن ی. بشی خوریم

 !آخه  رمیس_

از حال   نجوری. ای کم کم بخور. رنگ به رو ندار نی: بش محمد

ا  ی ریم جا  ن ی.  بازخواست    ی دفعه  منو  نفر  پنج   ، نفر  سه 

 !کنند یم

  .بخندم  یمن نتونستم به اون شوخ یول دیخند

بلند شدم و به اتاق    ی حرف  چیحالم بد شد که بدون ه   نقدریا

 .محمد رفتم



Page 351 of 1486 

 

  که وارد اتاق شد  دمیمحمد  رو شن  ی پا ی صدا

 ...:قصد نداشتم که محمد

  وفتم یم  ادشی! خودم  ستینگو! به خاطر حرف تو ن  ی زیچ_

م .  زمیریبهم  باشم  تو حال خودم  بذار  روز  لطفاً چند  فقط   .

 !کنم یخواهش م 

 .رفت  رونی نگفت و بعد از خاموش کردن المپ از اتاق ب  ی زیچ

. پتو رو  دمکریعطر محمد و حس م  ی پتو کردم.  بو  ریو ز  سرم

 .به خودم چسبوندم و زانو هامو تو شکمم جمع کردم 

 .اومده بود امک یپ  نینگاه کردم. چند لمیموبا ی صفحه  به

 :پونه

 ...پناه

 ؟ ی د یجواب نم  چرا

 !واقعا متاسفم دمیجان من فهم پناه
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 باهام ؟ یحرف بزن خوادی نم دلت

 من هستم ی حالت بد! هروقت بهتر شد دونمیم

 پناه. غصه نخور دردت به جونم   یمن  ی کوچولو  ی:تو اج  مانیپ

 .شماره ناشناس و باز کردم  ی ها  امیو پ  ختمی ر اشک

 ”بهم زنگ بزن یام. لطفا تونست یعل   ری. امسالم“

 .شماره اش زدم  ی و رو دمیو باال کش  دماغم

  بوق خورد که جواب داد چند

 ؟ ی:سالم خوب یعل ریام

 ن؟ یداشت کارمیممنون. چ_

ا  شتری:خواستم باهات ب  یعل  ریام از  بزنم.    ه ی بعد    نکهیحرف 

 .دارم  یبیخواهر دارم ، حس غر دمیعمر فهم

 ؟ یچه حرف_

 !ی انگار به خونم تشنه ا یزنی حرف م ی : طور  یعل ریام
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 با یتقر_

 : اون وقت چرا ؟  یعل ریام

 !چون حالم بده_

  : حال ما هم بدهیعل ریام

 شما؟_

 ! :من و مامانت یعل ریام

 !مامانم ؟!   مامان من مهربانوهه_زدم  پوزخند 

 . یباور کن  دی. باهی ا گهید  زیچ تی :واقع  یعل ریام

  اد یازش بدم م _

 ...و دوساله که عاشقته ستی:اون عاشقته! بیعل ریام

 کرد و رفت؟ ولم   نیهم ی برا_

. باهات حرف بزنه. حق داره برات بگه  نتیبب  خوادی :م  یرعلیام

 !یرو بدون تیو تو حقته که واقع



Page 354 of 1486 

 

 !االن تونمی حالم بده. نم_

 . بهم بگو ی: فردا ، پسفردا. هر وقت که بتونیعل ریام

 .کردم سکوت

 ؟ ی گی :م یعل ریام

 .گمیم_

 .: خوبه. من منتظرم یعل ریام

 ؟ ی ندار ی مزاحمت نشم . کار  گه ی:دیعل ریام

 نه_

 یاعلی. ری:شب بخیعل ریام

 .تو خودم جمع شدم شتریکرد و من ب قطع

  ت ی دو روز  با خودم خلوت کردم. عمه اشرف هم اصال اذ  تا

و معموال با هم   زدی بهم سر م  ومدی. فقط محمد کوتاه مکردینم
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م کممیخوردی غذا  م  ی.  حرف  م  زدیبرام  دوباره  تو    ذاشتیو 

 .لغو شد  یخودم باشم! به خاطر اون وضع سفر خانوادگ  ی ایدن

بود.   دهیخواب  نی زم   ی بود. محمد رو  قهیدق  یهفده و س  ساعت

 . دمیپتو رو روش کش

 .بود وریو پنج شهر ستیب

ترد  لمیموبا با  و  برداشتم  :امروز    یعل  ری ام  ی برا  د یو  نوشتم 

 !تونمیم

آ  بلند تو  و  چهره    نهیشدم  پر  ی به  کردم.    ده یرنگ  نگاه  ام 

  ی ز یکردم. تنها چ   ش ی. آراستادمیا  نه یآ  ی و جلو  دم یلباس پوش

داشت   ادیمحمد    ی . عطر زدم و براکردیحالم و خوب م  بود که

 .گذاشتم

  رونی زنگ زده. از اتاق ب  ی عل  ری که ام   دمی و برداشتم و د  لمیموبا

 .ی تو سالن نبود جز مهد یرفتم. کس
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رو  دنید  با باالخره  داداش!  زن  به  :به  گفت   ت ی من 

 ؟ ی !چطوری شد

  ی کار دارم. برا  یی برم جا  دیمن  با   ی بهترم. مهد_زدم  لبخند

 . گذاشتم ادداشتیمحمد هم 

 .برسونمت ی خوای :باشه. اگر م ی مهد

 نه ممنون_

  ؟ یکنی بابا تعارف  م ی :ای مهد

 ؟ ی دار نیاصال مگه تو ماش_

 زنم یم  میمحمد و ج ای بابا  نیماش  ی:ندارم ول ی مهد

تو    یباب اسفنج  نی. تو بشرمی:الزم نکرده. با آژانس م  دمیخند

 ن یبب

 .کردم ونیز یاشاره به تلو و
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نبود. داشتم با    ونیزی:جون پناه من اصال حواسم به تلو  ی مهد

 .زدمیحرف م یمنزل تلفن

  .کنمیم  ی ریگ یمنزلت هم بعدا پ نی. اکنمیم یشوخ_

 . دیخند

  من برم فعال. خداحافظ_

 .:خداحافظ . مراقب خودت باش ی مهد

با اسانسور    عیاومدم. سر  رونیگفتم و از ساختمون ب  ی ا  باشه

  زنگ زدم  یعل ریرفتم و به ام نییپا

 الو_

 ؟ ی:سالم ...خوبیعل ریام

 ام؟یخوبم. کجا ب_

 ؟ ییدنبالت . کجا امی:م یرعلیام

 !خودم امیم_
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 االن؟ یی:کجا یرعلیام

 .گلستان_

 !اونجام  گهید قهیبده دو دق قی: آدرس دق یعل ریام

 ...اخه_

اومدم سمت   رونی از خونه زدم ب  ی داد  امیپ  ی :وقت  یعل  ر یام

نزد  االن  بهارستان.  اتون  بگو   ق یگلستانم. دق  یاصل  کیخونه 

 ...ابونیکدوم خ 

 .ابونیسر خ امیاسفند. دارم م ابانیخ_

  زنمی...دارم چراغ م دیسف ی :باشه. النترا یعل ریام

 ام ی. دارم مابونیتو خ ایاها..ن_

 . و باز کردم و نشستم  نیکردم و قدم تند کردم. در ماش  قطع

 سالم_

 با من؟ ی اومد  دونهینم یسالم.  کس  کی : عل  یرعلیام
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 نه_

 ؟  ینیمادرت و بب شنی:چرا ؟ مانعت م یرعلیام

 نه_

سرعت داد و دور زد و به سمت فلکه ساعت    نیبه ماش  یکم

 .حرکت کرد

 هستن   یخودخواه ی : آدما  یرعلیام

دو روز هم   نینگفتم. ا  ی زیچ  یمن اصال به کس   نکن.  نیتوه_

 یهرچ ایحرف نزدم که بخوان مانع بشن   یبا کس

. به شوهرت ی .جنم داریمثل من  ادی:خوبه. خوشم میعل  ریام

 ؟  یهم نگفت

 نم؟ یبب دیگذاشتم. حاال کجا مادرت و با ادداشتیبراش _

 .:مادرمون! مادر تو هم هستیرعلیام

 !ی هرچ_
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 .ششیپ برمتی : خونه است. بهش خبر دادم دارم میعل ریام

  .خوبه_

به خ   نگاهم نم  ابونیو  ب  دونمیدوختم.   قلبم  بود.    تابیچرا 

جلو  ی چشما از  نم  ی مهربانو  محو  هرگز شدی چشمام  اون   .

  ن ی افسانه ! اصال ا  ی من کم نداشته بود. هرگز! ول  ی برا  ی چیه

 همه مدت کجا بود ؟

  ن یا  نیشما کجا بود  گمیفکرم و به زبون آوردم : م  اریاخت  یب

  همه مدت ؟

آسمون   ریشد : ز  رهینگاهم کرد و دوباره به جلو خ  ی ا  لحظه

 ! هوامون و نداشت یلیکه خ ییخدا..البته خدا

و   لحنش بود  سرد  بود.  پش   تلخ  رو  و  از    کردیم  مونیآدم 

 .دنیپرس

 .همه رو داره  ی خدا هوا ی گفتم: ول آروم
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چ  یتلخ  پوزخند و  ها  ی زیزد  حرف  کشف  تو   ی نگفت.  که 

سخت کار  بود  عج  یچشماش  ادم  محکم  بیبود.  بود.   یو 

چهره اش واقعا مهربون   زدیترسناک و خشن! اما اگر لبخند م

 .رفتیم نینگاهش از ب تیو تمام اون خشونت و جد شدیم

خ   مین  به  تا  گذشت   انپارس یک  ی انتها  ی ها  ابانیساعت 

 .اهواز  آزار دهنده بود کی . تراف میدیرس

 .عصر بود میشش و ن ساعت

پارک   کیش  یلیساختمون خ  هیرو مقابل    نشیماش  یرعلیام

  .کرد

 .شدم و دنبالش به سمت ساختمون رفتم ادهیپ منم

  .کرد به سمت پله ها  تمیباز کرد و هدا درو

 .می :طبقه اول ریام

.  زنگ زد و  میستادیو مقابل واحد ا  میها رو با هم باال رفت  پله

 .انداخت دیکل عیسر
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 ... :بفرما یعل ریام

 . شدم و پشت سرم در و بست وارد

 ؟  یی:مامان . مامان کجا یرعلیام

 .مبل نشستم ی . رو نمی به من اشاره کرد که بش و

دوستش.     شیپ  رهینشست:فکر کنم رفته باال. همش م   کنارم

 .شهیم داشیپ میبمون کمی

مقابلم   واریکردم و نگاهم رو به د  دییتکون سر حرفش و تا  با

کنسول   نهیکه قاب شده بود و رو ا  ی دوختم. به عکس مرد

 .بود

و    یعل  ریام گرفت  و  نگاهم  که  رد  اگر  احمد.  :پدرمه.  گفت 

شده بود! کل   ی حاج  یو مصطف  ینمرده بود االن مثل مرتض

خب نشد که بشه... رفت و   ی. ولدنیکشیمحل روش حساب م

حاج اون  دست  افتاد  آقا  ی زنش  حاج  از  تا    ی ها!  بزرگ 

 !پسرهاش
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 .دیباری. تنفر از حرفاش م  دمیدندون کش ریو ز لبم

که   ی . قصه بچه اگفتی:مامانم هر شب برام قصه م  یعل  ریام

اومدن تو خونه رها شده و مادرش ولش کرده رفته!    ایبعد بدن

 . ختیر ی و اشک م گفتی هر شب م

اون مادر خودش بوده و اون دختر    دمیکه شدم فهم  بزرگتر

 !پناه ی خواهر من... اون دختر تو بود 

 چرا نبرد با خودش ؟ خواستی اگر منو م_

. اصال به خاطر  خواستیتو رو م  ی. مصطفتونستی:نمیعل  ریام

 .ارهیبراش بچه ب نکهیتو مامانم و عقد کرد. به خاطر ا 

 ؟ی رحمانه نظر ند یجور ب نیا شهیم_

بیعل  ریام واقع  ی:  واقعتهی رحمانه؟  اگر  با  یب   تی ...    د یرحمه 

 !؟ میخودمون و گول بزن
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 یب  تونمی! منم ممیخبر نداشته باش  تیمن و تو از واقع  دیشا_

که نوزادش رو رها کرد    ی به مالقات مادر  یرحم باشم و راض

 !و رفت ؛ نشم

  ی: حق با توهه ول یعل ریام

 .گهینداره د یول_

 زور گفتن خواهر ؟  هینجوریزد : ا  لبخند

 ...پسر بچه ها نی !  عکنهی ذوق م  کردمیم حس

صورت    ی خودم تو  ی اراده... و به چشما  یلبخند زدم ب  بهش

 .اون نگاه کردم

 .باز شدن در متوجه شدم که افسانه اومده ی صدا با

 ستاد یا ی لحظه ا ی برا قلبم

که پاهام سست شده بود بلند شدم. و به سمت در   یحال  در

 .برگشتم
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. زدمیقد بلند و الغر اندام بود و صورتش ...درست حدس م  زن

 .زن رفته بود  نیا ی به چشم ها یعل  ریمن و ام ی چشم ها

  ره یخ  رهی که خ  یتو چشماش جمع شده بود و درحال  اشک

 ...لب زد :پناه...پناهم کردینگاهم م

. دستام و گرفته بود    ستادیچند قدم بلند برداشت و روبروم ا  و

 !و دوباره تکرار کرد :پناه قشنگم 

  ی نداشتم جز سردرگم  ی. حس  دیمن و سفت در آغوش کش و

 !یو پوچ

 ... بگو پناه ی ز یچ هی: افسانه

م  منو تر  آغوش خودش محکم  و    گرفتیتو  اسمم  دوباره  و 

 . کردی تکرار م

اون پسر مغرور و محکم    کردمیدم. فکر نمنگاه کر  یرعلیام  به

 .زه یاشک بر ی جور نیا
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ناخودآگاه دستام باال رفت و منم   یعل  ریام  ی اشک ها  دنید  با

 .افسانه رو بغل کردم

اشک هاش و پناه گفتن هاش    ونیحس کنم که م  تونستمیم

 . لبخند زده

 . شد  رهیمنو از خودش جدا کرد و بهم خ باالخره

 همه سال تحمل کردم؟  نی: چطور ا  افسانه

پوزخند  انگار شد.  باز  زخمم  پوزخند  ی سر   . ب  ی زدم   ی که 

 .زده بودم باعث شد افسانه چهره اش جمع بشه اریاخت

 ....ی من بود ی : تو اگر جا افسانه

 !کردم ی و قطع کردم :هرگز بچه ام و ول نم  حرفش

 !مجبور بودم:افسانه

 ؟  یعل ری مجبور به انتخاب ام_

 !:مجبور به رها کردن تو  افسانه
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.  کنهیپس اسم خودت و نذار مادر. مادر رو بچه اش  معامله نم_

برداشت و  رفت   یجون خودت  کرد  یو  رها  و  من  مامانم  ی و   .

 ! ما نبود  شیبه موندن پ یزن عمو احمد  راض گفتیم

برد:مهربانو همه    یکم  افسانه باال  و  بد   نیا  ی صداش  سالها 

مثال زنعموت و برات گفته ؟ اگر گفته دروغ گفته. اون گند زد  

به تو هم دروغ گفت. چرا بهت نگفت که   یمن! حت  یبه زندگ

 و زن عمو احمدت، مادرته!؟  ستی مادرت ن

  ی شدن به صدا و حرفها  لیگرفت و تمام بغض هام تبد  حرصم

مجبورتون کرده بود؟!   یک  نمیتو دلم رو زبونم اومد: اصال بب

رفت برگشت   د یاگر  چرا  م   د یپس  اصال  شما    ی چ  دی دونستی؟ 

ب سرم  با   اد؟یممکنه  موقع  م   دیاون  مهربانو  که    ی دی ترسیاز 

 تو؟ ی فکر کرد  یبشه! به چ ندرالیس  ی نامادر دیشا

خال  دیشا دختر هووش  رو  هووش  از  و  اون   یحرصش  کنه! 

 ی رفت  ی موندیم  د یبا  ی!وقتی که نکرد  ی کردیفکر م  دیموقع با

؟ دنبال    ی، چرا برگشت  کردمی مو م  ی، حاال که داشتم زندگ
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 ی چرا بهمش زد    دمیرسی ؟ داشتم به آرامش م  ی اومد   یچ

 !نه مهر بانو یتو مادرم گهیم  یعل ری؟ ام

. نفس گرفتم و  دادی عذابم م  زی ت  ءیش  هیتو گلوم مثل    بغض

 : لرزون ادامه دادم

داشتم مهربانو کنارم بود.   ازیکه ن  ییجاها  ی من تو همه    یول

از زندگ  ی اون پسره    یوقت حذف    شینامرد منو مثل اشغال 

نبود بعد سه سال چ   اد ی به سرم م  یکرد و اصال براش مهم 

پسرت مفتخر    ی ؟ به قد و باال  ی مهربانو کنارم بود. تو کجا بود

. مهربانو کردیم  یو لجن زندگ  ر یو دخترت تو درد و تحق   ی بود

 م یشکست زندگ  نیتا آخر  ی. از بچگرونیب  دیمنو از لجن کش 

 ! ی کردیم دیکه تو با ی . کار

  ی تشکر از زن   ی انگشت بهش اشاره کردم :تو! بعد حاال جا  با

امان خدا گذاشت به  از دخترت که  رفت  یکه  و    رآبشیز  ؛یو 

؟   ونشمیو مد  زمی به من که حاال همه چ  ؟ی؟ اونم به ک  یزنیم
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  ش یمادر  ی   فهیهاش وظ   یلیخ   گفتمیالاقل اگر مادرم بود م

 ...بود اما

. ختیری. افسانه هم اشک مختمیری صورت اشک م  ی پهنا  به

  رهیشد و خواست دستمو بگ کمینزد

 ... ها کرده که انتی: اون زن خ افسانه

 !...یکن  نیبه مهربانو توه ی شدم :نهههه.حق ندار مانع

  یییییییزدم :حق ندار داد

 . عقب رفت  ی. کمدی من لرز ادیکردم از فر حس

 . و برداشتم فمیک

کردنت هم    ی به بعد هم نباش! مادر   نی، از ا  ی عمر نبود  هی_

حرف    دینخواستم. من مادر دارم. خوبشم دارم. فکر کردم شا

 یو ب   ی هات و بگ  نه یک  ی خوایم  دم ی االن فهم  یول   یداشته باش

توج  تت یمسئول نمیکن  هیو  کن  تیمادر  خوامی.  جبران  .  یو 

 ... حاللت باشه



Page 370 of 1486 

 

بگه که گفتم   ی زیخواست چ  ی عل  ریفتم. امبه سمت در  ر  و

 ! یچی نگو. ه  یچی:ه

 .، جا خورده بود تمی عصبان از

و سع  از از    ی کردم فضا  یآپارتمان خارج شدم  رو    اد یخونه 

اون زن که پر از حس مادرانه و تمنا    یعسل  ی ببرم. چشم ها 

 ! بود

 .من و بکوبه ی مامان مهر خواستمی! نمخواستمینم

 . دمیصداش و شن  ام یب نییخواستم از پله ها پا تا

 ...:پناه... مادر افسانه

 ندادم  محل

 ... سای :پناه واافسانه

افسانه پخش    دمی سرم و برگردونم و د  یبیمه  ی آن با صدا  کی

 ..شده  نیزم
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ام   با  . نگاه کردم  و   یبا دستپاچگ  ی عل  ری بهت بهش  نشست 

 . سرش و بلند کرد

 !:مامان...! مامان جان یرعلیام

 !، زنگ بزن اورژانس ینگاه کن نکهیبه من نگاه کرد: جا ا و

.  برمش یو گرفتم که افسانه رو بغل زد و گفت :خودم م  لمیموبا

 . نیسمت ماش رمی . ماریداخل ب   زیو سر م  نمیماش دیکل

 .شده بودم  هول

ه  ها رو برداشتم و دوبار   دیعجله چند پله رو باال رفتم و کل  با

 .اومدم.در واحد و بستم رونیب

ها  با خروج   ی قدم  ام  یبلند سمت  رفتم.   یعل  ریساختمون 

 .عرق کرده بود

 !گهیو باز کن د نی:در ماش یرعلیام
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عقب      یصندل  ی افسانه رو رو  اط یو باز  کردم  و اون با احت   در

ها رو از من گرفت و به سمت درب    دیگذاشت. درو بست و کل

 .راننده رفت

اخر در و باز کردم و سمت شاگرد نشستم. استرس   ی لحظه    در

 ی زیچ  نکهینگاهم کرد وبدون ا  ی فقط لحظه ا  ی عل  ریگرفتم. ام

  مارستان یب   نی تر  کی ت نزدو روشن کرد و به سم  ن یبگه ماش

 .رفت

افسانه رو به اورژانس برد و تو   عیسر  میدیکه رس  مارستانیب  به

 .راهرو  منتظر موند

بودم که به خاطر من به  ی! نگران زن دمیکشیخجالت م  ازش

 !که زنِ عموم بود یکه مادرم بود. زن یروز افتاده بود. زن نیا

. بهم ومدیو م   رفتی و عرض راهرو رو م  زد یقدم م  یعل  ریام

نم پرستارکردی نگاه  وضع   ی .  که  گفت  بهمون  اومد   ت یکه 

 !ی! به خاطر حمله عصبستیخوب ن یلیافسانه  خ
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 ...مرخص بشه و   تونهی گفت که تا صبح م البته

مطم  یصندل  ی رو  یعل  ریام که حساب  نینشست.  از    یبودم 

 .گفتی نم یچی اما ه هیدستم عصب

 ؟ ی ناراحتاز من _

زد با    یمحکم  ی   دهی کش  دیو باال آورد و نگاهم کرد. شا  سرش

 !نگاهش

 ...به خدا من_

  !س ی:ه یعل ریام

 !بشه ی طور نیکه ا خواستمینم_

بشه و تو رو ول کنه    ی اون طور  خواستی: اونم نم  یعل  ریام

تو   یدونی؟ م  ی رحمانه باهاش حرف زد   یب  ی بره! چرا اونجور 

تو که جات امن بود! حالت   ده؟یکش  یسالها چقدر سخت  نیا

 ... آسوده نبود پناه! چرا ی اون لحظه ا یخوب بود... ول
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 دنیبغضش نذاشت که ادامه بده. اشک تو چشمم اومد. د  و

  !سخته  یلیمرد خ  هیبغض 

  ری برسونمت خونه . د  ایو گفت :ب  د یکرد . بغضش و بلع  نگام

 !وقته

 مونمینه م_

 یداشت وقت  دهیپوزخند زد بهم! موندنم چه فا  د یگرفت. شا  رو

... 

 . دستم و رو شونه اش گذاشتم  دیترد با

 ...ریام_

 .بار ته نگاهش عطوفت بود نیکرد . ا نگام

و گذروندم    ی بد  ی روزا  رای! من اخنهیبهم حق بده ...برام سنگ _

 ...و

م  یرعلیام حق  نبا  یول  دمی:  تو  مادرمونه.   ی همه    دیاون 

 ! ی پا بذار  ریعشقش و ز
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 .ام یهمه مدت نبوده راحت باهاش کنار ب نیا ی وقت تونمینم_

 . کنمیمن کمکت م یول دونمی : میعل ریام

 !ی لیدارم خ اجیبه کمکت احت _

درد   لبخند :همراه خانم   ی پر  اومد  به سمتمون  پرستار  زد.  

 ؟ ی نور

 بلند شد :بله؟ یرعلیام

مپرستار فقط   دیبر  دی تونی:  بشه.  تموم  تا سرمش  باال سرش 

 . دی کن تیشلوغه اون سمت ، رعا

اتاق   یعل  ریام به سمت  و  گرفت  و  من  و دست  کرد  تشکر 

باالدیکش ا  ی .  افسانه  بود. حاال که دقت  میستاد یسر  . خواب 

بودم    دهیهاش د  یکه از جوون  یاون عکس  هیاصال شب  کردم یم

 !ری پ یلیشده بود ،خ رینبود! پ

به زرد  ریبود. زهاش کبود    لب   ی چشماش گود بود. رنگش 

 .زد یم
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  ر ی دستش و تو دستم گرفتم. تمام بدنم منقبض شد! ام  آروم

موبا  ی با صدا  یعل و سر   لش یزنگ  افسانه گرفت  از   ع ینگاه 

 .رفت  رونیب

من از ته حنجره اش    دنیهاش و از هم جدا کرد و با د  پلک

 !جون گفت :پناه یآروم و ب

 ...بله_

 به حرفام پناهم؟  ی دی:گوش م افسانه

زد. لب    یرمق  یبله حرکت دادم. لبخند ب  ی و به نشانه    سرم

 !هاش واقعا کبود بود

 ییی: من ... پناه...آ افسانه

 .رمینم یی. من جانی. بعدا که بهتر شد دیبعدا بگ  دیبذار_

 ... بگم خوامیدستم و فشار داد : م افسانه

  .دیشی م تیاالن اذ_
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 ...:من افسانه

نرم   نجایاز ا  دمی. قول م دی:استراحت کندمیرو روش کش  مالفه

  .دیتا حرفاتون و بگ 

 .بهش زدم ین یلبخند مطم و

اصرار نداشت. گفت :شبت و خراب کردم پناهم...   ی نا  دیشا 

 !امشب تولدته 

و   شدی و پنج بود. تولد من فردا م  ست ینگاهش کردم . ب  شوکه

 ...افسانه

 ا یبدن  میو ن  ازدهیساعت بود که دردم گرفت.    نی: تو ا  افسانه

 ...و ی اومد

 .بود. درد داشت  دهی. رنج کشختی چشمش ر  ی از گوشه    اشک

  .میزنیلطفاً. بعد حرف م. دی استراحت کن_

 ؟ی ری:نم افسانه
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 ...نه_

 ...ها ی :نر افسانه

 .چشم بست . قدرت حرف زدن نداشت و

رفتم  .  رونیب  مارستانیاز کنارش بلند شدم و از سالن ب  آروم

روز اشتباه ثبت    هیتولد من    خی . تاردمیآزاد رو نفس کش  ی هوا

  !شده بود

تماس   ن یچند دن یبا د.  نمیو درآوردم که ساعت و بب لمیموبا

 .نگران شدند یپاسخ از محمد ، استرس گرفتم. حتما کل  یب

 .محمد و گرفتم . خاموش بود ی  شماره

  . زنگ زدم ی مهد به

  تو؟ یی:الو ... پناه کجا ی مهد

نگو.   یبه کس  ی ز یچ  یپارس. ول  انیام. ک  ا یآر  مارستانیمن ب_

خونه   امی نگران نشن. خودم م  ه یبق  ی . مهدنجای نفر و آوردم ا  هی

 ! خب ؟
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 ! ی دادیخبر م هی: ی مهد

  . کجام ینگ ی. به کسگهینشد د_

  . :باشه ی مهد

 .کرد قطع

ک  لیموبا تو  انداختم  رو  فمیو  تو ح  ی صندل  ی و  بود   اط ی که 

 یلیخنک شده بود. نگران افسانه بودم. خ  کمینشستم . هوا  

 یغم تو چشماش لونه کرده بود. چ  ییایحالش بد بود .  دن

بهش    ی؟ چ  رهیو م   کنهی مادر بچه ش و رها م  هیکه    شهیم

 ... فشار آورده که

 !پناااااااااه جون_

جا خوردم. با ذوق به سمتم    دایش  دنیو بلند کردم و با د  سرم

  اومد  و من شوکه بغلش کردم

 !:پناه جون من دلم برات تنگ شده بود دایش

 ؟ ییطور. تنها نیمنم هم  زمیعز_
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  . مامان محبوب شی :نه با عمو آرش اومدم پ دایش

 !:عمووو.... عمو دایش

 ستاد یبلند کردم و به سمت آرش  برگشتم. با فاصله ا سر

 :سالم  آرش

 گفت :جونم عمو؟ دای خطاب به ش و

 دهانم و قورت دادم :سالم. خوبن مادر؟  آب

شد   رهیو باال آورد و خحرف سرش    نیبا ا  ینکرده  بود ول  نگام

ا قهوه  چشمام.  ا  ی سوخته    ی تو  قهوه  از  آخ    یچشماش.. 

 ...چشماش ی سوخته 

 “18.10.20 11:27 ” 

 ۹۲قسمت#

که آرش هم  شما  نده  بد  خدا  خوبن.  شما  مرحمت  :به 

 ...دی مارستانیب
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 ...من_

 خونه؟ امشب ؟ میپناه جون و ببر شهی:عمو م دایش

 .شد یدلم خال ته

. خوشحال یخانی عل  ی برم خونه. با اجازه آقا  دی نه گلم من با_

 !شدم

  ی و تمام حس ها  ری غرق تنفر و تحق  ایشده بودم ؟!    خوشحال

 .دم یکش یقیمتضاد ؟ نفس عم

 ... طور نی. منم هم کنمی:خواهش م آرش

دستبند چرم تو دستش    دنیاز کنارش رد شم که با د  خواستم

  !بار بهش داده بودم  نیکه آخر  ی قدم هام سست شد. دستبند

فهم  رد و  گرفت  و  فاصله  دینگاهم  تو  حاال  ا  ی .    ستاده یکم 

 . میبود

 ... گرفتم از مچ دستش و گفتم خدانگهدار نگاه
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 ...گفت :خانم فرهمند هوی که

ب  دایش نرو.  جون  :پناه  اومد  حرفش  بر  ایرو  خونه   میامشب 

 ...رهیآقاجون. الهام جون هم هست حوصله ات سر نم

براش مهم بوده   ییزایفکر کردم که چ  دیدستبند شا  دنید  با

 ...اما

 ...من  دی:ببخش آرش

 ” ؟ یچ تو“

 .ستادیمحمد بود که پشت سر آرش ا ی صدا

سالم داد    یواکنش خاص  چیبدون ه  دنشیبرگشت و با د  آرش

  .هم رفت عیو سر

تند خودش و بهم   ی با غضب نگاهم کرد. . با قدم ها  محمد

 .به عقب برداشتم  یرسوند . قدم

مهربونش    شهیهم   ی گردنش متورم شده بود و از چشما  رگ

 ؟ یکنی م یچه غلط  نجای:ادی. غردیباریحاال  خون م
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  لحنش به تته پته افتادم از

 ...ینعی! زهیمن ...چ_

 !:خفه شومحمد

 .بلند گفت که چند نفر بهمون نگاه کردن نقدریا

ا  محمد نشدم که زنم ساعت ده شب    رتیغ  یب  نقدری:هنوز 

مهد  یمک یقا  ی نجوریا به  و  بذاره  قرار  سابقش  نامزد   ی با 

 !سفارش کنه رازدار باشه! شدم پناه؟

  .. گلوم خشک شده بوددیسوت کش  مغزم

 !بلند تر گفت :شدم ؟ محمد

 !لبام تونستم بگم :نه نیاز ب فقط

 !ی :شدم پناه...! شدم لعنت دی و کش دستم

 ! یینجایشدم که االن ا رتی غ ی:ب محمد

 ! لحظه هیمحمد _
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  ن ی ا  ستی عمر صبر کردم برات پناه! بس ن  هیلحظه ؟    هی:محمد

دروغ نه،   یگیپناه! به من م  یزنیهمه حقارت ؟ حالم و بهم م

 ی دیجواب تلفن نم  زون،یب  یزنینه! بعد از خونه م  ی پنهان کار

خراب شده با اون   نیو آخر وسط ا  یگیم  ی اونجور  ی ، به مهد

 نمت؟ یبب  دیشرف با یب

 ...ی؟ حق داشت ! شرمنده بودم ول گفتمیم یچ

 فکر نکن ی نجور یمحمد ا_

فکر کنم که   ی ؟ چطور  ی فکر کنم؟ چطور  ی :چطور  محمد

  ی از نگران  ی به من بد  امکیپ  هی   ی به خودت زحمت نداد  یحت

 ؟  ی اری درم ب

 .موندم ساکت

 فکر کنم؟ اصال برات مهمه ؟  ی زد :چطور داد

 ...نگفتم چون ی زیبهت چ امیمن عصر که خواستم ب_

 !ی نگفت  ی :تو گوه خورد محمد
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 .بهت بهش نگاه کردم با

 !شکوندمیمردک و  م نیگردن ا  دی؟ االن با یدونی :م محمد

  یحلقه    یبشکونم که وقت  دیو فشار داد :گردن تو هم با  دستم

 ...تو دستت رهیمن م

ا  حرفش  کن!  :تمومش  کردم  قطع  داره    تیاعتماد  یب   نیو 

 کنه یم م یعصب

 ستادم یداد. عقب عقب رفتم و با برخورد به درخت ا هلم

تو برات مهمه ؟که با  آرش   شمیم  ی: به جهنم! من عصب  محمد

  ی من بخند شیبه ر

  یگیم یچ ی بفهممم دار_

  ی کنیم یچه غلط ی دست چپ فکم و گرفت : تو بفهم دار با

 ...از دستم گهیبار د هی ذارمیم  ی ! تو فکر کرد

 ...ختنی اراده ر یهام ب اشک
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 !؟ ی و شل کرد :از دستم بر   دستش

 ...: برو اون طرف دمینال

 !پناه کنمی: من تو رو آدم م محمد

 ...برو نمتیبب  خوامینم_

 !! اونم خونه خودمونمیری :با هم م  محمد

 ...برو حوصله ندارم_

 ...تو رو امشب کنمی:من درستت م محمد

 بس کن _

 :پاشو  محمد

 .تقال کردم که رهام کرد ی. کم د یرو کش دستم

به    شهیداد : نه ...نم  رونی و نفسش و پرحرص ب  ستادیمحمدا

محمد   خوادی!  پناه نمشهینم  ی ! اگر که نخوا یگ یزور راست م 

 !گفته بود یی! داستیو... زور که ن
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 !محمد_

  .  خداحافظرمی من م  یتنها... ول  نجاینگو...نمون ا  ی زی :چمحمد

 .شد و رفت  نشیسوار ماش عیسرش رفتم که اون سر پشت

ول  حالت داشت!  حق  هم  محمد  بودم!  گرفته  حق   یتهوع 

 ...داشت؟ همه حق داشتن

حق داشت ولم کنه...  الهام حق داشت دلبسته ارش    افسانه

کنه و تنهام بذاره.  مردم    انتیبشه.  آرش حق داشت بهم خ

مه اشرف حق  حق داشتن هزار جور وصله بهم بچسبونن... ع 

دادم و حاال...محمد    یداشت ناراحت بشه که من جواب منف

 !!بشه یرتیحق  داشت  قضاوتم کنه، سرم داد بکشه و غ 

  ی کنم ؟ حق نداشتم که گاه   ی؟ حق نداشتم زندگ  یچ  من

 کنم؟  یتلخ

 بود؟ هیهمش حق با بق چرا
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بودو.   میو دوسالگ  ست یپناه عالم من بودم ؟ امشب تولد ب  یب

با م   نی ا  ی برا  دیمن    ا ی؟    ایاز دن  بودمیهمه رنج و غم شاکر 

 ؟ یشاک

حکا  تیحکا  ، برا  یدردناک   تیمن  به   ی بود.  غم  که  خودم 

وسط   ی زیشده بودم. حالم بد بود. چ  ریاستخونم زده بود. تحق

  .دیکشی م  ریام ت نهیس

 رده محکوم شده بودم؟کدوم گناه نک  به

 ...پناه_

 .نگاه کردم یعل  ری و باال و آوردم و به ام سرم

 بله؟_

 ؟  ی کرد هی:حالت خوبه ؟ گر یعل ریام

  ه یگر“  دیوقت نپرس  چیسوال و ...ه  نیا  دیوقت نپرس  چیه  کاش

 “  ی کرد



Page 389 of 1486 

 

 ی به گلو ندازنی عالم چنگ م ی سوال تمام بغض ها نیبا ا که

 ...خوبم  گهینه...م گه یآدم و آدم لبخند مبزنه و م

 ...که لبخند زدن چقدر دردتاکه دیدونینم و

 .... زدم :خوبملبخند

 . خسته تر از اون بود که اصرار کنه  دی شا یعل ریام

 ! شنیخونه ؟ نگرانت م ی ر ی : نم یعل ریام

 ...نه_

 بهشون ؟ ی :خبر داد یرعلیام

 نه_

 ! خب شنی:نگران میعل ریام

 !برادرم و مادرمم   شینگران بشن ؟ پ دیچرا با_

زده دستت... انگار    خیدستم و گرفت :  یعل  ریزدم . ام  شخند ین

 !فشارت افتاده 
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 ...دمیبر گهید_

 شده؟ی :چ یرعلیام

ام   بغض بود!  بسته  و  نفسم  لرزونم   دنیبا د  یعل  ریراه  چونه 

 .شد  و دستش و دور گردنم انداخت کینزد شتریب

 ؟ یبرادرت حرف بزن  ی همه سال برا  نیبعد ا  ی خوا ی: میرعلیام

بود. حس  صداش رگه  ا  یدو  به  قلبا    دا یپ  دیبرادر جد  نیکه 

عم  ، بودم  م  قیکرده  نگاهش که  انگار سالهاست   کردم یبود. 

 ! آشنا یلینبود. آشنا بود. خ بهی کنارم بوده. غر

 ...ر یزدم :ام لب

 کوچولو ی:جانم آبج یرعلیام

  !چه مرگمه دونمی ! نمترکهیدلم...دلم داره م_

 :دور از جون یعل ریام

 !دم یارش و د_
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 ه؟ی:آرش ک یرعلیام

اول  یکس_ کردم، بهش دل    هیبهش تک  می بار تو زندگ  نی که 

 !دم یدادم، بهش عشق ورز

 گه؟ ید ی که باهاش بهم زد ی: همون یرعلیام

 !اره_

 ...:خب  یعل ریام

  هام روان شدند اشک

! ختیته دلم ر  ی ز ی چ  هی!  ختمیبهم ر  کنمی... حس مرییییام_

 ختیر  ی زیچ  هی   ریباش چشم تو چشم شدم! ام  یوقت  ختیر

 !خوره یحالم ازش بهم م ی! ول اد یازش بدم م یته دلم ول

 ؟  یگیم یطوره پس چ  نی :اگر ایعل ریام

محمد   هیو باال آوردم و به حلقه ام نگاه کردم :من ...من    دستم

آدم خائن که گند   ه ی  دنیبا د  خت؟ی ته دلم ر  یمتعهدم پس چ 

 !میزد تو زندگ
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شونه هام و گرفت و من و سمت خودش چرخوند.   یعل  ر یام

 !من ی و دوخت تو چشما شی حاال نگاه عسل

با    هیعیاز گذشته ات بوده. طب  ی:پناه! اون بخش  یرعلیام که 

 یربط   نی! ایستی ، آهن که ن  ی. آدمی زیبهم بر  یکم  شی اداپری

  ی . ول رهیو م  ادی به تعهد نداره. افکار راجع گذشته تو ذهن ما م

 ...! خب ؟مینگهشون دار دیما نبا

 ...خب_

 !یزد :پس غصه نخور چشم عسل  لبخند

که پر از درد بود. سرم   ی هام کش اومد به لبخند ! لبخند  لب

 .ختی رو لباسم ر یانداختم. قطره اشک نییو پا

. ناراحت شد و قهر  میکه من و آرش هم کالم شد  دیمحمد د_

 ؟  ریام کارکنم یکرد! چ

کرد :پس بگو   زونیباال آورد و لب هاش و آو  سرم و  یعل  ریام

 !ی بغ کرده شد نجوریبه خاطر آقا محمد ا
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 !ناراحت شد یلیاخه خ_

 ی . اونشهیآروم م  ی بد  حی:نگران نباش . براش توض  یعل  ریام

 !داستیدوست داره که از تو چشماش پ   نقدریکه ا

بهش زنگ   رینفس بگ  هیام و رها کرد:اشکات و پاک کن.    چونه

 .بزن

 !اون طرف راحت قربون صدقه اش برو  رم یزد :منم م  چشمک

زدم و با پشت دست اشک هام و پاک کردم.    ی لبخند  مچهین

 .رفت  ی گریبلند شد و به سمت د یعل ریام

. نگاه آرش تو ذهنم بود. سرم و تکون دادم   د یلرزی م  دستام

 !غال اش ی:لعنت

 محمد و گرفتم ی شماره  

جواب    یجواب نداد. دوباره زنگ زدم ول  یتا بوق خورد ول  چند

 !نداد

  و براش نوشتم دمیدندون کش ریو ز لبم



Page 394 of 1486 

 

 !باهات صحبت کنم دیمحمد! لطفاً جواب بده با_

  بار جواب داد نینگفت . دوباره زنگ زدم که ا ی زیچ

 :بله ؟  محمد

جواب    یجواب نداد. دوباره زنگ زدم ول  یتا بوق خورد ول  چند

 !نداد

  و براش نوشتم دمیدندون کش ریو ز لبم

 !باهات صحبت کنم دیمحمد! لطفاً جواب بده با_

  بار جواب داد نیکه انگفت . دوباره زنگ زدم  ی زیچ

 :بله ؟  محمد

 !محمد_

  :بگو محمد

 !با من حرف نزن  ی نطوریا_

 .ستیبگو. حالم خوش ن ی دار ی :اگه کار  محمد
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 نیا  خواستیکنم. دلم نم   کاری چ  دیبا  دونستمی کردم. نم  مکث

 .طور ناراحت بمونه

 ؟  مارستانیدر ب ی ای...می ایم_

 .برو ی:گفت محمد

 ا ی ب گمیاالن م_

 رم ی ببرتت خونه. من دارم م  ادیب  فرستمیو م  ی :مهد  محمد

 .شهر ، اعصاب ندارم رونیب

 ... تو خوامیصدام لرزون شد :م 

 .حرفم و خوردم یباق

  کنمیپناه . امشب فکر م   ستیدر کار ن   یلیتحم  گهی: د  محمد

با خودم خلوت کنم    خوامی! م  ه یکه راه آزاد کردن تو از بند چ

وقت دل به دلم   چیکه ه  ی دل بکنم از دختر  دی چطور با  نمیبب

 .نداد

 ...! به خدا آرش یکنیاشتباه م ی محمدددددددد تو دار_
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  دنبالت.  خداحافظ  فرستمیو م  ی : مهد محمد

 ؟ گفتیم  یقطع کرد. خشکم زد . چ و

واسه جا زدن نبود ؟ من و از بند رها   دیجد  ی بهونه    هی  نمیا

  کنه!؟

پا  لیموبا و  .و سرم  دادم  تو دستم فشار  انداختم. چرا    ن ییو 

، من و از   یتصادف  دارید  هیحرف بزنم؟ به خاطر    ینذاشت حت

طور   ن یا  ذاشتمی م  د ی. نباومدمیکوتاه م   د یروند؟ نبا  یخودش م

. من دمدایم  حیبراش توض   دیراجعم  فکر کنه! ناراحت بود با

 یدر مقابل حرف  ماما آد  ی همه    کنمیمسئول بودم. من فکر م

  میکاریم  یکه تو دل کس  ی دی،در مقابل ام   میمسئول   میکه زد

و در مورد کلمه    میاریکه براش به وجود م  ی ، در مورد اعتماد

 !م یاریرو زبون م ی که عاد ییحرفا ی به کلمه 

 !روباه؟ ای  ی ری شد ؟ ش یچ_
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رنگش باال    یمشک  ی بود. نگاهم و از رو کفشها  ی عل  ری ام  ی صدا

  آوردم

باهاش حرف   دی... با   دیباشم. امشب با  ریش  خوامی م  یروباه ول_

 !بزنم. هر طور که شده! هر طور که شده

 .بلند  شدم  و

 ؟ ی ای شد بهش بگم فردا م داری:مامان ب یرعلیام

. دمی. بهش قول دادم به حرفاش گوش مامی. حتما مامی اره م_

 فعال برم 

 :بذار  برسونمتیعل ریام

 .باش ششی دنبالم . تو پ اد یم ی نه مهد_

که خداحافظ   یزد که منم جوابش و دادم و درحال   ی لبخند

 . رفتم مارستانی ب یبه سمت خروج گفتمیم

  و گرفتم  ی مهد ی شماره  دم یکه رس مارستانیدر ب به
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 .مارستانمیدر ب گهید قهیزنداداش  ده دق_

 ! منتظرمباشه _

 .انداختم فمیو تو ک لمیکردم و موبا قطع

مجدد ارش   دنیبه گوشم خورد با د  دایش  ی بچگانه    ی صدا

کردم. دست مادرش و گرفته بود   میقا  ینیخودم و پشت ماش

  .کنه  نشی تا سوار ماش

 وااااااشی:عمو  دایش

 :وروجک  دیخند آرش

 .و بستم . لبم و از حرص گاز گرفتم چشمام

  نه ام نشسترو شو یدست

 پناه _

 . کردم نگاهش

 ...پناهم _
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 کرد یم  ی قراریام ب   نهی از تو صورتم کنار زد . قلبم  تو س  موهامو

 ؟ ی کرد  می:چرا خودت و قا دیخند

 ...من و نهیلکنت افتاده بودم :که مامانت نب به

کش  دستم گرفت  ن  دیو  حواسش  هستی:مامانم  کس    چی. 

 .پناه ست یحواسش ن

شدم و   رهی چسبوند. هوا سرد بود. تو چشماش خ  وار یبه د  منو

باعث شد اونم لبخند بزنه    حمی. لبخند مل دیاما خند  دیلبم لرز

به   شتریو من و ب دیکمرم کش  نیی کتف تا پا  ی . دستشو از رو 

 .خودش چسبوند

کسد یلرزیم  دستام اگر  م  ی.  رو  نمدیدیما  اما   تونستم،ی! 

تر آورد . نفس   کیجدا بشم ازش.  صورتش و نزد  تونستمینم

 .خوردی داغش به گونه هام م ی ها

 دوست دارم  یلیپناه خ _

  ...ب زدم:منو ل دمی لرز 
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 ی کنیخوشگل م  نقدریا  ی:وقت  د یابروم کش  ی و رو   انگشتش

 !خود بشم یکه از خود ب یهم انتظار داشته باش دیبا

. عضالتم شل شده بود و گر گرفته کردیداغش مستم م  ی نفسا

اش گذاشتم تا به عقب هلش بدم    نهیبودم. کف دستم و رو س

  .اما قدرت نداشتم

  تحمل ندارم گهی:نچ نچ... د آرش

 !نهی بب یارش ! االن اگر کس_

 ی خوای. مخوانی آرش و پناه همو م  ننی! ببننی :بذار بب  آرش

 !پناه؟ گهید

نزد  عرق گوشم  به  و  سرش  بودم.  ،   کیکرده  :موهات  کرد 

 !دهیم یخوب ی موهات بو

 ؟ گهید ی خوای وارد کرد :م ی کمرم فشار به

  .بند اومده بود و قلبم پر از عشق بود نفسم

 ... خوامیزدم :م لب
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  اد ی! همه وجودم فرخواستمشی ! م   خواستمیکامل ! م  یول  کوتاه

 ! خواستیو م زدیم

 .زد و دلم ضعف رفت   لبخند

 ! یکشی خجالت م یهمه!  از چ  ننی: پس بذار بب آرش

محرم  لبش   : چسبوند  ام  گونه  به  همه   ی ول  ستی ن  ت یرو 

 . دونهی. خدا هم ممیخوایما هم و م دوننیم

 . و من مست شدم دیرو پوستم کش لبشو

از فکر   ی مهد  دنیتکون محکم کتفم به عقب برگشتم و با د  با

 . اومدم رونیآرش ب ی و خاطره 

 ...کنمیساعته دارم  صدات م هیتو؟  یی:کجا ی مهد

که   زییپا   نیاول  ی اون روز تو  ی ادآور ی. از  کنمینگاهش م    مات

.  رهیگ یتمام وجودم و م  ی زیآم   ری با آرش بودم ، حس بد و تحق

انداخته بود. اون موقع    ریخونه اشون منو گ   اطیکه تو ح  ی روز
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و من  با خانوادش راحت نبودم. چون   میهنوز محرم نشده بود

 .میسه ماه بود که نامزد بود

! چون از همه خجالت    یواشکی آرش اونم    دنی رفته بودم د  و

پدرم مخالف بود و    لینبود. اوا  یرسم  مونی. نامزددمیکشیم

خانوادش    دی. اون وقت هم نبامی رابطه داشت  یمن  و آرش پنهان

 .دنیدیمن و م

 .بشکن زد تا توجه من رو جلب کنه  ی مهد 

 ...هست ها  تیزیچ  هی:پناه   ی مهد

رفتم و سوار    ژنیعمو ب   نیدست کنارش زدم و به سمت ماش  با

مهد  . و   ی شدم  کرد  روشن  شد.  سوار  و  اومد  تعجب  با    هم 

 . حرکت کرد

.  خوردیخاطراتِ آرش. دلم بهم م  ی آور  ادیبد شده بود با    حالم

  .کردیم تم یچطور بود اما اذ دونمیداشتم که نم یحس

 دعقده یتنفربود و شا هیشب دیشا
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 شهیش  ی کوچک آب که جلو  ی ببرم و بتر  ادی کردم از    یسع

 .دمیآب به صورتم پاش ی بود و برداشتم. باز کردم و کم

 پناه؟  ی زد  ی زی: چ ی مهد

 .چپ چپ نگاهش کردم 

 !یزنی م شی:واال خب ش ی مهد

   نجام؟ینگو که ا یمگه من بهت نگفتم به کس  ی مهد_

 :آخ شرمنده. به خدا محمد با زور ازم اطالعات گرفت  ی مهد

 بگو االن کجاست؟  زادیخب پس حاال به زبون آدم یلیخ_

 !باال انداخت :من از کجا بدونم ؟ شانه

 دهن من و باز نکن هااااا ی مهد_

و تاپ   پیبه ت  ن ی:بابا بمنچه شما دو تا خل و چل زدی مهد

 جورش و بکشم ؟  دیهم . من با

 کار با تو نداره. بگو االن کجاست؟  یکس_
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 به جان منزل  دونمی:نمی مهد

س  ی بتر  با کوب  نهیبه  م  دمیاش  بهت  کوفت.  و  منزل   گم ی: 

 !ی مهد یدونی جاست؟  مک

کوچه   ی خشن نباش که داداش منو آواره    نقدری:بابا ا  ی مهد

 ! یکن ابونیب

 به خدا  یدونیبگو کجاست . م_

می مهد نگم.  م  یدونی:گفته  ناراحت  بدجورررررر...   شه ی که 

  گهیبهم د ده یهم  نم  نشی اصال اگر بگم ماش  شهیسگ م

  بگو_

 .کرد به پناه هم نگو دی:اصرار نکن پناه. ده بار تاکی مهد

آو  لب بود    زون یهام  :ناراحت  با  ی زیچ  هیشد  برم   دیگفت. 

 . بجون عمه بگوششیپ

 .:قسمم داد که نگمی مهد
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 ...نکن تی...تورو خدا اذی زدم :بگو مهد داد

که شوکه    ی ! به هق هق افتادم. مهدهیگر  ریناخودآگاه زدم ز  و

 شده بود کنار زد

 !خب  ریپناه... پناه جان...دختر آروم بگ:چته تووو... ی مهد

  کردمیم  هیبلند گر بلند

 ...گمی...مگمی :آقا گوه خوردم . م ی مهد

با سالح  سرد   یکیکردم ها اون    ی ریلب گفت :عجب گ  ری ز  و

 ! ی . سر تخته بشورنت مهد نیف نیبا سالح ف یکی نیا

 .و پاک کردم اشکام

 . منتظر نگاهش کردم و

 ! یکنی نگاه م نجوری؟ ا هی:چی مهد

 بگو خب کجا رفته _

 :رفته بهبهان دیکش یپوف ی مهد
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  !تعجب گفتم :بهبهاننننن؟ با

پی مهد داشت  پروژه  دوستش  اونجا  .محمد   شی :آره.  سد 

  ه یداره که محمد    یحی تفر  ی منطقه    هی. بعد  شش یپ   رفتیم

 . با شاهرخ کیها. البته شر یاونجا. تازگ ده یخر الیو

 .بهبهان می. برمیخب بر_

  ن یماش  دیشبه. تا دوازده با  ازدهی؟ ساعت    ی شد  وونهی:دی مهد

 .بابا جون و پس بدم

 م؟یبر  میریبگ  یتاکس   ی خوایاون با من. نگران نباش. اصال م_

  ؟ میو قرض کن  مانی پ نیماش ای... ای

باکالسه    یلیخ  م؟یو قرض کن  یعل  ریام  نیماش  شهی:می مهد

 ! یلعنت

  .زهرمار _

 !اخالقت محمد حق داره  نی:چته تو ؟ با ای مهد

 هااا  گمیبهت م ی زیچ هی_
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  هم بگو  زیچ  هی. اون یگیم ز ی چ ی :واال تو همش دار ی مهد

 یییییی مهد_

  م ی کنیم  فی. بعد. رداطیو بزنم تو ح  نیخونه ماش  می: بردیخند

 . میری با آژانس م

 . خوبه. پس عجله کن_

 کرد :چشم  شتریرو ب سرعتش

  م ی. دوباره برگشتمیو پارک کرد  نیعمه و ماش  ی خونه    میرفت 

کرد  نیماش  هیو   و    میدربست  ساعت  دو  بهبهان  تا  بهبهان. 

 .راه بود  ی خرده ا

منطقه    هیکه تو    ییالهایبه و  م یدیشب رس  می و ن  کی  ساعت

 .مستقر بودن بایز یلیخ ی 

 ر ی تر بود. از مس  با یبهشت بود هرچند تو روز حتما ز  نیع   واقعا

ها  ریز و  یصورت  ی گل  سمت  مهد  ییالیبه   گفتیم  ی که 

 .میرفت
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 نه ی:فکر کنم همی مهد

 باشه نیا  دمیبرگشت :شا گهیسمت د به

 اون  دیشا ینگاه کرد :و حت ی گر یسمت د به

 نکن. کدومه؟ ی ساعد به پهلوش زدم : مسخره باز با

 همن خب هی:آخه همه شبی مهد

 ؟ی ومدیمگه قبالً ن نیشتیان_

. نهی. به نظرم ا  الیو  نیپشت هم  میرفت خب...بر  ادمی:ی مهد

 .میبش نیمطم  میاز تو پنجره نگاه کن

 ...باشه برو_

و  حرکت پشت  رفتم.  دنبالش  منم    ی محوطه    هی  الیکرد 

مقابل درب   ی . سکومیداشت  دی بود که کامال بهش د  کیکوچ

 . یکوچک اختصاص اطیبود.  مثل ح
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 د یکشی م  گاریلم داده بود و س  ی صندل  ی محمد که رو  دنید  با

 . دمیرو کش  ی مهد نی، آست

 به عقب برداشت  یقدم ی مهد

 زنم یبرو من با محمد حرف م _

 ؟  هیزد :خصوص چشمک

بر_ بهتره  بب  ی تو  داد   نت یچون  لو  و  رف   ی جاش  مقام   عی به 

 !یشی م لیشهادت نا

 ...اش جمع شد: بمنچه افهیق

نبود اما   ی گاریچشم نازک کردم و به سمتش رفتم. س  پشت

 . دهیکشیدونستم که قبالً م یم

پشت سر به سمتش رفتم و دست چپم و رو کتفش گذاشتم.   از

جلو حلقه ام دوباره به   دنیجا خورد. به دستم نگاه کرد و با د

 .شد  رهیخ

 !:اون دهن لق نتونست نگه نه؟محمد
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 اصرار کردم _

  زد پوزخند 

 محمد _

 .تنهاباشم خوامی :م محمد

 !و بشنوم نیکه ا ومدمی همه راه ن نیا_

 ؟ی ای:مگه من گفتم ب محمد

 !زدمی جا م دینبا یشدم. تو ذوقم خورد ول  ناراحت

 “22.10.20 12:55 ” 

 ۹۹قسمت#

 .دمیکشی عقب م دینبا

س  روش راست  دست  با  و  شدم  دستش   گاری خم  تو  از  و 

 !...:نکش ضرر داره دمیکش

 ...بار تلخ تر ن یزد. ا پوزخند 
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 ؟ی بر  شهی:م  دیکش یقیعم نفس

 .ختیو سرد بود که اشکم ر ی جد اونقدر

 !و از رو شونه اش برداشتم. دلم شکست، بدم شکست دستم

 و؟  یهمه چ یکن  نیریش یخواستی م ی نجوریا_

 . نگفت ی زیچ

. نگاه به دستت کن! یمن و پس بزن ی تو...تو چته؟ حق ندار_

من و خرد    تیراحت شخص   نقدریا  ی من زنتم محمد!  حق ندار

 ...یتوجه باش یهام ب ختنیبه اشک ر ی ! حق ندار یکن

نداد.    یتکون خودش  کام    گهید  گاریس  هیبه  و  کرد  روشن 

  .گرفت

  بد شده بود حالم

 !یکن ی مثل اون کثافت با من باز ی حق ندار_

 !:تمومش کن پناه  محمد
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 !قدر راحت باشه براش نیکه ا  شدی ! باورم نمشدی نم باورم

اعتماد من چ_ با  ام  ؟یکنیکار م  یتو...تو  روان   د ی با  با  من؟ 

که شبت و با غصه    نجا ی اومدم ا  دمیهمه کوب  نی ا  من؟ نامردددد

 ...بدون محمد ...بدون که یول رمی. میصبح نکن

؟ حالم بده!   یفهمی:حالم بده م  دیشد و وسط حرفم پر  بلند

کس  ، عشقم  چ  یزنم،  همه  از  خاطرش  به   زی به   ، گذشتم 

  خوردم ، بارها خرد شدم دهیخاطرش کش 

  امکی. پزنهیبا  نامزد سابقش حرف م  مارستانی، وسط ب  امشب

 ستین  یمحمد! موندن  شهیکه پناهت پناه نم  می رو گوش  ومدیم

. امشب پرهیباالخره م  ی و ند  ی پرنده است، دون بهش بد  نی! ع

 !ی دار کرد  حهی و جر رتمیغ   مارستانیتو ب

:م  داد خ  یفهمیزد  بحث  دخترستین  انتی؟  که   یستین  ی . 

و غرور و عشق من و    رتیغ  نکهیهم   یول  یکن  ی کثافت کار

خ  ی ری گیم  دیند هم  انت یاز  بدتره.   اون    نکهی برام  به   هنوز 
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  ی ل یخ  یکنیازم پنهون م  نکهی. همیکنی شرف فکر م  یخائن ب

 ... نکهیو ا تمیزندگ  ی کجا دونمیکه نم ن یرو... هم  زایچ

.   یمی... تنها مرد زندگ یمیوسط حرفش : تو مرد زندگ  دمیپر

 .نداره یچی ه  یمن جز تلخ ی گذشته برا

ازش   دیو بشنوه و من نبا نیداشت هم ازین دی شد . شا ساکت

سکردمیم  غیدر م  گاری.   دستش  م  سوختی تو  .     سوختیو 

 .پا له کردم ری و از دستش گرفتم و ز گار یرفتم و س  کشینزد

  ه ی. به خاطر برادر زاده ش مجبور شدم دمشی د یفقط اتفاق_

بکنم. خ   سالم  و  داد  جواب  داشتم    یلیاونم  جور   و  جمع 

 .کردمیم  یخداحافظ

 . نگفت ی زیچ

  گفتم نگه چون ی به خاطر افسانه رفتم. بع مهد مارستانیب_

  و رو لبم گذاشت انگشتش 

  سی:ه  محمد
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سبزش حاال آروم گرفته بود.    ی نگاهش کردم. چشما  ساکت

 .کرد داخل خونه تمی دستش و پشت کمرم گذاشت و هدا

 ؟ ی اومد ی :با مهد محمد

 اوهوم _

 :کجاست پس؟ محمد

  میاطراف تا ما حرف بزن نیرفت  هم _

 .نشست و منو تو بغلش جا داد کنارم

  شدمیوگرنه تا صبح مجنون م ی :خوب شد که اومد محمد

 دم. شالم افتاد. اش حرکت دا نه ی و رو س سرم

 !ی راحت جا زد  نقدریا یدلم شکست وقت یلیخ_

بعد حال    شهیسالها هم  نیتو ا  ی بد بود. ول  یلی: حالم خ   محمد

 .شدمیبد شدنم مصمم تر م
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به خاطر عشق    دی. مرد با  ادیترسو و بز دل بدم م  ی از مردا_

 .بره ری تو دهن ش

 !رم ی :رفتم... بازم م محمد

با  دیبا_ کنه...  ن  دیخطر  مهم  کنه!  کار  چقدر    ستیهمه 

 !یمنطق

 .کنمی:کردم ، بازم م  محمد

  یاونطور گفت یقلبم درد گرفت وقت_

 :  دردت به جونم محمد

 نگو  گهید_

ول  محمد بودن   ی کار   گهیتو هم د  ی:باشه.  از مرد  نکن که 

 .ادیخودم بدم ب

  کنمینم_

 :قول ؟  محمد
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 ...قول_

. دستش و    دیموهام و بوس   ی و رو   د یو رو بازوم کش   دستش 

 . گرفتم

 اهواز؟  میبر_

 م؟ی... شب بمونای اهواز ؟  می: االن برگرد محمد

 !یستی زودتر. اگه خسته ن مینه بر_

 .میریم ی :اگر تو بخوامحمد

افسانه. حالش خوب نبود. بهش قول دادم    شیبرم پ   دیفردا با_

 .که به حرفاش گوش کنم

 .ادی. من هم خوابم نممیری :باشه م محمد

 .زدم و سر بلند کردم   لبخند

 د ی من و ازخودش جدا کرد و بلند شد.  لباسش و پوش  محمد

:ماش و  نمیو گفت  تا من در  برو   الیاون سمت.  رو قفل کنم 
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هم  ی مهد  نیبب ها اط  نیکجاست.  االن هم المپ  البد.  رافه 

 انگار سر شبه  نجایروشنن. ا

خوشگله    یلی. خکایشدن با آمر  میخنده گفتم :آره واقعا. تنظ   با

 .حتما  میایبه وقت ب دیبا نجایا

 ...زد :حتما   لبخند

 . ی من برم دنبال مهد_

 . کردم  دایپ الیرو پشت و ی تکون داد . مهد سر

 .اهواز  میبر میخوایپاشو. م_

 ی ! جلل الخالق!  اونجورن؟یکرد  یگرد شد :زود آشت  چشماش

ماه   هیمن گفتم  حداقل    ی برا  دیکه محمد خط و نشون کش

پناه!    زادیبابااااا دست مر  ؟ی زود خرش کرد  نقدریا  یقهر. لعنت

  به موال شمیزود خر نم  نقدریمنم ا

از   ی . من بلدم چطوری:خجالت بکش. خر هم خودت  دم یخند

 .ارم یدل آقامون در ب 
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من   اه یمثبت هجده بوده. روم س  ی زای :اهااااا پس با چ  دیخند

 نگلم یکه س

  تا یو سارا و زهرا و آرم  رایاره ارواح عمه ات!  اون همه الم_

 پس؟  نیچ

اونا که همش آو  ی مهد منن! به خدا پناه چقدر    زونی :اونا ؟ 

چش    نی. بابا من چقدر بگم به انیهست  ی شما دخترا شوهر

نم  دیسف که  نمخوامیها  بگ  خوامی !  ول   رمیزن  مگه  خب... 

.  میکنیحلش م   گهی م  ارمیم  ی چرا منم هر بهونه ا  گن ی! مکننیم

ب بکش  ند  رونیبابا  ازدواج  قصد  اصال  من  خوب!   ارم دختر 

 ...بدم خب لی ادامه تحص خوامیم

محمد که پشت سرش بود خنده ام شدت   دنی و با د دم یخند

.  بابا من که   نجور ی. نخند اگمیگرفت :به جون پناه راست م

محمد از اولشم    نیکه ! ا  رمیخر بشم زن بگ  ستمیمثل محمد ن

که      ی پسر   نی نبود. دل خوش نکن بش ها! بب  زونیم  نیهمچ 
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ناموسا گوسفند  نداره!  اندازه گوسفند شعور  امروز زن گرفت 

 ! کنهی نم ی ریجفت گ  گهی د هم امروز

 ... ی مهد ی وا_

 “22.10.20 20:56 ” 

 ۱۰۱قسمت#

 ؟ اصال  دهیبه تو زن م  ی رو شونه اش زد : آخه کدوم گاو  محمد

. ی:عه سالم داداشوفتاذیشده بود از تک و تا ن  ع یکه ضا  ی مهد

کدوم   گفتمی. منم االن داشتم م  یگیچاکرتم داداش. راست م 

به خدا... مگه دخترشون   یک  چی پناه ؟ ه   دهیبه من زن م  ی گاو

 .و از آب گرفتن بدن به من گوسفند

 یخنده اش گرفته بود: عوض محمد

  :واال ی مهد

 لق تر  شهی:دهنت هم خب از هم محمد
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ا  ری به خدا تقص  نی:ای مهد نبود.  آبغو  نیمن  ره گرفت ، زنت 

خواستگار  ادمیمنم   شب  اون  گفت  ی اومد   ی ذارینم  یبهش 

 !گفتم جون داداش نیا ی برا گهید  اد،یاشک به چشمش ب

 ! ی :شب خواستگاردیبا تعجب پرس محمد

داده به سمت من اومد و با خنده    یسوت  دیکه تازه فهم  ی مهد

و گذاشتم تو اتاق    لمیموبا  یگفت : شرمنده اون شب اشتباه

 .پناه ، صداتونو ضبط کرد 

  ها رو به سمتش پرت کرد : گووووساله دی کل  محمد

 .بود  دهیچی پ طیخنده امون تو مح ی صدا

  .پشت فرمون  نیروشن کن  بش  نی:برو توله ... برو ماش  محمد

رفت. پشت سرش محمد دستم و گرفت   یودگهم با ل  ی مهد

  .میرفت نی و به سمت ماش

 .و باز کردم و سوار شدم. محمد هم عقب نشست  نیماش در
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به محمد نزد :نگران   یبه سمتمون برگشت  و چشمک  ی مهد

  ستی من اصال حواسم ن دینباش داداش.راحت باش

 . و من لبخند زدم   دیخند محمد

اونام اون   یزپرت  ی : شدم راننده    زدیلب غر م  ریز   ی مهد  ،

 !... خاکی پشت الو بترکونن . خاک تو سرت مهد

 وجدانا  ستی کله ن نیآروم زد پشت سرش: عقل تو ا محمد

 ستیمعلومه که ن_

و    ی مهد کار  بود  سرم  تو  عقل  داداش!  منزلِ  و  داداش  :آره 

 !خانم و شوفر آقا بشم  گاردی باد امیب ذتشتمی م و نم  یزندگ

  محمد گهی:راست م دمیخند

  .  اون ضبط و روشن کننیداره ا  یچ ی:کار و زندگ محمد

 نه ی؟ نترس من گوشم سنگ  دیگیم  ی:که نفهممم شما چی مهد

 .:روشن کن بابا محمد
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دادم به محمد . خسته   هیضبط و روشن کرد و من تک  ی مهد

بامداد    م یبرد. به ساعتم نگاه کردم . دو ن  یخوابم نم  یبودم ول

 .بود. ابروهام باال رفت

 !اهواز  می پنج برس  میفکر کنم چهار ون_

 ...:آره محمد

 خونه اون موقع ؟  میچطور بر_

  طور نی: هم محمد

 .مارستانیدر ب د یمن و بذار_

 :استراحت نکرده ؟  محمد

  .اومد. باز کردم  میگوش امکیپ ی صدا

 نه؟ ایصدات کنم  ری: ماده ش یعل ریام

چ   دمیخند پس   : نوشتم  براش  محمد   یو  آقا  با  دارم   .

 .مارستانیب امیب دیاهواز. شا  گردمیبرم
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 ؟  هی:ک محمد

 ره یام_

 باش؟ ی :راحت شد محمد

 !گهی خوبه! حسود نباش د یلیخ_

؟  استراحت کن   مارستانیب  ی ا ی: خسته و داغون ب  یرعلیام

 .دنبالت ام ی خودم ظهر م

 باشه. حالش چطوره ؟ _

استراحت کنه،    کمیخونه.    برمشی:خوابه هنوز. صبح م   یرعلیام

 .دنبالت  امیظهر م

 کمیباشه. تو هم استراحت کن _

 .:من خوبمیرعلیام

 .اری پهلوون ها رو در ن ی زدم و براش نوشتم : ادا  لبخند

 !:هستم خب یعل ریام
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 !...از دست تو_

دیعل  ریام برو  پناه  فعال   گهی:  برم  منم  برس.  اقاتون  به 

  خداحافظ

 ...باشه. خداحافظ. مراقب خودت باش_

تو ج  لیموبا  و تو س  بمیو    ده ید  ی زی شب  چ  یِ اهیانداختم. 

  ی که سرم و به شونه    یهاش و من. آسمون و ستاره  شدینم

داده بودم. محمد اونقدر خسته بود که چشماش    هیمحمد تک 

 . دیخوابیاما نم  وفتادیقرمز شده بود و پلک هاش رو هم م

 ... ی ؟ خسته ا یخوابی چرا نم_

 .باشم  داریب  خوادی پام حرکت داد : کنار تو دلم م   ی رو  دستشو

 بعد از ازدواج؟ _

 !که فرق داره خانم گلخندون شد:اون موقع  صداش

 ؟  یچه فرق_
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 خوابه ی :سر تخت و نرم و گرم و کنار همسر با آرامش م  محمد

 .آدم

 .. همسر هم هست پس بخوابیاالنم تصور کن سر تخت_

 ! ی :نه خب جلو مهد  دیخند آروم

 ت یترب  یبه پهلوش زدم: ب آروم

به اهواز چشم رو هم   دن ینگفت. تا رس ی زیچ  گهیو  د  دیخند

 .می دیخند ی مهد ی و  فقط به غرغر ها مینذاشت

رس  کینزد که  بود  رفتمیدی صبح  عمه  به خونه  روز  می.  . سه 

مهر  شدیم مامان  و  ند  ی بابا  دلتنگ شده    دهیو  بودم. چقدر 

 !بودم تو همون سه روز 

شدم.   داریظهر ب  کی. ساعت  می دیو خواب  میاتاق محمد رفت  به

به دور و برم نگاه کردم. محمد نبود. بلند شدم و تختش  و  

سرم انداختم.    ی رو  یو شال  دمی مرتب کردم. موهام و برس کش 

 .روش بود  یعل ری نگاه کردم. چند تماس از ام لمیبه موبا
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  زنگ زدم بهش

 تو دختر ؟  یی: کجایرعلیام

 !خواب بودم دی ببخش_

 !:ظهر شد که یرعلیام

 مرخصش کردن ؟  شدیبودم. چ داریتا صبح ب_

  .: آره صبح آوردمش خونهیعل ریام

 بهتره؟ _

  یی برم جا  دی.  پناه من امروز باستی: واال خوبه بد ن  یرعلیام

 ی تونی. اگر مششیپ   ارمیکار مهم دارم. مامان هم منتظر تو رو ب

 .... چون  ایخودت ب

  .ستین  یمشکل امیم_

 ! کنهی م ی قراریب ا ی: ب یعل ریام

 شن یناراحت م نا ی. چون االن سر ظهره عمه اامیعصر م_
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 ؟  ی ندار ی :باشه . کاریعل ریام

 .. خدانگهدارزمینه عز_

 :خداحافظیرعلیام

 .دمیچارچوب در د  ی کرد. سرم و باال آوردم و محمد و تو  قطع

 !باالخره  ی شد  داری:بمحمد

 ؟ ی شد داریب یخسته بودم. تو ک یلیخ_

 .دمی:من اصال نخواب محمد

 ! چراااا؟نییییه_

 .تو سالن ایلباس درست بپوش ب هی:خوابم نبرد. پاشو  محمد

 چشه لباسم؟ _

 .ی ایب شهی. با بلوز شلوار که نمنجاستیمحمد :دوست بابام ا 

 .اها . باشه_
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  دم ی رنگم و پوش  یصورت   زیشدم و سراغ ساکم رفتم . شوم  بلند

.  کم باز رها کردم  و    شیآرا  ی و موهام و پشت سرم  کردم 

ها هوا  رهی خ  دمیسف  ی دست  دلم  کرد. الک   ی شدم.   الک 

زدم و با ذوق به خودم   یرنگم همراهم نبود. الک مشک  یصورت

 .شدم رهیخ

 ی اتاق خارج شدم و سمت چپ به طرف سالن رفتم.  صدا   از

  دم یکه د  ییزایچ بلند شد و ضربان قلبم رو هزار رفت.با    یبیمه

شدم. محمد ؟ محمد کجا    رهیشوکه و  سر در گم به مقابلم خ

  بود پس؟

تز  تمام و  سالن  و  بودن  شده  جمع  اونجا  کرده   نییخانواده 

  ی ق یچشم بود و موس  ی و دو تو  ستیعدد ب  ی هابودند. بادکنک 

بود که   ی بمب شاد  ی صدا  ب،یمه  ی . صداشدی بلند پخش م

لبها  ی مهد با  من  و  م  یی ترکوند  لبخند  قلب  زدی که  که    یو 

  .کردمیزده شده بود به خانواده نگاه م جانیه
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ه و پون  ی بودند. به مهد  ستادهیعمه و زنعمو که کنار اوپن ا   به

و فشفشه تو دستشون بود   ی که پشت سرم بودن و برف شاد 

 .اوردنیدر م ی آهنگ مسخره باز  تمیو با ر

بود و  به احسان که    ستادهیا  نب یو ز  مانیبابام که کنار پ  به

. مامانم دور تر رها رو بغل گرفته  کردیبادکنک ها رو جا به جا م

ها نگاه محمد از همه    نیا  ی همه    نی. بکردی بود و نگاهم م

 !عاشق تر بود

 دشیروشنش   به پوست سف  ی قهوه ا  ی .  موها  ستادیا  مقابلم

سبزش درخشان   ی چشم ها  د،ی اون صورت سف  ونیو م  ومدیم

 .بود  بایو ز

از عشق که    ییایداده بود و دن  نتیکه لب هاش و ز  ی لبخند

 .بود ختهی تو نگاهش ر

 !تر شد ضیلبخندم عر بگم که دیلبخند زدم. البته با متقابالً

 !بگم  یچ دونمیمن... من...واقعا نم_
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 .گهی د نیبش ایدلم تولدت مبارک . ب  ز ی:عز عمه

 .زده است جانی:عمه جون دخترمون ه  پونه

کوچک  ی مهد فشار  بش  یبا  داد:برو  هلم  جلو  سمت   ن یبه 

 ...گهید

دلم   با کردم.   نگاهش   ، کرد  نگاهم  مامان  رفتم.  خنده جلو 

ا و  بغلش کردم  بود.  تنگ شده  آغوش کش  نیبراش    دن یدر 

که گوشه گلوش جاخوش کرده   یمهربانو باعث شد بعض ی برا

 .بود ؛بترکه

 !رو نوازش کردم :مامان کمرش

نکن. سه روز خونه    ش یهند  گهید  ییاومد ؛زندا  ی مهد  ی صدا

کار    یچ  ی خوای م   شی پس شما بعد عروس!  گهیشوهرش بوده د 

 ؟ یکن

 ! ی : مهد محمد

  !:جونم داداشی مهد
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  :ببند محمد

خانم    بهی کرد.  ط  هیگر  دیجشن که نبا  ی :شرمنده. برا  ی مهد

 .شگون نداره گهیهم م

و آروم مامان و از خودم جدا کردم.    دمیخند  ی لحن مهد  به

  مان یبهش سمت بابا و پ  ینیو با نگاه مطم  دمیگونه اش و بوس

همه   با   . م  یکی  یکیرفتم  پشت  و  کردم  بش  و    ز ی خوش 

 .نشستم

  نگاه کردم مییکاکائو کیک به

 “  مُبارک پناهم تولدت“

محمد بود که حاال کنارم نشسته بود و   ی بستم.  صدا  چشم

و    نیا بودم  خوشحال  بود.  کرده  نجوا  آروم  و  نرم  رو  جمله 

 !نبودم

پوستت    ر یرو ز  ی، حس خوب  ه یتولد گرفتن توسط بق  جشن

 .کنهی تند وادار م  ی که قلبت و به تپش ها  ی.  حسکنهیرها م
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لحظه    رنیگیکه جشن م  ییهنوزم هستن کسا  یگیخودت م  با

 !رو ایدن نیبه اورودت  ی 

 “24.10.20 12:28 ” 

 ۱۰۴قسمت#

 !پناه جون_

 .عمه سرم و به سمتش برگردوندم ی صدا با

 جانم عمه؟ _

 . دیکه عکس بنداز دی : آماده ش  عمه

  .ذوق عمه لبخند زدم  به

 چشم_

و دسته   ی فرد  ی . عکس هارهی آماده شد تا عکس بگ  احسان

 .گرفتی .  احسان با حوصله عکس میجمع
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بمحمد هم  ه  هی  ا ی:احسان خودت  تو  بنداز.  کدوم    چیعکس 

 ...ی وفتادین

 زد :اشکال نداره  ی هم لبخند احسان

احسان. برات جا   نیبش  نجا یا  ایرو به محمد چسبوندم:ب  خودم

 باز کردم 

 .با خنده نگاه کرد احسان

پارت   مانیپ دادن.   ی باز  ی:برو  بهت جا  کنار خودشون  کردن 

 .و بده به من  نیدورب

 .داد و به سمت من اومد  مانیو به دست پ  نیهم دورب   احسان

به    لیبود. خودم رو متما  نمونی ذره فاصله ب  هی نشست.    کنارم

 .لبخندزدم  نیمحمد گرفتم و  رو به دورب

 .اومد  لمیموبا امکیپ  ی گرفته شد و صدا عکس
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ب  جمع کدام  ما هر  و عمه گفت: ساعت   یه سمت دور  رفتند 

  ی داستانا بمونه برا  نیو ا  کی، ک   میدو شد. ناهار بکش  کینزد

 .بعد ناهار 

  خچال ی  ی را برداشت تا تو  کیهمه موافق بودند. پونه ک   بایتقر

 .بذاره

نگاه کردم:سالم. من   یعل ر یام  امکیو در آوردم و به پ لمیموبا

 .باش  انی. در جررمی م میپنج و ن

 . نوشتم باشه و به محمد نگاه کردم براش

 محمد _

 :جان؟  محمد

با_ امروز  د  دیمن  ا  دن یبرم  پنج  ساعت  .    نیافسانه.  طور 

 ! بفهمه یکس خوامینم

 ؟ یفهمه. فقط مطمئن  یهم نم  ی. کس  برمتی:خودم م   محمد
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  ی آوردم و محمد با فشار کوچک  نیی. پا“اره  “و به نشانه    سرم

 .بخش از کنارم بلند شد نانیاطم ی به دستم و لبخند

و بعدش   یچند ساعت زود گذشت. ناهار و جمع خانوادگ  اون

که محمد و احسان   مانیو پ  ی مهد  ی ها  دنیو رقص   کیهم ک

  .کردندی و مسخره م

شد و من آماده شدم و با محمد   میزود ساعت پنج و ن  یلیخ

 .می اومد رونیو از خونه ب میبهونه  سر هم کرد هی

  .م یرفت انپارسیسمت ک به

 دانی که م  یو روشن کرد و در حال نیگرم بود . کولر ماش  هوا

  گفت زدی رو دور م

 . رو هم داشته باش ییو زندا ییدا ی هوا

 چطور؟ _
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بنده خدا ها هم شا  محمد اون  اون   یاشتباه  دی:خب  کردن 

ول   . ا  یزمان  تو  گرفت  نیاالن  فاصله  ازشون  ناراحت    یجور 

 ...کن که ی. سعشنیم

 متوجه شدم _

 .گمیم  نای ا یی:ناراحت نشو از من . به خاطر دا محمد

 “26.10.20 15:23 ” 

 ۱۰۵قسمت#

 چ یباشه هکه    یزدم :نه ناراحت چرا ؟ بابا و مامانم هر چ  لبخند

  .من کم نذاشتن ی وقت برا

ا  دونستمیزد . م  لبخند از   ی قرار یب  نیکه دلش مچاله شده 

 !من ی ها

 .و گرفته بود  م یکه دامن زندگ  یآشوب نیا از
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زمانه بود! دست من نبود    ی ، باز  ی دل نگرانه اما باز  دونستم یم

گ ا  ری و  تو  راه   چیپ  نیافتادن  ها  گردنه  و  توقف    ی برا  یها 

 !نداشت

گ   ی تو   یوقت  یعنی ها  کردن    یکنی م  ریگردنه  ترمز   ک ی، 

 !احمقانه است ، همون طور که  سرعت دادن میتصم

تا    دی ؛ با  ی پات رو تو جاده بذار  یبود و تو وقت  یبی عج  ی   قصه

 !ه یعیخطر ناک باشه هم طب  ی ها   چ یتو جاده پ  نکه یو ا  ی ته بر

 .، رشته افکارم پاره شد کردیمحمد که صدام م  ی صدا با

 جانم_

 : خونه اش کدومه ؟  محمد

 . آپارتمانه است  نیاون درخته. هم ش یپ_

 .آپارتمان توقف کرد ی جلو رفت و جلو یکم محمد

 :منتظرت بمونم؟  محمد
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 .. تو برو دیطول کش دینه. شا_

 .:پس کارت تموم شد ، بهم زنگ بزن محمد

 .چشم_

 .بال خانوم ی:ب محمد

کردم. به سمت ساختمون رفتم و    یزدم  و خداحافظ  لبخند

با پاها  یزنگ را فشار دادم. کم باز شد و من  که    ییبعد در 

 .لرزش داشت وارد شد یکم

 .برخورد کردم یعل ریراه پله به ام ی تو

 ؟ یعه! تو هنوز نرفت_

 .... فقط پناهرمی: دارم میعل ریام

 جانم_

 ... بگم که خوامی :میعل ریام

  .شد رهی خ شیبه کفش ها  یکرد و کم سکوت
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لطفا مراعات حالش   یناراحتت کنم ول  خوامینم  نی:بب  یعل  ریام

 ...و بکن. چون

  . راحت. راحت راحت! حواسم هست  التی ! خریام_

ابروانش انگار    نی که ب  ی قدردان نگاهم کرد. با اخم  یعل  ر یام

 .هک شده بود 

 : ممنونیعل ریام

در    ی باز  یبه نگاه نگرانش زدم:برو. نترس کول  ی نیمطم   لبخند

 !ارم ینم

  ! دیو نخند دیخند  یکم لبش

 ! من برم. فعال خداحافظت وونه ی:دیعل ریام

  خداحاقظ_

  ی باز بود رو باز کردم. خنک  مهی که ن  ی ها رو باال رفتم و در  پله

فقط    یپوستم دواند. ول  ریز  یحس خوب  ی لحظه ا  ی باد کولر برا
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که مادرم   یو گفت و گو با افسانه زن  داری! چون دی لحظه ا  ی برا

 !...بود و نبود! سخت بود و تنش زا

به مبلمان کرم رنگ انداختم و به سمت راست رفتم    ینگاه

کردم   ینبود. طول هال رو ط  ی .کسستادمی.مقابل آشپزخانه ا

رنگ و هم پشت سر گذاشتم و وارد    یشکالت  یو مبلمان راحت 

  ر یزتحری م   دنیب  اتاق اول  و باز کردم و با د راهرو شدم. در 

از    واریو  د اتاق امیبود ،  فهم   ادداشتیجلوش که پر    ر ی دم 

  زش یم  ی رو  ی قطور   ی که کتاب ها  لیوک   ی هست. آقا   یعل

 !بود

رو با تقه    گهیبرداشتم و در اتاق د  گهیو بستم و چند قدم د  در

 .بار کردم یآروم ی 

 .بود دهیتخت خواب دراز کش ی رو افسانه

 ...سالم_

 . نفسش  رو فرو داد  و بلند شد .
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و   نمی . با دست اشاره کرد بشکردمیرو در تنش حس م  ضعف

 گفت

 “26.10.20 15:23 ” 

 ۱۰۶قسمت#

 . میبخور ارمیب ی زیچ ه یتا  نی. بشزمی:سالم عز  افسانه

 .ستیحالتون خوب ن د،ی نیسمت تخت رفتم :نه بش به

بود لبخندش! انگار تمام استرس ها و    بای زد و چقدر ز  لبخند

 !نابود کرد  کبارهیکه داشتم رو  ی حس بد

خوبم.  افسانه من  دلم  ب  :جان  شربت  گلومون    ارمیبذار  که 

 !خشک نشه

 .رفت رون یاز  اتاق ب و

 .اومد و کنارم نشست  مویشربت آبل  وانیبعد با دو ل  قهیدق  چند

  نی دیزحمت کش _
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  ا ی بدن  ی شد به چشم هام و گفت : وقت  رهی توجه به حرفم خ  یب

، سبز بودن. کم کم رنگشون روشن شده! من دنبال   ی اومد

 !شد یپناه چشم سبز بودم! اما خوشحالم که مثل من عسل

ز  لبم کش  ر یو  ها   دمیدندون  چشم  چون  خوشحالم    ی :منم 

 ...دیرام به ارث گذاشتب ییبایز

 ...زمی پر رنگ شد:عز لبخندش

 ؟  دیحرفاتون و بگ دیخواینم_

 ...اول میحرف بزن کمی یول  گمیرنگ باخت: م  لبخندش

 .. دوست دارم بدونمدی نه زودتر بگ_

 !بودنش ؟ ی:حوصله ات سر نره از طوالنافسانه

 . دینه. بگ_

رنگش که کوتاه بود؛  شباهت دومش به من    یی خرما  ی موها

 !بود
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فقط شانزده   یبگم. از وقت   شیسال پ   ی و خرده ا  یاز س  دیبا“

و به قول    ی پسرک شهر  کی  ی سال سن داشتم و دلباخته  

 .مطرب شده بودم نایآقام ا

 .اون سال شروع شد زیی از پا زی چ همه

گل  ی تو با  و  بودم  نشسته  حرف   یاتاق  هام  خواهر  ستاره  و 

از عروس زدمیم بود و من و ستاره که    یگل  ی. چند روز قبل 

 .، غممون گرفته بود میبود یگل ی وابسته   یلیخ

 خونه آقا ؟ ی ایم ریبه د ر ی، د یازدواج کن یعنی!  یگل_

که من   یدونیوقت شوهرته! نم  گهیبابا افسانه! تو د  ی :  ایگل

ا م  نیاز  بعدش عمو  روز  ، چهار  برم  نامزد   ادیخونه  و رسماً 

 .یشیبهرام م

. بهرام و چه به من؟ تازه آقا جون    یکردم : ساکت شو گل  اخم

 !سرو پا بشم یمن زن بهرام ب دهینم تی خودشم  رضا
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  دم ی. من خودم از زبون آقا جون شنیآبج  گهی :راست م   ستاره 

 .ی خواستگار ادیکه بهرام قراره ب 

 ! مگه من و از آب گرفته؟کنهیقبول نماقاجون _

دست و پا نداره    هیکه انگار بهرام    یگرفت  افهیق  ن ی:وااا همچیگل

 .و کچل و چاق و  گداست

،چشم همه   نشی زم  ی چند سال برداشت ها  ی خبر ندار   انگار

  ی و هم کل  هیرو  کور کرده و االنشم هم خونه داره هم سرما

 م یبگذر  نایا  ی همه  ! تازه خوش بر و رو هم هست . از  نیزم

 !خان  ریپسر کب

چ  یچشم  پشت خانَم.  نادر  دختر  :منم  کردم  فکر   ینازک 

. بعدم آقاجون ستیکه باشه از من سر تر ن  ی؟ هر چ   ی کرد

 .ستین یبهرام مرد زندگ گفتیخودش م

آدم شده   گهی. االن دکردیم  یاشیبود که ع   ی:اون مال وقتیگل

 !نیو بب  ای، آقا شده ب
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 !یزنی. حال آدم و بهم میتمومش کن گل_

 !عروس خانم  ایبا خنده گفت :بابا ناز ن یشدم. گل  وبلند

 از اتاق خارج شدم  تی بهش نگاه کنم با عصبان نکهیا بدون

 “27.10.20 15:25 ” 

 ۱۰۷قسمت#

 .بردم ادیو از  می آقا جون تمام ناراحت دنیبا د و

بود اما برعکس    ل یو خان فام  ی آدم سنت  کی گرچه    آقاجون

،   کردیکه دختر ها رو کم ارزش م  دهیو پوس  ی میتفکرات قد

 ی . گلدادی م  تی از پسرهاش اهم  شتر یاون به من و خواهرام ب

هم   و  من  و  بود  کرده  عموم  عروس  خودش  خواست  به  رو 

 .خودم عروس کنه به اراده خواستیم

!  شدم یدوم م  ی عروس عمو  دیاولم و من با  ی عروس عمو  یگل 

 .نشده بود یرسم یچی البته اون وقت هنوز ه

 . سالم آقا جون _
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موها  لبخند با  بود.  اندام  درشت  و  بلند  قد  که    ی زد.  مجعد 

 .شده بود دیشون سف شتریب

 . سالم دخترم_

 .ارم یب ی براتون چا دی؟ بذار نیتازه اومد_

 .دستت درد نکنه افسانه جان_

  خت یریمامان  که اشک م  دنی سمت آشپزخونه رفتم و با د  به

با پشت دست    ی من رو گرفت و اشک ها  دنی، شوکه شدم. با د

 .پاک کرد

:مامان ؟ مامان منو نگاه کن؟    دم یپرس  یکردم و با نگران  مکث

 ؟  شدهیچ

باش دختر.    عیسر  مامان :ساکت  و گفت  برگشت   به سمتم 

 .ببر براش  ی چا  ای. بشنوهیاالن اقات صدام و م

 .شد ختن یر  ی مشغول چا و

 ... مامان چرا_
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 !س ی:ه مامان

 !مامان_

  می زنی :برو فعال بعد حرف ممامان

  .نگاهش کرد دی رو ازش گرفتم و با ترد ینیس

 !افسانه گه ی:برو د مامان

 ! ی کردیم هیگر ی داشت گمیبه آقاجون م رمیم_

 .برمی. اصال بده خودم می کرد خودی:ب مامان

 . چشمات پف کرده_

 .:پس ببر مامان

 برم ینم_

 .ببر. حرفم نزن گمیبهت م ده ی:ور پر مامان

 نچ_

 : افسااااانهههه مامان
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 ؟ ی کرد یم هیگر یداشت یچ ی خب  بهم بگو  برا_

 ؟  ی:فوضولمامان

 اره _

 .دی:آره و زهرمار. دختره چشم سف مامان

چ  ی صدا  ، دختر   ، :افسانه  اومد  ؟   ی کرد  کاریآقاجون  بابا 

 ... خوابمون گرفت که

 !ها ی، نگفت  یکلمه به اقات گفت هیمامان هلم داد:  

 بعدا؟ یگیبهم م_

 .چپ نگاه کرد:حاال تا بعداً  چپ

 قول بده_

 برووو  دم،ی.  قول مدهیورپر ی خدا از دست تو ی :امامان

ب  ی طانیش  لبخند از آشپزخونه  اومدم و به سمت   رونیزدم.  

 .سالن رفتم 
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پشت  ه یتک  آقاجون بود.    ی به  کرده  دراز  و  پاهاش  و  بود  داده 

ظهر به صالح  دنی خواب گفتیاما م دیباری از تنش م  یخستگ

 .ستین

  من پاهاش و جمع کرد دنید با

 .:دستت درد نکنه بابا آقاجون

 .نوش جان_

 .و برگردوندم تا برم که گفت :افسانه جان  روم

  بله آقاجون_

 . بابا. کارت دارم نی:بش آقاجون

 .فرش دوختم ی هاو نگاهم و به گل  نشستم

 کار مادرت باشه ؟ دی! بایرنگخوش ی :چه چا  آقاجون
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  یبابا جان. حاال که گل  ی دادم. لبخند زد :بزرگ شد  سرتکون

راه م   یداره  شوهر  با  شه یخونه  تو   به  دی،  دادن  شوهر  فکر 

 ! میباش

 .دهانم و قورت دادم  آب

ا  یگیم  ی:چ  آقاجون معموال  ؟  م  نیبابا  مادرا  رو  . زننی حرفا 

 بار مادرت بهش گفت  نیهم اول یگل ی برا

 “27.10.20 15:25 ” 

 ۱۰۸قسمت#

بار مادرت بهش گفت. اما تو که    نیهم اول  یگل  ی :برا  آقاجون

  ز یمن فرق دارن! نکه تو عز  ی و ستاره با تو برا   یگل  یدونیم

تو عاقل تر و با جنم   ی. ولدی نه ! همتون بچه هام  ،یتر باش

 .به من ی بود دهی، چسب فتیقبل تکل نی. تا هم ی تر

افسانه    نینکنه ا  گفتمی . به مادرت مدمی ترسی: اونقدر م  دیخند

و مردونه رفتار    طونیبا دخترا نگرده ؟  از بس شر و ش  گهید
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ولکنهیم م  ی.  و    گفتی مادرت  بودنش  خانوم  نباش.  نگران 

 !ی دیند

رو مزه مزه کرد:راست  هم   ی از چا  یو قطع کرد و کم  حرفش 

بودگفتیم جنم  با  و  شجاع  و  زرنگ  هم  و   ،ی .  عاقل  هم 

. ی و خونه دار  یگرفت   ادی  ی و با ادب. بعدم کم کم آشپز  دهیفهم

 ی نظر داشتن برا  هی،    یاهال  ی که همه    ی تموم شد  یهمه چ

و   ادب ، هم عقل و    ی سر بود  ییبای نادر! هم از ز  ی دختر وسط

  .یزرنگ

 ...االن راحت به آقا ت بگو پس

 .و باال آوردم و نگاه مهربونش جرئت داد بهم سرم

 ...اقاجون_

  :جانمآقاجون

 .” جانم“تو همون کلمه   ختیعشق ر یکل انگار

 ....من...من_
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 !چطور بگم دونستمیشدم. نم ساکت

 :بگو افسانه. نترس  آقاجون

 ... خوامیاخه! من ...نم_

 ؟  ی خواینم ی:چ آقاجون

 !که ازدواج کنم خوامینم_

. استکان نیاز هم  ریبود غ  یمنتظر هر حرف   د یخورد. شا  جا

رو  ی چا عصبان  نیزم  ی رو   . چ  یگذاشت  اما  بود    ی ز یشده 

  نگفت

 ؟ یچ یعنیحرف  نی:ا آقاجون

واسه خودم    خوامیدرس بخونم. م  خوامی. مخوامیاقاجون نم_

 گه ی مرد د  ی عمر بله قربان گو  هی  خوادیبشم . دلم نم  یکس

 ... خوادیباشم. دلم م

 !مامان اومد :ساکت افسانه ی صدا
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 .چشماش گرد شده بود آقاجون

 .دهیترس گهی: بچه است د مامان

حت  آقاجون و  ستاره  ا  گفتمی م  گفتن،یم  یگل   ی:اگر   ن یبچه! 

م  هیدختر   و  برم   برهی شهر  تشنه  چشمه  پس  گردونهیلب   .

 !ازدواج کنه  دیآخرش با دونهیم

 !...وقته یآقاجون حاال تا آخرش هم کل  _

  نه ی نرم تر شد:نه دختر جان. سنت بره باال ، گز  یکم  آقاجون

  خواد ی . االن وقت ازدواجته. من دلم مرهیخوب از دستت م  ی ها

تا درست تموم بشه . اون    ی دار  گهی . دو سال دیکه درس بخون

  .یکنیم  یوقت عروس

 آقا جون ؟ یچ یعنی_

خونه شوهر ، اخر هفته    رهیم  یگل    گهی:چند  شب  د  آقاجون

 گه یکنه. دو سال د  ی بهرام خواستگار  ی که تو رو برا  ادیم   ر یکب

 ...هم
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 !خوام یاقاجون من نم_

بذار    یندم. ول  تی که به حرفت اهم   ستمین  یآقاجون :من سنت 

قانع کننده    لی . بعد اگه دلیبا بهرام حرف بزن  ی و تو بر  انیب

 .کننیبود، همه قبول م

  نکه ی. نه اشدیبهرام  حالم بد م  ی نگفتم.  با تصور چهره    ی زیچ

 .زشت باشه اما من ازش متنفر بودم

  شدم :با اجازه آقاجون بلند

اتاق   ی زیچ و   یکه با گل  ینگفتند و من به اتاق خودم رفتم. 

 .ستاره مشترک بود

س  یگل ستاره  و  ساله  کمد خودم    زدهیهجده  ساله!به سمت 

 رفتم 

تا    هی برداشتم و به سمت حمام رفتم  لباس  دوش    هیدست 

 .رم یبگ

 روبرو شدم    یراهرو با مجتب ی تو
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 :افسانه ؟ چته؟  یمجتب

 ؟ ی اومد یزدم:تو ک   لبخند

و انگار که    دهیپرس   یرفت از من سوال  ادشیانگار که    یمجتب

. ذوق زده گفت   دیدی درهم من و هم نم ی چهره  گهید یحت

گرفتم که     ی. به زور مرخصدمی . هنوز دخترا رو نددمی:تازه رس 

ا  نجا ی ا  ی گل  یعروس فرمانده مون هم لجش گرفته   نیباشم. 

 فارشم گفت که س  کانیآخرش آقاجون به سرهنگ ن  یبود ول

 .شد ده یفرمانده مون به خاک مال  ی و بکنه و پوزه  

 .:دلم خنک شد افسانه دی خند سرخوش

 !ها ی ا وونهی: د دمیخند

ا  به : تا آخر هفته  اتاق رفت و گفت    ف یک  دی. بانجامیسمت 

هم   نیساله  بود. محمد حس   ستیب  ی کنم و لذت ببرم. مجتب

ه  بچ  هیو صاحب    کردیم  یفرزند ارشد بود که مستقل زندگ

  .بود
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 ل یدوش رفتم. چه دل  ریحمام و باز کردم و وارد شدم. ز  در

 !رد کردن بهرام وجود داشت ؟ ی برا یمنطق

داشت ، خانواده داشت و از همه مهم تر    افهی داشت ، ق  پول

 !پسر عموم بود

ا  چشمام بستم.  کاف   نکهیو   ، نداشتم  برا  یدوسش  ؟   ی نبود 

 نبود ؟ ی آقاجون منطق

دختر  شانزده ساله    هیکه    دادندیم  تیآدم ها  اهم  نیا   اصال

  خواد ؟ ینم یو چ خوادیدلش م یچ

 !... دوسش ندارم گفتمی م اگر

م  خواستی م  دلم دلم  بشم.  عاشق  برم    خواستی،  برم شهر... 

ها  ادم  انمی بب  ی شتریب  ی تهران!  م  نی.  تالش  تا   کردمیهمه 

 .خوب  ، تهران قبول بشم ی رشته   هیکنکور قبول بشم. تا 

 !بره دیدختر مجرد دانشگاه نبا گفتیم آقاجون
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شوهر کن و اگر شوهرت صالح دونست ، برو . البته    گفتیم

 .ومدیهم که از درس خوندن بدش م ی. گلگفتیم یبه گل

افتاد!برعکس من! عاشق    یسال از ده تا درس، شش تاشو م  هر

 !شدن لی درس خوندن بودم. عاشق وک

 ...بودم و شاگرد اول مدرسه  رستانی سوم دب سال

 .رمی دوش بگ ه ی خوامیم  گهی د رونیب ایافسانه! ب یییییه_

آب    ری ز  قهیبود. حمام نکرده بودم . تنها ده دق  یمجتب  ی صدا

که   ی بودم و فکر کرده بودم. فکر به آخر هفته ا  ستادهیباز ا

 .شدمیبا بهرام هم کالم م دیبا

 !امون بده . یمجتب امیاالن م_

با حوله دمیکارم و تموم کردم و لباس پوش  عیسر . موهام و 

بسته بودم . از در حمام خارج شدم و غرولند کنان به سمت  

 .رفتم  اطیح

 هاااا  ی ذارینم شی. تو حموم هم آسایآقا مجتب ایب_
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 ...اون تو خب یساعته رفت هی:بابا یمجتب

 !به  جون هم   نیموش و گربه افتاد نی:باز شما دوتا  ع مامان

 .شدم اط یادا در آوردم و وارد ح یمجتب ی برا

 یل ینشسته و وسا  ی لباس ها  ی نشستم. از تو   ی تخت فلز   ی رو

، برس قرمز رنگ و دراوردم تا به موهام   بردمیکه به حمام م

 .بکشم

حوض    ی نشسته ام و پا  ی تخت گذاشتم و اول لباس ها  ی رو

تو  ی شستم و رو ،   دیکه در د  اطیاز ح  یقسمت  ی بند  نبود 

رو   زانیآو هم  رو  ام  و شروع    ی کردم. حوله  انداختم  شانه 

 .کردم به شانه کردن موهام 

 “28.10.20 13:54 ” 

 ۱۱۰قسمت#

تا   نمی شیتخت کنار بهرام م  نی هم  ی تصور  کنم رو تونستمیم

 !حرف هاش بشنوم
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 !مور مور شد تنم

. آقاجونِ من روشنفکر خواستمیداشتم! ازدواج نم  اهایرو  من

 !رفتیپذ یبود و حتما حرفام و م

 !افسانه_

 .بهرام نفسم بند اومد  دنِیسمت صدا برگشتم و با د به

رنگش کوتاه   یمشک  ی داشت. موها  دهی ورز  یکل یبلند و ه  قد

ت ها  رهیبود.پوست   ی . در کل چهره  یمشک  ی رنگ و چشم 

 .سرم انداختم ی عجله حوله رو رو نداشت. با ی بد

 دختر عمو ؟  یزد : خوب ی کم رنگ لبخند

 :ممنون د یصورتش چرخ نیب نگاهم

 .ستنین نای بگم اگر آقات ا خواستمیم ی ز ی چ هی:  بهرام

  د یدار  ی هم هست. اگر کار  یشدم :آقام خونه است. مجتب  بلند

 .داخل دیی باهاشون بفرما
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ا  از آقات  :با  آرامش گفت  با  اما  جا خورد  نه...با   نا یلحن من 

 .خودت کار دارم 

 .دیببخش_برداشتم   یقدم

 . سای:افسانه! وا  بهرام

 .بله_

 ؟  یکنیکه پا تند م ی دی: مگه جن د بهرام

 .دور شدم یشد . قدم کمینگفتم . نزد ی زیچ

 !رهی :با تو ام! باز عقب م بهرام

 .اقا بهرام من کار دارم_

 ؟ ی زدیبه موهات شونه م یبا آرامش داشت ی:ولبهرام

زد پسره    یم  دیداشت من و د  یتعجب نگاهش کردم. از ک   با

 !چشم و رو یب ی 

 کارتون اصال درست نبود _
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 ؟  ی زد :چه کار یکج لبخند

 ! اجازه یب نیزد دی من و د نکهیا_

  ز ی وجودم رو از خشم لبر  ی که همه    ی . خنده ادیخند  بهرام

 . کرد

 !م یشیبهم محرم م گهیدو هفته د یکیافسانه ما  ی: ول بهرام

 .غضب رو گرفتم .پوزخند زدم با

 .هیپرداز الیدلم گفتم  خ  تو

چ  بهرام همه  م  زی:  مشهی درست  زندگ  میری.  خونه   یسر 

 .خودمون

 .کرد دوار ینگفتم و انگار سکوتم اون رو ام ی زیچ

 .. غصه نخورخرمی لبخند زذ :نازت هم م بهرام

 وقاحتش واقعا شوکه بودم و گرنه که افسانه و کم آوردن ؟  از

 ... با اجازه_
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نامنظم گرفته بود    ی سمت خونه پا تند کردم. قلبم تپش ها  به

تو گردن حس    سم یخ    ی تند شده بود. موها  یو نفس هام کم 

و به اتاقم رفتم.    چوندم ی. حوله رو دور موهام پ داد یسرما بهم م

بود و اون    ستادهیا  اطینوز وسط حاز تو پنجره نگاه کردم. ه 

 .اتاق من  ی شده بود به پنجره  رهی هم خ

رو    ا یلبخند دن  ن یبگم زشت تر  دیلبخند زد و من با  دنمید  با

 .زده بود

 “29.10.20 13:07 ” 

 ۱۱۱قسمت#

کش  پرده رو  دمیرو  شونه   نی زم  ی و  کامال  و  نشستم.موهام 

  .دیرسی. موهام تا وسط کمرم م دمیکش

 ی ز ی کمک تا شب چ  ای:افسانه ! پاشو خودت و جمع کن. بیگل

 !شهیم دشونیهم پ  ناینمونده . االن عمو ا

 !زد: بهرام که جلوتر اومده چشمک
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 .چپ نگاهش کردم چپ

نیگل در  و  چشمات  تا  د  اوردمی :پاشو  روز  چند  من    گه یها! 

 .کار کنم  ادیز  دینبا مه یعروس

 .ری برو از ستاره کمک بگ_

 ! گهی! پاشو دیتنبل نشست  ی :ستاره هم مشغوله. فقط تویگل

که با دست   ی، مامان به اتاق اومد و درحال   یگل  ی غرغر ها  با

 ها چتونه؟  دهی،گفت :باز شما ورپر زذیبه صورتش م 

  افه ی ؟ چرا ق  یغم بغل گرفت  ی انوز   یمن نگاه کرد : تو نشست  به

  ی پر  یم  ی به مجتب  قهیدق   هیمادر مرده ها!    نیات اونجوره  ؟ ع 

 ....! افسانه...! با تو امیبه گل قهیدق هی، 

 و باال آوردم و نگاهش کردم. از حرص قرمز شده بود  سرم

 !میدختر! غروب شد ما هنوز کارامون نکرد گهی:پاشو دمامان

 !میمن خبر نداشتم مهمون دعوت کرد_
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  یعروس  ی و آشنا ها  از تهران اومدن برا  الیاز فام  ی سری:    مامان

 .. اقات هم عصر اونجا بود دعوتشون کرده امشب 

 م؟ یدعوت کن  دی شهر با نیتو ا اد یم  یهرکس _

  ن یمن! محمد حس  ی نکن برا  ی زبون دراز  نقدری:پاشو ا  مامان

 .شربت ببر براشون ای . بششهیهم اومده ، بهرام پ

 !ی من؟ خب بده مجتب_

 .حمامه ی:مجتبمامان

 !تو ببر یگل_

 !ی گفت بدم تو ببر نی: محمد حس مامان

  !گفت که گفت   ن یمحمد حس _

 !لبش رو گاز گرفت : خجالت بکش  مامان

 !داره یچه ربط نی! به محمد حسگمیخب مگه دروغ م_
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عمه ت و زنعمو هات بگو ،   شی حرف و پ  نی:االن هم ا  مامان

من و حرص نده    نقدر یا  گهیتا بگن  سودابه پرش کرده! پاشو د

 !دختر 

و دنبال   دمیپوش  ی اکراه بلند شدم و موهام و بستم. روسر  با

 .مامان به آشپزخونه رفتم

 “29.10.20 13:07 ” 

 ۱۱۲پارت #

 .گذاشت  زیم ی پارچ و رو  مامان

 یی رایببر تو پذ زی:برمامان

بزرگ    یرفتم. در چوب  ییرایرو آماده کردم و به سمت پذ  شربت

شکل بزرگ شدم و به بهرام که    لیمستط  ییرای باز بود. وارد پذ

 .انداختم. شربت و مقابلش گذاشتم   ینگاه  میتنها نشسته بود ن

 و جان:ممنون دختر عم بهرام

 .کنمینگاهش کنم گفتم :خواهش م نکهیا بدون
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 . به سمت در برگشتم و

 ؟ یکنیرفتار م  ی نطوری چرا ا یبگ شهی:افسانه  م  بهرام

 ؟ ی :چطور ستادمیا

 ناراحتت کرده ؟  ی زی! چین ی:سرسنگ  بهرام

 .ستیمهم ن_

 !پرسم ی:مهمه که م بهرام

جد  نگاهش بود.  هم  در   هاش  اخم  م  ی کردم.  و    کردینگاه 

 ! مصمم بود که بدونه. بدونه چرا ناراحتم

 براتون مهمه ؟_

  :آره بهرام

 ؟ دی گینم یناراحتم کرده ، به کس یاگر بگم چ_

 !گمی:معلومه که نم بهرام

 ... اقا بهرام_
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  .دور و برم نگاه کردم  به

 .زودتر بگو. اد ی االن م  نی:محمد حس بهرام

 ! چطور بگم دونمینم_

  .بگو ی خوای: هر طور م بهرام

 ...راستش_

 .باعث شد ساکت بشم نیمحمد حس ی صدا

 ؟ ی ستادی :افسانه چرا وسط اتاق ا نیحس  محمد

 .بود. از ترسش پاتند کردم یکردم. عصب نگاهش

 م؟یمن و افسانه حرف بزن شهیم نی:محمدحس بهرام

م  قلبم چستادیا  یداشت  حسگف  ی!  محمد  مگه  ؟  و   نیت 

در کنترلش    یکه سع  ییبا صدا  نی؟! محمد حس  شناختینم

با افسانه   ی خوای ! بدون اذن آقام ؟ میداشت گفت : مرد حساب
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کن چ  یخلوت  ب  یکه  نداده  رخصت  آقام  فعال    ی ای ؟ 

 !ی خواستگار

  فی بهرام و ضع  ی . صداستادمیاومدم و پشت در ا  رونیاتاق ب  از

  دمیشنیم

 !به هرحال  دهیبابا  عمو هم رخصت م ی :ا بهرام

  .بگو ی :بذار حرفات و شب خواستگار نیحس  محمد

  .محکم گفته بود که بهرام ساکت بشه نقدریا

 !خوامش یکه نم گفتمیم دیبا

  .گرفته بود دلم

و خانواده    ری. عمو کبدنیکه مهمون ها رس   دمیدر فهم  ی صدا  با

 ! و خانواده  زیاش. عمو ناصر و خانواده اش.  عمه روح انگ

 .شدندی م ی ! جمعا پنجاه نفرمونیتهران ی مهمون ها و
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با ما زندگ  مادرم  ، دو نوع   کرد یم   ی به کمک مادر بزرگ که 

برنج و خورش درست کرده بود. با تک تک مهمان ها سالم و 

 .کردم یاحوالپرس

 “31.10.20 13:27 ” 

 ۱۱۳قسمت#

زنعمو عروسم عروسم بهم چسبوند که حالم و بهم زد!   نقدریا

 .رفتم  رونیکه داشتم ، از خونه ب یبودم و بخاطر ضعف ضیمر

  دمید اطیرو تو ح نیحس  محمد

 تو؟ ی ری :کجا م نیحس  محمد

 ؟ی دار کارمیچ_

افسانه   ی شد؟ تو هنوز آدم نشد  زی:باز زبونت ت  نیحس  محمد

 ؟

 !ندارم  ی توهه... عالقه ا هیاگر آدم شدن شب_



Page 470 of 1486 

 

 .شد کمیغضب نزد با

 !:دهن من و باز نکن دختر  نیحس  محمد

 ؟  یبگ ی خوایم  یباز بشه چ_

و   اط ینادر خان تو ح  یبگم نور چشم  خوامی:م  نیحس   محمد

 ؟  کنهیبه بهرام خلوت م دهی چسب  ی چطور یی رایتو اتاق پذ

 دم یزدم :به جهنم بگو! آخر هفته که جواب رد و کوب  پوزخند 

 !شهیمعلوم م یبهرام، همه چ ی  نهیبه س

بهرام هم خر   نی به بهرام؟ هم  ی :چه غلطا! جواب رد بد  دیخند

  ! ره ی زبون دراز و بگ ی مغزش گاز گرفته اومده تو

 .کمکش کنم  خوامیمنم م_

 ! نمیهرگز. مطم یکنینم  یغلط نی:تو چن نیمحمدحس 

 !مطمئن نباش _

 !:  بدبخت از خداتم باشه نیحس  محمد
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 حاال ؟ عنتر خانم پرت کرده ؟  ی خوریتو چرا حرص م_

 !گفت :درست حرف بزن یعصب نیحس  محمد

  ی تو زندگ   ی . تو هم حق ندارزنمی حرف م  خوادی هر جور دلم م_

 !! همون بچسب به زن عجوزه اتیمن دخالت کن 

 !:ببند دهنتو نیحس  محمد

 !دهنم و باز نکن پس _

 !و بفهم  نی:زنده و مرده ات از بهرامه. ا نیحس  محمد

 !که یمن و بهرام و بزن رآبیقرار بود  ز_

. اون جور آقاجون  از ترس  زنمی م  ی: گستاخ بش  نیحس   محمد

 .عقد بهرام  ی سر سفره  نشونتیابروش هم که شده ، م

 ...خام الیخ_



Page 472 of 1486 

 

به حرفاش گوش بدم ازش فاصله گرفتم . با عجله   نکهیا  بدون

بزرگمون که  درخت ها بود ؛   اط یاز ح  یراه رفتم و به قسمت

 .رفتم

 .توت و انار و کنار. گوشه باغچه نشستم درخت

همون    دونستمی. مفهمهیحرف من و نم  چکسیه   دونستمیم

حس  شهیم  ی زیچ محمد  وقتگفتیم  نیکه  خانوم   ی! 

کرده   تیکه خان قبل از مرگش وص   گفتیمجون،مادرِ پدرم ،  

آقاجون  که پسر ارشد خان بود    یعنی.  شدیانجام م  دیبا  یعنی

حرف پدرش    ر یز  دیو بعد از مرگش حاال شده بود خان ، نبا

 !زد یم

 .فلک زده بود   ی اعتبار و ابروش  سر شوهر دادن افسانه    یعنی

. تازه  شدیخراب م  ز یبه بهرام ، همه چ  دادیاگر من و نم  یعنی

و حد که چقدر حرف  م  ثی بماند  راه  من  که   وفتادیدنبال   ،

 !سرش بلند شده ریسر بوده و ز رهی دختره خ



Page 473 of 1486 

 

ا  نیا  با بدون  هام  بدتر شد. اشک  بخوام   نکهیتصورات حالم 

 کردن  س ی صورتم و خ

گرفته بود. هوا سرد بود. تو خودم جمع    ایاندازه کل دن  دلم

ام بلند شد. دست رو دهنم گذاشتم که   هیگر  ی شدم و صدا

اما   ادیسمت باغ ب  یبود االن کس  د یبلند نشه. بع  یلیصدام خ

 .کردمیم اطیاحت دیبازم با

پام بلند شدم و    ی رو  ی زی شده بود . با حس راه رفتن چ  سردم

 .دم یکش ی بلند غیسوسک ج دنیبا د

 .ستادمیعقب فرار کردم و با خوردن به درخت ا به

درخت    ی که جا  دم یاون طرف رفت و من برگشتم و د  سوسک

 .خوردم ی مرد  ی  نهیبه س

اش   نهیو باال تر بردم. قدش بلند بود. سرم به زور تا س   سرم

  .دیرسیم

 چشم هاش ، جا خوردم   دنید با
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 ...د ی بـ...بـبـ...خش_

رنگش ،افتاده بود آروم گفت:   رهیت  ی لب ها  ی که نور رو   پسر

 شد  ؟ ی طور

 تته پته گفتم :نه با

 ؟  ی زد غی:پس چرا ج پسر

 !ها_

 !شده ...کمکتون کنم ی :گفتم اگر طورپسر

 .نه ممنون_

 .:پس با اجازه تون پسر

 آقا ؟  دی ببخش_

 :بله ؟ پسر

 ن؟ی هست ی شما...شما ک_

 . زد :اسمم رضاست  لبخند
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ا   لبم منظورم  :نه  گرفتم  گاز  هم   نهیو  تهران   نیاز    ی دوستان 

 نا؟یآقاجون و عمو ا 

 ؟ دی :پس شما دختر نادر خان پسر

 .بله_

.  به  می. اهواز  می ست ی:من پسر حاج بهمنم. البته ما تهران ن  پسر 

آقا  هیبق  ییخاطر آشنا نادر خان  من و هم دعوت   ی مهمون 

 .پدر مادرم بودم ی کرد. منم  راننده 

 .اهان_

 .باهاتون خانم یی:خوشبختم از آشنا رضا

اراده با لبخند نگاهش    یاخر ب  ی چرا در لحظه    دونمی من نم  و

 . کردم و گفتم :  منم خوشبختم آقا رضا

اون   ی احترام خم کرد و  ازم دور شد. تو  ی به نشانه    ی سر

ذهنم و به خودش   یرضا نام   ی ماه ، چهره    و نور  یکیتار  مهین

  .شده بود ی طور  هیمشغول کرده بود. دلم 
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 یموندم و حتما تا االن مامانم و گل  اطیتو ح  ی اد یکردم ز  فکر

 .حرص خوردن یکل

ها  با به داخل رسوندم. گل  عیسر   ی قدم  و   دنمیبا د  یخودم 

 ؟  دیزد چشم سف  بتی از بازوم گرفت و گفت :کجا غ یشگونین

 .بودم  اطیتو ح_

 .ی ری کار در م ر ی ز شه ی! که همی رینم ی :ایگل

خودت و بکش   ،ی درست کرد ی برنج زعفران  هی خوبه تو هم!  _

 !تو یکن ی خونه دار ی خوای چطور م دونمی حاال!  من نم

 ! ! آقاجون پرروت کردهگهی د یی:پررویگل

 ؟ی! چه خبرته گلدیتر دعوا کن واشی:  ستاره

 !! از خانوم بپرس  یگی:تو هم که به من میگل

 !نده بهش ر ی: خب گ ستاره

 !ها رو انداخت:ماشااهلل کم طرفدار هم نداره  رهی دستگ
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 .رفت ییبا اکراه به سمت ظرفشو و

فرستادم. اونم لبخند    یهوا بوس  ی زدم و رو  یستاره چشمک   به

 .میزد و کمکم کرد سفره رو آماده کن

و خانم ها و    می و هال انداخت   یی رایدر پذ   لیطو   ی سفره    دو

 .جدا شام خوردند ونیآقا

بودم که کدوم   دهیفهم  ی تو ذهنم بود و با کنجکاو   ی زیچ  کی

 !زن مادر رضاست

که عمه هم گفت دختر نادر و    دی عمه در مورد من پرس  از

 !رهی عروس کب

  م ی . سفره رو جمع کرداوردمیخودم ن  ی شد اما به رو  چندشم

 .میو به کمک دخترها ظرف ها رو شست

و من  زود جمع و ترک کردم و به   میبرد  وهیو م  ی هم چا  بعد

 .اتاقم رفتم
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ا  ، بهرام  و عده   ی ، مجتب  نی. محمد حسستادمیکنارپنجره 

چرا ناخودآگاه با   دونمیبودند.  نم  اطیاز پسرا تو ح  گهید  ی ا

کردم. لبخند   داشیهم پ  تینگاهم به دنبال رضا گشتم و در نها

با مجتب و  بود  م  یزده  حرف   یمجتب  ی برا   ی . طورزدی حرف 

م  زدیم احساس  مسئله    کردمیکه  براش    ور  یمهم  ی داره 

 !دهیم حیتوض

به  هی نگاهشو   د  لحظه  و  من  و  انداخت  فاصله دیپنجره   .

رس    ریاز ت   عیسر  یلیکنه و من خ  دا یپ  دیبود که ترد  ی اونقدر

 .نگاهش خودم و خارج کردم و پرده رو انداختم

 .دادم رونیگرفتم و نفسم با ترس ب استرس

افتاد به دل آدم ؟!  به    یبود که چنگ م  ی جور  هینگاهش    چرا

و درآوردم. سرم    میکتابم رفتم. و کتاب فارس   یسمت قفسه  

  !و کردم تو  کتاب تا درس بخونم
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با تصو  ومد یچشمم م   ی کلمه جلو  هر   ی چهره    ریهمراه بود 

 . نشده بود ده ینور کم، درست د ریکه ز ی اون پسر! چهره ا

 !شده بودم نطوریبود؟! چرا او تکون دادم. من چم شده  سرم

 . ارمیستاره باعث شد سرم و باال ب ی صدا

 ؟  ی:آبج ستاره

 جانم؟_

  ی ای. مامان گفت صدات کنم که برنی دارن م نا ی: عمو ا ستاره

 .یکن  یخداحافظ

 .ام یبلند شدم :باشه. برو االن م یلیم یب با

 !ها یی: اومدستاره

 .باشه. برو_

لباسم مرتب کردم. از اتاق    ینگاه خودم کردم و کم    نهیا  به

  ی کردم.  عده ا  یرفتم و با زنعمو ها و عمه ام خداحافظ  رونیب
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  ن یموند! و ا  یرفتن اما حاج   ری از مهمون ها به منزل عمو کب 

 .موندیرضا هم م  یعنی

مادر رضا، نشست و گفت   دمید  یکردم وقت  دای پ   یبیعج  حس

 !ما هم می:سودابه خانم زحمت داد

 .می! به خدا خوشحال هم شد هیچه حرف نی:امامان

 . یتعارفات معمول. رو کرد سمت گل و

 .یی شما بایپس عروس خانم ز_

 .انداخت نییبا خجالت سرش و پا یگل

داره ماشااهلل. همه رو هم    ییدلم ! سودابه خوب دخترا  زی:عززن

 !نزود برد

 . دیخند و

 ... بگم که نه! که من...من خواستیم دلم

 !ی لعنت اه
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 .داخل شدند یو رضا و مجتب  نیباز شد و محمد حس در

  .رفتم ی ا گه یبود. رو گرفتم و سمت د نیی سرش پا رضا

 : جانم رضا ؟ زن

 .نجایا امی اصرار کرد ب  ی:  واال مجتب  رضا

  ش ی شب پ  ادیطرف . گفتم رضا ب  نی:آخه  اتاق من ا  یمجتب

 .رمی ازش مشاوره بگ خوامیمن. م

هاش به شما هم شروع   حتیدلم نص  زی:عز  دیخند  یحاج  خانم

 شد ؟

 !گهی :آره د یمجتب

رضا  خانم نص  ی فرهمند:  رو  همه   مدام  . کنهی م  حتیما 

بچه اهل فلسفه    نیکه ا  نقدریدستش ذله شده! ا خواهرش از  

 !ناستیو ا

 ی دیکوب  ای   ی کرد  ف یتعر  میدی بابا مادر. حاال  نفهم  ی : ا  رضا

 !...ما رو
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 .گنی: واال مادر دو پهلو م نیحس  محمد

 .. چپ چپ نگاهش کردم دیخند و

گوهر    زدندیصداش م  هیرضا که اسمش گوهر بود و بق  مادر

 .بانو

 !است دهیچ یپ کمی گفت  : رضا   

 .باحاله ی:ول یمجتب

 .ی دار   اری:اخت  رضا

 .:با اجازتون گوهر بانویمجتب

 . به سمت اتاق خودش رفت و

به من   ی ا  هیثان  ی اخر رضا نگاهش و چرخوند و برا  ی   لحظه

 .شد  رهیخ
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بود تا دلم به هم بخوره و ضعف کنم. حال    یکاف   ه یثان  همون

اعث شد تعادلم بهم بخوره که ب  نیخوب نبود و هم  میجسم

 .بخورم نیستاره نذاشتم زم راهنیالبته با گرفتن پ 

 .ستاره  پسرها  به سمتم برگشتند  ی صدا با

 !افسانه ییی:وا ستاره

 ؟ ی شد  یحضرت  زهرا . چ ای: مامان

  ده ی. دل درد امانم و برنمیبود. ستاره کمکم کرد بش  دهیپر  رنگم

 .فهمندیدرد رو دختر ها م نیبود و ا

رفته بود    رونیب   ن یبا عجله برام آب قند آورد . محمد حس  یگل

نگاهش و حس    ینی . سنگکردی بود و نگاهم م   ستاده یو رضا ا

 .کردم یم

 :مامان چشه افسانه ؟  یمجتب



Page 484 of 1486 

 

لب    ری ز  ی زیرمقم و چرخوندم و به رضا نگاه کردم. چ  یب  نگاه

گشت و نگاهش دوباره با بود. بر ره یخ  واریو به د کرد یزمزمه م 

 ...کرد. ازش نگاه گرفتم  و با خجالت گفتم :مامان  ینگاهم تالق

 :جونم مامان ؟ مامان

 !برم تو اتاق  خوامی زدم :م پلک

بلند    دیحالت بهتر شه. االن فشارت افتاده نبا  کمی:بذار    مامان

 !یش

بانو  متوجه شد معذبم و رو به رضا    یحرف  با که زدم گوهر 

چرا اون    دونمیرفت. رضا هم داخل اتاق شد. نم   ی چشم غره ا

 !...و نبودنش کردی . بودنش معذبم مشدمیطور م

 !واقعا  کردمیو درک نم خودم

 !سخت یل یبود، خ سخت

  نقدر یا  دی. نبارمی کردم قدرت بگ  یهام و بستم  و سع  چشم

 بودم یسست م
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بعد به اتاقم رفتم. ستاره تشکم را پهن کرد و من دراز    یکم

 .و چشم هام و محکم بستم  دمی خودم کش  ی . پتو رو رودمیکش

م  ری ز  درد بادیچیپ  یشکمم  و  داشتم  مدرسه  فرداش   د ی.   

عروسدمیخوابیم مشغول  بود.  مشغول  فکرم  اما  !  یگل  یِ. 

بهرام و از همه مهم تر مشغول به نگاه   ی مشغول به خواستگار

 ...که یرضا! نگاه  بیعج

ک  دونمینم و   کردم  فکر  صدادمیخواب  یچقدر  با  صبح    ی . 

 .شدم داری ستاره ب

بلند شدم   عیشده بود! سر  رمید   یبود. کم  میشش و ن  ساعت

اتاقم  به  و  زود شستم  بشورم.  رو  و صورتم  تا دست  رفتم  و 

ها  فمیاومدم. ک لباس  بود.   ا  ی آماده  ا  ی سرمه  و    ی مدرسه 

مشک  دمیپوش گشاد  مقنعه  کردم.  مرتب  موهامو  و    یو  رنگ 

. دبه خودم نگاه کردم.  چهره ام خسته بو  نهی آ  ی . تودمیپوش

 .و رو شونه ام انداختم فمیک
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ب  از ها  ونریاتاق  لقمه  مامان  بود.  آماده   ی اومدم. ستاره هم 

 .و به دستمون داد ری پن

 . دمیکردم و از در خارج شدم. کفش هام و پوش تشکر

نزد  مدرسه پ  کیستاره  و  منتظر  رفتی م  ادهیبود   اما  من   .

داخل بمونم و دم در   گفتیم  نیموندم.محمد حس  سیسرو

 .کار و کردم ن ینرم. منم هم 

 .رضا که از سمت درخت ها اومد ،نگاهم برگشت دنید با

 من به سمتم اومد  دنید با

  ری:سالم صبح بخ رضا

 ر ی سالم صبح شمام بخ_

 ؟ ن ی:بهتر شدرضا

 بله ممنون_

 !. نگران شدم دیرنگتون پر هو ی شبی:د رضا
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 !... حتما از سرما بود ایاز سرما بود  دونمی. نم دیلرز دستام

 !ترسوندمتون دی ببخش_

 ؟ ی :نه واسه خودت ناراحت شدم. چرا اون طور شدرضا

  . نگفت ی زیخجالت سرخ  شدم. چ از

 ؟ ی:کالس چندمرضا

 !رستانیسوم دب_

 !باشه یرشته ات انسان دی:بارضا

 ...یاره ول_

 ؟  دیدونیتعجب گفتم: از کجا م با

 ...:حدس زدم خبرضا

 .اومد نیبوق ماش ی زدم.  صدا ی پر شرم لبخند

 من برم  دی ببخش_

  . خدانگهدار کنمی :خواهش مرضا
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 خداحافظ _

  ن یو سوار ماش  دمیکش  یانداختم. پوف  رونیب  اطیخودم و از ح   و

 !شدم. واقعا چم شده بود ؟

 “04.11.20 14:19 ” 

 ۱۱۹قسمت#

؟ به همون چند جمله    یبه مدرسه فکر کردم! به چ  دنی رس  تا

که باهاش هم کالم شده بودم.  سر کالس درس ، درس   ی ا

 !، رضا حیبود اما زنگ تفر 

 ی ز یچ  خواستمیو من نم   دیپرس  یدوستم مدام ازم م  میمر

. موقع ناهار هم نبود.  دمشیبگم. ظهر که به خونه برگشتم ، ند

 .چرا منتظرش بودم دونمینم

  ن ی ، گفتم :ا  شستمیا ستاره م بعد از ناهار ظرف ها رو ب   یوقت

 پسره ،رضا، کجاست ؟

 !دونمیتفاوت گفت :نم یب ستاره
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 !دمش ید اط یصبح تو ح_

 :خب ؟ ستاره

 یچی ه_

 ؟  یگیم یمشکوک نگاهم کرد:پس چ ستاره

 !برام سوال شده ، کجاست  ی طور نیهم_

 .بگه ، مامان وارد آشپزخونه شد ی زیستاره چ نکهیا قبل

 یدرست و بخون که بعدش آماده بش   کمیبرو    ای :افسانه ب  مامان

 .شب ی برا

 !تعجب گفتم :چه خبره با

  ر ی استراحت کن ، کاراتو بکن. بعد برو دوش بگ  کمی:برو  مامان

  .و لباس خوب بپوش

پس فردا شبه ها! حنابندون هم    ی؟ عروس  یگیم  یمامان چ_

 .که فردا شب
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  ی گفت :امشب هم خواستگار  ی هیبا نگاه عاقل اندر سف  مامان

 !تو هه

 ؟ ییییییگفتم :چ ی نسبتا بلند ی صدا با

! مهمون   گهیبا دستش پشت دست د  مامان اش زد :ساکت 

 !نشسته

 !مامان؟ امشب ؟ یچ یعنی_

. یاومده  به خاطر عروس! مادرِ زنعموت االن  دونمی:نممامان

م منم  کرده  فردا  خوامیاصرار  بهرام.  برونِ  بله  تو    ی باشم 

بل  یعروس د  تی هم  به   گهی داره.  گرفت  اذن  اقات  از  عموت 

 .انیامشب ب رزنی احترام پ

 !و بله گرفتن؟ ی بله برون؟ مگه اومدن خواستگار_

جواب سوالم و بده گفت :برو آماده شو. اآلن   نکهیبدون ا  مامان

 ی . اون وقت تو داردنیشب شده و اونام رس  یتا چشم بهم بزن 

 !یکنیوضع با من کل کل م نیبا ا
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 !کن ی کار  هی:مامان تو رو خدا  دمینال

 یتونیبد اخالق. اگر  م  یکنم؟  اقات اآلنم حساب  کاری:چ  مامان

 ! یحاج ی ! اونم جلو خانواده  کشیبرو نزد

 !تونمی. خوبم م تونمی:مزیم ی هام و پرت کردم رو  دستکش

بلند به سمت در رفتم. مامان بازوم و گرفت و    ی با قدم ها  و

  ت یها خوب  بهیغر  نیسر نباش دختر. االن جلو ا  رهی فشار داد:خ

 .نداره

بازوم و از  دستش آزاد کردم.    ی تفاوت به حرفش با چرخش  یب

و    یدر و باز کردم. حاج  یومرفتم و با تقه ار  ییرایبه سمت پذ

 .هم بود نیآقاجون نشسته بودن. محمد حس

 ؟ شدهی: چ آقاجون

  چه خبره امشب آقاجون ؟_

 !دختر   میزنی کرد  :بعد حرف م زیچشماشو ر آقاجون

  .گذرهیم کار از کار  گهیبهم! بعدا  که د دینه االن بگ_
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نگفت  آقا مگه  با  یجون   ، خودم  دل  شعار   دیبه  فقط  باشه؟ 

 ؟ی دیم

 !هنوز  یفهم ی: تو صالحت و نم آقاجون

 به اون راه  ی شما خودت و زد فهممیمن م_

 ! یگیم یچ ی : افسانهههه بفهم دار دیغر نیحس  محمد

م  تیاهم بگو خان!  بد  ی خوا یندادم:  و  بهرام؟ خدا    ی من  به 

م حاج  ادیخوشش  تسب  ی؟؟  که  گرفت  حیشما  بگو    یدست 

 .بهش

 .افسانه رونی: ساکت شو و  برو ب نیحس  محمد

 !رمینم رونمیب شم،یساکت نم_

 فهیضع  ی که تو  ستم ین  رتیغ  یبه سمتم اومد  : ب  نیمحمدحس 

 ی خانواده و ببر ی آبرو ی بخوا

  زن تو نرفت ، با ی ها ی آقام با جلف باز ی زدم :آبرو پوزخند 
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  عی تموم نشد ه بود که سر حرفم

دنبال    کمینزد  نیحس   محمد  . گرفت  محکم  و  دستم  و  شد 

  دیخودش کش

 .زنمیولم کن . بذار دارم حرف م _

 .سرخ شده بود تیاز عصبان آقاجون

برد.   اطیبرد. و به سمت ح  رونی من و از اتاق ب  نیحس   محمد

 .دستم و ول کرد  هویو  دمیکشی تا کنار درخت ها م

  ی که  اونجور   ی سر شد  ره یقدر خ  ن یا  دی: شا  نیحس  محمد

 ی ب  نقدری. اما من هنوز ایپول کن  هیسکه    بهیغر  ی ما رو جلو

 !ی شرف نشدم که بذارم جون سالم به در ببر

!  اریها رو در ن  یآدم حساب   ی شرف؟ کالهت و بنداز باال تر! ادا_

  !ر یزنت و بگ ی جلو ی دار  رتی غ یلیخ

  ت یآقاجون رضا  ی کرد  ینیحرص ادامه دادم: تو مقدمه چ  با

 !شرف یب ی نا بردادر. تو ی بهرام. تو ی بده برا
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ضربه اش گوشم   ی محکمش تو صورتم نشست. از صدا  یلیس

 .کرد یگز گز م 

  !چشم و رو یب ی زد :  دختره   ادیفر نیحس  محمد

ن  از تا  و  نموفتادمی تک  بهرام  خودکششمی:زن  شده  اگر   ی ! 

 !شمی نم یول کنمیم

  !ی تا  مثل سگ جون بد  زنمتی ش و درآورد :خودم م  کمربند

ها  و ج  ی ضربه  نشست.  کمرم  رو  .    دمیکش  غیکمربندش 

 .چشمام و بستم 

 اومد  یمجتب ی صدا

 !شی !  کشت نی:تمومش کن محمد حس یمجتب

 .دهیو کش نیحس کنم که دست محمد حس  تونستمیم

 !اقتیل یب ی دختره  رهی :بذار بم نیحس  محمد
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داخل تمومش کن جلو مهمونا . به خدا که   می بر  ا ی: بیمجتب

 !زشته

. دل دردم دوباره شدت دمیچ یپی درد و سوزش تو خودم م   از

 .گرفته بود

م  اشک هم  سر  پشت  چ ختیری هام  محمد   کار ی.  که  کردم 

 ی . ول  ومدی؟ خود آقاجون دلش ن  زدی اون طور من و م  نیحس

. من و  زدی. من و مکردیبا من لج م  یاز بچگ  نیمحمد حس 

 !. آخ...کمرمکردیم تیاذ

 !افسانه_

  ن ی زم  خواستی رضا دلم م  دنی سرم و باال آوردم و با د  شوکه

و    ادیز  یلی. درد داشتم. خرفتمیو من توش م  کرد یدهن باز  م

  .هم کرده بود. از شرم شتریرضا دردم و ب دنید
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بلند شم اما قدرت نداشتم. باز ضعف کرده بودم.  دو    خواستم

ر  افتاده بودم . رضا دستش و سمتم گرفت :بذا   نیزم  ی زانو رو

 !کمکت کنم

  !تونستم ینگاهش کردم. به دستش! نم دیترد با

زم  کف رو  و  بلند شدم. دستشو   نی دستم  زور  به  و  گذاشتم 

باغ برداشتم. اونم پا به   ی .  چند قدم به سمت گوشه  دیکش

لحظه تعادلم و از دست دادم که مانع افتادنم شد.   هیپام اومد.  

 .و با دستش کنترلم کرد. نگاهش نکردم

پ   نی ازش!مطم   دمیکشی م  خجالت  االن    ی صورت  راهنیبودم 

 .شده یرنگم از ضربه کمربند به کمرم خون

  بش یسکو نشستم. رضا کنارم نشست و از تو ج  ی درد رو  با

 .درآورد و به سمتم گرفت  یبیدستمال ج 

 !:صورتت و پاک کن  رضا

 .دستمال تو دستش نگاه کردم :الزم ندارم. ممنون به
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 .گهی د رشیاخم کرد:بگ  رضا

 .ندارم اجی گفتم که احت _

 ؟ ی ریگیتر شد:نم ظیغل  اخمش

 ... اجینه احت_

کرد. دستشو بلند کرد   رمی حرفم و تمام کنم ، غافلگ  نکهیا  قبل

و مثال اشک    دی . نرم و آروم کش دیو دستمال و روصورتم کش

 هام و خشک کرد 

 !ها  ستیسرتق بودن خوب ن اد ی:ز رضا

 ...دی :شما نبادمیو عقب کش صورتم

اسی:ه   رضا برادرت  شد  باعث  بودنت  سرتق  کنه    نی!  طور 

 !باهات

؟   دونستیم  ی! چ   گفتیهام گرد شد. چرت و پرت م  چشم

اون مرت  خواستمیسرتق بودم که نم لندهور بشم ؟!   کهیزن 

 .بغض کرده بودم
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:تو اصال چ  بلند با تشر بهش گفتم  و  اصال    ؟یدونیم  یشدم 

برو تو روخدا ولم کن!  االن تو    ایچته؟ دلت به حالم سوخته؟ ب

 !برو ای. بارن یداستان در م   گهیهزار تا د جای ا نیرو هم بب

 !نداشتم من ی غم زده نگاهم کرد: منظور یبا نگاه رضا

ن_ چ   ستیمهم  منظورت  محمد   یکه  برو!  پاشو  فقط   . بود 

! تازه شما هم  گذرهیبار از خونم نم  نیما رو... ا  نهیبب  نیحس

 !ی تقاص بد دیبا

 !زدم :برو آقا. جان مادرت برو  ی شخندین

م  چشم بدندیباری هام  نزد  ی.  دوباره  رضا  و   کمیامان!  شد 

 !نکن هیگر ی نطوری :ا دیرو گونه ام کش دستمال و

  .نرم گفت که بدنم سست شده بود نقدریا

فقط کمک    ی نطور ینداره!ا  دهیکردن که فا   هیطور گر  نی:ا  رضا

 !بهت ضربه بزنه شتریتا ب یبه زندگ  یکنیم

 ؟ گفتیم شعر
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 از دردم؟  یدونیم یتو چ_

 !ی خوای و نم یکه قراره زن بهرام بش دونمی:م رضا

 . تعجب نگاهش کردم با

 !دمیحرفاتون فهم ی :خب از تو  رضا

 !باهوش هم بود پس

 دهیچ یبراش پ  دی با  ی و چه نسخه ا  هیچه درد  دونمی: م  رضا

 !بشه

 ؟ی چه نسخه ا_

 ار ی:کم ن رضا

 ؟ سمی جلو آقام وا_

 !ی:منطقرضا

 .است دهیفا یب_

 !با زبون خوش یامتحانش کن. ول! فعال ستی:نرضا
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 !ارنینشون م انیفعال؟ امشب م _

 !مونده ی نگاه کرد:تا شب سه ساعت شی ساعت مچ به

سه ساعت انگار سه سال وقت داشتم! چقدر    گفتیم  ی طور

 !بود دواریام

 !ییمامانم اومد : افسانه... افسانه کجا ی صدا

کرد و    میخودش و پشت درخت ها قا  عیشدم. رضا سر  هول

 .مامان رفتم ی من به سمت صدا

 وا رفت  دنمید با

 ؟  شعوریب ی پسره  نیکرده ا کارتی:خدا مرگم بده؟ چمامان

  زد غیکمرم ج دنیبرگردوند و با د منو

کرده! دردت   کاری با کمرت چ  نی نکنه! بب  لشی: خدا ظل  مامان

 ؟ی به جونم درد دار

 .ناراحت شده بود یلینگفتم. مامان خ ی زیچ
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دستمه؟ خدا    ر ی دختر ز  گهینشده نم  لیپسره ظل  نی:ا  مامان

 .من کرده  گر یکنه که خون تو ج کارش یبگم چ

 !استراحت کن یداخل مادر. کم میبر ایو گرفت :ب دستم

 . راه افتادم دنبالش

 . با حرف زدن خودش و آروم کنه  خواستی م انگار

.  اطیچطور اوردت تو ح  دونمیاصال. نم   دمی: صدات و نشنمامان

! بعد اقات اومد تو اتاق به ستاره گفت که  دینفهم  یاصال کس

 کرد  فیمن تعر ی برا هیبوده! ستاره هم با گر یچ انیجر

! قربون سرت مادر...جلو اطیچطور اومدم تو ح  دمینفهم  گهید 

رو به  بانو   ن  ی گوهر   نیا  دهیشون د  ی. حاال حاجار یخودت 

 !. فقط برو تو اتاق استراحت کن نهینب گهید

تره    صیتشخ  تونستمینم براش مهم  ابرو  از  ترس    ا یبدم که 

 !ن؟ یشدن من توسط محمد حس  ری و تحق  دنیترس از درد کش 
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من به    دنیبه اتاقم رفتم. ستاره با دو من    میخونه شد   داخل

 . سمتم اومد و بغلم کرد

 . زدینامفهوم م ی حرفا  کردیم هیگر

 !خودم جداش  کردم :ستاره  از

! محمد  کنهیم  تتیلج نکن. اذ  نطوریتو رو خدا ا  ی:آبجستاره

 !چطوره  یدونی که م نیحس

 .کنمیم ی . اگر مجبورم کنن خودکشستیبرام مهم  ن_

  !:افسانه  ستاره

بخورم بلکه  ی زی چ  یقرص هی خوامی . ماری آب برام ب وانیل هی_

 !رهیدردام آروم بگ

 .:باشه.  دراز بکش و استراحت کن ستاره

گفتم و آروم سمت پنجره رفتم. با نگاهم دنبال رضا    ی ا  باشه

بعد   ینشستم. کم  ن یزم  ی شدم و رو  ال یخ یگشتم. اما نبود! ب

 .دمیستاره آب برام آورد و من قرص خوردم و دراز کش
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 بله برون؟ ی برا شدمیآماده م دیبا االن

 زدم ! کدوم بله؟  پوزخند 

. به اتاقم  دمیآقاجون و شن  ی افکار بودم که صدا  نیهم  ی تو

 اومده بود 

 !:افسانه آقاجون

که    خیس موندم  منتظر  نگاهم  با  تنها  ندادم.  جواب  نشستم. 

 .حرفش و بگه

 ؟ ه ی:مشکلت با بهرام چ  آقاجون

 !خوامشیو کنار گذاشتم :نم خجالت 

 :چرا ؟  آقاجون

 !دوسش ندارم _

 گه ی. پس مشکل دادیجاخورد: عالقه کم کم به وجود م  آقاجون

 ؟ی ندار ی ا
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 ! یراحت  نیقصد رفتن کرد. به هم و

 “07.11.20 14:11 ” 

 ۱۲۳قسمت#

 .فرصت بود. به سمتش رفتم  نی آخر دیشا االن

 ازش! اصال آقاجون مگه   ادیاقاجون   توروخدا! من اصال بدم م_

مگه    اشه؟ یع  یگفت یمگه نم  ست؟ین   یبهرام مرد زندگ  یگفتینم

که   شدهیپس ؟ چ  شدی؟ چ  ستی مورد اعتماد ن   یگفت  ینم

 بهش ؟ ی من و به زور و با دل خون بد ی خوایم

قبولش دارم!   شتریب  ن ی:بهرام آدم شده. از محمد حس  آقاجون

. تو هم آدم شو.  رام باش. کم  سپارمیوگرنه تو رو دستش نم

 ...یشیکم بهش عالقه مند م

 !اقاجون...من_

 !:به سر و وضعت برس امشبآقاجون

 !و گفت و رفت. دستور داد و تمام! خان دستور داده بود نیا
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 کرد یاز درد تنها رها کرد. بدنم درد م  ییایو من و تو دن  رفت

و دلم سوخته   شدیسرم داشت منفجر م   کرد،ی، دلم درد م 

 !بود

افسانه بود! حاال چطور    زشینبود! همه چ  طور  ن یمن ا  آقاجونِ

با  یب  تونستیم حت  ستهیرحمانه  و  بده  حکم  حرفام   یو  به 

 گوش نده ؟

ند  تونستیم   چطور و  هام  وجود     ره؟ یبگ   دیاشک  به  عالقه 

 ؟ یو ؟ ک  نیگفته ا ی ؟ چطور آخه ؟! اصال ک ومدیم

هام و با پشت دست پاک کردم . دوباره کنار پنجره رفتم.   اشک

 .که درددل کنم  خواستیو از نظر گذروندم و من دلم م  اطیح

داخل   یباز بود رو کامل  باز کردم. باد خنک  مهیکه ن   پنجره

 !اومد

آقاجون دستور    ز ییپا  اواسط بود. موهام  و دورم  رها کردم. 

پوزخند زدم! همشون فقط داده بود که امشب  به خودم برسم!  



Page 506 of 1486 

 

م مزدندی حرف  شعار  فقط  پر    هی.  دادندی.  و  خودشون  عمر 

و امثالهم! البته که    رت یمثل عشق و غ   یکرده بودن از کلمات

 !ازش نداشتند  یدرک چیه

 و بلند شدم  دمیتو موهام کش یدست

 ی برا  یپوشی. کدوم و منیلباس نو هات و بب  ای: افسانه بیگل

 شب ؟

 .غضب نگاهش کردم  با

  خواد ی. گفت می:آقاجون گفته کمکت کنم به خودت برس  یگل

 !امشب  یبدرخش

 .هم وارد اتاق شد  مامان

 سارافون  خوبه ؟  نی؟ به نظر من ا هی:مامان نظر تو چیگل

 !یتشر گفتم :بس کن گل با

 !:چته تویگل
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 !حوصله ندارم _

 .شد و با دست چونه ام و گرفت کمینزد مامان

  !ی بغض کرد نقدر ی:دورت بگردم که ا مامان

 .د یحرفش  بغضم ترک با

 .بغلم کرد  مامان

 ...دلم... دخترم زی:عز مامان

 !مامان تو روخدا کمکم کن_

. تو ادیم   شی باشه پ  ر یخ   ی:نگران نباش افسانه. هر چ  مامان

 .زدلم یتو رو داره عز ی خودت و بسپار به خدا! خدا هوا 

 !شهیتموم م یمامان امشب همه چ_

 !قسمت باشه ی:نگران نباش. هر چمامان

 !اگر قسمت بهرام باشه...؟_

 !وفتهی:اگر اون باشه مهرش به دلت ممامان
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 .و پاک کرد اشکام

افسرده بشه!     نطوریبره و افسانه ا  ی: من طاقت ندارم گل  مامان

 باش !خب ؟ میشگیهم ی افسانه 

 .دی تکون دادم. گونه ام رو بوس سر

 !: آماده شو توکل کن به خدا مامان

م  رهام توکل  خدا؟  رفت.  و  توکل   یعنی؟    کردمیکرد  اگر 

 !؟ شدمی ، زن بهرام نم کردمیم

 .یچوب زیاده بود به مد هیدر هم تک ی  افهیبا ق یگل

 !: دلم گرفت افسانهیگل

 .دست لباس برداشتم هیزدم و  یجون یب لبخند

. بافتم و توکمرم  دمینشستم و موهام و شونه کش نهیآ  ی روبرو

پ   دمیچشم هام کش   ی سرمه تو  ی انداختم.  کم  راهنیو بعد 

 .دمیرنگم و پوش یآب
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تا وسط ساق پام بود.   شیو بلند  شد یکلوش م  کم ی  نهیس   ریز  از

عطر زدم و رفتم   ی. کمدمیپوش  یرنگ  یمشک  ی جوراب شلوار

 .باغ خلوت کنم ی رو تو    یتا ساعت

 !...نمی بازم رضا رو اونجا بب خواستی دلم م دی...شا دی شا البته

 ی طور  هینشستم  و فکر کردم. رضا نبود. دلم    م یشگ یهم  ی جا

 .زدمیشد. دوست داشتم باهاش حرف م

از ک  لبم با    یو گاز گرفتم!   نقدر یا  بهیپسر غر  هیحرف زدن 

 !شده بود؟  ی عاد

  ییبایز  ی شدم به درخت ها  رهی دادم و خ  رونیو با صدا ب   نفسم

 .که مقابلم بود

 خواست ی! اون که نمخوامشینم  گفتمی امشب به بهرام م  دیبا

 به زور زنش بشم ؟

 !من هم نره  ی که آبرو ی طور  هی!  دیکشی پا پس م حتما
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که    یو من  ومدی م  ی شدم تا به خونه برگردم. سوز سرد  بلند

 .بودم تحملش و نداشتم ضیخودم مر

رضا مانع شد ادامه بدم.    ی که صدا  شدمیدرخت ها رد م   نیب  از

 .شدم  خکوبیم

بودم!   دهیصداش نشن  ییرایبه گ  ییصدا  چیه  کنمیم  اعتراف

 !بودم دهیواقعا نشن

پا  دنید  با و  سرم  شد.  ساکت  م  نییمن   تونستمیانداختم. 

 . شدیلبخند گرمش و حس کنم. بدنم گز گز م 

 “08.11.20 13:25 ” 

 ۱۲۵قسمت#

 ؟ی کن هیگر نجایا  ی :باز اومدرضا

 ! نگفتم ی زیچ

 کردن؟ هیاز گر ی :خسته نشد رضا
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 هم داشتم؟  هیجز گر  یشده بودم!؟ مگه  راه خسته

 !یباش یفیدختر ضع  خورهی:بهت نمرضا

  تو صدام  ختمیبرخورد. قدرتم و ر بهم

 !ستمین_

ات،   قهیتو    ی سرت و ببر  نکهیا  ی ! محکم باش. جانهی:آها ارضا

 .جلو همه سایباال! محکم بگو! محکم وا اریب

 خان؟ ی و باال آوردم : جلو سرم

 !ست یمنطق ن ی:خان برضا

 !من ی گوش بده به حرفا ستیحاضر ن یفعال که شده. حت_

 ... دی: به بهرام بگو. شارضا

 .راه چاره است  نیتنها هم _

 ؟  یهست ی:پس نگران چرضا

 .نده  تیبهرام هم اهم  نکهیزدم:نگران ا شخند ین
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نگراندیخند اون  وقت  ی:دختر!  همون  واسه  بذار  با  یو    د یکه 

 ؟  ی خوریباشه! االن حرص احتماالت و م

 !شما هم  یسرخوش_

 :چرا نباشم؟ رضا

، امشب نشون    ستی! تو که قرار نی. چرا نباش  یگیراست م _

اش    غهیو فردا هم ص   یدو سر بش  ی والیه  هی  ی رسم  ی کرده  

درس و دانشگاه و کار کردن و   ی آرزو  ستی. تو که قرار نیبش

سال    ستی. تو که قرار نی مستقل بودن و با خودت به گور ببر

! تو که  یکن  زیبهرام و تم   ی بچه    ی موقع کثافت کار  نیا  گهید

بهرام کوفت   ی و بد  ی عمر گوشه آشپزخونه بپز  هی ستی قرار ن

  یاون لندهور اشغال بش  ی بله قربان گو  ستیکنه. تو که قرار ن

  کردم یدادم. رضا با خنده گفت :فکر نم  رونیبا حرص بو    نفسم

 !یهمه فحش و ناسزا بلد باش  نیا

 .کردیترم م یاما دلم پر بود. خنده اش حرص  دم یکش خجالت 
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 !:حاال ناراحت نشو ستادیزد و مقابلم ا  یبرگردوندم که  جست  رو

 .بگم ی زیاما نتونستم چ دینرم بود و مهربون. لبام لرز لحنش

بودم که االن حتما    نی. مطم  د یکاویصورتم و با دقت م  رضا

 .گونه هام گل انداختن

 !:نگران نباش خدا بزرگه رضا

 . پوزخند زدم  ناخودآگاه

 !گذرهینکن ! به خودت سخت م  یتلخ  نقدری:ا رضا

 رم؟ یتو درد خودم بم دی لطفا بذار شهیم_گفتم  یشاک

لطفاً به خودت سخت   شه یکرد :م  د یاز لحن و حالتم تقل  رضا

 ؟ ی رینگ

 .ام گرفت  خنده

 ! یکنی: خب بخند ! چرا مقاومت م رضا

 !حرفش لبام کش اومد :آقا رضا  نیا با
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دو روزه! با خنده چهره  ای! خوش باش! دنگهی: گله نکن د رضا

 !شهیبچه دو ساله ها م  نیات ع

 .کردم اخم

 !شهیبا مزه م نهی:منظورم ارضا

 نگفتم  ی زیچ

. گندت بزنن رضا!  شهیبدتر م  می گیم  یبابا مام که هر چ  ی :ارضا

 !هات ی خنگ باز  نیبا ا

 !نطوری ا دیزور خنده ام و کنترل کردم و گفتم :نگ به

 “08.11.20 13:25 ” 

 ۱۲۶قسمت#

 .: پس ناراحت نشو رضا

 .بودم رهی خ راهنشیپ  ییباال ی سکوت به دکمه  در

 ؟  یستیصورتم تکون داد:ن ی و جلو  دستش
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 :با شمام هااا رضا

 ...ستمین_

ز  لبخند با ددمیدیلبخندش رو م   یچشم  ریزد و من   دنی. 

 .از دور ، ضربان قلبم شدت گرفت  یمجتب

 !ی مجتب_

ا  رضا بدون  و  کرد  نگاه  سرش  پشت  تنها    نکهیبه  بترسه 

 !گفت:نگران نباش

 !حرفاش ی قدرت بود تو کلمه کلمه  چقدر

ب  کمونینزد  یمجتب نگاهش  و  و رضا در گردش    نیشد  من 

 .بود

مجتبرضا بود  ی:  پرس  ی کجا  خواهرتونم  از  من  ؟  ،    دمیتو 

 !دونستینم

 :چطور ؟ یمجتب
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ور و اون ور از    نی :خب کار مهم داشتم باهات! راه افتادم ا  رضا

 !کجاست  یمجتب پرسمیهمه م

 !ی که باورش شده بود گفت :خب بگو چه کار یمجتب

 ...دیما رو تنها بذار  شهیبه سمت من برگشت:اگر م  ی جد  رضا

ازشون دور شدم! نفس راحت  و تمام قدرت  با  .  دمیکش  یمن 

 .شده بود یماست مال ی طور هیخدا روشکر که  

 یها باعث شد حس خوب  ی بخار  ی ساختمون شدم. گرما  وارد

 .کنم

م  گوهر مامان داشتند حرف  و  به ساعت دزدندیبانو    ی واری. 

و ستاره داشتند شام   ینگاه کردم. ساعت هفت شده بود. گل

 !ان یو خانواده اش بعد از شام ب  ری . قرار بود عمو کبدندیکشیم

  ی . مامان قورمه سبزمیدیکمک خواهرها رفتم و شام کش  به

 رفت یهم م  گهید  ی درست کرده  بود و عطرش تا محله ها

 .قطعا
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 . و مردها هم اومدن  میرو تو هال پهن کرد سفره

نشست  همه سفره  حسمیدور  محمد  و   آقاجون  به  نگاه    نی. 

  .کردم 

هم بودند.     یبا پسر چهار ساله اش عل   “   نیزنِ محمد حس“   الیل

د هم  به  م  گهی همه  مکردندیتعارف  بهم   ل ی.  حالم  نداشتم. 

نگاه    ینی . سنگدیبرنج و خورش برام کش   ی. ستاره کمخوردیم

. سرم و باال آوردم و به رضا نگاه کردم. کردمی رضا و حس م

  د ی د  یو وقت  اختبه اطراف اند  ی نشسته بود. نگاه  یکنار مجتب

 !لبخند زد و اشاره کرد که غذا بخورم ستیحواسش ن  یکس

بود؟!   ی بخوام لبام طرح لبخند گرفتن. لبخند مسر  نکهیا  بدون

بخورم.   تونستمی و برداشتم اما حالم اصال خوب نبود. نمقاشق  

بلند شدم. به آشپزخونه   ی با غذام باز  یکم کردم و بعد هم 

بود.   ییبود که توش روشو  یبزرگ  ری رفتم. کنار اشپزخونه  نورگ

 .بعد رضا رفت تا دستش و بشوره یکم
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 .نگاهم کرد  یچشم ریز

  . نداشت دیبه من د یکس

 ؟  ی نخورد ی زی آروم گفت :چرا چ رضا

ه  قلبم شدت  س  جانیاز  م  نهیتو  همه ش   دیکوبیام  چرا  ؟ 

 حواسش به من بود ؟

  ی بهتر   ی ؟ اگر آره روش ها  ی دار  یاخم کرد:قصد خودکش  رضا

 ! هست

، ضعف    نی محمد حس  ی کردم. صدا   اخم ترس  از  باعث شد 

 .کنم

 !من شده بود یکابوس زندگ نیحس  محمد

 !هم بود  یجرم بود... جرم بزرگ زدن با رضا  حرف

 .گرفتم. رضا نگران نگاهم کرد نتی و به کاب دستم
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  د یزودتر جمع کن  یاومدن. ستاره ، گل  نای: عمو ا  نیحس   محمد

 .رو  نجایا

رضا  نگران شده بود. خودم و کشان کشان به اتاق   ی   چهره

  .رسوندم

 .گذشت که مامان به اتاقم اومد قهیچند دق دونمینم

 ختنی. مواظب باش موقع راریب  ی :صدات که کردم ، چامامان

 ! ی زیهم نر  ینی، کف نکنه ها! تو س ی چا

 .باشه_

شده بود. رفتم تا  پنجره رو ببندم. دستم و دراز کردم    سردم

 .مانع شد ی زی تا پنجره رو ببندم که چ

 !ستادهیرضا پشت پنجره ا دم یکردم د نگاه

 هو یشد بهم. عرق کرده بودم.    رهی و خ  ستاده ی پنجره ا  ی جلو

 . انداختم  نییگرمم شد. سرم و پا

 !: نترس رضا
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 !دادیا محرف توش ج ایدن هیاما   گفتیم کوتاه

  ترسمیگفتم :م 

 !کردن  دایاشکهام راه خودشون و پ و

 !نشده یچ ی نکن ! هنوز ه هیگر ی نطوری:افسانه ! ارضا

 !اقا رضا _

 ...:جانم رضا

 .اعتراف کنم که قشنگ گفته بود دیبا

 دم یفقط نال  ی... ولدیکوبیام م  نهیشدم...قلبم با قدرت به س  داغ 

 !:کمکم کن

  ی چشما  دنیشد. با د  ده یبگه کتفش کش  ی زی چ  نکه یقبل ا  و

 !بار اشهدم و خوندم  نیا نیمحمد حس یبرزخ

به د  رضا ن  دیکوب  واریو محکم  که بهت   ییجا  ستی:رسمش 

 !یاعتماد کردن به ناموسش چشم داشته باش
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گذاشت :  اشتباه   ن یمحمد حس   نهیس  ی کف دستش و رو  رضا

  یکنیم

 !ناموس ی: دهنت و ببند ب نیحس  محمد

 .:احترام خودت و داشته باش رضا

ول  نیحس   محمد دارم  و  خودم  تو  ی:احترام   ی ب   ی احترام 

 !ناموس و نه

 !درست حرف بزن  دمی: دارم بهت هشدار م رضا

 !رت یغ ی:ببند در گاله رو ب نیحس  محمد

 یی تو  رتیغ  یزد :ب  نیمحکم به کتف محمد حس  یمشت  رضا

 !یت و بدبخت کنخواهر ی خوایکه م

 ی و ب  زیه  ی : به تو  واریبا قدرت کوبوندش به د  نیحس  محمد

 .شرف ربط نداره 

دار  فکش االن مهمون  رو شکر کن   می رو  سفت گرفت:خدا 

 !فقط گم شو ی. ول کنمی،ولت م
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 .رضا و رها کرد و

 .بود  ستادهیا رضا

با خشم به من نگاه کرد: حساب تو رو هم بعدا    ن یحس  محمد

 !کنم نخاله  کارت یچ  دونمی ! امشب بگذره مرسمیم

گرفته بود. مامان صدام کرد و من    شتریرفته بود. دلم ب  رضا

 .بردمیم ی چا دیبا

 !. کف کرد! به جهنمختمی ر ی آشپزخونه رفتم و چا به

 “09.11.20 15:39 ” 

 ۱۲۸قسمت#

م  ینیس دستام  برداشتم.  چادیلرزیو   ی نیس  ی تو  یکم   ی . 

 !! به جهنمختیر

  .متزلزلم بود ی شدم. نگاهم به دستا ییرایپذ  وارد

 .گفتم :سالم آروم
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عروس    گفتنیو زنعمو ذوق زده جوابم دادن. هر بار که م   عمو

 .شدی ! مور مور م م

بهرام.    ی گرفتم. بعد هم جلو  یو سمت عمو و بابا و حاج   ی چا

نرفتم و سمت زنها اومدم. کنار    نیاز قصد سمت محمد حس

 .کردم ی باز راهنمیمامانم نشستم و با لبه پ 

 ؟ رضا کجا رفته بود؟  رضا

بلند   ی . فقط با صدادمی شنیرو نم  هیبق  ی . حرفهازدی شور م  دلم

 عمو سرم و بلند کردم 

 : مبارکه افسانه جان ؟ عمو

با بهرام حرف    د ی. بادنیخندی.  همه م سوختی هام م  چشم

 شد؟ ی! پس چ زدمیم

بود. دستور و داده بود و االن هم    ی آقاجون نگاه کردم. جد  به

ا قبل  و  نگاه کردم  مادرم  به  بود.  اجراش   یحرف  نکهیمنتظر 

 بزنم
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 !گفت :سکوت عالمت رضاست. مبارکه الیل

 .دست زدند هم به طبع هیبق

 .مامان ی نفس بکشم. چنگ زدم به پا تونمیکردم نم احساس

گوشم گفت آروم باش    ر ی! آروم ز  کردیهم حفظ ظاهر م  مامان

 ...مادر

 ع یها رو توز  ین یری بلند شد و ش  نیبه دستور محمد حس  ستاره

 .کرد

زودتر!    می:با اجازه بابا به نظر من عقد و بنداز  نیحس  محمد

 !رفت و آمد بچه ها راحت تره  ی نطوریا

 !گه یحرفش شوکه شدم! قرار نبود تا دوسال د از

 .که به آقاجون اشاره کرد   دمیبهش برخورده بود. د  گهید  مامان

هر    ی. ولمیگفت :ما که از خدامونه عروسمون و زودتر ببر  عمو

 .داداش  بکن یچ
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 .موافقم نی: با حرف محمد حس دیکش ینفس  قاجونآ

 !! اشکام چقدر خود دار شده بودن؟ختیته دلم ر ی زیچ هی

بخونن،   تی محرم  غهیص  هیآقاجون ادامه داد: اما عقد نه. فعال   

 !گهیچند ماه د ی عقد بمونه برا

چه   دونمی ام نم  افهی . ق  زد یحرف آقاجون حرف نم  ی رو  یکس

نه شرم    دادیحال نشون م  یقطعا مسخره و ب  یبود ول  یشکل

 ! زده و خوشحال 

جمع   ی با لبخند به بهرام نگاه کرد و دوباره نگاهش و رو  الیل

 .چرخوند

 !همه من نشون ناقابل دست عروسمون کنم  ی : با اجازه   الیل

ازدواج کرده بود    نیبا محمد حس   ی! از وقتومدیبدم م  ازش

 !شتریهم ب

دستم   ی رو درآورد و تو  ی شد و کنارم نشست . انگشتر    بلند

 !دندیکرد. همزمان کل کش
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بخت ؟! پوزخند   د یشور کدام عروس  سف  ی برا   دندیکش  کل

 .زدم

 !:مبارکت باشه افسانه جونالیل

 “09.11.20 15:39 ” 

 ۱۲۹قسمت#

 ی چیکردم تشکر کنم اما نتونستم. چون مسخره بود! ه   تالش

! به بهرام نگاه کردم. صورتش خوشحال    یچی مبارک نبود! ه

 .گره خورد شتریابروهام ب نیبود. اخم ب

گرفتن    میمن تصم  ی . باز برادمی حرف زدند و باز من نشن  باز

 .دستم نگاه کردم ی و من تنها به انگشتر تو

ل  دهی وقت رفتن رس  گهید الله، و مادر زنعمو   ال،یبود. زنعمو، 

 .کردند یخداحافظ  کیو ضمن تبر  دندیروم و بوس

 .دیهم روم و بوس  مادربزرگ

 !بره روله  رونیب لیاز فام  دی:دختر خوب نبا مادربزرگ
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جون  لبخند فردا    لشیتحو  یکم  رفتم.  اتاقم  سمت  به  دادم. 

 !داشتم  یاضیامتحان ر

بهرام و   ی بچه    ی قرار بود کهنه    ی؟ وقت  دمخون یم  دیبا  چرا

 بشورم ؟ 

تا کمتر داغون بشم. کتاب   شدمیمشغول م   دیگرفت! با  عقم

 .درس  نیم و برداشتم. و شروع کردم به حل تمار یاضیر

م  فکرم رضا  بگشتیحول  شن  چارهی!  تهمت  چقدر    ده یرضا! 

  ی . با اومدن گلختی برگه ر  ی رو  یبود!دلم سوخت و قطره اشک

 .اشکم و پاک کردم عیسر

بخواب. فردا خواب    ری بگ  گهیرخت خوابش و پهن کرد: د  یگل

 !ها یمونیم

 .هم نشده بود ازدهی ساعت

 .د یلباسش و عوض کرد و دراز کش یگل

 .:آخ که چقدر خسته شدم! فردا شب هم حنا بندونه یگل
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ا  ی زیچ از  تر  با گل  نی نگفتم. داغون  حرف    یبودم که بخوام 

 .بزنم

 !شهی تنگ م یل یخونه برم، دلم خ  نی:از ایگل

 .گرفت . چشمام و بستم دلم

برایگل باز  ی : دلم  افسانه!   شهیتنگ م  یلیتو خ  ی ها  ی خل 

 میکش یرو م گهیهم د  سیکه گ یوقت  ی برا یحت

 .شدم کشیرو لبام اومد. نزد ی خسته ا  لبخند

برا  یگل داد:دلم  از دستت هم تنگ     ی ادامه  حرص خوردن 

 !شهیم

 من و؟  ینیقراره نب گهیمگه د_

ساله.    هیدوره داره    هیتهران.    می بر  دی: به خاطر کار فرهاد بایگل

 .سال اول سخته هی نی. امیایبعدش م

 !نیکردیم یدوره اش تموم شه بعد عروس ی موند یخب م_
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 ! اونجا یی:خب اون تنهایگل

 !بگم یچ_

 !بغلت کنم ای. فقط بیچی:هیگل

 .شکسته بود بغضش

 “10.11.20 13:09 ” 

 ۱۳۰قسمت#

سر دادم. چقدر هر دو غصه و ترس    هیکردم و منم گر  بغلش

 تو دلمون بود

 !ی شی:نگران بهرام نباش  افسانه! کم کم عاشقش میگل

اش کردم. کمرم و نوازش کرد:به خدا بهرام    نه یو تو س  سرم

 !وونهید  خوادتی. مهی پسر خوب یلیخ

 !خوامیمن نم_

 ! ی دیچقدر خوبه و آقا بهش دل م ین یبب ی:وقتیگل
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 !ه یوحش ی لیخ  نی! محمد حسترسمیم_

غم دلت و گرفته.   نطوریکرد:قربونت برم که ا  ی خنده ا  یگل

 !من ی بال طونیکوچولو! نترس ش یآبج  یشیدرست م

 .دمیهام ، خند هیگر ونیم

 یگل_

 :جانم ؟یگل

 ...شهیم_

 .و خوردم حرفم

 :بگو ؟ یگل

 !ی چینه ه_

 !:بگو خب؟  کنجکاو شدمیگل

 .بگم خوامیم یرفت چ  ادمیاخه _

 !فراموش کار ی :ایگل
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باور    تونستمیازش کمک بخوام. نم  خواستمینرفته بود! م  ادمی

 ی لیبخوام! انگشتر تو دستم  خ  نکهیکنم نامزد کردم بدون ا

 ی. گل ستادمی. درش آوردم و رفتم لب پنجره اکردی م  ینیسنگ

 .نبود ی اونقدر خسته بود که خوابش برد. از  ستاره هم خبر

کس  کاش که  حس   یحاال  محمد  و  خونه    نینبود  به    ی هم 

 .ومد یخودش رفته بود؛رضا م

 گفت یبه دروغ م  ینترس! حت  گفتی م  پشت پنجره و  ومدیم

 .کردیم دوارمیام ی لحظه ا  ی و برا

کاغذ    دنیاومد. سوز داشت. با د  ی رو باز کردم. باد سرد  پنجره

 .که پشت پنجره بود، تعجب کردم  ی 

 .و برداشتم. روش چند خط مورب بود کاغذ

نشدم. کاغذ و دور دادم و با دقت به خط ها نگاه کردم.   متوجه

که با خط   دمی د   کهویمسخره بود. کاغذ و گذاشتم  داخل و  

 ”باغ “نوشته بود  بیعج  ی ها
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من    نهیبب  خواستیم  یعنی؟    یباغ چ  یبود؟ آره حتما ! ول  رضا

  و ؟

 .پر از ترس شد قلبم

نم  کاغذ بستم.  رو  پنجره  و  کردم  مچاله    ن ینچ  تونستمیو 

 ...که تونستمیبکنم. نم یجسارت

. مگه  شدیکردم بخوابم اما نم  ی . سعدمیسرم کش  ی رو رو  پتو

 کجا برم؟  خواستمیم

 .اومدم هوا بخورم حالم بد بود گمی...اصال م اصال

بود. آروم بلند شدم    ازدهینشستم. به ساعت نگاه کردم.    خیس

 .رفتم  رونیو از اتاق ب 

م  دیبا   ی ! حتنمشیبب  خواستیکه دلم...دلم م  کردمی اعتراف 

 .کردیبهم نم یاگر کمک

 دنمی. ستاره تو هال نشسته بود. مامان با د  دمی رو پوش  بافتم

 گفت :کجا ؟ 
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 . هوا بخورماطی...تو ح رمیم...م_

 ! شهیم تی سرد. االن رونی:سرده بمامان

 .ستین ی زینه چ_

خودم و به باغ   عیسر  یلیشدم. خ  اطیو باز کردم و وارد ح   در

 رسوندم. رضا منتظر بود 

 !اقا رضا _

 نکرد؟  تتیکه اذ نیمحمد حس ؟ی:خوبرضا

 ..نه_

 ؟ یعذاب وجدان گرفتم. پس االن خوب یلی:خداروشکر. خرضا

 خوبم_

 ؟ی:مطمئنرضا

که   یخوب بودن هست؟ جسم  ی برا  یلی. دلستمینه! خوب ن_

خان داداشم زخم شده.    ی . کمرم از ضرب نوازش هاضمیمر
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م عروس  م  شهیخواهرم  د  هی  رهی و  که گهیاستان  خودمم    .

 !بخوام انگشتر نشون تو دستم رفته  نکهیبدون ا

 دیلرزان گفتم: امشب با  ی بود. با صدا  دهیگلوم چسب  خیب  بغض

ا  ی همه   کنم  چال  و  سنتنجایآرزوهام  تفکرات  من  و   ی! 

! عمرا اجازه بده دانشگاه شناسمی بهرام و م  ی تعصبات احمقانه  

 !رهیبم  دیبرم... همه آرزوهام امشب با

 ! یخواست خدا باش میتسل دی: آروم باش! با رضا

 من بدبخت بشم؟ خوادی خدا م یعنی_

 !شه؟یم یآخرش چ میدونی : ما که نم رضا

تا    دونستمیدم... نمز  پوزخند تر بود!  از روز هم روشن   ه ی؟ 

د م  گهیسال  به خونه اش  و  تا  بردیمن  بعدش هم    هی.  سال 

 .ارمی مثل براش بچه ب دیدستگاه تول  نیع یستیبا

 .شد. رضا با اشاره ازم خواست که ساکت باشم چندشم



Page 535 of 1486 

 

با دخترخاله    دی با  گن یهمه م  ی ؟ منم از بچگ  ی :فکر کردرضا

قسمت    د ید  دی مامانم دوست داره اآلنم. با  یعنی ام ازدواج کنم.  

 ...آدم کجاست

 ست؟ یقسمت دست ما ن_

 !نه یآره گاه  ی:گاهرضا

فر بود. نامزد داشت؟    ینگاهش کردم.موهاش کم  یسردرگم  با

 ی ب  یول  دونمیبه من داشت؟ نم  ی. چه ربطدم یپرسیم  دیبا

 .دمی اراده پرس

 ؟ نی نامزد دارشما _

 :چرا؟  دیکرد و با تعجب پرس مکث

! دلم  یسوال  نیچن   دنینداشت پرس  یلینگفتم چون دل  ی زیچ

  بدونم و جون به سر شدم تا گفت خواستیم

 .:نه  ندارمرضا

  .دمیکش یاراده نفس راحت یب
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 .برو داخل شهیلبخند زد و گفت :سردت م  رضا

 ن؟ یصدام کرد ی چ ی االن برا_

  تم:خب کارت داشرضا

 خب؟_

 .جواب گذاشت یکنجکاوم و ب نگاه

 .ر ی. شب بخگهی:برو د رضا

  برداشتم یقدم

 :فقط افسانه خانم ؟ رضا

 . و نگاهش کردم برگشتم

 ... ه ی. مثل شهی:رو کمک من حساب کن هم رضا

 .کرد مکث

 !....برادر هی:رضا

 .نگفتم ی زیچ
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 ! دختر گه ی:  برو د رضا

 . دیخند و

به اطرافم   دهیدر اومد. ترس  ی سمت ساختمون رفتم. صدا  به

نبود. در دوباره  به صدا در اومد و    دید  ی نگاه کردم. رضا تو

 !. پشت در بوددمیبهرام و شن ی صدا

 !اومد تا در و باز کنه  اطی ح  ی تو یمجتب

 .در و براش باز کرد یو مجتب   ستادمیخودم ا ی جا سر

 : سالم  بهرام

 شده؟ ی:سالم چ یمجتب

 ... دیجا . فردا با نیو جا گذاشتم ا نمیماش ی ها   دی:کل بهرام

گفت   یمن ساکت موند. سر تکون داد و رو به مجتب  دنید  با

 ؟ی اریها رو برام ب دی کل ی بر شهی:م
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ا  ی مجتب بدون  بهرام    ی حرف  نکهیهم  گذشت.  کنارم  از  بزنه 

 شد کمینزد

 دختر عمو ؟  ی :  چطوربهرام

زم  ی زیچ و  نگاهم  و  فاصله    ن ینگفتم  با  ازم    ی دوختم.  کم 

 .ستادیا

 ! نباش یخجالت نقدری: ا بهرام

و عقب   انگشتش  لمس کنه که صورتم  و  آورد که صورتم  و 

 .دمیکش

 ! :جذام ندارم به قرآن بهرام

  .هم سکوت جوابش بود باز

 ی خواستیم  یچ  ییرای ... اون روز تو پذی:تو چته ؟ راست  بهرام

 ؟ یبگ

 ؟ یپرس  یاالن م_
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ا  لبخند خاطر  به  :پس  نم  یناراحت  ن یزد  محمد    شدی !  که 

به بعد... فرق    نی از ا  ینداره. ول  تیو کنار بزنم.  خوب  نیحس

 ! کنهیم

 !االن ؟ گفتم یبهش م دیزد. با چشمک

 من و...؟   ی خوای؟ نکنه نم   ینیسرسنگ  نقدری:چته ؟ چرا ا  بهرام

نگاهم    دست تو  کردم.  نگاهش  بود.  گذاشته  مطلب  اصل  رو 

 تو سرته؟  ی: چ د یبفهمه! اما باز پرس تونستیم

 ؟  یپرسیم ی حاال که  انگشتر تو دستم کرد_

 ...:بگو حرفت و بهرام

 !خوام یمن نم_

 ؟ ی خواینم ی:چبهرام

 ...تو رو_
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تو موهاش   یدست  یزد. عصب  رونی. رگ گردنش ب  دی پر  رنگش 

  دیکش

 ... بهرام_

 !:خفه شوبهرام

 !نگاه انداخت به پنجره  و

رو حرفت!    ذارهی دخترت داره پا م نیبب رونیب ای:خان! ب بهرام

 !یکه بعداً انگ نامرد بودن به اسم بهرام نچسبون ایب

ننگ    ی لکه    ایمنو... ب  خوادینم  گهیدخترت م   نی بب  ا یخان! ب  ایب

 !و خودت جمعش کن

  ت یبا عصبان  نیاومدن. محمد حس   اطیبهرام همه تو ح  ی صدا  با

  .پشت سرش اومد تا مانعش بشه یسمتم اومد. مجتب

 ابرووووو  یب ی : دختره  نیحس  محمد

چشم بار کردم. محمد    ییو چشم بستم اما با صدا  دمیکش  غیج

  نقدر ی که به صورتم زد ا  ی ا  دهی بود. کش  ستادهیمقابلم ا  نیحس



Page 541 of 1486 

 

زم به  که  بود  آقاجون    نیمحکم  و  آوردم  باال  و  افتادم.سرم 

 .دیکشی م قی دستش و به ستون گرفته بود و نفس عم

آبرو  کنمی. من عقدش م نی:برو کنار محمد حس  بهرام   ی که 

 ...یخانواده حفظ بشه ول

 زد :نهههه  غیج زنعمو

نشن  گهید و  دمیصداشونو  آبروم  ا!  و  بود  رو    نطوریبرده  همه 

 که جوانمرده؟  کردیم ی باز شیجمع کرده بود و نما

 ..  ستارشهیم  شیدختر زن  خواستگار قبل نی:اخان

 ی شده بود. وقت  نیکه شهر نش  ی زد. ستار!؟ خان زاده ا  خشکم

نوزده سالش بود به خواست پدرش ازدواج کرد و صاحب سه 

 .فرزند شد 

که همسن من بودن،   ییا بچه هاب  یدر آستانه چهل سالگ  حاال

 !که زن دومش بشم؟  خواستیم

 .... من هیتنب  ی بهش برخورد اما حاال برا یل یهم خ آقاجون
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 افساااااااااانههه_

نگاهش کردم. انگار که   جیداد بلند بهرام به خودم اومدم. گ  با

  !کس نبود چینگاه کردم، ه اطیفقط کابوس بود! به ح

 .دیکوبیام گذاشتم ، قلبم تند م  نهیو رو س دستم

 ؟ یبگ یخواستیم  یاون روز چ یبهرام :نگفت 

ابرو    گفتمی . اگر مکردیرسوام م  گفتم ی ترس عقب رفتم. اگر م  با

خونه   نی. ارفتیاعتبار آقاجون به  فنا م  ی . همه  کردیم  ی زیر

 . شدیحرمت م یب گهید

 زه ی و گشاد کردم تا اشک هام نر چشمام

 :حالت خوبه ؟ بهرام

! حالم خوب نبود  کردیخوب نبود . بودن بهرام بدترش م حالم

رضا   ادی. حالم خوب نبود ،  کردی بدترش م  ییآبرو  ی، ترس از ب

 !کردیبدترش م
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بود. در ع ...  نه آرامش بخش  بود...  تنش حس   نیرضا خوب 

 .داشت  تیامن

 ! برم دیزدم :من با لب

شده بود در سکوت بدرقه ام کرد.   جیکه از حالت من گ  بهرام

  ی به اتاقم رفتم. ستاره هم کنار گل   عیداخل خونه شدم و سر

 .بود دهیخواب

 .دمیخودم رفتم و دراز کش  ی جا سر

  .دیکوبیگنجشک تند م نیع قلبم

 !دم یو باالخره خواب دمی سرم کش  ی رو تا رو پتو

اون روز ،عصر، جشن حنا بندان برگزار  شد. و بعد از   ی فردا

 .من شروع شد یاتمام جشن تازه ذلت زندگ

 .بخونه غهیما ص ی با عاقد اومد تا برا  نیحس  محمد

 .ییرایپذ ا ی: آماده شو ، چادر بنداز سرت ب نیحس  محمد



Page 544 of 1486 

 

 خوام ینم_

بخونن   غهینکن. منتظرن که ص  ی : زبون دراز  نیحس   محمد

 .شما نیب

 مادر ؟  هی:چه عجله ا مامان

با غضب به مامان نگاه کرد:دخترت سر به هواست . کار دست   

 !ده یخودش م

 !دیکش ینیه مامان

به من رفت و از اتاقم   ی چشم غره ا  تیاهم  یب   نیحس  محمد

 .خارج شد

 !:پاشو آماده شو مامان

و بستم و چادر    میکرده بلند شدم. موهام فرق بود. روسر  بغض

 .سرم انداختم ی رو رو  یگل گل دیسف

 ؟ ی بر ی خوای جور م نی:خاک بسرم ا یگل



Page 545 of 1486 

 

 دل خوشم؟ یلیبرم؟ خ  ی چطور  ی خوایپس م _

هم    یرفتم. مامان و گل  رونینگفت و من از اتاق ب  ی زیچ  یگل

شدم و همه رو از نظر گذراندم.   ییرایدنبالم اومدند. وارد پذ

هم کنارشون بود. لبخند    ری نشسته بودند. عمو کب  یبابا و حاج

  .کردی به لب نگاهم م 

مشغول حرف   اون طرف تر زنعمو و دختراش بودن  که  یکم

زدن با مادر بزرگ شده بودند. گوهر بانو هم با فاصله نشسته 

پنجره نشسته    ر یکنار حاج آقا  بود  و بهرام ز  نی بود. محمد حس

 .بود.  با ورود من همه نگاه ها به سمتم برگشت

 ...کنارم بهرام  نیبش ایدلم ب  زی عمو : عز زن

به تن داشت. به    یکرم رنگ  راهنیبه بهرام نگاه کردم. پ  دوباره 

 .سست به سمتش رفتم ی صورتش نگاه نکردم و با قدم ها 
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. بدنم از شدت  وفتمیکه هر لحظه ممکنه ب  کردمیم  احساس

ام  د یلرز  یم  تی عصبان  ی داشتم نشه و لحظه    دی. هنوز هم 

 . به تصوراتم زدم ی اخر شق القمر بشه!پوزخند

ص  من همه  حضور  در  م  ی   غهیاالن  کنارش !  شدمی بهرام  تا 

  ی لبخند   مچهی صورتش و به سمتم برگردوند و ن  ینشستم کم

 . زد

! دند یفهمیاما اونها نم  ستین  یکه قلبم راض   زدیام داد م   چهره

 !بفهمند  خواستندینم یعنی

 ، حاج آقا بخونه؟  نی: خب خان داداش اگر اجازه بد عمو

 .به همه انداخت ینگاه اجمال آقاجون

با وقاحت گفت :آقا جون بچه ها منتظرن... اگر  نیحس  محمد

 ....نیدیرخصت م 

تو  زی ت  مامان رو  م   ی نگاهش کرد. بغض  . کردمیگلوش حس 

 !یلبخند زد. لبخند تصنع  کنمینگاهش م دید یوقت



Page 547 of 1486 

 

چهره   دنیاز مامان نداشتند. با د  ی و ستاره هم حال بهتر  یگل

ودم  لبخند بزنن، با خ  خواستنی در همشون که به زور م  ی ها

 !؟ ی نامزد ایفکر کردم االن مجلس ختم افسانه است 

بهتر باشه که بچه ها قبلش با هم حرف   دیگفت: شا  آقاجون

 !بزنن

  ره یملتمس به آقاجون خ  ی ته دلم  زنده شد. با چشما  ی دیام

 .شدم

  : حرف ؟عمو

  نطور ی:آقا جون بهتره محرم هم باشند. باالخره ا  نیحس  محمد

ا  ی برا مسئله  نستین   ی ارتباطشون  الزم  زدن  حرف  .  ست ی. 

 !. من با هر دو حرف زدمشناسنیرو م گهیخدا روشکر هم د

که  گهی حرص نگاهش کردم و خواستم بگم که داره دروغ م با

آقا    میلب پنجره باهم حرف زد  شب یادامه داد:د  نیمحمد حس 

 !جون
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خلوت من و رضا رو   نکهیبه ا  دی ! تهددیتهد  یعن یحرفش    نیا

من و رضا بود ؟ از    ن یب  ی زی؟ مگه چ   دمیترس  ی ! از چدهید

نم  دمیترس  یچ و    یول  دونمیکه ساکت شدم؟  ساکت شدم 

! هر  میعاقد خوند و من بله دادم و من و بهرام محرم هم شد

  ! شناختمینم تیو به رسم تی محرم نیچند من ا

 هم و؟ مینبود که ما بخوا نیا مهم

عروس شب بود و من    یو گل  دند یکف زدند و کل کش  هیبق

 !بخت روز اهیعروس س 

 .آورد  یتو گلوم داشت گلوم درد م بغض

 ی ز ی گوشم مبارک باشه گفت . من چ ریعمو بغلم کرد و ز زن

 .نگفتم

گفتند. بهرام   کی و الله با شوق اومدند و به هر دو ما تبر  الیل

 .کردیتشکر م تیبا رضا
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م  مامانم داشت.  بغض  مامانم  اومد...  . دمیفهمیجلو 

!  لبخند زد و دستم و محکم گرفت: قربونت برم  شناختمشیم

 ...یمادر. انشاهلل عقد و عروس

ا  پوزخند  م  نیزدم! چرا  وقت  گفتی و  که من    دونستیم  ی؟ 

 !؟  ستمین یراض

  ر یاز همه بهتر ظاهرش و حفظ کرده بود. بغلم کرد و ز  یگل

 ! شهیچولو...درست مکو یگوشم گفت :اج

ب  دوارانهیام  ی حرفها م   شتریشون  بد  و  ستاره  کردیحالم   .

 !خارج شد  ییرا یاز پذ  هینتونست خودش و کنترل کنه و با گر

بفهمند که االن عزادار    تونستنی بهتر از مادر و خواهر هام م  یک

 !هستم که به خودم قول دادم؟   ییهمه آرزوها

! قطره  دمیکه شانزده سال به خاطرشون نفس کش   ییآرزوها

 .دی چشمم چک ی از گوشه   یاشک

 ! زم یعز ی  ستاره
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و دل من رو آشوب تر   ی خودت رو نگه دار  یتونست یم  کاش

 .ی کردینم

بانو لبخند زد : جان دلم! دل نازک بچه ! عروس شدن   گوهر

 .ده ی، دلش لرز دهیخواهرش و د

رو اون طور که    ق یبودند حقا  خوب بلد   نهایکرد و ا  د یتائ  الیل

 !جلوه بدن نه اون طور که هست  خوانیم

شدن اگر دل عروس خون نباشه ، قشنگه. آدم اشک    عروس

 !زهی ریهم اشک شوق م زهیبر

بد   زنعمو اجازه  اگر  خان  خلوت    نی:نادر  هم  با  ها  بچه  حاال 

 .کنند

 .:بله خان عمو الیل

 .ستین یجون به بهرام نگاه کرد : مشکل آقا

مامان بلند شدم. به سمت   خونکیبلند شد و من با س  بهرام

 .م یرفت  اطیح
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  رون یکه در اتاق و بستم ، بهرام نفسش و صدا دار ب   یمحض  به

 ...گفت :مبارک باشه بانو ی پر انرژ  ییداد و با صدا

ت  نشون ندادم. بهرام با دست اشاره کرد به سمت تخ   یواکنش

  .و من فقط رفتم میبر

 ی ادیز ی . احتماال چشم هامینشست ی تخت فلز ی هم رو  کنار

 .مهم نبود گهید یچی ما بود. مهم نبود. ه ی از پنجره رو

 . دستم و تو دستش گرفت دیبا ترد بهرام

 ؟  ی سرد نقدری:چرا ا بهرام

 !:با تو ام بهرام

 !ستین ینه مشکل_

 .، بگو تا روشنت کنم ی دیشن ی ز ی: اگر چ بهرام

 .ندارم ینه مشکل_
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 دم یکش  ی!  نفسنهینب  خت،یانداختم تا اگر اشکم ر  نییپا  سرم

  و گفتم

 ...اقا بهرام_

 .حرفم رو بگم ی و برگردوند و منتظر موند تا ادامه  روش

 ... شهیم_

 !سخت شده بود نقدر یچرا حرف زدن ا دونمینم

 ...گهی:بگو دبهرام

 داخل ؟ میبر شهیم_

  . دی کش ششیبه ر یشد . دست شتریابروهاش ب نیب اخم

 .ی: باشه هر جور راحت بهرام

کرده بود   یدان نگاهش کردم و زود بلند شدم. لطف بزرگ  قدر

  شد یچون نشستن کنارش سخت بود. انگار تمام اون لحظات نم
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بلند سمت خونه رفتم و اصال   ی .  با قدم  ها دیراحت نفس کش 

 !نگاه نکردم به بهرام

خودم و داخل خونه رسوندم و پشت سرم در و بستم.    فقط

خ چون  بود  محکم  بستم!حتما  محکم  کنم   یعصب   یلیفکر 

 !بودم

دور هم نشسته بودند و   ییرایپذ  ی تو هال نبود. همه تو یکس

 .شنفتنیو گل م گفتنیاحتماال گل م

کرده گوشه    به بغ  رفتم. ستاره  با   ی اتاقم  بود.  نشسته  اتاق 

 .به سمتم اومد من بلند شد و دنید

 ! ی:آبج ستاره

  ی سر داد.  بغضم و قورت دادم و در حال  هیبغلم افتاد و گر  تو

نکن ستاره!   هی، گفتم :جونم؟ گر  کردم یکه کمرش و نوازش م

 ! و حالم و بدتر نکن ری آروم بگ

 !ها  ی تو رو خدا غصه نخور ی:آبج ستاره
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 ! ی خوری غصه م ی ! تو که داروونهی: د  دمیدرد خند با

 !تو نخور  ی! ولخورمی تو غصه م ی :من جا ستاره

 !:قربونت برم من دمیش و بوس گونه

  ستین  ی :اصال بهرام که پسر بد ستاره

 ستاره؟ میراجعش حرف نزن ایب_

 سر تکون داد  ستاره

 میقشنگ حرف بزن ی زا یراجع چ  ایب_

 مثال ؟ ی: چ ستاره

 !بغض گفتم :دانشگاه تهران با

 دانشگاه  ی گفت:وا بدون توجه به بغضم ستاره

 .کتابخونه نگاه کردم  ی زدم و به کتاب هام تو  ی پر درد  لبخند
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آقا  ی:آبج  ستاره نه مثل  البته   ی من دوست دارم معلم بشم 

معلم مهربون   هی  خوامیبد اخالقه! م  یلیزاده. اون خ  نیحس

 ...بشم

تو هم    گه ی، چند سال د  زم یعز  ی بگم ستاره    خواستی م  دلم

  !نشست یدر سوگ ارزوهات خواه

طور ذوق    نیبهشون ا  دنیکه  امشب با تصور رس  ییها  آرزو

بغض   شی آور  ادیبا    گهیچند سال د  یزنی و لبخند م  یکنیم

 .ی زیریو اشک م یکنیم

 .بگم اما نگفتم خواستیم دلم

و خفه   نگفتم نگفتم و صدام  رو هم کور کنم.  اون  که ذوق 

تا نفهمه بغضم ترک از رودهی کردم   . اون گفت   ی ای . نگفتم و 

 !معلم شدن

آرزوها  البته م  ی تنها  آزارم  که  نبودند  ام   دادن یکشته شده 

 !وجود رضا هم بود
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ر  اون چند روز چند با  ی !  تودمش یبار بود د  نیکه  اول  رضا

که  اصل قصه بود اما    ی زیباش هم کالم هم شده بودم اما چ

 .همان نگاه اول بود

کم   د ی سف  پوستش موهاش  ها  یو  چشم  بود.   ی بی عج  ی فر 

 .یداشتند اما نه سبز بود نه عسل یداشت که رنگ روشن

 .درشت اندام بود ،  الغر بود یلیبا بهرام که خ سهیمقا در

از    ی زیچ  لی جذاب تبد  یبه آدم   یآدم معمول  هیکه اون رو 

داشت    ی گرم و پر مهر  ی بود! صدا  رشینظ  یب  ی ، صدا  کردیم

 .قابل انکار بود  ریواقعا غ  نیو ا

 وونه یبا فکر بهش هم قلبم د  یام گذاشتم. حت  نهیس  ی رو  دست

 !شدیم

 ی و فوکولِ حاج  ی واقعا دلباخته پسر شهر  کردمی حس م  داشتم

 !شدم
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طور مهمون هامون   نیده به ا  ی اکه معموال پسره  یلقب  همون

 !دادندیم

  ی نی شده بودم؟ حاال که انگشتر بهرام تو دستم سنگ  دلباخته

 ؟  کردیم

 !و هشت ساله شده بودم ؟ ست یکه محرم بهرام ب حاال

 ... که حاال

عده آدم اومدن و سرنوشت   هیشده بود!    ر ی! دگهی شده بود د  رید

 !من و نوشتن

  ال ی و ل  نیخدا قسم که خدا ننوشت! خان نوشت. محمد حس  به

 !رحم نبود. بود ؟  یهمه ب نینوشتند ! خدا که ا

 ی ! قرباننیمحمد حس  ییِعقده گشا   یشدم. قربان  یقربان  منم

و تبار وارد    لیا   ن یبه ا  ی شدم تا خدشه ا  یاعتبار خان! قربان

 .دل من که خون شده بود نشه! نشد  اما

 .جهنم ؟ پلک هام و رو هم فشار دادم به
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در حال رفتند. در    نایعمو ا  دادینشون م  ومدی که م  ییصداها

 .اتاقم باز شد. خودم و به خواب زدم 

 .دنی: دخترا خواب دمیشنیو م  یگل ی صدا

خسته   یلیمامان :بچه هام امروز خ   یبعدش هم ماست مال  و

 ...دنی خواب گه یشدن. به خاطر حنابندون. شرمنده د

 ومدیتعارفات مسخره و دروغ بدم م  نیاز ا چقدر

سر و صدا تشک و پهن   یوارد اتاق شد. ب  یبعد گل  قهیدق  چند

 .دی کرد و دراز کش

 .بود شیخسته بود تازه فردا عروس یلی. اونم خ دیکش  یآه

حتما کسل کننده    ی! خونه بدون گل  شدیدلم تنگ م  چقدر

  ی که بخواد سر من و ستاره غرغر کنه و لباس ها  ی. گلشدیم

 .محجوبش رو تو سر ما بکوبه

 ی و آروم لب زدم :گل دمیباز دراز کش طاق

 ؟  دهیورپر ی بود داریجن زده ها نشست :تو ب نیع یگل
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بب  دست : عه عه!  دختره رو ؟ مرض    ن یو در دهنش گرفت 

شد    دیسرخ و سف  ی؟ مامان کل  ی خودت و به خواب زد  یداشت

  ست ین  ت ی! به خدا که اصال حالی ومدین  یخداحافظ  ی که برا

 ...دور و برت چه خبره! افسانه 

 . انگشت اشاره کردم ساکت با

 ستاره خوابه واشتری_

چرا خودت و   گمیتر و زهر مار! بهت م  واشیتر شد:  یحرص

 به خواب ؟  ی زد

 .و زنعمو رو نداشتم  الیچون حوصله افه اومدن ل_

چه طرز حرف زدنه!    نی:خدا مرگم بده ! ا  دیصورتش کوب  ی تو

برابر واجب   ی االن خانواده   شوهرت شدن احترام شون صد 

 !ترشده

 !زدم . شوهر! هه  پوزخند 
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دست از    دیبا  گه ی! دیهست  یط ی:افسانه!بفهم تو چه شرا  یگل

  !ی ها بردار  ی بچه باز نیا

 !یبس کن گل_

!  بابا کنمیو م  ساتیدونه دونه گ  امی:به جون مامان االن م  یگل

ن  گهید شد یست یبچه  بزرگ  دی !  زمان  گهی!  با   یگذشت  که 

بندن   ی! االن  هزار جور حرف مدنیخندیهات م  ی سرتق باز

به   یچشم چپ کن  هیبهت! خواهر شوهر و مادر شوهرن! کاف

 رو بند  ندازنتیم شورنیشوهرت! م

 مگه  شهر هرته؟_

 !کننیم زونتیاو سی از گ رن یگ ی:بله که شهر هرته! میگل

 ولمون کن بابا_

 ن ی: اصال به جهنم انشاهلل بگبرن رنده ات کنن! من و بب  یگل

 !خورم ی و م یحرص ک
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بلند شدم و رفتم دی، دراز کش  کردیکه غرغر م  یدرحال   و  .

  کنارش نشستم

  یگل_

 جونم ؟ یگل_

 .:برو بذار بخوابمیگل

 !خب دی ببخش_

  ی من برات کالس آموزش شوهر دار  ی ندار  اقتی:برو تو ل  یگل

 بذارم 

 !اشو سلطان ! پاشو آموزش بده بهم:پ  دمیخند

  :برو اون طرف یگل

 االااای! پاشو آموزش بده... گهی قلقلکش دادم :پاشو د یکم
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خنده اش و کنترل کنه دوباره نشست   کرد یم  یکه سع   ی درحال

بود که تو    یشب  نیناراحت باشه ازم! امشب آخر  خواستمی. نم

  !سر خر  ی. بدیخوابیخونه کنارم م نیا

 .:پس مثل آدم گوش بده به حرفام  یگل

 چشم_

  :کوفت یگل

 اد ینباشم هم بدت م  اد،ی:حرف گوش کن باشم بدت م  دمیخند

 !که

 !خب یلی:خ یگل

چ  نیبب هر  بر  یافسانه  رو  نامزد    زیبوده  االن  تو  دور. خب؟ 

 !ی ! بله رو دادیبهرام

 !:ندادم دمیحرفش پر  وسط

داد  ی :داد  یگل محرمش شدی افسانه!  تو  !  ی !  نشون  انگشتر 

بوده و    یشما! پس فراموش کن چ  نیدستته. االن رسما نامزد
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فراموش کن محمد حس  از قضا خواهر    نینبوده.  و زنش که 

  ی به بعد فقط به فکر زندگ  نیکردن ! از ا  کاری،چ  شهیشوهرت م

.  یاشبا بهرام خوب ب  یباش که بتون  نیخودت باش. به فکر ا

  ی نطوریچه بهتر!  ا  یست، ولباال  کمی. سنش  هی بهرام پسر خوب

م   شتر یب بکنهیدرکت  ب   شتری.  حواسش هست   شتریمراقبته. 

 !بهت! هوم ؟

 !؟  کردمیم سهیرضا ؟  چرا با رضا مقا  ی اندازه  یعنی

زندگ  یگل خونه  داد:  ن  ت یادامه  قرار  است.  زجر   ستی آماده 

قرون دوهزار    هی  ست یتو حساب کتاب! قرار ن  ی وفتیو ب  یبکش

. پولش از پارو باال  نیخونه و ماش  دیسر خر  یبش   ریو پ  یکن

و    ی مثل من ساک ببند  ستیره! قرار هم ن  ی، خوبم م   رهیم

. تازه  ییاج  نی. هم بیغر  ار یدنبال شوهرت تو شهر و د  یوفتیب

 !برات  وفتهیاتفاق م نیبهتر گهید ی شهر! اون طور دیبر دیشا

 !یرضا هم شهر بود ؟ لبم و گاز گرفتم! لعنت شهر؟
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 ؟ ی شنوی: م یگل

  اوهوم_

نداره. همه چیگل پس غصه  س  ز ی:خب  فقط   .  استیقشنگه 

 !داشته باش و محتاج خودت نگهش دار

 درسم؟ _

درس   شهیم  ی! اگر به حرف تو باشه ، راضگهید  نی:هم  یگل

شهر هم که   ی . مخصوصا اگر خان سفارش بکنه! اگر بریبخون

 .دانشگاه ی ری راحت م

 ...اما گفتی م راست

نشده    ریرضا بودم! د  ریدرس نبودم! گ  ریفقط گ  گهیحاال د  اما

 !عاشق شدن ؟ ی بود برا

 .نگاه کردم  یزده به گل غم

 تو سرته؟  ی؟ چ  هی:چ یگل
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بود.   دلم سرم  تو  رضا  فقط  ...رضا...!  رضا...رضا  بگم  خواست 

 !صداش،  حرفاش ، چشماش

روز نگاه  هیبراش.  لرزهیبگذره دلت م کمی:نترس افسانه... یگل

 .اد یم جانی تو چشمش و قلبت به ه یکنیم

به    هی!  گفتی م  راست قلبم  و  رضا  چشم  تو  کردم  نگاه  روز 

 ی بگم دل  یبه گل  شدیبود و کاش م  دهی اومد... دلم لرز  جانیه

 ؟ یچ  دهینفر لرز هی  ی بار برا هیکه 

بب  دستمو  : کرد  م  یک   نینوازش  دلت  که  گفتم  ! لرزه یبهت 

 تا االن؟  دهیلرز دمیشا

 !بهرام ی بود اما نه برا  دهی . لرز دیزد و آروم خند چشمک

شب  یشگونین گرفت:چشمات  بازوم  دلشون    هیاز  که  اوناست 

 !دهی لرز

 وا _
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 ی دیگفته که لرز  یچ  نمیکن بب  فی:وا و حناق! خب تعریگل

! 

گل _ نگو  نمیچرت  من  اصال  م  زایچ  نیا  دونمی.   ی گیکه 

 !هیچطور

 سوالش نشد و جواب من و داد  ری گیپ یگل

 یشیچرا اما ماتش م   یدونیاول نم ن ی:خب بب یگل

 ” بهش عقب عقب خوردم  یاول باغ، وقت روز“

  ..یافتیم  ادشی گهید ی کارا  ن یدر ح ی:بعدش ه یگل

 ” هر لحظه ام  کار“

 ! ی، باش حرف بزن شی نیدنبالش! که بب یوفتی:بعد میگل

 ” !پنجره و انتظارم تو“

. یشینگاهش سست م  ی:بعدش  کم کم با حرفاش و حتیگل

 .زه یری ته دلت م  ی زیچ هی یعنی
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 ” !س یدر و در انتظار سرو دم“

 !شهیم  وونهیبا فکرش هم قلبت د ی:بعد اون حتیگل

 ” شیپ  قهیچند دق  نی بار هم  نیاخر“

 “15.11.20 13:34 ” 

 ۱۴۱قسمت#

 ی رسماً عاشق شده بودم؟ گل  یعن یشرح داده بود!    قیدق   چقدر

 !گهیطور عاشق فرهاد شده بود د ن یهم حتما هم

انگار    ییصورتم تکون داد: خدا  یو دست شو جلو   دیخند  یگل

 ...ها ی عاشق شد

 ...به دستش زدم :ساکت شو تو هم ضربه

 .و سرش و رو بالش جابه جا کرد دیخند زیر
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کمکم . فقط حرفام    شه ینگران نشو. درست م  ادی: خب زیگل

... فردا هزار  گهی بخوابم د  دینره.حاال هم برو بخواب. منم با  ادتی

 !...میدار  یبدبختجور 

 ست؟ ین  تیچرا ؟ مگه عروس یبدبخت_

گفت :بدو برو بخواب.    یگل  شدی اتاق م   ک یپا که نزد  ی صدا  با

 !، کشته ات  ی داری ب نهیمامان بب

رو  با رو  دمیخودم دراز کش  ی جا  ی عجله  رو  پتو  خودم    ی و 

 .دمیکش

 ؟  ی داریب ی:گل دیچی مامان تو اتاق پ ی اتاق باز شد و صدا در

 .:آره یگل

 ؟ ی دی:چرا نخواب مامان

 .خوابمی:میگل

بات حرف    کمیتو آشپزخونه    ایب   ادی : گفتم اگر خوابت نم  مامان

 .بزنم
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 :حرف ؟یگل

 !ی مادر دختر ی ها  هی:توصمامان

 !ها  ی:مامان قبال گفت دیخند یگل

آخر  نای:امامان خلوت  حساب    یشب  نیمال  خونه  دختر  که 

 .یشیم

 .اشهخندون بلند شد :ب ی با صدا یگل

 یرفتند. پشت سرشون در و بستند و من فکر کردم قراره چ   و

 !ها گفته بشه ؟ 

که به صورتم    خواست یم  یپنجره نگاه کردم. دلم باد خنک  به

 ی که صدا  ی باد  ایبخوره . اما فقط باد که به صورتم بخوره ؟  

فرش و بلند کردم و کاغذ رو   ی رضا رو به گوشم برسونه!  لبه  

 !که در هم نوشته بود باغ  یبیبرداشتم. خط عج

 .لبخند نگاهش کردم با
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عاشقانه    ی بار خوندم و خسته نشدم. انگار تمام شعر ها  چند

 قرار یقلب من و ب  ی اون کلمه جمع شده بود که اون طور  ی تو

 .کردیم

  دم یساده بود ؟! لب گز  نقدریعاشق شدن و دل باختن ا  یعنی

پتو مچاله    ریفرش گذاشتم و ز  ی لبه    ریو کاغذ رو دوباره ز

 .شدم

بهش    دی بود و من نبا  جانیه   هیحس زودگذر بود.    هیفقط    نیا

 .دادم یبها م

 و بستم و زود به خواب رفتم  چشمام

 “16.11.20 16:02 ” 

 ۱۴۲قسمت#

به ساعت   یشدم . نگاه  داریب  اطی تو ح  ی با سر و صدا ها  صبح

م دلم  بود.  هشت  اما   تونستمی م  خواستی انداختم.  بخوابم 

 !شدینم
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نبود. ستاره هم تو   یکنان بلند شدم. گل  ازهیو خم  یخستگ  با

  دار یو معلوم بود که اونم از سر و صدا ها ب  خوردیجاش غلت م

 .شده

اتاق بدمیپوش  ی خوابم و جمع کردم و روسر  رخت از   رونی. 

 . رفتم

خونه ما بود. کدوم خونه از عمارت نادر خان  بزرگ    ی تو  جشن

 تر و با شکوه تر بود ؟

 .تر بایز ی و باغ و ساختمون دو طبقه   بایبزرگ و ز  اطیح

زدم. کارگر ها مشغول    دیو د  اط یبزرگ هال ، ح  ی پنجره    از

 ی چراغون  ی ها  سهیها هم ر  یبودند. بعض  یو صندل  زی م  دنیچ

 .کردند ینصب م

 !کمک  نجایا ای؟ ب ی شد  داریگفت :ب دنمیبا د مامان

  ؟ یچه کمک_

 ؟ ستی با حرص ادامه دادم :کار طبخ غذا که با ما ن و
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چپ چپ نگاهم کرد: آشپز ها رفتن خونه عموت. اونجا    مامان

 .شهیهم همونجا آماده م  یو ما بق وهی. مکننیم ی آشپز

  شما ؟ دیخوایم یپس چه کمک _

 !نه ای میبکن ی ناهار خودمون فکر ی برا دی:باالخره با مامان

  .گفتم  و وارد آشپزخونه شدم ییآها

 کجاست ؟  یگل یراست_

بگمامان دوش  مرهی:رفته  فرهاد   هم  بعدش  که   ای.  دنبالش 

 .شگاهیببرش آرا

 ؟  ی ریشما باهاش نم _

 !:فکر نکنممامان

 ! شهیچرا ؟ تنها که نم_

جا  مامان و    نیا  ی :  بده  انجام  و  کارت  زدن  حرف  همه 

 .نکن یگوشیباز
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 . آب گرفتم تا بشورم ر یکردم و  مرغ ها رو ز اخم

خوب بود  اما شنبه بازم امتحان داشتم.    نینداشتم و ا  مدرسه

 !خیامتخان تار

 !بخونم پس  خواستمیم ی! کآخ

و سر کالس همه    شدیوقت تلنبار نم  چیچون درس ها ه   البته 

مشکل نبود. اما به    ی لیبود  ، خ  سی هوش و حواسم به تدر  ی 

 !گرفتمی هر حال من استرس م

 “16.11.20 16:02 ” 

 ۱۴۳قسمت#

که مامان خرد کرد و    ییازهایها رو تو سبد گذاشتم و پ   مرغ 

 .سرخ کردم 

اما بهتر بود کار زودتر انجام    ی زود بود برا  یلیخ   هنوز ناهار 

 . بشه. مرغ ها رو قابلمه گذاشتم و به مامان سپردم
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بکنم .  کارگرها هنوز مشغول   یسرکش    یرفتم تا کم  اطیح  به

روسر د  دمیو جلو کش  میبودند.  با  باال سر    دنیو  که   بهرام 

کارگر ها بود ؛روم و برگردوندم. حوصله نداشتم ! تا حواسش  

.  نیزم   ر یراه پله سمت ز  ی مت راست رفتم و از تونبود به س

شد . پله ها  یم  ک ی نزد  ی که به در ورود  دمیفهمیصداش و م

 .شدم نیزم  ری تر رفتم و وارد ز نییرو پا

بزرگ خونه شدم.   نیزم   ری. وارد زنهیممکن بود من و بب  ریغ

 ! و مرتب زی بود. کامال هم تم  نجایا لهیوس ی بود .کل کیتار

 !بود. هه نجای من هم ا هیزی از جه  ی مقدار

  قه یچند دق  تونستمیرفتم که اون جا بود. م  ییسمت سکو  به

 .آسوده باشه  المیو خ نمی اونجا بش

و مامان موکت کرده بود. به صندوق   نیزم  ری . کف زنشستم

 !سمت چپ نگاه کردم. چقدر دوسش داشتم  ی بزرگ قهوه ا
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بودم هم  بچه کل  ی تو  شهیکه  خوشمزه    ی ها  یخوراک  یاون 

  !بود

 .زدم  لبخند

  سالم_

 .رضا شوکه شدم دنیبرگشتم و با د گهیترس به سمت د با

 سـ...سـالم_

 .ی دیاومدم ترس هوی دیزد: ببخش  لبخند

 نـ..نه _

! ستم یکه ن  والی؟ ه  یشد :حاال چرا لکنت گرفت  ق یعم   لبخندش

 !رضام 

انداختم. حتما صورتم. قرمز شده بود.  نییخجالت سرم و پا با

 !قلبم ی بم ، واقل

 . شنوهیتپش هاش و م کردمیم احساس
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خوشگل و نشونم داد. اجازه گرفتم    ن یرزمیز  ن یا  ی:مجتبرضا

 !هیباحال ی بخوابم. جا نجایشب و ا

 برم  دیمن با  دی ببخش_

  .شده بود نیهوا سنگ کردمیم احساس

 ن؟یگفت :ناراحت شد یبا نگران رضا

 !و باال آوردم :نه اصال سرم

انجام بده.    نییپا  ی و که به خاطرش اومد  ی :پس نرو . کار  رضا

 !رونیب  رمی. با اجازه من مشمیمن مزاحمت نم 

 . به سمت در رفت و

 ...آقا رضا_

داشت. لبم و   یپر پشت   ی و به سمتم برگشت. مژه ها  ستادیا

  .گاز گرفتم و نگاهم و از صورتش گرفتم

 !خلوت کنم  و  غصه بخورم  کمینداشتم فقط اومدم  ی کار_
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 ی . ولیراحت باش  رمی : من م  دی لبش کش   ی شستش و  رو  رضا

 !غصه نخور

که خواست در و   نی. همدیو باز کرد و کفش هاش و پوش  در

  ...پشت سرش ببنده ، ناخودآگاه صداش  زدم : آقا رضا

 .لرزون بود و پر از عجز صدام

 .بود نی بار نگاه اون هم غمگ نیسمتم برگشت . ا به

 :بله؟ رضا

ب  دونمینم لحظه  هر  بغضم  مستقشدیم  شتریچرا  رضا    م ی . 

 .کردینگاهم نم

 ....دارم که  اجیواقعا احت کردمیم احساس

  ر ی هست که غافلگ  ی لحظه ها  شهی. هم ایکنار ب  ی: با زندگرضا

قو  یشیم قو  ی اما  زندگ  ی باش.  از  نخور    یتر  باش. شکست 

 !افسانه
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. “افسانه  “گفت    رفت  نموند.  شدم.  تر  سست  ...من  من  و 

شم به چشماش    رهی خ  گهی بار د  هیبزنم. نذاشت    ینذاشت حرف

 !که چشماش بخنده یدر حال

لبخند زدنش   یبود. حت  ی بود. صورتش جد  نی غمگ   چشماش

 !  هم

که جمع     ی تشک و پتو  هیرفتم که رخت خوابش بود.    یسمت

 .ساک کوچک هم بود هی دمیکرده بود.نشستم و د

 .رفتم و درش و باز کردم  سمتش

انگار که واقعا به دزد   یقشنگ  کار رفته باشم ،   ی نبود و من 

م هام  و دست  بودم  کرده  دو دست   یکی.جز    دیلرز  یعرق 

  رون ی بزرگش بود. کتاب و ب  بی ج   ه یکتاب  تو    هیلباس تنها  

 .و به جلدش نگاه کردم   دمیکش

بود و من به روز تو نستم بفهمم که به کتاب    ی سیانگل  همش

 .مربوط به دانشگاهه  یدرس
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 !ب یعج ی خوب بود اما نه در حد اون کلمه ها زبانم

 ی خط خط  یدونه مداد بود.  صفحاتش و رو کل  هیکتاب    ی ال

بچه درس خونه! مداد و برداشتم   یکرده بودم. معلوم بود حساب

  هاش  با خط مسخره نوشتم  هیو تو حاش

“i love you ” 

بعد دستم و بردم تا پاکن بردارم و    هیلبخند زدم. چند ثان  و

 !ستین شمی خودم پ لیاومد االن وسا ادمی پاکش کنم که 

 ! دمیاسترس ساک و گشتم اما ند با

 ... بود کردم یچه غلط  ی وا_

 !؟یچه غلط_

تو چشمام   ی صدا استرس اشک  و  از شدت ترس  بود.  بهرام 

 .حلقه زد

بهرام   ی بودم و قدم ها ستادهیدور تر از ساک رضا ا  ی کم حاال

 .شهیم کمیکه داره از پشت نزد دادینشون م
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ورت دادم و تا خواستم و تو دستم فشار دادم. آب دهانم ق  کتاب

 .و دستشو دور شکمم حلقه کرد  دیبرگردم ؛بهرام بهم چسب

  ر ی از اون عطر ها که گ  ی! بقول مجتبدادیم  یعطر خارج   ی بو

 !ازش داره  ی تریل ستیافته و بهرام ب ینم یهر کس

 “17.11.20 14:22 ” 

 ۱۴۵قسمت#

گفت : چرا از من    یگردنم کرد و با لحن خشن  ی و تو  سرش

 !همش ؟ یکنی فرار م

 !تو آغوشش   شدمیشکمم بودو من داشتم خفه م  ی رو  دستش

بهم    شتریکردم خودم و از حصار دستش آزاد کنم که ب  یسع

 .د یچسب

دست آزادش گونه ام و نوازش کرد و دوباره زمزمه کرد :با   با

 !تو ام
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! کردیخون به پا م  دیفهمیتو دستم سفت تر گرفتم. اگر م  کتاب

 .کردم یسرگرمش م  ی به جور دی..بادیبا

ب  نفسم با صدا  رونیو  و  م   ییدادم  ته چاه  از  انگار     ومد یکه 

 ...گفتم : آخه

  !:صدات پر از نازهبهرام

ن  و  گردنم    ک یزدلبش  پوست  به  داغش  نفس  کرد.  گردنم 

  .جلو بره  شتریب ذاشتمیم  دی. نباخوردیم

از رو شکمم برداشتم و به سمتش برگشتم. چشماش    دستشو

 !  دیچ ی پ یعطرش تو سرم م ی خواب آلود بود و بو

 ! ...خفه شدمییییییآ _

  .باعث شد بهرام لبخند بزنه نیگفتم و ا ی طناز با

 ! بابا ی : ا بهرام

م  چقدر هم   بشون یفر  شدیراحت  ها  زن  ما  از   ، اونها  داد! 

 ! تر بودند انکار یاحساسات
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و حفظ کردم و به سمت صندوقچه رفتم. درش و باز    لبخندم

:دنبال   گفتم  و  کال    ی اومد  هوی.  گشتمیم  ی ز ی چ  هیکردم 

 .حواسم    پرت شد

از باز شدن زبونم خوشحال شده بود گفت :اتفاقا    که انگار  بهرام

ا اومدم  ا  نجایمنم  باال احت  میس  نیکه  دارن.    اجیها رو ببرم. 

 !دمی هات و د یی. دم در دمپانهیرزمیزنعمو گفت ز

پ   ی و صدا   دمیخند ام  اما دیچی خنده  بود  اخم کرده  بهرام   .

 .چشماش خوشحال بود

 !رام شدم  نکهیخوشحال از ا دیشا

 میکمد س  ی رفت که مقابلش بود و از رو  ی سمت کمد  بهرام

 .ها رو برداشت 

پشت   من رو  رضا  کتاب  و  کردم  استفاده  فرصت  از  هم 

 کردم  میصندوقچه محبوبم قا

 “17.11.20 14:23 ” 
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 ۱۴۶قسمت#

 .نظاره گر بهرام موندم ح یو با لبخند مل   ستادمی ا دوباره

 باال ؟ ی ای:نمبهرام

 ...م یمن؟ چرا بر_

و    ی سر  بهرام باز کرد  و  در  در رفت.   به سمت  و  داد  تکان 

 .منتظر من موند 

مسخره به روش زدم و جلو تر از اون از پله ها باال   ی لبخند 

رضا ، سر جام ساکن   دنیو با د دمیپله ها رس  ی رفتم . به باال

 .شدم

 ...انداخت : اَفـسانه نییبرگشت و نگاهش پا رضا

:افسانه خانم   دنید  با و کامل کرد  با مکث جمله اش  بهرام 

 لحظه؟ هی رون یب اد یب دیبه مادرم بگ شهیم
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ز  لبم کش  ریو  ن  دم یدندون  با  انگار   ینگاه  میو  که  بهرام  به 

 گم یگفتم: بله م  کرده بود تا جواب من و بشنوه   زی گوشش و ت

 .بهشون

د  و مقابل  داخل ساختمون   دگانیاز  و  رضا گذشتم  و  بهرام 

 .شدم

گوهر بانو گفتم :گوهر بانو... آقا رضا    دنیو با د  ستادمیهال ا  تو

 !کارتون دارن

 .کردمی کار و م نیا دیبود اما با  هودهیکه  ب  دونستمیم

 بانو :کجا مادر ؟  گوهر

 ؟   ی در هال و باز کرد و بلند گفت : جونم مادر کارم دار و

  دیایب  شهیلحظه م هی : آره  دمیشنیرضا رو م  ی صدا

 زم یباال عز ایتو ب کنهی بانو : پام درد م گوهر

  ی چشم  ریو خودم رو مشغول کردم. ز  دم یاز رضا نشن  ییصدا

 . که وارد هال شد دمید
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 ی ؟ مگه داروت و نخورد  شدیبابا مادر جان باز پات چ  ی :ا  رضا

 ؟

 . حس کنم تونستمی زن رو م   لبخند

  گه ید  میشد  ری پ   گهید  یبانو : چرا خوردم قربونت برم. ول  گوهر

 !؟ یزنی که شما م  هیچه حرف نی: ا رضا

. با محبت به مادرش دمیو باال و آوردم و چهره ش و د  سرم

  . کردینگاه م

 مامان ؟ یداشت   کارمیکرد و گفت : چ ی بانو خنده ا گوهر

پا و اون   نیا  یسر هم کنه کم   دیبا  یکه حاال مونده بود چ  رضا

، باعث شد حس    هیثان  کی  ی نگاهش با من برا  یپا کرد و تالق

 .کنم دای پ یبی عج

،    گردمیبرم  ییتا جا  رمیمامان خواستم بگم م  یچی : ه  رضا

 ! دینگران نش

 “18.11.20 14:41 ” 
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 ۱۴۷قسمت#

زده باشه. مادرش قربان    یحرف  خواستی ! تنها مگفتی م  دروغ 

ب   ی   رهیخ   شتریصدقه اش رفت و من رو گرفتم که هر چه 

، قلبم پر   موندمی حالت دارش م ی روشنش و موها  ی چشم ها

 .زدی شور تر م

ا   اما  لحظه  گرما   ینی سنگ  ی در  و  کردم  حس  و    ی نگاهش 

 .نگاهش تنم رو سوزوند

 .اوردمیخودم ن  ی رو به

ن  به دما  اوردم یروم  قلبم...اما  ...و دستا  ی اما  م   ییبدنم    ی که 

 !نداشت جز عشق یمفهوم دی لرز

 !افسانه_

  ی برگشتم که آماده شده بود تا به شهر بره برا  یسمت گل  به

 .شگاهیآرا

 ؟ یش زدم : جونم گل به ی لبخند



Page 587 of 1486 

 

 !. بدو آماده شو  اد یبا من  ب  تونهی:مامان نمیگل

 من؟_

 : بدووووو یگل

به کمرم زد و گفت   یخونکیس  یگل  ی حرفا  دییهم در تا  مامان

 .:زود باش فرهاد دم در منتظره 

به سمت اتاقم رفتم و آماده شدم و لباس    ی ا  گهیحرف د  بدون

 .شدم  یهامو هم برداشتم و همراه گل

  .شد کمونیو اون نزد دم یدوباره بهرام و د اطیح ی تو

  باشه عروس خانم ها ری : خ بهرام

 !میشما عروس شما رو هم ببر ی : با اجازه  دیخند یگل

گل  ی تند  نگاه لبخند  یبه  با  اون  اما  پهنا  ی انداختم    ی به 

 رتش ادامه  داد: هوم بهرام خان ؟صو

  .ی دار  اری :اختبهرام
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خشمگ  خودش نگاه  از  بود.  داشته  نگه  زور  به    نش یرو 

تموم شده بود عمرا   یکه اگر زنش بودم و همه چ دمیفهمیم

کنم   یبه بهرام نگاه  نکهیزدم و بدون ا  ی ! پوزخند  ذاشتینم

 .راه افتادم یتنها با گفتن خداحافظ به دنبال گل

فرهاد که در سمت شاگرد و   دنی . با د  میرفت   نی سمت ماش  به

 .زدم و  جواب سالمش و دادم ی لبخند کردیباز م

 . ستادیباز کرد و خودش ا  یگل ی در عقب رو برا  فرهاد

 !یگل  شیپ  نیکرد :افسانه تو هم بش نگاهم

که نرم    یهوا معلق شد با دست  ی رو  ده ینرس   رهی به دستگ  دستم

  .شانه ام نشسته بود ی رو

 .بهرام محکم ، قاطع و آرام به گوشم خورد ی صدا

 ! ی:چشم عسل بهرام

آروم    به اون  و  کردم  نگاهش  پرسشگرانه  برگشتم.  سمتش 

 ... که ینباش  ی نشنوه گفت :شب جور ی که کس ی جور
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 !که ؟ ی زدم :جور لب

 ! طرح لبخند گرفت. نگاهش رنگ مهر لبهاش

  ! یکن خودی از خود ب هوی:که بهرام و  بهرام

گرفتم :برو پسر عمو. همه دارن    شی وحش  ی از چشم ها   نگاه

 ...کنن ینگاه م

؟! حتما! چون خودش و   برد یمن لذت م   دنی خجالت کش  از

 .داد رونیکرد و نفسش و تو صورتم ب کترینزد

رو    ی ، لبخند  ومدیرضا که از پشت سر بهرام داشت م  دنید  با

 .لبم نشست و بهرام به خودش گرفت

 ! نیتو ماش نی : دلبر بش بهرام

ز  نگاه اما  ماش  یچشم  ریگرفتم  تو  رضا!  به  بود   ن یحواسم 

  .نشستم

  پام گذاشت :نفست گرفت نه ؟  ی دست رو یگل
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  نگفتم ی زیچ

 !:از لبخند ژکوندت معلومه دیخند یگل

  ؟ یدونست گل یم چه

. تعجب کرده بودم.  راننده باز شد و رضا پشت فرمان نشست  در

برا و    ی چرا رضا ؟ پس  راستش  بود  نکرده  بانو سرهم  گوهر 

 .گفته بود

کار داشت    ی من و صدا کرده بود ، جد  اط یکه تو ح  یموقع  پس

برگردوندم و باز هم   شهیشد و سرم و به سمت ش ی! بادم خال

 !بهرام

  ی اونجور  دهیبه دو نرس  یکیکوچه هنوز    ی بود که تو  گستاخ

 !شدیم کمینزد

ماش  رو رضا  و  جلو    نیبرگردوندم  هم  فرهاد  کرد.  روشن  و 

 .نشسته بود

 . حرف نزد ادی ز یبه شهر کس دنیحرکت  کرد و تا رس رضا



Page 591 of 1486 

 

رفت و نگاهش و   نهیبخوام نگاهم سمت ا  نکهی بدون ا  بار  چند

 .دیدزد یکه م  ی. نگاهدمیخودم د ی رو

 .میشد ادهی ؛پ  میدیکه رس شگاه یآرا ی جلو

 .... جان ی:گل فرهاد

 ستادهیا  نیحرفاشون گوش نکردم و به رضا که کنار ماش  به

 .بود ، نگاه کردم 

بود به  رهیکرده بود و خ شیشلوار پارچه ا بیو تو ج دستاشو

 . نیزم

 ن یچرا اما... ا  دونمیسرش و باال آورد و نگاهم کرد. نم  کهوی

 !بار نگاه نگرفتم 

 ......دو...سه...چهارکی

موند به هم! رضا رو برگردوند! و من    ره ینگاهمون خ  هیثان  چهار

 !به خودم اومدم
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ته قلبم به وجد اومده بود. مگه   ی زیانداختم. چ  نییو پا  سرم

 ؟ دادی قرار م ریبود که تمام بدنم و تحت تاث  یتو نگاه کردن چ 

 .نگاه کردم یدهانم و قورت دادم و به گل  اب

 .کردن با فرهاد بود یخداحافظ درحال

دفرهاد نگهدار. خدانگهدار   گهی : پس  فعال خدا  موقع.  اون  تا 

 . افسانه

 .میشد شگاهیوارد سالن آرا یتکون دادم و همراه گل سر

  ک ینشستم. تا نزد  کاریرفت و من ب  شگاهیدست آرا  ریز  یگل

عکس   یو فرهاد و گل  میرفت و بعد    میدو ظهر ما تازه آماده شد

 .انداختن

ماش  بعدش با  دوباره  شد  ن یهم  آماده  روستا   میرضا  به  که 

 .میبرگرد

 ؟ یست یبلد ن یدوماد شما رانندگ ی بردار :آقا لمیف

 .: بلدم فرهاد
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بش  لمیف جلو  داماد  و  عروس  :پس  بره  ننیبردار  همراهتون   .

 !عقب

ها رو دستش داد و    د یبگه که رضا کل   ی زیخواست چ  فرهاد 

 .راننده نشست یپشت صندل

و    یو از گل  لمیبردار اشاره کرد که من هم سوار شم تا ف   لمیف

 .رهی فرهاد بگ

بود اما   نمونیفاصله ب  نکهیشاگرد نشستم. با ا  یصندل  پشت

 .معذب بودم

 !صورت من و لمس کرده بود ی؟ اون که حت چرا

.  رضا هم خوردیبزنم اما زبونم انگار تکون نم  یحرف  خواستم

گرفته بود و اصال حواسش نبود    ی ا  گه یصورتش و به سمت د

 .زنمیچطور دارم بال بال م

ف  یگل مشغول  فرهاد  نبا   ی بردار  لمیو  فکر    دیبودند.  رضا  به 

 !کردمیبه بهرام فکر م دی...با دی. باکردمیم
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  د یچرخ  نیاتاق ماش  ی رضا ، نرم تو  ی جمع شد و صدا  صورتم

 .دی و به گوشم رس

 ...: افسانه رضا

 کرد و ادامه داد :خانم؟  مکث

   . دی. دستام لرزکردیم وانهیکردنش هم قلبم و د صدا

 بله؟_

 . لرزون بود صدام

 : حالتون خوبه ؟ رضا

. شرم داشت از نگاه  کردیم  ی کردم. با انگشت هاش باز  نگاهش

   !دختر نشون کرده ؟ هی ی چشما کردن به 

 خوبم چطور ؟ _

 د؟ ی: از من ناراحت رضا

 تعجب گفتم : چرا ؟  با
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 ...که دیهست  ی طور هی: آخه رضا

 ؟ یکه چ_

  . یچی :ه رضا

 !آقا رضا ؟   دیبگ دیخوایم یچ_

 ! یچی :هرضا

 ؟ یچی ه_

 ...یچی :هرضا

بگه    خواستیم  ی دادم. چ  رونیشدم. نفسم و پرحرص ب   ساکت

 !...اونم دوسم داشت ؟! اونم یعنی...یعنی؟ 

 .و بستم  چشمام

 ...: کتاب منرضا

 .کرد. لبم و گاز گرفتم. از خجالت سرخ شده بودم خی بدنم

 .. قصه اش قشنگهدیبود ، اون و بخون ی: دست مجتبرضا
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 .دمیکش ینزد ، نفس راحت یاز کتاب زبانش حرف  نکهیا از

 ؟ یچ ی گفتم : برا  آروم

  .:قشنگه خبرضا

 ه؟ی موضوعش چ_

.  شهیظلم شده بش اما تهش قهرمان م   یلیدختر که خ  هی:رضا

و آخرش اونه که قهرمان  ذارهیها رو پشت سر م  یهمه سخت

 !شهیم

 رم یم یتفاوت که من تهش م نیزدم :مثل من . با ا پوزخند 

 .ستیدر کار ن یتفاوت چی :مثل تو! کامال مثل تو و هرضا

 ....هست چون_

 ! ! مثبت فکر کن سی :هرضا
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م  انگشتش  نگاهم  حاال  و  بود  گذاشته  لبش  رو  . چند  کردیو 

از غصه اشک   یچرا ول   دونمیکه نم  میدر همون حالت بود  هیثان

  لب زمزمه کردم ریو نا خودآگاه ز ختیاز چشمم ر

 ... ایغمِ زمانه خورم _

 .دمیکشی شدم چون خجالت م ساکت

فراق    ایشعر و گفت :    ی نگاهم کنه ادامه    نکهیرضا بدون ا  اما

 کشم ؟  اری

 !که ندارم، کدام بار کشم یطاقت به

کم  و و  صداش   ، گلوش  ته  اشکم   یبغض  بود.  کرده  لرزون 

 !که ندارم کدام بار کشم   یو دوباره تکرار کردم :به طاقت  ختیر

شد و    نیسوار ماش   یبرگرداندم تا اشکم و پاک کنم. گل  روم

 .فرهاد هم از در سمت خودش سوار شد

کرد  نیماش حرکت  و  شد  که   میروشن  انگار  رضا  و  من   .

 ! میتونستی. نممیبهم نگاه کن  گهید میتونستینم
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کل   ی . صدامیشد   ادهیمهمان ها پ  یو در شلوغ  میدیده رس  به

 .شده بود ختهی زنها با تنبک و دست زدن در هم آم دنیکش

 .خونه خان بود و مجلس مردانه خونه عمو ی زنانه تو   مجلس

خوشحال  زود و  شب...رقص  تا  با   یگذشت.  بش  و  خوش  و 

 “  مبارک تیافسانه نامزد “ ییکذاجمله  دنیمهمان ها و شن 

و   میو فرهاد و با اشک بدرقه کرد  یتموم شد. آخر شب گل  اما

با بهرام رفتار    ی گوشم گفت مواظب باشم که چطور  ر یز  یگل

 !بد نکنم میو ازم قول گرفت با زندگ کنمیم

از رفتن    یکه حساب  یی بود. با چشما  یخوب  ی خواهرانه    حت ینص

  .اومدم رونیشده بود؛ از ساختمون ب یاشک یگُل

داخل رفتند. بابا هم خونه   نایبود از آدم. مامان ا   ی خال  اط یح

 .قدم زدم. به سمت باغ رفتم اطیتو ح یعمو بود. کم

دلم    ی رضا هم رو  دنیرفته بودند و غم ند  یحاج   ی   خانواده

 .کردی م ینیسنگ
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 ی راه رفتم. هوا تو اطیح ی زدم و قدم زنان تو  بیخودم نه به

 .سرد بود    یآبان کم ی ها مهین

ام و در آوردم و به    یبیکوچک ج   نهی کردم و ا  بمیتو ج  دست

لبام    ی رنگ رو  یخودم نگاه کردم.موهام باز بود و رژ لب زرشک

 .داده بود ییبا ی، به صورتم ز

چشم  یعسل  ی ها  چشم خط  و  ظر  یام   پشتشون   فیکه 

 یاستخوان  ی شده  ام و گونه ها  زی تم  ی شده بود. ابروها  دهیکش

 .ام

وشم از موهام و پشت گ  ی کم رنگ شده بود. تره ا  یکم  شمیآرا

بستم. چون   یام و کم   هیپف کرده  از گر  ی انداختم و چشم ها

 !کنهیچشم هام درد م  کردمیحس م

قدم    ی . با صدا  ستادمیگذاشتم. کنار درخت ا  بم یرو تو ج   نهیا

 نکه یچشم هام و باز کردم و قبل ا  شدیم  کیکه بهم نزد   ییها

 .بهرام به گوشم خورد ی برگردم صدا
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 .مورم شد مور

 !؟ ی:چشم عسل بهرام

 .دادم و به سمتش برگشتم رونیو  محکم ب نفسم

 !یچشم عسل خوامتیم ی : بدجور بهرام

حدس بزنم اونقدر    تونستمیبرداشت . بدنش شل بود. م  یقدم

 !از کف داده  اری اشغال مصرف کرده که اخت

 !رفت یحتما ابروش و م دید یآقاجون م اگر

 !خوشگلم ای:ب بهرام

م  حس دست  بهم  بودن  نگاهم    ی اونجور  یوقت  دادیهرزه 

مست و    نتتی! آروم گفتم :برو بهرام وگرنه آقاجون بب کردیم

 !یشیم  چارهی ، ب لیپات

 !و مضحک ی . طوالندیخند

 ...عروسک ای:ببهرام
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 !ناز نکن ایرو تو کاسه چشمش چرخوند :ب  مردمکش

مست نکن اشغال ! آقاجون گفت که گذشتت تموم شده!  _

 ... گند الکل ی بو

 ی سمتم هجوم آورد! از ترس ساکت شدم و لرزون به سخت  به

  گفتم

 !جلو اینه...ن_

روند   نیقدم عقب رفتم ، ا  هیقدم اومد جلو و من هراسون    هی

با   و  کرد  تند  قدم  بار سوم  اما  تکرار شد  حرکت    ک یدوباره 

دستاش گرفت . محکم نگرفته بود اما    ی بازوهام رو تو  عیسر

  ره ی تر شد و تو چشمام خ  کیکردم . بهم نزد  یدردو احساس م 

  همو خوند پس نگا   شدیجز شهوت نم  ی زیشد از چشماش چ

 !گرفتم و به پشت سرش نگاه کردم.  رضا  شیمشک  ی ها  لهیاز ت 

 مگه نرفته بود؟ رضا

  بود. رضا دهیبهرام  حاال بهم چسب تن
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  چوقت ی اگه اون نگاه نافذش ه  دی، شا  کردینگاهمون م  داشت

کنار    زی موجود نفرت انگ  نینداشت راحت تر با ا  یبا نگاهم تالق

 .ومدمیم

با دست چپ فکمو محکم گرفت و مجبورم کرده بهش   بهرام

 .نگاه کنم

دختر    ی ؟ خودت نزن به موش مردگ  ی دی ؟ ترس  هی: ها؟ چ گفت

 !خان

. از سرما، از ترس ، از نگاه دیلرزی زده نگاهش کردم. تنم م  وق

 !رضا  ی  رهیخ

ادا  بهرام ند  ی :برا من  مهتاب  درم  دهیافتاب  رو  فکر    ی اریها 

 ی که خوب بلد  ی در صورت  یکنی من خرم؟ از من فرار م  ی کرد

 !یکن ی لوند   هیواسه بق

 بهرام _

 شد:جونممم نرم



Page 603 of 1486 

 

 ...ادی...خان ب ادیب  یکس ریلطفا ازم فاصله بگ_

  . دی لبم کش ی و رو انگشتش 

  ادی نم ی:کس بهرام

 ...که خوامیمن نم_

 ! ی کرد خود ی:تو ب بهرام

 بهرااام _

نزد  صورتش ا  کمی و  قبل  و  تو   ی کار  نکهیکرد  زانو  با  کنه 

 !شکمش زدم

 !برگشت ی خم شد اما دوباره به حالت عاد یکم

هات و آروم بودنت برا   ی کرد و ادامه داد:دلبر  یعصب  ی   خنده

 جوجه  ؟  یشیمن هار م ی است، برا هیبق

  . آورد ی کمرم فشار به

 ...آخ_
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 ...که من شوهرت یحرفش و زد :در صورت  ی ادامه  بهرام

قطع کردم .نذاشتم خودشو شوهرم جا بزنه پس داد   حرفشو

 . یستیزدم: تو شوهر من ن

 .شده بود. از حرکاتش معلوم بود وونهی . د دیخند بلند

ن  که    کنمیم  تیامشب حال   ی! ولیگیراست م  ستم؟؟ یبهرام: 

 . میمن ک

 ...دمیداد.ترس هلم

کمر و سرم مچالم   ی داد ماتم زد و درد توکه انجام    یحرکت  با

نم تو  یکرد.  م  دیبا  تیاون موقع  ی دونم چرا  نگاه    ی به رضا 

 ... برداشت یسرخ شده بود و قدم تیکردم . از عصبان 

م  کردی بهرام رو بدنم حرکت م  دست تقال  . رضا  کردمیو من 

 !به سمتمون اومد و دوباره برگشت یقدم

 !من  ی اراده  ی، ب ختنی ر اشکام

 : ولم کننننننن دمینال
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  . دستش و از رو کمرم برداشتدمیآرنج به پهلوش کوب با

 ! کنمیدوست ندارم! رامت م ی:وحشبهرام

نداشت. تا دستش و از رو کمرم برداشت ، قدم تند کردم    تعادل

 .د یو کش راهنمی . دنبالم اومد و از پشت پ

پ  ی صدا شدن  هم  راهنم یپاره  من  و  تالش   نجوریاومد  که 

زم  کردم یم به  محکمش  ضربه  دستش،با  از  شم  آزاد   نی که 

که وسط باغ   یحوض  ی خوردم و سرم برخورد کرد  به  لبه  

 !:سرممممم دمیکش غیبود. از دردش ج

 ! شدیامام زمان! چ ای: دمیرضا رو فهم ی صدا و

م  بهرام تار  مدمیدی و  سرم  از  خون  گومدی.  احساس    ی جی. 

 گفت : گمشو  تی . رضا ، بهرام و کنار زد. بهرام با عصبانکردمیم

 !کهی:برو اون طرف مرت  رضا

 که نامحرم   ستی : گفتم برو اون طرف وضعش مناسب ن  بهرام

.... 
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 !سرم  ی آ_

بهرام گذاشت و هلش داد :داره    ی   نهی کف دستش و رو س  رضا

  برو اون طرف ره یمیم

  !نداره  یرضا  و گرفت :به تو ربط قهی داد زد و  بهرام

به   رمیاالن م  نی کنار هم  ی :سرش شکسته به وهلل اگر نررضا

م پات   ی ونه  تو خ   یداشت  گمیخان  و  ، مست  به   لیخودش 

 و  ی کردیدخترش تعرض م

 ز ی همه چ ی:ببند در گاله رو ب  دیغر بهرام

 !محکم کنارش زد و کنار من نشست :افسانه! افسانه رضا

و   نیماش  دیدرگم دور و برش و نگاه کرد و بلند شد : با  سر

 !شهر مشیببر دیآماده کنم. با

رفت. خواستم بلند شم اما چشمام   اط یح  ی   گهی سمت د  به

 .رفتی م یاهیس
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و بهرام...بهرام   زدیرو صدا م  یکه مجتب  دمیرضا رو شن  ی صدا

 !زد  بش ی کجا اما غ دونمیباغ رفت و نم ی از تو

تبهتر مجتب   دیکش یم  ری !  به سمتم   یسرم!  هراسون  مامان  و 

 !بغلم کرد :افسانه  یاومدن. مجتب

 !نی تو ماش  اری:بلندش کن ب رضا

 .رضا رفت  نیبلندم کرد و به سمت ماش یتبمج

شاگرد   یعقب خوابوند و خودش رو صندل  یو رو صندل   من

 .نشست

ام سپردم دست    ای:مامان بچه  آقارضا  روخدا  تو  زهرا!  فاطمه 

 شما...خ 

 سودابه خانم دی :نگران نباش رضا

 .حرکت کرد  و

دل   یمجتب برگرده خونه  ؟ خان  افتاده  که  :آخه چطور شد 

  !شه ینگرون م
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و   دمی نشن  ییصدا  گهی هم زد اما من د  دینزد . شا  یحرف  رضا

 .شده بود اهیس  اهیمقابلم چشمام هم س  ی ایدن

 . دم یشنیاطرافم و م ی بسته بود اما صدا چشمام

 تو ؟ چته ؟  ییکجا ی:مجتبرضا

با  ی چی:ه یمجتب جمع کنم برم که پس فردا    دی بابا من فردا 

 .بزنم ی صبح حضور

 کمی  نیبش  ی. تو برو تو سالن رو صندلگهید  کم ی  میری:مرضا

 استراحت کن 

 مونمیندارم م  ی:نه مشکلرضا

 لحظه ؟  هی دیاریم فی اومد  :آقا تشر یخانم ی صدا

 ...:االنرضا

 ... داداش رمی :من میمجتب

 ییی باز کردم :آ یهام و به سخت پلک
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که به سمتم اومد و آروم گفت :   دمیدیرضا رو تار م  ریتصو

 ؟ یافسانه؟ خوب

 سرم _

. پانسمان کردن. آرام بخش هم زدن برات  ستین  ی زی :چرضا

  یکه درد نداشته باش

 دارم _

شکاف   هینترس.    یشیپشت سرم و تکون داد :خوب م  بالش

 !ست ین ی برداشته طور یسطح

حرکات بهرام و دستش که تنم و با خشونت لمس   ی ادآوری با

 .کرده بود ؛عقم گرفت

 .شد ی از چشم هام جار اشک

 !نکن افسانه هی:گررضا

 حالم بده _
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 ن ی:ببرضا

 خوره ینگو!حالم از خودم به هم م ی زیچ_

  ر ی شد. رضا آروم ز  ل یام به هق هق تبد  هیو گر  دیترک   بغضم

 .... من یول زدی گوشم حرف م

 ...باشه شوهرته چه االن چه ی: بزرگش نکن هرچرضا

حاج  هق پسر  با  داشتم  خفه شد!    ن ی تر  یاز خصوص  یهقم 

از    داد؟یم  ی و اون من و دلدار  زدمیزنانه ام حرف م   ی مسئله  

 !شتریام گرفته بود ب هیشدت خجالت گر

 دم یو رو خودم کش  دیسف همالف

 ...نکن خب ی نجوری:افسانه! ارضا

 .ختی ری ام و خفه کردم اما اشک هام م هیگر ی صدا

م  رضا من  کمک  رو  گفتم  کن   یتونی :  نگران یحساب  پس   !

 ...نباش
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  ره ی روشتش خ  ی کردم و مالفه رو کنار زدم. به چشما  نیف  نیف

 ؟  دیکنی شدم: کمکم م

 !:آره حتمارضا

 من کردم:کمکم کن از بهرام جدا شم  من

 شوکه نگاهم کرد  رضا

 ! تو روخدا_

 !ی:ول رضا

و کور    دمی! نگو ! تو رو جان مادرت نگو! تنها امینگو... نگو ول_

 !نکن

 !بکنم تونمینم ی :خب من که کاررضا

 !یتونیم_

 کنم؟ کاریو خاروند:چ ششیتعجب نگاهم کرد. ر با
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 دن ی. وقت خجالت کش زدمیحرف م  دیترس نگاهش کردم. با  با

 ام یکنار ب تونستمیکار نم ایبند و بار و ر ینبود. من با بهرام ب

 !...خب...خب اگر من و تو_

 ! شمی:من و تو ؟ متوجه نم رضا

 .کرده بود خی. تنم  دی کشیم ری دهانم و قورت دادم. سرم ت  آب

 !اگر که_

 !گهی:بگو درضا

 !هست  یکه بهرام هنوزم اهل الوات  میبه خان ثابت کن   میبتون_

 :مگه هست ؟  دیکش یق ینفس عم رضا

 ...چطور ی دی! ندست؟ین_

 .حرفم و خوردم یباق

 ؟ دونستیهم نم نی ، محمد حس  دونهی:خان نمرضا
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ن زن به خاطر او  نی؟ محمد حس   نیزدم :محمد حس   پوزخند 

از من بدش مکنهیم  ی نکبتش هر کار  اون اصال  . چون  ادی! 

! که چرا به دختر بها  ادیآقاجون بودم. زورش م  ی کرده    زیعز

 ! ی دیم

 ؟  یچ ی داره ؟ عاطفه خواهر برادر ی:چه ربطرضا

 که بخواد عاطفه داشته باشه   ستی اصال آدم ن  نی محمد حس  _

 .رنگم دیسف ی شد به مالفه   رهیساکت خ  رضا

 ؟ یکنیکمکم م_

 ! میبا هم صحبت کن میتونی:آخه من و تو که نمرضا

  ز ی و گر  بیموضوع! با تعق  نیاز ا  یکن  نیفقط منو مطم  هیکاف_

 .بهرام

 !:برات بد نشهرضا

 ؟  نیبدتر از ا_
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 !اعتمادش و از دست بده گهی:آره! ممکنه خان درضا

:حاال که اعتمادش و دارم کجا رو گرفتم که اون   دم یخند  تلخ

که    گهینفر د  هیبه    دهیمنو م  تش ی؟ نها  رمیبگ  تونمیموقع نم

به جهنم! الاقل دلم نمخوامینم زندگ   سوزه ی!    ی کار  میواسه 

 ....منو دستـ  ی اونجور کهینکردم. مرت 

 .و گاز گرفتم و ساکت شدم لبم

 . نگفت ی زی هم چ رضا

 ؟ دردت آروم شد ؟  ی؟خوب  ی شد داریب ی:عه ابج  یمجتب

خوب!   یلیخوب بود. خ  یچهره نگرانش لبخند زدم. مجتب  به

 !نیبرعکس محمد حس

 بهترم  یلیخ_

 ی . آبجستین  یخاص   ز ی:خدا رو شکر. دکترهم گفت چ  ی مجتب

 ... که نیزم  ی چطور خورد



Page 615 of 1486 

 

  گهید  کمیاستراحت کنن. که    شون یتا ا  مینظرم ما بر  هی:  رضا

  میحرکت کن 

 بهتره  نجوری :آره ا یمجتب

 م یاالن بر نیمن خوبم. هم_

 :آخه یمجتب

 میخوبم. بر_

 :دکترگفت  کهرضا

  می. لطفاً برکنهی م تمیاذ مارستانیب طیخوبم آقا رضا. مح_

 ! دیشی م تیباز اذ رهی م جیسرتون گ  نی:تو ماشرضا

 ....مینه بر_

دختر بچه ها که پا    نیمن خنده اش گرفته بود. ع  ی لجباز  به

 .شده بودم دندیکوبیم
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لج کنم. دوست داشتم حرفم   خواستی داشت ؟ دلم م  ی بیع  چه

 داشت ؟  ی بی. مگر چه ع نه یبش یبه کرس

روز  به اگر  گفتم  گاه  ی خودم  بشم  دار  باز  یدختر  لج   ی به 

 . به لوس شدن هاش! به ناز کردن هاش  زنمی هاش لبخند  م 

! 

. قربان کشمیقهر کرد نازش رو م  یقهر قهرو! وقت  گمینم  بهش

 .بوسمشیو م رم ی صدقه اش م

زنها    ی در همه    کنمیدرون من زنده بود. و من فکر م  دخترک

 ! زنده است

بذارند    یو بفهمند! گاه  نیا  دیبرادرشون با  ایمردشون، پدر    و

 !لج کنند، پا بکوبند، قهر کنند و اونها نازشون و بکشن

 ؟  ادی. مادینم نی به زم ایدن

 .شهیقلب اون زن مملو از حس خوب م اما
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که   کشتندیو کودک درون زنها رو نم  کردنینم   غیدر  کاش

 ! حس یو ب شنی م ریزن ها پ

  می ری:باشه م رضا

 نشه تی:اذ یمجتب

 ! گهی:خودشون گفتن درضا

  چ یه  زیی . من تا  اون لحظه ، تا قبل اون شب و اون پا  دی خند  و

که   کنمیبودم! اعتراف م  دهیتر از خنده اش نشن  بایز  ی ملود

 .اون لحظه لبخند زدم و قلبم ماالمال از عشق شد

 ده یمن احترام قائل بود. فهم یلج باز ی بود و برا دهیفهم رضا

 .من احترام قائل بود ی ریبهانه گ ی بود و برا

زنده بودن روح    ی معنا  نیو ا  شدیکودک درون من زنده تر م  و

 !زنه کی
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به اون    هیکمک کرد بلند بشم و دستمو گرفت تا با تک    ی مجتب

. رضا در و  میرفت  نیسرم بود. به سمت ماش  ی راه برم. بانداژ رو 

 .دستمو گرفت کمک کرد سوار شم یباز کرد و مجتب 

 م یها هم سوار شدند و حرکت کرد اون

حس   خوردی. باد خنک که به صورتم م  دمیکش  نییرو پا  شهیش

 .داد یبهم دست م یخوب

 .رو لبام نشست یکم جون  لبخند

 ؟ ًیآبج  کنه ی:سرت درد نم یمجتب

 .. خوبم ستین ی محبت نگاهش کردم :نه طور با

 :خدا روشکر! به خدا جون به لب شدم یمجتب

 خدا نکنه _

 ... که ی افتاد  ی شده بود! چطور یخون  یلی:خ یمجتب

 جاده رو اشتباه نرم ؟  یباز هم رو حرفش اومد :مجتب رضا
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  تونستم یم  یحواسش بود! با خودم فکر کردم به مجتب  چقدر

  اما تونستمیاعتماد کنم ؟ م 

 ...کار و نکنم. بهتر بود که ن یبود که ا بهتر

 .ی ری: آره درست میمجتب

 .زنه یلنگ م  میابی ریمس کمیحواست باشه. من  گمی:مرضا

بود   ی . رضا حرفه ا  دیر باال کش  شهین داد و شسر تکا   یمجتب

 ! هیدر عوض کردن بحث! در مشغول کردن افکار بق

 .رو ربوده بود نمی طور هم دل و د نیهم

آرامش که در کلمه   نی! با همنان ی نگاه و لحن و اطم  نیهم  با

 .بود ی حرفاش جار ی کلمه 

به خونه فکر   دنی.چشم هام و بستم و تا رسدمی کش  یظیغل  آه

 !کردم. فکر به خودم

  گه ید  یکه نامزد کس  یشده بودم در حال  یکس  ی دلداده    که

 !بودم
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  بود ؟ انتی خ نیا ایآ

گونه   چیو ه   یاحساس  چی، ه  ی تعهد   چی...نبود چون من هنبود

ا   یکشش و  نداشتم  بهرام  خانواده    نیبه  خوب   ی و  من 

 !خواهرش هم خوب تر  الی و ل  دونستندیم

ما   ی شده بودم . نامزد  نیمحمد حس  ی خواسته    یقربان  من

  نطور یا  لیبود اما در فام  تیمحرم  نکهینبود. با ا  یرسم  یلیخ

و با هم   ستیمن و بهرام ن  نیب  ی جا افتاده بود که ارتباط خاص

 !می صحبت هم ندار ی برا یخلوت

 !هامونما خبر نداشت جز خانواده    ت یاز محرم  ی که کس  البته 

نداشت.   یکردن وجهه خوب  غهی نداشت چون اون زمان ص  خبر

اگر    ی با هم خلوت کنن. حت  یستینبا  ی و دختر و پسر تو نامزد

وجهه   غهیقرار بر صحبت کردن هم بود در حد معقول و کال ص

 !داشت ی بد ی 
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 اد یپسره ب  یعنی؟    هیآ  غهیچه ص  غهی:ص  گفتیخان م   ری اردش

کنه و اون   خوادی هر کار م   تی محرم   ی با دخترت  به بهانه  

پ و  بره  نامزدن   یرسم  ی زینشه ؟ هر چ  داشی وقت  داره!اگر 

با  دینبا بشن  محرم  اگر   . باشن  خونه    یستیمحرم  سر  برن 

 !ست یها واسه ما ن ی باز یغرت ن ی! اشونیزندگ

م   ری اردش ها  گفتیخان  م  ی و گفته  قانون  از  شدیاون  بعد   .

  یخان ، آقاجون شد خان! نادر خان! پسر بزرگ  ریاردشمرگ  

به   د یبا  یتر از  هرکس  شیپدر و گرفته بود و قطعا ب  ی که جا

 .موندیم بندیپدرش پا ی گفته ها

حس  نیا  اما آماده    نیمحمد  رو  آقاجون  که    رش یپذ  ی بود 

که با    ینیمنو بهرام کرده بود. محمد حس  تی محرم  شنهادیپ

 !من سر جنگ داشت

. کم کم خوابم برد و بعد با تکون تکون  کردیدرد م  یکم  سرم

 .شدم داری ب یمجتب ی ها
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 ... می دیشو. رس  داری: افسانه ب یمجتب

ماش  چشمام در  باز کردم.  و گرفت.   ن ی و  و دستم  باز کرد  و 

 .قدم هام و برداشتم   اطیشدم و با احت  ادهیداشتم. پ  جه یسرگ

بهش کردم و اون با   ینگاه  میبود. ن  ستاده یا  نی کنار ماش  رضا

لب هاش اومده بود؛   ی که رو  یحرکت سرش و لبخند کم رنگ 

 .داد نان یبه من اطم

 ...قلبم آروم گرفت و نگاه گرفتم از رضا نه

. چند تا پله رو  میکرد  یرو ط  اط یو طول ح  می شد  اطیح   وارد

 .باال رفتم و همون موقع مامان در و باز کرد ی با کمک مجتب

  دردت به جونم ؟ یمن دورت بگردم مادر! خوب ی:اله مامان

 ...شده قربونت برم یکرد:سرت چ بغلم

  خوبم مامان جون_

و به قول خودش درد و بال و چشم   فرستاد یصلوات م   مامان

 .کردیحسود  رو ازم دور م
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 .هال شدم  وارد

 .بودند  ستادهیا نیو محمد حس  ستاره

 سمتم اومد و بغلم کرد  انیگر ستاره

 !ی:آبج ستاره

بوس  صورتش د   دمیو  که  چرخوندم  و  سرم  هم    دمیو  بهرام 

 .اونجاست

  ؟ کردی م کار یشدم . اون جا چ یداغ شد. عصب مغزم

پا  رهیخ نزد  نیینگاهش کردم که سرش و   کمون یانداخت و 

 .اومد

نم  ی لحن  با بهش  اصال  چ  ومدیکه   : گفت  عاجزانه  ؟    شده ی، 

 .؟ ی بهتر

ا  لمحا از  به    نیبهم خورد  به پاک بودن،  همه تظاهر! تظاهر 

 !مومن بودن ، به عاشق بودن
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 !تف بندازم تو صورتش تونستمیم  خواستیم دلم

 !:افسانه جان ، بهرام با تو بود   ره یاعصابم م  ی رو    الیل  ی صدا

لبخندکنمیم  نگاهش با   ی .  کنج لب هاش جا خوش کرده.  

:البته فکر کنم شرم حضور داره دخترمون!   دهی خنده ادامه م

 !زنهی هم زل نم نیاخه تو چشم محمد حس 

توزنمی م  پوزخند حس  ی .  محمد  بودم؟    نیچشم  نزده  زل 

 !بهرام بوده  فی خشن و نگاه کث ی دست ها ری ...اما تنم زدیشا

 ی خان نبودم! گل  بی گفت! من دختر نج  ی خودیب  الی که ل  البته

 !بود اما من نه

 ی تو  ی مجتب  ی بودم! با دوچرخه    ی عاشق دوچرخه سوار  من

از خجالتم در    ن یو هربار هم محمد حس  کردمیم  ی باز  اطیح

 .ومدیم

 .کردمیم ی مرد ، هم قلدر ی معلم ها  ی مدرسه برا ی تو من

 .ومدیدامن بدم م  دنیاز پوش من
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م  من ا  خواستیدلم  و  باشم  مستقل  و  بخونم  ها   نیدرس 

 !نجابت نبود شیمعن

 ی سر  رهی جز خ  ییده معنا  یاهال  ی ، برا  نیمحمد حس  ی برا

 .نداشت

 ....که خان مثل اون ها نبود  البته

 “26.11.20 16:11 ” 

 ۱۵۹قسمت#

و ستاره    یبا من و گل  ی. گاهکرد ی مثل اون ها فکر نم  خان

که   دادیو اجازه م  نشستیم  اطیح  ی تو  یطوالن  قیدقا  ی برا

  ن یا   شهی بود و هم  ادی. محبتش به دخترها زمی کن   ی پرداز  ایرو

طور محبتش به مادرم ،سودابه، هم خاص    نی. همگفتی رو م

 .بود
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ا  آقاجون بود.  مادرم  عاشق  من،  برا  بیع  نها یمهربون    ی بود 

دخترهاش و    ایبخواد عاشقانه کنه    ی بادآ   کیمردم که خانِ  

 !برابر با پسر ها بدونه

نادرست    دیعقا  نیبه ا  یاز موارد توجه  ی اریخان در بس  هرچند

 .نداشت

 .افکار عذاب دهنده ام رو  قطع کرد ی مامان رشته   ی صدا

بمامان بهرام  آقا  بر  ی:  خوب   دیزحمت  حالش  افسانه  کنار. 

 !اد یز ستین

نگاه  بهرام ادا  ی که رو  یبا  بود و  انداخته    ی پسر ها  ی فرش 

 ن یهم  کردیفکرش و م  ی، کنار رفت... ک  اوردیرو در م   یخجالت

شده بود و    رهیمن خ  ی با وقاحت تو چشم ها  ش ی دو ساعت پ

 !زد ی گند الکل دهانش ، دل آدم رو بهم م ی بو

  ال یل  زیت  ی من و به سمت اتاق برد و من از شر نگاه ها  مامان

 .راحت شدم ن یو محمد حس
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 .لرز داشتم  ی. کم دیو ستاره پتو رو روم کش دمیکش دراز

 ... زمی :استراحت کن عزمامان

و کنارم نشست :مامان من مراقبشم.   دیگونه ام رو بوس  ستاره 

 !مهمان ها شیشما برو پ 

ساله لبخند زد! اون هم بزرگ شده    زده یس  ی به ستاره   مامان

 !از من مراقبت کنه  خواستیکه م ی بود. اونقدر

 .و گرفتم و اون با محبت نگاهم کرد  دستش

 !ستاره   ی ستاره...آخ چشم ها ی رفت و چشم ها مامان

 !ایخوب دن ی حس ها ی همه    یعنیبود و خواهر  خواهر

باز هم   بودی. م بودیم  یاالن هم گل  خواستی دلم م  چقدر و 

 .کردیم یپرچونگ

 !سرتق ی افسانه  گفتیو م کرد یم نصبحتم
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بغض لبخند زدم و ستاره انگار که فکرم رو خونده باشه گفت    با

 ...هم  ی: کاش گل

اش تموم نشده بود که در اتاق باز شد و قامت آقاجون    جمله

 .داری در چارچوب پد

دادم و نشستم. کنار تشک من نشست. سرم   یخودم تکون  به

 .کردم  ی دوخته شده به پتو ، باز   ی انداختم و با مالفه    نییو پا

 دختر جان ؟  ی:خوب آقاجون

 ی از دختر ها  یکیمن هم مثل    کردم یشد. حس م  شتریب  بغضم

 !دختر جان کردیصدام م  یام وقت ی آباد

  .: خوبم. ممنوندم یرو بلع بغضم

:خوبه.   د یچی باصالبتش تو گوشم پ  ی زد و صدا  یپر ابهت  لبخند

 ؟ ی طور شد ن یخدا رو شکر. چطور شد که ا
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بگم  برادر    تونستمی. کاش مکردمی نگاهش رو حس م  ینیسنگ

خونه ات، چطور تن من و    اطیح   ی کرده ات تو  ز یعز  ی زاده  

 .از ترس لرزوند 

 ...که گفتمیم کاش

تو گلوم و   ی بغض ها  ی تو دلم ، همه    ی گله ها  ی همه    ی جا

درد اندوهگ  ی همه  رو  قلبم  بود؛تنها    نیکه  جمله   کیکرده 

 .گفتم

 !نی رفت خوردم زم  جیسرم گ_

امروز    الی ل  ی صدا عمو  آخه خان  افتاده!  فشارش  :حتما  اومد 

 ...هم ناراحت بود و ی! به خاطر گلگهیهمش سرپا بوده د

. پلک هام و  کردیسر هم م  الیکه ل  یفیکردم نشنوم اراج   یسع

سرم گذاشتم    ی با فشار روهم گذاشتم و به دروغ دستم و رو

 ...:آخ سرم

 .ساکت بشه که ساکت هم شد الیکارو کردم تا ل نیا
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و ترسش و    یسمتم اومد و آقاجون تنها نگران  یبا نگران  مامان

 .زدینم یبود اما حرف ختهی تو چشماش ر

 مادر ؟   شدی؟ چ یخدا... خوب ای:مامان

 !سرم  رهیم  جیگ کمی...کمیکرد و من  آروم گفتم : درازم

 !همه   رونیب دی:بابا جان استراحت کن! برآقاجون

که آقاجون  گفته    ی اتاق رفتند و من تنها به کلمه ااز    همه

 .بود ، فکر کردم 

بود.    ”!باباجان“ کننده  دلگرم  چقدر  بود.  بخش  لذت  چقدر 

ا  قبل   . کرد  رفتن  قصد  از همه  اخر  دوباره   نکهیخودش  بره 

 .دی ام رو بوس یشانیسمتم برگشت و خم شد و پ 

رو گرم کرد. گاه  ی گرما تنم  تمام   ، از   یتیحما  یلب هاش 

 !باشه یاگر توخال  ی! پدرانه! حتیخواهی جنس م  نیهم

 !رو لب هام نقش بست و با بغض گفتم :اقا جون  یقیعم  لبخند
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  دم؟ ی ترسیبگم! م  تونستمیگفتن اما نم  ی حرف داشتم برا  چقدر

 !...دونمینم

بش   آقاجون تا خوب  استراحت کن  ا   . توی:باباجان   ،ی افسانه 

 !باش دختر  ی قو

حرف نادر   ی رو  تونستیم  یباشم و چه کس  ی قو  خواستیم

 اره؟یخان، حرف ب

 !تکرار کرد:استراحت کن   دوباره

و صورتم    ختندی محابا ر  یمن ب  ی رفت. در و بست و اشک ها  و

 .کردند سی بود و خ دهیکه حاال رنگش پر

از تمام افکار  ! فرار  دنیبود خواب  یو بستم و چه نعمت  چشمام

 !آزار دهنده 

 ...دمیخواب

 *  عصر یام آذر ماه حوال یس*
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خودش رو    ی روال عاد  یزندگ  ،یگل  ی بود.از بعد عروس  عصر 

 ی تو  یداشت. شکستن سرم باعث شد آقاجون اجازه بده مدت

 .حال خودم باشم

 .خوب بود  یلیخ  نیخونه و ا ومدیکمتر م بهرام

تو  رضا تا  بود  اومده  بودن و خودش   ی که خانواده اش شهر 

گاه  ، هم  بده  درس  ها  بچه  به  مجتب  ی مدرسه  خونه    یکه 

 .زدی بود؛بهش سر م

!  محمد نیباشم به هم  یبزنم و راض  دید  یواشکی  تونستمیم

که مانع اومدن رضا به خونه بشه اما   کردیم  ی هر کار   نیحس

 .ستهیبا تونستیخان نم ی جلو

 !آقاجون بود    ی دوست ها  نیکتریاز نزد یکیپسر  رضا

هم تا عمق    دیوز   یکه م  ی آذر ماه سرد بود و باد سرد  ی هوا

 .سوزندیاستخوان ها رو م
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  ک ینشستم. هوا تار  ی تخت فلز  ی رسم عادت هر روزه ام رو  به

به صدا در    یمحکم  ی فکر بودم که در با صدا  ی شده بود. تو

 .وارد شد انهیاومد و بعدش بهرام وحش

و انگار    زدیهم دنبالش بود و  مدام باش حرف م  نیحس   محمد

 .ارومش کنه  خواستیکه م

که متورم   زده به چهره اش نگاه کردم. به رگ گردنش   وحشت

چشماش که قرمز شده بود و به نفس   ی دیشده بود. به سف

 .دی کش یو محکم م  قیکه عم  ییها

 .و تو دستم چنگ زدم شلوارم

بهرام   راهنیپ  یبا حرکت   نیسردم شده بود. محمد حس  شتریب

خودش موند. نه به خاطر   ی سر جا  خکوبیو بهرام م  د یو کش

بلکه به خاطر    نیکه محمد حس   ی زور !نه...!  بهش وارد کرد 

 .کردم یبا ترس نگاهش م ی من که اونجور دنید
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! عروس خانمم؟ خوب  ی شخند ین  بهرام به  :به  عروس ؟   یزد 

 !دختر عموووو یخوب

 !:بهرام نیحس  محمد

محمد حسبهرام منی:برو  زنمه!  هم  خوامی.  فردا   نیببرمش! 

هرکار  محرممه!   . کنم  م   ی عقدش  بخوام  هم   کنمیکه  تو 

 !تونهی! خودش هم نمی ریجلومو بگ یتونینم

چشم هاش   ی پروا مردمک هاش رو در کاسه    یکرد. ب  نگاهم

 .صورتم  رو از نظر گذروند  ی چرخوند و اجزا 

.  کنم یعقدت م  ده یدختر عمو! فردا به ظهر نرس  یتونی:نم  بهرام

با اون فوکول   یبچه م  هی  ده یبه شب نرس تا  ذارم تو دامنت 

آقام و خان   شی آب من و پ  ری! تا ز ی من نخند  شیبه ر  ی شهر

  ! ینزن

. شهیو تو دست گرفت. محکم! حس کردم داره کبود م   بازوم 

و من از خودم متنفر   ختندی چشم هام ر  ی اشک هام از گوشه  
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که    شتریب  نیبودم! از محمد حس   فیهمه ضع  نیا  یبودم وقت

 !بشم ریطور توسط بهرام تحق  ن یا  دادیاجازه م 

شده اش محکم گفت :افسانه !   د یکل  ی دندون ها  نیاز ب  بهرام

 ...اگر تو رو  ستمیمن مرد ن

 ...تمام نشده بود که  حرفش

 ی آقاجون بلند تر از همه تو ی تمام نشده بود که صدا   حرفش

پ سدی چی فضا  از  و  نگاهم  مقابل    ی   نه ی .  به  و  گرفتم  بهرام 

بود    ستادهی. کنار ستون ادمیساختمون دوختم که آقاجون  و د

 .کشدی اش  رو به رخ م یشگیو  اقتدار و ابهت هم

 !ثابت شده است نیبهرام و ا یستیجون : تو مرد ن آقا

بازوم شُل شد و من از دردش صورتم جمع   ی بهرام از رو  دست

 .شد

اومد و مقابل من و بهرام و محمد    نییاز چند تا پله پا  آقاجون

 .ستادیا نیحس
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 !...یدختر من و بچسب  ی بازو  نجوری:هنوز نمردم که ا  آقاجون

حرف  بهرام حرف   یخواست  به  و  شد  مانع  آقاجون  که  بزنه 

که محمد حس درسته  داد:  ادامه  و    رتیغ  نیخودش  نداره  

زنده ام     یکنم  اما دست کم   تا وقت  تشینتونستم خوب ترب

 !کنه  یحرمت یبه دخترام ب یکس چیه ذارمینم

 ...:خان عمو  بهرام

زن بلند    ی که دست رو  یستی :نشنوم صدات و... مرد ن  بهرام

! مرد  ی ندازیمن رو سرت م  ی صدات و تو خونه  ! که  یکنیم

 ...تر از خودت  فی که هر شب  تو شهر با هزار تا کث یستین

 ! استغفراهلل

ماه احتماال رضا کار خودش و    کی قدرت داشتم. تو اون  حس

  !کرده بود

مسئله کذبه. به من تهمت زدن! منو متهم   نی:عمو جان ا  بهرام

 ! است گهید یو دلش با کس  خوادیاگر افسانه منو نم دینکن
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 گم ی م  نیا  ی برا   یستیمرد ن  گمی م  ی: وقت  دیکش  اد یفر  آقاجون

رو رو  ناموس خودت  اسم   م  ی ! که  ! من مرد   ی ندازیزبون 

 از نظر من تموم شده   ی نامزد  نی واسه داماد نه نامرد! ا  خوامیم

 ! است

صدا  نیا و  گفت  حس   ی رو  محمد  بلند   نیاعتراض  هوا  به 

م م  شهیشد:مگر  مجلس  نقل  جا  همه  فردا  که   میشیخان؟ 

 ی! ب  رهیکه افسانه رو بگ  ادیم  یک   گهیدخترمون مشکل داره. د

 !ننگ شهیخان!  افسانه م میشی آبرو م

سف  آقاجون اندر  عاقل  نگاه  با  و  ها   یه یبرگشت  چشم   ی به 

 شد: با تو هم بعدا کار دارم !  پسر ارشد  رهیخ  نیمحمد حس 

! 

هنوز   نیحس  محمد که  االن  خان!  بگو  کارتو  :االن  زد  داد 

ب هرزگ   ییآبرو  یبرچسب  ا  یو  در  سر  به  خونه   نیافسانه 

 !نخورده 
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و گفت االن  ستادینگفتم. آقاجون ا ی زیدرد گرفت اما چ قلبم

 بگم ؟

 ده یکش  ین با ضربه ناگهانسر تکون داد. آقاجو  ن یحس  محمد 

حس  یمحکم  ی  محمد  صورت  فر  نیتو  و  :   دیکش   ادیزد 

 ی . ول نهیشیخونه نم  نیسر در ا  یو هرزگ  ییآبرو  یبرچسب ب

تو هست! چوبِ    یشونیرو پ  یاقت یل   یو ب  یرتی غ  یبرچسب ب

 که؟ یمرت   یمتی؟ به چه ق   یمتی؟  به چه ق  ی شد   الیدست ل

 !؟  یو بدبخت کن رتکه خواه

  ی ادی هم ز  نجای اومد. تا هم  یدر نم   نیاز محمد حس  ییصدا

 .بود ستادهیخان ا  ی رو ی تو

نگفت و به سمت خونه رفت. حاال که به    ی زی هم چ   آقاجون

 ی و تمام اعضا   الی مادرم ، ستاره ، ل  دم یساختمون نگاه کردم د

 .بودند ستادهی خانواده اونجا ا

 .حرف زدن نداشت   ی اجازه    یابدا کس  شدیم  یخان عصب   یوقت
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به پسرش که    یجون که از همه بزرگتر بود  هم حرف  خانم

  .حاال خان بود ؛ نزد

  ی ن یو سنگ  دیلرز  ی برداشتم به سمت ساختمون. پاهام م  قدم

  ی . نگاهم و به مقابلم دوختم و سعکردمینگاه همه رو حس م

 .نمیکس و نب چیکردم ه

 .به اتاقم رفتم عیخونه شدم و سر  وارد

خان   دیدی، بهرام؟ نشن  نی: محمد حسومدیخانم جون م  ی صدا

  ! دیبر االیگفت  ؟  یچ

 .امیصبر کن من هم آماده شم ، ب نی: محمد حس الیل 

قهر کنه ؟ به جهنم! در اتاق و بستم و سمت پنجره    خواستیم

چو نکردم  بازش  خرفتم.  فقط  بود.  سرد  هوا  به   رهین  شدم 

  کرد یپا و اون پا م  نیهم ا  نی. بهرام رفته بود. محمد حساطیح

 .بود   الیتا زنش آماده بشه. در اتاق با ضرب باز شد. برگشتم ، ل

 .حرص نگاهم کرد با
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 ؟ ی خوا ی م ی زیچ_

 .دهیخواب یعل  دمی اشاره کرد . نگاه کردم د یغضب به طرف با

خواست بلندش کنه که   ال ینگاه کردم. ل   یصورت مظلوم عل  به

  گه یپاشو د  ی... علیبهش تشر زد :عل  یعصب  الی مقاومت کرد . ل

 !مرده  لیظل

  . دیدستش و کش  و

سمتش رفتم و دستش و کنار زدم :ول کن بچه رو! تعادل    به

 چرا؟   یشی، بچه دار م ی ندار یروان

 !ارهینداره پت یو سفت گرفت :به تو ربط  کتفم

 .نشستم یو کنار عل  ستادمیا محکم

 تلخه  قتیحق_

 ؟  ی که تو بار اورد ییآبرو ی:تلخ تر از ب الیل

 !حرف دهنت و بفهم_
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هات نقل محافل شده! دختر جون خبر    ی بند و بار  ی:ب  الیل

 !ی ندار

  جلو بچه زر زر نکن_

 !گهی د رونیمرده  بلند شو برو ب لی:پس بکش کنار ... ظلالیل

پهلو  یشگونین  و عل  یعل  ی از  به سمتم   هیبا گر  یگرفت که 

 ...اومد :عمهههه

 !زمیجانم عز_

  ینگ  نیبه ا  گهی :د  دی رو کش  یعل   ی و بازو  دیخند  یعصب   الیل

 !رون ی عمه! برو ب

 تش یزدم و هدا  ی لبخند  مچهینگاهش که  سرگردون بود ، ن  به

 !کردم :برو  دورت بگردم

 !ی گفت: مخ زدن هم خوب بلد الیرفت ؛ل  رونیب یوقت

از ته دلم   الیل  ی   نهی و رو س   دستم گذاشتم و هلش دادم و 

بند و بار   ی! خفه شو! اون داداشِ بالی:خفه شو ل  دمی کش  غیج
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ناموس اشغال ! اون   ی تو بود که تو بغل هرزه ها ولو بود! اون ب

  !ف یزن باز کث 

 میارینشون ب  نکهیرفته  قبل ا  ادمونی   ی گرفتم : فکر کرد  نفس

آو حس   زونیچطور  ب  ی شد  نیمحمد  ترس  از    یی آبرو  یکه 

من ؟ که تن دادم به خواسته و حرف    ای  یعقدت کردن! تو ننگ

 تو؟  ایآقام ؟  منو تو اتاق پسر نامحرم خفت کردن 

 .کردیبهت نگاهم م  با

 “02.12.20 14:35 ” 

 ۱۶۴قسمت#

 ی ! من  دونمیرو از کجا م  زهایچ  نیکه من ا  کردیفکر م  دیشا

 !بود ادمیمن  ینه ساله بودم! ول_که اون زمان هشت

باهم   یپنهون  الی و ل   نیمحمد حس  یبود ! که وقت  ادمی  خوب

 .و مچشون توسط آقا جون گرفته شد کردندیعاشقانه م
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خان    ر یبود. دستور اردش  ب یو عج  ییهویوصلت ،    نیکه ا  ادمهی

 .بود

  .چشماش گرد شده بود و انگار که واقعا الل   شده بود الیل

 ی خبر ندارم به خاطر چ  ی ؟ فکر کرد  الیل  ی فکر کرد   یچ_

 ی که نقشه    دونمینم  ی ؟ فکر کرد  ی شد  نی زن محمد حس

حس محمد  که  بود  مادرت  و  بنداز  نیخودت  جون   ی و  به 

و احترام   گمینم  ی چیون ه چ  ی آقاجون و مامانم ؟ فکر کرد

 !م؟ی، خر میدارینگه م

  ن ی وقت عاشق محمد حس  چیه  الیتند شده بود. ل  شیها  نفس

به خودش   نیاز عشق محمد حس  شه یهم  یوقت!  ول  چینبود. ه

م حسکردی سوءاستفاده  محمد  وس  ی برا  نی.  بود   ی ا  لهیاون 

چ  ی برا آوردن  م  ییزای بدست  تمام خوادیکه  آوردن  بدست   .

ااموال    . ل  ی زی چ  نیآقاجون  که  محمد   الی بود  خاطرش  به 

حت  و  نیحس که  بود.  کرده  بد  و خواهرام  مادرم  محمد    یبا 

 .هم بد بود یبا مجتب  نیحس
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 .داشتیاحترام خان و نگه م تنها

که  یزنیهمه زر م  نیبچه ؟ ا یدونیم یام و گرفت :تو چ قهی

 ؟ یو ثابت کن  یچ

 ؟  ادیعاشق منه زورتون م نی محمد حس  نکهیاز ا ن؟یسوزیم

 .ام و ول کرد قهیکرد و  ی عصب ی  خنده

! دلم    دیو کوته نظر  لی! از بس بخادی:معلومه که زورتون مالیل

 ! سوزهیبراتون م

 .خانم جون، هر دو سرمون به سمت در برگشت  ی صدا با

بکش  خانم عمودیجون:خجالت  دختر  مثال  آدیی!  بچه  که   دی! 

 ن؟ یطور به جون هم افتاد نیا

 ...که کنهی م نیبه من توه ی چطور ی د ی:البد شن الیل

برو شوهرت    ای...ب  الیکدوم! ل  چی! ه دیجون:گفتم حرف نزن   خانم

 !منتظرته اطیتو ح
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ب  و به  دست  ل  رونیبا  کرد.  غضبناک  الیاشاره  من   ینگاه  به 

غ با  و  ب  ضی انداخت  اتاق  آه  رونی از   ی رفت. خانم جون هم 

 . رفت در و بست رون یب   و دیکش

همراه محمد  یو عل  ال یشدم. ل  ره یخ  رونیاز پنجره به ب دوباره 

قهر کردن   ی رفتن ، نشانه    رونی ب  نیرفتند و ا  رونیب  نیحس

 !بود

  !مهم نبود برام

  ن ی تموم شده بود. به انگشتر سنگ  یخوب بود که همه چ  چقدر

راحت از انگشتم    الیدستم نگاه کردم و با خ   ی تو  نیو پر نگ

 !دمی کش رونیب

 .از ته دل بود یکی  نیرو لب هام اومد. ا ی لبخند

 افسانه...؟ _

کاغذ و  هیجوابش رو بدم  نکهیسمت ستاره برگشتم. قبل ا به

 .به دستم داد
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 ؟  هیچ نیا_

 .. مال توهه دونمی :نمستاره

 به من ؟ ی داده که بد یخب ...خب ک_

 .داده که بدم بهت می:مرستاره

که روز قبل من و تو   می؟ مر  می تعجب نگاهش کردم . مر  با

 .بود دهیمدرسه د

 .نگفتم و کاغذ رو باز کردم و از تو جاش در آوردم ی زیچ

 .دم کاغذ و باز کر ی تا

الوعده وفا... “نوشته نبود تنها وسطش نوشته شده بود    ی چیه

 ”باغ 

لب هام نشست  و قلبم مملو از حس   ی رو  ی لبخند  ناخودآگاه

و    دمی نوشته ها کش  ی خوب شد. چشمام برق زد. انگشتم و رو

 . دمی دوباره پرس
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 خودش بهت داد ؟ میرو مر نایرو...ا  نایستاره... ا_

من متعجب شده  ی که از صورت خوشحال و ذوق زده  ستاره

 .بود؛با بهت نگاهم کرد

 !ی شد ی نجوریتوش نوشته که ا یچ_

. کاغذ و تا کردم و پشت سرم بردم  دیدستشو سمت من کش  و

 !نداره! جواب سوالم و بده ی:به تو ربط

 !دمیاگر به من ربط نداره پس جواب هم نم_

 ! هینگاه کردم :خب خصوص زونشی او ی و به لب ها  دمیخند

 !شمی. خر نمیخرم کن خوادی :نم ستاره

  ی داخل شد و با ناراحت   یبار مجتب  نیبگم که ا  ی زیچ  خواستم

  گفت :افسانه! بهم خورد ؟

 !ها_

 .... ت ی:نامزدیمجتب
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 !...سرخوشدمیخند

 ! اره_

 ؟  ی خندی :چرا م یمجتب

 !راحت شدم والیه هیچرا نخندم؟ از شر _

 !یسمتم اومد و بغلم کرد :آبج یمجتب

 ! ی خوب بود داشتن مجتب چقدر

 اصال ؟ ی نبود ی تو ... تو مگه سرباز نمیبب_

 .:اومدم! از ظهر راه افتادمیمجتب

 سرهنگ ؟  ای ی ! سرباز  ی ریگ یم یچه راحت مرخص_

 ! :باالتر از سرهنگ دیو لپم و کش دیخند

آبج   برگشت :عه  ستاره  اکهیکوچ  یسمت  چرا  تو  جور   نی... 

  تو رو هم بغل کنم ایشد ؟ ب تی؟ حسود ی بغض کرد
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ستاره رو بغل کرد. بهشون لبخند زدم و سمت کمدم رفتم.    و

ر بهم  رو  بهتر  ختمی کمد  از   ن یتا  و  بپوشم  امشب  و  لباسم 

 !لذت ببرم یزندگ

و سارافون بلند چارخونه. عاشقش   یبلند مشک  نیآست   راهنیپ

 !بودم

اُم آذر    ی. سدمی رفتند ؛پوش  رونی بچه ها ب  نکهی و بعد ا  برداشتم

 !من بود ی ...تولد دوباره 

. موهام و دمیلب هام کش  ی و رژ لب رو  ستادم یا  نهیآ  ی جلو

بلند انداختم. گردن بند  برام    یکه مجتب  ی بافتم و تو کمرم 

 .شدم رهیبود و گردنم انداختم و با ذوق به خودم خ دهیخر

 .زدم و خدا رو شکر کردم یچرخ

 .اعت نگاه کردم. هفت عصر بودس به

 نجا یهمه ا  نیهم  ی بود! برا  لدای... امشب ...امشب ، شب  ی وا

 !شدیجشن گرفته م دیجمع بودند. با
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روبروم ، همه    ی صحنه    دنیعجله از اتاق خارج شدم و با د  با

 .ذوقم کور شد ی 

 “05.12.20 14:50 ” 

 ۱۶۶قسمت#

 .نشسته بود کنار خانم جون مامان

 من و داشتند ؟  ی بهم خوردن نامزد ی عزا دار ها! عزا نیع

؟ سودابه    ی جور بزک دوزک کرد  نیجون:دختر تو چرا ا  خانم

 !پشتش  ننیچی بچه بگو فردا هزار تا صفحه م  نیبه ا  ی زیچ  هی

 !لبش و گاز گرفت :برو تو اتاقت لباست و عوض کن مامان

 را ؟ چشه لباسم ؟چ_

 دختر ؟   هیجون:مگه عروس خانم

مگه    یبپوشم؟ برا چ  دیبا  اهیمگه ختمه خانم جون ؟ لباس س_

 شده؟ یچ
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 :افسانهههمامان

م_ دروغ  ب  دیگیم  ی جور  هیمامان!    گمی مگه  با  زن    وهیانگار 

  !که روز اول مردن شوهرشه دیزنی حرف م

من بهت زده    ی و در مقابل حاضر جواب  کردندی نگاهم م  ره یخ

 .شده بودند

:ب  یمجتب گفت  آروم  و  گرفت  نمک اطیح  میبر  ایبازوم    .

 !زخمشون نشو

اطم  نگاهش با  اون  و  سمت   نانیکردم  داد.  تکون  و  سرش 

 .م یرفت  اطیح

تر بود. سردم بود .   بایز  ی ا گهی پر ستاره از هر موقع د آسمون

 . زدیکنارم قدم م یبازوهامو بغل کردم. مجتب

 ؟ یکنیم یناراحتن، چرا حاضر جواب  ینیبیم  ی: وقتیمجتب

 !بهم دنیم ر یخب گ_
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خدایمجتب آخه  ک  یی:خب  خودت!  به  کن  بهم    ینگاه  روز 

نامزد ا  شیخوردن  ا  زنهی م  پ یت  ی طور  نی،    ی نجور ی و 

 خوشحاله؟ 

 !شده باشه یضاز اول به زور را یهر ک_

اختالف با عمو    یلیبد شده! خ   یلی:به هرحال اآلن خیمجتب

  ن ی کرده  رفته. از فردا ا  ضیغ  نی. محمد حسادیم  ش یپ   نایا

 ...زنن یمردم هزارجور حرف پشت سرت م

 !شد ی! بادم خالگفتیم راست

! تو  تهیواقع  نیاالن ا   یناراحتت کنم افسانه ول  خوام ی :نمیمجتب

 ...یهست یتیتو چه موقع یبدون دیبا

 !....! حالم و بد نکنیمجتب_

 :بهت دروغ بگم ؟یمجتب

 !راستش هم نگو  ینه...ول_
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کن   کمی :بهتره  یمجتب بگذره درست میمالحظه  زمان  !  شهی. 

 غهیتو و بهرام باطله. چند روزه که باطله. اون ص  نیب  غهیص

 ...ماهه بود کی

 ...ی ...وایعنی_

 یییی:عاشقتم داداش دمیو گونه اش و بوس  دمیپر

بلند گفت :مراقب رفتار هات باش افسانه.   ی. مجتب   دمیدو  و

 !من رفتم داخل 

 ی . به ساختمون نماکردمیرفت. با لذت به همه جا نگاه م  و

که سمت راست   یبانِ بزرگ  هیبزرگمون. به سا  اطیاجر... به ح

 .که باغ شده بود اطی از ح یبود و به قسمت 

بلند   ی رو لب هام اومد و با قدم ها  ی نامه افتادم. لبخند  دای

 .سمت باغ رفتم

.  امروز  دمیدیاالن رضا رو م   د یگرفتم. شا  یخاص   ی   دلشوره

عرق   یبودمش! سردم بود ول  دهیاز چهل روز بود که ند  شیب
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 ییدرخت ها رد کردم و به قسمت انتها  ونیکردم. خودم و از م

 !دمش یبار  د نیکه اول یی. جادمیباغ رس

 .داده بود به درخت کُنار  هیبود. نشسته بود و پشتش و تک  اونجا

 !پهنش ی حالت دارش ، شونه ها  ی موها

م و خواستم حرف بزنم که متوجه حضور   دمیکش  یقیعم  نفس

کرده بود. دستم و رو قلبم گذاشتم.  انگار    ریبشه اما زبونم گ

 .نگاهم و بلند شد ینی حس کرد سنگ

 !  ی افسانه...! باالخره  اومد_

تر   نیی. با خجالت نگاهم و پاستادیقدم به سمتم اومد و ا  دو

 .شدم رهیلباسش، خ  ی   قهیآوردم و به 

 ؟ حالت خوبه ؟ ی:خوبرضا

 .آوردم  نییپا  “اره “ ی و به نشانه   سرم

 ی دیکه قول دادم و انجام دادم ؟ د  ی کار ی دی ؟ د ی دی: درضا

 !که بدقول نبودم 
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د   خواستم همدمیبگم  بگم  خواستم  گرفتن    ی برا   نی!  اوج 

و به خاطرش انجام    ی کار  ی! وقتهیزن کاف  کی  یاحساسات قلب

رو برام کرد که    ی همه سخت باشه! کار  نیکه ا  ی و کار  ی بد

 .قلب عاشقم و عاشق تر کرده بود

ارزش داده بود. بهم اعتبار داده بود. بهم عشق داده بود و   بهم

 !مقاومت کنم و عاشقش نشم ؟  نهایدر مقابل ا  تونستمی مگر م

از انگشترم  و نشونش    یچپم و باال آوردم و انگشت خال  دست

 .از کار افتاده حنجره ام کردمیدادم. حس م

 !یهم عال یلیزد و گفت : خ  لبخند

 .زدم یخجل لبخند

 اقا رضا ؟ _

 .نگاهم کرد   پرسشگرانه

 دتون؟یند یتو باغ که کس ن یچطور اومد_

 !طور  ن ی:همرضا
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 ؟ یچ  یعنی_

 !باال تا بگم اری:سرت و ب رضا

  شدم یطور م   نی کردم از شرم صورتم قرمز شد. من چرا ا  حس

لبم گاز گرفتم و گفتم   ی؟ من که خجالت استرس  با  نبودم! 

 !برم دی:من...من با

 !ی اریسرت و باال ب خوادیخب نم یلی:خرضا

 !ستینه اصال برا اون ن_

 !: معلومهدیخند

بگ  ستادم یا و من گفتم خب  با من    دی و دستم مشت کردم. 

 !پس

 .ستادیا  نهیبه س دست

 بگم ؟  ی:چرضا

 !...دیکنیم  تیعه چرا اذ_
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 .کردن ندارم ت ی: اشتباه نکن قصد اذ دیخند

 ؟  دیگی پس چرا نم_

 :مهمه؟رضا

  چپ نگاهش کردم چپ

سوال مهم ترت و   هیقبلش    ی! ول گمی: باشه کنجکاووو! مرضا

 ...دم یجواب م

 ؟ یتعجب گفتم:چه سوال با

 ! خان و زدم ی را ی چطور نکهی:ارضا

اگفتی م  راست فکر    نی!  بهش  اصال  چرا  من  و  بود  تر  مهم 

 .نکرده بودم

رو که   زهایچ یبعض یالزمه بدون یمفصله ول یل ی: البته خرضا

بتون  یاگر صحبت  ، اگر خان به   یاز خودت دفاع کن  یشد  و 

خواست   یشیو به خاطر مصلحت اند  هیخانم جون و بق  کی تحر

 ...یدوباره وصلت و جور کنه؛تو مانع بش
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 ...ممکنه بازم یعنی ترس گفتم : با

چرضا با  ی زی :هر  چ  دیممکنه.  همه  ایباش  یآماده  طور   نی. 

بعدش هم خوب!   ی شب خوب باشه و شب ها  هیکه    ستین

. از امشبت لذت ببر و  ستیشب ن  هیشب خوبه و    هی  یزندگ

 !فردا شب محکم باش

 . دمیکش  یآه

 !بگم! غم مخور ی:جمع و جور و کلرضا

 !...یول خورمیغم نم_

دانشگاه    ی:ولرضا آرزوهات!  به  درست.  به  بچسب  که!  نداره 

 !قبول شو و بدرخش

 .بود یقشنگ  ی ایبهم دست داد. چقدر رو یخوب حس

 ! نباش. خدا بزرگه یچ ی :نگران هرضا

 ...هم بزرگه  یلیزدم و زمزمه کردم : خدا بزرگه! خ  لبخند
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 .نرو تو فکر نجور ی:حاال ارضا

 .کاپشنش و انار درآورد و روبروم گرفت بیکرد تو ج  دست

 !هم مبارک  لدای:شب رضا

قلبم   ی روشنش نگاه کردم. صدا  ی و باال آوردم و به چشما  سرم

م قلبدمیشنیو  س  ی.  به  ضرب  با  رو  خودش  م  نهیکه   یام 

رضا نگاه    ی تاب بود! به انار سرخ تو دستا  یکه ب  ی. قلبدیکوب

 !من مبارک بود ی لدایکردم. 

  ....دستم و بردم و انار و از دستش گرفتممبارک

 ... تو هم مبارک ی لدای_

 ی زی چ  د ی... و اصال حس نکردم با”تو“؟ آره گفتم    ”تو“  گفتم

ا  ر یغ لبخندش عرگفتمیم  ن یاز  :نظرت    ض ی.  و گفت  تر شد 

 !؟ میری فال حافظ هم بگ هی هیچ

 فال؟ _

 .حافظ کوچک دارم وانید  هی:آره فال. رضا
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 کاپشنت؟ بیتو ج_

 .نجاستی:نه...ا دیخند

 .حافظ و برداشت وانیخم شد و از اون طرف درخت د و

 وانیلب فاتحه خوند و بعد د  ریکرد. ز  تیو بست و ن  چشماش

 .که باز شد رو برام خوند ی رو باز کرد. بدون مکث شعر

 .ذهنم شد ی ملکه  شهیو هم  شهی که هم ی شعر

 هم  زیاست و درمان ن اریاز  دردم 

 هم   زیاو شد و جان ن ی فدا دل

 آن خوشتر ز حسن ندیگویکه م نیا

 هم   زیدارد و آن ن نیما ا اری

 باد آن کو به قصد خون ما  ادی

 هم  زی ن مانیرا بشکست و پ عهد

 سخن میگویدر پرده م دوستان
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 هم  ز یخواهد شد به دستان ن گفته

 وصل ی هاسر آمد دولت شب  چون

 ||هم زیهجران ن  امی ا بگذرد

 اوست ی فروغ رو ک یدو عالم  هر

 هم  زیو پنهان ن دایپ گفتمت

 بر کار جهان ست ین ی اعتماد

 هم  ز یبر گردون گردان ن بلکه

 ار یب ینترسد م  یاز قاض عاشق

 هم  زین وانید  ی رغویاز  بلکه

 داند که حافظ عاشق است  محتسب

 هم   زین مانیآصف ملک سل و

 ....هم زیهجران ن  امِی و باال آورد و تکرار کرد : بگذرد ا سرش
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هاآور   ی شعر  چه حرف  حافظ!  بود  هاش    ییده  چشم  تو 

بودم... تو   دهید  نه یآ  ی خودم تو  ی که تو چشم ها  دمیفهمیم

 ” ...هم  زیهجران ن  امیبگذرد ا”دلم تکرار کردم 

وصال من به اون   دیرسی هجران ؟! و حاال م  امی بود ؟  ا  گذشته

 ...شعر با تب و تاب برام خونده بود نیکه ا ی ؟ اون مرد

رشته    ی صدا کرد:عجب...عجب شعر  ی رضا  پاره  و    ی افکارم 

 !بود

عج  نگاهش کردم.   بیچقدر  مشت  دستامو  گرفتم.  گر  بود. 

 .! نگاه ازش گرفتمکردمی حس نم  گهیسرما رو د

صورتم دست تکون   ی . جلودیکش  یو بست و نفس  وانید  رضا

 داد 

 !تو فکر ها؟؟   ی: رفترضا

 ...زدم :نه خوبم  لبخند

 ....:راستش افسانه خانمرضا
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  دی و به گوشم رس  دی چی پ  ییاش کامل  نشده بود که صدا  جمله

 ؟  ییافسانه ... افسانه کجا_

 .ستاره بود ی صدا

 ! نهیشما رو بب  ومدهین ی...من برم آقا رضا تا کس ییییوا_

 . درخت ها رد شدم  نیبرگشتم و از ب عیو سر 

 .دمید ونیکه ستاره رو گر دمیباغ رس ی ابتدا به

 ستاره ؟ شدهیچ_

 !خانم جون حالش بد شده   ای... بای:ب ستاره

 ن ی دو خودم و به ساختمون رسوندم. خانم جون پخش زم  با

مجتب و  بودند  باالسرش  آقاجون  و  مامان  بود   ی بود.   رفته 

 .آماده کنه نیماش

 !ی بچه رو بدبخت نکن نیجون:نادر...نادر ا خانم
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بچه رو عقد بهرام   نیدم مرگ بگه ا  کردم ی! حس مشدینم  باورم 

جون تو روخدا    کن! با تعجب کنارش نشستم :خانم جون! خانم

 !نباش نجوری! ا

 ی لرزونش دستم و گرفت: مادر... من تقاص چشم ها   ی دستا  با

مادرت و دادم!  چون نذاشتم نادر ، با سودابه ازدواج   ی غم زده  

 .نادر من تصادف کردم و خون به دل شدم  یعروس  ی کنه! فردا

  ن ی:مادر جون االن وقت ا  زد ی. نفس نفس م دی لرز  ی م  صداش

 !ست یحرفا ن

زن اول  نادر    یزد :االن وقتشه! وقت   ی جون لبخند پر درد  خانم

اومد و شد عصا  از روح    ی ، مرد! سودابه  دستم. شد دخترم. 

ب  شتریب  زیانگ کرد.  خدمت  سودابه   شتریبهم  کرد.  احترامم 

نداشتم.   آروم  خواب  قبلش  تا  گرفتم.   آروم  که  کرد  حاللم 

  روم نداشتمآ  یزندگ
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سمت بابا نگاه کرد:نادر مادر...تو نکن! تو دل عاشق شده رو    به

بچه رو بدبخت    نیکارو با بچه هات نکن نادر! ا  نینشکن! تو ا

 !نکن

نم   گهید باال  بر  ومدیصداش  گفت   دهیبر  ده ی. 

 ...:نــ...کـ..ن...نکـ...ن مادر

ج  ره ی خ  چشماش مامان  به سقف.  آقاجون   دیکش  غیموند   .

خانم جون و تکون داد و من مات موندم. مات به   ی شونه ها

ستاره   ی   هیگر  ی دستش! صدا  ی تو  قیدستش! به انگشتر عق

 .دیچ یپ

اومد: آقا جون    یمجتب  ی باز شدن درب و بعدش صدا  ی صدا

 ... که دشیاری ؟ چرا نم د ی ایپس چرا نم

د  که و   دنیبا  برگردوندم  و  سرم   . شد  ساکت  موجود  وضع 

 !حضرت عباس  اینگاهش کردم . دستش و رو سرش گذاشت:
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قدر    نیکه ا  شدیباورش نم  یک   چی. ه  شدیباورش نم  آقاجون

 .راحت خانم جون مرده باشه

زانوش و بلندش کرد.    ری سر و ز  ر یدستش و گذاشت  ز  ی تبمج

 .رفت نیبه سمت ماش

با  کردیم   ونیش  مامان تنها  ها  گرفته  برق  مثل  اما  آقاجون   .

کار از کار    میدونستی. همه مکردیرو دنبال م  ی نگاهش مجتب

مانع نشد چون   ینشد ! کس  یمانع مجتب   یکس  یگذشته ول

م زنده    میباش  دواریام  خواستیدلمون  هنوز  جون  خانم  که 

به شهر    یکه مجتب  گه یساعت د  میتا ن  خواستی است. دلمون م

 قه یدق   کی   ی؟ حت  قه یساعت ؟ ده دق  می. نمیباش  دوار یرسه؛امیم

 !بود قهیدق کیهم 

  قه یدق  کی  یعنی؟    یچ  یعنی  یدونی ! م  ی دواریام  قهیدق  کی

 ی برا  میزدیو ما    له له م  دنی نفش کش   قهیدق   ک ی!  ستنیز

 ! قهیدق  کی نیهم
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تو  یمجتب ما   . برد  شهر  به  و  جون  خانم  منتظر    اطیح  ی ، 

  دوار یهنوز و ما رو ام   کشهینفس م  گفتیم  ی. مجتبمیموند

 .نداشت یکرده بود که وجود خارج ی زیبه چ

 !ساعت بعد زنگ زد و با هق هق گفت که تموم کرده کی

خونه ما   ی ده تو  یمامان بلند شد. کم کم اهال  ونیش  ی صدا

 .میقوم شده بود نیپوش مادر ا اهیجمع شدند و ما س

 !شد ینحس ی لدای شب

 ی رو از ما گرفته بود. سرتاپا  زی عز  کی روزش    نیبا آخر  زییپا

  .نصب شده بود اهیس ی پوش شده بود. پرچم ها اهیخونه س

و فرهاد هم اومدند.    یکس خوب نبود! فردا صبح ، گل  چیه  حال

به خانم   یلیهنوز تو گوشمه. اون خ  یگل  ی ها  ونیش  ی صدا

 ! یلیجون وابسته بود؛خ
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 ی . گلختمیریصورت اشک م  ی و به پهنا   کردمینگاه م  یگل  به

  ی دیبه سرمون اومد ؟ د  یچ  ی دی ؟ د  ی دیبغلم کرد:افسانه د

 ... افسانه ی دی؟ د میشد چارهیب

 ...زمیهق کرد. من اما مبهوت بودم. خانم جون عز هق

 تونست ی... نمباشیز  ی جون مهربونم با اون چال چونه    خانم

 !....که مرده باشه

 ! شدیطور م  نیا دینبا

 ! ی درد و؟ چطور نیا م یاریخدا چطور تاب ب ی : ایگل

 ن یبب  ای! خدادمشی دیم  گهیبار د  هیبودم.کاش    نجایمن ا  کاش

 !به سرمون اومده یچ

رکردیم  هیمو  و قطره  قطره  هام  اشک  گل  ختندی.  تازه    ،یو 

س حاال   ، جون  اهیعروس  خانم  آخر  یپوش  که  بود    ن یشده 

 !یبود که افسانه رو بدبخت نکن نیحرفش به خان ا

 نوازش وار تکون دادم  یرو کمر گل دستمو
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 !زی ! به خاطر عمه روح انگی گل ری اروم بگ_

. صورتش سرخ  زدیهق  هق  کنان بر سر و صورتش م  یگل

 .شده بود

رو رها کردم و بلند    یدور تا دور خونه نشسته بودند. گل  زنها

  .و خرما   ی . حلوا و چاکردندی م ییرایشدم. دختر ها پذ

 خانم جون بود؟  ی خرما

رد شدم و خودم   تیجمع  ونیگلوم و درد آورده بود. از م  بغضم

رفتم که معموال همه    یپشت  اطیرسوندم. به سمت ح  اطیبه ح

 .م یکردیکار ها رو اونجام م

شده   مانیس  ی سکو  ی بند پهن بود. رو  ی رخت رو  فیرد  کی

 .نشستم و حوض نگاه کردم

سمت باغ بود    ش ی کیداشت.    بای ز  یما دو تا حوض آب  ی   خونه

 .ی پشت اطیتو ح  شیکیو 

 .پر از  آب بود حوض



Page 670 of 1486 

 

بهرام که پشت    دنیآب نگاه کردم و با د  ی خودم تو  ریتصو  به

 .بود ؛شوکه به سمتش برگشتم ستادهیسرم ا

 !دختر عمو گمی م تیو کج کرد:تسل  لبش

انداز    اهشیس  یوحش  ی چشم ها  به بر  نگاه کردم. صورتم و 

 .ام گذاشت قهیشق ی کرد و انگشتش رو رو

 .دمیسرم و دزد عیسر

 ...دی احترام  خودتون و داشته باش_

 :چته ؟ بهرام

 !میما نامحرم _

بودبهرام محرم  که  موقع  نذاشت  می :اون  در    یدل  یهم  عزا  از 

 !که  ارمیب

عزا _ تو مجلس  پ  ی خجالت بکش!  کثافت    یخانم جون هم 

 ؟  ی کار
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انسانه!    از ی ن  نایا  ؟ ی کثافت کار  شهی زد : رابطه با زنت م  پوزخند 

 ! دختر عمو یزن ی م یچه حرف

 ستمی من که زنت ن_

 !یشیزود م  ای ری:دبهرام

 ؟  ی اریبهم خورده! رو حرف خان حرف م ی انگار خبر ندار _

 !ارم ی:رو حرف خان عمل م دی و رو بازوم کش  دستش

 ؟ یچ یعنی_

 گه ی. اون وقت خان دکنمیتو رو زن خودم م  یعمل  یعنی:بهرام

 !ستیازش ساخته ن ی کار

 !نگاهش کردم  شوکه

 ! خفه شو بهرام _

 ی کنی چموش نباش دختر عمو! کار من و سخت م  اد ی: ز  بهرام

 ! ی بری خودت هم کمتر لذت م نجوری. ا ی خودیب
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کش  خودم کنار  حرکت    دم یو  بازوم  رو  که  دستش  شر  از  و 

 .رها شدم  ذاد،یم

 !باره یبرات متاسفم ! حقارت از سر و روت م_

 !پسر ؟  ای؟ دختر  ی دوست دار یزد:تو بچه چ ی خند شین

 .شتم تا برمو از صورتش گرفتم و قدم بردا نگاهم

  دی و کش دستم

تو مراسم خانم جون  ستیبهرام! خوب ن ار یمن و درن ی صدا_

 !شه ی زی ابرو ر

 ! ن یزم  ری ز میری؟ م میدار هیبه بق کاری:ما چبهرام

داشتن    ی ! آرزوشرف یو گفتم : ولم کن  ب  دمیو با زور کش  دستم

 ! ی بریمن و به گور م 

 !تماشا کن نی: بش بهرام
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 ت ی شدم. بدنم از عصبان  اطی بهش راه رفتم و وارد ح  تیاهم  یب

دلم مدیلرز یو حقارت م ازش   تونستمیم  خواستی!  و  انتقامم 

  !رم یبگ

 ی مرد  یم  دیخانم جون تو با  ی !جا یلب گفتم:اشغال عوض  ریز

 !مصرف یب

 .از پله ها باال رفتم و

به چشماش   ینی چ  دنیبود. با د  ستادهیدم در ا  زی روح انگ  عمه

 ...داد و گفت :افسانه

  بله_

ستاره   عمه ؟  کجاست  خانم جون  نماز  :چادر  گفت  بغض  با 

 ! یگفت بار آخر تو شست

لرزونم بغلم کرد و من هق    ی لبا   دنیمچاله شد. عمه با د  دلم

 .کردم  ی عمه خال ی  نهی هقم رو تو س
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گر  عمه :عز  ه یبا  بگ  زیگفت  آروم  برم!  دلت    ر ی دلم...قربون 

 ...زمیعز

اومدم. فشارم    رون یو نرم از آغوش عمه ب  دمیو باال کش   دماغم

که گرفتم    ی ا  جه یکه داشتم و سرگ   یو از ضعف  نیافتاده بود. ا

 .دمی، فهم

  ی و سع  دمیکرد. دراز کش  تمیدستمو گرفت و به اتاقم هدا  عمه

از همه چ  و  موفق   یلیکنم. خ  یخال  یمنف  ی زایکردم فکرم 

 ...ختمی و اشک ر ختمی سر و صدا اشک ر ینبودم و تنها ب

 !اندوه نینداشت ا انیچون پا ختمی ر اشک

و روز ها سخت شده بود. بعد از خانم جون خونه سوت و   شب

و    کردمیم دایفرصت خلوت با رضا رو تهِ باغ پ  یکور بود. گاه

م کتاب  و  نوشته  برام  وقتآوردیاون  تا  و  بب  ی.    نمش،ی دوباره 

اون   ی و ال  خوندمی رو م  دادیکه م  ی رمان ها  اینوشته هاش  

 .کردمیکاغذ ها ، رضا رو کنار خودم حس م
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 اورد یخودش نم ی جون از غم مادرش ، شکسته بود. به رو  آقا

 .اما شکسته بود

تو   رفتی و هر روز عصر م  کردی م  ی حوصله آشپز  یب   مادرم

 .کردیم هی اتاق خانم جون و بلند بلند گر

چند   یسرش و با درس و مدرسه سرگرم کرده بود. گل  رهستا

هم    ی موند و بعد با فرهاد رفت. با دل خون رفت. مجتب  ی روز

  .شد ی سرباز یدوباره راه

 .بودم ی ...من هم غصه ها داشتم اما عادمن

 !ی الیخیچقدر ب گفتیستاره بهم م یگاه

؟ من    المی خیب  یکنی تو واقعا فکر م   گفتمیمن در جواب م  و

فردا و روز    دیو دوباره به ام   شدمیخسته م  یهر شب از زندگ 

 .دادم ی، ادامه م دهیخوب از راه نرس ی ها

 .بود نیچهلم وضع هم تا
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با آقاجون بحثش شده بود. به خاطر بهرام! آقاجون   ریکب  عمو

 .د ینزن یحرف گه یبود که د سادهیهم محکم وا

   . دمیشن یواشک ی صداشونو

طور که   نیهمن! ا  ی خورده    ین یری ش  نا یا  : خان داداش !عمو

 !شهینم

 .مسئله تمام شده است  نیبار گفتم ا هی: اقاجون

تو    دیبزن  دی. بای ولش کن  دیکرد که نبا  ی:اگر بهرام بچگعمو

م  و  گوشش  خودم  من  بشه.  آدم  تا  خان  چمی پ  یگوشش   .

 ... دیکن  یبزرگ  دی، با دییداداش شما بزرگ ما

. خانم جون موقع  ری محکم تر گفت :تمومش کن کب  آقاجون

  .وصلت انجام نشه  نیمرگ گفت ا

 بزنه؟  یحرف  نی همچ   دیبا تعجب گفت :خانم جون ؟ چرا با  عمو

 !گم ی انگار من دروغ م یگیم ی طور هی:  آقاجون

 ه؟ یچ یخاله زنک ی حرف ها  نیا  یول گمیو نم نی: من اعمو
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 !ر ی:کب آقاجون

تو رو   ی :خان داداش ،جسارت نباشه . سودابه خواسته راعمو

سرهم کرده! وگرنه که چطور ممکنه خانم جون    یچ  هیبزنه  

 !بشه یوصلت  نینخواد همچ

! تمومش کن! من خودم باال سر  ری : تمومش کن کب  آقاجون

 ...ندارم  یحرف  گهیت تمام شده ! دوصل  نیخانم جون بودم ...ا

مکان   عی. سرشدیم  ک یکه به در نزد  دمیپاش که فهم  ی صدا  از

 .و ترک کردم

  ع ی سر  یلیمن و بهرام بود. خ  ی نامزد  یرسم  انیرفتار پا  نیا

 .دیاز راه رس   دیسه ماه گذشت و ع

که   یکس  ی خونه    شنیهمه جمع م   دیشب ع  میرسم دار  ما

 .امیالت  ی عزاداره. برا
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وقت  اون شد.  طور  همون  هم  و   دم یفهم  یموقع  بهمن  حاج 

 ی کیرضا رو    نکهیخوشحال شدم. از ا  یلیخ  انی گوهر بانو هم م 

 .نمیبب تونمیدو روز راحت م 

 ی بود. مامان دو نوع پلو و خورش بار گذاشته بود. ماه  عصر 

و همه چ  ی تو بود  پخته  ها    یی رایپذ  ی برا  زیتنور  از مهمان 

 .آماده بود

موها  دمیپوش  یی بای ز  راهنیپ هم  ییخرما  ی و  مثل   شه یمو 

رو نداشتم.   هیدادن بق  ر ینکردم چون حوصله گ  ش ی بافتم. آرا

 .عطر زدم و با ذوق از اتاق خارج شدم  یکم

 .تنشون بود اهی و آقاجون هنوز رخت س  مامان

رس  یگل  دنید  با راه  از  تازه  با خوشحال  دهیکه  لش  بغ  یبود 

 .کردم 

 !ذره شده بود  هی... دلم برات زمی...عزیگل_

 :قربونت برم دیصورتم رو بوس یگل
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 .خبر هم برات دارم  هیزد : چشمک

 ؟ یچ_

 .گمی بذار بعد بهت م ی. ولستمین نی :هنوز مطم یگل

  نا یحاج بهمن ا  گفتیکه م  یمجتب   ی گفتم و با صدا  ی ا  باشه

 .جدا شدم  یاومدن ، از گل

وجودم و گرفت و ناخودآگاه لبهام کش اومدند. همراه   استرس

تا به استقبال مهمان ها   میدر رفت  ی و ستاره  جلو  یمامان،گل

 .میبر

کردند و داخل شدند.   یاحوالپرس  یبا مهربان  یبانو  و حاج  گوهر

 .داخل شد یرضا هم با سالم کوتاه

مشک  یتوس  راهنیپ شلوار  م  یو  بود.  بفهمم    تونستمیتنش 

کم و  احساس   ی موهاش  شده.  روشن  رنگش  و  کرده  کوتاه 

چاق شده. از برانداز کردنش تو ذهنم ، خجالت   یکم  کردم یم
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 یکه گل انداخته بودن؛پشت سر گل  ییو با گونه ها  دمیکش

 .میبه آشپزخانه رفت ییدم و بعد از خوش آمد گووارد ش

  دم یهال و نگاه کردم و د  ی تو  یواشکیاماده کرد.    ی چا  یگل

  گفتم  هویرفت!  رونی بلند شد و ب یرضا با عذرخواه 

 !ییبرم دستشو قهیدق  هی...من  یگل_

؟ از دست    رهیگ ی م  تییحساس دستشو  تی:هنوزم تو موقعیگل

 !تو

 !کنم  کاریچ  ادیخب م_

 ! :برویگل

عجله  از خونه خارج شدم و به باغ رفتم. درست حدس     با

صدا  زدمیم از  بود.  اونجا  ها  ی رضا  نفس  نفس  و  من   ی پا 

 .سرش و برگردوند مهیسراس

 ! افسانه_



Page 681 of 1486 

 

شدم. موهام    رهی خ  نییو با خجالت به پا  دمیکش  یقیعم  نفس

 .فرق بود

 سالم_

داد و آروم   نتیکه با  لبخند  به لب هاش ز  دمی د  یچشم  ریز 

 ؟ی دی جور دو نی؟  چرا ا یسالم. خوب کیگفت : عل

 ...من...راستش_

 !:بگو راحت باشرضا

 !شهی اخه ...روم نم_

نشه؟ شوخ  ی تا  کی  روت  :تو  باال  داد  و   ی کنیم  یابروش  

 ؟ گهید

 ؟ یچ یعنی_

 !یباش یخجالت  ادمیز خورهی:بهت نمرضا

 پرروام؟  یعنی_
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هم  دیخند از  تر  هاشهی...قشنگ  دندون  دوتا    دشیسف  ی !  و 

که   جلوش  خرگوش  هیدندون  و  تر  درشت  به    یذره  رو  بود 

 .گذاشت  شینما

 .زدم یلبخند کوچک منم

 ! یبگ ی خواستیم یچ  نمی: بگو ببرضا

 ....وقت فرصت نشد بگم که چی! هدمتونیوقته ند  یلیخ_

 شدم  رهیروشنش خ  ی و آوردم باال و چشما سرم

ا  حرف نم  نقدریزدن  و  بود  و    دونستمیسخت  دهانم  آب  ؟! 

ازتون بابت کمک که بهم  قورت دادم و گفتم : فرصت نشد 

 !تشکر کنم نیکرد

 !؟ هیچه حرف نی:ارضا

 ... که بهرام دونمیخب... من شرمنده شما شدم... م_

  .کارا به خاطر خودم بود نی ! اهی! شرمنده چ گهی:نگو درضا
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  دیلطف دار_

 !بودکارا به خاطر دلم  نی:نه لطف ندارم. ارضا

ا  پلک قبل  و  رو    ی حرف  نکهیزدم  گذاشت  دست  اون  بزنم 

 !نیقلبش:به خاطر ا 

که عاشقم باشه و   زدمی... داغ شده بودم! حدس مدمیفهمینم

خودم تصورش کرده بودم اما اون لحظه   ی ایرو  ی بارها...بارها تو

بود. صداش قشنگ تر و محکم    ختهیبهم ر  میات یتمام عالئم ح

  دی چیگوشم پ  ی تر تو

بگم افسانه! و اون ساده است...دوستت   ی زیچ  هی  د ی:من بارضا

 ...دارم 

  ی زی تو قلبم به صدا در اومد. چ  ی زیاما با استرس ، چ  دونمینم

بزنه من    ادیبزنه که منم دوستت دارم! فر  ادیفر  خواست یکه م

 !خوامت یهم م
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با قطره   میقلب  جاناتیو تمام ه   رمیقلبم و بگ  ی جلو  نتونستم

 . دی چشمم چک ی از گوشه   یاشک

که  با    یکه از نگاه رضا پنهان نموند. قطره اشک  یاشک  قطره

 ...گونه ام پاک شد. گونه ام سوخت ی سرانگشت رضا از رو

 ...سوخت واقعا

 کنم یم  ی هر کار  ی ؟ اگر بخوا  ی : تو...تو هم منو دوست دار رضا

 !م یزه بده ازدواج کنتا خان اجا 

 !ام  نهیبه س دیخودشو کوب  شتریکه زد قلبم ب یحرف با

  ی که مرد  هیتو اون ثان  یفهمی! م  یفهمیم  ی...اگر زن باش اگر

ا ابد   ستاده یروبروت  تا  با هم بودن  از  چه     زنه یم  تیو حرف 

 ی ادیز  ی که روزها و شب ها    ی . مردشهیتو دلت آب م  ی قند

 !شده یو حاال واقع ی بهش فکر کرد 

 ؟ یکنی م ی هرکار_

 ...شمی اگر فرهاد بخواد ، فرهاد م ی! حت ی زد:هر کار  لبخند
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 ...دونه دومادِ فرهاد  داره هی: دمیخند

 نشده بودم ؟  ایح یب

 ...ی...حتشمی:پس من مجنون مدیخند

مجنون تر از   یگوشم آورد :حت   کی کرد و سرش و نزد  سکوت

 !مجنون

  .و بستم  چشمام

 قول ؟_

 ...:قول...قول  مردونهرضا

 !نه! قول مردونه نه_

 ؟  ی:پس چرضا

 !قول عاشقونه_

 ؟ ه ی:فرقش چرضا
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  ر یوقت ز  چیعاشقا ه  یول  زننیقولشون م  ریز  یمردا هم گاه _

 !زننیقولشون نم

 !زد: پس قول عاشقونه  ی ژکوند  لبخند

تنم...بند بندش کرخت شده بود از لحن و تنِ صداش!   تمام

و    کردیم  دایپ  انیو تو خونم جر  نشستیصداش تو گوشم م

 !کردی تنم و کرخت م

 .بود یزندگ  ی ، آوا صداش

 .؛به خودم اومدم   ومد یم  یپشت  اطی که از تو ح  ییسر و صداها  با

 !گهیمن...من برم د_

چند قدم نرفته بودم که دوباره صدام کرد. برگشتم.    عیسر  و

  ی کرخت تر و قلب  یتر و خاص تر...و من که با تن  بایگرم تر...ز

 .کوب شدم خیعاشق تر سر جام م

 ...افسانه_
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منتظر موندم تا    نیشد. شرمگ  کمیو اون از پشت نزد  برنگشتم

 .حرفش و بزنه

 ...نبود یطوالن ادی ز انتظارم

 : رضا

 هم  زیاست و درمان ن اریاز  دردم 

 هم   زیاو شد و جان ن ی فدا دل

 آن خوشتر ز حسن ندیگویکه م نیا

 ...هم  زیدارد و آن ن نیما ا اری

 . سمتش برگشتم به

 !هم  زیدارد و آن ن نیما ا اریآروم تر تکرار کرد :   دوباره

 .برام خونده بود لدایکه شب  ی زدم. شعر یخجل لبخند

 ... که  یکنم وقت کاری...آخه من چیکنی م ی نجوریا_

 ؟  یشیکه دلتنگ م  ی:وقترضا
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 .انداختم نییو پا سرم

 ...هم  زیهجران ن  امی:بگذرد ارضا

 ترسم یم_

 ! نترسیش  تیاذ  ادینذارم ز دمی:قول مرضا

 ...بفهمن با شما حرف زدم  نای اقام ا ترسمیم_

 .نگران نباش ی خودیخبر نداره. ب ی: کسرضا

 !ترسمیم ستیدست خودم ن _

 ؟ کنم یم  کاریچ ترسمیم یمن وقت یدونی: مرضا

 کار؟ یچ_

 !کنمی:به تو فکر م رضا

که قرار بود با اون   ی ا  ندهی. به آکردمیهم به اون فکر م  من

  !فتح کنم
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 ی به معنا  نیبا معشوق هست و ا  ی پرداز  ایعاشق ، رو  ک ی  پناه

 !غرق شدن در عشق هم هست! که عوارض خودش رو داره 

  .دمیکشیخجالت م  یلیاما خ  شش یپ   موندمیم   خواستی م  دلم

 ! من برم آقا رضا_

 !نباش  یچی:برو ... نگران هرضا

دور شدم. صدا  لبخند ازش  و  ها   ی زدم  واضح    ی تپش  قلبم 

رسشدیم  ده یشن خونه  داخل  به  رو  خودم  وارد .  و  وندم 

اخم کرد: مگه معده ات درست    دنمیبا د  یآشپزخونه شدم. گل

 ؟ کنه یکار نم

 ها؟ _

 ! ییدستشو ی:ها و کوفت! سه ساعت رفت یگل

افتاد . خنده ام گرفته بود اما خودم و کنترل کردم    ادمی  تازه

 !و به حالت درد گفتم : اسهال گرفتم

 !:وا چرایگل
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 !دونمینـ...نم_

 ؟ ی شد ضی:نکنه مریگل

  .خوبم ستین میزینه! چ_

 ؟  ی :االن دل درد نداریگل

 .نه بابا خوبم_

کار    ریها رو بشور و از ز  ی سبز  ن یا  ایخب پس ب  یلی:خ  یگل

  .در نرو 

 !ها ی بشور ی خوای م ی سبز هی_

 ! کار کنم دیتو! مثال من نبا یی: چقدر پررویگل

 ...دلم  ز یعز  ی جا صاحب خونه ا  نیتو ا  ؟یچرا ؟ مگه مهمون_

 !ستی:به خاطر اون نیگل

 ؟  یپس چ_

 ...! نکنهییینگفت.نگاهش کردم :گل ی زیچ
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 .نازک کرد یچشم پشت

 ؟ ییییییییذوق گفتم :حامله ا با

 . آورد نیی اکراه سرشو به نشانه آره پا با

 ...خدا ی ؟ وا یبگ یخواست  نویمن دورت بگردم! ا ییییوا_

 .دمشیشدم و بوس کشینزد

من قربونت   ینفس خالللله! اله  ی :وا   دمیرو شکمش کش  دست

 برم تولههههه 

 !گهینگو د ی نجوری:عهههه! به بچه ام ایگل

 !شهی! باورم نمیگل ی :وا دمیخند

 !فرهاد چقدر خوشحال شدم یدونی:خودمم! نم یگل

 !گهیمعلومه خب بابا شده د_
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 کمی. من برم  شه ی م  ری:آره. حاال برو کارات و کن االن دیگل

 ی! مخصوصا بو شهیبهم حالم بد م   خورهیغذا م   ی دراز بکشم. بو

 ...ییی! ایماه

! برو ...برو استراحت کن مامان خوشگللل! خودم ی:آخدمیخند

 !کنم یهستم همه کارها رو م

که مجرد بودم    یزمان یشیهمه مهربونه م نیا  دونستمی:میگل

 ! ی ایدر ب یبلکه تو از تنبل  شدم ی، حامله م

 .رفت رونی هم ب  یو آب و رو دستم باز کردم. گل  دمیخند

||||||||||||||||||||||||||| 

:واال   دیچ یفضا پ   ی حاج بهمن رسا تو  ی ساکت شد و صدا  جمع

م خان...   عزادار  دونمینادر  هم  ن  دیاالن   ی ول  ستیوقتش 

. اون خدا وفتهیب  ریبه تأخ  یلیخ  ری که کار خ  ستیدرست هم ن 

  ن یخونه از ا  نیوقتشه ا  گهیخوشحالتره. د  ی نجوریهم ا  امرزیب

  .ادیمطلق در ب ی عزا
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 .یبگم حاج ی :واال چآقاجون

نگو مرد مومن. من اومدم که اگر شما اجازه   ی ز یبهمن: چ  حاج

کنم برا احمد رضا. اگر به   ی دختر خانومتونو خواستگار  نیبد

م  د یری بپذ  یغالم تو  دونمی !  هنوز  خدا   ی عزا  ی االن  مادر 

 نی اگر رخصت بد  میگیما هم که فقط م  ی. ولدی هست   امزتونیب

همن. انشاهلل   مال  نا یا  میباشن فقط بدون  یو خانوم بچه ها راض

 !میدی کار هاش و انجام م  عیبق دیتا هر موقع شما بگ

  !شوکه شدم من ی: حاج د یکش شش یبه ر یدست آقاجون

. باالخره دیحاال فکراتونو بکن  ستین  ی : مسئله ا  دیخند  یحاج

  قی!  اگر الدشی شناسیماست. خودتون بهتر م  ی آقا رضا  نیا

 ...که دشیبدون

نقص    یشما ب  ی ! معلومه که اقا زاده  ستین  نای:بحث. اآقاجون

 !ی نجوریانتظارش و نداشتم امشب ، ا  گمیهست. من م  قیو ال
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  ه یامروز و فردا بشه! اونم    دینبا  ر ی:من اعتقاد دارم کار خ یحاج

 !برنش ی، م ی که اگر نر  یدختر خوب نیهمچ 

 .زدندیحرف م  یبود . فقط آقاجون و حاج  نیی. سرم پا  دیخند

! ادیبهتر م  یکی،    رهیم  یکی  نیم گرفت: ااز پا  یشگونین  یگل

 !خدا شانس بده 

 .ام گرفت  خنده

هم نخواست که   ی افسانه اون سر  یدونیتو م  ی: حاجآقاجون

 ...اون طور شد و

م  یحاج که  من  مومن!  زور  گمی :مرد  ازدواج  بخواد.    ی اگر 

 ...! افسانه جان دخترمشهینم

 .شرم نگاهش کردم  با

 ....که  دیبزنه و گفت  :پس بذار  یحرف  ینذاشت حاج  آقاجون

امشب   میاز رضا عجله داشت گفت:بذار  شتریبهمن  که ب  حاج

  با هم اختالط کنن؟ نه خان ؟ قهیدوتا جوون چند دق نیا



Page 695 of 1486 

 

 .درهم گوهر بانو فشارم افتاد   ی چهره    دنیگردوندم و با د  نگاه

 ....ییهوی نجوریجان ا ی : حاج آقاجون

م  قهیچند دق  اطیتو ح  رنی:میحاج اجازه  زننی حرف  .  شما 

 !برن ی بد

بود   نیافتاده بود. انگار مطم  یست یانگار که تو رودربا  آقاجون

 !هی جواب من منف

 !:باشه برنآقاجون

هول. بودنم بهم اخم کرد.   ی برا  یبلند شدم که گل  ار یاخت   بدون

 .رضا هم بلند شد

 .شدم اطی راه افتادم و وارد ح جلوتر

که رضا در و بست به سمتش برگشتم و نگاهش    ی محض  به

 .کردم 

 ! ی چه زود وارد عمل شد_
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 !سره شه! طاقتم طاق شد هیگفتم کار  گهی:درضا

 ...بعد ی تو عصر با من حرف زد_

 !گفتم ی به حاج ش یماه پ کی:من رضا

  .گرد شده نگاهش کردم  ی چشم ها با

 ! دختر خان ادی:چشمات در نرضا

 .کرد  یکوتاه ی خنده  و

 !میسادیوا ستیخوب ن نجایاون ور! ا میبر ای:برضا

. ختمیصدام ر  یناز تو  یقدم برداشت که برگشتم و کم  چند

 !بود ی اراد ری البته که غ

 رض...ا_

 ! نگاهم کرد: واضح تر بگو زیت

 .ام حبس شده بود نهیس  ی . نفس تو دمی کشیم خجالت 
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از من    ی دل ببر  ی تا ...چقدر بلد  یکنی : جون به سرم مرضا

 !؟ چارهیب

عزم راسخ   هیتهِ باغ ، تو چشمات    دمتیبار د  نیکه اول  یموقع

 ؟یبزن نیرضا رو زم ی . عزم کرده بوددمید

 !نه_

 !ی زد  ی:ولرضا

 به عرش؟  ای زنهیم نیآدم و زمعشق _

 .برهی به عرش م  یکیموقع نزد  زنه،یم  ن ی، زم  ی : موقع دور رضا

 ...االن_

سرضا ابرا  وسط  بد  کنم یم   ری :االن  رو  بله  اگر  مخصوصا    ی . 

 !امشب

 ؟ یکنی م ریکجا س یگفت _گفتم  طنتیش با

  :وسط ابرارضا
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 !کامل بگو_

 !:گفتم کهرضا

 !دوباره بگو_

 ! خوب شد ؟ کنمیم ری ابر ها س:االن وسط رضا

 کنم ؟  حیجمله آت رو تصح_

 .نگاهم کرد یسر درگم با

 بکنم ؟ حیتصح _

 !:بکنرضا

 قلبم  گوش دادم  تمیو بستم. به ر چشمام

 !ما  میکنیم ر ی...س ریاالن...وسط....ابرها...س_

 ...؟  یعنیگرفت : یرنگ خوشحال صداش

 .و بر گردوندم  روم

 هجران ؟ امیگذشت ا  یعنی:  رضا
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ز  ی تو تنها  و  رفتم  قربان صدقه صداش  بار  هزار  لب    ریدلم 

 ...گفتم :آره

 .عشق نگاهم کرد با

 اسمت احمدرضاست؟  دونستمی نم یراست_

 !کننی احمد صدام م شتر ی: تازه برضا

 ؟ی جد_

  بگه ی ز ی چ نکهیا قبل

 .گوهر بانو تمام حس خوبم و خراب کرد  ی صدا کبارهی

 ...نداره که تیبانو: بچه ها خوب گوهر

 ؟ ی مادر جان. شما چرا بلند شد میای:م رضا

 !رمیجلو داد: اومدم وضو بگ  یبانو شانه هاش رو کم گوهر

 ؟  دینماز بخون دیخوایاالن م یعنی:رضا

 !قرآن بخونم خوامیبانو :نه م گوهر
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رفت.   یپشت  اطیتوجه به من از کنارمون رد شد و به ح  بدون

بزنم! رضا    یداره اما نخواستم حرف  یاحساس کردم که مشکل

چ به س  ی زی هم  رضا  دست  بود.   ده شب    نه ینگفت.ساعت 

 افسانه خانم ؟ ی نگاهم کرد : تو فکر

 !ستی ن یمهم زیچ_

 دی تو فکرت هست با  یباشه هر چ  ادت یداخل! و    میبر  ای:برضا

 !داخل تا شر نشده می! فعال بریبه من بگ

شد و    ییراینگفتم و دنبالش راه افتادم. رضا داخل پذ  ی زیچ

 .من وارد هال شدم

 ن؟ یدیشد بابا ؟ به تفاهم رس   ی:چ  دم یحاج بهمن و شن   ی صدا

ن  ییصدا در  رضا  صدا  ومدیاز  جاش   به  که    ی و  بانو  گوهر 

 .دمیه بود رو شنچطور خودش و رسوند دونمینم

، افسانه جون  فکراش و   نیگفت :حاال  حاج آقا فرصت بد 

 !قسمت باشه یبکنه بعد انشاهلل هر چ
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 !کج شد  لبهام

 .حاج آقا گنی:اره گوهر بانو راست ممامان

تر در برابر و خان و خان    ک یبهمن : ما گرذنمون از مو بار  حاج

 !زاده هاست

 !یزن یم  هی! چه حرف یحاج ی دار  اری:اخت آقاجون

گوهر بانو    ی به حرفاشون گوش ندادم. نگاه ، رفتار و حرفا  گهید

بد م  ی حس  م  دادیبهم  ذهنم  تو  که  بود  رضا  فقط  اما    ی . 

 .کردیو قلبم و آروم م د یچرخ

 افسانه ؟ شدیچ_

گل  ی صدا بود.  و کنجکاو    یستاره  وارد شد  هم پشت سرش 

 .شد بهم رهیخ

 .هام و جمع کردم  زانو

 ....ونمدینم_
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! دونمی به پام زد :کوفت و نم  ی شد و لگد آروم  کمینزد  یگل

 ا یگفت ؟ مخ خراب تو رو زد آخرش    ی؟ چ  شدیچ  نمیبگو بب

 نه؟

 ! :زده ظاهراًدیخند ستاره

 هوو _

گفت:چ  یگل دار  یبلند  افسانه  الخالق!  جلل  ؟  زد   ی ؟ 

 ؟ ی ذاریسرکارمون م

 ! دونمی م دیچشمک زد  :بع ستاره

 !یگل گمی راست م_

شوهر    یافسانه ؟ تو که...تو که گفت  یگیم  یشوکه گفت:چ  یگل

 اَخه! ؟

 ...ی شوهر آره ول_

 !آقا رضا نه  ی:ولستاره
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 !نیا گهیم یچ  نمی:سِت...ساکت شو ببیگل

 عاشق بشم ؟  خورهیبه من نم_

عاشق بهرام زبون باز    ی! اگر احساس داشتخورهینم:نه واال  یگل

 !ی شدیم

بند و    ی؟ اون اشغال ب  یکنیم  سهیمقا  یو با ک  یبرو بابا! ک_

 بار و با رضا ؟ 

پنج   نیهم  یکه بگ  ی خوای:رضا ؟ چشم آقا جون روشن! نمیگل

 !ی عاشقش شد ی ا قهیدق

 ؟  کنهی م  یچه فرق_

  ی حرف زده باش! نکنه باش قبالً هم  کنهیفرق م  یلی:خیگل

 افسانه ؟

 موندم ساکت

 !:با تو ام افسانهیگل
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 خوامی ! فعال م  ا یکن   یاعصابم و خراب م  ی ! دار  یولم کن گل_

 !فکر کنم اصال. برو اون طرف

 .سمت زخت خواب ها رفتم و تشکم و پهن کردم  به

کردم به غرغر    ی پتو کشوندم. سع  ری و خودم و ز  دم یکش   دراز

سع  یگل  ی ها ندم.  سعکر  یگوش  نکنم.  فکر  بهرام  به   یدم 

چ تمام  و  نکنم  فکر  بانو  گوهر  رفتار  به  و    ی ها  زیکردم  بد 

 .گذاشتم کنار و تنها به رضا فکر کردم 

به دست    ی مرد  به و  احساساتم  افسار  بود  تونسته  که خوب 

 .رهیبگ

بود که انگار   قی دوست داشتن اونقدر عم  نیداشتم و ا  دوستش

 !خواستش یداشته. تمام وجودم م  شهیدر قلبم ر  ی دراز  انیسال

اون بود    ی شده بود و تنها حرفها  یقیموس  نیبرام بهتر  صداش

 .کردیکه آرومم م

 بود ؟ یعشق نبود ؛ پس چ  نهایا اگر
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عشق    دوننیاز آدما نم  یلیخ  گفتیم  امرز یجون خدا ب  خانم

 .زننیو حرفش و م هیچ

 ؟ یدونیخانم جون شما م گفتم

قلبت براش کنده شد و با    یموقع  هی، گفت اگر  ! گفت  دیخند

  ی ؛بدون عاشق واقع   ی فکر بد کردنش بهت هم ازش متنفر نشد

 !یهست ی ا

اگر بهم بد کنه؛باز    نکهیو با فکر ا  شدیبراش  از جا کنده م   قلبم

 هم دوسش خواهم داشت 

 .بودم که عاشق شدم  نیمطم 

. همون    دمیگونه ام کش  ی چشمم تا رو  ی و از  گوشه     انگشتم

با فکرش هم گونه   ی شده بود. حت  ده یکه انگشت اون کش  ییجا

 .سوختیام م

 !زده بودم  ییبایزدم و مطمئنم که لبخند ز  لبخند

||||||||||||||||||||||||||||||||| 
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 افسانه ؟ ی : تو راضمامان

 .انداختم نییو پا سرم

خونوداش    تینامزذ  ه یاما سر قض  هیپسر خوب  گهی:خان ممامان

غ البته  حاج  ریمخالفن..  میاز  کن  گهی.  جوابشون   . میبهتره 

 .بگه یبه حاج خوادیامشب م

با  مثل کردم.  نگاهش  و  آوردم  باال  و  سرم  ها  گرفته   دی برق 

 !اما نزدم  زدمیم یحرف

 “21.12.20 15:34 ” 

 ۱۸۳قسمت#

 !م:افسانه با تو اَمامان

 بگم مامان ؟ یچ_

 ؟  گهید هی: نظر خودت منفمامان

 !نه_
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 نظرت مثبته؟  یعنیبا تعجب گفت :   مامان

 ! انداختم و آروم گفتم : آره نییو پا سرم

 عموت...؟ ی :نکنه از لج بهرام و خانواده مامان

 !نه مامان ! از لج اونا خودم و بدبخت کنم؟ _

راضمامان اقات    ی شد  ی:پس چطور شد که  ؟ اصال حاال که 

 آره ؟  یگ ینه تو م گهیم

  کنم یمن فکرام و کردم مامان. اگر الزمه با آقاجون صحبت م_

 !خودم

 !:افسانه ! خدا منو مرگ بدهمامان

 گفتم ؟ یوا مامان مگه چ_

 !افسانه ! معلومه از رفتارش ست ین ی: گوهر بانو  راضمامان

 با گوهر بانو ازدواج کنم ؟   خوامیمگه م_
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تو اون خانواده به   ی ری؟ تو م  ه یبچگانه چ  ی حرفا  نی: امامان

 ! هرحال

 م؟ یدار ال یبه کار ل  کاریاالن مثال ما چ _

 ! یستین  الی! تو مثل لی فرق دار  الی:تو با لمامان

و درسم و    کنمی خودم و م  یندارم زندگ  یبه کس  ی من کار_

 ! خونمیم

 ؟ ی شد یکه راض   یدرس بخون  ذارهی: بهت گفته ممامان

 ی ! نظر من مثبته و پاگهینکن د  ییاره گفته. مامان بازجو_

 !هم هستم زی همه چ

مامان نگاه   ی گفتم که با وقاحت به چشم ها  یرو در حالت   نهایا

 .کردم یم

 ! افسانه ی د ی! تو آخر منو دق م واشتری دهی بر سی:گمامان

 !شد و رفت. در و هم محکم پشت سر خودش بست بلند

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
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از اون چند ماه به    ی زی ماه گذشت و تنها چ   نیچند  اد یکه 

سرسخت آقاجون و بحث و دعوا تو خونه   ی دارم مخالفت ها

 !داد تیبود. باالخره بعد از چند ماه اومدن و رفتن رضا ، رضا

 .رفتم یم  یدانشگاه شی به پ دیبا

زود    یلی. خ  می کن  یشد بعد از سالگرد خانم جون عروس  قرار

ماه اون سال رسما عروس حاج   ی روزها گذشت و من در د

 .بهمن شدم

////// 

که تو تنم    ی دیبه خودم نگاه کردم ؛لباس عروس سف  نهیآ  ی تو

 .دادینشونم م بایبود ، ز

باز بود. رژ   شترشیمدل ساده داشت و ب  کی  میمشک  ی موها

 .چهره ام و تو چشم کرده بود یلب هام کم  ی رو  یلب زرشک

 بغلم کرد  یسرم افتاد و گل ی عروس رو   چادر

 !سرتق من ی:دورت بگردم آبجیگل
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ز  به لبخند  بهش  و  برگشتم  آراسمتش  اونم   یی بایز  شی دم. 

 .کرده بود

دو ماهه اش تو بغل ستاره بود که نشسته بود. به سمت   نوزاد

گل پسرکِ  و  فر  یستاره  اسمش  عشق    دیکه  با  و  رفتم  بود 

فر بگ  د ینگاهشون کردم. خواستم  بغل   ی گل  ی که صدا  رمیو 

 اومد 

 !! بدو افسانهدی:آقا دوماد از راه رسیگل

زدم و چادرم و جمع    د یدست فر  ی رو  ی زدم و بوسه ا  لبخند

 .رفتم رون ی ب شگاهیکردم و از راهرو آرا

نگاهم   رهیبود. رضا جلو اومد و خ  ستادهیدر ا  ی بردار جلو   لمیف

 .کرد

 ! :  سالم عروس خانوم رضا

! دلشوره میشدیرسما مال هم م  گهید  یزدم. تا ساعات  لبخند

 .داشتم
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بآورد و ن  کیسرش و نزد  رضا   رون یفس داغش رو  گردنم  

 .داد

 هجران گذشت ؟ امیا ی دی:  درضا

  . گونه اش نشست ی کج کردم و لب هام رو  یو کم صورتم

 م یکرد : عروس خانم هنوز محرم نشد  یجذاب  ی خنده    رضا

 ...ها

 . خجالت نگاهش کردم با

ثبت   خوامی...جلو تر! منجایا  ی ا یب  شهیبردار م   لمی:خانم فرضا

  م یشونیبگم ، لباش رو پ  ی زیمن چ  نکهیلحظه و قبل ا  نیا  یکن

 .د یچسب

 !تنم داغ شد همه

بود و من قرمز شدم.    میشونیلباش مماس پ  هی...دو...سه ثان کی

که قشنگ بود!   یکه گناه بود! گناه  یبود! لذت  یلذت قشنگ
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ع  یقشنگ ع  بی که  م  یبیبود!  مردم  رضا   گفتنیکه  و  و من 

 ؟ میشده بود یهمه چ  الیخیب

کرد. در و باز    تمی هدا  نیدستم و گرفت و به سمت ماش  رضا

بردار ادا  لمیف نیدورب ی کرد و من سوار شدم. در و بست و تو

 !درآورد 

 .و رضا از سمت راننده سوار شد  دمیخند

 ! نداشتم ی انرژ نقدری وقت ا چیه می زندگ ی :تورضا

 ! طور نیمنم هم_

باز  با گلم  با حرکت عج   ی دست  رضا  و  و    نیماش  یبیکردم 

  . روشن کرد

 ؟  یکنیم ی نجوریچته چرا ا_

 !ی ای:گفتم از فکر در برضا

 !وونهید_
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 رضااا _

 :جانم؟ رضا

نم_ رضا  شهیباورم  آقاجون  محمد    تیباالخره  باالخره  داد! 

 !ست خوردشک نیحس

 !دو تا عاشق و نداره ییجدا دنیتحمل د ای: دنرضا

 ...؟موننیهمه عاشق که از هم جدا م  نیپس ا_

تا    کننیم  ی ... وگرنه عاشق ها هر کارستنیعاشق ن  دی:شارضا

 !باالخره بهم برسن

 و مجنون ؟  یلیو فرهاد ؟ ل نیریش_

 !زنمی حرف م یواقع ی :اونا که قصه است! من از عاشقارضا

 !می هست یواقع ی چقدر خوبه... که ما عاشق ها _

  !برگشت و چشم در چشمان من دوخت ی لحظه ا رضا
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نگاه    کیکه    یفهمی! م  یفهمی م  یعاشقانه ...اگر زن باش  نگاه

و چه   سازهیتو م  ی برا  ییای، چه دن  ی ا  ه یچند ثان  ی عاشقانه  

 .کنهیطور قلبت رو وادار به عاشق شدن م

شن  گنیم با  فقط  م    دنی زنها  عاشق  ولشنیحرفها  من   ی... 

با لمس شدن دست، خ  دنی زنها به جز شن  گمیم   ره ی حرفها 

گاه ،  لبخند زدن ها و تمام حرکات که    یگاه و ب  ی شده ها

 !شنیخاص باشند، عاشق م یکم دیشا

 ی فرق  گه یو د  دنیها  دل م نگاه مرد  تیبه محبت و امن   زنها

پهن داشته باشه و قد و باالش رعنا باشه   ی که شونه ها  کنهینم

 !نباشه ای

تمام شد و آخر شب من و    یو خوش  یبه خوب  یعروس  شب

 .میشهر شد یرضا راه

  بغلم کرد ونیگر مامان
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راض_ اگر  ما   مادر!  باش  خودت  خاطر   مینبود  یمواظب  به 

گفت  یتینارضا بود.  زندگ  میخانوادش  تلخ    تیکه 

بگ  نیا  مینشه...نخواست صورت  که    یول  رهی ازدواج  حاال 

ما هم هست. خوشبخت شو    زیتو هست و عز   زی گرفت...رضا عز

! الاقل    دمیکش  ادی! من زجر زاریافسانه! غم به دل مادرت ن

 ! توخوشبخت شو

  .نگاهش کردم  یاشک ی . با چشم هادی رو بوس صورتم

 !:آقا رضا جون شما و آرامش افسانه  ستادیرضا ا ی جلو مامان

جون شما و جون افسانه نه! جونِ نا آرام  ” دلم تکرار گردم  ی تو

چ پا  خورهی م  یبدرد  بود  گذاشته  رو  رضا  جون  مامان   ی ؟ 

 ” !آرامش من

 !راحت باشه  التونیسر تکون داد:خ رضا

نم   الشیخ خ   شد یراحت  ه   الی!  ها  راحت    چی مامان  وقت 

 ! شهینم
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  ی منو رضا چرخوند  و رو  نیهم نگاه با صالبتش رو ب  آقاجون

 .د یسر من و بوس

 ...دخترم  یبش ری:عاقبت به خ آقاجون

 .دمیدیچشماش م ونیم یدلتنگ   ایدن ایدن یبود...ول محکم

اشک  یخداحافظ  باهاشون صورت  با  و  ماش   ی کردم    نیسوار 

 .با رضا نزدم یحرف اد یبه خونه ام ز دنی شدم. تا رس

 !ها میدی:عروس خانم رسرضا

از    یزدم و دنبال رضا راه افتادم. خونه من و رضا ، بخش  لبخند

 .خونه پدر و مادرش بود

  وار یکه انتها و سمت راستش با برداشتن د  ی متر ۲۴اتاق    کی

 .. اون  اتاق خوابمون بودشدیوصل م  ی به اتاق دوازده متر

ما بود و آشپزخانه هم که با    منیهم نش  ی متر  ۲۴قسمت    اون

 .مشترک نایا یحاج

 .میاون ها بود ی خونه  ی با اونها و تو  ما



Page 717 of 1486 

 

///////// 

با د  چشمام باز کردم و  رو  ۱۱ساعت  که    ی عقربه ها  دنی و 

 .، سر جام نشستم  دادینشون م

تخت کنارم گذاشته   ی که رو  یاز رضا نبود. به شاخه گل   ی خبر

 .گذاشته بود  ادداشتی  هیبود نگاه کردم و لبخند زدم . کنارش  

  و برداشتم و توش و خوندم کاغذ

.. منو ببخش که تنهات گذاشتم روز زمیعز  ری به خ  صبحت“

.  گردمیاومد مجبور شدم. ظهر برم  شی پ  ی کار  هی!  یاول عروس

 ” نره.   دوستت دارم، رضا ادتی ی صبحانه مقو

دوش گرفتم. لباسام و    هیتر شد. بلند شدم و    قی عم  لبخندم 

آزاد   دم یخشک کردم. شونه کش  یو موهام و کم  دمیپوش و 

 .گذاشتم.  از اتاق خارج شدم

 ...گوهر بانو لبخند زنان گفتم :سالم مادر جان دنید با

 !کرد. موشکافانه اهمنگ
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که  ی کرد ی؟ تو که تو ده زندگ  یصبح چ یسالم مادر. ول  _

صبح! تو که مثل فروغ و مهربانو   یبگ  م یو ن  ازدهیبه    دی نبا  گهید

 !یکه تا لنگ ظهر خواب باش ی تو شهر نبود

کردم   ی؟ سع  فی تعر  ایطعنه بود    دمیخشک شد. نفهم  لبخندم

 .ارم یخودم ن  ی به رو

 .شدم داری ب یخسته بودم. اصال شوکه شدم وقت یلیخ_

 .نشستم . به صورتم نگاه کرد کنارش

 ! دهیبانو:رنگت پر گوهر

  من؟_

 ؟ شبی د ی شد تیبانو : مگه اذ گوهر

 .انداختم  نییخجالت سرم و پا با

 ؟  ی بانو:درد که ندار گوهر

 .کردیدرد م یلیداشتم. دلم خ درد
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 ...ممنونستمیبد ن_

 ی کاچ   نیبانو : رنگت مثل گچ شده! اشرف...اشرف مادر! ا  گوهر

 !افسانه بخوره  اری که گذاشتم و ب

مثل مادرم  نکهیخجالت نگاهم و به انگشت هام دوختم. از ا  با

  ی ن یه  دنمیدکرده بود، خوشحال بودم. اشرف با    یابراز نگران

 ؟  دهیرنگت پر  نقدری :افسانهههه! تو حالت خوبه ؟ چرا ادیکش

حال نبودم. خب من کم خون بودم    یب  گفتیهام که م   نقدریا

 .کردمیباشم. احساس ضعف م تیبود اذ  یعیو طب

 !خوبم اشرف جان_

و گفت:داداش امر کرده همش و    د یمحبت برام صبحانه چ  با

 !ی بخور دیبا

 .زدم. اشرف برام لقمه گرفت و دستم داد   لبخند

اشرف. تو پاشو برو سر به غذا بزن!    خورهیبانو: خودش م  گوهر

 !رسنیم  نای ا میاالن ابج
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 ؟ می هول گفتم : مگه مهمون دار با

بگ  نکهیا  قبل را  اومد.   رمیجواب سوالم  در  به صدا  ؛زنگ در 

 .دختر و عروسش اومده بود خاله با

 .کردند و وارد شدند یکوتاه سالم

بود رو    دهیکه اشرف برام چ  ی صبحانه ا   ی شدم تا سفره    بلند

: گوهر... مگه خانواده عروست دمی خاله رو شن  ی جمع کنم. صدا 

 اوردن؟یصبحانه ن

 !خواهر  دونمی بانو: چم گوهر

 !:انگار که دخترشون رو دستشون مونده بودخاله

همه راه    نیهم سختشون بود که ا  د یعروسش اضافه کرد :شا  و

  انیتا شهر ب

م  نفسم  . م  دونستن یگرفت  بانو:  شنومیکه صداشونو  گوهر   !

 !بخت و اقبال احمد  من بود نمی. ایآبج ست یمهم ن ادیز
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کردم! فقط به خاطر صبحانه ؟ که خود حاج بهمن گفته   بغض

ن گفته بود؛ به خاطر  ! که خود حاج بهمن به آقاجودیاریبود ن

قلبش گرفته  بود ، گفت    یکم  میکه آخر شب عروس  ری عمو کب

 !ر یکب شی پ دی.  بموندیاریصبحانه ن

رو بلند    ینی. اشرف سآوردیم  نییشأن من و پا  نجور ی ا  حاال

 .کرد و به آشپزخونه برد

 ششون یپ  خواستیاز حرفاشون خراب شده بود.  دلم نم  حالم

لب   ی که رو  ی اما مجبور بودم. با لبخند کج و کوله ا  نمیبش

پذ اتاق  به  بود  ها  ییرایهام  نگاه  مقابل  و   قشونیدق  ی رفتم 

 .نشستم

 عروس خانم ؟ ی:خوبخاله

 .شما  یممنون خاله جان. به خوب_

  همه جوش زده؟ نیچرا پوستت  ا زمی : عزخاله

 !که ستین ی طور  ی: ولدمیبه صورتم کش یدست
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  .به خاطر اصالح کردنه:خاله جون اشرف

  .پوزخند زد و دخترش پشت چشم نازک کرد خاله

 ...؟  ی : قبال اصالح نکرده بودخاله

 .کردم نگاهش

 !ی : خب قبال هم نامزد کرد  خاله

 چرا بهم خورد ؟  یراست

ا  خی افسانه  برا  نیکردم.  با حرص گفتم:  نبود!   ی همه صبور 

 .دونهیکه الزم باشه رضا م  ی زی؟ هر چ  دیپرس یم یچ

نبود!   ی کرد:بله خاله جان. اون که اصال نامزد  تمی حما  اشرف

و    د یاسم بود! مثل همون که شما برا دخترتون گذاشت  هیفقط  

. خوانیکه نم  ننیب یم شن یبچه ان بزرگ م یعنیآخرش نشد. 

 ! دختر خاله ی جلو برا ومدیخب پسره  هم ن

افسانه    دمیاشرف جان من شن  ی به ابروهاش داد:ول  ینیچ  خاله

 !کردن غهیو پسرعموش ص 
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باز شدن درب   ی چپ چپ به گوهربانو نگاه کرد. صدا   اشرف

  رضا:مامان ؟ ی هال اومد و پشت بندش صدا 

 ... من آروم گفتم : رضا اومد و

با    عیسر  و و داخل هال پرت کردم و رضا  بلند شدم. خودم 

 !خانوم کم یلبخند زدم:سالم عل دنمید

 .یخسته نباش زمی سالم عز_

 ! انگار می؟ مهمون دار نجاستیا ی:ک رضا

 خاله؟  ی: سالم احمد جون. خوبدیچ یخاله پ  ی صدا

 .کرد:سالم. ممنون  ی زیاخم ر رضا

 .ما خاله. زنت هم روش باز بشه شیپ   نیبش ای:بخاله

  .رم ی: من برم فعال دوش بگ رضا

 !من نگاه کرد:افسانه لطفاً لباسام و آماده کن  به

 !دلم  یییییی:آدی کش  ری دلم ت  ریز   هویزدم و رضا رفت.    ی لبخند
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افسانه ؟ آخه صبحونه هم   ی:خوبستادیا  کمینگران نزد  اشرف

 ...راتب  ارمیانگور ب ی   رهیش کمی ایدختر! ب ی نخورد

 دختر ! مگه بار اولت بود؟ ی ایم یلم ی:  چه فخاله

 شما ؟  دیگیم یهام گرد شد . غربدم :چ  چشم

ا  خاله م  ر ییتغ  نکهیبدون  گفت:  بده  حالتش  دخترا    گمیتو 

 ...که قبالً  ینه کس ادیدردشون م  نجوریا

  !گفت:تمومش کن خاله تی با عصبان اشرف

 .به سمت اتاق خودم  دیدست منو کش  و

؟ چرا به خودت    ی فکر کرد  یاشرف! ... خانم شما چ  سایوا_

  ب ی؟ چرا منو تخر یحرف بزن ی نجوریکه با من ا ی دیاجازه م 

 ؟ یکنیم

 عروس ؟ ای یگرفت ی:گوهر... کولخاله

 ! بانو:برو تو اتاقت افسانه گوهر
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؟ اگر دختر    ی! به چه حقکنهیم   نیخانم داره به من توه  نیا_

 ؟  دیری گیم افهیمنه  که برام ق  ری شما رو رضا نخواسته تقص

 ن یا  دنیبود. خاله با شن   ده ی. اشرف بازوم و چسب  دیلرزیم  بدنم

حرف من صورتش قرمز شد:دختر من صد تا خواستگار بهتر 

 ...ی رضا داشت ول

ن  یزدم:ول   پوزخند  که  زور  نخواست!نخواسته  چرا ستی رضا   !

  ؟ یکنی م یلحرصش و رو من خا

آویدهات  ی :دختره  خاله تو  اگر  نم   زون ی!  تو  ی شدیرضا  اگر   !

رو به دختر من    دهیرنگ پر  ی تو  دیچرا با  ی کردیجادوش نم

 .دادی م حیترج

ربط    یب  ی با حرفا  نیکه حاضر  دیریبدبخت و حق   نقدر یشما ا_

 ...اما دی من دل خودتونو خنک کن بیو تخر

باز    یلیس  ی صدا و  آورد. چشمام  خودم  به  منو   ، صورتم  تو 

 !سوختیکردم. قلبم گرفت! صورتم م
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 کار یو ناالن گفت:مامان چ  دیگوهر بانو رو از مقابلم کش  اشرف،

 ؟  ی کرد

به عقب رفتم و رو گرفتم. وارد اتاق شدم و در    یبغض قدم  با

ا رنگم نگاه کردم و مقابلش که    ی و بستم.  به مبلمان قهوه 

بود. به در حمام نگاه   یچوب  ی قهوه ا   ز ی م  ی رو  اهیس  ونیزیتلو

 .ومدیآب م  ی کردم. صدا

اتاق رفتم و به     ی صورتم گذاشتم. به سمت انتها  ی رو  دستم

متصل بود   ی و چهارمار  تسی. اتاق ب دمیبه طرف راست چرخ

 .اتاق ها رو برداشته بودن نی ب واریو د ی به اتاق دوازده متر

تخت خواب دونفره نگاه کردم و خودم رو تشک انداختم.   به

 !حتما صورتم قرمز شده بود

که  رضا از حمام خارج شده.   داد یدر حمام نشون م  ی صدا

 .سرم و تو بالش فرو کردم
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؟ حاال    یینجای تخت کنارم نشست:عه تو ا  ی بعد رضا رو  یکم

 ... تو بالش ی سرت و کرد نجوریچرا ا

 !بخوابم خوامیم_

برات کباب کنم    خوامی م  اطیح  میبر  ای. بدمیجگر خر  ای: برضا

 .ی ریجون بگ ی بخور

  .به گلوم فشار آورد  شتریب بغضم

 ...بذار برا بعد _

 ...چون ی بخور دی: االن بادیکش دستمو

 صورتم با تعجب گفت: چرا صورتت قرمزه ؟  دنید با

 ...ست ین ی زیچ_

 ؟ ی کرد هی:گررضا

و خودم و تو بغلش انداختم. کمرم    دیحرفش بغضم ترک   نیا  با

 .و نوازش کرد
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 ...... خانوممزمی افسانه جان؟عز شدهی: چرضا

 !گرفتمینم آروم

 شده؟ی که ...قربونت برم بگو چ دی :  دلم ترکرضا

نبا  استیبودم! س  بچه و جر  گفتمیم  دینداشتم!   ی و شوهرم 

 ف یبچه بودم! تعر  یول  زدمیبه اختالف ها دامن م  دی! نباکردمیم

 .که داغونم کرده بود  ی زیکردم هرچ

اذ  ری :تقصرضا من  خاطر  به  کردم  ی شد  تیمنه!  اصرار  من   !

تنها نباشن. خودم درستش    نای مامان ا  میکن  یزندگ   نجایا  نیایب

مستقل    گه ید  ی جا  هی  م یریتحمل کن! م  کمیافسانه.    کنمیم

 ...میشیم

! گفتیطور م  نیمن ا  ی دلم آروم گرفت. قشنگ بود که برا  ته

ممکنه فکر    ی نطوریا  دونستم یقشنگ بود اما من بچه بودم! نم 

 !خودش و خانوادش فاصله بندازم  نی ب خوامیکنه م
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 ی من شروع شد. زخم زبون ها  ی اون روز جهنم زندگ  ی فردا  از

هام   ی . اشرف به خونه خودش رفت . جارشدیگوهربانو تمام نم

همه    ادیهم بدتر از گوهر بانو بودند. از صبح تا ظهر که رضا ب

رضا نم   ی جلو  ی . ولکردیم   رمی و تحق  دیکشیجوره ازم کار م 

 !دادی پس نم

 .کردیم  هیازم گال فقط

م   رضا ناراحت  ازم  و درک   دیبا  گفتی. مشدیکم کم  مادرم 

 !بود دهیفا یاما...اما ب دادمیم حی! براش توض یکن

 .رضا مراقبم بود  میباردار  ی دوره    ی زود باردار شدم. و تو  یلیخ

 طی، شرا  یعل  ر ی اومدن بچه که اسمش شد ام  ا یاز به دن  بعد

ام  ، بانو  گوهر  بود.  شده  تر  سخت  دامن   یعل  ریبرام  تو  و 

 .فرستاد یخونه م ی و من و مدام دنبال کارها گرفتیم
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تش کنم! ناراح  خواستمی! نممیاز اونجا بر  شهیگفت که نم   رضا

نم دلم  هم  بهمن  حاج  خاطر  سع  خواستیبه  کردم    یبرم. 

 !درست بشه ، اما نشد یتحمل کنم تا همه چ

 !بدتر هم شد تازه

////////// 

 ” ۷۲ ی د  ازدهی“

و بلند شدم. از شدت درد    دمیو براش  پوش  یعل   ری ام  ی لباسها

 .دمیکش یکمرم ، آه

 ؟ی :مامانیرعلیام

 جونم؟_

نگ  شه ی:میرعلیام بهش  اومد  از حموم  بابا  که   تت یاذ  یاالن 

 کردم ؟ 

:اگر  دمیغد اما مظلومش نگاه کردم و صورتشو بوس  ی چهره    به

 !گمیمنم نم ،ینکن تیمامان و اذ  گهید ی قول بد
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 :قول ...قول ...قول دیذوق بغلم کرد و صورتم و بوس با

 .اومد رونیب دهی و رهاش کردم. رضا لباس پوش دمیکش لپشو

  کراست یبودمش و اون    دهیاز سرکار برگشته بود من ند  یوقت

حال جواب داد    یسالم کردم. ب  نیهم  ی به حمام رفته بود. برا

که به سمتش رفته بود و در آغوش گرفت و قربون    یعل  ری و ام

 .صدقه اش رفت 

 .... خواستمیرضا جان م _

و از خودش جدا و کرد    یعل  ریبه من محل بده ، ام  نکهیا  بدون

 .و به سمت پنجره رفت تا پنجره رو ببنده

 !رضا با تو ام_

 !:بگورضا

 ....که هی چه رفتار نیا_

 .حرفم اومد و مانع کامل کردن جمله ام شد ی رو رضا
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 !مادر جون ش یبابا برو پ ر ی:امرضا

 .رفت و در و بست رونیاز اتاق ب یعل ریام

 ؟  هی:چرضا

 ؟ یکنی رفتار م ی جور  نیرضا چرا ا_

  ی مادرم و بکن   ی گله    ی خوای: افسانه ، جان مادرت اگر مرضا

 !حوصله ندارم 

! ی خونه ببر  نیمن و از ا  ی به من قول داد  شی چهار سال پ _

جنابعال  ی بردیم مادر  از  حرف  عمرم  کل  قدر  روز  هر    ی که 

مامانم و اومدن رفتنش، بگم   نخورم! چقدر موقع تلفن کردن

 !اره گوهر بانو هوام و داره

 ؟  رونی برم ب ای یکنی:تمومش م رضا

برم    ینذاشت  یخسته شدم! تو حت   گهی؟ من د  ی چ  یعنیرضا  _

 !دانشگاه 

 !داشتم کارت ی:من نذاشتم ؟ من چرضا



Page 733 of 1486 

 

تو دامنم که مادرت خوشحال باشه! با شکم   یتو بچه گذاشت _

برم؟   شدیخونه چطور م  نیا  ی جلو اومده و با بچه و کل کارها 

،    رهی امسال هم شروع کردم برا کنکور بخونم ، مامانت چپ م

بهم! خب بعد چهار سال به قولت  عمل   دهیم  ر ی گ  ادیراست م

 !می کن مستقل بش

مبل نشست و کنترل و دستش گرفت:سرم درد    ی رو  ال یخ  یب

 !بعد ی افسانه. لطفاً بذار برا کنهیم

 ن یدستش زدم. کنترل رو زم  ری نگاهش کردم و ز  تیعصبان  با

 .افتاد

همه بغض که   نی ! از اری همه تحق  نی! از اکنهیسر منم درد م _

م داره   ام  اکنهیخفه  از  به   نی!  تو  آرزو که کشتمشون!  همه 

داد  قول  دادی مادرم  قول  و    ادتهیرضا!    ی !  تو  جون  گفت  ؟ 

 ام؟ ی؟ چقدر کوتاه ب  یآرامش لعنت  نیآرامش افسانه ! کجاست ا

تو دلگرم کنم؟   هعاشقان   ی چقدر صبر کنم ؟ چقدر با نوازش ها

 ی د نذاشت! اقا جونم که مُرکشمی نم  گه یرضا من خسته شدم د
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  نجا یا  ی خواهرام. منو آورد  شی مامانم. پ   ش یهفته بمونم پ  هی

  کم یو    ی ایبعدش هم م  ی از صبح تا عصر سرکار  ؟ی که دقم بد

کنم ، حالم   یتا بخوام بغض خال  ی؟ ول  یکنیبا شعر منو خر م

 ؟  ی ری گیو م

 !ختی صورتم ر ی رو اشکام

 ...افسانه_

همش    ریروز خوش ندارم . همش تحق   هینگو رضا .    یچی ه_

؟ کجاست وعده    ی که بهم داده بود  یی! کجاست قول هانیتوه

 ی آرامش ؟ رضا تو با بهرام چه فرق   ی ؟ وعده    یخوشبخت  ی 

 ؟  ی دار

و به عقب هلم داد:رو مخ من نرو    د یبازوم و کش  تیعصبان  با

 !افسانه

  ی هفته مستقل زندگ  نیتا آخر ا  ای  کنمیتحمل نم  گهیمن د_

 ...ای میکنیم
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 ؟ یچ ای:رضا

چونه  ام گذاشت و آورد باال. چشماش اشک آلود    ری ز  دستش 

 .شده بود. دلم به درد اومد

 ؟؟  یچ ای:رضا

 .بگم ی ز ی چ تونستمینم

  ی ! برایعل  ریتو و ام  ی ؟ برا  زنمیسگدو م  ی: من دارم برا چرضا

کنم ؟  برام   کارشیمون! افسانه ، مادرمه! چ   نده یو آ  یزندگ

 ! بفهم زه یعز

 .چشماش اشک آلود  نبود  گهید

 یبغض داره. چقدر قورت بدم که نفهم  شتر یمن ب   ی :گلورضا

 مردت کم آورده ؟  ینیبب یوقت  ی؟ که نترس دم یمن هم بر

  افسانه ؟ یکنیم ی من باز  رتی :چرا با غرور و غرضا

با دختر    کننیم  ی باز  رتمیگفتم :هر روز دارن با غرور و غ  لرزون

 ندارن؟  رتی زنها غ یکنیخاله ات! فکر م
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 .و ام و رها کرد چونه

 !دارن  رتی زنها هم غ کنن،یمردا بغض م ی:وقترضا

 ! خونه نیاز ا می...برکنمی! خواهش م گه ید کشمینم_

 .: ندارم افسانه. پولش و ندارمرضا

 . ام یخرابه هم راض ی خونه  هیمن به _

 .ستی:شأن من خونه کوچک و خرابه نرضا

 توسط مامانته؟ ری شان من تحق_

درضا من  ن  گهی:مامان  استیشمر  تحملش  که     نقدرای .  هم 

  ستین بیو غر بیعج یگیم

  ش ی؟ زن بود؟ نبود که بفهمه چقدر حرفها و ن  د یفهمیم  چه

م و  قلبم  براسوزونهیها  بود  شده  مچاله  دلم  ها  ی .   ی چشم 

با  ن یغمگ اما  . تو شدی حاال حل م  نیمسئله هم   ن یا  دیمَردم 

 .ختمیصدام قدرت ر
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م_ فکر  خوامیمن...من  تو  تا  دِه.  ا  ی برم  حال    یزندگ  نیبه 

 !یکن

 .رم ی گیم  دهیتفاوت گفت:نشن یب  یخورد ول جا

 .گفتم ی من جد یول_

 .اریب زیبر ییچا هیطرف مبل رفت: به

 .میریفردا صبح م یعل ر ی رضا ، منو ام_

عصبان  نیا با  ه  تیبار  من  بدون  کرد:تو    ی جهنم   چ ینگاهم 

 .ی رینم

 ی وضع! که مادرت فکر نکنه ب   نیتا ...تا درست شه ا  رمیم_

 !کس و کارم 

 !  اریسگ من و باال ن  ی و:تمومش کن و اون ر رضا

  هیروان من توسط بق  ختنیسگت به خاطر بهم ر  ی کاش رو_

 !و گرفتم رضا  می! فقط من تصمومدیباال م
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 ...افسانه  ی، نذاشت رونیب یخونه گذاشت  نی :پات و از ارضا

فکر   یصبرم سر اومده.  گاه  گهی و گرفتم رضا. د  ممیمن تصم_

اآلنم که شدم کُلفتِ خونه حاج بهمن    یبهرام به زندگ  کنمیم

 !زنه ی، پوزخند م 

راجع اون لندهور   ی خوریزد:تو گوه م  ادیفر  تی با عصبان  رضا

 ... یکنیشرف فکر م  یب

د  و به  ضرب  با  داد.  هلم  خوردم.   واریهمزمان  سرم  پشت 

 .احساس کردم کمرم خرد شد 

که صورتم از درد مچاله شده  بود؛اروم سُر خوردم و    یدرحال

 .نشستم نی زم ی رو

هوا تکون    ی وار تو  د یو برداشت و انگشتش و تهد  ورش یپل  رضا

 داد 
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چرت و پرت ها    نیاز ا  گهید  کبار ی..    یعل  ری: به جان ام رضا

هم    یکوفت  یزندگ  نیکنم.  ا  کار یچ  دونمی، اون وقت م  یبگ

 .کنم یدرست م

اون چهار   ی در و باز کرد. سابقه نداشت تو  ینگران  بانو با  گوهر

 .بشه ی جد  نقدریمن و رضا ا ی سال دعوا

 چه خبره ؟  نجایبانو : ا گوهر

 “31.12.20 13:46 ” 

 ۱۹۳قسمت#

!  نگاش  ریبگ  لی ...تحو  ایرو به مادرش گفت: ب  ت ی با عصبان  رضا

ببر!   لذت  رو کن!  و  صدام  کردم.  بلند.  خان  دختر  رو  دست 

و لذت    نیمنو  بب  یشرف  یامانت خان بلند کردم. لذت ببر! ب

  ش ی منو آت یببر !  بچسب به خواهرت و زن منو بچزون. زندگ

 !بزن. لذت ببر گوهر بانو

 ...نگاه کرد:احمد یعصبان  ی بانو شوکه به رضا گوهر
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از اتاق خارج شد. ام  یب  رضا به سمتم   هیگر  با  یعل  ریتوجه 

 ؟ یخوب یاومد:مامان

عکس    دنیتمام عمرم. با د  ی کردم و زار زدم. به اندازه    بغلش

،   گذشتیکه حدود چهار  ماه از مرگش م  واری د  ی آقاجون رو

  ی زیچ  نکهیهق هق هام بلند تر شد. گوهر بانو بدون ا  ی صدا

 .رفت  رونیبگه اتاق و ترک کرد و ب 

 ی آروم گرفته بود. من اما به پهنا  یعل  ریدرد بلند شدم. ام  با

 .ختم یری صورت اشک م 

تختش درازش    ی بود. بلندش کردم و آروم رو  ده یبغلم خواب  تو

 .به در وارد شد ی که تقه ا دمیکردم. پتو روش کش

 بله؟_

لبخند گرم  حاج باز کرد.  و  اتاق  بهم زد و گفت    یبهمن در 

 :اجازه هست ؟ 

 .داخل دیی...بفرماکنمیند زدم:خواهش ملبخ متقابالً
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 .مبل نشست ی شد و در و بست. رو داخل

 دخترم ؟ یبهمن : خوب حاج

رضا   ی نداشت! دلم برا  ییبود! خوب معنا  ی سوال مسخره ا  چه

 ی. اون خسته و عصبانکردمیم  ی اونجور  دیتنگ شده بود. نبا

با من  م   دیبود.  آرامش  مثل  دادمی بهش  بودم  کرده  اشتباه   .

 !شه یهم

 ...بهمن: افسانه جان...بابا حاج

  .زد شی به چشمم ن یآقاجون افتادم. قطره اشک ادی

 ؟یبله حاج_

 !هیمشکل تو و احمد چ  دونمیبهمن : م حاج

 .انداختم نییو پا سرم

هم محکومش    شهیداد اما نم  شهیبهمن:به گوهر حق نم   حاج

 کرد. اون هنوزم تو رو مقصر مشکل خواهر و دختر خواهرش 

 ...یو از طرف دونهیم
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. من به خاطر درس خوندنم یحاج  دونمیحرقش اومدم:م  ی رو

خونه که شلوغ هست و رفت و    نیتو ا  تونمیهم که شده نم 

 .بمونم ادیآمد ز

  خواستی. نمهی . احمد دستش خالکنمیبهمن :درکت م  حاج

براش به وجود اومده.    ی مشکل کار  ی سریتو رو ناراحت کنه.  

نگران کنه   خوادمی . البته نمدهیبه منم نگفته. غرورش اجازه نم 

فهم   هیبق کنار  و  از گوشه  زدمیرو.  رفته  به خاطر   ری .  قرض. 

 !هو تند شد ی. عصبستیاون آدم سابق ن گهی د نیهم

 .انداختم نییسرم و پا یشرمندگ با

چند    ن یکردم. تا هم  دا یخونه پ  ه یمن براتون    یبهمن:ول  حاج

که  انشاهلل    شهی و آماده م   شهیتموم م   راتش یکار تعم  نده ی روز آ

 .دیمستقل بش

 ....که  ست یخجالت گفتم:نه الزم ن با
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! من به خان قول دادم نذارم آب تو دل دخترش  سی:ه  یحاج

 .تکون بخوره

 ...یه...آخه حاج اخ_

همه دبدبه و کبکبه بره    نیبا ا  ی حاج  ی خوای: تو که نمیحاج

 کوتاهه؟  ایکه دستش هم  از دن ینادر خان نید ریز

 ...ینه ول_

نداره. پاشو تا بچه خوابه ، بپوش ببرمت خونه و   ی:ول  یحاج

 !ینی ات و بب

 !شهیم  یشاک نهیبب ادیرضا ب یحاج_

. پاشو بپوش نگران ارهیکرده رو حرف من حرف ب  خودی:ب  یحاج

 .نباش

  شتر یرفت. بلند شدم. درد کمرم ب  رونیشد و از اتاقم ب  بلند

  .دمیشده بود. با ناله به سمت کمد رفتم و لباس هام و پوش
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ب  از نگاه  رونیاتاق  برم  و  دور  به  شدم.  هال  وارد  و   ی رفتم 

و آروم    دم یکش نییدر هال و پا  ره ینبود. دستگ   یانداختم. کس

پوش  رونیب و  هام  کفش  ح  دمیرفتم.  از  شدم.   اطی و  خارج 

 .نشسته بود نیماش ی منتظرم تو یحاج

 ی لیخونه خ  هیکردم.    دیو من ازش باز  میبه خونه رفت  یحاج  با

ما    ی برا  خوادیگفت م   یخوشگل بود که عاشقش شدم. حاج

، اشرف اومده بود. با اشرف   میبه خونه برگشت  ی اونو بخره. وقت

شده    داریهم ب  ی عل  ری . امدمیکردم و محمد  رو بوس  یاحوالپرس

 .با محمد بود  ی بود و مشغول باز

 ! :مامان گفت امروز دعواتون شداشرف

  نگفتم ی زیچ

احمد اومد خونه. رفت تو    رونی ب  ی :با آقام که رفته بوداشرف

ه فردام از  و برداشت بعد رفت خونه دوستش. ک  فشیاتاق  ک
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بهتره   بگم  بهت  گفت  بهم  سرکار.  بره  روز     یکیهمونجا  دو 

 ... تنهات بذاره تا

 ست؟ی بهتر ن یکرده گفتم:نگفت بغض

 !دلم  زی :عزاشرف

 !من دلم براش تنگ شده اشرف_

خجالتش  اشرف از  خدا  به  برم.  قربونت  دلتنگته  حتما  :اونم 

ن که  نمومدهیهست  بشه.   دونه ی.  چشم  تو  چشم  بات  چطور 

 ...مامانم گفت  دست روت بلند کرده

 !فقط  هلم داد _

 ... که االن شرمنده شده نقدری :به خدا ااشرف

خونه  _ تلفن  شماره  نکن!  ببشتر  و  دلم  درد  اشرف   ینگو 

 ؟ ی دوستش و ندار 

 !:نه جون تو اشرف
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 !کنم اشرف ؟ کاریپس من چ _

. فردا عصر نشده خونه شناسمی داداشمو م  نی:بابا من ا   اشرف

 ....است.  طاقت نداره که بمونه

که حاج  ی صدا بشه  بلند  اشرف خواست  اومد.  تلفن    ی زنگ 

 .زودتر تلفن و برداشت و مشغول شد

 .کردم یم ی نجوریا دیمن بود. نبا  ریاشرف تقص _

مرد اشرف هر  افسانه.  نکن  سرزنش  و  تحمل   دیبا  ی :خودت 

 .غرغر زنش و داشته باشه

 .زدم یجون ی. لبخند بدیخند

 ...که دوختم و ی راهنیپ  نیبب ای ب الی خی:باشرف

امام رضا!   ایبلند شد:    یحاج  ادیتموم نشده بود که فر  حرفش

 ؟  مارستانیکجا ؟ کدوم ب

 ی هراسون بلند شد. صدا. اشرف  ستادیا  ی لحظه ا  ی برا  قلبم

که درد    ییو محمد ساکت شده بود. گوهر بانو با پاها  یعل  ریام
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دستش و رو   یخودش و به هال رسونده بود و حاج  کرد،یم

 .اش گذاشته بود نهیس

تلفن و قطع کرد و باعجله به سمت   ی. حاجزدیدو دو م   چشمام

 .رفت  یخروج

  شدهی گو چبه خاطر خدا ب  یشده ؟ حاج    یچ  ی بانو:حاج  گوهر

 .بغل مادرش و گرفته بود ری ز اشرف

 ! تنها گفت :احمد  یحاج

 .حال افتاد  یبانو ب گوهر

 !:اشرف مراقب باش یحاج

 .... امی! منم م یحاج_

از ترس    مارستانیبه ب  دنی. تا رسدمینگفت. دنبالش دو  ی زیچ

حاج دمیلرزیم ماش  ی.  عجله  وارد    نیبا  و  کرد  پارک  و 

ممیشد  مارستانیب شددمیلرزی.  که  راهرو  وارد   ی جلو  می.  

 .می ستادیا رشیپذ
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 .. تصادف کردهنجای: خانم پسر منو آوردن ا یحاج

 :اسم؟پرستار

 !: احمدرضا فرهمند یحاج

و اون آقا از    می داشت    یبه همکارش گفت :مورد تصادف  پرستار

شده   ی تموم کرد! ضربه مغز  دی خبر گفت: تا رس  یهمه جا ب

 !بود

 و گرفتم  ی؟ کت حاج  گفتی رو م رضا

 ؟  گهیرض..ا رو...رضا رو م  ی حـ...ا...حاجـ.. _

راهرو آوردن.   ی . همون لحظه تخت و از انتها ومدیباال نم  نفسم

!  دمی. حلقه اش و ددمیبود اما دستش و د   دهیمالفه روش کش 

 !مطلق   اهِیشد. س اهی س زی. همه چ دمینفهم یچی ه  گهیو د

برم    چشمام و  دور  کردم.  نگاه  اطرافم  به  باز کردم.  درد  با  و 

 .اتفاقات ، صورتم در هم جمع شد ی ادآورینبود. با  یکس
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فقط خواب بود! به لباس هام نگاه کردم. خواب نبودم.   دیشا

. سرم و از تو دستم درآوردم. دستم  کردیبلند شدم. کمرم درد م

وا    یحاج  دنیتفاوت در اتاق و باز کردم و با د   ی. بزدیسوز م

 .رفتم

 .پف کرده بود چشماش

 ؟ ی : چرا بلند شد یحاج

 .دو رگه شده بود صداش

 !خونه میبر_

 ...که ست یت خوب ن: تو حال  یحاج

 ...که رضا  نی گفت یبه کس_

 .ادامه بدم  نتونستم

مجلسن. احتماال االن گوهر   ی : برادراش. دور راه انداز  یحاج

 . ده یبانو هم فهم
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ر  ی رو   یاشک  قطره بختیصورتم  ام    ی.  :بچه  گفتم  حس 

 !خونه  میتنهاست. بر

به سمت خروج  ی زیچ   گهید  یحاج به    ینگفت.  رفت و من 

 !که  کمرش خم شده بود دمیچشمام د

///”/////////// 

رس  به پمی دیخونه  خبر  نزد  دهیچ ی.  اقوام    ی خونه    کیبود. 

و   دیکش  غیجمع شده بودند.  وارد هال شدم. اشرف ج یحاج

ا  هیمو جلوم  بستادیکنان  کرد.  بغلم  بق  ی.  به  نگاه   عیحس 

 .کردم یم

  شدم؟ی م وهیب دیپدر مرده چرا با من

 ی سه ساله ام...! کز کرده بود گوشه    یِعل  ریافتاد به ام  نگاهم

.   کرد یم   هی. اشرف بلند بلند گرکردیم  ونیهال. گوهر بانو ش

  .خوب نبود  چکسیحال ه 
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ام   همونجا و  نشستم  هال  وسط  ستون  بغل    یعل  ر یکنار  رو 

 ی هاشدم به گل   رهی . خسته بود بچه ام! و من خدیکردم. خواب

 !فرش

و از رو    یعل  ریاز خانم ها ام   یکیبلند بود.    هیناله و گر  و  ونیش

پام بلند  کرد و تو اتاق برد. پاها مو جمع کردم. زانو هامو بغل  

 .شدم به فرش رهیگرفتم و بازم خ 

  نشیشوکه شده. ببر  چاره ی: ب  دم ی از زن ها رو شن  یکی  ی صدا

 .استراحت کنه

آب بخورم. نگاهش   ینفر کنارم نشست و ازم خواست کم  هی

 !نکردم

نبود رضا! مگه نکه عاشق ها  نی...انیا بهم   یواقع  ی رسمش 

؟ مگر نه هر    میبود  دهیمگر نکه غم هجران و کش  دن؟یرسیم

و بخوابونم و منو تو بغلت   ی. علریتا ام  ی موندی شب منتظر م

 شد؟ یچ؟ پس  یگفتیرو م  نایگوشم هم ر یو ز یگرفتیم
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! مگه کنهیکه مامانت روز م و خراب م  گمینم  گه یبه خدا د  ایب

باش   شهیم م  یمرده  مگه  کرده    نقدریا  شهی؟  ول  منو  راحت 

بگم دوست دارم. به خدا   امیب  خواستمی! به روح آقاجون میباش

 !برم ده خوامیگفتم م یالک

 ؟  ارمیتو ؟ کجا دووم م یکجا برم ب من

نبا  ی رینم  ییهم جا  تو  . ! رضا غم هجران تموم ی بر  دیرضا 

 !شد

کن بفهمم خواب بودم. رضا غلط کنم اگر    داری منو ب  ای، ب  رضا

  دارم یکن پاشم صبحونه درست کنم. ب  دارمیخونه بخوام ! رضا ب

بب دانشگاه    نم یکن  من  بگردم!  دورت   ، رضا  بودم!  خواب 

 !! تو برام باشخوامینم

 !هرشب بغلم کن و برام شعر بگو تو

. کنهی م  میزنها داره عصب  نیا  ونیش  ی کن صدا   دارمیب  رضا

 ! گهیکن د دارم یب
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ا  ی صدا  با اومدم . ستاره هم کنارش   ستاده یمامان به خودم 

 .بود

 ... : دردت به جونممامان

ا  هی . گردیبغلم کرد. بغضم ترک   و پا  ن یکردم بر   ان یاندوه که 

 !نداشت

ا  کیو    ستیب  ی   افسانه زندگ  ی ساله  مرد  عشق   شیکه  و 

 .از دست داده بود ی ا هیو در ثان شی زندگ

تو بغل   نقدریبود. ا  دهی چیپ  طیمح  یمن  تو  ی   هیگر  ی صدا 

اتاق   ریکردم که ضعف کردم.  ز  هیمامان گر بغلم زدن و تو 

 .تختم درازم کردن ی خوابه بردن و رو

کرد و در   رونیآب قند بهم داد. ستاره زنها رو ب  یکم  مامان

 .کردینگاهم م ختیریکه اشک م یحال

صداش    دم یهم اصال نشن  دی. شاستیخاطرم ن  ی ول  زدی م  حرف

 ...و
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شده بودم. مامان با   میپوش از دست دادن کل زندگ  اهیس  من

 .کردینگاهم م  ینگران

مامان اضافه کرده    ی غم به غم ها  هینشده بودم و    خوشبخت

 .بودم

رفت. ستاره هم رفت و   رونیحرف زدن ب  یبعد از کم  مامان

  ی ک یتار  ی روح که حاال تو  یب  د یشدم به سقف سف  رهی من خ

 .شدی م دهیناواضح د

 ! افسانه_

 جونم؟_

 ” !ها ینزن ییجا یرژ صورت نی از ا”ابروم کشبد. ی رو  شستس

 .دم یخند زیر

 !: نکنرضا

 ؟ یچ_
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 !دلم و آب نکن ی نجوری:ارضا

 !دوست دارم_

 :منو ؟ رضا

 !پررو_

داستان و دارم.    نی:هر شب هم   دمی و پتو رو روش کش  نشستم

نم پتو  شده.  سرد  هوا  جان  مر  ی ذاریرضا   ، بازه   ض یپنجره 

 !خب یشیم

 کنم ؟ کاری:چرضا

 !پتو بذار رو خودت_

 !:منم پتو بذار رو خودترضا

 !ها_

 ! منم دوست دارم یعنی:رضا

 !و به بازوش زدم:از دست تو   دمیخند آروم
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 .دیخند آروم

سرش گذاشت و به   ریو دو دستش و ز  دیباز دراز کش  طاق

افسانه.    ی من بود  یزندگ  هیهد  نیشد:تو بزرگتر  رهیسقف خ

 !یعل ری بعد از تو ام

 !با حرفات  یحالم و خوب کن ی زدم:بلد   لبخند

 نداره  دهی:بلد نباشم که فارضا

لحظه    هی. اگر  شهیبودنت و با ارزش تر م  گذرهیهر لحظه که م _

 .رمیمیم ینباش

 ! ای.تا آخر دنشهی: من هستم همرضا

 ...شهیدلم برات تنگ م ی سرکار یوقت_

  زنم یبچه دو ساله ها له له م   نی که ع  ستم ی: پس من تنها نرضا

 ! خونه امیب

افسانه    به داد:  جا  بغلش  تو  منو  و  برگشت    ی بایز  ی سمتم 

 ...من
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 .دمیاش و بوس چونه

 هم  زیاست و درمان ن ار ی: دردم از رضا

 هم   زیاو شد و جان ن ی فدا دل

 آن خوشتر ز حسن ندیگویکه م نیا

 “ “”...هم  زیدارد و آن ن نیما ا اری

،   شبیام بلند شد. نشستم و به د  هیگر  ی و صدا  دی ترک  بغضم

، فکر کردم و   دی تخت خواب  نیهم   ی که کنارم رو  یشب  نیآخر

 ؟ دمیکشیکردم. چرا نفس م هیگر

م  بلند مقابل  و  کردم  روشن  و  چراغ خواب    شم یآرا  زیشدم. 

و برداشتم. هق هقم آروم گرفته بود.   ی صورت. رژ لب  ستادمیا

 .نگاه کردم. چشمام قرمز شده بود نه یخودم تو آ ی به چهره 

مکث    ی کنار ادکلن ، لخطه ا  زی م  ی کاغذ رو  کهیت   هی  دنید  با

 .لرزون کاغذ و برداشتم و تاش و باز کردم  ی کردم و  با دستا 

 .تخت نشستم و مشغول خوندن شدم ی رو
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  !...جان من ز یعز“

 !دانمیرا رنجاندم، م  تو

که   دانمیمن هرگز تحمل غم چشمان روشن تو را ندارد. م  دل

را با قلب    زیکه همه چ  دانمیام. مقابل تحمل شده   ری غ  یکم

هست کمردرد    ی که دو هفته ا  دانمی. میکنیبزرگت تحمل م

 .دلم زیعز   دانمی.مدیدار

کردم   ینشد. سع  یکه  عمل  ییقول ها  ی همه    ی ام برا  شرمنده

جبران کنم اما    تیرا با عشق برا  یزندگ  ی کمبود ها و رنج ها

 .ستیگرید زی چ تیانگار واقع

 .ها الزم است زی چ  یلیبه جز عشق خ داریپا یزندگ  کی ی برا

نگفت  دانمیم دلت  ته  از  م  یکه  خان!   ی بر  یخواهیکه  خانه 

 !ی را ندار  ی که تو هم مثل من تاب دور دانمیم

 .که قلب تو مثل قلب من عاشق است دانمیم
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م افسانه کاش  خوشبخت   میتوانستی!  قلبمان  قدرت  با  تنها 

...بابت زمی . مرا ببخش عزگذاردینم  یروزگار لعنت  نیاما ا  میشو

 !زی همه چ

آن طور   یو مهربانت نگاه کنم وقت  بایز  ی در چشم ها  توانمینم

 ! رحم شدم یب

 ...ی حق رقتن را ندار میگویهنوز هم م   البته

کمکم   کنمی. با حاج بابا صبحت می مهم تر  می از غرور برا  تو

بار قول عاشقانه ! چون   نی! ادهمی. قول ممیکند تا مستقل بشو

 !؟هست  ادتی.  ی. خودت گفتزنندیقولشان نم  ریز  ی عاشق ها

! با میا  ی! فردا میتا فراموش کنم و فراموش کن  رومیم  امشب

 ...عاشقانه ام  ی قول ها ی کردن همه  یعمل

 .باش  یعل ریمواظب خودت و ام  ستمین یوقت

 ” تو رضا یشگیهم  دوستدار

 ۲۰۰قسمت#
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برداشتم و    زیم  ی و تار کرده بود. خودکار و از رو  دمیاشک د

 رضا نوشتم ی نوشته  ریز

 کشم اریفراقِ  ایزمانه خورم   غمِ

 !که ندارم، کدام بار کشم یطاقت به

 ...تو افسانه دوستدار

.   چرخه ی هق هقم بلند شد. احساس کردم اتاق دور سرم م  و

 .خوردم نیبه زم ی بد ی کنم که با صدا یبلند شدم تا حرکت

//////////////////// 

که رضا رو توش    ی و مبهوت چشم دوخته بودم به قبر  مات

 .خوابونده بودن

 .شدی مکم و کمتر  تیجمع

 !یش یکن. بذار خال  هی گر ی:آبجستاره
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گل  نگاهش بود.  لبهام خشک شده  نوازش    ینکردم.  و  کمرم 

من و رضا باال سر مزار    ی کرد. همه رفته بودند  و تنها خانواده  

 .مونده بودند

 ...پاشو مادر جون_

بغل گوهر    ری، پسر بزرگ حاج بهمن بود که ز  یمرتض  ی صدا

 .شده بود ری بانو رو گرفته بود. گوهر بانو تو همون دو روز پ

  کردم  یچه گناه  ای ! خدای ریو نم  ینیبانو: داغ جوون بب  گوهر

 .کردیم هی بلند بلند گر و

 !تو بود ری بانو: تقص گوهر

 .نگاه نکردم بهش

 .نگو نجور ی:مادر به خاطر رضا ااشرف

:ا  گوهر راه    نیبانو  دعوا  باش  کرد.  بدبخت  و  من  بچه  دختر 

ما ، روز    ی اومد تو خونه    یداد. از وقت  شی انداخت از خونه فرار
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من و رو هوا برد. خدا    یدختر زندگ  نیا  ی. نحسمیدیخوش ند

 ... ازت نگذره که

گر  اشرف گل   خواستیم  ه یبا  کنه.  عصبان  یساکتش   ت یبا 

 .بده که مامان مانعش شد یخواست جواب

 ...ی:داغ داره گلمامان

 ؟   ستیگفت :خواهر من داغ دار ن  هیمنو بغل کرد و با گر  یگل

 ه؟ یدختر خونه منو خراب کرد . داغ دار چ نیبانو : ا گوهر

کن.    تیبا حرص گفت :خانم به خاطر پسرت الاقل رعا  یگل

 .ستیخواهر من حالش خوب ن

جسد به    کی  هی . شبدیکش  یمتبغل منو گرفت و  به س  ریز  و

 .شدم  دهی دنبالش کش

 .و مامان هم اومدند   ستاره
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  گه ی ها د  نیافسانه. ا  نجایا  یبمون  دیخونه. نبا  میبر  دی: بایگل

 ی ! هر چمیاریخودمون نم  ی به رو  یشورش و درآوردن هر چ

 !شهی ، بدتر م میداری احترام نگه م

برام مهم نبود. من عزادار بودم. در سوگ   یچی نزدم. ه   یحرف

شده بود. منِ غم  بمینص  ایکه از دن ی زی از دست دادن تمام چ

 !شده وهیزده...منِ ب

جمع   لتوی. وسایدر خونه حاج   بره یتو رو  م  ،ی:االن مجتب یگل

 .خونه آقاجون میبر ی ایم یکنیم

ا  یمجتب م  ی:آبجستادی جلوم  بهتره  گهیراست  مدت جلو    هی. 

نباش تو رو    گن یم  یچ  هیداغ دارن    نامی. ایروشون  درد دل 

 .کنهی م شتریب

 . امینم ییحال گفتم:من جا یچشماش زل زدم و ب به

و من    دیدنبالم دو  یعل  ریحرکت کردم. ام  نیبه سمت ماش   و

 پسرک سه ساله ام داشتم ؟  ی برا یچه جواب
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 .از رضا روزها سخت و سخت و شد بعد

ازدواج کنم.   یاز من خواست با مصطف   یسال بعدش حاج  کی

نم جز    ی ا   گه یبه مرد د  تونستمی مخالفت کردم چون هرگز 

اما حاج ا  یرضا فکر کنم.    نکه یمجبورم کرد. گفت به خاطر 

 .کنم ازدواج  یبا مصطف دیباشم با یعل ریسر ام ی بتونم باال

بی,زن مصطفمهربانو در   شتر ی,  و من  بود.  افتاده  با من چپ 

اومدم.    یمصطف  ی به همسر  ی ناباور  ت یمحرم  غهیص  ک یدر 

حرف مردم ،   ی فقط برا   یما خونده شد و قرار شد مصطف  نیب

 .همسر من باشه 

،   به از سالگرد رضا  بعد  خونه خودم نقل مکان کرده بودم.  

 .شدم یمصطف  ی  غهیص

 ...کنکور اما ی کردم به خوندن برا شروع 

  .من و باردار کرد یمصطف

 ! هفتاد و چهار وریبود . شهر می آخر باردار ماه
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 .ومد یم ایشکمم به دن ی بود. و  دختر تو ی اخر باردار ی روزها

 .میجمع بود یشب خونه حاج اون

عجله رفتم که تلفن و جواب بدم اما متوجه شدم حاج بهمن   با

م  ی تو حرف  مهربانو  با  داره  گرزنهیاتاق  مهربانو   هی. 

راض  ی:حاجکردیم زندگ  یمن  منو   مینبودم  بشه!  خراب  

. شما مونیافسانه نفر سوم بشه تو زندگ خواستمینم یمصطف

افسانه جدا    خواستیم  ی. مصطفی و خراب کرد  یهمه چ از 

  د ی بعد به سال. چرا گفت  شدیبود. باطل م  غهیص   یعنیبشه  ،  

 افسانه رو باردار کنه ؟ 

. بعد از یشیبچه دار نم  گهی: مهربانو دخترم... تو که دیحاج

م  بچه رو  افسانه  تو!   دهیاون تصادف!  بچه  اونم مثل  به شما. 

 که افسانه هم  نمی . مطمکنهیو مراقبت م  یعل  ر ی خودش هم ام

 !خوادیاون بچه رو نم 
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که داره.    ی باشه مهر مادر  یاون بچشه! هر چ  ی: حاجمهربانو

. به   شهیاز من دور م  یفقط مصطف  نجوری! ادهیاونو به من نم

 !خاطر بچش 

  .دهی: چرا بچه رو بهت میحاج

 .یحاج دهی: نممهربانو

هم که شده... وگرنه هر    یعل  ری بانو:مجبوره به خاطر ام   گوهر

 !خونه باباش مشیفرستیو م  میری گیدو تا بچه رو ازش م

 نکهی؟ ا  ارمیمن بچه ب  خواستیفقط م  یعنیبه درد اومد.    قلبم

چرت    خوادی ، پدر م  یعل  ر یو ام  خوامی سر م  هیسا  گفتیبهم م

 !بود؟

 .اشک هام و گرفتم ی جلو

با  گوهر دختر  اون  ا  دی بانو:  از  از    نیزودتر  بره.   نیاها  خونه 

که حرف مردم پشت   م یدو سال و تحمل کن  نی ا  میمجبور شد
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ول نباشه!  پ  یسرمون   ، چ   شیمهربانو  اینگ  ی زی اشرف   نی. 

 .دختره مخ اشرف و زده

 “06.01.21 13:56 ” 

 ۲۰۲قسمت#

 خواستمیم  نکهیخورده بودم. نه ا  ب یو من فر  ختنیهام ر  اشک

 ی مصطف  ی عاشقانه خرجم کنه. من هر گز به چشم ها  یمصطف

  .نگاه نکردم 

 .برام وجود نداشت  یقشنگ زیچ چیاز رضا ه  بعد

آخر    ی و به کمرم گرفتم و وارد آشپزخانه شدم. روزها  دستم

موقع    کردمیاحساس م  گرفتیبود . هر بار که دردم م   میباردار

 .مانیزا

 .نزدم یکردم. به اشرف حرف ی شب خوددار  تا

 .و مهربانو منو به خونه ام رسوندن و رفتن یشب مصطف  آخر

 .بغ کرده گوشه هال نشست  یعل ر یخونه ام شدم . ام  وارد
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 ؟  یرعلیام_

 .بود زونی هاش آو لب

 پسرم ؟  شدهیچ_

 .کنارش نشستم یسخت به

 .بابا تنگ شده ی :دلم برا یرعلیام

هم  بغلش کردم:بابا  نوازش  کمرش  و  ماست    شهیکردم  کنار 

 .پسرم 

از بابات    ی مامانت نامرد  گهیم  د ی : سعیرعلیام کرده که بعد 

 .شوهر کرد

 ؟  هیک دیسع_

 .ناستیخونه حاج بابا ا ابونیپسر که تو خ  نی :  همیرعلیام

 .حرفا مال بزرگاست نیحرفا نزن. ا نیاز ا گهید_

 .بزرگ شدم مامان گهیمن د_
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 .دم یم حیبخواب مامان جون . بعدا برات توض_

 .و پاک کردم  خت یگونه ام ر ی که رو اشک

 .دیکردم تا خواب فیقصه تعر  وبراش

. خودم هم جام و پهن کردم  دمی کردم و روش پتو کش  درازش

  .که کنارش بخوابم

 .بردیخوابم نم اما

م  یحاج  ی حرفا باعث  بانو  گوهر  بهم    شدیو  خودم  از  حالم 

 .شدمیم ری تحق دی بخوره. چقدر با

 نبود که رضا هم رفت؟  ینبود ؟ کاف یغم ها کاف نیا ی  همه

دادرضا قول  من  به  تو  بچه    ی ...  االن  تو    ی نامرد!  برادرت 

 !شکممه

ا  رضا نم  نقدری کاش  ولم  کاش می کردیراحت  برام   ی ومدی! 

 .ی خوندیشعر م
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 !تلخ نبود نقدریمنو تو ا ی قصه  انیپا کاش

، صورتم جمع شد.  دردم    د یچی که تو شکمم پ  ی دیدرد شد  با

 !. وقتش بودگرفتیآروم نم

 ی خودم و تو اتاق کشوندم. تلفن و برداشتم. مصطف  یسخت  به

 ... . از دردکردمیم هیجواب نداد. با حرص گر

 یچ  دونمیمون زنگ زدم. نم  هی و برداشتم و به زن همسا  تلفن

 .چطور در خونه منو باز کرد و داخل شد دونمیگفتم! نم

 .دمشیسرم ، تار د ی باال یول

 !ارمشیب ایبه دن نجایا خوامی : مدمینال فقط

 خطرناکه _

 ! ! تو روخدا د ی...قبال گفت دیشما بلد_

 .شد یجون من راض یب ی داشت اما با التماس ها دیترد
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کرد و آماده شد تا بچه مو   ایو مه  زی همه چ  هیاز ثان  ی کسر  در

. عرق کرده بودم. همه بدنم   دمی کش  غی. از درد جارهیب  ایبه دن

بود.   شمیاومده بود، رضا پ  ایبه دن  یعل  ریام  ی. وقت کردیدرد م

 کردم و داد زدم :رضااااا  هیگر

 .بد فکر نکن ی زایگفت تحمل کن به چ هیهمسا زن

  ی و همزمان صدا  دمیکش  غیج  دیچی که تو تنم پ  ی من با درد  و

 .دم ینوزاد رو شن هیگر

 .بود میو ن  ازدهیبه ساعت افتاد.  نگاهم

 “07.01.21 13:01 ” 

 ۲۰۳قسمت#

  .کرده بود و رفته بود زیبچه رو تم  هیهمسا زن

نگاهش کردم.    ه ی. با گرکردیم  تونستم بلند شدم. بدنم درد  ینم

 !چشماش سبز بود
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.  میداشت   یزمان ، فروغ هم باردار بود. هر دو دختر  توراه  اون

  ی پونه و اسم دختر مصطف   شهیگفت اسم دختر فروغ م   یحاج

 !پناه 

 !بود جالب

  !یدختر فروغ بود اما طفل من دختر مصطف  اون

و از من جدا   یعل   ریام  خواستنیبود! م  یمصطف  ی بچه    نیا

 کنن و مثل اشغال پرتم کنند؟ 

  ؟  ومدیبهمن چطور دلش م حاج

. دوش آب گرم گرفتم  کردیدرد بلند شدم. بند بند تنم درد م  با

 .و لباسام و جمع کردم 

 ی دو بامداد بود. لباسها   کیساعت نگاه کردم. ساعت نزد  به

با   ی و جمع کردم. شناسنامه و البوم عکسها  یعل   ریخودم و ام

به دخترکم شرض و   برداشتم  و  برداشتم.  ساکم    ر ی ا رو هم 

 .دادم و خوابوندمش
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 رفتم که خواب آلود بود  یعل  ریسمت ام به

 .میبر دیبلند شو  پسرم. با_

 ...ی:ماماندیحوصله بلند شد و تا کنار در اومد. لباسم کش یب

 جونم؟_

 !ترسهیم یی! تنهای اری؟ چرا بچه رو نم ی:اون چ یرعلیام

 مامان جان  میبغض گفتم: بر با

 !میتنهاش بذار نجایا ست؟ی من ن ی:مگه اون آبجیرعلیام

 .زانو مقابلش نشستم و سرش و تو دستام گرفتم رو

خوب گوش کن. اسم اون دختر پناه. دختر من و    یعل  ریام_

مجبور ما  اما  تو!  امشیبذار  نجایا  میخواهر   ی زندگ  ی نجوری . 

امن  یخوب با  ت یداره. به خاطر آرامش و    م یبر  د یو سالمتش! 

 ! یعل ریام

 !با خودمون میببر  ای ششیپ می :گناه داره. ما هم بمونیرعلیام
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  ذارنینم  ی! از طرفمشیببر  شهی. نم  میدار  یسخت   ی ما روزا_

 !مشیکه ببر

 !منه ینذاره؟ اون اج ی:کیرعلیام

. به خاطر خودش زمی و پاک کردم:پسرم آروم باش عز  اشکاش

 . میبر دیبا

دورت   ایمامان جان...ب  ایو گرفتم ب   یعل  ری. دست امدیلرز  لبهام

 .بگردم 

 !نمشی گفت :بذار...بذار بب هیگر با

نکنم.   هیدهانم گذاشتم تا گر  ی شکست و دستم و جلو  بغضم

 .ردکیم هی باال سر بچه رفت و نگاهش کرد. گر یعل ریام

 بوسش کنم ؟ شهی؟ م  شه ی:میعل ریام

 . حرف بزنم. سرم و به نشانه آره تکون دادم تونستمینم

 .دیآروم  خم شد و دستش و بوس  یعل ریام
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 ! مشیکه ببر خوامینازه. من م یل یخ یییمامان_

مقابلمون هست که   ی! راه سختیعل  ریام  می:برشد ی بدتر م  حالم

 .ارهیپناه دووم نم 

 ؟ی:من چ یرعلیام

 یبمونه و عمو مصطف  دی! پناه کوچولوه! بای ! تو قویتو بزرگ_

 .ازش مراقبت کنه. که آب تو دلش تکون نخوره 

 !مشی:ببردیکوب نیرو زم پاشو

و دستم و گرفت. انگار    ستادیکنارم ا  لیم  ی. بدمیکش  دستشو

 .باهام قهر کرده بود

پ  حتما  زندگ   یمصطف  شی پناه  مهربانو  داشت.   ی بهتر  یو 

شماره   و   یمصطف  ی دوباره  گرفته  دردم  گفتم  و  گرفتم  رو 

 .گفت باشه ی. اونم با نگران مارستانیمنو ببر ب ایزودتر ب

 .رسونهی زود خودش و م  دونستمیم
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از خونه خارج شدم. و ج  با تا خ  میقا  ییاهق هق    الم ی شدم 

 .پناه و برداشته  یراحت بشه که مصطف

. با عجله وارد خونه شد و چند    دیرس   یربع بعد ، مصطف  کی

  ن یبعد سردرگم ، پناه رو در آغوش گرفت و سوار ماش  قهیدق

 .کردم  میشد. خودم و پشت درخت قا

! بس گهی د  تونستنیاما نم  گردنی در به در دنبالم م  دونستم یم

 !ریاون همه تحقبود 

 نامه براشون نوشته بودم هی تنها

 .سالم“

از بچه. لطفا ازش    نیهمش به خاطر بچه بود. ا  دمیفهم  من

و اگر دنبالم    رم ی عشقم م  ادگاری. من با  دیکن  ی خوب نگهدار

... از  دی. رهام کنبخشمیهاتون و نم  ی کدوم از نامرد  چیه  دیایب

تحق  یدل شکستگ از  و    ی ها  ری هام.  نرم  کالم  از  بانو.  گوهر 

 !ها  ی جار ی ها  هیو کنا شی حاج بابا. از ن  ی دادنا   بیفر
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 !نگاه سرد برادر شوهر ها  از

عز  فقط دار  زمیاشرف  حق  من  گردن  برا  ی به   ی همه    ی و 

 .ازت ممنونم  اتیمهربون

 .شهیمسخره ما باطل م غهی ص یمصطف آقا

نکردم.   زیدندون ت  شیزندگ  ی من هرگز برا   دی به مهربانو بگ  و

. اما یعل  ریبود اونم فقط به خاطر حفظ ام  یاجبار حاج   نیا

 .کنمی، حاللتون م دیو اگر کار به کارم نداشته باش  رمیمن م

 !جون شما هاو ارامشِ پناه   فقط

 “  هفتاد و چهار وریو شش شهر ستیافسانه /بامداد ب  

  ! رفتم از اونجا... از اون شهر و

 ” .نود و شش،  پناه ورِیشهر“

 ی سخت   شی زندگ  ی شده بود. چقدر تو  سی از اشک خ  صورتش 

. احساس  کردیحق داشت که پرستشش م   یرعلی بود. ام  دهیکش
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نگاه کردم    شیعسل   ی کردم چقدر دوسش دارم . به چشم ها

 ...دی آب بخور کمیو آروم گفتم :

و به سمتش گرفتم. صورتش و پاک کرد  و    ی دستمال کاغذ   و

 .زد ی لبخند 

و سه   ستی!  بدمی:من و ببخش پناه! من اون شب ترسافسانه

حالم خراب بود.    نیو توه  ریسالم بود! به خاطر اون همه تحق

  ر ی که ام  واستنخ یمن هنوز عزادار پدر و شوهرم بودم! اما اونا م 

 ...بود اما یسخت میتصم یلی. خرنیو تو رو ازم بگ یعل

 !هق کرد:منو ببخش پناه  هق

شدم و شونه اش و نوازش کردم: شما   کشیداشت! نزد   حق

  ی زندگ  ی لیکه ندانسته قضاوتتون کردم. شما خ  دیمنو ببخش 

 !...شما بودم ی اگر جا دونمی. من ...من نمنیداشت  یسخت
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و گر  بغلم ها  هی کرد  انگار بغض  داد.  و    ی سر  چند ساله اش 

 دیساله اش سر باز کرده بود.  شا  نی. انگار زخم چندشکوندیم

 .گرفتیهمه مدت آروم م  نیبعد از ا دیبا

 یزن هرگز رو   نی کرده بود. ا  یو دوسال با عذاب زندگ   ستیب

 . بود دهیرو ند یخوش زندگ

 !نماما دیو گرفتم و گفتم: آروم باش  دستش

فاصله گرفت و صورتم و تو دستاش گرفت. تو چشمام   یکم

 .ذل زد

کرده   دایپ  ی غم هاش ، شاد  ونی. مدیهاش خند  هیگر  ونیم

 .بود

 ...دلم  زی:عزافسانه

 .دوباره محکم تر بغلم کرد  و

////////////////////////// 

 .خونه که برگشتم ، تا صبح فکر کردم به
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 ه ی اونم دفاع  دیحرف بزنه. شا  خواستیو م   ومدی کنارم م   مهربانو

 !داشت

قاض  پوزخند من  حق   یخوب  یزدم.  همه  به  چون   نبودم 

 .دادم یم

م  خواستی م  دلم رو  رضا  احمد  خ دمیدی عمو  نظرم  به    ی لی. 

 !محمد بود هیشب زاشیچ

 .مراقب افسانه باشم شتریگرفتم ب  میتصم

 :وارد اتاقم شد مانیپ

 !که ی دی: هنوز نخوابمانیپ

 اد ینشستم:خوابم نم سرجام

هر بار   یخوشحال شد. ول  یلیمامان خ  یبرگشت  ی: وقتمانیپ

 !یاومد جلو نتونست بات حرف بزنه. گفت تو خودت

 !هی عیواکنشم طب  ی لیبه نظرم خ _
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 : بابت؟مانیپ

  ف ی تعر  ی حرف و قصه داشت برا  یمن کل  یمامان واقع  نکهیا _

  .کردن

 ؟یکنیمامان و محکوم م  یعنی: مانیپ

 !نه_

که   یدونیبرخورد نکن که دلش بشکنه. م  ی :پس جور مانیپ

 .نفسش به نفس تو بنده

 .دارم اجیبه زمان احت _

  ی چیها! اون هرگز ه   یمامان و محکوم کن  ی : حق ندار مانیپ

 .تو کم نذاشت ی برا

  .گناهکار هست یول_

 :چرا؟ مانیپ

 .مانیافسانه گردن همشون حق داره پ _
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 ...یول  دی: شامانیپ

 !شمیازت دلخورم م یافسانه و محکوم کن ی اگر بخوا_

 .تا ته باز شده نگاهم کرد ی چشما با

 !.. دهی کش یسخت یلیمظلومه! خ یلی اون خ  مانیپ_

به سمتم   یصورتم برداره ، قدم  ی نگاهش و از رو  نکهیا  بدون

رو پاشو  نشست.  کنارم  درست  و  اش    گه ید  ی پا  ی برداشت 

قصه ها داره   یل ی: مامان هم خدیکش  یقیانداخت و نفس عم

 هویکه عاشق شوهرش باشه و    یزن  ی کردن! برا  فیتعر  ی برا

 !دهیخب...! واکنش نشون م شی وسط زندگ ادینفر  ب هی

 !افسانه مجبور بود  یول_

م مانیپ مامان  مامان فقط    دونستی:  بود که    هی؟  زن عاشق 

 ...پناه  ه یعیطب  یاحساس خطر کرده بود! جوون بود. هر واکنش

محکم    مانیبگم پ  ی زیچ  نکهیو قبل ا   دمیدندون کش  ریو ز  لبم

اما همونقدر    دونمی و م  زیپناه! من همه چ  نی تر ادامه داد: بب
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حق داشته و بهش ظلم شده در حق   جاها  یل یکه افسانه خ

گناه   یکس ب  چی ه  شهیطور بوده! باور کن نم   نی مامان هم هم

 !نفر گناهکارِ مطلق کیباشه و 

 .به سهم خودش مقصره ینگفتم. حتما هر کس  نویمن ا_

  ی :درسته . پس گارد گرفتن تو مقابل مامان کار درستمانیپ

 .زمی عز ستین

فکرم مشغوله   کمی! فقط  رمی گیجان! من...من گارد نم   مانیپ_

 !...ن یبه خلوت دارم. هم اجیاحت

بوس  یگرم  لبخند رو  ام  گونه  مهربان  و    ی آبج   دونمی:مدیزد 

کن که مهربانو دلشکسته   تیرعا  کمی! فقط    دونمیکوچولو. م

 !افسانه است  یتو و حت ی است.  و شرمنده از رو

 .که آرامش داشت  ی لبخند شد. لب هام کش اومد به بلند

 .با مامان زنمی فردا حرف م_
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  د یکل   ی به سمت در رفت و همزمان که دستش رو رو  مانیپ

 ط یتو شرا  یحت  شه یکه هم  دونمیالمپ گذاشته بود؛گفت: م

م  میتصم  ن یبهتر  یبحران دزمیعز  ی ریگی و  بخواب.   گهی.  

 !روقته ید

 .المپ رو خاموش کرد و

 .ری :شب بخمانیپ

تالق   ریز صداش  که  دادم  و  جوابش  آروم  با    دایپ  یلب  کرد 

 .مالفه   مچاله کردم ری بسته شدن در و من خودم و ز ی صدا

 ” ۹۶اواسط آذر ماه  “

م  لباس کردنم  حرکت  مانع  و  بود  پف  اما    شدیعروسم 

نگاهم    کیاون کت و شلوار ش  ی من تو  ی . مرد روبرودمیرقص یم

 .زدیو لبخند م کردیم

 !یچه عروس خوشحال  گفتنیو همه م  دمیرقص یم
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مرد نکرده   نیمن و مجبور به ازدواج با ا  یزدم چون کس  لبخند

 . بود

 !ظاهراً مجبور نکرده بودن البته

  ی خوردن ها_غصه#و    لیفام  ی ها_طعنه#هاشون  _نگاه#  اما

 ! پدر مادرم

  نبود ! اما ایزور بود  دونمینم

ها  نیا عاشقانه  که  بودم  ت   نیا  ی من  با  جذاب    ی ها  لهیمرد 

 ! بودم رفتهیسبزش رو پذ #

شد به لب    ره ی. خ چوندی شد و دستش و دور کمرم پ  کمینزد

 ... دادم پناه ین یسنگ ی داشتنت بها ی هام و زمزمه کرد  برا

و بوس  ی زی چ  نذاشتم با دمشیبگه  و  از حرکتم تعجب کرد   !

 د ی بهم نگاه کرد و پا به پام رقص ی شتریذوق ب

 ! که دوستم داشت ی که خوشحال باشم کنار مرد خواستمیم

 دوست داشته شدن ؟ ایداشتن مهم بود  دوست
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 ... تجربه داشتم و فکر کنم که من

  همون لحظه پونه از کنارم  رد شد و در

  دیچش سف ی ایح یب گفت

 ...دمیخند د،یخند

س   سرم رو  م  ی   نهیو  تند  قلبش  ضربان  و  گذاشتم    ی مردم 

 . دیچی سالن پ ی تو یزن  غیج ی آن صدا کی.  دیکوب

 !کردم شدم و من با تعجب به پشت سرم نگاه   شوکه

 !لب زمزمه کردم :محمد؟  ریدستم و به کتش گرفتم و ز 

 “13.01.21 15:56 ” 

 ۲۰۸قسمت#

سمت  صدا نزد  یاز  که  صدا  ک یبود  خاطر  به  بود.  بلند   ی ما 

 .متوجه شده بود یآهنگ کمتر کس
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حفظ ظاهر زد و    ی برا  ی نگاهم کرد. لبخند  ی با نگران  محمد

  .میرقص خارج شد ستیدستم و گرفت و آروم آروم از پ 

 .بردار اعتراض کرد که محمد بهش اشاره داد لمیف

 .می و نشست  میعروس و دوماد رفت گاه یسمت جا به

 محمد ؟ شدهیچ_

 !چه خبره  نمیبذار برم بب دونم ی:نممحمد

 !من ...استرس دارم _

 !بگه ی زیچ  خوادی :پونه اومد. انگار ممحمد

استرس و دلهره   با با  پونه  و  برگردوندم  حرف محمد سرم و 

 .گفت  ی زی گوش محمد برد و چ ک یسرش و نزد

محمد عوض شد و بالفاصله بلند شد و بدون   ی چهره    رنگ

ها  یحرف  نکهیا قدم  با  خروج  ی بزنه  به سمت  سالن    یبلند 

 .رفت
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 .پونه رو کشوندم و کنار خودم نشوندمش دست

  ی ک غ یج ی به محمد ؟ اون صدا یگفت ی شده پونه ؟ چ یچ_

 بود ؟

تصنع  پونه داشتن، ستین  ی زیزد:چ   یلبخند  کار  محمد  با   .

 ها  یرقص یخوب م نمی احسان  گفت ؛ صداش کن. بب

 یمن که مخمل  ی ! گوشاشدهیلبخند بزنم :پونه بگو چ   نتونستم

 !که ستین

م  ی زی:چپونه بزرگش  چرا  م  ؟یکنینشده  احسان   گمیبهت 

 ! گفت محمد و صدا کن

 بود؟ ی. کدمیشن  غیج ی پونه چرت نگو صدا_

من     دیکش  غیافتاد ج   یکی  دیواال. بعدم شا   دمی:من نشنپونه

 ملت باشم ؟ ر یآژ ی پاسخگو دیبا

 ی ز ی چ  هی. تو    اریدر ن   ی ساعد به پهلوش زدم: پونه مسخره باز  با

  یدونیم
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  خواهر ی ابروهاش و  و باال داد: توهم زد پونه

اما حضور    و از کنارم رفت. خواستم صداش کنم  بلند شد و 

جوان ا  یخانم  مقابلم  سکوت   ستادهیکه  در  شد  باعث  بود 

 .مقابلش بلند شم

به تن داشت و صورتش    ی بلند  ی سرمه ا  یجوان که ماکس  زن

آرا ز  طی غل  شیرو  خوب   ییبایاما  گفت:  لبخند  با  بود  کرده 

 پناه جان؟ یهست

زدم و دستش که به سمتم دراز شده بود رو فشردم    لبخند

 ! اوردمیمن شما رو به جا ن خوامی:ممنون. معذرت م

 نستا یا  جیپ  ی . من هم فقط تودونمی ! مزمیشد:اوه ...عز  کتر ینزد

 .. من شهال هستم. همسر شاهرخدمیگرامتون عکستون و د

 !شاهرخ؟_

نم  یتاب  شهال و  شاهرخ  داد:  گردنش  دوست    دیشناسی به  ؟ 

 !گهی محمد د
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شد و با    ضیشاهرخ و پسرک با نمکش لبخندم عر  ی ادآوری  با

 د؟ ی هست ا ی شما مامان ارم  ی ذوق گفتم:وا

دوم    لبخند همسر  کرد:من  ظاهر  حفظ  اما  شد  خشک  زن 

تجربه اشتباه   نی . باالخره من و تو هردو ازمیشاهرخ هستم عز

 !میگرفته شدن و دار

  کرد یدست شی بزنم که پ  یحرف خواستم

بگم   کینداره جانم. به هر حال اومدم که بهتون تبر  ی رادیا_

 .دلم  زی کنم عز یخوشبخت ی و آرزو

کار و   ن ی. من هم متقابال همدی شد و صورتم رو بوس  کینزد

ش رو دادم. دلم خواست   کیجواب تبر   ییکردم  و با خوشرو

 .دم یکشیبپرسم اما خجالت م ایدوباره از ارم

 یحرکاتش بودم. حرکات   رهی از کنارم رد شد تا بره و من خ  شهال

  ی حفظ ظاهر هست. لبخند   ی فقط برا   شدم یکه خوب متوجه م
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تبر  یکه مصنوع نگاه معنا دار گفته م  یکیبود.  با  و   شدیکه 

 !که حس کردم  یفشردن دستم و خط و نشان

اعصابش رو  نقدریاشتباه گرفتن اون با همسر شاهرخ ، ا یعنی

 بود!؟ ختهیبهم ر

مبل نشستم. فکرم دوباره    ی دادم و رو  رونیو پر صدا ب  نفسم

حرکت پونه شده بود.  اضطراب وجودم رو فرا گرفت.    ری درگ

من    خواستنیکه م  وفتادیداشت م  یاتفاق  هی! انگار  دمیفهمینم

خورد از ترس و  با نگاهم دنبال   چیخبر بمونم. دلم پ یازش ب

 .پونه گشتم

ق  . با دستمال عر نیزم  ی . انگار آب شده بود و رفته بود تونبود

مو خشک کردم. نگاهم دوباره به شهال افتاد. انگار از   یشانیپ

دندان شکن   یبود هرچند که زود جواب   دهیرنج  یلیحرفم خ

 .داده بود
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  یایدن  ی اما معلوم بود تو  کردیرقص و دخترها نگاه م   ستیپ  به

 .کنهیم  ریس ی ا گهید

 پناه _

، گلوم   دهیعمه اشرفِ رنگ پر  دن یسمت صدا برگشتم و با د  به

 .خشک شد

 ؟  دیعمه! خوب_

  ی موضوع  هیزد :پناه جون دردت به جونم.    ی پر غُصه ا   لبخند

جلو مهمونا   خوامی. نمیبگم تو حلش کن  خوامی هست که م

  !بشه ی زی ابرو ر

 !نشست . دستش و گرفتم:بگو عمه کنارم

 ...اش گذاشت:آخ نهیس ی و دستش و رو دیآه کش عمه

 ؟ یعمه خوب  ی وا_

عمه    ی لبخند جون.  پناه  اومده   شیپ  یمشکل  هیزد:خوبم 

 ! یتو حلش کن شهیمثل هم خوامیم
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 !عمه من که جون به سر شدم دیبگ_

 ؟ ی زنیم  هیچه حرف نی: دور  از جونت عمه. اعمه

 ...عمه بگو من نگران شدم خب _

چستین  یچی :هعمه فقط   ! فقط  دختره    نیا  یعن ی...  زهی... 

 !رم ینم نمیتا پناه و نب  گهی م نجایپاشده اومده ا دهیورپر

 !کردم: دختره ؟ اخم

 ...سا ی: پرعمه

 تر شد و بلند شدم:کجاست ؟  ظیغل اخمم

 !با استرس گفت:آروم پناه. جلو مردم توروخدا عمه

  !ارومم . کجاست ؟_

سمت ارکستر. پشت ارکستر   ی بر   د ی:از اون طرف سالن باعمه

 .در هست از اونجا هی

 .در رفت نی محمد که از ا_
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 رون یبره که. رفت  از اون که ب  شدی:محمد وسط زنها نمعمه

 .تاالر هست بره تو

 !میبر  دیا یخب ب یلیخ_

لعنتش    دیستم و گرفت و به سمت خودش کش د  عمه :خدا 

 .. خدا ازش نگذره ختیکنه که اعصاب همه مون و بهم ر

الک   ی زیچ لبخند  با  افتادم. مدام  راه    ی نگفتم و پشت سرش 

بق م  هیجواب  شادادمیرو  که   د ی.  بودند  شده  متعجب  همه 

 !بره خوادی وسط کجا م نیا هویعروس مجلس 

 .که عمه گفته بود می شد یسالن وارد

عصبان  یصندل  ی رو  محمد با  رو  پاش   و  بود  رو    ت ینشسته 

 .د یکوبیم نیزم

 .رو که با دست گرفته بودم آزاد کردم  لباسم

 چه خبره ؟  نجایا_
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بود و صورت   دهیپوش  اهیبه سمتم برگشت. سر تا پا س  سایپر

 .زدیبود تو ذوق م دهیکه رنگ پر ششیبدون ارا

  کرد یرو کنترل م  ادش یکه فر  ی هم بلند شد و در حال  محمد

 ؟ ها؟ ادیب یگفت به پناه بگ یروبه عمه گفت:ک

به سمت محمد رفت و کرواتش و تو دست گرفت:من   سایپر

 ! گفتم ! سر مادرت داد نکش

کروات    ی دستش رو رو  سایو پر  کردیبا نفرت نگاهش م  محمد

 .برد ی کردن محمد م کیو نزد دادی حرکت م

رو سفت    ساید قدم خودم رو کنار محمد رسوندم و مچ پرچن  با

 ! بگو  یگرفتم و به عقب هلش بدم:با من کار داشت

؟ با   ی شد  یرتیغ    هی: چدیوار خند  وانهیزد و بعد د  ی پوزخند

 .... من و محمد یدونیلمس کرواتش ؟ تو م

 . حرفش اومد :ببند دهنتو  اشغال ی رو  محمد
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و به وضوح ترس و   دی زده بود که تنم لرز  یداد محکم  اونقدر

 .دم یهم د  سا یتو چشم پر

تنها باهات حرف   خوامیرو از تک و تا ننداخت:من م  خودش

 .بزنم عروس خانم

 ! با هفت جد وابادت ی کرد خودی: تو بمحمد

 .رونیب  دیهمتون بر_

 :پناه محمد

 .حرفش و بزنه دیبذار_

 .کنمیم من حلش  رونی : تو برو بدیبازوم و کش محمد

  .نگاه کردم ش یعصب  ی و به چشما برگشتم

 .: برو پناه من اعصاب ندارممحمد

 .محمد رمینم زنمی:تا تنها باهاش حرف نم  سایپر

 .ر یبم نجای: به جهنم. بمون هم دیغر محمد
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 یزندگ   نیجشن کثافت. به ا  نی به ا  زنمی: قبلش گند م سایپر

 !منه یزندگ ی خرابه ها ی که رو

رو  محمد اون  ن  ی :  باال  منو  خوب  سایپر  اریسگ  خودت   .

 ...رابطه ما یدونیم

نم دیخند  یعصب  سا یپر و  ادامش   م  یگی:چرا  پناه   یترسی؟ 

انتخاب  حق  بهش  چرا  ؟  بود  چطور  ما  رابطه  بفهمه  خانوم 

 مونه یبازم پات م نیو بعد بب ی کرد   کاری؟ که بدونه چ ی دینم

  ی ریم ورتمهیرو مخم  ی . دار سای:تمومش کن پرمحمد

 باش حرف بزنم خوامی: برو مسایپر

 !و بگو  اتتیچرند  نجای:هم  محمد

 !:تنها سایپر

 :راه نداره محمد

 .گم ینم ی زیو تو چ:من جلسایپر
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  گم یپناه م   ای. بیتا به درک واصل ش  نجایا  نی :پس بش  محمد

 .رون ی ب ادینکره اش ن ی رو ببندن صدا  نجایدر ا

 یکن یمنو زندان یتونی:محمد تو نمسایپر

 .یکن ی محمد ! بذار حرفشو بزنه بره چرا لج م_

ممحمد اگر  بگه.  خودم  جلو  نبا  خواد ی :خب  که  بگه    د ی چرند 

ا که  بخدا  بره.  هم  تو  مح  رو  د  نیبذارم  است     وونهیدختر 

 !ه ی. روانکنهی که ! هزار جور قرص مصرف م شی شناسینم

 !ی! الشی:خفه شو عوضدی کش غیج  سایپر

  ی . جلو خودش بگو. از چ سای:بگو پردمیدندون کش  ر یو ز  لبم

 ؟  یترسیم

 .گمی:ارواح خاک بابام تا نره نمسایپر

 !:گور پدر خودت و پدر پدرت محمد

  شرف یب اریمنو ن  ی : دهنتو ببند اسم بابا سایپر
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مسخره چند   ی نامزد  هیتو ؟ که واسه    ایشرف منم    ی:ب  محمد

  ی کول  ن ی، ع  یدونی تموم شدنش و م  ل یماهه، که اونم خوب دل

به همه ثابت   توی هرزگ  ی خوایو م  ی من اومد  یها وسط عروس 

 !یکن

لبه کت  محمد و کش  سایپر  ق یکه ال  ی: هر چ  دیبا غضب 

  ست یل   یگفتیبه زنت م    ی خودته رو به من نسبت نده. اگر مرد

 .هاتو ی کثافت کار

 من ینداره زندگ  ی:به تو ربط محمد

 .من شد یخانم نفر سوم زندگ نی: دِ نشد! ربط داره! اسایپر

  نینداشت به ا  ی منو تو ربط  یی. جداسای: چرت نگو پر  محمد

 .ماجرا

 ؟ی به خودت مطمئن نقدری:اسایپر

 :آره محمد

 :پس برو تا بهش بگم سایپر
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؟    ی خوایاز جون پسرم و عروسم م  ی:  بس کن دختر! چعمه

هم االن    ی دار  ی تموم شده دختر جون! تموم شده! اگر حرف

به   ی ری ما رو تو دستت بگ  ی خانواده    ی که آبرو  ست یوقتش ن

 !خاطر افکار بچگانه ات

: کدوم ابرو ؟ پسرتون ابرو نداشته برا خانواده حاج پرورِ   سایپر

 !فرهمند

 .پوزخند زد و

 “18.01.21 12:16 ” 

 ۲۱۲قسمت#

بزن . من و   ی دار  یخانم! حرف  یکنی م  نیتوه  ی دار  یلیخ_

 !. بگومیپنهون ندار ی زیمحمد چ 

 .به محمد زد  ی اشاره ا سایپر

به سمت محمد رفتم و آروم گفتم:برو محمد    یحوصلگ  یب  با

 .امی جان. نگران نباش من از پسش بر م
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نم  محمد گفت:پناه  کن  خوادی مردد  گوش  حرفاش   هی.  یبه 

 .بره  کنمیمن االن ردش م رونی ب دیبر قهیدق

  رهیحرفش و بزنه محمد بعد مبذار _

 زه یتو رو بهم بر خواد ی : م محمد

 .تا حرف بزنه رونیب نیبر رینگران نباش. دست عمه رو  بگ_

 خوام یکنه که گفتم : م  ی پا فشار  خواستیهنوز هم م  محمد

 !بشنوم حرفاشو

 ؟ ی :به من اعتماد ندار محمد

 ؟ ی ؟ به خودت اعتماد ندار یتو چ_

 بحث کنم بات  نیجلو ا خوام ی:نم محمد

 رونی پس برو  ب_

 : پناه محمد

 !نکن  نیو تلخ تر از ا مونیبرو... لطفا شب عروس _
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  ا یحرف زدن نداشت. عقب گرد کرد و آروم گفت:ب  ی برا  یراه

  مامان

به سمت در رفت و   سایاز سالن کوچک خارج شد و رفت.پر  و

 .در و بست 

 ! ریوقت ما رو نگ نقدریخب بگو. ا_

  هی و خراب کنم چون تو شب   تیشب عروس   خواستمی نم:  سایپر

 ! یمن

چرا بعد از رفتن   دونمیشده بودم. نم  رهی حرف بهش خ  بدون

شده بود و استرس تو بند بند تنم افتاده   یمحمد ته دلم خال

:  ختمیبود. آب دهانم و قورت دادم و  تمام جسارتم و تو صدام ر

 ! کنمینم ییدا! من ... من عشق و گستمیتو ن  هیمن اصال شب

شد:   دهیچی خوش حالتش در هم پ  ی زد و ابرو ها  ی خند  شین

 !پناه یمن هیتو شب
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مرد    هیهوا و هوس   ی. تو هم مثل من قربانی ندار   ی ری تقص  تو

ولی شد اونجا  ی.  تو  و  من  برا  ییفرق  تو  که  نجات    ی هست 

 !نی تو زم ی و آورد نتینش مکتی ن عیخودت سر

 !درست حرف بزن_

 .بود که گفتم نیهم  قایدق می: تعارف که ندار سایپر

 ؟  یچرت و پرت ها رو بگ  نیا ی من اومد  یشب عروس_

  :نه سایپر

 نو ی پاکت نامه بهم داد:اومدم ا  ک یبه سمتم برداشت و    یقدم

آبرو بذار  بدم.  عروس  ی بهت  بعد  شه!  حفظ  ات   ی خانواده 

 !نش یبب

 ه یچ_

 نیبهش نگو ا  ی! ولیراجع محمد بدون  دیکه با  یقی:حقاسایپر

امشب و وقت داشتم چون صبح پرواز دارم   نیو بهت دادم. هم 

 ! خارج از کشور  ی تهران و بعدش هم برا ی برا
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  .خب برو یلیخ_

  نیا  ی من لجش گرفته بود ؛گفت: تو  ی که از خونسرد  سایپر

 ...پاکت نامه

 ! . حاال برونمیبی. منیبب یگفت_

و من مبهوت نگاهش   د یه کتفم و کشبه سمت در رفتم ک  و

 .دمیکش  یکوتاه غیکردم و ناخواسته ج

 !؟ نترس ه ی: چسایپر

کردم چشماش به خون نشسته بود. با خشونت کتفمو   احساس

من داخل    غیج  ی . محمد از صدا  دمیکش  رونی دستش ب  ری از ز

 !: پناه  دیپرس یشد و با نگران

 .در و باز کن من برم  نیا ای:ب سایپر

 ی و باز کرد:هِر یدرب پشت محمد

  .رفت  رونیب  ضیچپ چپ به محمد نگاه کرد و با غ سایپر
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ب  از ول  رونیسالن  محمد رپ    ی کنترل شده    ی صدا   ی رفتم 

  دمیشن

اصال به    ضت؟یبه پناه ؟ خزعبالت مغز مر   یگفت  یمحمد: چ 

 منو  نیبب یپنهون نداشتم. ول  زیجهنم ، چ

  م ی دور و بر زندگ  گهیبار د  هیبه جان  پناه    سایبه جان پناه...پر 

. نه به خاطر ابرو نه به  امیکوتاه نم  ی نجوریا  گهیشه،  د  داتیپ

خودت. بابات و که   ی عواقبش پا  ی.  اگر گم نشیچیر ه خاط

 نرفته ؟  ادتی

نشن  سایپر  ی صدا کم  دمیرو  عصب  یاما محمد  و  تر    ی بلند 

  نمت یهم نب یاتفاق گهیگفت: فقط گم شو  و د

 .بودم   ستادهیاومد و من مات ا  یشدن درب پشت   دهیکوب  ی صدا

ناراحت کننده  :حرف  دیبه صورتم پاش  ی اومد و لبخند   محمد

 که نزد ؟  ی ا

 حضورش هم ناراحت کننده بود_
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 ... پناه  ی. ول دونمی : ممحمد

 !تو سالن می. بریبگ ی زیاالن چ ستیالزم ن_

 .قدم برداشتم و

دل  دلهره بودم.  ناراحت  محمد  از  وجود   یمنطق  لیداشتم. 

 ! چرا دونمی نداشت!  بغض کرده بودم اما خودم هم نم

رو لبم نشوندم.  به    ی سالن شدم و لبخند کج و کوله ا  وارد 

عروس و داماد رفتم و لباسم گرفتم و رو مبل   گاهیسمت جا

رز    ی دوازده بود. به شمع ها و گل ها  کینشستم. ساعت نزد

نگاه م  نییتز  ی بلور  ی ها  شهی که ش  ی قرمز بود  . کردمیشده 

  تر   تبودند.  سالن خلو  دنیاز دختر ها مشغول رقص  ی عده ا

  .بودند کی شده بود و فقط بستگان نزد

کم  پاکت  . دادم  فشار  دستم  تو  رو  ک  ینامه  شد.   ف ی مچاله 

کوچک که رو مبل کنارم بود و دستم گرفتم و پاکت    دیسف

 .نامه رو توش انداختم
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از اون طرف رفته بود سالن مرد ها و من فکرم آروم    محمد

 .گرفت ینم

 زم یعز_

 ی و ابروها  یمشک  ی ون چشم هامهربونم ! با ا   نب یبود. ز  نبیز

 .  لبخند زدم:جانم ؟دشیو پوست سف یگوشت ینیپهن . با ب

 !عکس بندازه با عمه خانمش   هی ریبرادرزاده تو بگ  نی: انبیز

 دلبر برمممم نیمن قربون ا یاله_

بوس  از لپشو  و  گرفتم  ددمیدستش  رها    ه ی به    ک ینزد  گه ی. 

دامن بنفشش که  لباس  با   ، بود   یپف داشت حساب  یسالش 

 .کرد یم  ی دلبر

 !برادرزاده ات نی:کشت من و انبیز

 ااااد یدلت م_

 ی طور مشغول سلف  نیعکس گرفت و ما هم  لشیبا موبا  نبیز

 .که پونه  هم بهمون ملحق شد میگرفتن بود
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 .میدی رقص یمنو کشوندن وسط و حساب بعدش

و   ومدنیمهمان ها م  یکی  یکی دوباره سر جام اومدم و    بعدش

 . رفتن یو م  گرفتن یم یاز من خداحافظ 

ن  کی  ساعت مردها  میو  که   پ  ی بود  اومدن.   مان یخانواده 

  ر یدور کمرم ببنده و  دست ام  خواستیکه م  ی کمربند سبز

 . کردی تعارف م  یعل ر یداد. و ام  یعل

  یرعلی:تو برو ام  مانیپ

 : نه بابا یرعلیام

  کنمی. تعارف نمگهی:چرا  تو برو دمانیپ

 . برو. جون پناه برو ی : نه تو بزرگ تریعل ریام

 !گهید دیایب ونیبردار :آقا لمیف

 ام گرفته بود خنده
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رو به سمتم هُل داد و من چقدر خوشحال   مانیپ  یعل  ریام

 یمامان مهر  یما حت  ی رابطه اش با همه     یعل  ریبودم که ام

پ بود.  از   کمینزد  مانیهم خوب شده  و  کمربند  آروم  و  شد 

حسش   کامال  من  و  بود  کرده  بغض  کرد.  رد  کمرم  پشت  

 .اما نفس گرفتم  کردمیم

 هااا  ی عروس شد یالک  ی: الکمانیپ

 !من ی کوچولو یآبج

چرا نتونستم کنترل کنم و اشکام دونه دونه از گوشه   دونمینم

به قطرات اشک    لیهم ، بغضش تبد  مانیو پ  ختیچشمام ر  ی 

 . شد

 .بغلم کرد و کمرم و نوازش کرد سفت

  .:مبارکت باشه نفس منمانیپ

 .دمیشونه اش و بوس ی رو
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ها ، اشک شوقه! باورم   ستین  یام به خاطر دلتنگ   هی: گر  مانیپ

 ! کله خر اومده تو رو گرفته ما رو راحت کرده هی شهینم

 شعووور  یاز پهلوش گرفتم: ب یشگونیو ن دمیخند آروم

با ام  دیخند   ر ی و من و از خودش جدا کرد. کنار رفت و من 

بغض کنه    مانی پ  نکهیکردم و تو بغلش رفتم:  ا  یروبوس  یعل

 مان یتو!  بقول پ  ی من و چقدر زود وابسته کرد  ی ول  ه یعی، طب

 .کال خوبه تیمخ زن

 !به تو رفتم جذاببببِ دختر کش _ دمیخند

 ا یدن یآبج   نیزتریلبخند زد :مبارکت باشه عز  یرعلیام

 !دلم. دورت بگردم من   زیعز یزدم:مرس   لبخند

نبود اما اون بلد بود   مانی. کمتر از پکردمیو حس م  بغضش

 .بغضش و نگه داره. مغرور بود

 . کردی کردم. اونم هق هق م هیبغل بابام فقط گر تو
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 ی لیکه خ  ی کردم و جمله ا  یهم خداحافظ  هیبعدش با بق  گهید

ا جمله   ، بود  قشنگ  گفت:   ی برام  گوشم  در  افسانه  که  بود 

خوشبخت شو پناه. حقم  بود داشته باشمت اما نداشتمت. بذار  

  !پناهم  نمیو بب تی خوشبخت

عمه   ی گذشته بود. همه دعوت خونه    مونیروز از عروس  سه

 .کردم یحی مل شی و  آرا ستادمیا نهی. مقابل آمیاشرف بود

.  دمیپوش  یشمی رنگ و شال سبز  یکرم  ی عطر زدم. مانتو  یکم

دوست داشتم اما حاال    یمشک  ی موهام مش شده بود.  قبال مو 

 .متنفر بودم

ا  دیشا ا  تکهیبه خاطر  موهام  رنگ  از  تعر  نیمحمد    ف ی همه 

 .کرده بود

باز بود و ز  مانتوم بلند رنگ شالم پوش  ه ی  رشیجلو    ده یتاپ 

 .بودم

 .و برداشتم و از اتاق خواب خارج شدم  فمیک



Page 812 of 1486 

 

زرد رنگ  نشستم. مبل    ی سه نفره    ی کاناپه    ی سالن رو  ی تو

  لم یکنسول بود.  موبا  نهیآ  ی از سالن بود که روبرو  یدر قسمت

زدم.   زنگ  به محمد  و  برداشتم  که جواب    کیو  بوق خورد 

  ؟  زمی داد:جانم عز

 االن  ؟  ییسالم. کجا_

 .ن ییپا ایخونه ام. ب کی. نزدام ی :دارم ممحمد

 .باشه پس اومدم_

و در    رونیکردم و بعد از خاموش کردن المپ ها اومدم ب  قطع

 .و بستم

با   هی.  کردم و وارد آسانسور شدم  قفل خانم داخلش بود که 

 .کردم یسالم کوتاه دنشید

 ؟  ی . شما خانم آقا محمدزمی زد : سالم عز ی لبخند خانم

 زم یبله عز_
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 ی ول  ی عروس  میا یدلم ! قرار بود ب  ز یسمتم گرفت :عز  دستشو

. گفت محمد ، خانومش و  گهید   ادی... شوهرم  نتونست بدیسع

 .میدیکادوشون م  ششونیپ  میریآورد م

 .دی. لطف دارزمیممنون عز یلیفشار دادم :خ دستشو

 م یباال هست  ی . اسم من زهراست.  طبقه  هیچه حرف  نی:ازن

بهم دست بده   یحس خوب   شدیباعث م   شیو مهربون  ییخوشرو

 .کنم دایدوست خوب پ هی تونمیو من فکر کردم م

 خوشوقتم یلیمنم پناهم. خ _

رس   ی صدا از  م  دنیآسانسور خبر  لبخند دادیبه هم کف  با   .

ساختمان رفتم. درب    یکردم و به سمت خروج  یخداحافظ

به    اطیح مقابل ساختمون  و درست  و خارج شدم  باز کردم 

 .دمیانتشار محمد رس

محمد که از سر کوچه وارد شد؛درب رو بستم   ن یماش   ندید  با

 .رفتم  ابونیو به سمت وسط خ
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 .شدم  نیمن ترمز کرد و من سوار ماش ی جلو محمد

 :سالم پناه خانوم محمد

 ؟ یسالم خوب_

 شمینم نی: بهتر از ا محمد

 شده؟ یواقعا؟ چرا چ _

رو روشن کرد و شروع به حرکت    ن یکه ماش  ی در حال  محمد

 نکه یرو رواله! از ا  یکه همه چ  نینشده! از ا  ی ز یکرد؛گفت: چ

ا  میخوایم  یحالمون خوبه دلمون خوشه! چ بزرگتر ؟   نیاز 

؟   برنیم  یسهم از عشق و خوش  یکم  یلیخ   ی ادما  یدونیم

  !خب خوشحال کننده است من جزء اون دسته آدم هام 

 !قبول ندارم_

 ساز مخالفت و بزن: خانم محمد

همه  _ اشتباهه.  حرفت  لحظات  ی خب  تو  و   یآدما  خوشن 

 ...که نهی. مهم اشکندیم یهم سخت یخوشبخت  و تو لحظات
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 : که؟ محمد

 تووو  ی اریادا در م  ی نجوری چرا ا_ دمیخند

 :چه کنم پس ؟  محمد

 ست ین  داریوقت پا  چیه  ی. وضع زندگگمیم  ی خب دارم جد _

کنه هر دو    تی ریبتونه مد  دیداره. آدم با  ی و همش باال بلند

 حالت رو 

به اون ساحل   دمیرس   گهی و د  دمی هام و کش  ی: من سخت محمد

 آرامش ؟ 

 چاله چوله داره  شه یهم  ی... زندگستیمطلق ن_

  ستیکه عدالت ن نی:امحمد

  بوده نیتا بوده هم یول دونمینم_

 پناه  ی: آره. راستمحمد

 ه؟یکردم:چ  نگاهش
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 کرد  دا یشاهرخ پ یعنیکردم .  دایجا برات کار پ  هی:  محمد

 ؟ ی چه کار ؟یییییگ یراست م ی ذوق گفتم:وا  با

مطمئنم.   طشیمح   تی کار که از امن  هیزد :  یلبخند گرم  محمد

 هم خوبه نسبت به ساعت کارش  اشیحقوق و مزا

  ؟ گهید ی خب بگو چه کار_

زبانکده اسم و رسم   هی. اونم    یکن   سی : تو زبانکده ، تدرمحمد

 !آکو یدار. اگر بشناس 

محمد ! محمد    یگی! دروغ م  یییی :آکوووو لعنت  دمیکش  غیج

 !ی خر یلیخ

 !چته ؟  وونهی:ددیخند

م  ی وا_ دارم  من  م  ترکمیمحمد  تو   ! ذوق  آکو   یدونیاز 

استاد جزء بود    هی  ایبا اون همه برو ب  ی کجاست ؟ استاد نصر

 ؟  یمنو گرفت ستگاهیتو رو خدا اتو اون زبانکده! محمد 

  پناه ی ا وونهی: ددیبلند خند محمد
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  ! یدونی محمد تو نم_

دونم. من فقط تونستم برات وقت    ی. خوبم مدونمی: ممحمد

به خودت بر   شی بق گهی. دندهی آ ی شنبه  ی برا رمیمصاحبه بگ 

 گرده یم

از    یول  رنیهم تا مرحله مصاحبه م  ا یلیخ  یدونی چون بهتر م 

 ! ستین یاونجا به بعدش هست که کار هرکس

  رش،یکه مد  گنی سخته ! م  یلی :آره! آره خ   دمیرو لبم کش   زبونم

  !رهی سخت گ  یلیخ  ،ی ساالر ی آقا

 .ی:پس آماده شو که شنبه بترکونمحمد

 !که حواست هست به من یمحمد. مرس یزدم: مرس  لبخند

 باشه ؟ ی:حواسم به تو نباشه به ک محمد

  فعال که حواست به همه هست_

محمد شده    رهی ، خ  یبغل  نیکه تو ماش  ی اشاره کردم دختر  و

 .بود
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  ی نگاهش کرد و برگشت:من که حواسم نبود! زن زرنگ   محمد

  یکنیم هیکه خودت حواس شوهرت و معطوف بق  یستین

 به شوهرم اعتماد دارم: دمیخند

هم   اد یگفت: اعتماد ز  طنتیش  ی زد و از رو  ی لبخند  محمد

 خطرناکه هااا 

 ! از ما گفتن  حاال

 هااا  یمشکوک_

 مونه ینم نی: باالخره جنس خوب رو زممحمد

 گهیبلند ت کردم د نیمن از رو زم  زمی خب عز_

  :من دسته دومم جذابهمحمد

 خدا  ی بنده  ی به بازوش زدم: جرئتش و ندار یمشت

و مقابل خونه عمه اشرف    د یچی پ   ابونی و تو خ  دیخند  محمد

 .توقف کرد 
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پ  اده یپ   نیماش  از هم  محمد   . داخل    ادهیشدم  هم  با  و  شد 

شد رفت  میساختمون  باال  آسانسور  با  واحد  میو  مقابل   .

 .میستادیا

 .در و باز کرد   ی بعد مهد  هیزنگ رو فشار داد و چند ثان  محمد

  ی :به به! عروس خانم و شاه دوماد ! بابا سه روزه خبری مهد

 نبود ازتون هااااا 

نم  یحاج  یحاج  نیرفت ؟  ا  نیگیمکه  تنها  افسرده    نجایمن 

 !شم؟یم

آروم  محمد زد و گفت:برو    ی مهد  ی   نهیبه تخت س  یضربه 

  داخل بچه

تو تنها هم   ی ار رفت و من وارد شدم:مهداز جلو در کن ی مهد

 ؟ یمونیم

  دییشما! بفرما یزنی م هیچه حرف نی:عه زنداداش ! ای مهد

 .دم یحالت چهره اش خند به
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 اومده ؟ ی:کسمحمد

 .و زن و بچه اش ی:عمو مرتضی مهد

 ل یوارد سالن مستط  ی محمد و مهد  ی توجه به مکالمه    یب

بلند و سالم  شدم  و    ی شکل  احوال    یکی  یکیدادم  همه  با 

 .کردم یپرس

 چرا ؟   ومدهیزنعمو جون احسان ن_

 : واال گفت کار دارم زنعمو

خان عمو! المصب    رهیگیاحسانم اصال خود شو به ما نم  نیا_

  ادیم ییافه ها هی

 هی : دکتر شده فکر کرده خبرپونه

  دی نزن: بابا پشت سر آقا دکترمون حرف ی مهد

: نه پناه جان واقعا سرش شلوغه. ما خودمونم کم دیخند  عمو

 نمش یبیم
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 ...یعمو ول دونمیم_

  ن یهااا ا  نیپناه ؟ ساده ا  یدونی م  یحرفم اومد:چ  ی رو  ی مهد

 !شمارو  چونهی چطور بپ  دهیآقا احسان هم خوب فهم

خانواده  من! شما دکتر    ی اعضا  ی من...و تمام  ییمن...زندا  ییدا

 ؟ دیدیند

!  یلیاندازه احسان تو الک نبوده خداوک  یک  چی ه   میدی ما د  بابا

 ؟  شهیمشکل پسرت چطور حل م نیجون بگرد بب ییدا

به عمه گفت:   دیخند  یزد. عمو مرتض  یچشمک  و و خطاب 

  و رو شده باشه  ری ز  ای دن  گهیادم بشه فکر کنم د  نیکه ا  ی روز

  به سمت اف اف رفت ی زنگ اومد. مهد ی و صدا  میدیخند

  باال دیی:بفرمای مهد

 رو به ما کرد  و

  .ان یعل  ری:افسانه خانم و امی مهد
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  ی به خودشون دادن. بلند شدم و جلوتر رفتم.کم  یتکون  همه

استقبال جلو درب رفته   ی بعد وارد خونه شدند و عمه که برا

 .کردند یبود سالم و احوالپرس

  دم یو در آغوش کش  یعل  ریلبخند مامان افسانه و بعدش ام  با

بعدش   قهی. چند دقمیدور هم نشست  یو بعد از تعارفات ، همگ

 .هم اومدن  نبیوز مانی بابا و مامان و پ 

با محبت رها رو در آغوش گرفته بود . زنعمو فروغ ،   محمد

آشپزخونه   ی و مامان افسانه همراه عمه اشرف تو  ی مامان مهر

  .جلسه گرفته بودن

عمه   شیکه پ  ی... چقدر دوستش داشتم. وقت زمیعز  ی افسانه   

 .اشرف بود راحت بود

 .هم کنار هم بودند ژنی بابا و آقا ب ،یمرتض عمو

و من ،   کردنیم  یکل کل فوتبال  شهیو پونه مثل هم    ی مهد

 .میدیخندیو محمد هم بهشون م  یرعلی، ام مانی، پ  نبیز
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انداخت:آبج  یعل  ریام گردنم  دور  و  چطور   یدستش   ی ما 

 هاست ؟ 

جا  مانیپ که   ی به  معلومه  برق چشماش  از  داد:  جواب  من 

 .چقدر خوشحاله 

 ی هنوز چه خبط  دهیمحمد ... البته فکر نکنم فهم  ی چشما  یول

  کرده

 ماااان یپ_ نبیز

 ؟ ی بود نجای: عه تو امانیپ

  نباش بابا لی:زن ظلی مهد

 دمتیکه د  ی به من نگو آقا مهد  گهی! دگهیم  یبه ک   ی:کمانیپ

  یکنیم ی پشت تلفن چه پاچه خوار

 !؟ اهلل اکبر ی :من و پاچه خواری مهد

  لش یموبا  ی رو مانیزنگ خورد و پ  ی مهد  لیموقع موبا  همون

مهددیپر رو  ی .  از  پر  ی هم  که   دی مبل  کرد  دراز  دستشو  و 
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اجازه نداد و    مانیبکشه . پ  رونیب  مانیو از تو دست پ  لیموبا

 .به هم دنیچسب نجوریکمرش و گرفت و هم ی مهد

 !سه تای: نگاه نگاه! بمانیپ

 ؟  تایسه تا ب ایسه تا خط داره ؟  یعنی

  و یبده گوش مانی: پی مهد

  مید ی خند یم همه

 نکن ت یاذ مانی :بده بهش پیرعلیام

 !گفته یچ ن ی:نه جون داداش. تو ببمانیپ

 نویفقط من االن جواب ا  دمی:ناموسا بده خودم نشونت می مهد

  از اون گنده الت هاست  نجایا کنهیم ی ندم لشکر کش

 ی لیخ   گهیرد:بابا تو د  ی مهد  ی با پنجه پا محکم به پا   محمد

  یرو از پشت بست! دست همه  ییایح یب

 ستم یو هنوز ن مانیدست پ ی:ولی مهد
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ببمانیپ د  نی:  اگر  و  گوشت  هم   یگوش  نیا  ی دیپشت  رو 

 ی بنیم

رو گرفت    ی به محمد زد . محمد هم از پشت مهد  یچشمک  و

 . زدیدست و پا م ی و کنار بردش. مهد

رو داد:    ی جواب تلفن مهد  مانیخنده روده بر شده بودم. پ   از

 ! زونی نکبت آو ی چته دختره 

شد  ی مهد ساکت  همه  بود.  مونده  ساکت  بهت  واقعا میبا   .

 !بود یخرک یشوخ

تظاهر    یالک  مید یقهقهه زد و ما فهم  هوی  مانیاز سکوت ما پ  که

 .ن کردهبه جواب داد

 . محمد و کنار زد یحرص ی مهد

  گهیجنبه نباش د یب_

  و پاک کرد و رو مبل نشست  شی شونیپ عرق 

  سادیقلبم وا مانیپ ی رینم ی : ای مهد
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 ی لیگفت: خدا وک  دهیبر  دهیکه از خنده سرخ شده بود بر  مانیپ

 حقت بود

 پرت کرد و گفت :زهرمار  مانیبه سمت پ  یبزرگ بیس ی مهد

ها. نه از شوهر شانس آوردم نه پسر    وونهید  دی :بس کن   نبیز

 .عمه

 خانم نبی:دست شما درد نکنه زمحمد

  .نه حواسم بهم محمد نبود ی :وا دیخند نبیز

 ااااا یشانس آورد  یلیو فشار دادم:از پسرعمو خ  یعل  ریام دست

 .لبخند زد یعل ر یکرد و ام دییتا نبیز

ا  میکردی طور دور هم صحبت م  نیهم با اجازه    ی که محمد 

 .گفت و به سمت اتاقش رفت

 ؟  ی ایلحظه م   هیوارد راهرو بشه برگشت:پناه جان  نکهیا قبال

 لبخند زدم و بلند شدم  بهش
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 .د ی:برو عروس خانم با اقاتون خلوت کنپونه

 .زد  یچشمک و

 هاااا   میپنجرت کن نجور ینباش که ا ی :پونه مثل مهدمانیپ

و بعدش هم   نایبابا ا   ی حرف هاشون گوش ندادم و از جلو  هب

 گذشتم و به اتاق محمد رفتم. سرش تو کمدش بود   نایمامان ا

 ؟ ه یچ نی:ا محمد

 .از شدت فشار دندوناش به هم ، بم تر شده بود صداش

 ؟  هیچ ی چ..._

  ه یشرف ک  یب  ن ی. اخماش و در هم کرد: ادیکمد و بهم کوب  در

 ؟ ده یم  امیبهت پ قه یکه دم به دق

 ؟ ی محمد ...تو...تو به من شک دار _

که    ایشک دارم پناه! به کل دن  ا یبه کل دن  ی:به تو نه ولمحمد

 رن یبخوان تو رو از من بگ



Page 828 of 1486 

 

 !کار دارن؟ یبه ما چ ایکل دن_

 !نیو بب تیگوش ی رو  ی ها امکیپ  نی: بس کن پناه! امحمد

 شناسمی. من نمکنهی م جادیمحمد اون مزاحمت ا_

 ی داده و تو به من نگفت  امیگفت:پس قبال هم پ  یعصب  محمد

 ؟یییییی؟ چرا نگفت 

 ی:چرا نگفتدیشد  و کتفم  رو محکم کش  کمینزدم. نزد   یحرف

 ؟ یگفتی به من م دیکرده نبا جاد یپناه ؟! اگر مزاحمت ا

  یبش یعصب خواستمینم_

 !:نشدم االن ؟محمد

  یبزن میدست به گوش کردم یفکر نم_

ا  محمد باز  ن ی:پناه  ا  هیها چ  ی بچه  تهد  نی؟  رو  تو    د ی داره 

 ؟ ی بعد تو نگران اعصاب من بود کنهیم

 ...نکرد فقط دیتهد_
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انداختم. محمد چونه ام و محکم باال آورد:فقط   نییو پا  سرم

 ؟ یچ

. به خدا من جواب ندادم نایو ا  نمتی بب  خوامیم  ایفقط گفت ب_

 .محمد

 نه ؟ یگفت  ی، نم دمیدینم تویگوش ی:اگر اتفاق محمد

نداد بعد اون.   امیپ   گهی. دکنهیفکر کردم بالکش کنم ول م _

 !داده ام ی پ ی چطور دونمی حاال هم نم

 بوده؟ ی : مال کمحمد

 ... مونیشب قبل عروس_

 کنم از دست تو ؟ کاری: من چمحمد

 !نشده که ی زیچ_

  د ی با  ی زیزد: چ  شیشونیبه پ  یحرف مشت محکم  نیبا ا  محمد

گفتن تو   گهیبشه د  ی زیچ  ی؟  وقت  ی؟ متوجه  یبشه بعد بگ
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دونستن من    گهیبشه د  ی زیچ  ی؟ وقت  کنهیو دوا م  ی چه درد

 ... که کنهیو دوا م ی چه درد

و ازم فاصله گرفت. نفسش و پرصدا    دی تو گردنش کش  دستشو

. با اون حالت گشتی و برم  رفتی داد و عرض اتاق و م  رونیب

 .نگم تونستمیبگم اما نم ی زیچ کردمیجرئت نم

 !محمد...محمد جان_

و باال آورد و غضبناک نگاهم کرد. چند قدم برداشت و    سرش

 .رفت  رونیبزنه از اتاق ب یکه حرف نیبدون ا

عمه که   ی و صدا دمیشدن درب هال و هم شن  دهیکوب  ی صدا

  لش یو محمد که گفته بود موبا  رهی بود کجا م  دهی ازش پرس

 .ارهیب رهیخونه جامونده م

تخت پرت کرده بود.   ی منو رو ل یخراب شده بود. موبا  اعصابم

 .ها رو باز کردم  امیبرش داشتم و بعد از وارد کردن پسورد پ 

 ” رمیگ ی نکن پ بالک“
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 “ برات شهیدردسر م ی ند جواب“

 “  نمتی حتما بب دیبا گمیم ی دارم جد  نیبب“

 ” پناه ریبگ ی منو جد  دیتهد“

با حرص گوش  اخم و  تو دستم فشار دادم. صدا  یکردم   ی و 

 .دیبازش کردم قلبم کوب یاومد و وقت امکش یپ

 ” !پناه...جواب بده آرشم“

و   دمیکش  یقیرفت . نفس عم  ی اهیچشمام س   ی لحظه ا  ی برا

 .شدم  رهیخ لمیموبا ی با ترس و استرس به صفحه 

 بود ؟  آرش

؟ به حمله اش نگاه کردم    دادیم   امیبه من پ  یبه چه حق   اصال

 .و دوباره و چند باره خوندم

. برام  شناختمیبده. اخالقش و م  امینداشت آرش به من پ  امکان

 .گرفتیمهم نبود  اما نفسم م
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ه   ییزجرها  ادآوریمن    ی برا  آرش نداده   چیبود که  جا شرح 

 .بود دهیکس ند چی که ه ییآور زخم ها ادیبودم. 

من نمرده بود . اتفاقا زنده بود و من هر لحظه به    ی برا  آرش

 .کار کرد یمن چ  یداشتم که با زندگ ادی

 !ختم یروز بعد از تموم شدن رابطه ام باهاش بهم ر چند

زندگ  ی روزها   ادآوریمن    ی برا  آرش آور  با  میمرگ   د یبود. 

 زدم ی بهش زنگ م  دیداده. با  امیبه من پ  یچ  ی برا  دونستمیم

کنه.   جادیمن مزاحمت ا  یزندگ  ی که حق نداره برا  گفتمیو م

 ! ستادمیا یجلوش م دیبا

 اومد  ی ا گهید  امکیپ

    ”!بفهم ،ی خورد  ی باز تو“

 ی و نوشتم : دنبال چ  دی چرخ  د یصفحه کل  ی هام رو   انگشت

 ؟  یهست

 .اومد ی ا گهی د ام یقبل از ارسال کردن پ یول
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 .و تو خودت نکش عشق“

 ” رهیم یهرگز نم  عشق

 !مرد عشق یم اما

رو پاک کردم و تنها   امکیتپش قلبم بلند شده بود. پ  ی صدا

  ی از گوشه    یآرش ! قطره اشک   امک ی موندم به حروف پ  ره یخ

  د یچرخ  لمیموبا  دی. انگشتهام لرزون رو صفحه کلدیچشمم چک

 .اما ننوشتم

   .زنگ خورد لمیموبا

هاش پر از حرف    امکینگاه کردم که پ  یناشناس  ی شماره    به

 .بود

۰۹۱۶۷۸۹......... 

 تونستمیدکمه اتصال و بزنم. نم  تونستمیاما نم  دیلرز  یم  تنم

 ... که

 د یچ یآرش نرم پ ی کردم و صدا وصلش
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 ؟ یپناه؟ پناه خودت_

 بله_

 ؟ ی: خوبآرش

  نزدم یحرف

. تو یکنیاشتباه م  ی پناه...تو دار  یول  یناراحت  دونمی:م  آرش

 ...که یدونینم

  کرد و ادامه داد یمکث

 پناه ؟ یی:کجاآرش

 ! تو اتاق محمد _

 ؟  ادیزد:محمد ! نگفته بودم ازش بدم م  پوزخند 

  شه یو هم  یکنی وقت کوش نم  چی:تو به حرف من هدیکش  داد

 ی در خونه    ایاالن پاشو ب  نی. همیکنیاشتباه م  یفهمیهم م

 !عمه خانمت
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 سر من ؟  یکشی تو ؟ اصال چه خبرته؟ چرا داد م  یگیم  یچ_

 کنم یو خراب م  یباال و همه چ  امیمن م  ای  نییپا  ی ایم  ای:آرش

 حرفتو بگو امیب تونمیمن نم_

 باال . منتظر باش  امیب تونمی :من مآرش

 بس کن! حرفتو بزن حوصله ندارم _

تا  آرش .    یکن  یپشت منو خال  دینبا  اد ی م  شی پ  یمشکل  هی: 

تو    زنمی باال گند م  امی من اعصاب ندارم م  نییپا  ای پناه جان ب

 فرما شد ف یها! عه...آقا محمد هم که تشر یهمه چ

 مح..محمد ؟_

  هم تو دستشه  دیخر  سهیک  هیسمت خونه.    ادی :آره داره مآرش

  ها! نشناسه تو رو. بخواب  نتیاز تو ماش ی ایدرن_

به   کاریچ  کهیمرت  نیبگم ا  امیدر ب  خوامی:نه پناه خانوم. مآرش

  !عشق من داشت
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 ا یمنو نبر!جان مادرت در ن ی آرش. آبرو  ایدر ن_

 !ی:پشت خط بمون که بفهمه  تو اول آخر مال منآرش

  جور نکن نیو خدا اارش تو ر_

 :چطور ؟ آرش

 !نتت ی نذار بب_

  شرط هی: به آرش

 ؟ یچ_

 !نمت یامشب بب نی:  همآرش

 !ارش_

  شهیم کی داره نزد یلیچون خ  ریبگ میتصم  عی:سرآرش

 رون یب امیب تونمیاخه من نم_

 ......دوکی:آرش

 ی خب باشه! لعنت یلیخ_
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پشنی:افرآرش نی شینم  مونی...  م  ی ای!  آرش   یدونی هم  که! 

 کله خرابه 

  دمیکش  یآه

 ؟ یدونی:مآرش

 دونمیم..._

 . در دسترس باش  نی: آفرآرش

 .باز شد ی و بستم و در با ضرب دست مهد چشمام

 ؟  ستمی:مگه من با تو نی مهد

 ؟  ی خوایم ی؟ چته ؟ چ ی مهد هینگاهش کردم:چ یکالفگ با

من جا خورده  بود؛نگاهم کرد: با    یکه از حالت هجوم  ی مهد

 محمد دعوات شده ؟

 !حوصله ندارم  رونیبرو ب_

 ...: منی مهد
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 !رونیبرو ب_

ها    امی و برداشتم تا پ  میتو دستم نگاه کردم و گوش  ی حلقه    به

تخت    ی گذاشتم  و رو  یعسل  ی رو رو  لیرو حذف کنم. موبا

 .دمی محمد دراز کش

. بغض کرده به  شدمیم وونهیشدت ترس و استرس داشتم د از

من    یتلخ زندگ  ی قصه ها  انیپا  دونمی شدم و نم  ره یسقف خ

 !کجا بود

تنش ها کجا بود و مگر من چقدر صبور بودم ؟  هر بار    انیپا

و هر بار پوست کلفت   ارمیکم م  ی فشار درد  ر یز  کردمیفکر م

 .شدمیتر م

 .اتاق باز شد و پونه وارد شد در

 ؟ یخوب ی: اج پونه

شد و بغلم    کینزد   عیبود تا بغضم بترکه و پونه سر  یکاف  نیهم

 .کرد
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 “28.01.21 13:23 ” 

 ۲۲۳قسمت#

؟ چرا گذشته دست از    شدیمن پاک نم  یرد آرش از زندگ  چرا

 !داشتی سرم بر نم

. پونه کمرم کردمی. احساس حقارت مکردمیم  انت یخ  احساس

 .آرومم کنه کردیم یو نوازش کرد و سع

  ! ی: قربونت برم آخه. چقدر دل نازک پونه

به پونه هم نگفتم. پونه موهام   یداده! حت  امیکه آرش پ  نگفتم

دلبر ؟ برم    ی خوریو م  یچ  ی و پشت گوشم انداخت:بگو غصه  

 ! با تو ام ی... هچونمیگوش محمد و بپ

  خودمه ری تقص ستیاون ن  رینه تقص_

! نیاسی  هیشب  قای ! و دقیتو! برعکس من  ی بود  ی:فروتن کپونه

طاقت    گفتی. م گرفتیاون کردن م  میکردیهر موقع دعوا م 

 .با من حرف نزنه قهی دق  هیاره که ند
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 .لرزون شد صداش

 تو چته پونه ؟ _

 یچی :ه دیلرز چونش

 ؟ نیاسیبا   ی دعوا کرد_

 .زد  پوزخند 

رابطه بکن. به خدا عمو بفهمه   نیبه حال ا  ی فکر  هیپونه!  _

  .شهیبد م یلیخ

خودم رو تو سرم بکوبه؟! پونه   ی ها  ی نبود پنهان کار  یکس  و

 ...زم یعز  ی 

 !:کدوم رابطه پناه؟ دلت خوشهپونه

 !؟ یچ یعنی_
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پپونه ماهه  سه  زنگستین  داشی:  نه  پ  ی.  حرف  یامی نه   ی نه 

خونه اشون   یکجا گم و گور شده که حت  ستی! معلوم ن   ی چیه

 !هم رفتم نبود 

پاشد  لبم :تو  گرفتم  گاز  خونه     یرفت  ی و  ؟   نیاسی  ی در 

من؟؟ آخه تو چرا    ی! حت  یبگ دیکس هم نبا  چ یبه ه  ؟ییتنها

 پونه ی خر نقدریا

 !رفت  ادت یدرد خودت   الیخی:بپونه

  زود یلیخ یخطت و عوض کن  دی. پونه با الی خی زهرمار و ب_

  بده امی :تمام روز منتظرم پپونه

 یفراموشش کن دی. باستیمهم ن_

 ! شهینم یعن ی... تونمیکه نم یدونی:مپونه

تونستن پس    ای آدم تو دن  ونیلیم  ونیلی. مشهیخوبم م  شهیم_

 نتونه فراموش کنه؟   یکس  ی دی . اصال تا حاال شن  یتونیتو هم م

 دم ید ی. حت  دمی :آره شنپونه
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 اون وقت ؟ یک_

 ؟ ی :تو...تو آرش و فراموش کرد پونه

  کردم یم  یکه سع  یزد و در حال  خ یکرده بودم ؟ تنم    فراموش

طور داشتم    نی صدام و صاف کنم ، دست پونه رو گرفتم. هم

که پونه گفت: چطور فراموش    کردمیم  ی تو ذهنم جمله بند

 ؟  ی کرد

 .و سرشو تو بغلم گرفتم  دمیکش  یآه

ن_ ا  ستی سخت  ن  ن یپونه و  برا  ست یانتخاب    ی ، تنها راهته. 

 ! بقا

گذشته و اصالت و ارزش    یداره وقت  ی: بقا ؟ هه...! چه ارزشپونه

 ؟ یو فراموش کن تیزندگ  ی ها

  ی که زنده ا  یو مادام   یکه تو در زندگ  نهیا  ی ها برا  ن یهمه ا_

هست تجربه  حال کسب  هر چیدر  پونه.   یحکمت  ی زی .  داره 

نکن  دیشا درک  م  یفعال  بهش  حتما  و یرسی اما  من  مثل   .
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کردن! پس    یبه زندگ  ی! پونه جان تو محکومگهید  ی ها  یلیخ

 !کن یخوب زندگ

زندان  مثل م  یاون  زندان  اتاقک  گوشه  که  تا   نهیشینباش 

اوقات حبسش   تونهیکه م  یحبسش تموم شه در حال تمام 

، فکر   سهیبا ارزش بکنه. ورزش کنه ، کتاب بخونه، بنو  ی کارا

 !درس بخونه  یحت ایشعر حفظ کنه کنه، 

 ...: من دوسش دارمپونه

نکش.    یدست از زندگ  یگوشه قلبت نگه دار ول  قهیاگر عم _

  .پونه مونهیمنتظر ما نم ایجا نمون. دن

  .چشماش و بست پونه

زده بود.   خیکه قلبم    یدر حال  گفتم یم   ی دواری ام  ی قصه    من

 .نبود  ییبایز  زیکه چ  یدر حال گفتمی م ییبای من از ز
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  ی کرده بودم که با تن لرزون و قلب ب  دا یاونقدر قدرت پ  من

نگاه کردم    لمیبه موبا  یچشم  ر یقرار ، پناهِ پونه شده بودم؟؟ز

 .دمیو از استرس لرز 

 ست ی...تو خودت هم حالت خوب ن دی: پناه ببخش پونه

 خوبم نگران من نباش _

خورده و گذشته  . نگران سرنوشت گره  بودینگران م  دیبا  اما

نبود. نگران تمام دلهره ها و درد   م یکه دست بردار زندگ  ی ا

 .که داشتم  ییها

کله    هیبق  شی پ  میبر  ای:بپونه و  و   دایپ  یکس  ی تا سر  نشده 

 !مارو دنیبغ کرده ند نجوریا

گذرا به خودم    ینگاه  نهیآ  ی از پونه بلند شدم و تو  تیتبع  به

زنگ   لمیم که موباانداختم. خواستم پشت سر پونه خارج بش

 .خورد

 .در خشک موند ی  رهی به دستگ  دستم
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 .امی م دمیجواب م مویبرو پونه من گوش_

گفت و رفت و من داخل شدم و در و بستم. هوا   ی باشه ا  پونه

  .بود نیسنگ

 جیو بردارم. سرم گ   لیرفتم و خم شدم تا موبا  یسمت عسل  به

اسم    دنینگاه کردم و با د  لمیموبا  ی رفت. با استرس به صفحه  

 .دمیکش ی محمد ، نفس آسوده ا

 رو وصل کردم  تماس

 :پناه محمد

 جـ...جانم _

 نداد که ؟ زنگ نزد ؟   یامی:  پ  محمد

گرفتم. احساس کردم حالت   واریرفت . دستم و به د  جیگ  سرم

  .تهوع دارم

 :با تو ام پناااه محمد
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 . تخت نشستم ی . روومدیزدم اما صدام باال نم لب

 صدام و؟  ی شنوی:پناه ممحمد

 شنوم یم_

 نگفت که ؟ ی ز یمزاحمه چ  اروی گمی: ممحمد

ـَه_  ن

  :شمارش و بفرست براممحمد

 ؟یگفتم :برا چ لرزون

 :بفرست کار دارم محمد

 .کنمیم جی:االن برات مسدمین کشدندو ری ز لبم

 .: خوبهمحمد

در   ی باز عیضا هیخونه . جلو بق  امیم  گهیساعت د میمن ن  پناه

به   نیاز ا  ستی مشکل و. قرار ن  میکنیخب؟ با هم  حل م  ارین

 . باشه ؟ میو به خانواده ها بگ یبعد هر موضوع 
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 کرده گفتم:باشه  بغض

شدم. هنوزم از دستت  :ناراحت نشو از من. واقعا نگران  محمد

  ی تو از رو  دونمیکنم . م  نجوری ا  ارهیدلم طاقت نم  یشکارم ول

نم هر   یول   یبگ  خواستی مصلحت  برم،  قربونت   ، جان  پناه 

  !یبه من بگ دیهست با  یمشکل

 ی من و بلد بود! عاشقانه ها  نقدری؟ ا  دیفهمیمن و م  نقدریا  چرا

 .نو و خاص بود شهیهم

 ختم ی ام گذاشتم و اشک ر نهی و رو س  میگوش

 :پناه جان ومدیم صداش

 .خفه شدم ام آزاد نشه ی و گاز گرفتم تا صدا لبم

  ...: پناهممحمد

 دم ی لرز

 صدام و ؟  ی شنوی:  تو ممحمد
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 دم ینال

  ایحالم بـ...ده...ب _

 پناه ؟  ی شد  ی: چمحمد

 ....ااااـ یب_

 ی . پتو رو رو دمی تخت دراز کش  ی و قطع کردم و رو  لیموبا

  .دمیخودم کش

 .ومدیاز تو سالن م هیحرف زدن بق ی صدا

 پناه کجا ست  نی:ا عمه

  زنگ خورد لشی: تو اتاقه فکر کنم موبا پونه

 !: دو ساعتهمانیپ

 :برم صداش کنم ؟  پونه

! مجلس بدون عروس شمونیپ  نهیبش  کمی  ادی:آره برو . ب  مامان

 !شهیکه نم
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 :چشم  االن  دیخند پونه

  .صداش کنم رمی:پونه جان من میرعلیام

 ...کنمی :خواهش مپونه

آروم به در خورد و بعد در باز    ی و بستم. چند تقه    چشمام

 .شد

 ؟ی:خوابیرعلیام

 .کردم تکون نخورم. حوصله نداشتم یسع

 ...بابا ی بود دختر  ا دنی: چه وقت خوابیرعلیام

 .المپ و خاموش کرد و در و بست و

که دست به   یعل   ریقامت ام   دن یو باز کردم و با د  چشمام

 .جا به جا شدم یبود ؛ کم  ستادهی کنار در ا نهیس

 که؟ ی زد:خواب بود ی لبخند ژکوند  یرعلیام

 .نگفتم ی زیچ



Page 850 of 1486 

 

 :پناه؟ یرعلیام

 هوم...؟_

 افتاده ؟  ی:اتفاقیرعلیام

 .حالم بده  کمینه فقط _

 :چرا ؟ یعل ریام

  خورهی دل و روده ام بهم م دونمینم_

 دکتر ؟   میبر  ی خوا ی جلو اومد و کنار تخت نشست: م  یعل  ر یام

 ؟ دارم یب ی دینه...تو از کجا فهم_

 !ها  لمیسرم وک ری : خدیخند

 !به خواب  زنمیخوب خودم و م شهیاخه من هم _

  یکنی م ادیز  طنتی: پس ش یرعلیام

 حوصله ندارم سوال جواب بشم  یخب گاه_

 !؟ رونی که برم ب یگفت  میمستق ری :االن غیرعلیام
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 !یکنینه بابا...تو مثل همه سوال جواب نم_

 : عه؟ یرعلیام

 اوهوم _

 کرده! بپرسم ؟  ریسوال ذهنم و درگ  هیاالن   ی:ولیرعلیام

 ؟یشی کردم: بگم نه ناراحت م  ی تک خنده ا 

  شمی : نه نمیرعلیام

 .کردم بپرس یتو موهاش کشوندم: شوخ دستمو

 :ولش کن برا بعد یرعلیام

 قهر نکن حاال _

 گه یوقت د هی: قهر نکردم. بذار یعل ریام

 دوست دخترت  چارهیها! ب  ادهینازت ز_

 :ندارم یرعلیام

 ؟ یقبال هم نداشت _
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  وقت چی:نه ه یرعلیام

 بمونه ؟ نی مثل تو رو زم  یجذاب شهیدروغ نگو. مگه م_

 ی کنیم  ییبازجو  ی :من خواستم سوال بپرسم تو داریرعلیام

 که

خدمیخند تو  آخه  هایخوشگل  یلی:  چشم  از    یعسل  ی !  که 

برد ارث  به  موها  یلیخ  ی مامان  شده.  جذاب  صورتت   ی نو 

و د آدم  اون    کنمیم  ی . شخصا حسودکنهیم  وونهی لختت  به 

 !زمیموهارو بهم بر نیو مانع شه که من همش ا ادیکه ب یزن

 .د یگونه ام کش ی شستش رو نرم رو یعل ریام

 دات یتو رو از من جدا کنه! من تازه پ  تونهی: اون زن نمیرعلیام

 !کردم 

خوبه ها   یلیخ  نب ی. االن زوفتهیخب فاصله م  یجدا نه ول_

مجبوره حواسش به زن و بچه اش هم باشه.   مانیخب پ  یول
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من حسودم! همه حواس رو    یول  ستیحواسش به من ن  گمینم

 ! برا خودم خوامیم

  وقت چیه  رم یگیزد : پس من زن نم ی لبخند   یرعلیام

 عه_

  زیبهم بر شهی: تو موهام و همیرعلیام

 ررر یمن عاشقتم ام _

  :منمیعل ریام

  !از حال خرابت ی حواسم و پرت کرد  یفکر نکن یول

 کم رنگ شد: نه منظور نداشتم. بپرس سوالتو لبخندم

 ؟  ی : جدیرعلیام

  اره بابا بپرس_

  الیخی : بیعل ریام

 زهرمااار _
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 ؟ ی کرد  یی:خواستم بپرسم نکنه من و دادیخند

از شرم گونه هام گل   هویبعد    ه ینگاهش کردم و چند ثان  جیگ

 .انداخت

 !وونهید_

  : جواب بدهیرعلیام

 ...پررووو _

کس بودم.    یعمر تنها و ب   هی!    شهی: خب دلم شاد میرعلیام

 چقدر  قشنگه  یدونیاالن خواهرم ، بچه خواهرم! نم 

 !قربونت برم_

 ؟ ستین  ی :خبریرعلیام

 ! زوده هنوز_

 ...عاشق بچه است گفتی: محمد میعل ریام

  .اد یز یلیخ اره _
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 .نزد یحرف  گهیلبخند زد و د  یعل ریام

 .امیبرو تو سالن منم م ریام_

سراغت ها! بهتره با من    انی:من برم همه تک تک میرعلیام

  ی ای کنار ب

 !ها  ینی بیم ادیز   یسیپل لمیف_

 ! تو دادگاه ها رو اتیکه نه واقع لمی:فیرعلیام

 آخرش قشنگه ؟ لمایهم مثل ف تیاره واقعا... واقع_

  : نهیرعلیام

  چرا؟_

واقع یرعلیام ول  تی :  وقت  یتلخه  دارن  دوست   ی زی چ  یآدما 

قشنگ    انیقشنگ باشه و مخاطب هم دوست داره پا  سازنیم

  !رو

 ...اره_



Page 856 of 1486 

 

  بدم بهت خواستم ی م شنهادیپ  هیپناه   ی:راست  یعل ریام

 ؟ یچ_

. آخر هفته دو سه  نیفرصت مناسب مثل هم   هی:تو  یعل  ریام

 .مامان ِیپدر ی روستا  میبر ی روز

 ؟  یبرا چ_

 !:هم فاله هم تماشا یرعلیام

 اونجا هست ؟ یکس_

  : آره خاله هستیرعلیام

 ؟  یگل  ایستاره _

  تو ؟ یشناسی:میرعلیام

  .اره_

 .هم تهران ی :ستاره روستاست. گلیرعلیام

 تهران؟ چرا برنگشت ؟_
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شد. اآلنم بچه   یموندن   گهی:شوهرش اونجا سرکار بود. دیرعلیام

 .که برگردن ستنین یهاش راض

 ؟  دیفر_

 !کرده ی:ماشااهلل مامان خانم همه رو معرفیرعلیام

 .بشناسم دی:باالخره با دمیخند

 .دیو فربد و فرش دی: بله. فریعل ریام

 !خالهاوه سه تا پسر _

دونه   هیخوب و مهربونن. خاله ستاره هم فقط    یلی: خیرعلیام

 ...نیدختر داره که هجده سالشه.نازن 

...  ی مجتب  ییدا  ی . همه رو ! وا نمشونی بب  خوادی چقدر دلم م_

 اونم روستاست ؟

خند  یرعلیام ذوقم  دخترش  دیبه  اتفاقا  روستاست.  اونم  :آره 

هم   یمجتب  ییدونه پسر کوچولو هم داره. دا  هی همسن توهه.  

 .داره  ا ی برو ب ی تو آباد
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 خان شده ؟ یعنی_

 .ینگ ی بگ ی : ادیخند

 ؟  یچ نیپس محمد حس_

 ؟ یکنیم  ی و اونجور  افتی:چرا ق  یعل  ریام جمع شد. ام  افهیق  و

 .بهش ندارم یحس خوب_

 !ستی زنده ن گهید_

 ها؟؟؟ _

 !مُرد شی :پنج سال پیرعلیام

  نه...چرا؟ ی وا_

 : سکته کرد. تو خواب سکته کرد و تموم کرد  یعل ریام

  دیرسیفکر کنم اگر بود تازه به شصت م_

کرد. هر    تیترب  یخوب  ی :آره. خدا رحمتش کنه. پسرایرعلیام

 .ستنیدر ارتباط ن  زی با عز ادی چند ز
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 هوم _

 نه ؟ ای میسر بزن  میبر ی ای :حاال میرعلیام

 ...اره حتماا به محمد_

مزاحمت افتادم و با استرس به   ادیآوردن اسم محمد دوباره    با

 .نگاه کردم یعل ریام

 ؟ شد ی :چیعل ریام

  حتما گمی به محمد م_

  دی پناه ؟ رنگت پر  ی:خوبیعل ریام

 خوبم_

 . هیبق شیپ  می:پاشو پس بریرعلیام

  وار یبرداشتم که ضعف کردم و دستم و به د  یشدم و قدم   بلند

 گرفتم 
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کرد:تو مطمئن  یعل  ریام و خم  حالت    ی نگران شد. صورتش 

 خوبه ؟

 ...ضعف کردم کمیخوبم _

  ی دی خواب گمی. می ایب خوادی :دراز بکش نمیرعلیام

 .بزنم یرفت و در و بست. نذاشت حرف و

 .گفتیکه به عمه م  دمیو شن  صداش

  دیزنی حرف م  ی خواهر برادر نیدار م ی:فکر کردعمه

دیرعلیام خورد  زنگ  تلفنم  من  جون.  عمه  مشغول    گهی:نه 

 .شدم

 دم ی و دوباره پتو رو باال کش   دمیتخت دراز کش ی رو

و    یزندگ  شهی! هم شهینم  میخوای که ما م  ی اون جور  شه یهم

 .رو کردن دارن ی برا ی زیو آدم ها چ  ایدن
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ترد  تونستمیم و  بب  دیشک  نگاه محمد  البته  نمیرو در پس   .

که   یهم شک نبود و تنها ترس بود! ترس از دادن عشق  دیشا

 .کرده بود ف یبارها و بارها برام تعر

ا  بهش و  بودم  گفته  م  نی دروغ  خجالت داد ی آزارم  ازش   .

 .دمیکشیم

به من...! عج  امیپ و غ  بیدادن آرش  باور!    ریبود   ی عنیقابل 

 که االن ازدواج کردم ؟؟؟ دونستیم

 !داده بود امیکه پ دونستینم دیشا

  ی و صدا  دمیکش  یبود. پوف  دیاز آرش واقعا بع  یحرکت  نیچن

نگران و در رگه    ی بهم خوردن درب هال و پشت بندش صدا

 : سالم دمیمحمد و شن ی شده 

  ؟ی ری:سالم کجا معمه

  :تو اتاقممحمد

 دهی : پناه خواب عمه
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دلم    یمحمدجواب بستم.  و  چشمام  من  و  نداد  مادرش  به 

مرهم زخم هام    شهی باشه که نترسم . که مثل هم  خواستیم

 .باشه. اما رو نداشتم به چشمش نگاه کنم

هم  ی کار اما  بودم  پ  نینکرده  پنهون   امیکه  و  آرش  دادن 

 !بود یل یهم خ  کردمیم

اتاق افتاد. بالفاصله در بسته   یک یاتاق باز شد و  نور تو تار  در

  .شد

 .. کنار تختم نشستدم یشنیقدم هاش و م ی صدا

امحمد با دل من  تا برسم! چرا  زنده شدم  و    ی نجوری:مردم 

 ؟ یکنیم

 نزدم  یحرف

خار تو پات    ذارمیبازم نم  یسرم خراب کن  ی رو رو  ای: دنمحمد

 بره

 ؟  یلعنت ی دار  یتو چ مگه
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خ  صداش بود.  موبا  یخوابم. صدا  کرد یم  الیاروم   لش یزنگ 

 و در گوشش گرفت: بله ؟ یاومد و اون آروم گوش

 دارم صداتو شاهرخ بگو _

  بلند حرف بزنم تونمینم_

 ؟ ها ؟  ی کرد کاریچ نیبب_

 تی شکا  رمی کرد م  جادی .  اگر بازم مزاحمت استین  یمشکل_

 کنمیم

 .جمع شد صورتم

 تی. نه موقع  زم یری رو بهم م  ا یاز سر پناه کم شه دنمو    هی_

  یگیچرت و پرت ها که تو م  نیبرام مهمه نه ا ی کار

 . نقطه ضعفمه ستمین یعصبان_

  نم یبب  خوامی. مزنمیو همه جا هم جار م   نینقطعه ضعفمه . ا_

جرئت داره چشم چپ بندازه به زن و    ی زیهمه چ  یکدوم ب

  میزندگ
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  گهیشاهرخ سفارش نکنم د_

  خب فعال یلیخ_

پوف  لشیموبا و  نقطه ضعف  د یکش  ی و قطع کرد  بودم که   ی. 

 !...زدی همه جا جار م 

و   شی که مردونگ  ی مرد  ی حرفا  تی گرم بود . گرم به امن  دلم

 .ثابت کرده بود

 “01.02.21 15:13 ” 

 ۲۳۰قسمت#

آورد. هرم داغ نفس هاش به صورتم    کمیشد و سرش و نزد  بلند

 .دیام گذاشت و نرم بوس یشان یپ  ی خورد. آروم لباش و رو

 کرد یدرون قلبش ، توسط لبهاش ورود م  نیعشق آتش  ی گرما

.   کردیو سرشار از آرامش مو تمام وجودم ر   کردی به تنم . ورود م 

چشما پشت  کرد.  بلند  و  م  ی سرش  هم  ام   تونستم یبسته 

 .که زده رو حس کنم ی لبخند
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 .رفت و در و بست  رونی اتاق ب از

_______________ 

روش   لمیقابلمه رو گذاشتم و به سمت کانتور رفتم که موبا  در

لبخند    یرعلیاسم ام  دنیبودم. به صفحه اش نگاه کردم و با د

 .زدم

  ریجانم ام_

  زنمی دو ساعته زنگ م یی: دختر کجایرعلیام

  دیببخش کردمیداشتم برنج آبکش م_

  شفته نشه ؟ی بلد ی : تو آشپزیرعلیام

 !دست پختمو ی بلدم خوبم بلدم. نخورد_

  .بخورم ام ی: نه واال. دعوت کن بیرعلیام

 :  خونه خودته دمیخند
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ایرعلیام خس  نای :   تو  محمد  و  تو  تعارفه.  مسابقه   یسیکه 

 ن یگذاشت

  ارهینگاه کن چطور حرف در م _

 گم؟ ی: دروغ مدیخند

  صد در صد_

 دعوت کن همه رو  یگی:راست میرعلیام

 ن یهمه دعوت _

زنگ    ی ا  گهید  ز ینشو بابا . برا چ  ر یخنده گفت:جو گ  ای   یرعلیام

  زدم

  :بگو دم ی هم خند من

  ی ده. به محمد گفتم اوک  میکه گفتم  بر  ی: اون مهمونیرعلیام

 .بود

 ؟ من فردا مصاحبه دارم  یگفت یک_
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 ؟ ی ندار ی : آره محمد هم گفت. دو شنبه که کار یرعلیام

 ؟ یعنی  میدوشنبه بر _

  :آرهیرعلیام

 ست ین یباشه مشکل_

 اااا یدعوت نکرد  یخب. برو ول یلی: خ یعل ریام

 رررررر یام_

از    یامیپ   گهیعمه د  ی کرد . از بعد خونه    یو خداحافظ  دیخند

 .نکردم افتیاون شماره که خودش و آرش جا زده بود در

 “01.02.21 15:13 ” 

 ۲۳۱قسمت#

و رو کانتور گذاشتم و اجاق رو کم کردم. با   لمیلبخند موبا  با

  .و پاک کردم و وارد هال شدم زی دستمال سر م
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شدم.    به محمد  کار  اتاق  وارد  و  رفتم  ها  خواب  اتاق  سمت 

کارش بود  و سمت   زیداشت. سمت راست اتاق م  یپنجره بزرگ

مربوط به کارش بود. کنار   لیکمد که پر از  وسا  هیچپ هم  

 یگرد کوچک  زی سبز رنگ بود که جلوش م  ی کاناپه    هیدر هم  

بود. نشستم و  کتاب   ختهیمن ر  ی کاناپه هم کتابا   ی بود. رو

گرامر و برداشتم. چند روز تمام داشتم دروس دانشگاه و دوره 

 .داشته باشم یکردم تا بتونم مصاحبه خوب یم

 .بلند شدم  یسوختگ ی کردم به خوندن و با حس بو شروع 

 غذاااا  ی وا_

به سمت آشپزخونه رفتم و اجاق و خاموش کردم و درب بدو    

  .قابلمه رو برداشتم. تهش سوخته بود

 !ی اه لعنت_
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ساعت بود که مشغول خوندن شده   کیساعت نگاه  کردم.    به

وارد اتاق شدم و دوباره   یبودم. ساعت پنج عصر بود. با کالفگ

 .مشغول درس خوندن شدم

 یشدم و کش و قوسوقفه خوندن بلند    یاز سه ساعت ب  بعد

 .به تنم دادم

اومدم    رونی. از اتاق ببود  ومدهی نه شده بود اما محمد ن  ساعت

 یو تلفن و برداشتم و بهش زنگ زدم. چند بوق خورد اما جواب

 .نداد

و سر جاش گذاشتم و وارد آشپزخونه شدم . هر جا بود   تلفن

ه  دو تا کاس   ی در آوردم و تو  خچالی. ظرف ساالد و از    دیرسیم

 .ختمیماست ر

زنگ  لمینشستم. موبا زی و پشت م  دمی چ زیم ی ها رو رو  ظرف

که رو صفحه افتاده بود    یخورد. برداشتم و به شماره ناشناس

 .نگاه کردم
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  .قاشق از ماستم خوردم  ک یو کنار گذاشتم و    لیموبا  الیخیب

. چند شدمیحتما قبول م  دیسمت مصاحبه فردا رفت. با  فکرم

 ی ول  کردم یکامل م  یخونده بودم. احساس آمادگروز و کامل  

استرس داشتم. تو اون چند روز محمد مدام باهام حرف    یلیخ

 .اعتماد به نفس داشته باشم دیگفت که با یو م زدیم

   گرفت یدستم م  لیبه حرفاش گوش بدم.  تا موبا  کردمیم  یسع

 لت یموبا  یاگر قبول نش  گفتیتو اتاق و م   دادیهلم م   یبه شوخ

 ...شه یم فیتوق

و    ی ادآوری  با زدم  لبخند  د  کیحرفش  ماستم    گهیقاشق  از 

 .خوردم

  ی کس  ی باز شدن در سرم و باال آوردم . در باز شد ول  ی صدا  با

 .داخل نشد

 داخل ؟ ی ایمحمد ؟ محمد چرا نم _

  .. با استرس بلند شدمدمینشن  یجواب چیه
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 محمد؟ _

  ی تاپ  صورت  هی از تو راهرو اومد. جرئت نکردم جلو برم.    ییصدا

مش شده ام    ی . موها یچسبون تنم بود با دامن کوتاه  سرخ آب

باال دستگ  ی و  رو  دستمو  بودم.  بسته  بازشده    رهی سرم  در 

 .سرم و جلو بردم یگذاشتم و با استرس کم

 “02.02.21 12:45 ” 

 ۲۳۲قسمت#

خنک  کی تار  مهین  راهرو باد   جونم   یبود.  به  لرز  اومد  که 

بودم.کم کرده  وحشت  ب  یانداخت.  و  و سرم  اومد   رونیجلو 

از محمد    ی به دنبال اثر   دهیکس نبود! ترس   چیاما ه   دم یکش

تلفن  و به سمت  با ترس در و محکم بستم  نبود.  اما  گشتم 

محمد    ی شماره    زدمیکه نفس نفس م   ی بردم. در حال  ورشی

 . و گرفتم
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جواب  خوردیم  بوق بودم.   ینم  یاما  کرده  عرق  ترس  از  داد. 

بار جواب داد و صداش خفه   نیدوباره شماره اش و گرفتم که ا

 ...در و  :باز کن دی چیجون تو گوشم پ یو ب

 ی . در و باز کردم و محمد با تنختمیصداش بهم ر  دنیشن  با

پ  یزخم  یخسته و صورت   . پاره    راهنشیداخل شد  تو تنش 

 .شده بود

 محمد ؟ محمد ؟ شدهیخدا! چ ای_

بدنم و    یرفت . ترس و نگران  ییتوجه به من سمت روشو  یب

 .پاهام سست شده کردم یکرخت کرده بود. حس م

  شده  یچ نمیبب سای: محمد ! وا دمیو کش بازوش

 .زخم بود شی شونیچشم و پ ری چشمام نگاه کرد. ز به

 ی گینم  یچیکس ه  چی: به ه  محمد

 .آب سرد و باز کرد و خون صورتش و شست  و

 بال رو سرت آورده ؟ نیا یمحمد حرف بزن! ک_
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 !زنم ی محمد  با تو دارم حرف م_

و   راهنی پ  ریآورد و ز  رونیو از تنش ب  راهنشی پ  تیعصبان  با

  هم تو حموم انداخت

آدمامحمد با  نم  یی:  درگ  دونمیکه  اومدن  کجا  شدم.   ریاز 

  شن یکه مزاحم تو م  یی. آدماخوانیم  یچ  دونمیکه نم  ییآدما

 !یگ ینم یچی بچگانه به من ه لیو تو به خاطر دال

اآلنم چنیبب ب  ی ز ی!  تا غول  سرم!   ختنیر  یابونینشده ؟ سه 

خراب شده    نیوزم اومد! شماره تو دارن. آدرس ا به ر  یچ  نیبب

 !سر وقت تو ان یرو بلدن! هر لحظه ممکنه ب

زرد رنگ انداخت و من با   ی کاناپه    ی حرص خودش و رو  با

 .وحشت کرده نگاهش کردم ی چشم ها

  دی کنارش نشستم : ببخش آروم

و رو صورتش کش   ی زیچ انگشتم    . بادمینگفت   د ی: زخمات 

 شه یضدعفون
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 یو آماده کردم. با دقت زخمش و ضدعفون  لیبلند شدم وسا   و

اما صداش در    شدیکردم و بستم. صورتش از دردش مچاله م 

 . ومدین

 شه ی . نمیکن  تیشکا  ی بر  دیپاک کردن زخم گفتم: با  ن یح  در

بخندن.   شمونیبه ر   ننیو بش  ادیبال سرت ب  نی ا  نجوریکه هم

  م یکن تیشکا میبر دیداره. با نی ساختمون دورب

بردارم که مچ   پنبه  و  و خواستم ظرف  تو ظرف گذاشتم  رو 

  ی . کنارش رو   دیدستم و گرفت و منو به سمت خودش  کش

 .مبل نشستم

 “03.02.21 14:19 ” 

 ۲۳۳قسمت#

  دیاش چسبوند و  دستشو تو موهام کش  نهی و به س سرم

 می کن تیشکا ستی:الزم نمحمد

  ارنیسرت ب ییچرا محمد ؟ ممکنه بال_
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نممحمد بهمانه.   خوامی :  و  فالنه  پناه  که  بشه  صدا  و  سر 

 ارنیبرات حرف در ب خوامینم

 ! ترسمیمن م_

  بزنه  بیبهت آس  یکس  ذارمیزنده ام  نم  ی:نترس تا وقتمحمد

 اد یسر تو ب ییبال ترسمی محمد! م_

 فقط مواظب باش تو ستین ی زی : چمحمد

 هستم _

درستش    گمی. به شاهرخ م  یبگ  یبه کس  ستی:الزم هم ن محمد

 ... . فقط میکنیم

 هوم؟ _

 ؟ ینداشت یمشکوک امیتماس و پ گهی:دمحمد

 .نفر زنگ زد. جواب ندادم  هی تو  ی پا ش یپ_

 کن برام  جی:شمارشو مسمحمد
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 .باشه_

 نه؟  ای میدار ی ز ی : غذا چمحمد

 ی لحن شوخش لبخند زدم و سرم بلند کردم و به سبزها   به

 !یی. اونم چه غذامیخوش  رنگش نگاه کردم: بله دار

خنده بلند شد: پس بکش تا اقاتون هم دست صورت و بشوره    با

 .ادیب

_______________ 

ضرب گرفتم   نی زم  ی بشم! رو  وانهیاسترس کم مونده بود د  از

شدند.لبم    یم  ی وارد اتاق  یکی  یکینگاه کردم که    یتی و جمع

 .زنگ خورد لمیو گاز گرفتم. موبا

 .بود محمد

 جانم؟_

 نوبتت نشده ؟  محمد؛هنوز

 نه_
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الزم    یهمه نگران  نیا  زم ی لرزه ؟ عز  ی : پناه چرا صدات ممحمد

 ...سرت ی فدا  شهینم ای شهیم ای ی تو تالشتو کرد ستین

 ...آخه_

 ... داشته باش مانیهات ا یی: پناه به خودت و توانامحمد

 ...دییخانم فرهمند بفرما_

  محمد صدام کرد ی وا_

  یکنیم یچ  نمی:توکل به خدا برو بب محمد

 .استرس بلند شدم و به سمت اتاق رفتم با

و    دمیکش  یقیکردم. نفس عم   یپاهام م  ی لرزش تو  احساس

  ی که نم  یبترس  دینبا“افتادم    زدی بابا م  شه یکه هم  یحرف  ادیبه  

که   یکن  یچون تو انتخاب م  شه یکه نم  یفکر کن  دیشه! نبا

 “  خوره ی رقم م  ندتیآ ی لحظه لحظه  ی برا ی زیچه چ
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 یکت و شلوار پوش  ی گفتم و وارد اتاق شدم. آقا  یالله  بسم

م تو  زیپشت  سرش  که  بود  نم  ی نشسته  و  بود  تاب    ی لب 

 .نم یتونستم چهره اش و بب

  ریس..سالم وقتتون بخ_

. منتظر بودم تا  نمینداد تنها با دست اشاره کرد که بش   یجواب

  ی ا  قهیکرد. چند دق  ی م  پیتا  زها یچ   ی سریشروع کنه اما اون  

رنگ اتاق باز شد    ی به همون منوال گذشت و بعد درب قهوه ا

 .وارد شد   ی ا گهی دو مرد 

  خانم_

 .شدم و پرسشگرانه نگاهش کردم  بلند

تا   یتو اتاق بغل  دیاریب  فیخوام اگر ممکنه تشر  یمعذرت م_

 ...رمی من ازتون مصاحبه بگ

  ی که پشت لب تاب صورتش و نم  ی و برگردوندم و به مرد  سرم

 آقا ...؟ نی؛گفتم:ا دمید



Page 879 of 1486 

 

کرد    تیهدا  یاشتباه   ی. منشم یخوا  یزد: ما معذرت م  لبخند

  آقا قدرت تکلم ندارند نیطرف. ا نیا

 مصاحبه ؟  ی اتاق برا نی ؟ همه اومدن تو ا یچ یعنی_

آقا   خونسرد : اون موقع  ا  ی گفت  جا  بودند و   نیرسول وند 

رسول وند رفتن    ی دادن. االن آقا  یمصاحبه رو انجام م  شونیا

 . دیتا با من مصاحبه کن یتو اتاق بغل دیایب دیبا

  ی که در و م  یگفتم و  به سمت در رفتم. مرد در حال   ی ا  بله

 C ، کالس یاتاق بغل نیبست به من گفت :هم

خودم موندم و تا خواستم قدم بردارم    ی درب رو بست. سر جا  و

 ... کار کنم که یچ یگ ی: االن مدمیمرد و شن ی صدا

  یصندل  ی . رورفتم و داخل شدم  C به سمت کالس  الیخ  یب

دسته دار نشستم و منتظر موندم. مرد جوان وارد شد و روبروم  

 دیمعطل شد یلیبانو  خ خوامینشست : معذرت م

  کنم یخواهش م_
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 ی تو  ی کار  طیو به دستش گرفت :  خانم فرهمند شرا   خودکار 

  دیدونیهست حتما م دهی چی مقدار پ کی ما  ی زبانکده 

  بله_

 ؟  دیآزمون مکالمه که داد_

  .یبله با دکتر ساع_

 و بهتون گفتن ؟  جهینت_

خوب نبود. گفتن اگر قبول بشم    ی کتب  یبله کامل شدم. ول_

  مصاحبه ی دارن برا ینگهم م

 ن؟یکرد: پس شما مرحله و اول گذروند ی خنده ا تک

 !طور که معلومه ...بله نیا_

 کنار من؟ دیایب شهی داد :م سرتکان

 !بله؟_

 طرف کنار من نیا د یاریب فی: تشرد یرو کاو صورتم
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 . رفتم  زیبزنم بلندشدم و اون طرف م یکه حرف نیا بدون

 .. صفحه لب تاب من و دین یجا رو بب نیا_

به صفحه    یکم و  متن   ی خم شدم  کردم که  نگاه  تاب  لب 

 ی مقاله    ک ینوانش متوجه شدم  نوشته شده بود. از ع   یسیانگل

در رابطه با صنعت هست. با استرس نگاهش کردم    یتخصص

 بخونم ؟ دیو با نی:ا

 !بدون اشتباه _

ا_ تخصص  نیاقا  فارس  یمقاله  زبان  خود  تو  هم   یهست! 

کلمات   یممکنه تلفظ بعض  یبخون  یمطلب تخصص  هی  ی خوایم

 !یهم ممکنه ندون شی معن ی! حتیو بلد نباش

 !سخته گهید_

  ؟ دیکن یم یآقا شوخ_

 ! عنوان  چیبه ه_

  .دسته دار رفتم   یشدم و  به سمت  صندل بلند
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  ری بگ میخانم زودتر تصم_

بدون   تونستمی م  دیشا  کردمیتالشم و م  دیشده بودم. با  یحرص

 ی انجام م  دیجا اومده بودم و با  ن یاشتباه بخونم. به هرحال تا ا

 .دادم

 یی و توانا  انیمصاحبه فقط در مورد فن ب  ی اقا به من گفتن برا_

 کنن یها سوال م  نیو ا ی کار طیو شرا سی تدر

که راحت    ستی ن  ی جا هر زبانکده ا  نیحتما اشتباه گفتن  ا_

بش  ی ایب استخدام  م  یو  ا  یدونی.  تا  اصال  نفر  اتاق    نیچند 

 رن؟ یپاشون باز نشده م

ن ازم  هفته مطالعه کردم و مکالمه  که همکارهاتو  ه یآقا من  _

  ی فهمم چرا مغلطه م  یگرفتن با نمره باال قبول شدم. من نم

 ؟  دیکن

  ی ها ! درضمن آزمون کتب  یکن  ی م  یاحترام  یب   ی دار  زمیعز _

 !تون اصال جالب نبود. هفتاد 
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کردم: آقا همون که ازم مکالمه گرفت چون نمره م کامل    اخم

 !ی رو صرف نظر کرد. من حالم بد شد سر آزمون کتب  یشد کتب

 !بایز ی بانو ستیمشکل من ن نیا_

جا هم کم   هی  یکه حت   نه یسنگ  یلیخ   یمقاله علم  نیا  خوندن

برات حساب کنم؟   گهیجور د  ه ی  یخوا  یدونم . م  ی. می ارین

. یکه رد ش  ستیبوده حقت ن  ه یالتر از بقچون و مکالمه ات با

  مگه؟ میشی تو سال با چند مورد مکالمه نمره صد روبرو م

 چطور ؟ _

که هر دو    ی جور  ه یزد:    یبه سر تا پام کرد و چشمک  ینگاه

  میباش یراض

 گفتم :ها ؟  جیگ

اومد: چشما  دیخند به سمتم  بلند شد.   ی دار  یخوشگل  ی و 

  پناه جان

 سرخ شدم:خفه شو ت یعصبان از
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 ی خوا یداد: نم   هی تک  زی شلوارش کرد و به م  بی تو ج  دستشو

 ؟  یاستخدام بش

  کنم یم  تیجا شکا  نیا  سی به رئ  یحرمت  یب  نیمن به خاطر ا_

  آقا

  ت ی. شکا  زمیجا که منم عز  نیا   سیزد: رئ  ی حرص درآر  لبخند

 ؟ یکن یمن و به خودم م

و به سمت در رفتم . دنبالم اومد و    دمیدندون کش  ری و ز  لبم

ا  معامله  در گذاشت:  رو  و  کرد  رد  ازکنار کمرم  و   ی دستش 

ا  ستین بهت کمک   یکل   نجایکه به ضررت باشه. کار کردن 

 کنهیم

  خوامینم_

  . رینگ  میزود تصم_

  . اقا دستتو بکش_

  پناه وفتیبا من در ن_
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 من شوهر دارم برو کنار  اسم منو نگو آقا ._

 دارم ؟  کاری شوهرت و چ_

 .وقاحتش شوکه شده بودم از

 بکشم ؟  غیج ای ی داریدستت و برم _

  قیهر چه ال قیو برداشت:خال  دستش

  پست فطرت اشغال_

. از  دیلرز  یپاهام تمام تنم م  ی اومدم. حاال به جا   رونیاتاق ب  از

 !خشم و ترس

وقت  با و  شدم  خارج  زبانکده  از  خ  یعجله   دم یرس  ابونیبه 

به سمت خ  لمیموبا زدم.  زنگ  به محمد  و  آوردم  در   ابانیو 

م  انپارسیک  یاصل حس  مدام   . کس  یرفتم  دنبالم   یکردم 

 .کرد یتر  م شیترسم و ب نیو ا کنهیم
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به   ی . وقت  دم یزبانکده تنها دو  ریمد   دن یعقب برگشتم و با د  به

نم  دم یرس  یاصل   ابونیسر خ باال  به موباومدینفسم  نگاه   لمی. 

 .کردم 

من تو   زمیعز“زده بود    امکیجواب نداده بود و تنها پ   محمد

 “  ، برو خونه  یآژانس بگ ه ی شهیام اگر م یمهم ی جلسه 

 ابون یخ  ی انداختم و دوباره به تو  فمیو تو ک  لیاسترس موبا  با

 .کردم یرو حس م  ینگاه ینیسنگ  ینگاه کردم. نبود ول

 .سر نبش رفتم و داخل شدم  ی سمت مغازه   به

 ؟ ی دی شماره آژانس به من م  هیآقا _

 زدم   ینفس م نفس

 حالتون خوبه خانم ؟_

 .به من نیشماره آژانس لطفا بد هیخوبم آقا . _
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  ی اچه شده بود؛ به سمت کاغذدستپ  یکه کم  یدر حال  مرد

بود. شماره آژانس و با دست    دهی چسب  وارید  ی اشاره کرد که رو 

 . آژانس گرفتم  کیلرزونم گرفتم و  ی ها

متعجب فروشنده از مغازه خارج شدم و    ی مقابل چشم ها  در

  .منتظر موندم

 یمشک  ی پژو  قهیضرب گرفتم و بعد از پنج دق  نیزم  ی پا رو  با

  . و من سوارش شدم دیرس

________ 

 نیشد و رو به من گفت: ا  یشد. چشم هاش عصب  ی جر  محمد

ناموس و در    یب   نی؟ من پدر ا  ینگفت  یچی طور بهت گفت و ه

 کنم  یم تی. ازش شکاارمیم

م  واشی_ صدات  ب  یمحمد!  چرونیره  خب؟   یم   ی!  گفتم 

بودم اصال کپ کردم!  من فقط فرار کردم!  حاال هم   دهیترس

  به زبانکده اش ندارم ی کار گهیلش کن با جهنم. دو
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 بود ؟  رشی: مدمحمد

کرد و تموم . کشش    یغلط  هیبود.    یگم. هر ک  یولش کن م_

 نده

 :پناه محمد

  یکن  ی طور نیبهت نگفتم که ا_

  شدم و به سمت اتاق رفتم  بلند

 :پناااه محمد

 . جواب بدم ، داخل اتاق شدم نکهیا بدون

کش  محمد بازوم  و  اومد  سرم  برگردوندم    دی پشت  و  روم   .

 .شدم به رگ گردنش  ره ی سمتش و خ

نممحمد من  بذارم     ی:  ب  وونیح  هیتونم  راحت  جا   یاون 

  بخنده شمیکنه به ناموسم و به ر یحرمت

 بخنده ؟  شتیشناسه به ر  یاون تو رو م_
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 اش گرفته بود خنده

. ی نذار  یخودت و تو دردسر م  یگم؟ الک  یخب مگه دروغ م_

  گهی شو د  الیخ  ی! ب   دهیکرده ، به گور باباش خند  یغلط  یکی

  و با اخم رو گرفتم 

 : بگم باشه خوبه؟محمد

  و حفظ کردم میحالت ناراحت  ی زدم ول  لبخند

 خوبه_

 ..گهیکرد: قهر نکن د کیو به گوشم نزد سرش

  مستیقهر ن_

 :خورد یگوشم م ی داغش به الله  ی ها نفس

 رم ی کرده اس  یکافر دل نازلو

 و برگردوندم  و نگاه کردم  سرم
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خودش    ری ، من را اس  ستیکه به فکر دل من ن  ی طناز و دلبر*

 .کرده است 

 “07.02.21 14:49 ” 

 ۲۳۷قسمت#

رو  انگشتش وار  نوازش  کش  ی و  ام  دست  دیگونه  از  تحمل   :

 !پناه  ستیوجود من ن ی دادن تو ، تو

 .کش اومد و دستام و دور گردنش انداختم لبام

سبزها  ی تو  ، دن  ی سبزهاش   ، و   ایدن  ایجذابش  بود  عشق 

 ! ییبایز

 ؟یمهربون نقدریچرا ا_

ا  تک کم  ی خنده  و  رو  یکرد  و  رفت  عقب  تخت    ی عقب 

دراز کش  دینشست. من هم کش آغوشش.  تو  افتادم  و   دمی و 

 یموهام حرکت م  ی سرم و رو پاهاش گذاشتم و دستش و تو

 .داد
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  ی : اون روز و اون مزاحم که  بهت زنگ زد ، اصال نم محمد

 زنگ نزد که؟ گهیچقدر اعصابم خراب شد . د یدون

  نه نزد_

 ی کنه. هر چ  ی ر یگ ی. شاهرخ قرار بود پ  هیک  دمی: نفهم  محمد

 خاموشه  میزن یزنگ م

  د یبهم دست و سراسر وجودم پر از اندوه شد. نبا  ی بد  حس

کردم. هنوز هم  از انبوه    یازش پنهان م  دیگفتم. نبا  یدروغ م

م  ی افکار به سرم  درگم  ومدی  ی که  و سر  واهمه   ی ن  یدچار 

 .شدم

داد ؟   ام یشد؟ چرا پ   داشی دونستم چرا آرش پ  یهم نم  هنوز 

  بود ؟ یدنبال چ

 دونست ازدواج کردم؟ یخواست ؟ م یم یچ

 نشد ؟ داشیداشت چرا پ ی کار اگر

 ؟ ختم یبهم ر نقدریاون روز ا چرا
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 به محمد نگفتم ؟ چرا پنهان کردم!؟  چرا

کرد    یمحمد که بلند تر از حد معمول اسمم وصدا م  ی صدا  با

 گفتم بله دهی؛ بهش نگاه کردم و ترس

 طور شد ؟ نیبه تو ؟ رنگت چرا ا:حالت خومحمد

 هاش بودم ؟ یشرمنده همه خوب یگفتم وقت یم یچ

 کنه؟  یسرم درد م کمی...کمی . زمیخوبم عز_

بود که   ی درد  نیبگم و ا  تونستمیرفتم نم  یکلنجار م  هرچقدر

 .خورد یذره ذره قلبم رو م

 ؟ ی خورد ی زیچ ی: چرا ؟ قرصمحمد

  االن خورمینه م_

بذار    محمد برات درست   ی زیدم نوش چ  هی:نه قرص نخور. 

  کنم

 .سرم و رو تخت گذاشت و بلند شد و
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 ...موندم به در  رهی رفت و من خ رونی اتاق ب از

و    یشی، از لطف و محبتشون خسته نم گرانیاز توجه د  یگاه

 .شهی م یتنها و تنها وجودت سرشار از شرمندگ

و اندازه اون ها از قلبت    یستی اون ها خوب ن  ی اندازه    یوقت

تر از تو حواسشون   شی ب  یلی. مثل پدر و مادر که خی نذار  هیما

گاه پ  ییآدما  یبهت  هست.  اونا  رو   ی م  دایمثل  تو  که  شه 

 ...اما تو  کنهیم تیحما

 گه ی و د  یمونیکه چقدر پش  ینیب   یو م  ی ایروز به خودت م  هی 

 .است دهیفا یب

 یو نم  ی کرد  غیدر   ی داد  یعشق م  دیاون لحظات که با  تمام

 .ی ا یبودنت ؛ در ب  تیمسئول یفشار ب ر یاز ز یتون

وقت   بغض ل   دمیمحمد و شن   ی جد  ی صدا  یکردم  که   وانیو 

 .دادم   هیتخت تک. نشستم و به تاج  دمیتوش  دمنوش بود رو د
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 ...سرت رهیگ  یبخور آروم م کمی ای: بمحمد

عشق و    شهیمحمد  ، جذاب تر از هم  ی و سبز ها  دیلرز  لبام

 .دنی کش یم ادیفر

 .خورم ی؛ گفتم: نم دی لرز یم یکه کم ییصدا با

  ذره هیکرد: بخور   اخم

 دمنوش  ادیبدم م_

  خوردم که شرمنده تر نشم   یکردم و نم  یم  یشونه خال   دیشا

 ک یبه لب هام نزد  وانیتر شد و ل  قیابرو هاش عم  نیب  اخم

 کرد: بخورش 

به هم چسب   ی ها  لب رو مچ محمد    دهی خشکم  بود و دستم 

 . نکن  تیگذاشتم : اذ

  و به لب هام چسبوند: بخور وانیل
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ل  لبام محمد  و  شد  ا  وانیجدا  جرعه  کرد.  و   دمینوش  ی کج 

  ادی دستش و پس زدم: اههه بدم م

  :کامل بخورمحمد

  دمنوش ها رو ندارم نیبابا .  حوصله ا الیخ یب_

امحمد ها  نی:  ا  ییای میش   ی قرص  داره؛  عوارض  تا    نا یهزار 

  م یکه بر  یآماده بش  دیقدر نق نزن. با  نی. پس بخور اهی اهیگ

 ده

  دادم : حوصله ده و ندارم رونیو محکم ب نفسم

 : چت شد تو ؟محمد

و از کنارم برداشتم    لمیاومد و من موبا  لمیموبا  امکیپ  ی صدا

  د یجد  ی شماره    هیماتم برد .    ی لحظه ا  ی و بازش کردم. برا

 بود که تنها نوشته بود

 ”تون ی.......زکافه“

 ه؟ ی: ک محمد
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 حال نگاهش کردم  یو ب جیگ

 ؟ی: پناه خوب محمد

 خـو...بم _

 ؟ یزن ی: پس چرا منگ ممحمد

 ه ی من    یشه المپ و خاموش کن  ی. مکنهیچون سرم درد م_

 کم استراحت کنم ؟

 “09.02.21 15:29 ” 

 ۲۳۹قسمت#

معنا دار بهم    یصورتم و از نظر گذروند و با نگاه   ی اجزا  محمد

 گفت: باشه

رفت. لبم   رونیشد و بعد از خاموش کردن المپ، از اتاق ب  بلند

ز باال  دمیدندون کش  ریو  تا  رو  . رمز  دمیسرم کش  ی و مالفه 

که برام اومده بود؛ نوشتم:    یامکیو زدم و  در جواب پ  لمیموبا

 !شما ؟
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 ی و از اضطراب دستام م  دیکوب  یم ما   نهیامان به س  یب  قلبم

موندم تا جواب   لیموبا  ی مات صفحه    ی ا  قهی . چند دقدی لرز

 .داد

  دی تو دستم لرز لیموبا

 “  ساعت چهار بعد ازظهر فردا“

 شما ؟  دمینوشتم : پرس دوباره

 ”ی ایمونم. بهتره ب  یمنتظرت م “

حرص لبم و گاز گرفتم و با استرس براش نوشتم :چرا خودت    از

با    یکنینم  یو معرف قرار    دیبا  شناسمیکه نم  یکی؟ من چرا 

 بذارم ؟ 

 “  پناه فرهمند یشناس یم“

کردم لرزش تنم و کنترل کنم. ترس    یو بستم و سع  چشمام

 اومد  ی دیجد امکیتو سلول سلول تنم نفوذ کرده بود. پ

 ”ی شیم مونیپش  ی ایچون اگر ن ی ای ب دوارمیام “
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 ؟ یهست  یبگو ک_

. دادی فرمان نم  گه ینداد . عقلم د  یهر چقدر موندم جواب  گهید

موبا  کونیآ و  کردم  لمس  و  و    لیتماس  گرفتم  گوشم  در  و 

 .منتظر موندم

 ی م  لیاپراتور که خبر از خاموش بودن موبا  ی صدا   دنیشن  با

زده بود . تند   خی م  و تو دستم فشردم.  پاها  لیموبا   دیداد ؛ ناام 

  و تماس و پاک کردم و تو ذهنم تکرار کردم  امیتند پ 

 یشناس  ی. فردا ساعت چهار بعد ازظهر ... م  تون ی..... زکافه“

 “   پناه فرهمند

 “  یش یم مونیپش “

رفتم    ی م  دیدر انتظارم بود ؟ با  ی زی؟ مگر چه چ   مونیپش  چرا

 !؟

ا  ینم آزارم م  نیدونستم و  محمد و   ی داد. صدا  یندونستن 

نشون   شیزد و لحن جد  ی. با تلفن حرف م  دمی شن  یم  فیضع
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بهش    دیزنه.  با  ی از همکار هاش حرف م  یکی داد داره با    یم

 .گرفتم یازش اجازه م  دیدونست. با یم دیگفتم. با یم

  دونستم  و بلند شدم تا برم بهش بگم  یو کنار زدم و نم  مالفه

ا  یانجام م  ی دونستم چه برخورد  ینم   شد یباعث م  نی ده و 

 .تر باشه شی استرسم ب

 “10.02.21 14:16 ” 

 ۲۴۰قسمت#

مقابل    ی گرد غذا خور  زدی کنار م  دم یاومدم و د  رونیاتاق ب   از

 .سهینو  یم  ی زی چ  لشیموبا  ی تند تو   و تند   ستادهیآشپزخونه ا

  محمد_

و    د یچرخ  یسرم م  ی باال و آورد و نگاهم کرد.  افکار تو  سرشو

 .بگم دیدونستم که چطور با ینم

 ی، قدم  ممیاز تصم  مونیبشه . پش  یعصبان  یل یخ  دمیترس  یم

 ی چیبه سمت آشپزخونه برداشتم و گفتم : ه
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 !؟یچ ی عنیابروش باال رفت:  ی تا کی

 ه یبرداشتم و از دستگاه تصو  یوان یو ل  ستادمیا  ییظرفشو  کنار

 .نتیزدم به کاب ه ی. به سمتش برگشتم و تکختمی توش آب ر

ل   ینم  نگاهش  . نزد  وانیکردم  دهانم  صدا  ک یو  و    ی کردم 

  ؟ یبگ یخواست یم ی : چدیچ یگوشم پ ی محمد تو

گذاشتم. لرزش    نکی س  ی و تو  وان یو ل  دمیاز آب نوش  ی ا  جرعه

دست هام پشت سرم قرار    نیهم  ی دست هام مشهود بود . برا

 .رفتم و پشتش نشستم ی غذا خور زیدادم و به سمت م

 نبود یمهم زیچ_

 ادیته حرفات ، ولومت م  یگیدروغ م  یوقت  یدون   ی: ممحمد

 ؟  نییپا

پنهون کرده بودم    زی م  ریو دستم که ز  دمیدندون کش  ری و ز  لبم

 .و مشت کردم
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  ز یم   ریمقابلم و برداشت و کنارم نشست. دستش از ز  یصندل

 دستم رفت ی رو

 زده  خی : دستت محمد

  فکر کنم فشارم افتاده_

 :از ترس ؟ محمد

 ی کاش نم  یول  دم یداد. خند  یتر بهم استرس م   ش یب   لحنش

 .عمرم و کرده بودم ی خنده   نی. چون مضحک تردمیخند

 ؟ یچ  ی ترس برا_

چونه ام گذاشت و سرم و باال آورد : اون    ری ش و ز  گه ید  دست

 ی بگ دیو تو با

و در سکوت   دمی دندون کش   ریلبم و ز  م یشگیرسم عادت هم  به

 .شدم رهیبه چشم هاش خ

 و ترست شده رو بگو بهم دنی که باعث لرز ی ز ی : هر چمحمد



Page 902 of 1486 

 

 !ستی...نی زیزدم: گفتم که چ ی مسخره ا  لبخند

 .نافذ بود و سوزان نگاهش

 ؟ی که از من پنهون کرد ستین یچی ه  یعنی: محمد

 نه _دهانم و قورت دادم  آب

 ؟ی: مطمئن محمد

 آره _

 !پناه  ستمیمن مطمئن ن یترسناک شد : ول نگاهش

تر    شیاتاق رفت. اعصابم ب  ی و رها کرد و بلند شد و تو  دستم

 .خرد شد

احمق    ی ترس  ی م  ی! از چ  ی ندار  اقتی لعنت بهت پناه لعنت! ل“

! ارهیسرت ب  ییبال  هیبخواد    دیشا   ه؟یک  اروی  یدونی؟ اصال تو. م

 ....ارش باشه اما دی..شای بهش بگ دینبا
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خواد   یاز جونم م  ی؟ چ  هیبهم نداره. پس ک  ی آرش که کار   اما

که   رو ی ن  نیتونم به محمد بگم ؟ ا  یسستم که نم  نقدری؟ چرا ا

  ”اهههه فهممیشه رو واقعا نم یمانع م

 تو ؟ یگ ی م ی دار یچ_

بود و  با   دهیتعجب به محمد نگاه کردم که لباس هاشو پوش  با

 .کرد یگرد شده نگاهم م یچشمان

 ؟ ی زد   یم : با خودت حرف محمد

  ی از ناراحت   ی نگفتم  و تنها به صورتش نگاه کردم که رد  ی زیچ

، مچاله بود از    شیپ   قهیچند دق  نیکه هم  یتوش نبود. صورت

  .بود ی من و حاال معمول ی پنهان کار

ا  تک م  یداشت  ی جد   ی کرد:جد  ی خنده  حرف  خودت   ی با 

 ؟ی زد

 ه؟یخب مگه چ _
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ام و پشت اخم هام   یرو در حال   نیا گفتم که به زور خنده 

 .پنهون کرده بودم

 ی . فکر کردم با تلفن حرف مادیصدا م  دمیلحظه د  هی:  محمد

 یی زایچ  هیتند تند    ی و دار  زیشدم به م  رهی خ  دمی! اومدم د  یزن

  !یگ یم

 ؟  یزن یتو با خودت حرف نم_

  حالتت خاص بود یلی: نه آخه خمحمد

ا دمیخند ب  نی: حاال  به خودت رسالیخ  یو  به   ی دی.  . کجا 

 ؟ یسالمت

 : قرار دارممحمد

  هی   میکه امشب بر  یقرار دارم ؟ قرار با من داشت  یچ  یعنی_

 . رمیپالتو بگ 

 اومد  شیپ ی : آخه کار محمد

 ! محمد_
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 کار کنم من؟ ی: خب چ محمد

 یشه ول  ی، ته صدات آروم نم یگ  ی دروغ م یوقت  یدون یم_

 !فهمم یمن م

 !: پدر سوخته دیخند

 ؟یکن همیمثال تنب ی خوایم _

با   هیخوام برم    یکار و کردم ؟  م  نیا  ی: من ک   محمد سر 

 .شاهرخ کار دارم 

 !یکن  همیتنب ی بلد_

  د یو مرتب کردم: ببخش   قشیو    ستادمیکرده مقابلش ا  بغض

  محمد

 و ببخشم ؟  ی: چمحمد

 !کنم ی م تتی اگر اذ_

 ستیمهم ن اومد: ادشی با حرفم همه غصه هاش  انگار
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  اون  شیپ  ی ری. همش م ادیمحمد من از شاهرخ بدم م _

 !اون  شی پ  رمیم ی تو از بودنم خسته ا ی: وقتمحمد

و    شی اولش خوب نقاب به صورت زده بود و تلخ  یبود ول  تلخ

قا  یپشت شوخ خنده  رو  میو  و  دستم  بود.  ه    شش یر  ی کر 

  دمیکش

 ؟ یزن یم هی چه حرف  نیا_

  زد ؟ آره...پوزخند زد پوزخند 

 بهش فکر نکن ستی: مهم نمحمد

 ! محمد_

 .گردم ی: من برم. زود برممحمد

بسته   ی و در و محکم بست. دستم تو هوا معلق موند. صدا  رفت

دلم باهم ادغام شده بود و من واقعا دچار    ختنیشدن و در و ر

بردم  و شماره    ورشیشدم. به سمت تلفن    یوحشتناک  تیوضع

 .پونه رو گرفتم
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 : بله ؟ پونه

 ...الو پونه ؟ پونه_

 ؟ ی شد  ی: پناه  چپونه

 بشه ی طور هیترسم  یحالم بده من م_

  برات افتاده یشده ؟ اتفاق ی: چپونه

  نه_

 شده ؟  ی : محمد طورپونه

 نه پونه... نه...فقط دلشوره دارم. استرس دارم _

 ؟ ی خودی: بپونه

 نه_

 شده ؟ یچ نمی:خب بنال بب پونه

 .خواستم که بگم یدونم اما  م یگفتم ؟ نم یم دیبا

 ...من امروز_
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باز شدن در سرم و باال آوردم و ساکت موندم. محمد    ی صدا  با

 نگاهم کرد: پونه است ؟

؟    یزن  یاومد: پناه ؟ چرا حرف نم  یم  یپونه تو گوش  ی صدا

 شده ؟ محمد اومد ؟  یچ

و دستش و   ستادیکنسول ا نهی زده بود. محمد مقابل آ خشکم

 .تا مرتبشون کنه دی به موهاش کش

  : چرا  خشکت زده ؟محمد

پارک  نمی ماش  دمی د  نییپا  رفتم تو  نه؟  جالبه    نگ یپنجره! 

نم گفتم  شاهرخ  به  زدم  زنگ  کردن!  به امیب  تونمیپنجرش   .

 پنچر کرده پناه؟  ینظرت ک

و    یگوش رنگ  قرمز  دکمه  و  دادم  فشار  دستم  تو  و  تلفن 

 .فشردم

خ  محمد ماش  دی کل  یکیجالبه!    یلی:  اومده  منو    نیانداخته 

 ؟  شه یپنچر کرده و رفته ! مگه م
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 ؟ ها بوده  هیز همساانداخته ؟ ا   دیکل  یچ  یعنیو واج گفتم:    هاج

 دارن؟  سمی ها مگه ساد هی : همسا محمد

 بوده پس ؟ یک_

 ... یتو بدون دیشا یبوده. ول یدونم ک ی: نم محمد

 ؟  هی؟ منظورت چ یگیم یچ_

  ی که الک  هی؟ منظورت چ  هی: تو بگو ؟ منظورت چدیکش  داد

و نم پس    ی لرزی؟ که از ترس م  یزنی خودت و به سر درد م

تو چشم   یزن  یو ذل م   ادیمشکوک برات م  امکی؟ که پ  ی دینم

منو پنچر  کرده    نیماش  ی؟ ک  هی. منظورت چ ی شیمن منکر م

 پونه با     ی داریتلفن و بر م  نییپا   رم یکه تا م   هی ؟  منظورت چ

 من بدونم ؟ هااا؟  دیکه نبا ی دار  ی؟ چه مشکل یدرد دل کن

  .دنیآخرش، پنجره ها لرز  ادیکردم از فر احساس

 ! تو ؟ من که پنچر نکردم یگ یم  یمحمد چ_
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که دست از مزاحمت بر    ییهمون کسا  یول  ی : تو نکرد  محمد

  ی و به من نم   ی دون  یکه تو م  ییکردن. همون کسا  دارنینم

 یگ

 محمد ؟ یبرس یبه چ  ی خوایم_

 !یکن یاز من پنهون م ویچ نکه ی: به امحمد

 شو  الیخ یحوصله ندارم ب_

  :  بگومحمد

 ...گفتم که من_

 داد ؟  امکی تو اتاق بهت پ ی حرفم و کامل کنم: ک نذاشت

ا  لبم محمد  گرفتم.  گاز  اما شمرده شمرده    نیو  تر  بلند  بار 

 زد پناه ؟  امکیبهت پ یگفت: ک

.  ختیصورتم ر  ی گلوم شکست و قطرات اشک تو  ی تو  بغض

! نم  یزدم: نم  غیصورتم گذاشتم و ج  ی دستم و رو  ی دونم 

ساعت داد.   هیادرس و    هی.  نمی بب  خوادیبود. گفت م  یدونم ک
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! هیدونم ک  یجواب نداد! جواب نداد ، نم  ،یهست  یک  دمیپرس

رو به    سایبار پر  هی.   ی محمدددد تو هنوزم به من اعتماد ندار

تو نگاهت و حرفات آرش و تو سرم    قه یاما هر دق  اوردم یروت ن 

 !یکوب یم

؟    یکن  یآرش تموم شده! چرا ول نم  یفهم  ی چرا نم  محمد

 دا یمنو اون پ  نی ب  یکه  ربط  ی گردیم   نیچرا همش دنبال ا

  ن ی با ا   ی محمد ! خستم کرد  ی حالم و بهم زد  گهی؟  د  یکن

 ی نم   یها....ول  یون کن پنه  ی خوا  یکه ته نگاهته ! م  ی دیترد

 !یتون

با    دیبا  ی؟ وقت  یکنیازم پنهان م  ی: حق ندارم ؟ وقتمحمد

هنوز هم بهم   یزبونت بکشم ؟ وقت   ری دعوا و جار و جنجال از ز

 بابام، طرف خودشو آرش جا زد ؟  ی اون روز خونه  یگینم

 ندارم ؟؟؟  حق

 .از حرفش نگاهش کردم شوکه
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خرم!    ی ؟ فکر کرد  دمینفهم  ی ؟ فکر کرد   ی : تعجب کردمحمد

پناه! بعد انتظار اعتماد   ینگفت  ی! ولیکه تو بگ  اوردمیبه روت ن

 ؟  ی کرد ی من! اعتماد م ی ؟ تو جا ی دار

 ...تو_

دروغ جالب    هیتر ؟    دیدروغ جد  هی؟    یبگ  ی خوایم  ی: چمحمد

نداده  و تو چشمام   امی طرف بهت پ  دم یتر ؟ چند بار ازت پرس

 ؟ ی زد یدم از صداقت  م ی نه! تو نبود یگفت  ی نگاه کرد

ندادم   یمن جواب  ی کرد ول  یاون فقط خودش و آرش معرف_

  یتو ناراحت بش خواستمیهم نگفتم. فقط نم  یچیه

 نیکه هست ؟ ا  ی: مگه همون روز نگفتم بهم بگو هرچمحمد

ها چ  ی شعار  بش  خواستمینم   ه؟ یمسخره  دیناراحت   گه ی! 

 و دروغ ها؟  ی پنهانکار  نیخودت حالت بهم نخورد از ا

 ...من...من فقط_
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 ی خواست  ی: ادامه نده پناه. ادامه نده! چون فردا هم ممحمد

 آرش ؟ دنید دیسر قرار به ام ی بر

  ی طور راجع من حرف نزن! آرش برا  نیبس کن محمد . ا_

  من تموم شده است

 ن یا  ی ول  نت یذارم رو س  ی باشه که سرت و م  نی از ا  ر ی: غ محمد

 پناه  انتی خ  یعنیکارات 

 :  محممددددددد دمیکش غیج

و پشت بندش ضربه   یزنگ خونه اومد. ممتد و طوالن  ی صدا

 .به در یدست کس  ی ها

 : پناه جون ؟ پناه جون؟ یزن کی  فی ظر ی صدا و

به سمت در رفت و درو باز کرد. زهرا جلو    تی با عصبان  محمد

 .اومد

؟ صداتون ساختمون و برداشته. گفتم    دی: آقا محمد خوبزهرا

 !افتاده ینکنه اتفاق
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 ؟ یپناه جون خوب ی من نگاه کرد:وا به

  .به سمتم اومد  و

متاسفانهمحمد به    یکی  :  احتماال  بده.  حالش  دوستامون   از 

 ...! اسمش آرشه. از اقوام پناههرهی بم ی زود

 .کالمش خونم به جوش اومد یازتلخ

 ؟ شده ؟ چرا حالش بده  ی دستمو گرفت: خدا مرگم بده چ  زهرا

کرده که درواقغ اشتباه    ییکارا  ه ی. فقط  ستین  ش ی : طورمحمد

  .ممکنه تموم کنه امروز و فردا گهیبوده. د

دختر    نی. ادیاری آب ب  وانیل  هیداد! تو روخدا آقا محمد    ی : ازهرا

  کنهیاالن غش م

ل   ه ی  محمد از آب کرد و به   وانیسمت آشپزخونه رفت و  پر 

 .سمتم اومد

ز  وانیل ل   ری و مقابلم گرفت که  و  زم   وانیدستش زدم    ن یرو 

 .افتاد
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 تو؟ یکنی م نیچرا همچ ی : وازهرا

و به سمت اتاقم رفتم.   دمیکش رونیو از تو دست زهرا ب  بازوم

گر و  انداختم  تخت  رو  و  کردم. صدا  هیخودم  و خفه    ی هام 

م و  تشردمیشنی محمد  شما  . ستین  یمشکل   دی ببر  فی: 

 ن یحالش بده. دستتون درد نکنه لطف کرد  گهید د یببخش

 ...د یباش شی: تو روخدا مواظزهرا

 : حتما محمد

ها و    لمیدغدغه نبود و ف  یوقت ب  چیه  یدر بسته شد. زندگ  و

 !رمان ها همش دروغ بود

داد و برعکس   یهات هم غم و نشونت م یوسط خوش یزندگ

محمد   ی قدم ها ی داد.  صدا  ینشونت م   یوسط غم ها، خوش

 .تخت نشست  ی که رو  دمیرفتن تشک فهم نیی و پا دمینو ش

 ! یکنیو ازم پنهان م ی زیباشه که چ  ی بار نی: آخرمحمد
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که  یکردم ساکت بمونم. تاپ یرو تو مشت گرفتم و سع  مالفه

از تو  ، با انگشتش رو  ی به تن داشتم  باز بود. محمد   ی کمر 

 .دیکش یپوست کمرم خطوط فرض

نباش که   نیوقت دنبال ا  چیصبورم پناه. ه  یل ی: من خمحمد

 ! خب ؟  ینیمن و بب ی اون رو

 .شدم یبرخورد انگشتش با تنم ، مور مور م از

بذار هم  محمد تو ال  شهی:  باهات.  باشم   یمهربون  قیمهربون 

 . خب ؟ ریو از خودت نگ اقتیل  نی! ایهست

داشتم.  انگشتش تا رگ گردنم   یفیو گاز گرفتم. لرزش خف  لبم

 .باال اومد 

تو در    ی از دست دادن ندارم جز تو! پا  ی برا  یچ ی : من همحمد

 ی... حتیکنم. حت  یخدا همه کار م  ی باشه ، به خداوند  ونیم

 ست ین  بایکنم! ز  یاگر الزم باشه اول تو و بعد خودم و خالص م

 !شهی مثل داستانا م 
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  که داخلش یداستان  چینبود! ه بایز

  وونه ینبود. محمد د  بایشد ، ز  یراحت کشته م  نقدریعشق ا 

 د یزد واقعا بع  یکه م  ییدادم اما حرفا  یشده بود. بهش حق م

 .بود که آدم عاقل بزنه

  .بازوم ی و سُر داد رو انگشتش 

  .ندازه یها، مرد ها رو از پا م: دوست داشتن  زن   محمد

آدم و از    شهیکرده بود. دوست داشتن هم  شی ت یجنس  هودهیب

 !ندازه و مرد و زن نداره یپا م

 .گفت آرشه  ی! الکستی : اون آدم آرش نمحمد

   .ناراحت ایخوشحال شدم  دمیشد. نفهم ی طور  هیدلم  ته

صدمه    نیبزرگتر  یکه نگفت  نی و  ا  دمی: همون روز فهممحمد

 ...ی بود که بهم زد ی ا

 ! خوددار بود چقدر
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 ی خوا  ی.  نمستی کرد. اون خط آرش ن  ی ری گی: شاهرخ پ محمد

 ؟  هیمال ک یبدون

 . نگفتم ی زیچ

. معلوم ستیدست خودش ن  یدختره است ول   هی: به نام  محمد

 فردا ؟  شی نیبب ی بر یتونی! مهی دست ک ستین

 . تخت بود ی طرف سرم رو کی 

 ؟ ی زد  انتیو انگ خ ستیآرش ن  یدونست یم _

 .و از پشت خودش و بهم چسبوند د یکش دراز

 ؟  یدونست یدونستم...تو که نم  ی: من ممحمد

  نکردم ییمن خطا  یدونست یتو که م_

 !کنه یم وونهیمنو د  ی که خطا کرد نی! ای :  خطا کردمحمد

 ی زد  انتی چرته... انگ خ  نای! ای محمد تو به من اعتماد ندار_

 ؟ی خرم کن  ی خوا  یسر انگشتت رو کمرم ، م  دنی و حاال با کش



Page 919 of 1486 

 

نفسش گردنم و سوزوند و سر انگشت    یداد. داغ  رونی ب  نفسش

 . شد یم دهیبازوم کش ی سرتقش هنوز رو

 .تیپنهان کار  نیتره ا نی سنگ  انتی من از خ ی : برامحمد

 !محمد دمیمن...من فقط ترس_

هم محمد هم   نی:   ! ر  نیترس  بدبخت  ی   شهیترس    ی تمام 

  ی داشت   یهاست! اگر فردا  اون آدم آرش  بود و باهاش قرار م

شد    یباورش م  ی؟ بعد ک  یچ  دت یدزد  یم  داشتیو اون بر م

 !ی مسخره  به محمد نگفت دنی ترس ی فقط برا

 کردم پناه ؟ یکار م یمن چ بعد

آقا محمد کالهت و بنداز باالتر که ناموست، زنت، عشقت    آره

 !دنی و دزد

 !محمد_

پناه.   یاز من پنهان کن  دی! نباگهید  ی ستی: خب متوجه نمحمد

 .حرف پشت تو باشه  لیتو فام  خوامی. من نمیپنهان کن   دینبا
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خوام!    ی. واقعا نمادیب  ش یپ  یتو مشکل   ی خوام برا  ی: نممحمد

 . تحملش و ندارم یعنی

ام داره   یمشترک  دعوا و ناراحت  یداد زندگ  ینشون م  محمد

 .بشه یطوالن دیکدومش نبا چیه یول

و    یچیه   گهیطور بشه. د  نیکه...که ا  خواستمینم  دی ببخش_

 !کنم یازت پنهون نم

 .مماس گردنم شیسر انگشتش متوقف شد و لب ها حاال

 ...: قول بده محمد

 .دم یزدم : قول م  لبخند

 : آروم شدم  محمد

 .چسبوندم  شیشان یو به پ م یشونیبه سمتش و پ دمیچرخ

 .آروم باش _
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تر شد. چشمام    ک ینزد  یدستش و پشت کمرم گذاشت و کم 

 .و بستم

_____________ 

 .گذاشتم نیماش رهی دستم و رو دستگ 

 :پناه؟ محمد

 و به سمتش برگردوندم: جانم ؟ سرم

ا  محمد اگر خبر  نی: من  مراقبم.   م  ی جا  ازت من   امینشد 

 !داخل ها 

 .باشه_

 ! ی :گاف ند محمد

 . اجازه هست برم؟ دمینه نم_

 .نره ادتیکه حرفام و سفارش هام   یزد: به شرط  لبخند

 : چشملبخندزدم
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آن   کیو    دیوز  یشدم. باد خنک ادهیو باز کردم و پ   نیماش  در

 ی کوچک  ی تابلو  دنیرفتم و با د  ابونیلرز کردم. به اون طرف خ

 .که اسم کافه روش بود؛ به طرفش قدم برداشتم

 دشیو سف  یکافه رو باز کردم و به دکور آب  ی ا  شهیش  درب

بود. پشت    یها رو از نظر گذروندم . اکثرا خال  ز ینگاه کردم. م 

نگاه    رواید  ی رو  ی سالن نشستم  و به طرح ها  ی انتها  ی زیم

 .کردم 

 !خانم فرهمند ؟_

د  به با  و  برگشتم  صدا  با    ی مرد  دنی سمت  ؛  بود  جلوم  که 

لحظه   نیاون ، در ا  دی شد! چرا با  یاسترس بلند شدم. باورم نم

 دنیدست هام شروع به لرز  دنشیگرفت ؟ با د  ی مقابلم قرار م

 .کرد

 !بانو ؟ نمیاجازه هست بش_

 .شده بودم یاش، عصب رهی از نگاه خ 
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 د ییبفرما_

 .نشست. من هم نشستم زی زد و پشت م ی خند شین

  یم   دیکنم ؟ بع  یمعرف  دیبا  ایخانم فرهمند ؟    دی اریبه جا م_

  اد ی، هنوز هم ما رو به    دی که دار  یخوب  یدانم با ازدواج و زندگ

  ؟  ستیطور ن نی . انیداشته باش

 !جناب  ستین یوقاحت  شما فراموش شدن_

 ؟ دیندازیپناه خانوم. گناه آرش و گردن من م  دیی : نفرما  دیخند

 !به من یها گفت ینرفته چ  ادمی_

 ی زیصورتش بود: من ؟ من چ  ی لج در آرش هنوز هم رو   لبخند

  رون ی شوهرت ب  دمی! البته دینگفتم! نکنه هنوزم تو فکر ارش 

 .منتظرته

 ؟ی جا کشوند نیمن و ا یچ ی : برا  دمیدندون کش ریو ز لبم
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دست به گارسون اشاره زد و خطاب به من گفت :  خوشم   با

به شوهرت گفت به حرمتش نمیاومد  اومده  گم   ی. حاال که 

 !که داشتم  ی شنهادیپ

 ن؟ ییپا  ارهیفکت و ب  یترسی زدم: م پوزخند 

 !ست یمناسب شما ن اتیادب نی... ای دیاوه اوه! ل_

 !معلومه ی دیترس_

 : بله قربان ؟دیما رس  زیبه م گارسون

 ... خانوم  ی من و برا  ی آب پرتقال برا  هیگارسون نگاه کرد:    به

  خورم ینم  ی زیمن چ_

خانوم  هم آب پرتقال خنک    ی زد : برا  ز یرو م  ی آروم  ضربه

 ... دیاریب

 .:بله چشم گارسون

 .کردن از ما دور شد  ادداشتیبعد از  و
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  ی نم   یکرد و شمرده شمرده گفت: من از اون بچه غرت  نگاهم

 ! ترسم

 !ستمی کارت و بگو . من عالف تو ن_

 !آروم باش_

 !من ؟ یاز زندگ ی خوا یم یفهمم تو چ ی. چون نمستمین_

 ؟؟ ! بد کردمیکار جدا بش  انتیمن کمکت کردم تا از آرش خ _

  شهیشر م  اد ی! محمد بکهی کارتو بگو مرت_

پاچه م_ با آرش بود  ی ریگ  ی چرا  تر بود.   ی ؟  اعصابت آروم 

؟ نظرت   ی. به نظرم برو سراغ سومستیمحمد بلد ن  نکهیمثل ا

 ؟  هیچ

 خفه شو_

  ی پناه. چشم ها   یبرات جور کنم. تو هنوزم خوشگل  تونمیم_

 و بلرزونن ی تونن  دل هر مرد یم  باتیز یعسل
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 !گم ببند دهنتو  ی : بهت مغربدم

ادامه    ی خونسرد  با با محمد  اهدافت  هنوز   داد:  پس  ادامه 

  داره؟

کرد  دمیشا  ای د  ی توبه  بر    ی خوایم  گه یو  تجارتت  از  دست 

 !ی دار

 رو به دندان گرفتم  لبم

 !شو مسعود: خفه دمیکوب زیم  ی حرص رو با

 .دیخند

  گه ی؟ د  ی ! باز نشست شدی دی، ل  باستیحرص خوردنت ز_

 ه؟ یمحمد آخر

 ! بود ی. کارت چ گهیچرت و پرت نگو د_

کردم   دایرو که پ  دیجد  نیا  نمیبب   خواستمیزد: خب م  چشمک

م بب  ای  ی پسند  یبرات  چ  نی نه!  و   ی همه  بلند  قد  تموم. 
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و باحال. پزشک مملکت! احسان   یچهارشونه. خانواده دار. مشت

 اد ی نم رتیگم. به نظرم بهتر از اون گ یو م

 مسعود مخت خراب شده نه ؟_

ف  ی برا  گهید_ فام  ی باز  لمیمن  دختر خوبِ  د  لینکن   گهی! 

 .ی لیخدا وک ا یواسه من افه ن

چ  نیا  قبل پر  ی زیکه  آب  و  اومد  ؛گارسون  رو بگم  ها  تقال 

 .مقابل من و مسعود گذاشت

  دیندار ی : آقا امر گارسون

 .: نه پسر جون برومسعود

 .من شده بود ی  رهیو مسعود دوباره خ رفت

 .زنگ خورد. محمد بود لمیموبا

 !: محمده ؟مسعود

 جوابش و بدم ، وصلش کردم  نکهیا بدون
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 جانم محمد ؟ _

 ؟  ی کار کرد ی: ربع ساعت شد! چمحمد

  .فعال هی اوک یهمه چ_

 : اومده طرف ؟ محمد

  آره_

 ؟  هی: کمحمد

 !محمد جان میزنی بعدا حرف م_

 داخل ؟  ام ی: پناه بمحمد

 .کنم ی. اگر الزم بود خبرت مستینه الزم ن _

 .خب باشه یلی:خ محمد

 .گذاشتم بمیکردم و تو ج قطع

. نه واقعا ادی. خوشم می ریخوب تو نقش فرو م   یلی: خمسعود

 ! یکنیم ی خوب باز  نقدریا نکهیکنم از ا یم فیک
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 تو ؟ ی زد ی زیچ_

 دود کردم  ییزایچ هی  شبی: ددیخند

 !گهیهمون د_

 اومدم ؟  یچ ی برا یدون ی: ممسعود

 ها؟ _

برا محمد   نهی: به نظرم دوره محمد تموم نشده هنوز. هزمسعود

پس فعال کارمون با محمد    ی و داد   تیبود. تو دخترونگ   ادیز

 ! تموم نشده

 . دی لرز یو باال آوردم.  تمام وجودم از اضطراب م سرم

  شه یگفتنت داره تموم م  فیغضب گفتم: صبرم در برابر اراج  با

 دا یخودت پبه من نزن که فقط تو ذات رذل    یی . برچسب ها

 .خوام بشنوم ینم  گهیو د یبگ یخواست یم ی شه. هر چ یم
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تر از خودت    یوار گفتم: تو و دوست عوض   دیشدم و تهد  بلند

و   یکن  یعقده هات و خال  ی . اومدنیبرام ارزش ندار  ی زیپش

 ؟ یکن ی باز  شیو نما ی به من نسبت بد 

 .بکن ی خوایم یبرام. هر غلط ستین مهم

که زدم و بهتون بود به گوش همه   ییحرفا: فکر کن  مسعود

 !برسه

  خفه شو_

ممسعود به سرت  سر  داشتم  م  ذاشتمی :  حاال    ؟ ی لرز  یچته 

و به سال   یما رو قال گذاشت  ق ی رف  گمیالبته خب دروغم نم

 ...ی کرد ی عروس دهینرس

  من و نداشت. خداحافظ اقتیتو ل  قیرف_

 تا کارم و بگم  سای: وامسعود

  ستیمهم ن_

 آرش بابا هم شده؟ ی که بدون ستی: جالب نمسعود
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 د یبود اما واقعا نبا  یدونم چ  یو نم   خت یته دلم ر  ی زیچ  هی

 .بود  یم یمهم زیچ

برام مهم   دیشدم:چرا با  رهیخ  ش یچشم ها  ی نافذ تو  ینگاه  با

 باشه ؟؟

 ی : خوبه بزرگ شدمسعود

ول  ی پوزخند دوباره گفت:  ا  یزدم که  به خاطر    زا یچ   نیمن 

 !بگم. دوست پسر دختر عموت   نیاسی. اومدم در مورد  ومدمین

 !ن؟یاسی_

 ؟ ینیش یکرد : نم یدست اشاره به صندل با

  وان یو نشستم. مقابلم نشست و ل  دمیو عقب کش  یصندل  مردد

 .دینوش ی کرد. جرعه ا  کی آب پرتقال و به لب هاش نزد

 ؟ یبگ یچ نی اسیدر مورد  _

شده! مجبور شدم   نیاسی!  منکر  دهی : دختر عموت گرخمسعود

 ...بدم امیبه تو پ
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 . نگاهش کردم جیگ

 .نهیخواست پونه رو بب  یم نیاسی: مسعود

ن_ خودش  چرا  رو    ومدیخب...خب  تو  که  بذاره  قرار  من  با 

 فرستاد ؟ 

 نداره  یمناسب  طی: خودش شرامسعود

  واضح بگو_

 دونم ینم ی زیمن چ نیاز ا شی: بمسعود

  ؟ امکان نداره. بگو بهم یزدم: تو ندون ی خند شین

گذاشت  و ابروهاش در هم گره خورد:    زیم  ی دستشو رو   کف

 ... نیاسی

 دهنش گرفت: قتل کرده   ی و دستش و جلو  نیی آورد پا  صداشو

 گرد شد چشمام
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  ی ن یاسی؟!    نیاس یقاتل شدن    ای تر بود    نیشدن آرش سنگ  پدر

 !...که به خواهرم قول خوشبخت شدن داده بود

. ه یبدون در نظر گرفتن حال من ادامه داد: االن فرار  مسعود

. هیفعال فرار  یول   ی خواد بره کدوم خراب شده ا  یم  دونمینم

  نهیخواد پونه رو بب یم

پلک زدم و آروم گفتم:   کردم لب هام سِر شده .    یم  احساس

 !فهمم  یمن...نم

 ؟ یفهم یو نم ی شدن و زد طرف و کشت! چ  ری : درگمسعود

م   چقدر بد  یراحت  کشتن  آدم  که  انگار  و   نیتر  یهیگفت! 

 !استیدن ی کار تو نیساده تر

 نه یخواد که پونه رو بب  ی: ممسعود

 بده ؟  لیره خودش و تحو یچرا نم_

 خواد زنده بمونه ی: چون م مسعود

 بدن  تیاونا رضا دیخب شا_
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تونه   ینم  نیاسی دن و    ینم  تیدن. هرگز رضا  ی: نممسعود

 . رهیبم دیکنه. به خاطر خواهر هاش هم که شده نبا سکیر

 ...آخه_

. به پونه بگو و خبرم نهیپونه رو بب  ی طور  هیخواد    ی :  ممسعود

پ البته منتظر باش من بهت  محمد . در ضمن  دمیم  امیکن. 

 !کس نفهمه. فقط تو و پونه چینفهمه. ه  ی زیچ

گذاشت و    ز یم  ی پولش دو تا تروال رو   ف یک  ی و از تو   ستاد یا

گذاشت    ش یشانیدر مقابل نگاه مبهوت من ، دستش و کنار پ

 .به سمت باال حرکت داد یو به عالمت خداحافظ

 !... : خدا نگهدار پناه بانو مسعود

شکستن    ی مان شد با صدابهم خوردن در  هم ز  ی رفت. صدا  و

 !اب پرتقالم وانیل

و   وان یدونستم چطور ل  ینگاه کردم و هنوز نم  ن یزم  ی رو  به

تو کافه روم بود و   ی نگاه آدم ها  ینیانداختم. سنگ  زی م  ی از رو
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جوان کافه به سمتم اومد و خطاب به من که خم   شخدمتیپ

خرده ها رو جمع کنم ؛گفت : نه  خانم   شهیشده بودم تا ش 

با جارو جمعش   ا کنار ت  دیبره. لطفاً بر  ی. دستتون مدیدست نزن

 .کنم

 ی پر پشت و چشم ها  ی ابروها  نیو باال آوردم و نگاهم ب  سرم

ا حال   دیچرخ  شیقهوه  در  رو  یو  بودم  منگ   ی دل صن  ی که 

 .نشستم

 !...شیقهوه ا ی ها چشم

حال از کافه خارج شدم. به    یو برداشتم و ب   فمیشدم و ک  بلند

با د  نیسمت ماش . محمد  به    اده یپ  دنمیمحمد  رفتم   . شد 

خودش و    عیو محمد سر  ستادمی، ا  دمی که رس  نیماش  ی جلو

 .کنارم رسوند

 بود ؟ یشد پناه ؟ ک ی: چمحمد



Page 936 of 1486 

 

ترد  تعلل و  گفتم:   ی دینکردم  و  کردم  نگاش  فقط  نداشتم. 

  مسعود

 اومد: اون پسره که دوست آرش بود ؟  شی شانی به پ ینیچ

 .آوردم   نییپا ”بله“ ی و به نشانه   سرم

 کارت داشت ؟  ی: چمحمد

  میبر نیبش_

 گفت ؟ ی زی: در مورد آرش چ محمد

  بود ی ا گهی د زینگفت. حرفش چ ی مهم زینه چ_

بود...!    یمهم  ز یچ داده  و  آرش  پدر شدن  ؟! خبر  بود  نگفته 

  ی جلو نشستم. سرم و پشت   یصندل  ی و دور زدم و رو  نیماش

  ن یدادم . محمد هم پشت فرمون نشست و ماش   هیتک   یصندل

 .و روشن کرد

 بود ؟ یحرفش چ یبگ ی خوا  ی: نممحمد
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 گم یم_

 ؟ ی: کِ دمحم

 فعال حوصله ندارم _

رو  سکوت و  حرصش  انگار  و  خال  ی کرد  گاز  و    یپدال  کرد 

از جا کنده شد. چشمام و بستم. بستم و به دو ماه بعد    نیماش

 .آرش فکر کردم  ییاز جدا

پل به سمت   ی رو   ادهیبه تن داشتم. از پ  یرنگ  ی بافت سرمه ا “

. اواخر اسفند  دی وزیهم م  یرفتم. عصر بود و باد خنک  یم  ی نادر

 یل یکردم و قدم هام و بلند تر برداشتم. خ  بمیبود. دستامو تو ج

وقت بود که شب   یلینداشتم. خ  ی وقت بود که از آرش خبر

 ی لیشده بود. خ  ی اخر شب هامون سپر  ی هام بدون مکالمه  

ود وقت ب  یلیشد. خ  ینم  ی سپر  ری وقت بود که شب هام به خ

 ...که
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شلوغ و پر از    شهی. مثل هم دمی رس  ی کردم. به اول نادر  بغض

بو بود.  ر  یکیفالفل و ذرت مکز  ی شور  به  .  دم یهام کش   هی و 

پر ذوق زن ها و دخترها که   ی دست فروش ها و صدا   ی صدا

سطل  ی رز رو تو ی کردند. گل فروش شاخه گل ها یم دیخر

ب و  کردم  عبور  ها  مغازه  و  ها  پاساژ  کنا  از  بود.    ه گذاشته 

بود.   یساعت فروش  کی  ابونی . سر نبش خدمی.... رسابونیخ

فروشنده رو    ی از کنارش گذشتم ، صدا   یدرش باز بود و وقت

 .دمیشن

 یلیکه خ  نیهم هست و ا  هیباکس مناسب هد  نی: افروشنده

 .هیکار پرفروش و خوب

 .لطفا  دیکن چ یرام کادو پو ب  نی: همداریخر

. کنار  کردمیآرش بود و من اشتباه نم  ی درد گرفت. صدا  قلبم

و منتظر موندم تا خارج بشه. خارج شد. من و    ستادمیمغازه ا

 .نگفت و فقط عبور کرد  ی زی اما چ دید
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تونستم خود دار باشم و در   یچرا نم   اورد؟یدلم طاقت نم  چرا

صداش کردم. صداش کردم و برگشت    یاون لحظه هم با سست

 .داد که کامم و تلخ کرد ی اما جوابم رو تنها با پوزخند

  ن ی چن  ن یگناه نکرده محکوم شده بودم که روزگار  ا  ن یکدام  به

 !عشق رو بر من حرام کرده بود ؟

 ک یحقارت تمام وجودم و خورد و از آرش  روز، اون حس    اون

آدم ها بلدند الف عشق بزنند.   یلیرحم ساخت. خ  یخائن ب

 !آدم ها مثل آرش  یلیخ

  .عوض شده . آدم ها بلدند  زمونه

گوشت   ری بشن و الف بزنند. بلدند ز  رهی تو چشمات خ  بلدند

بود ؟    یبود ک  یبگن و چند صباح بعد بگن ک  “ دوستت دارم  “

 !من نبودم

بروز دادن    یترجمه کردن و اشتباه  یها عشق رو اشتباه  آدم

  دن ی. اهل کم آوردن و برستی وگرنه که عاشق اهل جا زدن ن
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که آدم ها   نهیمسئله ا  یول  ستی . عاشق که اهل رفتن نستین

 .ارنی یو فقط اداشو در م ستندیعاشق ن

رنگم    ی بافت سرمه ا  یروز خودم و در آغوش گرفتم و نرم  اون

ها   ی جا نگرونم   ی نامرد  ی مردونه    ی دست  نگاه  به  که  بود 

و دلم    د یچرخ  یذهنم م  ی سوال ها تو  یلیپوزخند زده بود. خ

اما تمام حس کنجکاو  یم بپرسم  سر کوب   میخواست ازش 

 .شدیم

اون   اون روز به خودم قول دادم که هرگز و هرگز نذارم که 

 “ ”!کنه یباشه که حالم و خراب م  یکس

 پناه _

سمت محمد برگشتم که با ابروهاش به در اشاره کرد و ازم    به

پ پ  ادهیخواست  با    اده یبشم.  دلم  و  از    اد یشدم  شد  پر  پونه 

 !...اندوه

______________ 
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. مالقات با اون پسره فقط یکه به پونه بگ  ستی : الزم نمحمد

 ی هم خبر  یمرتض  یی براش! مخصوصا که دا  شهیدردسر م  هی

 !نداره

 ی اما نم  هیدونم کار اشتباه   یشه که! م  یآخه محمد نم  یول_

  باشم تی اهم یتونم به احساس پونه ب

  گه یطور د  نیرفته. ا  شهیهم  ی برا   نیاسی: بذار فکر کنه  محمد

 خوره یبابت نبودنش غصه هم نم

 نه یاسی. پونه عاشق هیانصاف یب یلیخ نی محمد ا یول_

  ستین ی: عشق کار هر کسمحمد

پونه است که   نیا  یعشق تو خطر افتادن باشه ول  ی بها  دیشا_

 !...تو ایکنه نه من  یانتخاب م

  کنه یانتخاب م  ی: پونه احساساتمحمد

 بود ؟ یمنطق دیبا  شهیمگه هم _

 وقتا آره  یلی: خمحمد
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 !واسه عشق نه _

 !: پناهمحمد

  ی دلخور م  یلی اگر بفهمه خ  ی روز   هیخب محمد درکش کن.  _

 شه

 ...ما به خاطر خودش  ی: ولمحمد

. ما هم کمکش    رهی بگ  میحرفش اومدم : بذار خودش تصم   ی رو

 .میکن یم

 .بدونه ی زی : گفتم الزم نکرده چمحمد

  ی ازم دار ی ادیانتظار ز_

وچ  اخم رس  ی ز ی کرد  سر  زدن  ورق  مشغول   . شد.   دی نگفت 

پ  لمیموبا و متن  برداشتم  رو    امکیو  بودم  از قبل نوشته  که 

 مرور کردم 

 “  ؟ نجایا ی ایب یتون یم پونه“
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 شده ؟ ی ز ی بعد جواب داد: چ قهیدق چند

  کنم فیبرات تعر  د یبا ی زیچ هی_

 ؟ یزنی: چرا زنگ نمپونه

 نه؟ ای ی ایب یتون یعه پونه! م_

نپونه اصال حالم خوب  تو  مرده ها   نیع  یعنی!    ستی: جون 

کار     ی برا  رازیبرم ش  د یهم با  ندهیا  ی گذرونم. هفته    یاوقات م

 مدرک . اصال حوصله ندارم 

 ؟ ی ای ینم یعنی_

 .من و برسونه گمی. مرونیره ب   ی: االن احسان داره مپونه

 ... منتظرتم_

  .گذاشتم و سرم و چرخوندم یگرد چوب زیم  ی و رو لیموبا

 بهش ؟  ی: گفتمحمد

 .جا نی ا ادی یداره م_
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 !وفته؟یب  ی پونه ممکنه تو چه دردسر  ستی: اصال مهم نمحمد

 !دارهید هیفقط _

  ؟ ی؟ گفت ی: به مسعود چ دیکش  یپوف محمد

ادرس و ساعت داد . گفت   هیداد.    امیپ  شبیمسعود همون د_

 ومد یپونه اومد ، اومد! ن  گهیاونجاست تو اون ساعت.  د   نیاسی

 ...یچی هم ه

  : آهامحمد

 چته محمد؟ _

 فقط نگران شمام مخصوصا پونه ستین میزی : چمحمد

  ا یتو باهامون ب_

ذارم   یم  ی ؟ تو فکر کرد  ایزد :باهامون ب  ی خند  شین  محمد

 ی و م  یمرتض ییدا ی اگر الزم شد پا ارو؟یاون  دنیپونه بره د

 کشم وسط
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 محمدددد _

  .بره دینبا یعن ینره.  کنمیم ش ی :من االن پونه رو راضمحمد

 !شه یممکنه راض ریغ_

 .: مجبورهمحمد

زنگ خونه بلند شد. فاصله   ی نگاهش کردم و صدا  یچپ  چپ

نبود اما پونه زودتر از  ادیز یعمو مرتض ی ما با خونه  ی خونه 

  .بود دهیانتظارم رس 

 ی بعد صدا  ی. کمستادیرو زد و مقابل در ا  فونیدکمه آ  محمد

 .شد یکه از آسانسور خارج م  دمی پونه رو شن

  ساعت  نیتو ا  یستی؟ فکر کردم خونه ن  ی: عه محمد خوبپونه

 بودم  کاری! منم امروز ب  ی دیچه زود رس ؟ی: سالم خوبمحمد

 : چه بهتر ! پناه کجاست پس ؟ پونه
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بود  و شلوار    دهی پوش  یجلو باز آب  ی مانتو  هیوارد هال شد.    و

 .بود شی گونه آرا چی. صورتش بدون هنیج

 تو؟ ی: پناااه خوب پونه

کرم رنگ   ی مبل دو نفره    ی استقبالش نرفته بودم و گوشه    به

ا جلوم  بودم.پونه  شده  مچاله  برا  ستادی،  انگار  من  تمام   ی و 

 .دادم یسر م هیگر دیکه از قلبش سراغ داشتم با یعشق

ا  پونه بود ق  نیتو  ها رو   زیچ  یلیخ   دیگره داستانش مجبور 

بود. من در سوگ   پونه هم حرام شده  بر  قلب  بزنه. و عشق 

که   دیپرس یخبر از همه جا م یپونه بودم و پونه ب ی سوخته 

 ! زنم ینم یچرا حرف

 .میتا صحبت کن نی. بش  زمیعز نی: پونه جان بشمحمد

ا  پونه چهره  رو   ی با  روبرو  ی متعجب  نفره  تک  من   ی مبل 

گذاشت. محمد هم کنار    گرشی د  ی پا  ی نشست و پاش رو رو
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ب برو شربت  تو  آروم گفت:  و  تعر  اری من نشست  براش    ف یتا 

 !کنم

  ن یاسیرو  در رابطه با    زی محمد همه چ  دیفهم  ی که پونه م  نیا

. بلند شدم و می نداشت  ی چاره ا  گهیدونه خوب نبود اما  د  یم

 .به سمت آشپزخونه رفتم

مدت هست پناه    ه یدرنگ شروع کرد: پونه جان    یهم ب  محمد

 ... هم باهاش قرار گذاشت و  روزیداره که د ی مزاحم تلفن هی

رس  به تک  دمیآشپزخونه  کاب  هیو  به  محمد   ی . صدانت یدادم 

نداشتم. سه    دنیبه شن  یلیتر شده بود و من هم تما  فیضع

هم    خی  کهیو چند ت  ختمیبرداشتم و توش آب آلبالو ر  وانیل

قرار    وانیو تو ل  لیاست  ی ها  یو نِ  ختمی مقدار آب ر  هیتم.  گذاش

و به سمت    دمگذاشتم و بلند کر  ینیس  ی ها رو تو  وانیدادم. ل 

 .رفتم  ییرایپذ



Page 948 of 1486 

 

 ی و رو  ینیکرد و من س  یم  ین ی هنوز داشت مقدمه چ محمد

که رو لب هام    یحی پونه رو با لبخند مل  وانیگذاشتم و ل   زیم

 .بود به دستش دادم

اما چشم    دیکار و کرد. لب هاش خند  نیهم متقابالً هم  اون

 .بود یهاش پر از نگران

 .آورده نیاسیپونه. اون طرف خبر از  نهی: ختم کالم امحمد

 . دی به سمت من چرخ یبه شکل ناگهان پونه

  ی نم  یبره سر قرار وقت  ییبذارم پناه تنها  ی: انتظار نداشتمحمد

 ؟ هیدونستم طرف ک 

لرزون    ی با صدا  دهیشن  یانگار که اصال براش مهم نبود چ  پونه

 اومده بود ؟ نیاسیخطاب به من  گفت: 

 !نه مسعود بود_

 ه؟ی: مسعود کپونه

 همون صاحب کافه_
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چپونه خب...خب  نگفت    ی:  کال   ایکجاست    نیاسیگفت؟ 

 نداد؟  ی زی چ ی خبر

بگمحمد آروم  پونه  .فقط    یمهم   زی . چه خبرته؟ چری:  نگفت 

 ی قرار بذار نی اسیخواست با 

 زنگ نزد بهم ؟ نیاسی:چرا خود پونه

 ه یفرار سی از پل نیاسیچون _

 چرا؟  ی شد : فرار زیخ مین پونه

کردم   ی پونه رو گرفتم و سع  ی کرد. بازو   یمالحظه م  محمد

 .اون رو دعوت به نشستن بکنم 

 .رسونده  به طرف مقابل بیآس ی ری درگ ی تو_

و   دهی چشمان ترس   ایحرف از قتل زده نشده بود اما گو  دیشا

ام انتظار  هر گونه خبر  د ینا  به  زد.    یبودند. پلک نم  ی پونه 

 .رمیبگ دی چشماش رو ند ی تونستم التماس تو ینم
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نزد  ینم  دیکه د  محمد بلند شد و   ، بزنم  ما    کیتونم حرف 

 ست یو گفت: پونه جان اصال قرار ن  ستاد ی. مقابل پونه استادیا

  !یزده رفتار کن جانی طور ه  نیکه ا

  ؟ ی زن  یبه دست محمد زد: چرا حرف نم  یآرام  ی ضربه    پونه

نم ا  یگ  یچرا  ؟  انگار که   نیطور که سکوت کرد  نیمحمد 

 !هآدم کشت  نیاسی

زد   یدونست.  دست و پا م  یدونست و نم  یخواهرم...م  چارهیب

  اه یو ما، من و محمد، رو س  میو منتظر بود که ما مطمئنش کن

 ...میبود

 زم یعز نی: بش محمد

 شده ی: تو روخدا بهم بگو چپونه

 !...حالت نی: چطور بگم! تو با ا محمد

 !ست؟ی: قتل که نپونه
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و   ختی اشک از چشمش ر  ی گفت که قطره ا  ی رو در حال  نیا

بود. سکوت محمد رو   د یاز ام  ی لرزان اما به ته مانده ا   ش یصدا

 به سمت من اومد  دیکه د

 “25.02.21 13:32 ” 

 ۲۵۶قسمت#

نپونه پناه بگو  پناه چرا حرف نم  ستی:  ؟ چرا محمد    ی زنی! 

 گهههههه ینم ی زیچ

  نمش؟ یبب  دی: کجا بادیکش  غیمن هم سکوت کردم ، ج   یوقت

 کجا قرار گذاشته ؟ حرف بزن پناااااه 

ا  محمد با تحکم گفت تو جا   ستادیمقابلش  ن  ییو    ست یقرار 

  پونه ی بر

 د ی من چنگ انداخت: کجا با  ی توجه به محمد به بازو   یب پونه

 برم ؟ 

 !جا چیپونه ه  ی ریجا نم چی: تو هدیکش  ادیفر محمد
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م  یچ   یعنی:  پونه اون  بب  ی؟  منو  شانهیخواد   خوادیم  دی! 

 کمکش کنم 

  ؟ی مگه تو امداد_محمد

 ی ری جلوم و بگ یتون یبرم تو هم نم دی: محمد من باپونه

 تونه؟ یهم نم یمرتض یی: دامحمد

مبل   ی رو  یجا خورد و  چند قدم به عقب رفت. با سست  پونه

  د یداد گفت: من با  یکه بغضش رو قورت م  ینشست و در حال 

 ...نمی و بب نیاسی

  وان یداد و کنار پونه نشست. ل  رونینفسش و پرصدا ب   محمد

بخوره. پونه با   یشربت رو به دستش داد و ازش خواست کم 

 .و به لب هاش چسبوند وانیل یلیم یب

 دیکار احمقانه است واقعا ! با  هی  دارید  نی: پونه جان ا  محمد

 !یباش طیمتوجه شرا
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نگاه   به با  من!  به  بعدش  و  کرد  نگاه  م  یمحمد  درد   ی که 

 ...دیکش

 !: من دوسش دارم پونه

شب  و چشماش  که    یپناه  ی چشما  هیچقدر  شب    هیبود 

و   نیشده بود و با عجز ا  رهیاحسان خ  ی تو چشم ها  یزمستون

 !گفته بود

رم! اگر به خاطرش نخوام خودم و  هق زد: من دوسش دا   پونه

 هستم ؟  ستم،یتو خطر بندازم که عاشق ن

تصممحمد وقت  االن  تو هستین  یاحساسات  می:   یکمک  چی. 

 !ی نداز یو فقط خودت تو دردسر م یبه اون بکن یتونینم

  پونه گهی راست م_

تونه   یکارا م  یل یبراش کنم اما اون خ  ی نتونم کار  دی: شاپونه

 ...ه یبرام کاف نمشیکه بب  نیمن بکنه. هم ی برا
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 ی. اونم اگر واقعا دوستت داره  نمشی نیبب  یتون  ی: نممحمد

هم   دارید  ی درخواست برا  نیو ا  یوفتیدردسر ب  ی خواد تو تو

 بوده  یاحساسات

دست محمد و گرفت: تو روخدا محمد! تو رو جون پناه!   پونه

پناه    یذاشتیم  یمن بود  ی ! تو جای تو که عشق و تجربه کرد

ام ه    دینا  برم.  بذار  روخدا  تو  ؟  نم  شهینم  یچیبمونه   شه ی. 

 ...نیاسیسر  ی محمد ... اگر هم شد فدا

 “25.02.21 13:32 ” 

 ۲۵۷قسمت#

 .خواست پونه رو منصرف کنه  ی درمانده شده بود اما م  محمد

  د یمن و! من هر طور که شده با  دینکن  تی: تو روخدا اذپونه

 !نمشیبب

 قه یبگو. فقط چند دق  ی زیچ  هیبه من ادامه داد: پناه    خطاب

 ! زه؟یریرو بهم م ایدن نیا  ی کجا دنشید
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؟ اگر به هر    یچ  ی : بس کن پونه! اگر تو دردسر افتاد  محمد

 ! ی؟! دِ بفهم لعنت یچ ی در آورد  ی سر از کالنتر یلیدل

 یمنطق   ی حرفا  ن یمحمد ! ا  یفهم  یم  ی : تو عاشق شدپونه

  کنه یکنه ؟ نه نم یگوش آدم عاشق و پر م

کنه. گوش منو پر کرد که سه سال عشق و   ی: چرا م   محمد

به عشقم   یحرمت  یبار  ب  هیپر کرد که     تو خودم خفه کردم.

خانواده رو   ی نکردم. پر کرد که آبرو  نمشیبب  تونستمینم  یوقت

 ...پا نذاشتم ریبه خاطر عشق ز

؟ عشق   یمن  از عشق بگ  ی برا  ی خوای تر ادامه داد: تو م  بلند

مونه ،    یبزرگ تر عقل توهه پونه! عشق مثل خانواده م  یلیخ

، با رفتنش    یزنینم  رش ی، با دعوا ز  ستین  یعشق تموم شدن 

 ی پا  یشه. رفتن و نرفتن تو وقت  یبا مردنش هم تموم نم  یحت

 ...حماقته  ی   نه، نشو  ستیآبرو و خانوادت وسطه نشونه عشق ن
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گفتن   ی برا  یرفبغض کرده و با غُصه به محمد نگاه کرد. ح   پونه

اما چشم هاش م به د  یگفتند که م  ینداشت   دن یخواست 

 .بره نیاسی

. به سمت پنجره رفتم  ومدیساختمون م  ی از تو  ییو صدا  سر

بودند. محمد    ستادهیکه دم در ا  دم یو چند تا خانم و زهرا رو د

وار در هوا تکون داد:   دیبه سمت در رفت و انگشتش و تهد

 ن یو از ا  نیدیجواب نم  یناشناس  امیپ  ایکدومتون تماس     چیه

 ! خبره چه نمی بب نیی. من برم پادیخور ی جا هم جُم نم

 “27.02.21 14:55 ” 

 ۲۵۸قسمت#

پونه حاال تمام صورتش و   ی و اشک ها دیو محکم بهم کوب  در

رو کرده بود. به سمتش رفتم و کنارش نشستم .کمرش    سیخ

 نوازش کردم و آروم براش حرف زدم 
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آج_ نخور  ایغصه  حکمت  نای.  که   یهمش  ما  باالخره  داره. 

 یچ ی سرپ  دیخواد  پس نبا  یبرامون م  یچ  ییاون باال  میدونینم

  میکن

 ؟ یکن یمحمد و راض یتون ی : پناه تو مپونه

 نه_

 ! یییبهش گفت ی : پس گوه خوردپونه

  !پونه واشی_

؟ من احمق به تو اعتماد داشتم    یگفت  ی چه اجازه ا  هی:  پونه

زندگ بدبخت  م یکه کل  تو    امیو کل  اون وقت   . برات گفتم  و 

گذاشت   ینشست تخمه  جونت  شوهر  جلو  تخمه   یو  اون   ،

. نه؟ دیمن خند   ی ایو به بدبخت  ی کرد  فیشکونده و تو تعر

  لعنت بهت پناه

 تووو؟ یگ یم ی: چ کردمیو واج نگاهش م هاج
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: ساکت شو پناه. اصال به تو و شوهرت ربط نداره که من پونه

 ...کار کنم ...اصال یچ خوامیم

 پونههههه_

 برم. اون شماره رو بهم بده  خوامیشد : م بلند

  تا برات بگم نی لحظه بش هی_

 : حوصله ندارم. شماره رو  بدهپونه

عاشق هست !    کیحالت    نیتر  یعیطب  نیشده بود و ا  وونهید

رفتم   لمیتکون دادم و به سمت موبا  ی با تأسف و دلسوزسرم و  

اراده    یتو سالن  ، باعث شد ب  ی   شه یشکستن  ش  ی که صدا

آجر وسط سالن افتاد و من مات مونده    کهیت  هیبکشم.    غیج

 .بودم

 !نیبود ا ی: چپونه
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 ی از چوب لباس  ییاسترس شالم و رو سرم انداختم و مانتو  با

گفتم:   یلب م  ری ز  دمیدو  یطور که م  نیدم در برداشتم و هم

 !  نشده باشه  ر یخدا محمد درگ ای

م  پونه پادیدو  ی دنبالم  به  رس  نیی .  ها  امیدی پله  عده  از    ی . 

کردند . با نگاهم به   یها جمع شده بودند. همهمه م  هیهمسا

، دست پونه   دمشی برق د  ر یکنار ت   ی دنبال محمد گشتم و وقت

 .و به سمت محمد قدم برداشتم  دمی رو کش

 ؟  نییپا ی : چرا اومد دیغر  دنمیبا د محمد

 چه خبره محمد ؟_

 ی بلند تر از صدا  ییبزنه صدا  ی محمد بخواد حرف  نکهیا  قبل

از خانم ها    یکی  ی و جمله    دی چی فضا پ  ی تمام همهمه ها تو

 .تو راهه رو تو گلوش خفه کرد سی که گفته بود پل

 “28.02.21 16:08 ” 

 ۲۵۹قسمت#
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ا_ جور    نی؟ چرا ا  نیجور داد و هوار کرد  نیچتونههه؟ چرا 

خونه   ی   شهیکردم ؟ ش  کاری؟ مگه من چ  دیکن یسر و صدا م

  ! دمیباجناقم و شکوندم به شما چه! اصال خسارتش و م

 .که جمع شده بودند ساکت شدند ییآدما

؟ فکر کنم    هیقاتل فرار  هی  نی؟  کدومتون گفت ا  ه ی: چنیاسی

! من آدم    دنی همه ترس  نی! برا همیآقا مو گندم  ی شما بود

و بکشم . اومدم عشقم   یکس  ومدمی... من ناااایلعنت   ستمیکش ن

 خوانیکه م  سای تو چنگ پل   وفتمیب  نکهی! اومدم قبل انمیو بب

و فساد و تو    لمظ  میری چاپ عکس من تو روزنامه و دستگ  با

و که قرار بود با   یکس گهیبار د ه یکن کنن، شهی مملکت ر نیا

 !نم یو بب می کن یهم زندگ

خوردم    قمی؟  من از رف  بهی عج  یلیخ  نی، ا  نی: ا  دی کش  ادیفر

ا از  کرد  منصرفم  تحو  نکهی که  و  راه    سی پل  لیخودم  و  بدم 

فرار و بعد سر بزنگاه خودش منو لو داد!    ی گذاشت جلو پام برا

  ی کنار م  دی! تو رو قرآن بری که آبروم رفت و شدم قاتل فرار
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م بعدش  فقط...  بزنم  حرف  نامزدم  با  خی خوام  سر   ابونیرم 

 ...دیاعدامم کن 

. پونه  دیچ یتو فضا پ   سی پل  ر یآژ  ی به سمتش رفت که صدا  پونه

 !نیییی اسی:  دیکش غیج هیبا گر

درست مقابل پونه توقف کرد و سرباز به سمت    سی پل  ن یماش  و

 .کرد یفرار نم  گهیرفت که د ینیاسی

 ...دقه بذار با خانومم حرف بزنم هی: سرکار   نیاسی

 ننننن یاسی: پونه

 داره . برو سوار شو   تیآقا مسئول  شهی: نم سرباز

 ! قهیدق هی، بذار   ی : آقا دستبند زد نیاسی

ب   سرباز برو سوار شو من حوصله دردسر و اضافه خدمت    ای: 

 !ندارم 
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 خواستیکه م  یو به مامور  دیدو   سیپل  نیبه سمت ماش  پونه

توجه بود. محمد هم دنبال پونه رفت در   یب  ره ی جلوش و بگ

 .کرد یکه اسمش و بلند صدا م یحال

تلخ   یلیکه قصه اشون خ  ینیاسیموندم به پونه و    رهی اما خ  من

 .شده بود

شد. سرباز    رهی و تو چشم هاش خ  دیو کش  نیاسی  ی بازو  پونه

 .کنه نیو سوار ماش نیاسی کردیم یسع

 ...: مواظب خودت باش پونه و بدون کهنیاسی

 شتر ی ب شهیو رو دهنش گذاشت : دوستت دارم از هم  دستش

! 

 !نیاسی:  زد ی ضجه م پونه

د  ینم  محمد سمت  به  به  کششی  ی ا  گهیتونست    ی پهنا. 

مظلوم   یلیمن خ  ی من...پونه    ی و پونه    ختمی صورتم اشک ر

 .بود
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چشما  نیاسی نذار   . برو  صحنه    ن یآخر  ونتیگر  ی :پونه 

 باشه...بخند

 یهم به اشک  نی اسیزد و    یجون  یاشکاش لبخند ب  ونیم  پونه

 .کرد و لبخند زد یمحل  یب ختیکه از چشماش ر

محمد    نیماش  سوار به  مامور   . نشست  کنارش  سرباز  و  شد 

  ن یببره و سوار شد و ماش   ابونیگوشزد کرد پونه رو از وسط خ 

برگشت و با اون لبخند پر    یپشت  شه یاز ش  نیاس یحرکت کرد.  

 . نگاه کرد از دردش به پونه

کوچک خودش و    ی بچه    کیسمت پونه رفتم و پونه مثل    به

 .تو بغلم انداخت و هق هق جان سوزش بلند شد

  ه یتو بغل هم گر  ابونی متفرق شد و من و پونه وسط خ  تیجمع

 .میکرد یم

 .گفت ینم ی ز ی هم چ  محمد
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  ی ...آی دستش و از رو کمرم برداشت و رو سرش گرفت : آ  پونه

 !سرم

 : محمددددد  دمیکش غی ج یبدنش شُل شد. با نگران و

حال و سست شد و    یکمر پونه رو گرفت.  پونه ب  عیسر  محمد

ن گوشه    مه یچشماش  به  محمد  همراه  بود.   ابونیخ  ی باز 

 .آب قند آورد  وانیل   ه یمون،از خونه    ه یو زهرا ،همسا  مش یآورد

ها  تشکر لب  به  و   قند  آب  و  پونه   ی خشک شده    ی کردم 

 !کمیکردم : بخور  کینزد

  وار یاز آب قند خورد و سرش و به د  یحال بود. کم  یب  پونه

 .داد هیکنارش تک

 بخور پونه شتریب_

 ؟ مارستانیب مشیببر زهی: پناه اگر چمحمد

 . فکر کنم فشارش افتاده_

 پونه ؟ یخطاب به پونه گفتم : خوب و
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اش خفه شه و سرش و به نشانه    ه یو گاز گرفت تا گر  لبش 

 .آورد  نییپا” آره”ی 

ه  ییایدن که  بود  شده  خراب  تونست   ینم  ز ی چ  چیازش 

  ان ینذاشت جز پا  ی ری پونه تعب  ی برا  نیاسیدرستش کنه. رفتن  

  ن ی اسیکه از تن بره ،  یتلخ قصه شون. به قول شاعر مثل جان

ز تن پونه  رفته بود. دستش و با سرانگشت نوازش  کردم و  ا

 .رو شونه اش زدم ی بوسه ا

 ...طور زشته نیا ابونیباال ؟ تو خ میبر یتون یم_

 : باشهپونه

بغلش و    ریمرده بود. ز  اشیو رو  ومدی  یاز ته چاه م  صداش

. محمد جلو تر رفت و در باز  ادیگرفتم و کمکش کردم تا راه ب

 .میو وارد  آسانسور شد   میزهرا تشکر کردکرد. از  

 .کرد یبهمون نگاه م  یبا ناراحت  محمد
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 کرد یچشم هام نگاه م  ی که تو  یشد و در حال  کمینزد  مردک

 . دمیلرز ی، پوزخند زد. از ترس م

کاله  ی رو با  و  بود  ماسک  نم  یصورتش  بود  روسرش   ی که 

 .بدم صیتونستم چهره اش و تشخ

سوخت.   یو به ستون بسته بود.  لب پاره شده ام م  دستهام

 . کرد یبودم ، درد م دهیکه کش ییها ادیگلوم از شدت فر

چاقو جا خوردم و سرم    ی . از سرمادیو به گونه ام کش  چاقوش

از     یجون  یفشار داد و من آخ ب  رشت یو باال آوردم. چاقو رو ب

  .زخم شده ام سر دادم  ی گلو

شد تو چشم هام. با    رهی آورد و خ  نییو ماسکش و پا  دیخند

ب   دنشید تو چ  ش یترسم   : پته گفتم  تته  با  و    ی م   ی تر شد 

 ؟یییخوا
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و چاقوش   دیداد. دورم چرخ  یعذابم م  نیافتاده بود و ا  میروسر

کرد و گفت:   کیرو  کف دستم قرار داد. سرش و به گوشم نزد

 ! ی زد  یقرار م  ریز  دینبا ی دیل

  چرت نگو_

 .و رو دستم گذاشت و طناب دورش و باز کرد  دستش

 !یبی: اوه! دستات کبود شده بمسعود

 ی اصال تو گوشم نم   فشیاز درد جمع شده بود و اراج  صورتم

پوستم نگاه کردم.    ی ه رد طناب رورفت. دستام و جلو آوردم و ب

ا مقابلم  دوباره  بزن.  ستادیمسعود  حرف  بازن،  دستات  حاال   :

 ؟  ی قرار زد ری بگو چرا ز

 ...دهنت و ببند لطفا_

 !یطور با دوست آرش حرف نزن پناه گل نی: امسعود

اونم از کثافت بودن تو حتما   یحت    یول  هیاون آرش که عوض_

 !کنه  یتعجب م
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 تر باشه؟  یاون از من عوض   دمی: شا دیخند

  تیبرم شکا  هی، کاف   نیکه سر من آورد  ییبا بال  نی... ببدیشا_

 ی ت یشکا   دمی. پس بذار من برم، قول مارنیکنم! پدرتون و در م 

 ! نکنم

, ی جا بر  نیابروش باال رفت: اوهو! تو بذار  زنده از ا  ی تا  کی

 !کن دیبعد تهد

 ؟ ی خوا یم ی! بگو چیستیحرفا ن نیمال ا_

 : من تو رو نزدم ها مسعود

 عمه ات بود؟ _

کار  مسعود م  تی:  فقط  به چ   یندارم  و  آرش  بدونم   ی خوام 

  ؟ یفروخت

 ؟  یفروخت یو به چ نیاسیتو _

گه... آدم کشته    ی؟؟ اون چرت م  نیاسینگاهم کرد:    متفکر

 ...بعد انتظار داره که
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 ؟یگ یراست م  یسمیساد  ی و تو گهیدروغ م نیاسی_

 !ستنی وقت کامال قابل اعتماد ن چی: مرد ها همسعود

جنس   ی. ولتی . مثل تو و دوست عوضستنیهاشون ن یلیخ_

 و محمد فرق داره  نی اسیشما حروم زاده ها با امثال 

 محمد ؟ _

  . به سمت صدا برگشتم شوکه

آخر  چشم از  بود...!  آرش  بود؟  آرش  تو   ن یهام گرد شد.  بار 

  شش یکردن بود. موهاش و ر  ریی تغ  ی لیتا االن خ  مارستان یب

  .بلند شده بود

  ی زد رو  مهی: ادامه بده . از وجنات آقا محمد بگو که خآرش

 !من یزندگ

 الشخور بود و دست رو مال مردم  گذاشت  که

  ؟ ی دزدم : تو چرا از مالت دفاع نکر پوزخند 
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نزد  آرش بب  دهیرس  کمیکه حاال  مالم    نمیبود: من  خواستم 

  ! چقدر وفا دار به صاحبش

 خوب باشه داداش  دی: ذات بامسعود

 ! : ببند وهنت و مسعود دیغر  آرش

 .فاصله صورتش ش با من فقط  دو وجب بود حاال

 ؟ ی ؟ تو بغل محمد ، به من فکر نکرد  ی: تو چآرش

 ک یخوام حرفات و بشنوم. محمد االن شوهر من و من    ینم_

. برام   ی کرد  کاری که تو با الهام چ  ستیزن متعهدم. برام مهم ن

 ...نشد. من االن یشد و چ یکه چ ستیمهم ن

شدم  و    رهیسوخته اش خ  ی ها  ی و باال آوردم. به قهوه ا  سرم

و دوست دارم. گذشته    میه دادم: زندگمشهود ادام  یبا لرزش

  برام تموم شده. پس ول کن برم حتما االن نگرانم شدن

 ! ی! تو مال منی رینم یی: تو جاآرش

  برو کنار_
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ام. مال من ، مال    یخانیپناه...من ، آرش عل  ی: تو مال من آرش

 منه

 . برم دی. من بایخانیعل ی نکن آقا   تیاذ_

به عقب رفتم و دستش    یشونم گذاشت. قدم  ی و رو  دستش

 .تو هوا معلق موند

 ؟یکن ی: تو از من فرار مآرش

 برم؟ دیاز کجا با_

 ؟  یاصال دوست داشت گه؟ی د ی : تو من و دوست ندارارش

 برم  دیمسعود... از کجا با_

 ؟ی کرد  یبغل من به پسرعمه ات فکر م ی : تو توآرش

 ؟  نجایسمت در رفتم: از ا به

 ؟ ی تون کرد یل یفام ی دعواها  ی: تو از اولش منو قربانآرش

  زنگ بزنم دیبد لیموبا هیکجاست؟ الاقل  نجایا _
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کش  آرش و  دستم  بود  اومده  دنبالم  بزن  دیکه  زنگ  به   ی:  

 ؟ محمد

 : هااااا؟ دیکردم . غر سکوت

 دنبالم ادیبگم ب_

 نشده پناه   ری : هنوز دآرش

  شده رید_

 یجدا بش یتونی : مآرش

 !نشده باشه هم دوسش دارم رید_

 یگ یاز  لج من م ی : دارارش

  بذار زنگ بزنم بهش که کل خانواده رو نگران نکنه_

 ی گردیبرنم یکه بگ ی : به شرطآرش

 گذاشت ؟  رفتنینگفتم و آرش به حساب پذ ی زیچ
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محمد    ی محمد رو گرفت.صدا  ی و درآورد و شماره    شیگوش

 : آرش؟  دی چیپ یتو گوش

 !محمد_

پناه کجامحمد با گوش  یی:  تو چطور  زد  یتو؟  زنگ   ی آرش 

 ؟پناه؟ 

خبر نکن. تا به    سی . پلامیم  زنمی حرف م  ی...ول  دنیمنو دزد_

 خونه ام گهیساعت د

 پناه؟  یگ ی م ی: چمحمد

. جون پناه قسمت   ام یجون پناه سر و صدا نکن. سالمم. زود م_

  دادم

 ؟ یی: کجامحمد

 االن  امی دونم قربونت برم. نگران نباش عشقم م ینم_

  لرزمیمن دارم م یی: خب بگو کجامحمد
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 خودم دردت به جونم امیم_

 لش یآرش به هوا بلند شد و من هل داد . موبا  ادیحرفم فر  نیا  با

 .افتاد و شکست نیرو زم 

 ی به من نگفت  نارویتو هم  ؟یعوض  ی ری: جلو من قربونش مآرش

 توله سگ؟ 

 درد نگاهش کردم : بذار برم  با

 ی. تو زن من ی رینم  یی: خفه شووووو. تو جاآرش

 !بس کن آرش _

 روننننننن ی:مسعود ...بآرش

به    مسعود و  صورتش  و  کنارم  شد.نشست  بسته  در  و  رفت 

 یکرد. روم و برگردوندم و چشم بستم. بدنم م کیصورتم نزد

 .دی لرز

 نکن پناه  نجور یبه بازوم زد: ا یضربه محکم یعصب  آرش
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خودم و عقب کشوندم: من زن محمدم.    نیشدم و رو زم  بلند

 بفهمم 

  کشمت پناه یم ی ار یاسمشو  ب  گهیبار د هی: آرش

زدگهیومش کن دتم_ بهم  و  بهت می . حالم  دوستش    گمی. 

 ؟  یفهم یدارم م

شکمم ضربه   ی بار با خشم به سمتم حمله کرد و با پا تو   نیا

 .بلند شد غمیزد. ج

 باهم  میری م یپناه! امشب م ی ریم ی: مآرش

ها  از کش  شی اپیپ   ی ضربه  ب  دمیدرد  دهنم  از  خون   رون یو 

  .ختیر

   دمیکش ی بلند تر غیج

 پنااااااااااااااه _
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روشن کرد. با   گار یو بغلم کرد . آرش س دیبه سمتم دو محمد

 ست یتو رو... تا حواسش ن  کشهیاش زدم: االن م   نهیمشت تو س 

  برو ..برو محمد

و بوس  ی رو  محمد پناه ؟ خواب د  ی: چ  دیموهام   ی دیشده 

 ؟  زمیعز

سر تختم و تو بغل محمدم.  با    دمیدور و برم نگاه کردم و د  به

اش آباژور   گهی. محمد با دست ددمیکوب  یاش م  نه یبه س   هیگر

 دلم؟  زیعز شدهیو روشن کرد و به صورتم نگاه کرد: چ

کردم و تو بغلش جمع شدم. دستش و رو کمرم   هیگر  دوباره

رو  دیکش بوس  ی و  و  عزد یموهام  باش  باش   زمی :آروم  آروم   .

  .قربونت برم لرزهیپناهم. بدنت داره م

آب   کمیلحظه بلند شو تا برم برات    هی:  دیپشت گردنم  و بوس 

 ...قربونت برم ارمیب

  !نرو شمیکردم : نه...نرو محمد! از پ نگاهش
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  !آروم باش رمی : باشه نممحمد

 ...ب پسنوازش کرد: دراز بکش بخوا موهامو

کش  آروم درازکش  دمی دراز  هم  محمد  رودیو  و  انگشتش    ی . 

 االن؟  ی : بهتردیابروم کش 

 هوم _

 ؟  یکن فی خوابت و تعر ی خوای : ممحمد

 مواظب خودت باش یلینه...فقط خ_

  زد: چشم  لبخند

محمد ، در...در   ییینشستم : وا  هویکه به سرم زد    ی فکر  با

 قفله؟

 ...شد: قفله نگران نباش  زیخ  مین محمد

  ا ی بودم اما  دهیبلد بود که آرومم کنه! قبال هم کابوس د  چقدر

اما   هیبا    نکهیا  ا یمسخره شدم   جمله سر و تهش هم اومده. 
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که  بود  بلد  بکشه،  آغوش  در  بود  بلد  بشنوه،  بود  بلد  محمد 

 .مسخره نکنه

.  سرم و رو بازوش دمیو به محمد چسب  دمیدراز کش   دوباره

  شدم رهیتخت. به سقف خ ی تم که دراز کرده بود روگذاش

  !وقت خار به پات بره چی خوام ه ینم_

به پهلو سمت من قرار گرفت و لب هاش و کنار چشمم   محمد

 .پوستم گذاشت ی رو

 محمد _

کرد. صداش   بوسه جدا  و  لباش  و  نشست  کنار چشمم  اش 

 خواب آلو و خش دار بود:جانِ محمد ؟ 

 ؟  یمواظب خودت هست_

 ! نکن ساعت پنج صبح ی طور دلبر نی: امحمد

 دم یدندون کش ریو ز لبم
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خونه   ییرایو اتاق پذ  میکه داخلش بود  ینگاهم اتاق بزرگ  با

خان بود.   ی جا خونه    نیرو از نظر گذروندم. ا  یمجتب  ییدا  ی 

گفته بود فردا ناهار  و اونجا و    ییکه زندا  یو باغ   بای ز  اطیح

 .می کن یدر کنار درخت ها سِرو م

داشتم. مامان افسانه هم مثل من   ی ادی باغ ذوق ز  دنید  ی برا

  ن یبود و مامان بزرگم مهربانتر  بایز  یلیخان خ  ی بود. خونه  

  .زن عالم بود

  : پناهمحمد

 .صورتش نگاه کردم  به

 !: فکرت مشغولهمحمد

 .کردمی داشتم به مامان افسانه و مامان بزرگ فکر م _

 ؟  یکن یفکر نم ی زد ریبه اون حرفا که تو مس یعنی: محمد
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نکرده بودم اما حرف محمد باعث هجوم افکار آزار دهنده  فکر

 ی . دستش و رو  دی چرخ  یتو سرم م  ریشد که در تمام مس  ی ا

 .پام گذاشت 

 : پناه جان ؟محمد

 !اومد ادمیکردم بهش اما االن ...دوباره  یفکر نم_

. معلوم بود فکر ی دی لرز  یم  یداشت   شی پ  قهی: چند دق محمد

  ی کرد

  نگاهش کردم شوکه

 !: حواسم بود پناه خانوممحمد

از خودم حواسش بود و من   شترینبود ! حواسش بود! ب  ادعا

 .پنهان کنم تونستمیو نم یچی قطعا ه

 ! آره شی پ  قهیچند دق_

  یفکر نکن فی اراج نیبه ا ی : قول داد محمد
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 ست یمحمد باور کن دست خودم ن یاره ول_

 پس ؟  هی: دست ک محمد

 کنم ؟  کاریچ یگ ی! م ادیم  گهیفکره د_

 بها نده بش  نقدری: امحمد

 شمیخب نگران م  یدم ول  یبها نم_

 بها دادنه  نیا  زمی: عزمحمد

 !شد: خب ترسو ام  زونیآو  لبام

 همه توهم ؟  نیکابوس ا هی : از دست تو ! به خاطر محمد

 خوابم بد بود_

 ! که  ی: نگفت محمد

 !ی کن فیو تعر شگون نداره خواب  بد گهیم ی مامان مهر_

 !؟  ی : جدمحمد
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بود و چهره اش و   دهیصورتش نگاه کردم. ابروهاش باال پر  به

 . دمیبه حالت مسخره جمع کرده بود. خند

 ؟ی خند یم  ی: به چمحمد

 !به تو_

 یمجتب  ییدا  ی بزنه صدا   یحرف  نکهیاخم کرد و قبل ا  محمد

  ریبگ  لیما رو تحو  کمیبلند شد: خب پناه جان ، 

  ییدا  نیدار اریاخت_

  ی کرده    زی عز  نم یبب  نجا یا  ایکنارته. ب  شه ی: شوهرت همییدا

 !کنه یکارا م یافسانه چ

 چشم_خنده گفتم  با

_____________ 

نشست  بعد هم  دور  همه  شام  دا  میاز صرف  از    یمجتب  ییو 

  .کرد فیتعر یخاطرات جوان
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شب بود که شوهر خاله ستاره عزم رفتن    ازدهی   کینزد  ساعت

  .هم رفت تا بخوابه ییکرد و بعدش دا 

  ر یو محمد و ام  ییدا  ی دختر خاله ستاره همراه بچه ها  نینازن

و مامان و  یینشسته بودند. زندا ل یاتاق سه ی دور هم تو  یعل

  یکردند. به آروم  یخاله هم تو هال نشسته بودن و صحبت م

  .اومدم اطیبه ح ییدستشو ی بلند شدم و به بهانه 

بود    یهمان تخت  ایدونم آ  یبود. نم  اطیح  ی تو  ی تخت فلز  کی

با د  ایکه مامان گفته   اما  لبخند زدم و به سمتش    دنشینه 

ماه تا مغز    ی د  ی رفتم. روش نشستم. هوا سرد بود و سوز سرما 

 .کرد یاستخوانم نفوذ م

که   ییپالتو  ی و دکمه ها  دمیچی رنگم را سفت پ  یصورت  شال

بودم رو بستم.به آسمان نگاه کردم. آسمانِ    دهیلباسم پوش  ی رو

را به   یحس خوب  دنشیبود و د  بایروستا،  پرستاره و ز  کِیتار

مامان  ی کردم و داستان ها بمی داد. دست هام و تو ج یمن م

 .افسانه رو از نظر گذروندم
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 ! دی که بهرام مچش رو چسب یشب

عشقش رو    ی جا حرف زده بود و فاتحه    نیکه با بهرام ا  یشب

 .خوانده بود

هم  یشب درگ  نی که  بهرام  با  پا  ری جا  اعالم  خان  و   انیشد 

  رو کرده بود ی نامزد

نها  و تعر  یشب   تیدر  احمد  عمو  با  بود.    فیکه  کرده  عشق 

 . سرم تکرار شد ی از حرفاش تو یجمالت

  ی . مخصوصا اگر بله رو بد  کنمیم  ریرضا:االن وسط ابرا س  “

 !امشب

 ؟ یکنی م ری کجا س یگفت _افسانه

 ... :وسط ابرارضا

 !دوباره بگو_

 ! خوب شد ؟ کنمیم ری :االن وسط ابر ها سرضا
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 کنم ؟ حی:جمله آت رو تصح افسانه

 !:بکنرضا

  “ !ما میکنیم ری...س  ری:االن...وسط....ابرها...س افسانه

م  شیادآوری  با لفافه  در  چقدر   . زدم  دوست   توانی لبخند  از 

شه چقدر  داشتن گفت و اگر طرف مقابل هم دوستت داشته با

 .خواهد بود یمترجم خوب

دوست   ی ! برا  ستین  دنیکش  ادیبه فر  ازیدوست داشتن ن  ی برا

و   مت یگران ق  ی ، کادو ها   یآن چندان  ی به قرار ها  ازیداشتن ن

ا براستی ن  ل یقب  ن یاز  تنها    ی .  قلب الزم    کیدوست داشتن 

 . هست

و گاه  یدوست داشتن گاه  و نگاه  و گاه  یبا  لفافه  در    یدر 

 .رفتار هست 

  اد یاصال به زبان ن  نکهیا  ای  ادیکه فقط به زبان ب  ستیطور ن  نیا

، چه زن باشه و چه مرد خوب بلده کجا   یعاشق واقع  کی.  
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دوستت دارم سر بده و کجا عشق و در نگاه و دست و    ی نجوا

 وان یل  کی  ختنی آغوشش بذاره. کجا در لفافه بگه و کجا با ر

دونه    یم  یواقع  ق عاش  ک یتو بهت ابراز عالقه کنه.    ی برا ی چا

دونه   ینشون بده و از همه مهم تر م  دیبگه و کجا با  دیکجا با

عاشقت   ی ه  که الزم باشه عشق رو از معشوق  ستیجا ن  چیکه ه

 !یپنهان کن

و    د یبهم خوردن در ، سرم به سمت ساختمون چرخ  ی صدا  با

  ی اومده بود و داشت کفش هاش و م   رونیمحمد که ب  دنیبا د

ام  دیپوش محمد  از  بعد  شدم.  حال  یعل  ری بلند  در  که   یهم 

 .اومد رونیب دیپوشی کتش رو م

  سای وا قهیدق هی: محمد  یعل ریام

  : بذار من عجله دارم  محمد

اومد. به من نگاه کرد و به سمتم اومد. مقابلم   نیی از پله ها پا  و

 برم شهر  دیاومده برام با شیپ ی کار  هی:  ستادیا
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 باشه ؟ ری ؟ خ ی کردم: چه کار تعجب

 ی سری  ی برا  یشرکت آلمان  هی  ی   ندهی. نما  زمیعز  رهی: خ  محمد

  نه ی ر ما رو هم ببکا  ادیکارا اومده شاهرخ هم باش جور کرده ب

. قرار بود فردا بره  با شاهرخ و تا من برگردم رو کارمون نظارت  

انگار براش    ی. ول  میکن   یکنه و بعد که برگشتم قرارداد اوک

فردا ساعت شش    گه ی. دآلمانبرگرده    د یاومده با  شی پ  یمشکل

. ما میاالن جلسه بذار  ن یتهران. گفت هم  ی صبح پرواز داره برا

 !یچیه  گهی، از دستمون بره د میهم مجبور

  ی تازه گفت  نی. تو هم امیفهمم . پس بذار منم بات ب  یاره م_

  ی خودت تنها بر ترسمی. مادیو خوابت م ی خسته ا  یلیخ

 ی م  یپناه نگران نباش. من رانندگ  رمی: من باش میعل  ریام

 کنم

  ادیهم خوابم نم  نقدریا گه ی ، د یعل ریبابا ام ی : امحمد

  کنه یباالخره اتفاق خبر نم : یرعلیام
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م_ ب  ی راست  بذار  محمد.  ا  ادی گه  خ  ن ی.  هم  من    المیطور 

  راحته

  مزاخمش بشم خواستمی. من نمادیخب ب  یلی: خ محمد

 ! یزنیم هی:چه حرفیرعلیام

نشده   ر یتا د  گهیبهش لبخندزد و رو به من گفت: برم د   محمد

 ؟  ی ندار ی ! کار

 !هر دو  دی.  مواظب خودتون باشزمینه عز_

  رون یب  اطیو از ح  نیتکون داد و رفت تا ماش  ی سر  یعل  ریام

 .ببره

  ؟ ی گرد یشب بر م_

 !االن که شبه خانوم نی: هم محمد

 ! ی ایخوابم تا ب ینم نه ی: منظورم ا دمیخند
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. تو امیکار و هااااا . من احتماال تا صبح ن  نیا  یکرد:  نکن   اخم

  االن برو بخواب نیهم

 نه_

  : چرا ؟محمد

 ! ی ایمونم تا ب یم_

 پناه ؟ ی بچه شد_

 ...خب_

 ی. نریخواب  یم  ی ر  ی! مسی لبم گذاشت: ه  ی رو رو   انگشتش

 !دونم و تو یمن م

 بره یتونم. خوابم نم یدلشوره دارم، نم_

 من؟  زی عز ی و دار ی: دلشوره چمحمد

  دونم ینم_

 ! بهت دمیم امی: برسم شهر پمحمد
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! دلشوره    ده یفهم  خوب . دلشوره    ی بود  داشتم  رو  نبودنش 

ب  یآغوش قلب  و  تن خسته  پناهگاه  امشب  نبود.   یکه  رمقم 

از پناه آروم    ی، چه دل  دهی رس  نکهیا  ام یدونست که پ   یخوب م

  .کنه یم

 !بده. اصال ...اصال زنگ بزن امیحتما پ _

 زد: چشم خانومم. برم ؟  لبخند

 !ی نر  شدیکاش م_

باال سرتم. آخه   ی : پناه خانوم من فردا چشمتو باز نکردمحمد

 !؟یلرزون ی ! دست و دل آدم و م یکنیم  نیچرا همچ 

به جنگل سبز چشماش که حاال مظلوم شده   چشم دوختم 

 .بود

 ....برو خدا به همرات_

سردم نشست    ی شانیپ  ی کرد و لب هاش رو  کی رو نزد  صورتش

تنم رو گرم کرد. ازم دور شد و    هیچند ثان  ی و بوسه اش برا
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  ره یکه به جانم افتاده بود ، به رفتنش خ  ی رفت و من با دلهره  

 .شدم

 .همراه عاشق ها باشه  شهی خدا هم کاش

هال    ی که تنها تو  نینازن  دنیسمت ساختمون رفتم و با د  به

 دن؟یخواب هی: بق دم یسبود ، پر

 .فرش شدم  ی و باال آورد و من محو موها سرش

و مامان که خوابنینازن زندادنی : خاله  تو آشپزخونه    یی.  هم 

 .هم رفتن که بخوابن لیاست . سارا و سه

 ؟ ی دی تو چرا نخواب_

  تو دستش اشاره کرد: مشغولم لیموبا به

 ؟یزدم: با ک یچشمک

 م یچشم سبز تور کن میشانس ها ندار نی : ما از ا دیخند

 تو هنوز هجده سالته هاااا  دهیخنده گفتم : ور پر با
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  ی تور کرد ینازک کرد: خودتم که هجده سالگ یچشم پشت

اون   ی آرش رو برا  ی خوردم. انتظار نداشتم که مامان قصه    جا

تعر برا  فی ها  گفتم: خب  و  شد  جمع  صورتم  باشه.    ی کرده 

 ! و تو چاه افتادم دمیبود که نفهم نمیهم

زد و دستم رو گرفت:   یاز کنارش عبور کنم که جست  خواستم

 !نداشتم به خدا ی ! منظور دی پناه ببخش

کس  ی منظور هر  م  ینداشت...  رو  آرش  اسم  که   آوردیکه 

 ی از رو  یکیگفت و    یم  یشوخ  ی از رو  یکیمنظور نداشت!  

 ! ی دلسوز

نشدن  ی تکه    آرش  زندگ  یجدا  بود!نازن  یاز  من    ن یشوم 

 ن ی عشق دروغ  کی   ادیکه من را    ی زی نداشت اما هر چ  ی منظور

 یانداخت ، مخرب احواالت و قاتل خوش  یو سه سال از عمرم م

و از  نینازن ی به صورت شرم کرده  دمیشد. لبخند پاش یمام 

 ...هندار ی راد یا زمیآروم گفتم: عز ییلب هام با صدا انیم



Page 993 of 1486 

 

جمله ام هم زمان شد    انیبود که پا  ومدهیگفتن به پناه ن  دروغ 

و غصه    دید  نی از چشمم و نازن  یاشک  ی قطره    ختنی با فرو ر

 .دار تر شد

 !خواستم ناراحتت کنم ی: من ...من واقعا نمنینازن

 ر ی دونم! تقص  یدلم! م   زی گونه اش گذاشتم : عز ی رو رو  دستم

و    وفتهیم   زایچ  ی بعض  ادی  ییوقتا  هی. به هر حال آدم    ستیتو ن

 جان  نینازن ستی. اصال مهم نشهیم ری دلگ

بود که بفهمه حرف هام    نیچشم هام و دنبال ا  ی شد تو  ره یخ

  .نه ایدروغند 

 خوام  ی: به هر حال معذرت منینازن

 : قربونت برم دمیاش رو بوس گونه

 .اش نشست یخط ی رو لب ها   لبخند

  زمی: خدا نکنه عزنینازن
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اتاق   ی رفتم که روزگار  یلبخند سرم و تکون دادم و به اتاق  با

 .مامان و خاله ها بود

که    ییشده و اتاق ها  ی باز سازجا    نیگفت ا  یمامان م   هرچند

و  لیسه  ی به اتاق ها  لیاون زمان مختص به مهمان بوده تبد

 یی سارا شده. اتاق خانم جون ، اتاق مادر بزرگ شده و اتاق دا

 . هم اتاق  خودش و همسرش بود  یمجتب

 .همانیمامان و خاله ها هم ، اتاق م اتاق

فرش و   کی  دمانشیکه تنها چ  یاتاق شدم . اتاق بزرگ  وارد

پشت تا  ز  یچند  اتاق هم چند  ریبود.   به عرض  و    ن یپنجره 

بود. با ذوق به گل    بایز  ی متفاوت و گل ها  ی گلدان با طرح ها

  . ها نگاه کردم

من و محمد.المپ رو    ی و پتو برامون گذاشته بودند. برا  تشک

  ی شدم به پنجره و پرده ا  رهی. خدمیخاموش کردم و دراز کش

 .شده بود ده یکه کنار کش
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که از ماه    یو تنها نور کم  شدینم   دهی د  یکیکه تار  ییگل ها  به

 .ساخت یچشم م  ی برا ی ری، تصو افتادی روش م

و در آوردم تا باهاش مشغول شم .ساعت دوازده بود.   لمیموبا

 . اومد لمیموبا ی رو  امکیپ کی

 ؟ ی د ی: خوابمحمد

 نه_

بخواب...نمحمد د  می:  ام  رسمیم  گهیساعت  پشت    یرعلی. 

 .فرمونه

  خوابم یم گهی ساعت د مین_

 : لجباز محمد

 جانم؟_

  !گهید  یی: پررومحمد

 ! من دلشوره دارم ای زود ب_
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 .عمه جونت و انجام بده دلشوره ات کم بشه: کار محمد

 کار کنم ؟ یچ_

 کن لکس ی: ر محمد

  کنهیم  لکسیعمه ر_

اوووفففف    چند  : نوشت  و  فرستاد  خنده  هم    وگایتا شکلک 

  رهیم

 زمممیعز_دمیخند

  زنگ به شاهرخ بزنم  هیمن    ی ندار   ی اگر کار  زمی : آره. عزمحمد

 نه فقط مراقب خودت باش محمدم _

چشم  محمد و :  باش  خودت  مراقب  هم  تو  خوشگلم.  خانوم 

 م  ز یاستراحت کن. فعال عز

 .زدم و صفحه اش و بستم  لبخند
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شدم و پست   نستاگرامیخودم و سرگرم کنم وارد ا نکهیا ی برا

 .ها رو نگاه کردم 

رو انتخاب    میعکس دو نفره با محمد که امروز گرفته بود  هی

 .سمیبنو رشیگشتم که ز یکردم  و دنبال متن

 . گفت یاومد که مامان م ادمی ی شعر هوی

 نوشتم  رشیز

 هم  زیاست و درمان ن اریاز  دردم 

 هم   زیاو شد و جان ن ی فدا دل

 آن خوشتر ز حسن ندیگویکه م نیا

 هم   زیدارد و آن ن نیما ا اری

 .پست رو ارسال کردم و
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ساعت دمی چرخ   نستاگرامیا  ی تو  یکم شد.  گرم  چشمام   .

 محمد اومد  امکی پ فیشد. نوت میدوازده و ن

  ”... . بخوابزمیعز دمیرس“

و    لیو بستم و موبا  نترنتم یشکلک قلب براش فرستادم و ا  هی

 .کنار دستم گذاشتم

 .دونم چطور به خواب رفتم  یو نم  دمیسرم کش ی رو رو پتو

______ 

  ک ینشستم و به دور و برم نگاه کردم. هوا تار  یینفس پر صدا  با

 .بود

  د یگذاشتم و صورت عرق کرده ام و ند  میشونیو رو پ  دستم

  .گرفتم

 ی همه خرافات  ی ؟ تو که ا   ی لرز  یم  ی چت شده پناه ؟ چرا دار“

 ییبخور ، برو هوا  یآب  هی... پاشو  نیکابوس بود! هم  ه ی!    ی نبود

 ” یبه سرت بزنه بلکه بهتر ش
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 ن یسرم گذاشتم و پاورچ  ی بلند شدم. شالم و آزاد رو  یکرخت  با

  یتو هال نبود. به سمت در خروج  یاز اتاق خارج شدم. کس

.    دمیاومد و به خودم لرز  ی شدم. باد سرد  اطی رفتم و وارد ح

پا و  کردم  باز  و  لباس  یمشک   ی لتودر  چوب  به  در    یکه  دم 

پالتو  زونیآو برداشتم.  رو  پوش  ی بود  بود.  تو  دمیمامان   ی و  

 .قدم زدم اطیح

که  حاال    ییدرخت ها  دنیلحظه سرم و باال آوردم و با د  هی

نزد انتها  کیبهشون  قسمت   به  شدم  متوجه  بودم    یی شده 

 .شدیکه به باغ وصل م دمیرس  اطیخ

خوب    ی آب خورده به تنم ورود کرد و بو  ی برگ ها   ی خنکا

 .قدم بزنم نشونیدرخت ها من رو راغب کرد که ب

کردم با    یم  یطور که سع   نیقدم به جلو برداشتم و هم   چند

اجازه شروع به حمله    ینور کم ماه ، راه و درست برم ، افکارم ب

 . به مغز خسته ام کردن
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 ۹۶خرداد   اواخر“

و مامان    دیکش  یم  ادیفر  کهیوارد خونه شد. درحال  یعصب  بابا

اومد . پشت    رونی از اتاقش ب  مهیکرد. مامان سراس  یرو صدا م

 .در اتاقم بودم 

چ  ای:  مامان گذاشت  یمصطف   شدهیخدا  سرت  رو  خونه    ی ! 

 !...مرد

 “ !دختره کجاست ؟  نی: ا  شدیکه کنترل نم   ییبا تن صدا   بابا

کرده باشم اما لحن حرفش    ی ! نکه کاردیحرفش تنم لرز  نیا  با

گذاشتم و   دیکل  ی ترس رو به جانم انداخت. آرام دستم رو رو

 .چرخوندم تا قفل شه

چرا معرکه   نمی؟ اول به من بگو بب  یشده مصطف  ی: چمامان

 ؟  یگرفت

 نه...؟  ای: پناه خونه است  بابا

 !ه یجلو در و همسا نییپا اری: صدات و بمامان
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 : مهربانو! پناه خونه است ؟بابا

  : آره خونه استمامان

 رون؟ی ب ادی: پس چرا نم بابا

 .دمیشن یبه سمت اتاقم را م شیقدم ها ی صدا

آبروم واسه خاطر بچه    دیبا  ی؟ تا ک  رونیب  ی ای: پناه ! چرا نم بابا

 ...تو لکه دار بشه ؟ پناه ی ها ی باز

 ...اشکم ختنی محکمش به در همزمان شد با فرو ر ی  ضربه

 !ی کرد یچه غلط نمیبب رونی ب ای: پناه ببابا

 ... شهیم تیآروم باش! قلبت اذ   ی: تو رو خدا مصطفمامان

  !دخترت ی حماقت ها ی :  به جهنم... فدابابا

  . میحرف بزن ن یبش ای: بمامان

  با خودش حرف بزنم خوامی: م بابا

  ری : تو رو ارواح خاک مامانت آروم بگمامان
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 .در خودم جمع شدم شتری و من ب دیکش اد یفر شتریب بابا

  ی غن   یوقت  رمیمهربانو ؟ چطور آروم بگ   رمی: چطور آروم بگبابا

فرهمند   یحاج مصطف  شیانگشت گرفتن سمتم و به ر  ریو فق

بگ  یم آروم  چطور  ماه    یوقت  رم یخندن!  از شش  بعد  امروز 

خانواده   یشرف و ب  یاون پسرک ب  ی دخترت باز افتاده به پا

 !که مثل اشغال باش رفتار کرد

. هیتو چه خانواده ا  فهمهیدختر نم  نیآروم باشم که ا  چطور

ارزشش و! مسخره س کوچه و محل   یارزش خودِ ب  فهمهینم

بو قرار  دوستم  پسر  بشدم.  ا  ی خواستگار   ادید  تو   نقدر ی، 

 ! که پسره رم کرده دهیهاش شن ی از جلف باز قاتیتحق

  .سر و پاست یب کهیدخترمن، هنوزم منتظر اون مرت بعد

 چنگ انداخت  میبه گلو بغض

 ...بچه هم نیا زمیعز ی: مصطفمامان
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! ی سادیپشتش وا  ینگو! تو ه  یچینگو مهربانو....ه  یچی: هبابا

ه حما  یتو  هی کرد  تیازش  تو  چ  ی گفت  ی.  پناه    یهر 

 ه پناه هیبخواد...زندگ

  دن یمنم رفت ؟ هر روز با د  ی آبرو  ایپناهه؟     ی: فقط زندگبابا 

؟ چقدر بهش گفتم آرش   رهیقلبم بگ  دیپناه مرده چقدر با  هی

 ! . چقدر بهش گفتم محمدستیکردن ن  یمرد زندگ

؟؟ حاال    شدیپناه بگه ! حاال چ  ی نه! هر چ  ی...تو مهربانو گفت  تو

ا پناهت  چسب   لیظل  نجوریچرا  ماهه  افسرده شش  به   دهیو 

خودش   یافته و ه  یاز دستش نم  یتختش و گوش  ی گوشه  

 ده؟ یذلت م  شتریو ب

  ستاده یمن ا  ی گفت ! چقدر جلو   یجا مقدر درست و به    چه

. چه قدر    دمیدی سوخته  آرش رو م  ی بود و من تنها قهوه ها

ابرو ر  ی   هیما  ی سوخته    ی ها  ی بودم اما قهوه ا  ی زی ننگ و 

 !...سوخته اش ی ها ی آرش...! آخ از قهوه ا
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وارد    اطی : بابا ...چه خبره؟ از در حدیبه گوشم رس  مانیپ  ی صدا

 شده ؟ چه خبره ؟  ی! چادیشدم صدات م 

بار محکم تر به در   نیپوزخند زد و دوباره کف دستش و ا  بابا

 !که نشکستن در معجزه بود  ی . طور دیاتاق من کوب یچوب

کن که    فیکن ! تعر  ف یبرا داداشت تعر  ا یپناه ! ب  رونیب  ای: ببابا

  ف ی هنوز ! تعر  یکنیاون پسره کوچک م  ی چطور خودتو برا

م خواستگار  چطور  ا  یپرون  یکن  گفتن  تو    یکس  نکهی با 

  .ته یزندگ

ادامه داد: خواهر مجرد و افسرده ات جلو   مانی خطاب به پ بابا

م تعهد  از  حرف  م  یهمه  و  م  گهیزنه  که  بعد   گن یمتاهلم. 

 !دوست پسر دارم  گهیم  دمینشن

نگفت . با حرص بلند شدم و در و باز کردم. بابا    ی زیچ   مانیپ

 .به سمتم برگشت

 بله؟_
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 .دی خند یعصب بابا

داشت_ جواب  ی کارم  دنبال  ؟  ا  ؟یبابا  نه  بگم  رو    نیکه  کارا 

 نکردم؟ 

بابا...چون دوسش داشتم. هنوزم دوسش دارم. التماسش    کردم

متاسف شما ها رو ،    ی تونم نگاه ها  یبر گرده چون نم  کنمیم

 .هاتون و تحمل کنم لی فام ی طعنه ها

به    کینزد  بابا و  زد  زنگ  گوشم  زد.  گوشم  تو  محکم  و  شد 

بابا نگاه کردم.مامان ج  ی چشما و    دیکش  غیبه خون نشسته 

 به سمتمون اومد مانیپ

 ...و زبونت درازه که ی : خفه شو پناه! غلط اضافه کردبابا

و رو حرفش اومدم : آره من اشتباه کردم. آرش     دمی کش  نفس

ب شما  بود!  که  بود  بود!  من؟شما    ای  نی شد  تیاذ  شتری نامرد 

 من؟ ای نی خرد شد شتریب
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  رم یخفه خون بگ  دی؟ اشتباه کردم با  رمیبم  دی کردم با  اشتباه

 تجربه کنم؟ انتیخ خواستی ؟ دلم م

  به سرم اومده که از صبح تا شب تو سرم   یچ   دونمینم  مگه

 د؟یکوب یم

نا مرد بود مثل اشغال باهام رفتار کرد! شماها از خودتون   آرش

  ؟ دیکن یبام رفتار م  یمثل چ د یدیپرس

 ! تر از اشغال فیکث ی زی مثل چ_

پسر منو نخواسته! حس    هیارزش شدم چون    ی ب  کنمیم  حس

چ   کنمیم ا  یهمه  دنبال  بابا،   ، شما...شما  دارم چون    ن یکم 

رو دستت بمونم   یترس  ی! می منو شوهر بد  عی که سر  یهست

که دوسش داشتم ,   ی؟ آره من افسرده شدم...حالم بده... کس

 دوستم نداشت 

 ! دی کنیکار و م نیهم  دیظلم کرد اما شما ها هم دار بهم
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که فقط   ییدارم تا شما  اجیاحت  بانیتر به پشت  شی االن ب  من

حالم خوب     دی ذار  ینم  یو حت  دیکوب  یو تو سرم م  میبدبخت

 !بشه

  ی پشت دست اشک هام و پاک کردم و بلند تر گفتم: وقت  با

م  خوامیم  ، غرور  خوامی برگرده  برگرده.  آرش    ی غرورم  که 

 !نشی کشت نیکرد اما شما که خانوادم بود شی زخم

م   به ه  گمیهمه  چون  تحمل    ی مرد  چیمتعهدم  قابل  برام 

 .ستین

اشکال    یبگ  ی ا یب  خوامی بابا ؟ نم  خوامیم  یمن از شما چ  مگه

 !ی اون پسره به درک تو مهم تر ایسرت  ی فدا اینداره 

به کارم    ی خوام کار  ی! من فقط ملماستیمال تو ف  نایبابا ا  نه

  .رم یتو دردم بم ی و بذار ینداشته باش

پناه!   زهیمن جلو دوستم بر  ی امروز آبرو  ی : تو باعث شد  بابا

 ! نکردم تیترب ی بچه ا نیمن همچ 
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  ستی: بابا ولش کن . اون حالش خوب نمانیپ

بار با صالح    هی!    یکن  یمن بگم ازدواج م  ی: اصال با هر کبابا

بار من   نیهمه! ا  یبه زندگ  ی و گند زد   یرفت  شیخودت  پ

 ی و تو حق ندار یکن یعروس یبا ک  دیکه با گمیم

 ! روش  نمیا ی شما همه کار کرد_

 !: پناهمانیپ

 !امشب  ی خواستگار انی: مبابا

 .بهم بربخوره ایحس تر از اون بودم که ناراحت بشم  یب

 ؟  یگیدهقان پور و م ی : نکنه پسر آقامانیپ

تغ  یدر حال  بابا اون   رییکه چهره اش  بود گفت: مگه  نکرده 

 چشه؟

 !: بابا! اون چهل سالشهمانیپ

  خوامی: من بد پناه و نمبابا
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 : با اون آدم آخه ؟ مانیپ

 !من بگم ی: با هر کبابا

  دمی: من اجازه نممانیپ

 دخترم  نی. من صاحب ایکن ی: تو غلط مبابا

 دختر خودشه نی: صاحب ا مانیپ

 : خودش گوه خورد با تو بابا

 احترام خودتو نگه دار بابا: مانیپ

 ؟ی کن یم ی: نگه ندارم چه غلط د ی کش ادیفر بابا

  میریم  نجای : با زن و بچم و پناه  از امانیپ

! درضمن اگر تو ی بری دختر منو نم ی : با زن و بچت برو. ولبابا

 یسرگردان نش ابونایخ

  خونه هستم هیکردن  هی: اندازه کرا مانیپ

  : پس زودتر بروبابا
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 : آماده شو پناه مانیپ

 !ی: مصطفمامان

 “15.03.21 12:34 ” 

 ۲۷۵قسمت#

خارج شد و با عجله به   مانیداد. پ رونی نفسش و پر صدا ب بابا

کرد. مامان در    یرو صدا م  نبیکه ز  یطبقه باال رفت در حال

، بچه ها پاشونو    یرو به بابا گفت: مصطف  کردیم   ه یکه گر  یحال

 ...بذارن، منم رونیب

 .وارد اتاقش شد و مامان خشکش زد تیاهم یب بابا

حرف مامان   ونیمن اومده بود که م  یِبه سر بابا مصطف  یچ

 رفت ؟  ی کرد م یول م

پناهش  ی کرد ؟ که دست رو یم رونیرو از خونه ب مانیپ که

 کرد؟  یبلند م
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 ی که هق هقم رو تو گلوم خفه کنم. همه  و گاز گرفتم    لبم

  خته یخونه بهم ر  ی من بود! همه    ری ها تقص  یحرمت  یب  نیا

 ی بود به خاطر من و حماقت هام! بابا که از گل نازک تر نم 

 یخروج  ی راهرو    ی نگاه کردم که مقابلم تو  ی قد   نهیگفت! به ا

 .نصب بود

 .صورتم که قرمز شده بود به

به   یچ  ی خانواده بودم...! برا  نیخونه و ا  ن ی، قاتل آرامش ا  من

هنوز هم منتظر بودم که آرش   یچ  ی اومدم؟ برا  یخودم نم

آرش ؟  برا  یبرگرده  من  عشق  و  ضعف  از  هزارم    ی که  بار 

 !خرد کرده بود  ی طور نیسوءاستفاده کرده  بود و بابام و ا

عجله از  دادم و با    رونیبودم ؟! نفسم و پر صدا ب  یچ  منتظر

 اومدم  رونیخونه ب

 مهیکه ن  مانیدر واحد پ   یاز پله ها باال رفتم و به طور ناگهان 

 .باز بود رو باز کردم
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 . بود ستادهی ا مانیمقابل پ یبا کالفگ نبیز

 ؟  ی خطاب به من گفت : آماده شد مانیپ

  مان یشده ؟ چه خبره ؟ پ  یبه سمتم اومد: پناه تو بگو چ  نبیز

 گه ؟ یم یچ

منه! اومدم   ری. تقصستین  ی زیو رو شونه اش گذاشتم: چ  دستم

  کنم یعذر خواه

 که گفتم و بکن ی :  پناه کار مانیپ

زانو    ن یزم  ی که نشسته بود ، رو  ی سمتش رفتم و مقابل مبل  به

 .زدم

؟ تو ،    ی ! تو چرا برمانیبره و گم شه، منم پ  دیاگر با  یکس_

 ؟ من بسوزه  تی رخ  ی پا  د یو زن و بچت چرا با  ت یخونه و زندگ

  ! احمق  ی: پناه تو تنها خواهر منمانیپ
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نپاشه.   ت یخواد زندگ  یزدم : تنها خواهرِ احمقت نم  ی خند  تلخ

!  ییجا  ن یتو متعلق به هم  مان،ی ! پ یسیبابا وا  ی خواد تو رو   ینم

 ؟ وونه ید ی کجا بر

  زد یم شیشد و اشکم ن یبزرگ تر م بغضم

 !...! منو نگاه کنمانیپ_

  و باال آورد سرش

 م یزد یجلو بابا اون طور حرف م دیما نبا_

  کنه یهم اون اشتباه م ی: الزمه بدونه گاهمانیپ

  اشتباه بزرگ از من بوده یاره ول_

  گذشته گهی: دمانیپ

. رمی گ  یدنبالش و م  یذارم بگذره ! من ه  ینگذشته! من نم_

 .ذارم تموم شه یمن احمق ! نم 
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دو نفرمونه. خوندن    ی و رو کردن عکسا  ریاز صبح تا شب ز  کارم

 !ه یاون لعنت ی ها  امکیپ

سوزه!   یام م  نهیتو س  ی زیچ  ه یخونم حرفاش و    یبار م  هر

 !نداره انیسوزه و پا یم

 رم ی گ یم شی ، آت  نمیب یبار عکسش و م هر

و عذر   اد یکه ب  سازمی م  ای نشده و نگذشته ! هنوزم شبا رو  تموم

 !کنه یخواه

م  هنوزم که  ام  ساده  م  گمی اونقدر  برگرده  بخشمش!   یاگر 

دوست   گمی گوشش م  ری ، بغلم کنه ز  ادیعاشقم که اگر ب  نقدریا

 !دارم 

که ازم    یکس! حق با همه هست چون من دل نکندم از    مانیپ

. هنوزم صداش تو گوشمه نمیب یدل کند! من هنوزم خوابشو م

تک    خیتار  ادمهی. هنوزم لحن حرف زدنش و حفظم! هنوزم  

 !و نمونیب  ی تک اتفاق ها
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م   هنوزم  لبخند  اون سه سال  فکر  و هنوزم   نهی شیبا  لبام  رو 

 !بخورم به اون وندی باشه که پ یراه  هی نمیدنبال ا

رو  مانیپ و  کش  ی دستمال  ام  داغدیگونه  اشک    انیجر  ی . 

غم زده و متاسف   مانیکرده بود. نگاه پ  سیصورت خشکم و خ

 .شده بود

اشتباه و دوسش دارم!    نیا  ی...نگذشته! من انگار حتمانیپ_

 ... من انگار

 ا یدانم آ  یمرهم شد. نم  مانیپ  ی   نهیهقم آزاد شد و س  هق

نه اما تمام بغض   اید زد  سرم خواه  ی را تو  نی، هم   نیپس از ا

 !شکست میها

ام درونم    دهیکه از عشق و احساس به فرجام نرس  یاندوه  تمام

 بود را باال آوردم 

 ی ، تکه ا   شیها  یکه در کم محل  یغرور و احساسات منف  تمام

 !از قلبم را سنگ کرده بود
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 ؟  شدیتمام نم  میاشک ها چرا

 زد ؟ یگوشم نم ی تو مانیپ  چرا

 ؟  شدینم می غرورم ترم چرا

ر  مگر اشک  که  قو  ختنینه  را  قو  یم  ی آدم  چرا   ...  ی کند 

 ؟ شدمینم

 گرفتم ؟  یآرام نم چرا

 سوخت ؟ یسوخت و م یسوخت و م یدرونم م ی زی چ چرا

ا  ی جار  ی صدا  با ، رشته  به   ی شدن  آب  و  پاره شد  افکارم 

نگاه کردم. سر چرخاندم. صدا  ی آمد. هر چ  یپا م  ی اطرافم 

چرخ اطرافم  و  کس  دمیدور  بب  ینتونستم  در  نمیو  اونقدر   .

  ده یباغ رس  ی غرق بودم و قدم زده بودم که به انتها   االت یخ

انتها  یکوتاه  واریبودم. به د رو به   واریباغ بود. پشت د  ی که 

 هی . اون جا هم پر از درخت بود. سانمیتونستم بب  یم  یتراح

  ی نبود. حس کردم کس  یبرگشتم اما کس  عیکنارم افتاد. سر  ی ا
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بار    نیبه پشت درخت رفت. به سمت درخت مقابلم رفتم و ا

  ی و با چرخش   دمیرا پشت سرم د  ی پا و حرکت تند کس  ی صدا

. حتما    د یچرخ  یم  ی ا  هیبه پشت سرم نگاه کردم. سا  عیسر

 .بود  نجایا یکس

هم باز توهم زده بودم!    دی. شادمیشن   یقلبم رو واضح م  ی صدا

  دستم و به درخت گرفتم

 جاست ؟  نیا ی...کسیه_

 ی فیخف  غیرعد و برق باعث شد ج  ی جا به جا شد و صدا  هیسا

 . دی لرز یبکشم. از سرما و ترس  دست هام م

 ؟ یهست یتو...ک_

به درخت    شتری. رعد و برق شدت گرفت و من بومدین  یجواب

 .دمیچسب

  ومدیکردم داد بزنم اما صدام باال نم یسع

 !؟ یهست یبا تو ام! ک_
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گرفتم به سمت   می.تصم  دمید  ی رو نم  هیو چرخوندم. سا  سرم

 ن ی کردم. هم  دنی آن شروع به دو  کیبرم. نفس گرفتم و    اطیح

 ی درخت ها رد م  نیکردم و خودم و از ب  ندیکه شروع به دو

 .دمیاون فرد و هم شن دنیدو ی کردم ؛ صدا

د  ی لحظه    هی و  برگردوندم  و  نقاب   هی !  دمشیسرم  که  مرد 

 !داشت

 !ستادم یپارس سگ ، وحشت زده ا  ی و با صدا  دمیتر دو  عیسر

اندام و وحش  سگ ا  ی درشت  پارس م  ستادهیمقابلم   ی بود و 

تو از    ی چشم ها  ی کرد.  نگاه کردم و حس کردم دارم  سگ 

 .بود. دستش و رو دهنم گذاشت  دهی . مرد به من رسرمی حال م

 ! ترسوندم  شتری، ب شی وحش ی کردم.چشما نگاش

 .رفت  رونیپارس کنان از باغ ب سگ

 : کجا رفت ؟مرد
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کرد. نفسم باال    یم  تیخشن و خش دارش ، گوشم اذ  ی صدا

تش و برداشت. نفس  شکمش زدم که دس  ی . با آرنج تو  ومدینم

  ! یلعنت  یهست یگرفتم و گفتم خفه شدم! تو ک 

 .ره ی، آبروت م ننیبب  نجای : خفه شو که تو رو با من امرد

نمونده واسه خانواده    پوزخند ابرو  پرور    ی زد: هر چند  حاج 

  فرهمند

 خفه شوووو _

 : زر نزن دختر! محمد کجا رفت ؟ مرد

 ... که ی دار   کاریتو چ_

باغ منو   ی دستش و رو دهنم گذاشت و به سمت انتها  دوباره

ته   واری. به ددیچ یپ   یاما صدام نم  کردمیکشوند. سرو صدا م

 د یلرز  یکه م  یرفت و من با تن   ی . به سمت در فلزدمیباغ رس

 .نگاهش کردم. دستم و به درخت گرفتم
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داشت ، من و از باغ خارج   یدستم سوخت و مردک سع  کف

 ع ی، مرد ولم کرد و سر  لیو سه  یمجتب  ییدا  ی کنه. با صدا

 .جون کنار درخت افتادم  یفرار کرد. ب

 ؟  یی!کجایی: پناه داییدا

 ! ن کن پسرگفت: المپ ها رو روش لیخطاب به سه و

کردم. اگر    یاما بهت زده به در باغ که باز مونده بود نگاه م  من

  !؟  ومدی یسرم م ییاون سگ نبود االن چه بال

 ن یکرد. کنارم رو زم  دایمن و پ  یی افکن ها روشن شد و دا  نور

 . نشست

 تو ؟ ی: پناه؟ خوب ییدا

کنه. خوابم   یکردم تمام بدنم درد م  ینبودم... احساس م  خوب

 !شده بود! حتما...حتما از طرف آرش بود ریتعب

بغلم و گرفت و بلندم کرد: پاشو دختر! پاشو رنگ به روت  ریز

 ! نمونده
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داده بودم تا وسط باغ   هیتک  ییکه به دا  یشدم و در حال  بلند

 شده ؟ یما جلو اومد : چ دنیبا د لیاومدم. سه

 ییگفتم : داجون  یباغ افتادم. ب ی در انتها  ادی هوی

 :جونم ؟ ییدا

 ! میند یرفت بب ادمونیدر باز بود. _

 ؟  ی : در و چرا باز کردییدا

 ...من باز نکردم. اون_

 .دمی لرز

جان بابا   لیکن. سه  ف یداخل تعر  میخب بذاز بر  یلی: خییدا

 !برو در و ببند

 تنها نره  لی. سه  سایوا یینه دا_

 ترسه  ی ره خودش. نم ی. مییدا ستین ی: مشکلییدا

 ! یترسم آج ی: نملیسه
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  !... نه_

 .:نگران نباش پناه جانییدا

 !ای. برو ببند ب  میمونی م نجایخب الاقل ما ا _

 .کالفه سر تکون داد ییدا

گذشت. با   هیرفت و من به سمتش نگاه کردم. چند ثان  لیسه

 چرا ؟ ومدین ییاسترس گفتم: دا

 .کشهیطول م  قهیتا برسه ته باغ و برگرده دو دق زمی: عزییدا

 !خطر ناکه خودش تنها _

 شده پناه ؟  ی: چییدا

 !ییخواست من و بدزده دا  یم ی مرد هی_

 ؟ یچ یعنی: ییدا
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که سگ پارس کرد ، منو به   نی ... هم دیدونم! دنبالم دو  ینم_

انتها . اما من  رونیباغ برد. در و باز کرد که ببرتم ب  ی سمت 

 !...دستم زخم شدهنی. ببدمیسفت چسب درخت و 

 .دستم و مقابل چشماش گرفتم کف

 ی ، در رفت. منم از ترس و ب دی شما رو شن ی که صدا  نیهم_

  نشستم نی رو زم یحال

 ی اومد   یچ  ی برا  ی : پناه حالت خوبه ؟ تو اصال نصف شبییدا

 !؟  اطیتو ح

 خواب شده بودم یب_

همچ ییدا مگه  آخه  ا  ی ز ی چ  نی:  تو  همه   نیممکنه؟  روستا 

از    رونی. پشت باغ ما باغ حاج محسنه. بشناسنیرو م   گهیهمد

. امکان دهیم  ی، راستِ باغ ها نادر نگهبان   ابونیباغ ها هم سر خ

سر    ی و نادر و بعدش هم سگ ها  ادیب  یجا کس  نینداره از ا

 !باشن  دهیکوچه نفهم
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 پس از کجا اومده بود ؟_

 دنبالش ؟  میما بر ی: چرا نگفت ییدا

  دونم ...اولش شوکه بودم ینم_

  میباعث شد  هر دو به سمتش برگرد لیسه ی صدا

موند  ی جد  ی :  شما جدلیسه من  بچه   ن؟یمنتظر  که  من 

 ! ستمین

و فقط   دی و نشن  ل یسه  ی صدامتعجب بود و اصال انگار    ییدا

 .میبغل منو گرفت و دوباره به سمت ساختمون رفت ریز

 مادر ؟  ی هال و باز کرد. مامان جلوم اومد: پناه! خوب در

شد ؟ من تازه رفتم تو اتاق   یادامه داد: چ   ییخطاب به دا  و

سر و صدا برا پناهه. داشتم    نیا  دمیو فهم  ستیپناه ن  دمید

 شده ؟ دزد اومده ؟ ی! چنیژ اومد رونیب ومدمیم

استراحت کنه، من برم   دی:انگار که دزد اومده! پناه و ببرییدا

 چه خبره  نمی بب رونیب
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 ! از نادر بکنم ییپرس و جو هی

. می . به سمت اتاق رفتستادیو ول کرد و مامان جاش ا  دستم

  دمی ورد و من دراز کشخاله ستاره برام آب طال آ

 .کردم یحوصله آبش رو مزه مزه م یو گرفتم و ب وانیل

 ؟ یحرف بزن یتون یشده مامان ؟ م ی: چمامان

افسانه   چشمم بود. خاله:  افتاد. ساعت چهار صبح  به ساعت 

 .زنهیبذار استراحت کنه. بعدا حرف م 

ممامان راست  آره  بخواب  یگ  ی:  جان.  پناه  کن  استراحت   .

 .مادر

  شمی: نرو از پ دمیبلند شه که مچش و چسب خواست

 ؟ ینگاهم کرد: پناه مادر خوب ینگران اب

 شم یخوبم فقط نرو از پ _

 !لرزه ی: دستت ممامان
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نشده    یچینترس دورت بگردم. ه  گهید  زمی: خاله جان عزخاله

 !قربونت برم

 !خاله بردیداشت منو م_

با تعجب گفت:    هویطرفم نشست و دستم و گرفت و    نیا  خاله

ا طور شده! کف دستت تمام   نیخاک به سرم ! دستت چرا 

 !خراش برداشته 

 شده پناه ؟  ی جور نیخدا چرا ا ی شده ؟ وا ی: چمامان

. دستم و گرفتم  دیکش  یلرزون گفتم : داشت منو م  ی صدا  با

 زخم شده  نیهم ی به درخت. برا

  برات رمی بم ی: اله خاله

 ؟ ی دی صورتش و دبوده؟ مامان ،  یک یعنی: مامان

گذاشتم و  گفتم: نه...   میشونی و به صورت حائل رو پ  دستم

نددمیند چشما  دمی!  فقط  داشت.  نقاب  عشی وحش  ی !    ن ی! 

 گرگ بود 
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لرزونم بغض کرده بود: دردت به جونم    ی به خاطر صدا  مامان

  گذشت ریخدا رو شکر کن به خ

 سردمه _

  یدلم بد به دلت راه نده. مجتب  زی: عز  دیپتو رو روم کش  خاله

م حتما  کنه.  جو  و  پرس  درممیفهمیرفته  پدرشون  . میاری. 

 نترس دورت بگردم 

 !ییتنها ترسمی. مشمیاز پ دینر_

 .زد ی پر مهر لبخند

 و سرم و  تو بغل گرفت د یکنارم دراز کش مامان

 ! یکه نترس  نجامی: بخواب مادر...من امامان

  ختی گونه ام ر ی رو اشکش

  تو بغلم و داشتم دنتیخواب نجوری: چند سال حسرت امامان

  کردم بغض
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 بخونم ؟ یی: برات الال مامان

 اوهوم _

  خوندم یگرفتم  و م یتو بغلم عروسک م ییوقتا هی: مامان

  چسبوندم شتر یاش ب  نهی و به س سرم

 ییکن الال ییکن الال یی:ال المامان

  یتا که بخواب گم یقصه م  برات

 ی تابینکن ب زی نر یاشک گهید

  یدر برم باش شهیهم ،یگلم باش  الالالال

  گل خشخاش، رضا رفته خدا همراش الالالال

 “  لرزون ادامه داد ی با صدا“

  یهمه رفتن تو برگشت یگل دشت  الالالال

  کن  بشیکن، خط قرآن نص رشیتو پ خداوندا

  داغ فرزندم نمیالال گل زردم، نب  الال
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  ی داریهمه خوابن تو ب ی تو ستار  خداوندا

  ی م را نگه دار  زیعز ی داریحق خواب و ب به

 ...رهیروح پ  گهی... نبودت سخت بود دره یگل ز الالالال

 ...لحن سوزناکش ی برا  ختمی ر اشک

به عمو داشت و هنوز زنده بود و صداش و    یعشق  ی برا که 

 .کرد یدردمند م

 د یگونه ام کش ی و رو انگشتش 

  بسه هیدختر  من گر ی ،بخواب ا  پناهم

  قلبم شکسته  نی تو ا ی اشکا از

  چشمات حروم شه د یمروار نذار

  تا شب تموم شه خونمی م ییال ال

  !...: ماماندمیبغض نال با
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 ز ی: دردت به جونم. مامان ! غصه نخور مامان! اشک نرمامان

 !مامان

 ی .رودمیدستش و بوس  ی . روکردمیموهام و نوازش م  دستش

 .دیسرم و بوس

 !بازم بخون مامان_

 ییتو بغلش باشم و برام  الال  خواستمیو دل سوزوند اما م  خوند

  .بخونه

 . کردیقلبش ، وجودم و آروم م  آرامش

. کنارم نشسته بود و دمیو که باز کردم ، محمد و د  چشمام

بود. به   نیفرو کرده بود. پلک هام سنگ  شیسرش و تو گوش

باال کش  یکم  یسخت و  و دمی خودم  توجه محمد جلب شد   .

 .و کنار گذاشت لشیموبا

 !...کردم دارتی، ب زمی: عزمحمد

 شدم. ساعت چنده ؟  دارینه! خودم ب_
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 ازده ی: محمد

 ... دمیخواب یلی!خی واااا_

 !دستتو نمیبب یسرت. راست ی : فدامحمد

  ف یبرات تعر  یزمان که دستمو باال آوردم ؛ زمزمه کردم : ک  هم

 کرد ؟ 

 .کرد فیتعر یعل  ری : مامانت برا من و ام محمد

 نگفت ؟   ی زیچ  یمجتب ییدا_

از صبح که رفته پرس و جو کنه فرصت حرف زدن محمد  :

  و رفت دنبال کارش  دینداشت. مامانت گفت اومد لباس پوش

 خونه ؟ ادیم یک_

دستم و گرفت و پشتش و آروم نوازش کرد: خانومش    محمد

 .خونه ادیگفت وقت ناهار م

 .خوبه_
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  : پناهمحمد

 جانم_

 نکرد ؟ ی که دست دراز  ارو ی: اون محمد

  رونیخواست ببرتم ب یقط منه. ف_

 یچه حال   یدون  ی. مامانت که گفت نمدمی: ساعت ده رسمحمد

 ته باغ آخه ؟  ی بر  دیشدم! سه نصف شب چرا با

. ومدی  یکه شدم خوابم نم  داری . بدمیاخه شب باز خواب بد د_

بخورم    ییهوا  هیخواستم برم    یکله ام داغ کرده بود. م   یاز طرف

  زدم سر از ته باغ در آوردم  یجور که قدم م ن یهم گهی. د

 ؟ ی دی: چهره اش و ندمحمد

 ! نقاب ترسناک رو صورتش بود هی_

 تونه باشه ؟ یم یآخه ک شهی: باورم نم محمد

  وحشتناک بود یلیبود خ یهر ک یدونم ! ول  ینم_
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 جمع تو کنم شتریدم حواسم و ب یزد: نترس . قول م  لبخند

 .ام نشست دهیخشک  ی رو لب ها یجون یب لبخند

 ی ایسر حال ب ری دوش بگ هی . پاشو برو زمی: پاشو عز محمد

  حوصله ندارم_

.  ی ایسر حال م  ی ری: لوس نکن خودتو. پاشو دوش بگمحمد

 .بخور ی زیچ هیبعد 

شد و به سمت ساک رفت . نشست و در ساک و باز کرد    بلند

جدا   یکیکوچ  ی دست لباس و حوله     کیلباس ها    نیو از ب

 .کرد

و در آورد و سمتم    ونمیساک شامپو و لوس  یپُشت  ب یج  ی تو  از

 ! پاشو پناه کوچولوی بچه ها شد نیع گهی گرفت: پاشو د

شدم و لباس ها رو از دستش گرفتم. آهسته به سمت در    بلند

 .مقابلم قرار گرفت  ییرفتم و از اتاق خارج شدم. زن دا

 ؟ ی شد داریب زمی : عز ییدا زن
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  رم یدوش بگ  هی  خواستمیمن م  دی...ببخشگهیزدم: بله د  لبخند

  ن یقشنگم. حمام اون طرفه. ا  یکن  یم  ی: کار خوب  ییدا  زن

 !آب داغه  شهیجا هم هم

درب    ی   رهی دستگ  ی و به سمت حمام رفتم. دستم رو  دمیخند

  .توجهم و جلب کرد  یمجتب ییدا ی قرار گرفت. صدا  یچوب

 . : سالم ...سالم آقا محمدییدا

  .ی. خسته نباش  یی: سالم دامحمد

 . پناه کجاست ؟ی: سالمت باشییدا

 ب بود:  بچم خوامامان

 .رهی دوش بگ هی. رفت ییشد زن دا داری: بمحمد

 کنم  فی جا من تعر نیا  دی ایب ستی: خوبه پس تا نییدا

سر  کنجکاو و  و    عیشدم  کردم  باز  رو  آب  شدم.  حمام  وارد 

 .به در حمام دمیچسب
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و شر شر    ومدی  ی م  ف یتو هال نشسته بود. صداش ضع  ییدا

 .کرد یآب اعصابم و خرد م

 ؟ یشده مجتب ی: چمامان

و بعدش پارس   غ یج  ی بودم که صدا  اط یح  ی : صبح تو ییدا

و صدا کردم    لی . گفتم البد دزد اومده ، سهدمیکوتاه سگ و شن 

سمت باغ. اونجا که رفتم آه و   دم یو خودم دو اره یتا تفنگم و ب

مت  دمیخفه شن  ی ناله ها رفتم  تر که  پناه  . جلو  وجه حضور 

نشسته بود و حالش خراب بود. بلندش کردم    وار یشدم. کنار د

گفت در ته   میدی . وسط باغ که رس  اطیو آوردمش سمت ح

و فرستادم تا در و ببنده. خالصه بعدش    لیباغ ، باز مونده. سه

 ی زی. چ  دم یرفتم جست و جو. از نگهبان محل ، نادر ، پرس

  ی زیو اومدم اما چ   دمیو شن  غی ج  ی بود! گفت فقط صدا  دهیند

  ! اونو به زور بدزده   خواستهیمرد م  هیگفت    ینبود. اما پناه م

  ی برام سخت شده بود. صداها  ی مجتب  ییدا  ی حرف ها   لیتحل

 .سرم و خفه کردم و تمرکز کردم ی تو
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 ؟ یبگ یچ ی خوا ی؟ م  یمجتب یچ یعنی: مامان

 .کرده بود ری تر درگ شیبود که ذهن من و ب یسوال نیا

 ! دهیخواب د دی...شا دی: شایمجتب ییدا

 است ؟ وونهیدخترم د  یگیم  یعنیخاک عالم !  ی : وامامان

ترسه ، هول    ی افسانه ! آدم م  هیچه حرف  نی:  ا یمجتب  ییدا

 !کنه یم

  !در هم گره خورد. خواب ؟ ابروهام

 !کار خود نگهبانه باشه اصال دیشا  یی: دامحمد

  ؟ یدر باز بود چ نکهیبعدشم ا شناسمی: من اونو مییدا

 ؟ یچ یعن ی: در؟ محمد

پ  یوقت  :ییدا ول   شیرفتم  در نشدم.  بودن  باز    ی پناه متوجه 

پناه وسط باغ گفت ، در باز بوده ؛ با خودم گفتم حتما    یوقت
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برگشته در بسته    یگه وقت  یهم م  لیمن حواسم نبود. اما سه

 .از داخل چفت شده بود یبوده! حت

 .خشک شده بود دهانم

 ییبگم دا یدونم چ ی: نممحمد

.  شهی. چون حالش بد م دی به پناه نگ  ی زی : بهتره فعال چییدا

  دهیاصال خودش متوجه بشه که فقط خواب بد د دیشا

  توهم زده  یگ  یم ی رسما دار  ی: مجتبمامان

! به هر ه؟یبی عج  زیچ   یلی! مگه توهم زدن ، خ  د ی: خب شاییدا

ب  ده یترس  ده،ید  یخواب  هیحال   و  خواب  عالم  تو    ی داریو 

 .ده یترس

اون آدم و    یحرف ها حس خوب  ن یا  دنیشن   از نداشتم. من 

  ده یبودم. صداش و شن  دهیو د  شیوحش  ی بودم. چشما  دهید

تما شن  یلیبودم.  نداشتم.   ی ادامه    دنیبه  هاشون  صحبت 
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و    یبردم و گوش  بمیو من دستمو تو ج  دیلرز  بمیتو ج  میگوش

 .درآوردم

اومدم سر وقتت. بهتره از چهره ام    شبیام که د  یمن...همون_

 .ینگ یبه کس

  ن یشد. ا  یم  دهیقلبم واضح شن  ی باز تر شد و تپش ها  چشمام

برا  یسند خوب   امیپ ها  ی بود  م  ییآدم  به من  گفتند   یکه  

 !متوهم

 .رختکن گذاشتم و لباسم و درآوردم ی و تو لیموبا

ا  خی آب    ریز  تنمو از  رها شم  تا  کردم  قصه که   نی رها  همه 

  .و تحت و الشعاع قرار داده بود میدگزن

حالت   یب  ی نگاه کردم. مژه ها  می عسل   ی به چشم ها  نهیآ  ی تو

 ی روحم به پوزخند  یب  ی . لب هامیاستخون  ی و گونه ها  یمشک

  .کش اومد
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از    یخستگ  نیها خسته شدم و ا   زی چ  یلیکردم از خ  یم  حس

 .رفت  ینم رونیتنم ب

بود و کمر    ریرنگ تنم بود که روش حر  یصورت   زیشوم  کی

طال زنج  ییبند  موها  قهیداشت.  ی ری رنگ  بود.  سانت   ی سه 

.  دیرس  یکتفم م  نییبلوند شده ام و کوتاه کرده بودم و تا پا

که اتو زده   میبرگشتم. روسر  نهیسرم بستم و از مقابل آ  ی باال

تماشا کنم.    و  اط یتا ح   ستادم ی و کنار پنجره  ا  دمیبودم و پوش

، به کامم تلخ شده   میمادر  ی من به روستا  ی سفر چند روزه  

جلو بازم رو    ی بود.به ساکِ آماده شده ام نگاه انداختم و مانتو 

 .دمیپوش

 .تقه به در وارد شد و بعد محمد داخل اتاق شد چند

 ؟ ی آماده شد :محمد

  .بودم ،سکوت کرد ستادهیو ا  دهی من که لباس پوش دنید با

 ... ی رعلی : پناه ، مامانت و اممحمد
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  حوصله ندارم محمد_

 : به احترام اون ها تا فردا صبر کن محمد

خوب_ ا  یحس  به  د  ن یندارم  اتفاق  جلو   شبی جا.   هنوز 

 .چشممه

  ی بر انکار کردن ماجرا  یاز جانب محمد مبن  ی منتظر واکنش 

و   دیبه گردنش کش   یدونستنش بودم. دست  یو توهم   شبید

 .به سمتم اومد یقدم

ببمحمد ن  نی:  با    ستیقرار  زندگ  هیکه  تمام  برا  یشب    ی و 

 .پناه  یتلخ کن هیخودت و بق

  اهواز میبر_

.    میر  یم  میکه داشت  ی . پس فردا طبق قرارمیر  ی: ممحمد

 .شنیهمه ناراحت م  میاالن بر

  ه یبود و کمرش رو تک  ستاده ینگفتم و اون حاال جلوم ا   ی زیچ

 .پنجره ی داده بود به لبه  
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 . بهش فکر نکن گهیگذشت د  شبی: دمحمد

 .تونم یبوده، نم یکه ندونم ک یتا زمان_

 .: فکر کن خواب بودهمحمد

 ... تونم. چون ینم_

با  محمد پناه...من  ص  هی:  شاروانشناس  گفت  کردم،   د یحبت 

 .ی دچار وهم شد 

بود که حرفم   نی، سخته اما سخت تر ا  یبترس  ی زیکه از چ  نیا

 !توهم زدم گفتنیکردن و م یو باور نم

 ! گفتم: محمد کالفه

ممکنه خواب و   ی هر آدم  نی. بب  ر یدلم... گارد نگ  زی: عزمحمد

بب اونقدر  نه یکابوس  واقع  ی ،  براش  چ  یکه   ی بیعج  ز یشه. 

 .پناه جان  ستین

ا_ و  وهم  و  خواب  محمد.  مطمئنم  با   نیمن  پرتا  و  چرت 

کرد.    تیواقع ، چون حس خطر  کرد  پارس  داره. سگ  فرق 
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 ی دست من زخمه چون اون مرد من و به زور به سمت در م

 . دیکش

 !دهانش گرفت: آروم تر پناه ی انگشتش و جلو محمد

 یلرزه بعد تو م  ی م  یاخه من بدنم داره از ترس اون عوض_

 !توهم یگ

 : من نگفتم ، روان شناس گفتمحمد

 روان شناس غلط کرد _

  دی: پناه! اونم گفت شامحمد

 مونه ینم  یپس حرف_

 ؟ یشی م یعصب نقدری : تو چرا امحمد

 شه یچون باورت نم_

  زی عز  یکنیکابوس بود زودتر فراموش م  یقبول کن: اگر  محمد

 من
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  تونم خودم و گول بزنم  یکابوس نبود. نم یول_

  د یکرد پناه. چون تو رو د  یاون سگ پارس کوتاه  ی: ولمحمد

باش اگر   نیسر و صدا نکرد. مطم  گهیکه شناخت د  یو زمان

 .بهش  شدی، حمله ور م  دید  یم   کهیچنگال اون مرت  ی تو رو تو

 مرده پشت من بود_

 ولش کن  الیخ ی: بمحمد

 همتون ؟  نیکن یفرض م یمنو روان  نیمحمد! دار_

 د یگفتم، اشتباه کردم. ببخش ی زیچ  هی: من ”محمد

دا_ نه...همه گفتن!  مامان، حت  یمجتب  ییتو   ، تو  !   ر یام  ی، 

نشست گرفت  دی همتون  د  دی جلسه  پناه  روان   وونهیکه  شده. 

نفر خواست منو بدزده    هیهمش داستانه. محمد    نامی شناس و ا

بوده و خطر و از    ی بوده و قصدش و  یک  ینیبب  نکهیا  ی بعد جا

 ی زنیخرافات گول م نی، خودت و با ا یخودمون دوز کن 

  خوامی پناه. من معذرت م ری : آروم بگمحمد
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  رونیبرو ب_

 !: آروم محمد

  رونی گفتم برو ب_

 رم پناه . تو آروم باش   یرم. م یخب م یلی: خمحمد

دادم و گوشه اتاق جمع شدم. محمد  رونیو پر حرص ب نفسم

 .سست به سمت در رفت  ییبه من انداخت و با قدم ها  ینگاه

 لطفا برو محمد. حوصله ندارم _

د  بدون مرتب    ی گری حرف  و  افکارم  و من  اتاق خارج شد  از 

 .کردم 

م  د یکن  یشما همتون فکر م_ م   گمی من دروغ    د یکنی؟ فکر 

 خل شدم ؟ 

ام  ی رو  ییو زن دا  ییدا بودند.  نفره نشسته   ی عل  ریمبل دو 

کرد و محمد کنارم نشسته بود. مامان و    ینگاهم م  ستادهیا



Page 1045 of 1486 

 

نشسته بودند. نگاهم   ییبا فاصله از دا  یخاله ستاره مقابلم کم

 .تک تکشان چرخاندم ی رو را

 د؟ یگ ینم  ی زیچرا چ _

 ست ی. اصال مهم نزمی جان خودت و ناراحت نکن عز  یی: داییدا

 .یبوده. بهتره فراموشش کن یکه چ

  میکن  تیشکا دی! ما باییمهمه دا_

  ت ی شکا  یاست پناه. با چه مدرک  یمجتب  یی: حق با دایرعلیام

 ؟ ی چ می؟ بگ میکن یچ ی ادعا می؟! اصال بر  میکن

  ریمن مدرک دارم ام_

 ؟ ی: چه مدرک ییدا

 لم یخارج بشم و به اتاق برم. موبا  ییرایسمت در رفتم تا از پذ  به

 .دنبالم اومد یعل ریاتاق بود. ام  ی تو

موبا  وارد  تا  و    لمیاتاق شدم و  خم شدم  بود  که کنار ساک 

 .بردارم
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 ؟  یگرفت لم ی: ف یعل ریام

 .ستادمیو برداشتم و جلوش ا لیموبا

 کرده دمیزده و تهد  امکیبهم پ ارویاون  ینه ول_

 !؟ نمیشوکه شد: کو؟ بب 

 و به سمتش گرفتم  لیموبا

 : پسورد؟ یرعلیام

 .. دوازدهازدهی_

 !ی ا دهیچ ی: چه پسورد  سخت و پ یعل ریام

  ی ها رو باز کرد. با صدا  امیپ  ی جعبه     یعل  ریکردم و ام  سکوت

 .سمتش برگشتم هیمحمد 

 ؟  لیوک ی آقا نیکار کرد ی: چمحمد

 .کرد  یم نییها رو باال پا امکیکنجکاو پ یبا نگاه  یرعلیام

 !داده طرف امی گه بهش پ یمهندس. پناه م  ی چی: ه یرعلیام
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 گفته اصال ؟  ی ؟ چ یچ  امیداده ؟ پ ام یخورد:پ یتکان محمد

 لو ندم  یو به کس  افشی کرد که ق دیفقط تهد_

و سمتم گرفت.محمد دست   لیموبا  ی با نگاه سردرگم  یعل  ر یام

 ! گفته یچ نمیدراز کرد: بده بب 

بیرعلیام ب  ای:  تعر  ایمحمد.  برات  با  ف یتا   ی فکر  هی  دیکنم. 

 ! میبکن

به   یعل  ریشلوارم جا دادم . محمد و ام  بیج  یرو تو  لمیموبا

 سمت در رفتند 

  ریام_

نگاهم کرد: بهشون بگو که نگن    یسمتم برگشت  و سوال  به

  من توهم زدم

 .رفت. محمد هم دنبالش رفت  رونی زد و از اتاق ب  لبخند
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  ک ی ردم. الگرامم رو باز ک   نستای نشستم و ا  نیزم  ی رو  ال یخ  یب

من و محمد و رو نگاه    ی عکس دو نفره    ریها و کامنت ها ز

 .جواب دادن  یکی یکیکردم و شروع کردم 

که در   یامیپ  دنیهام و چک کردم و با د  رکتی از اون دا  بعد

 به فکر فرو رفت  ی بود ، لحظه ا  میجواب استور

 ی ده گرانیدهان من قند به د یکن تلخ

 ” یو آن ده نی به کشت من آب به ا ینده نم

که صفحه    دمیبه اسم آرشام بود. وارد صفحه شدم و د   صفحه

 .اش بسته است

 .هام بود   یاز هم دانشگاه حتما

صدا  ی زیچ ح  یعل   ریام  ی نگفتم.  تو  چته ومدیم  اط یاز  تو   :

 محمد ؟ 

با    دم یزد. با عجله به سمت پنجره رفتم و د  یکه داد  م   انگار

زده   ه یتک واریاند. محمد به د ستادهیاز پنجره ا یکم ی فاصله 
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  ده ی بود.مچ دست محمد و چسب  ستادهیجلوش ا  یعل  ریبود ام

باز      ی. آروم پنجره رو کمدمی شن  ینم  گهیبود. صداشون و د

 .کردم 

 جور گفتم  نیا هیبق ی من جلو   ن ی: ببیرعلیام

  یرعلیفهمم ام ی : من نممحمد

داده.   ام ی. پناه گفت طرف بهش پ ی: گوش کن تا بفهمیرعلیام

 ...منم رفتم نگاه کنم که

 ! ناموس یگفته اون ب  یحرفش اومد: د بگو چ ی رو  محمد

 یهمه رو بکشون  ی خوای محمد! م  ن ییپا  ار ی: صدات و بیرعلیام

 ؟  رونیب

امحمد  یچرت و پرت سر هم م  یداشت  نای: تو جلو مامانت 

 ؟  ی کرد

مجبوریرعلیام چون  آره  لزوممی:  اصال  خانواده     ی.    ی نداره 

 و خاله بفهمن که پناه مشکل داره  ییدا
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  شده یچ نمی درست بگو بب ی رعلی : اممحمد

 ...طرف تر  نیا ایگم. ب ی: باشه م یرعلیام

. با شنومیتونستم صداشون و    یاز پنجره دوز شدند. نم  یکم

اومدم و به سمت حمام که کنار اتاق بود   رونی عجله از اتاق ب

 .رفتم

 حمام ؟  ی ر یم  زمی:عزییدا زن

 !کش موم جا مونده_

جواب دادنش نموندم و خودم داخل حمام انداختم.     منتظر

  د ی سف  ی ها  یکاش  کیپنجره حمام و باز کردم  و گوشم و نزد

 .دیرس  یبود اما به گوشم م  فیون ضعسرد نگه داشتم. صداش

 ... پناه و که گرفتم ل ی: موبایرعلیام

و تو دستم خفه   لیموبا  عیبلند شد و سر  لمیزنگ موبا  ی صدا

 .کردم 

 بود ؟ یچ  ی : صدامحمد
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  نفر زنگ خورد هی ل ی: موبایرعلیام

 پناه بود لی: به گمونم موبامحمد

 ؟  اطهی: نکنه تو حیرعلیام

 .یعل  ری. حرفت و بزن امستی مکث جواب داد : نه ن محمدبا

  ی مبن   یامیپ  چی گفتم من ه  یخب. داشتم م   ی لی: خیرعلیام

  نکردم دا یپ لشیپناه تو موبا  ی بر حرفا

 ؟ یچ  یعنی: محمد

 درسته ییدا ی انگار حرفا یدونم ول ی: نمیرعلیام

دستم گرفتم و    ی و تو  لیو تنها موبا  دمیمحمد و نشن   ی صدا

ناشناس گشتم   ام یها رو باز کردم. هرچه دنبال پ   ام یصندوق پ 

.   دم یبه خودم لرز   یو کالفگ  یج ینکردم و اون لحظه از گ   دا ی، پ

و تلو تلو خوران به  سمت    دمی د  ی، تار م  جهی از شدت سر گ

 .اتاق رفتم
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شده   ماریاتاق نشستم و زانوهام و جمع کردم. من ، ب  ی   گوشه

 کجا رفته بود؟   یلعنت ی ها امکیبودم ؟ اون پ

  ام ی کردن  پ دای پ  دیو رو کردم و به ام ریو ز لمیموبا یکالفگ با

 ی شد بر اعصاب خسته    یم  ینبودن خراش  نی بودم. نبود و ا

 !...من

  ی کف دستم نگاه کردم. پوسته پوسته شدن و خراش سطح  به

 ...کرد اما   یکف دستم، من و مطمئن  م

چارچوب در   ی تو  ییبه در وارد شد و بعدش قامت دا  ی ا  تقه

 .شد  دار یپد

 : اجازه هست ؟ییدا

 !شماست ی جا خونه  نی...ادیی زدم: بفرما ی مضطرب لبخند

زانو نشست و    لبخند زد و به سمتم اومد. مقابلم چهار   ییدا

 .من هم به احترامش درست نشستم
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خواستم   یخوام. نم  یمن معذرت م  زم،ی: پناه جان ، عزییدا

ناراخت  زده   تی باعث  خواب  ممکنه  گفتم  فقط  و  بشم  

 ...مثل ها نیگفتن از ا یم می...واال ما بچه بودی شد

نداشتم که   ی و ادامه داد: خالصه دخترم من قصد بد  دیخند

 ر ی صحبت از توهم کردم. بچه ها بزرگش کردن. حاال هم که ام

داده و گفت که خودش شخصا    ی امیگفت ، طرف چه پ  یعل

 .از چه قراره ه یقض نهیکنه تا بب یم ی ری گیپ

 .اصال متوجه نبود  ییپر از سوال بود اما دا چشمام

راحته. خوب بلده با قانون ، همه    یرعلی ت اماز باب  الم ی: خییدا

گوشت و خونش رفته. نگران   یو درست کنه. قانون تو  زیچ

 .بوده یطرف ک شهیجان. معلوم م یینباش دا

  ی عل  ریگفتن نداشتم. ام  ی برا  ی زینگفتم و در اصل چ   ی زیچ

مهم    گهیکننده تمام بشه. حاال د  ت یاذ  ی خواست حرف ها  یم
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دا بق  یچ  یمجتب  یینبود  و  ا  ی چه فکر  هیبگه  من    نیکنن. 

 .با جنون نداشتم ی ،فاصله ا یسر درگم  نیبودم که از ا

 دخترم ؟  ی ؟ دلخور  یگ ینم ی زی : پناه جان...چرا چییدا

دن  ییدا  از از  ا  ای نه...اما  از  بودم.  و    ن یدلخور  فشار  همه 

 . به تنگ آمده بودم یسردرگم

 ؟   دیزن  یم هیچه حرف نی. ا یینه دا_

 .به برادرت  شی و بسپار ی...بهتره فراموشش کنزمی: عزییدا

 کنم یکار و م   نی. هم ییطوره دا نیاره. هم _

ما دختر. فردا    ش یپ  ای. بییرایپذ  ی : احسنت. من برم توییدا

افسانه   ی کرده    زیعز  دنیکه ما از د  ایاهواز. ب   نیقرارع برگرد

 .میش ینم ریس

 ام ی یمنم م دی: چشم. برلبخندزدم

__________________ 

 ؟ یصحبت کن ی خوا یپناه خانم نم_
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 نک ی اش که پشت قاب ع  یمشک  ی و باال آوردم و به چشما  سرم

 .محصور شده بود نگاه کردم 

 !کن فیبرام تعر مز یعز_

 گن که توهم زدم یگن...رم یم_

 ی کن یفکر م  یداد: تو چ شی شانی به پ ینیچ

دن که   یاما اونقدر شواهد نشون م  ستیمطمئنم که توهم ن_

 شه یحالم بد م

گذاشت ؛ به سمتم اومد و کنارم    زیم  ی رو درآورد و رو  نکشیع

 مبل نشست ی رو

 ؟ ی ندار  ینیو گوشه نش یلیم یب_

 نه_

 گه؟  ی. درست م  یداشت ی ادیشوهرت گفت تنش ز_

 !دمیخانم دکتر! من توهم نزدم. اون شب ، اون مرد و د_
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 گذره ؟  یچند وقت از اون شب م_

 ماه کی حدودا _

که  فکر    ادیم  شی پ  یپناه. من خودم گاه  فهممیحالت و م_

کنه و    یداره نگاهم  م  یکی  کنمی. فکر مبمیتحت تعق  کنمیم

دارم    گمیبه خانواده ، م  زنمیترسم تنها برم خونه. زنگ م  یم

 .ده  یم تیبهم حس امن  نی. همکنمیحرکت م

  ی طورم. همش حس م   نیهم  قایخانم دکتر منم ...منم دق_

هست اما    ییهم نشونه ها  یکنم که همه جا نا امنه . خب گاه

 !فقط توهمه کننیفکر م هیبق

ترس   هیهم به خاطر  دیو شا ست یطور ن نیالزاما ا زمینه عز_

پناه! بذار با    ستیو کابوس بدنت در حالت آماده باشه. مهم ن

و    ی ترس ها از ک  ن یا  نمی خوام بب  ی . ممیهم راحت حرف بزن

 کجا برات شروع شد؟
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 ی دوختم : نم  زیم  ی رو  لیفکر فرو رفتم و نگاهم و به وسا  به

  ستی ن ادمی قی دق یعنیدونم . 

از کجاست ؟ بر گرد     ینا امن  نی عامل ا  نیخوب فکر کن. بب_

 . گذشته ی به روز ها و اصال ماه ها

  دونم واقعا یگفتم: نم کالفه

طور که پرده   نی حوصله بلند شد و به سمت پنجره رفت. هم   با

  کرد؛ شروع به حرف زدن کرد: پناه فرهمند یرو جمع م

 هفتاد و چهار   وریشهر متولد

انگل   ی دانشجو زبان  سابقه    یس یرشته  دندان   اریدست  ی و 

چشم سبز ازدواج کرده و از   ی که با مرد  ی. تازه عروسیپزشک

  ی نم  تونیوقت از عروس  یلیقضا پسر عمه اش هم هست . خ

 گذره نه ؟ 

آن   کیبه ذهنم خورد و    ی جرقه ا  ”یعروس“  ی واژه    دن یشن  با

 ! اومد ادمیاومد... آره...آره  ادمی:  ستادمیسر پا ا
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...   نمی! خب بگو بب  هیکه عال  نیزد و به سمتم اومد: ا  لبخند

 اومد ؟ ادتی یچ

...از شب عروس_ از  ترسام...  نامزد سابق محمد    میمنشا  بود. 

  یلیاومده بود تاالر . اومده بود که با من حرف بزنه و من خ 

  ی تلفن  ی هم مزاحمت ها  میشوکه بودم. چند روز بعد عروس

 ... خانم دکتر  یعنیداشتم . 

 .دستش به آرامش دعوتم کرد  با

. پس    ی جام که حرف هات و بشنو  ن ی. من ازمیاروم تر عز_

 و نگران نباش !تند هم نر

 گفت بهت ؟ ی... نامزد سابق محمد چ  تیشب عروس یگفت

. به قول شما بدنم آماده باش بود و  ستین ادمی  ادیحرفاش ز_

.  ستین  ادمی  ادی نشه. اصال ز  ی ز یبود که ابرو ر  ن یفکرم دنبال ا

 . هم نزد یحرف مهم  یعنی
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پاکت    هیادامه دادم: البته...البته    هیکردم و بعد چند ثان  مکث

 نامه بهم  داد 

با ذوق گفت: و تو  دینوش   وانشیل  ی از آب تو  یکم اون   یو 

 بود ؟  یپاکت نامه چ

 شد: نخوندمش  دهیدر هم تن ابروهام

 ؟ چطور ممکنه ؟  ی تعجب گفت: نخوند با

.    ادمیاصال  _ چ  ی نم  یعنیرفت  ه  ی دونم  که  وقت    چیشد 

 نخوندمش 

 ؟ ی اون پاکت  دار _

پونه که کنارم    ف ی. کفیاون شب گذاشتم داخل ک  یعنیاره.  _

. اون پاکت و گذاشتم  ذاشتنیرو توش م  ی نقد  ی بود و کادو ها

 .کادو  ی پاکت ها نیب

 پونه خواهرته؟ _

 با خواهرم نداره  یفرق  یدختر عمومه ول_
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 باشه ؟  فیاون ک ی هنوز تو دی پس پاکت با_

کادو ها رو پونه در آورده بود. فقط اون پاکت توش بود. بعدم _

خودم . حتما توش هست    ی و با خودم بردم خونه    فی خودم ک

 ... گهید

وجود داشته باشه که عوامل   ییزایچ  دیپس نگاش کن. شا_

 .امروزت شدن ی و نا امن دیتهد

 ...گنیهمه م  یول_

  .! فقط به حرف من گوش کن پناه سی ه_

  کردم سکوت

 ؟ یهم داشت  یمزاحم تلفن یگفت_

  بله خانم دکتر _

 خب؟_
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دوست پسر پونه بود. از   قی سر قرار. رف  میبعدها با محمد رفت _

 من بودم  شی آورده بود. راه ارتباط   ریدوست پسر پونه خ

 شده است ؟حل   زیچ  هیپس _

 اون آقا،  دوست  نامزد سابق منم بوده_

 ؟ یتو نامزد داشت _

 اره _

 ! و گفته  یشوهرت گفت که همه چ_

 نگفته ی از تلخ دیشا_

 که برات افتاد ؟  ی ... و اتفاق بعددیشا_

 !... شبانه و اون شب و باغ   ی کابوس ها_

 ؟  ی کنن تو توهم زد الیو باغ باعث شد که همه خ_
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 امی دونم اون پ  یدونم اون در چطور بسته شد. نم   یاره . نم_

شد. خانم دکتر من خودم هم    دیناپد  لمیها چطور از تو موبا

  شمی م وونهیدارم د

 !خب آروم باش یلیخ_

 ...اخه خانم دکتر من_

م  بلند به سمت  و  بب  زش یشد  ن  نیرفت:   قرار  به    ستیپناه 

  ن یجام که مشکل و حل کنم. ا  نی. من ای ریخودت سخت بگ

!   ی که حتما توهم زد  ستین  نی ،  معناش ا  ییجا  نیکه تو ا

.   ت یواقع  ایتوهم بود    نیا  یتا متوجه بش  کنمیمن کمکت م

بود   توهم  من    یفرق   تیواقع  ایاگر  صورت  هر  در  نداره. 

 ...ارتم کن

شونه ام گذاشت:  من احساس    ی سمتم اومد و دستش و رو  به

. ی واکنش رو نشون داد  نیتر  ی عیاتفاق ها ، طب  نیکنم با ا  یم
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ا  ی جا  یهر کس ، تحمل  بود  پست  نیتو  بلند  یهمه  رو   ی و 

 !نداشت

 ... خانم دکتر_

  ی امروز بسه. برا   ی کنم. برا  یباش پناه. من کمکت م   ی قو_

که حالت و   ی زی خوام هر چ  ی. م یتر باش  ی خوام قو  یفردا م

پناه    هیخوام فردا    ی. میسیکنه رو کاغذ برام بنو  یتا فردا بد م

  نمیپناه بب  ن یمحکم تر از ا

  محکم بودم خانم دکتر یلیمن خ_

وا    کم یاما االن    دم یخودت و شوهرت فهم   ی قطعا. از حرفا _

 ! نه؟؟؟ ی چون بهت گفتن توهم زد  ی . وا دادی داد

 .انداختم نییو پا نگاهم

کنم که اصال توهم نباشه... حاال   ی. من حس مشهیدرست م_

که برات نوشتم و تا فردا    ییکارا  نیخودت و نگران نکن و ا
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تمرکز و آرامشت   ی زی. هر چ رهی انجام بده. بذار ذهنت آروم بگ

 .اریکاغذ ب ی و بهم زد رو

 نم دکتر شدم: چشم خا بلند

باشه. با من    ادیز  مونیاسم من کمنده. فکر نکنم اختالف سن_

 راحت باش پناه 

 !زدم: باشه کمند جون  لبخند

به شونه ام واردکرد و چشماش    یلبخند زد و فشار کوچک  اونم

 .بست و باز کرد نانیاطم ی و به نشانه 

 نمتونی ب ی. فردا مگهیپس من برم د _

 .و مراقب خودت باش زمیرو به سمتم گرفت: برو عز  کاغذ

رو  ی خداحافظ اتاق خارج شدم. محمد  از  و   ی صندل  ی کردم 

زانوش خم شده بود. به    ی سالن انتظار نشسته بود و رو  ی تو

بلند    دنمیکه در اتاق رو بستم سرش و چرخوند و با د  یمحض

 شد: تموم شد ؟ 
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. رو به محمد رمی فردا وقت بگ  ی رفتم تا برا   یمنش  ز یسمت م  به

 گفتم: آره 

 “07.04.21 02:10 ” 

 ۲۹۴قسمت#

نگاه کردم. پد    نه یشد. به ا  یسرم اکو م  ی کمند تو  ی ها  حرف

آثار مداد رو از توش پاک   نیو آخر  دمیابرو هام کش  ی رو رو

گرفت. سرش و کردم. محمد وارد اتاق شد و پشت سرم قرار  

  ی گردنم فرو کرد. از نفس هاش مور مورم شد. لبش رو  ی تو

 با خودت پناهم ی جور نیکتفم چسبوند: نکن ا

 شمیم  وونهیدارم د_

 بهت گفت ؟ یدکتر چ ینگفت_

  محمد ادیب ادمی ییزایچ هیگفت که باعث شد  ی زیچ هی_

 اومد ؟ ادتی یگوشم و به دندون گرفت و رها کرد: چ ی  الله

  مربوط به گذشته ی زیچ هی_
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ب  سرشو گردنم  تو  تغ  رونیاز  صداش  تن   . کرد:   ریی آورد 

 !؟گذشته

سمتش برگشتم و از کنارش رد شدم و خودم و رو تخت   به

بهت بدم.   نویاومدم ا  “تو سرم تکرار شد    سایپر  ی انداختم. صدا

 !نشیبب یخانواده ات حفظ شه! بعد عروس ی بذار آبرو

 ه یچ_

 نیبهش نگو ا  ی! ولیراجع محمد بدون  دیکه با  یقی:حقاسایپر

 “  .و بهت دادم 

 اومد ؟  ادتی یمحمد منو به خودم آورد: پناه! گفتم چ  ی صدا

  نبود یمهم زی. چیچی ه_

  که مهم بود یتو گفت یکرد: ول اخم

محمد! المپ و خاموش  .  ستیهم مهم ن   ادیز  نمیب  ینه. االن م_

 .خسته ام  یلی . خمیکن بخواب



Page 1067 of 1486 

 

خودم   ی نگاهم کرد و چراغ را خاموش کرد. پتو رو رو  مشکوک

 . دیو محمد کنارم دراز کش  دمیکش

 برم تهران دیبا گهیدو روز د یکی: محمد

 ؟ یچ ی برا_

. فکر کنم  بامون قرار  میقرار دار  ی: با همون مستر آلمانمحمد

 داد ببنده 

 مدت کوتاه رفت آلمان و برگشت ؟ نیتو هم_

 : نرفت اصال. همش تهران بودهمحمد

 چند روز تنهام ؟  یعنیاها. _

  .خونه مامان خودت ایبرو خونه مامانم   ای: تنها چرا ؟ محمد

  مامانت یکیاون   ای:  دیخند

 وونه ی: ددمیخند
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اندازه   دیدو روز با نیکه  ا نجایا ایاش زد: ب نهیبه س ی ا اشاره

  هفته ، پناه خونم و ببرم باال هی

 .و تو بغلش جمع شدم  دمیخند زیر

 “07.04.21 02:10 ” 

 ۲۹۵قسمت#

برداشتم و وصلش کردم: جانم محمد ؟   زیم  ی و از رو   لیموبا

 ؟  زمیعز ی دیرس

بلند حرف بزنه تو    یداشت تو شلوغ  یمحمد که سع  ی صدا

دونم  تا   یم  دیتهران. بع  دمی: پناه من تازه رس  دیچیگوشم پ

هم شارزش داره    لمی. موبارمیآخر شب بتونم باهات تماس بگ 

  ی. نگران نششهیتموم م

  ی خبر داد یباشه مرس_

  شنوم بلند بگو ی:نممحمد

  ی خبر داد  یمرس زمیباشه عز_گفتم  بلند
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 هاااا  یتنها نمون :فدات. فقط پناه شب ومحمد

 باشه_

 ؟  ی: چمحمد

 بااااشه  گمیزدم : م داد

 : من برم فعال. مراقب خودت باش خداحافظمحمد

مبل انداختم و    ی و رو  لیکردم و قطع کردم. موبا  یخداحافظ

و رو کردم و باالخره    ری رو ز  ی وار یبه سمت اتاق رفتم. کمد د

تخت نشستم و درش و باز   ی کردم. رو   دایو رو پ  دیسف  فیک

  ی و نگاه کردم اما پاکت نامه    یکردم. چند تا پاکت نامه خال

 .نبود نشونی ب سایپر

  پاکت نامه ها گشتم. نبود نی و دوباره با دقت ب دمیکش یپوف

و    کالفه ها ساعت هشت شب   عقربه  کردم.  نگاه  ساعت  به 

و   لمیدادند.  بلند شدم و دوباره وارد هال شدم. موبا  ینشون م
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تو مخاطب از  و  برداشتم  و   ی شماره    نیو  مطب دکتر کمند 

 .برداشتم. باهاش تماس گرفتم و منتظر موندم تا جواب بده

  دیی: مطب دکتر مشکات بفرمایمنش

 .من فرهمندم_

  دییبفرما زمی؟ جانم عز دیالم خانم فرهمند خوب: سیمنش

خواستم با خود خانم دکتر صحبت    ی. واال  مزمیممنون عز_

 کنم . ممکنه ؟ 

عز یمنش دارن  مشاوره  االن  م  زمی:  بهشون  بعدش   گمیمن 

  رمیگ یباهاتون تماس م

 ؟  یتا ک_

 : تا ساعت نُهیمنش

 مهمه ی لینره پس. چون خ ادتونی_

 کنم یم ادداشتی: نه یمنش
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  خب. ممنون خدا نگهدار یلیخ_

مبل پرت کردم. بهتر    ی و رو  لیجوابش نموندم و موبا  منتظر

 .ساعت آماده بشم و به خونه مامان برم کی نیا ی بود تو

 “08.04.21 13:16 ” 

 ۲۹۶قسمت#

و ساک کوچکم و برداشتم. المپ ها رو خاموش    دمیپوش  لباس

به سمت   و  کردم  قفل  و  از خونه خارج شدم. درب  و  کردم 

پارک  به  و  وارد شدم  رفتم.  از    نگیآسانسور  با خروجم  رفتم. 

 .آسانسور با زهرا روبرو شدم

 ؟یسالم زهرا خانوم خوب_

 ؟ی ؟ کجا نصف شب ی. خوب زمی: عه سالم عززهرا

 گفت تنها نمونم ستیمحمد خونه نرم خونه مامانم.  یم_

 من  شیپ ی ومدیم زمی : عززهرا
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ا  گهیممنون. د  زمیعز_ منتظرن. مزاحم شما چرا    نامی مامان 

 بشم

  . تو هم مثل خواهرمه ی: چه حرفزهرا

 . با اجازتون من برم ی لطف دار_

 .کنار زد ی کم  شیشونیو از تو پ موهاش

  : برو گلم. منم برم که شوهرم منتظرهزهرا

تکون داد.   ی که اشاره کرد نگاه کردم. پسر جوان سر  یسمت  به

 .از شوهرش بزرگتر باشه دی به نظرم اومد با

  فغال خداحافظ پناه جان_

ماش  دست به سمت  و  زهرا هم غم   ی رفتم. چشما   نمی دادم 

ا من  و  م  نوی داشت  درک  خونه    یخوب  به سمت    ی کردم. 

مطب به خونه  مامان افسانه رفتم. فردا ساعت مشاوره داشتم و  

 .بود کیمامان افسانه نزد ی 
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  یعل  ری و به ام  ستادمیمامان ا  ی در خونه    ی ساعت بعد جلو  مین

  اومد نییپا  یعل ریزنگ زدم تا در و برام باز کنه. ام

 !ی ایم ی دار  ی ؟ تو چرا خبر نداد ی: سالم. خوبیرعلیام

 شد ییهوی_

سوئیرعلیام نداره.  اشکال  ماش   چی :  من  بده  ببرم   نتویو 

 مون پره  نگی پارک کنم. ما امشب پارک هیهمسا   نگی پارک

  بابا ی ا_

  . گهی: آره د  یرعلیام

  .و به سمتش دادم: من برم باال پس چیی و سو  دمیخند

 .ام ی: برو . منم زود میعل ریام

 یتکون دادم و وارد شدم و با آسانسور باال رفتم. مامان جلو  سر

م و  انتظارم  پرس دیکش  یدر  احوال  باش  و  کردم  بغلش   ی. 

 .کردم 

 “09.04.21 09:09 
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 پناه ؟  هیچ  نی: ایرعلیام

ک  به برگشتم.  و   میعروس  فی سمتش  بود  گرفته  دست  تو  و 

که جوابش و بدم به ساعت  نیکرد. قبل از ا  ینگاهم م  یسوال

 .نگاه کردم. نه شده بود

 .گم  یبذار بهت م_

  ی مطب رو گرفتم. صدا  ی و در آوردم و دوباره شماره    لمیموبا

  دی چیتو گوشم پ  یمنش فیظر

اتفاقا االن خواستم باهاتون تماس بگ_ که   رمیخانم فرهمند 

 خودتون

  حرفش اومدم ی رو

  به دکتر د ینداره. االن وصل کن  ی مورد_

 ر ی تاخ  یکمند با کم  ی کرد. صدا  یکنجکاو نگاهم م  یعل  ریام

 د یچ یگوشم پ ی تو

 : الو... پناه جان ؟کمند
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 ؟  یسالم کمند خوب_

 افتاده ؟  ی؟ اتفاق ی. تو خوبزمی : سالم عزکمند

اما اون نامه رو پ   لمیمن اومدم وسا_ نکردم. هر    دایو گشتم 

 شم  یم وونهی. کمند دارم دستیگردم ، ن یم یچ

اکمند نبا  ی رادی:  و  االن حالت  اون    دیخراب کنه.شا  دینداره 

. به هرحال ستی که االن تو ذهنت ن  یانداخته باش  ییشب جا

 مهم تره  زی . االن آرامش تو از همه چ ستیمهم ن

  ترسم یمن م_

 شوهرت از نامه خبر نداره؟: کمند

گفت بهش نگم. منم اون شب اصال فرصت نکردم   ساینه. پر_

 که ازش بپرسم ستی که بگم. االن هم رفته سفر، ن

 : پس صبر کن تا برگرده. تنها نمون خونهکمند

 .مامانم ی نموندم. اومدم خونه _
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 خودت و نگران نکن. خب؟ گهی: خوبه. دکمند

  کنم یم ی: سع  دمیکش یپر استرس  نفس

همکمند کار  نی:  هم  اگر  خوبه.  شماره    یداشت  ی هم   ی به 

 .زنمیم  امکیبهت پ ی خودم زنگ بزن. قطع که کرد 

 باشه. ممنون_

  ری : پس فعال شبت بخکمند

  ریشب به خ_

 .یعل ری موندم تو نگاه متعجب ام رهی و قطع کردم و خ لیموبا

 ؟  هی ها ؟ چ_

که  یهمون روان شناس یچه خبره ؟ رفت نمیتر اومد:  بب جلو

 کرده بودم به محمد ؟  یمعرف

 هوم _
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و از محمد   ی؟ چ  هی؟ پاکت نامه چ   هیک   سای: خب پریرعلیام

 ه؟ی چ دیسف فی ک نیا انیجر  نمیبگو بب االی؟   ی پنهون کرد

  لیوک ی آقا  میشو با هم بر اده ی: پ  دمیخند

  چه خبره نمیدر هم گفت: بگو بب ی ابروها با

 .تو ؟ اخمات. و باز کن تا بگم یحاال چرا فاز گرفت_

 نکن تی. اذگهی : بگو دیرعلیام

 هام و جمع کردم: نچ  لب

 نکنن  ی: من و عصب دیبا حرص غر یرعلیام

 نچ_

 : پناااه یرعلیام

 شده؟ ی ! چه خبرته؟؟ چ ری: اممامان

و کنارش نشستم:   رو لوس کردم و به سمت مامان رفتم  خودم

 کنه یم  تمیپسرت اذ
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 !: اه اه خودت و جمع کن ! لوسیرعلیام

 خواد خودش و لوس کنه یبغلم گرفت: بتوچه. دلش م مامان

  یکنیم میعصب  ی : پناه به خدا داریرعلیام

پذ  ی ارین  ی چا  هیتا    نیبب_ خواهرت    ی چ یه   یکن  ییرایاز 

  شهینم رتی دستگ

 : عه؟ یرعلیام

 بله_

 بچه جون دمیاالن نشونت م: یرعلیام

 ی چا  یرعلی:امستاد یآورد. مامان مقابلش ا  ورشیبه سمتم    و

 ار یب

 ن یزده گفت: مامان ! ا  رون یاز حدقه ب  ی با چشم ها  ی رعلیام

 ره یبچه داره رو مخ من م

  پسرم اریب ی : برو چامامان
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اومدم و اون    یینگاهش کردم. چشم و ابرو  طنتیذوق و ش  با

مامان بوسه    ی گونه    ی با حرص به سمت آشپزخانه رفت. رو

  دلم خنک شد ییی زدم: اوف  ی ا

  نکن تشی: اذمامان

 من عسل خوردش! چشه؟  هیبا  شهیخب نم_

هممامان اخالقش  رضا    نی: کال  نرفته.  باباش  به  اصال  طوره. 

و خشنه. البته قلبش    ی جد  ریخونگرم و مهربون بود. ام   یلیخ

 ...رضا یکه مهربونه  ول 

 شه  یتکرار نم ایبود که تو دن ی زیچ هی: رضا  دیکش  یآه

 .هشهیشب یلیمحمد خ کنمیحس م  یمامان گاه_

عاشق و مهربونه. من و تو گره   ی لی: آره. محمد هم خمامان

نااهل نجات    ی به دو تا مرد عاشق که ما رو از مردها   میخورد

اشرف ، مرد شدن و مرد موندن.   تید به حمادادن و هر دو مر

 .دور از جون محمد
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 ره ینظ ی عمه اشرف ب_

  کوباند: بفرما زیم ی را رو  ینی س یرعلیام

شد. من و    رهیخ  ونیزیمبل نشست و به تلو  ی با حرص رو  و

نگاه کرد بهم  بلند خند  میمامان  اممیدیو    ی از صدا  یعل  ری. 

  خنده مان شوکه شد و به سمتمان برگشت

 ها؟  نیمن شد هیعل  ی : مادر و دختریرعلیام

  ی : تو عشق مادرمامان

 شم یخر نم  گه ی: دیرعلیام

و شدم و به سمتش رفتم. خودم رو تو بغلش انداختم :    بلند

 البته عشق خواهر 

محمد    شی آت  ی چطور  دمی: فهمدی چی هاش دوز کمرم پ  دست

  ی کن یو سرد م

 ؟ ی :چطور دمیخند
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  ی من شد زونیطور که االن آو  ن ی: هم یرعلیام

برادر حرف    ی اومدم و کنارش نشستم : ا  نییپاهاش پا  ی رو  از

 !در آر من

 ؟ یکن فیتعر ی خوا ینم زد:  لبخند

  بخورم بعد ییزدم : چا چشمک

 ... بخورم و یی کرد: چا اخم

 !گم  یخب م یلیخب ...خ یلیخ_

را کامل   انینثارم کرد. جر  یچپ چپ  یعل  ریو ام  دیخند  مامان

  ح یو مامان توض  ی عل  ری ام  ی جا بذارم برا  ی زیکه چ  نیو بدون ا

 .دادم

متفکر گفت:   ی و با چهره ا   دیبه گردنش کش   ی دست  یعل  ریام

 م یخبر  یکه ما ازش ب  انهیدر حال جر یاتفاق هی یعنی
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 یم  دیدنبال ما هستن. شا  ییکسا  هیکه    کنمیمن احساس م_

 ی من. به هرحال تو گذشته    دیخوان به محمد ضربه بزنن شا

 شه ازش غافل موند یوجود داره که نم ییزهای ما چ ی هر دو

 ده میبر دی: با مامان

 !: ده؟  میهمزمان گفت   یعل ر یو ام من

از    ی آثار  دی. شامیو تو باغ خوب بگرد  میبر  دی : آره. با  مامان

ترسوندن پناه  و هشدار    ی اون آدم به جا مونده باشه. اگر برا

هم    دیگذاره. شا یبه جا م ی نشونه ا هیاومده باشه پس حتما 

  د یبا  یسهوا جا گذاشته باشه. به هر حال بدون اطالع به مجتب

 .میبه ده بر

از کنمی کرد  ی مات به  مامان نگاه م  ی عل  ر یو ام   من   ی . بعد 

ام  ، تو    دیکش  یسوت  یعل  ریسکوت  مامان  زد:  کف  پا    هیو 

 .یکارآگاه
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پ   مامان الک  ی ا  روزمندانه ی لبخند  خواستم    ینبود که م  یزد: 

 بشم ها  لیوک

 ؟ یکن  ی: خب چرا تو پرونده ها کمکم نمیرعلیام

 ی ا  قهیدق  هی  امیکه ب  ینگرفت  یی جنا  ی پرونده ها: هنوز  مامان

  کنم  دایقاتل و پ 

 .: مامان دمت گرم واقعادمیخند

ده.    میر  یم  ری. با ام   ی کاری... فردا که بی: خارج از شوخدیخند

 .میگرد یو بر م میکن یم یاون جا رو قشنگ وارس

 ابنا نفهمن؟ ییدا  میچه طور بر_

 تو باغ  ومدی یم شهیکه رضا هم یی: از همون جامامان

 داشتم پناه  یطونیش  ی : بابایرعلیام

. انگار عصا  یمون  یچوب خشک م  هیشب  یرفت  ی پس تو به ک_

  ی قورت داد
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 هااااا  یش  یدن پررو م یرو بت م  کمیکرد:  یتصنع اخم

 گم مامان ؟  یدروغ م_

 ! ی رفته. خشن  و  جد   امرزی: به آقام خدا ب مامان

 کجام خشنه؟ : من یرعلیام

 ! لیکنند جناب وک یخشن و از رو تو معنا م_

 خاره   ی:  نه تو واقعا تنت میرعلیام

 دم یخند

 ۳۰۰قسمت#

 ۲۹۹قسمت#

با بر  دیمامان:  اون جاده  م  ،ی از  پشت    ادیاون جا درست در 

 .ی مجتب ی خونه 

  ی م  ی رویبزنه از دستور مامان پ  یبدون  آن که حرف  یرعلیام

 .کرد
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خوام به روستا    یغروب بود. به کمند گفته بودم که م  کینزد

جور دلهره    کیدونم چرا    یکنم. نم  یبررس  قی برم و باغ رو دق

زد.    یاز داخل به شکمم چنگ م  یدر وجودم بود. انگار کس

 .متوقف شد نیدادم. ماش رونیب ینفسم رو با کالفگ

 .جا که نگهبان داره ن ی؟ ا میبر دیبا : از کجا یرعلیام

.  رهی گ  ی: خب داشته باشه. نگهبان که به من خرده نممامان

 .باغ هستم ها نیمن هم مالک ا یناسالمت

  : بله بله یرعلیام

. میشد  ادهی شد. من و مامان هم پ  ادهیرو باز کرد و پ  کمربندش

بار راه  منته  یکیاز  پشت  یکه  درب  م   یبه  داخل    یباغ  شد؛ 

 .میشد

، جلو اومد و با مامان و بعدش   یمیمعتمد و قد  نادر،نگهبان

 .هم با ما خوش و بش کرد
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نزد   یقدم  هر باغ  درب  به  ب  یم  کیکه  پاهام  تر    شی شدم؛ 

  .شد  یم  دایشد و تمام حاالت اون شب در بدنم هو  یسست م

  .مید ی در رس ی جلو

 برم باال؟  دی: بایرعلیام

 : نهمامان

 ؟  میدر و باز کن ی پس چه طور: یرعلیام

  کنم ی: عقل کل دارم مسخره ت ممامان

 دم یخند

 !گفت: عجب  ضی با غ یرعلیام

  ی . صدادی پر  واریآن طرف د  عی سر  یرو گرفت و با حرکت  وارید

 .ختیدر دلم رو بهم ر ی ز ی، چ  نیبرخورد پاهاش  با زم
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باز   یفیضع  ریج  ریج  ی با صدا  ی شد و در فلز  دهیدر کش  چفت

که دستم رو محکم    ییشد. نگاهم به درخت ها افتاد. به جا

 .بهش چسبانده بودم

رد زخم ها نبود اما قلب من    گه یکف دستم نگاه کردم. د  به

گنجشک چونان  هم  ،   ی هنوز  باشه  کرده  گم  رو  النه ش  که 

ام   نهیس  ی قفسه    ی و استخوان ها  دیکوب  یمظلومانه و تند م

 .دیدر یرو م

 .داخل شدم برداشتم و یقدم

رو روشن کرده بود و با دقت   لشیموبا  ی ، چراغ  قوه    ی عل  ریام

کرد.من اما   یکار رو م  نیگشت. مامان هم هم  یاطراف رو م

 .زدم و دوباره در خاطراتم غرق شدم هیکنار در تک واریبه د

  ستین یچ ی: هیعل ریام

پا  مامان و  گرفت  درخت  به  رو  .   ی دستش  نشست  درخت 

 ؟   یبا عجله به سمتش رفتم: مامان! خوب  دمیصورتش رو که د
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کش  دستش رو  دستم  گرفتم.  کنارش    دیرو  کرد  وادارم  و 

من به سمت ما اومده بود. مقابل    ی با صدا  یعل   ری. امنمیبنش

 ؟  هوی ی شد یمامان زانو زد : مامان چ

 : فکر کنم فشارم افتاددیکش یقی نفس عم مامان

 .نبود ی بدرد به خور  زی. چ میبهتره بر_

 .می : آره بریرعلیام

 .بغل مامان را گرفت  ریز

 ...رفت که  جیلحظه فقط سرم گ هی. ری: خوبم اممامان

شد. به صورتش نگاه کردم. مات مانده بود. زد نگاهش   ساکت

 شده؟ یکرد:مامان . چ   ینگاه م نیزم ی رو گرفتم . رو

 .هم رد نگاهش و گرفت  یعل ریام

 کنار در افتاده ؟ ه ی: اون چمامان

 کرد: دکمه است ؟ زیچشم ر  یعل ریام
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 .خم شدم: آره دکمه است  نی زم  ی به سمتش رفتم و رو من

جل  بلندش و  وا  یعل   ریام  ی وکردم  !   یییگرفتم:  انگشت  اثر 

  داشتم  یبرش م دینبا

  .روش نمونده  یپا خورده که اثر انگشت نقدر ی: ایرعلیام

 شکسته_

بازو   مامان دکمه    هیتک  ریام  ی به  بود:  چون   ی داده  کت. 

  .درشته

 : کت تنش بود ؟ یرعلیام

 .دونم ی. فکر کنم پالتو بود ..نه نمستین ادمی_

 .شکسته ی دکمه  نیا ادیکارمون نم: به یرعلیام

 ارمش؟ ین_
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کرد. بعد مامان و به   تیهدا  رونینگفت و مامان رو به ب  ی زیچ

من سپرد و خودش داخل شد و بعداز چفت کردن درب ، از  

 .اومد رونی ب وارید ی رو

 ها  رهی فکرت درگپناه؟ امروز _

 م یدی کمند جون. تازه که از ده رس  دیزدم: ببخش   یخجل  لبخند

کرد. بعد محمد بهش زنگ زد.    ادهیمن و در مطب پ  ریشهر، ام

کنم اونا فقط دارن برام نقش   یباش حرف نزد! احساس م   ریام

شه که من توهم نزدم. کمند،   یکنن. اونا باورشون نم  یم  ی باز

کردنشون   ی نقش باز  ن یبگو که ا  دم راستش و بگو.  یقسمت م

 !ستیتو ن یروش درمان ی برا

شده ،   ی به من عصب  ی باال رفت و در کمال خونسرد  ابروهاش

 قدر زود قضاوت نکن نیلبخند زد: ا

به   سا یاصال پر  د یباشه. شا  هیهم حق با بق  دیگفتم: شا  مغموم

 .نداده و من همونم توهم زدم ی من پاکت نامه ا 
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ا  ...پناهزمی : عزکمند ! چرا  بازنده م  نیخانم  و   ی همه خودت 

 ... . تو هنوزی سخت تر دار ی روزا یلی؟ تو هنوز خ یکن

. تو هنوز  یها رو تحمل کن  یسخت   یلیخ  دیتر گفت: با  بلند

. پس  ستینقطه موقع کم آوردن تو ن  نیجا ...ا  ن ی! ای مادر نشد

طور تو چشم من ذل نزن و با    نیخودت و رها نکن . پس ا

 !ن یحرفا رو بزن. بب نیغصه ا

 ...کن که فی. برام تعرستی بحث توهم زدن و نزدن ن اصال

 .به در وارد شد و کمند ساکت شد ی ا تقه

 : بلهکمند

آقا  یمنش کار ضرور  ی داخل شد:  داشتن. حاضر    ی مهندس 

 .نشدن که صبر کنن

 شده؟  ی؟ چ ی چ ی : براکمند

 .امی یمن االن م  قهیدق هی زمیمن گفت: عز شد و رو به  بلند

 .رفت   رونیزدم و اون ب ی لبخند
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 .باز گذاشته بود مهیرا ن  درب

 ...مهندس من االن مشاوره داشتم شما ی اقا_

خوام    یحرف کمند آمد: من معذرت م  ی مرد رسا رو  ی صدا

  .ییجا هی دیایبا من ب دی. باهیمورد اضطرار یول

 .سرم اکو شد و تنم مور مور شد ی مرد  تو  ی صدا

 ؟ ی چ یعنی:کمند

 .ادیهم نم نییپشت بوم . پا  ی الهام رفته باال _

 !خدا  ای: کمند

به    م،یشد: مر  ی کفش کمند بود که دور تر م  ی پاشنه    ی صدا

  !برم دی . من باگهیوقت د هیپناه بگو 

روبرو    یدر با منش  ی رفتم. جلو  رونیشدم و به سمت ب  بلند

 .شدم

 ...! خواستم بگم کهنی: عه اومد یمنش
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م  هاج نگاه  اطراف  به  واج  مرد    ی و  و  بود  رفته  کمند  کردم. 

 .طور  نیصاحب صدا هم هم

 : خانم فرهمند ؟ یمنش

 جانم؟_

االن  .  دیاریب  فی تشر  گهیموقع د  هی: خانم دکتر گفتن که  یمنش

برارمیگ  یازتون نم  ی ا  نهیهم هز   ف ی تشر  دیتون  یم   یک  ی . 

 ؟  دیاریب

 شد که رفت ؟ یچ_

 کنه   یخواد خود کش  یهاشون ظاهراً م  ضیاز مر  یکی:    یمنش

 بود؟  ضشی آقا مر نیا_

که شرکتشون   شون ینه ا  د؟یگ  یرو م  یخانیعل  ی : آقایمنش

ما هست. با خانوم دکتر آشنان.  برادر زاده شون    ی طبقه باال

 .رو هم آوردن یخانم هیهست   یجا. چند وقت نیا اوردنیم

 خانوم خودش؟_
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حوصله   یمن تعجب کرده بود؛ ب  ی از سوال ها  گهیکه د  یمنش

 ...گفت: به گمونم 

مطب    ی از گلوم خارج شد و به سمت خروج  ی ناخواسته ا  آه

 .رفتم

 ؟  دیزن یفرهمند ؟ نوبت نم: خانم یمنش

 اون خانم ؟  یزندگ ی کمند رفت محله _

 .: نه رفتن طبقه باالیمنش

پشت   نیهم  ی و گفتم: فکر کنم باال   دم یسمت پنجره دو  به

 !بومه

  ک ی هم کنارم قرار گرفت.    یرو نگاه کردم. منش  نییپنجره پا  از

پا آدم  رو    ن ییعده  دو خودم  با  بودند.  ساختمون جمع شده 

دکمه    رونیب و  انداختم  هم   ی مطب  سر  پشت  رو  آسانسور 

بهش زدم و    یمحکم   ی . با حرص ضربه  ومدی  یفشار دادم. نم

 .بعد با دو پله ها رو باال رفتم 
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  ی دونستم چرا برا یبه شماره افتاده بود و خودم هم نم  نفسم

چن  دنید دارم  آخر  یم  ی کار  نیالهام   ی طبقه    نیکنم.به 

رس زانوهام خدمی ساختمون  رو  عم.  نفس  و چند   ق ی م شدم 

شد. پشت   یرفتم که به پشت بوم باز م  ی . به سمت دردمیکش

  ام داشت داد بزنه: اله  یکمند بود که سع  ی و صدا  ستادمیدر ا

. بعد  میحرف بزن  نیجا بش  نیا   ایما تموم نشده. ب  ی هنوز حرفا

رو از دست    ی ز ی. چنییخودت و پرت کن پا  ی اگر قانع نشد

 ی د ینم

 “17.04.21 12:42 ” 

 ۳۰۴قسمت#

  ی طور  نیرو درونم تکون داد: الهام چرا ا  ی زی آرش چ   ی صدا

کردم که نکردم ؟    یکار م  یچ  دیمن با  ی؟ بابا لعنت  یکن  یم

 ... اری، به خاطر شهر دایبه خاطر ش
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آمدنش    ا ینبود که مسعود خبر به دن  ی؟ همان پسرک  اریشهر

  !رو برام آورده بود ؟

 !من و  نیالهام ... بب نی: ببکمند

 !جلو خانم دکتر   ایجلو. ن ای: ندی کش  غیج  الهام

 .ای. تو ب امی ی: باشه نمکمند

  !رو مخم ی ر یم ی : دارالهام

که فقط با    یخوام باهات حرف بزنم. مگه نگفت  ی: فقط مکمند

 .گم بره  ی. به آرش مایاالن ب؟ خب  یمن راحت

. آرش از همتون  دیگ   ی. همتون دروغ میگ  ی : دروغ مالهام

 .تره ی نامرد تره. آرش از همتون الش

  میجا راجعش صحبت کن نیا ای: بکمند

  .برم نمی و بب ارم یشهر گهی بار د هی: فقط منتظرم الهام
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 نه یبب  طیشرا  نی ا  ی تو  ی تو رو  مه یساله و ن  کی   اری: شهرکمند

 !کنند نییپا ای؟ ب

  ی ساله! آرش زمان  م یو ن  ک ی  اریخودم تکرار کردم. شهر  ش یپ

 .بچه داشت ی ا گهیکه با من بود از زن د

 ... ی اریسر خودت ب ییبال هی: الهام به قرآن آرش

انگ  پوزخند  نفرت  هم  که    ییبود. صدا  زی زدم. چقدر صداش 

 .بود رای هنوز هم گ

کشم.    ینم  گهی . دیخسته شدم آرش. از همه چ  گهی: دالهام

 ؟ ینیب یمنو گرفت. م  یاون دختر دامن زندگ نینفر

  : کدوم دختر ؟ کمند

 خانم دکتر  یدون ی: تو نمالهام

از    دیبا  ینیو بب  اریشهر  ی خوا  یبرام بگو. و اگر هم م   ای: بکمند

 .نه یطور بب  نیتو رو ا دیطرف. نبا نیا ی ایب  واریلبه د ی رو
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سع  :الهام خانم...  بد   یکمند  نجات  منو  افتادم  ی نکن  من   .

کث و  خودت  فقط  من  نجات  پ   یم   فی لجنزار.  برو   ی کنه. 

 . تیزندگ

 ...طور فکر نکن که نی: اکمند

 .آن در باز شد و آرش مقابلم قرار گرفت کی

  !: پناهآرش

 .گرفتم  شیاز چشم ها  نگاه

 ؟ یکن یکار م  یجا چ نی: تو...تو اآرش

 !کردم ؟ یبود. من اون جا چه کار م یخوب سوال

که خدا تو   نهیچرا.مهم ا  ستیپرسم اصال. مهم ن  یم  ی:چآرش

.  فقط یوضع کمک کن  نیبه ا  یتون  یرو برامون فرستاده. تو م

 ...چون یالهام و منصرف کن  یتون یتو م

طور اسم الهام  نی خودش هم شرم کرد که ا دی شد. شا ساکت

 .گرفت و رنگ به رنگ شد  ی. نفسارهیمن به زبان م ی رو جلو
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مآرش خواهش  ازت  بوده.   ی:  هم  خودت  دوست  پناه.  کنم 

 .کمکش کن

 ؟ یچه کمک_

 .ییتو شیبزرگ زندگ ی از عذاب وجدان ها  یکی: اون آرش

 !زدم. وجدان پوزخند 

 یعنیمنصرف بشه.    دیشا   شیدیکه بخش  یتو بگ: اگر  آرش

 ...کنم ازت پناه ی. خواهش مشهیحتما م

رو   امی و رو  یکه زندگ  یآدم  ی سخاوتمند نبودم که برا   نقدریا

 .کنم ی خراب کرده بود ؛ خودم رو وادار به کار

 !: خانم دکترآرش

 !دکتر ارش ی: بچه ام اومده؟ بالهام

 باال ؟   ی شد: تو چرا اومد  متعجب  دنمیاومد و با د  رون ی ب  کمند
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اآرش دکتر  خانم  کس  شونی:  م  هیتنها  رو    ی که  الهام  تونه 

 ...اون جا  ایکنم ازت ب یمنصرف کنه. خواهش م

 حضورش وضع و بدتر کنه  دی: چرا ؟ شا کمند

 .الهامه یمی قد ی دونم. پناه از دوست ها ی: نه من م آرش

 پناه؟  یتون ی: مکمند

به صحنه    ینم آدم  ی شد  ا  یمرگ  از پس  اما  کنم    ن یفکر 

 .ومدمی  یهم بر نم نی سنگ تیمامور

 نه_

 .. یکن یکوچک داره. اگر فکر م  ی بچه  هی: اون کمند

 نه_

کنم پناه. هر طور   ی زانو زد: خواهش م  نیزم  ی مقابلم رو   ارش

 .کنم یجبران م ی که بخوا
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مرد  ایدن  . تارشد  برا  ی برام  بود  زده  زانو  نجات    ی مقابل من 

  یدادم که ممکنه فقط برا  یکه من بهش حق م  ی زنش. مرد

 .ادیغرور م

مرد نبود و در حق    د یزدم و از کنارش رد شدم. شا  پوزخند 

بود. به خاطر الهام ، من   یعاشق واقع  کیمن اجحاف کرد اما  

 .من زانو زد ی رو طرد کرد  و حاال به خاطر الهام جلو

 !پناه :دینال

 سرم اکو شد  ی تو صداش

 ی که جلو  ی ره هام پرت کرد. به روزمن را به اعماق خاط   و

  ی رو  ی، وقت  مانیاش با پ   ی ریخونه اش با الهام بود. بعد از درگ

طور با    نی؛ هم  د یچ یپ  یافتاده بود و از درد به خودش م  نیزم

 .عجز من رو صدا کرده بود

 پنااااه _
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خودم    ی . سر جانمی من برنگشتم تا صورت عاجز ش رو بب  و

نمستادمیا مرگ    ی.  به  ب  کیتونستم  پله    یآدم  باشم.  اعتنا 

در    ی اومدم و رو برگشتم. آرش و کمند جلو  ن ییکه پا  ییها

کردم اصال به آرش نگاه   یبودند. از وسطشون رد شدم و سع

 .لبه پشت بوم نشسته بود ی نکنم. الهام رو

 الهام _

و  دی لرز  ی. پاهام مدیگفتم که اصال نشن  فیضع نقدریرو ا  نیا

 ی اومد ، رعشه به جانم انداختم بود. لب ها  یکه م   ی باد سرد

. قدرت  دمیکش  یقیو ام و با زبان تر کردم و نفس عم  دهیخشک

 : الهام ختمی صدام ر ی تو

 !گرد شده نگاهم کرد: پناه  ییسمتم برگشت و با چشم ها  به

 بگم دیبا یدونستم چ  ینم

  خطرناکه  نییپا ایب_

 جا؟ نی : پناه تو االهام
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 ن ییپا ایب_

 ...ارمیپناه. به جان شهر ی کرد ی: تو راجع من اشتباه مالهام

الهام. نه به خاطر من به خاطر بچه ات. الهام من از   نییپا  ایب_

ندارم که تو رو مسببش  بدونم .   یندارم. مشکل  ی ا  نهیتو ک

  یکه بابت من عذاب وجدان داشته باش ست یپس الزم ن

طرف   نیپشت بوم به ا  ی رو از لبه    و پاهاش  دی سمتم چرخ  به

 .منتقل کرد 

  کنم ی: پناه خواهش مالهام

. پس..   یستین  یچ ی دونم الهام. تو مقصر ه  یو م  یمن همه چ_

 .ن ییپا ی ایب نهی که ازت دارم ا ی تنها درخواست

 حرف بزنم ؟ ی ذار ی: چرا نمالهام

 شم  یم یفقط عصب ی طور ن یبعد حرف بزن. ا نییپا ایب _

 وجود نداره که به خاطرش زنده بمونم   ا یدن  نیتو ا   ی زی: چ الهام
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 ... و  دایش ار،یچرا داره. شهر _

 اجی کردم و ادامه دادم: و آرش. اون ها به حضور تو احت  مکث

 دارن 

  : من با آرش بد کردمالهام

 الهام _

حرف که   ییای. دندمیحرف در چشمانش د  ییا یکرد. دن  نگاهم

نگ  یبه زبان نم   ی تو  ی اه کردم؛ حلقه  آورد. به دست هاش 

 ی شده بود. به ناخن ها  ی کار نی . دورش نگدمی انگشتش رو د

کوتاه و الک   ی وقت ناخن ها   چ یکوتاهش نگاه کردم. الهام ه 

  ی روسر  ر یزنزده نداشت. سرم رو باال آوردم و  به موهاش که از  

موها  رونیب کردم.  نگاه  ؛  بود  هم  ییاومده  برعکس    شه یکه 

 .نامرتب و شلخته بود

 !به سرش  آمده بود ؟ چه
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الهام جان. بکمند  یو بعد مفصل با پناه صحبت م  نییپا  ای: 

 .نهیش یحرفات م  ی . پناه حتما پایکن

 خسته شدم   گهی: دالهام

خسته   ی منتظرته حق ندار  ایدن  نیا  ی تو  یکس  ی: تا وقتکمند

  یبش

 : حالم بده الهام

اشتباهاتکمند خاطر  به  کرد  ی:  بم ی که  اگر  فا  ی ری.    ده ی که 

  یتا جبران کن یزنده بمون دینداره. با

که از دست رفته    ی زی و جبران کنم ؟ چ  ی: چدی تلخ خند  الهام

  شه درستش کرد یرو نم

 .زدم   یحرف م  دیبا  دیاومد. شا  ییمن چشم و ابرو  ی برا  کمند

 طور فکر نکن الهام  نیا_
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: فقط پنج سالم بود  که مامان و بابام جدا شدن و من  الهام

د. مادر بزرگم رفتم. بابام زن گرفت و من و با خودش نبر   ش یپ

 .مادرش شی مامانمم ازدواج کردم و من موندم پ

احت   یدون  یم ازدواج کرد ؟ چون    ت ی به حما  اجیمامانم چرا 

داشت. شوهرش گفت    یعاطف  ت یبه حما  اجیداشت ، احت  یمال

  ی که از مامانم دلخور باشم ول  ن یمنو ببره. اونم نبرد. نه ا  دینبا

مامانمم منو نبرد. بابام منو نخواست.   یبودم که حت  یمن کس

منو خواست.  می ادرنخواستن. فقط مادربزرگ م میخانواده پدر

بار از بوشهر    هی  یخودش نگه داشت. مامانم شش ماه   شی منو پ

 .بود نی. سهم من از داشتن مامان هم دنمیاومد د یم

ب  به داخل چشم    یصورت  درد  قدر  اون  کردم.  نگاه  روحش 

تفاوت    یچهره اش بدون حس و ب  گه یود که دهاش لونه کرده ب

 .شده بود

رو به    شی و تلخ  دیخند یکرد. تلخ م یکوتاه ی هم خنده  باز

 .داد یما هم انتقال م 
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هام،    یسال بزرگم کرد. بعد من با عشق و عاشق  ستی: بالهام

بشه. باعث شدم شکمم   ی زیهام باعث شدم ابرو ر  ی با بچه باز

  ی کپ کرد. م  دی من و د  یمادربزرگم بره. وقت  ی و آبرو   ادیجلو ب

  .زد   یم شهیکه هم یحرف هیگفت ؟  یچ یدون

: گفت  دیکش  یشد. نفس  رهی نگاهم کرد و بعد به کمند خ  یسوال

 ”دالگم قسم سی و گ “الهام  تکرار کن 

 ؟ یچ یعنی یدون یم

 گفتم؟ یمن چ یدون یمادرم قسم! بعد م ی به موها یعنی

  م یفشارم افتاد و بعد که رفت  هوی...چون ! چون  یچی : هدیخند

حامله ام. مادربزرگم حرف همه رو    دیخودش فهم  مارستانیب

 !خواست من بگم نه. نگفتم...بعد یبود اما م دهیفهم

 دالگم قسم دوستت دارم الهام  سیگفت به گ بهم

 سکته کرد و مرد  بعد

  .ختندیر یصورتش م ی هاش  به پهنا اشک
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  س ی منو خواست و تحملم کرد و به گ  ایدن  نینفر تو ا   هی:الهام

با   شدم  باعث  من  اونم  که  داره.  دوستم  قسم خورد  مادرش 

 ره یبم یاهیروس

  ی م  کیم آروم به الهام نزد. کمند آرودی لرز  بمی ج  ی تو  لمیموبا

در آوردم و به اسم    بمیو از تو ج  لیزد. موبا  ی شد و حرف م

و در   لیاتصال رو لمس کردم و موبا  کونینگاه کردم. ا  یرعلیام

 گوشم گرفتم

 ر یبله ام_

 اومده  نایو ا س ی :من جلو ساختمونم، چه خبره ؟ پلیرعلیام

  کنه یخواد خودکش یالهام م_

 مقدمه گفتم  یفکر و ب بدون

 ؟ ه یک گهی الهام د ؟؟ ی: چیرعلیام
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قلب    ی خرابه ها  ی که رو  ی ا  ده ی بود؟ زنِ رنج کش  یک  الهام

داشتم پس چرا...   یخوب  یکرد ؟! من که زندگ  یپناه، عاشق

 !بود ؟ نهیچرا هنوز ته دلم ک

 : پناه یرعلیام

 بله_

 ن یا  زنهی که چهل ساله م  دهیو ورز  یکلیه  ی آقا   ه ی:  یرعلیام

 باال ؟ ادیم ن یشد و اومد داخل. بب ری جا با نگهبان ها درگ

حرف   ی آرش که با کس  ی رو به اطراف چرخوندم و با صدا  سرم

 .ستادمیپشت بوم ا ی زد، در جهت درب ورود یم

  شدم از صبح  س یتو ؟ بابا سرو یی: کجاآرش

 شد  ریبهم گفت. دور بودم تا برسم د ییهوی مسعود  گهید_

 و؟  اریشهر ی : آوردآرش

تکان خورد. خ   ی تو  ی زی هم چ  باز نبود؟ خب    انتیقلبم  که 

 ... اسم پسرمون و میافتاد با آرش قرار گذاشته بود ادمی
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که مدام اسمم و صدا    ی عل  ریام  ی و گاز گرفتم و به صدا  زبونم

که دوست آرشه    نیاومد. مثل ا  ییآقا  هیکرد توجه کردم:  یم

  .من برم ری. ام

مهلت جواب دادن بدم؛ ارتباط و    یعل  ریکه به ام  نیقبل ا  و

قطع کردم. آرش به سمت الهام چند قدم برداشت  که الهام 

 !آرش  ای:ندیکش غیج

نشانه    آرش به  هاشو  بگم   میتسل  یدست  برد: خواستم  باال 

 .و آوردن  اریشهر

. ببرش. من نهیطور بب  نیمنو ا  دیکه نبا  ی: خانوم دکتر مالهام

  روش نمیتو دلم موند، ا یکه حسرت همه چ

 .شده بودم یعصب  گهید دیشا

؟ فکر   ی دیکش  یفقط خودت سخت  ی بس کن الهام. فکر کرد_

بودن باشه ، اگر قرار به شمردن غصه    فیاگر قرار به ضع  ی کرد

اگر قرار بود همه مثل تو وا   ید لعنت  اره؟یکم م یها باشه کس
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 نکه یا  ی همه پشت بوم هم پر آدم بود و آدما جا  نیبدن که ا

پا  یپ   رفتنیم  رن،ی بگ  لمیتو ف  یاز حماقت و بدبخت   نییاون 

 .کارشون

 ...: پناه لطفا کمند

دونم دردت    یم.  الهام من که م نه خانم دکتر بذار حرفم و بزن_

ننه بابات    ی ! من که سه سال عمرم و با تو گذروندم. قصه  هیچ

.  شنیجا همه آدم ها از روت رد م  نیالهام ا  یدونستم. ول  یو م

؟؟ مامان من   یدونست   یمن، مامان من نبود. م  ی مامان مهر

  د ی . تو کل عمرش!  شادبو  دهیهم مثل مامان تو مظلوم جفا د 

  ری تحق  نقدریو هم  ن یظلم بب  نقدری هم  دیبا  شهی هم   هم زن ها

 .بشن

 شنیتعجب ، چشم هاش گرد شده بود: آدم ها از روت رد م  از

. ی اریکم ب  ی تو حق ندار  یخانوادت. ول  یحت  قت،ی. عشقت، رف

! مثل مادر خودت نباش. مثل مادر من نباش. ی تو هم مادر

پشت   هی ی تو رو اریشهر گهیسال د یبچه تو رها نکن. نذار س
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؟  ی کرد خبطو بگه که مامانم به خاطر من نموند.   سهیبوم وا

 یمن گذشت   یبجنگ... از رو زندگ  اریپاش بمون. به خاطر شهر

 ...؟ حاللت الهام...حاللت

 د یبا  نیکنن و ا  یخوان اما به هم ظلم م  یآدم ها نم  یگاه

 ...قابل بخشش باشه

خودت و   ی خوایم پشت دست اشک هام و پاک کردم: اگر    با

  .خودت ی . با دستای، بدون قبلش بچت و کشت یبکش

  د ی و بازوم و کش  دیسمت راه پله پا تند کردم. به سمتم دو  به

 :پناه 

نگاه کردم.    سشیروح و خ  یب  ی و چرخوندم و به چشما  سرم

که سه سال باهاش اوقات خوش   دم یرو د   یلحظه الهام   کی

دوستانه   ی لحظه دلم براش تنگ شد. دلم برا  هیگذرونده بودم.  

 .هامون تنگ شد 
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از رو زندگ  آب رد نشدم    تیدهانش و قورت داد:  من... من 

 پناه 

حرف و داشتم.   نیا  دنیانتظار شن  دیپوزخند نزدم. شا  گهید

 بازوهاش و با دو دستم گرفتم 

ن_ که    یمتیبچه ات بمون. به هر ق  ی شد. پا  یچ  ستیمهم 

که شده پاش بمون.    یکه شده. به هر ذلت  یشده. به هر سخت

 .کنم ازت یخواهش م

صداش گفت: نه پناه.    ی و با بغض مشهود تو  د یدستم لرز  ریز

 دالگم قسم سینکردم. به گ انتینه ! من به تو خ

. از آرش نگاه گرفتم دمینگاهش و  که  گرفتم به آرش رس رد

  .و دوباره به الهام چشم دوختم

 ی نکرد. ول  انتینکردم. آرش هم بهت خ  انتی: من بهت خالهام

 !ی کرد انتیتو...تو به آرش خ
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و    ریسر دادم. متح   یبلند عصب  ی خودم نبود که خنده    دست

شده بود   ضی. حتما اونقدر مریمتعجب شده بودم و البته شاک 

آرش،  خرد    ی ها  یگفت. پوزخند هاش، کم محل  یم  انیکه هذ

رفته باشه.   ادمینبود که    ی زیمن  و له شدنم چ  ی شدن ها

 کردم خودم رو آروم نشون بدم یسع

نبا  یم  خوب ا  دیدونستم که  وارد بحث    نیدر  باهاش  رابطه 

 .نتظر من نموند که حرف بزنمبشم اما الهام م 

  .پناه ی : تو اشتباه کرد الهام

 !: الهامآرش

: من زن آرش نبودم . من بدبخت و    دیچرخ    نشونی ب  نگاهم

ضربه  نزدم .  پناه تو    قیبه رف  یو فلک زده بودم. ول  چارهیب

منو متهم   یحرف  چیبدون ه  م،ی زندگ  ی آدما  ی هم مثل همه  

 !متهم تر از آرش ی. حتی کرد
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  اه یکه باعث شد روس  یشده بودم. الهام ادامه داد: اون عشق  جیگ

عل  نبود.  آرش  تو    چیبود. آرش ه   یمادربزرگم بشم،  به  وقت 

وقت با من رابطه نداشت. من ، الهام،   چینکرد. آرش ه  انتیخ

 !، برادر آرش یبودم. عل یعل  ِیا غهیزن ص

من   ی شکم جلو اومده    باردار بودم که مرد. مرد و  یاز عل  من

 .ییآبرو یشد ننگ. شد ب 

  نیا  دیتونست کمکم کنه. آرش با  ی بود که م  ی تنها کس  آرش 

من و  ی شده  ختهیر  ی آبرو دیکرد. با یکار برادرش و جمع م

 کردم ؟  یکار م  یکرد. تو بگو چ یجمع م

 بهت نگاهش کردم  با

کار   یبرادرت تو شکممه. چ  ی : رفتم دفترش. گفتم بچه  الهام

 ننگ ؟ ی لکه   نیکنم با ا

نامه رو نشونش    غهی. براش قسم خوردم و ص یگ  یدروغ م  گفت

، عاشقش بودم.    ار یبودم پناه! به جان شهر  یدادم. من عاشق عل
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بنفشه کالفه بود. پناه! من    ی اونم عاشقم بود. اونم از هرز رفتنا

فقط   دنیکش   یتکردن و بدبخ   یبعد اون همه سال تنها زندگ

با عذاب وجدان    اونمکه    دمیسال طعم عشق و آرامش و کش  هی

 .مرگ مادربزرگم بود

 من و جان تو را هر دو به هم دوخت قضا  جان

سمت آرش رفت و مچ آرش و گرفت و باال برد. آرش با حال    به

 .چشم دوخته بود نیبه زم   یاکدردن

 ی : اونقدر مرد بود که  منو مثل خواهرش پناه داد. جلوالهام

. منم به احساس و عشقش احترام    دیآبروم و خر  هیدر و همسا

ا دنبال  م  نیگذاشتم.  فقط  باشم.  باهاش  که   خواستم ینبودم 

 .کنه. اونم کرد ی برام برادر

عل  من ه   ی عاشق  و  زندگ  چیام  به  ورود  دنبال  آرش   ی وقت 

 نبودم
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کردم خون درون رگ هام   یمونده بودم . احساس م  مبهوت

زنه. دستم و مشت کردم  و منتظر    یخشک شده و قلبم نم

 .کنه دارمی و ب ادیموندم تا حرف بزنن. تا محمد ب

رها کرد.با   دیزد و الهام دستش و با ترد  یلب حرف  ریز  آرش

وا رفته به    ی انگشت شست حلقه ام و لمس کردم و با قدم ها

ذهنم بود. کمند و الهام    ی سوال تو  یلیداشتم. خ  رونیسمت ب

ندادم. از کنار دوست آرش گذشتم و    ی تیصدام کردن اما اهم

 .اومدم نییاز پله ها پا

باشن،   نهیس  ی رو  ن یسنگ  ی وزنه    کیکه    انگار گذاشته  ام 

نرده سُر دادم و حس    ی کردم. دستم و رو  یم   یحس خفگ

و برگشتم .آرش    ستادمی. استادمیخودم ا  ی سر جا  یحضور کس

  .نکرده بود انتیکه به من خ یبود. آرش

 ؟ ی د یو جواب نم  لتیچرا موبا ؟ییدختر تو کجا_
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 ی رنگ  یبه سمت مخالف برگشتم. کت مشک  یعل   ری ام  ی صدا  با

  .به تن داشت و موهاش و باال داده بود

 ش یپ   یشده و به منِ وا رفته نگاه کرد: مشکل  خکوبی آرش م  به

 اومده ؟ 

و    یدوگانگ  نیحال من بدتر ؟  ا  نیاز ا  ی؟ چه مشکل  مشکل

  ستین ی نه طور_! ی بهت و ناباور ی ایغرق شدن تو در

االن هم حرف    یآرش بود . از کنارم رد شد و رفت. حت  ی صدا

هم انتظار   دینکرد. شا  یعذر خواه  یحت  ا ینداد     حید، توضنز

 !کردم ؟   یم دیهم با دیکنم. شا  یداشت من عذر خواه

 .آرش هم از کنارمون گذشت و وارد آسانسور شد دوست

، دستم و گرفت و دنبال   هیچ  هی دونست قض  یکه نم  یعل  ریام

 خودش کشوند

  ی   رهیخ  ی موند  نیکرد و مچم رو فشرد: چته؟ چرا همچ   اخم

 ن؟ یزم
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 .و فشار داد  نگیپارک  ی و دکمه  میآسانسور شد  وارد

 : با تو اممممیرعلیام

نم  یم  یچ . دمیفهم  یگفتم؟ اصال خودم هم حال خودم و 

دادن   حیتوض  ی فرصت برا  یلیکذب بود. اگر نه خ  دیاصال شا

 ی پولم کرد. تو  کی  ی داروخونه سکه    ی که جلو  یداشت. شب

 .یساعت فروش ی ، جلو مغازه  ی نادر ایشرکتش و 

  ح یبده؟ نه تنها هرگز توض  حینکرد توض  یوقت سع  چیه   چرا

  ی طور   هیخواستم    یشدم و م  یم  کش ینزد  ینداد بلکه وقت

  ی دونستم الهام راست م   یکرد. نم  یحرف دلم و بزنم، خردم م

ه  ایگه   آرش  باور کردم که  دلم  ته  اما  وقت خائن   چیدروغ 

 .نبوده

 .به خودم اومدم  یعل ریبلند ام  ی صدا با

 ی کن  یارواح رفتار م  هیمعلومه حواست کجاست ؟ چرا شب _

 !تا نرفته ایتند تر ب کمیتو؟ 
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 .میآسانسور خارج شد از

با قدم ها  جیگ او  از من به   ی به دنبالش رفتم و  بلند جلوتر 

و دور زد و سوار شد و هم زمان    نیرفت. ماش  نش یسمت ماش

 .بپر باال عیگفت: سر

دادم.    هیتک   یصندل   یحال به پشت  ینشستم و سرم و ب  جلو

با سرعت   یعل  ر یدرونم رو به تکاپو انداخته بود. ام  ی زیچ  کی

و    رونی شده، ب  ی دود  ی ها  شهی به ش   ره یکرد و خ   ی حرکت م

 .کردم ینگاه م

  بود یپسره ک نی: ایرعلیام

 هم نداشتم:آرش دی نکردم، ترد فکر

شده    یکرد ؟ چ  یکار م  ی: آرش ؟! اون جا چ  دیپرس  باتعجب

 !پناه 

پرس  نیا تحکم  با  چنان  شد.   د یرو  جمع  کامل  حواسم  که 

 ابروهاش  در هم گره خورده بود و چشم هاش پر از سوال بود 
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 باشه  تیحواست به رانندگ_

 اروهه ی نیکردن ا بیتعق ی: حواسم پیرعلیام

 ؟ آرش  یک_

از دهنت    هوی. جلو محمد  ارینگاهم کرد: اسمش و ن  یچپ  چپ

 شهی ناراحت م  رهیم

 یت یبود. اصال چه اهم   یعل  ری؟! آخ محمد... حق با ام  محمد

 ر یمن مس  یدروغ ؟ زندگ  ایگفت    یداشت که الهام راست م

شا  دای پ  ی دیجد داشتم.  دوست  را  محمد  و  بود   دی کرده 

 .ندارم یاز عاشق  یخوب ی عاشقش نبودم اما من خاطره  

بودم اما حاال   ی افسانه ا   ی دنبال عشق ها  شهیکه بودم هم   بچه

  گم که یبا خودم م

 عشق ؟  ایدوست داشتن مقدس تر است   اصال

 .گم، دوست داشتن یهر بار به خودم م و



Page 1122 of 1486 

 

و در قلب و روح   ادیدوست داشتن ذره ذره به وجود م  چون

 .افته یآدم اتفاق م

 .میراحت کنارش بذار میشه نتون یباعث م نیا

  اهو یو با ه  یعشق فرق داره. عشق ناگهان  ی برا  ریتفاس  نیا  اما

 یو ازت م   یزندگ  زی کشه و همه چ  یو مثل آتش زبانه م  ادیم

 .رهیگ

داشتن مقدس تر بود و من محمد رو دوست داشتم.   دوست

 .زدم  ی لبخند مچهین

 ؟  ی مصرف کرد ی زیچ  هی: تو یرعلیام

 ؟  ی چته؟ تو باز امروز از دنده چپ بلند شد_

 بهت گفت ارش؟ ی: آره بد جور. پناه چیرعلیام

کجا   ی نبود اصال. تو االن بگو دار  یمهم  زی، چ  ستیمهم ن_

 ؟  یکن یم بیو تعق ی؟ ک ی ریم

 باغ ؟ ی تو ی دیدکمه د هی:یرعلیام
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 ها؟ _

 ؟  یو تو برداشت  دیباغ بود که مامان د ی دکمه تو هی: یرعلیام

 خب_

 ؟ ی کارش کرد ی:چیرعلیام

  ادیبه کارت نم  یگفتتو که  _

 دور ؟  شی انداخت یعنی: یرعلیام

 ییی با حرص گفت :لعنت یعل ری تکون دادم و ام ی سر

  فمهیرم نکن.تو ک_

 نه؟  ی : تو مرض دار دیفرمون کوب ی رو محکم

  !بد دهن_

 .رو  یلعنتحوصله گفت: د بده اون  یب

 جا موند مطب  فمیک_
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ا  چشم و ز  ی غره  . متوجه دمیزد که نشن  یلب حرف  ر یرفت 

خواست   یچه م  ی شدم. اصال دکمه را برا  یاش نم  یرفتار عصب

 ؟ فکرم را به زبان آوردم 

 ؟ ی خوا یم یچ ی تو دکمه رو برا _

 رو گم نکنم  اروی نی: حواسم و پرت نکن ایرعلیام

 مربوط به موکل هات؟  ه؟یباز س یپل_

 :مربوط به توههیرعلیام

 !من ؟_

، شبیرعلیام دکمه  اون  دارم    نیا  ی دکمه    هی:  که  بود  مرد 

  کنم یدنبالش م

شباهت    هی؟ به خاطر    ر یام  ی شد  وونهیخنده : د  ری زدم ز  یپق

 ؟  یکن یم بیرو تعق اروی ی دار

 .که به صورتم انداخت رسما الل شدم  یهینگاه عاقل اندر سف  با
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کتش افتاده بود و درضمن حاال هم     ی دکمه    ک ی:  یعل  ریام

 ربط باشه. نه؟ یتونه ب  یکه دوست آرش هم بود. نم دمیفهم

 ؟ ی د یفهم ی گفتم: تو چطور جیگ

  : فعال ساکت شو تا بگم دیچ یکوچه را پ  یعل ریام

. از مطب کمند بود. دیلرز  لمینثارش کردم و باز موبا  ی چپ  چپ

م  ی حوصله    قتایحق حتما  نداشتم.  زدن  خواستند    یحرف 

منتظر ماندم تا قطع شد و    الیخ  یجا مانده. ب  فیک  ندیبگو

  ی را با آژانس به خانه    فمیکمند زدم که ک  ی برا   یامکیبعد پ

شدم.   رهیخ  جلوانداختم و به    بم یرا داخل ج   لیبابا ببرد. موبا

مورد نظر در    ی کرد. باالخره سوژه    یم  یبا دقت رانندگ  ریام

آپارتمان    کیمقابل    انپارسیک    یشرق  ی ها  ابانیخ  ی انتها

با دقت    یعل  ری شد و وارد آپارتمان شد. ام  ادهی توقف کرد و پ

 .نگاهش کرد

 ؟  یکن یکشف م یاالن چ_
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 ره ی همچنان خ  ر یو امنگفت . مرد داخل آپارتمان شد    ی زیچ

 .روبرو  ی 

 رررررر یام_

 ی رعلی و به سمتم برگشت. خنده ام گرفت. ام  د یآن ترس  کی

 ؟  ی. چته وحش ری. درد و ام ریبا غضب گفت: کوفت و ام

 ؟یکن یو نگاه م  یخب سه ساعت چ_

 رون ی ب ادی:منتظرم تا ب ریام

خودشه،   ی خونه    دی؟ شا  یگ  یم   یتا ته باز شد: چ  میها  چشم

 ؟ یجا بمون نیا ی خوا یم ی. تا کومدیتا فردا هم ن

 و نبرد داخل  نی. چون ماشستیخودش ن ی : خونه  یرعلیام

 شه؟  یم لیدل یی به تنها نیا_

  ی داشت تلفن  دمش ی: نه. دم در ساختمون هم که دیرعلیام

 شت یپ  امیگفت م یم یکی . به زدی حرف م
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 “02.05.21 21:23 ” 

 ۳۱۵قسمت#

 طور  نیاوه که ا_

 رو مخ من نرو  یلی: بله. حاال اگر مایرعلیام

 .کردم یکوتاه  ی  خنده

ماند  ی ا   قهیدق  ستیب داخل    می منتظر  از  مرد  دو  باالخره  و 

  ریجا خوردم: ام دنشانیآمدند. با د  رونیآپارتمان ب

 :ها؟یرعلیام

  ر یشناسم ام یمشناسم . اون و    یمن اون و م_

 ؟ یکیاون  ای میکرد بی: پسره که تعقیرعلیام

  .یکینه اون _

 ؟ دوست آرشه ؟  یشناس ی خب ؟ از کجا م  هی: کیرعلیام

 نه. اون شاهرخه_
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 ه؟ یک گهی: شاهرخ دیرعلیام

 !محمد  کی دوست و شر_

 ؟ یچ  یعنی: یرعلیام

 ر؟ یتونه باشه ام یم یماجرا چ  نیربط شاهرخ به ا_

کرد. ذهنم مشوش    یرانندگ  یرا روشن کرد و با کالفگ   نیماش

باغ اومده   یشده بود. کس که احتمال داشت همون شب در 

 .دوست محمد رابطه داشت نیتر کیباشه با شاهرخ ، نزد

 داشت؟ یداد؟ چه مفهوم یم ییها چه معنا نیا

بفهمم که تمام وجودم   یهمون وقت  دیبا  قایها رو دق  نیا  چرا

ها  ری درگ نکردن حرف  و  بود. من کجا  ی باور کردن   ی الهام 

بدون تنش     می زندگ  ی کجا  چیبودم که هرگز ه   ستادهیا  یزندگ

 نبود ؟

هم  ن یهم  ی زندگ  دیشا با   نیبود.  لحظات  تمام  در  که 

بساز  ی بسوز  یزندگ   ماتینامال فرای و  سوختن   ی عیطب   ندی. 
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هست .    یچقدر چالش و سختنبود که    نیبود. مهم ا   یزندگ

آوردم.    یکم م  دیزدم. نبا  یجا م  چیه  دیبود که من نبا  نیمهم ا

  ود ادامه دادن وج  ی برا  لیدل  ی لیدادم چون خ  یادامه م  دیبا

کار    دیهم خودم بودم. ترد   لشیدل   نیو مهم تر  نیداشت. اول

بودم اما   یعنینبودم.     ییترسو هست. من آدم ترسو  ی آدم ها

 .خواستم باشم ینم گهید

خواستم که   یاز ترس بود. م  یناش   میصدمات زندگ   ی   همه

 ن یشجاع شدن ا  ی اصل برا  نی کنم اول   یشجاع باشم و فکر م

به دنبال   شهیو هم  شهیها رو کنار بذارم و هم  دیبود که ترد

مردد  بشم. چشمام و    دیبشم نبا  تیاگر اذ  یبرم. حت   قتیحق

 .دمر ذهنم مرور کربستم و تمام اتفاقات روز رو مجددا د 

 ” پنج اسفند نود و شش“

شد و من هر لحظه    یسرم اکو م  ی تو  یعل  ر یام  ی ها  حرف

بغلم گرفتم تا درب واحد   ری و ز فمیشدم.ک  یتر از قبل م  جیگ

 .و باز کنم 
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گذشت و هنوز هم   یم  یعل  ریام  زیو گر  بیاز تعق  ی هفته ا  دو

 ی زیازم خواست به محمد چ   یعل   ریذهن ما پر از ابهام بود. ام

به  شاهرخ نشم. من هم نگفتم.   شی نیباعث بدب  هودهینگم تا ب

 .کردم یبه آرش فکر نم گهید

کردم حت  یعنی فکر  ؛    ی با خودم  بودم  کرده  اشتباه  من  اگر 

 !کنه؟ همیارزش نداشتم که بخواد توج نقدریا

 ن یهام چند  یدلشکستگ  ی کرد . با همه    رمیاون بار ها تحق  اما

کنم که فقط    دای حرف زدن باهاش و پ   ی   نه یبار خواستم که زم

 .کرد غی! اما دریبهم بگه پناه در اشتباه

در    یعشق  کنمی در کار نبود اما حاال که فکر م  یانتیخ  دیشا

 .رسه ی به ته نم یراحت  نیکار نبوده. چون عشق به ا

. هنوزم با  رمیانتخاب غلط بود تا ازش درس بگ  هیفقط    آرش

ب  شمیم   یحال  هیفکر کردن بهش    اما   ن یکه  خشم و تنفره 
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و تو درب چرخوندم   د یو کل  دمیکش  ی.پوفستیکدوم ن  چیه

 باعث شد سر گردونم : خانم فرهمند ؟  یی آقا ی که صدا

  دییبله . بفرما_

 پناه فرهمند ؟ _

 .بله خودم هستم_

جا رو لطفا امضا   نیبسته مال شماست. ا  نیهستم. ا  کی من پ_

 ؟  دیکن یم

کاغذ امضا   ی رو دیدفتر که جلوم گرفت نگاه کردم و با ترد  به

شده بود ؛ گرفتم و داخل    دهیچی مربع شکل که پ  ی زدم. بسته  

 .خونه شدم

هم  درب درآوردم.  و  شالم  و  ها  نیبستم  دکمه  که    ی طور 

 بسته رو خوندم  ی کردم رو  یو باز م میبلند  صورت ی مانتو

 ”بخون و زنده بمون زم،ی جان عز  پناه“
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ا  یول   ستین  اغراق رودمیلرز  ی لحظه  و  پرت    ی .مانتوم  مبل 

چسب    ییکردم و مشغول باز شدن بسته  شدم که دورش کسا

به سمت آشپزخونه رفتم و با چاقو   یشده بود. با کالفگ  دهیچ یپ

چسب ها رو پاره کردم. بسته باز شد و داخل کارتن رو نگاه  

 .کردم 

شد و دلهره   یچشمام تا ته باز شد. باورم نم  دمیکه د  ی زیچ  با

کانتور قرار داشت به صدا در   ی به جونم افتاد. تلفن که رو   ی ا

پونه ،   ی شماره   دنی. با دبه سمتش رفتم  دیاومد و من با ترد

 .د یچیپ  یپونه تو گوش  ی خسته    ی اتصال و زدم و صدا  ی دکمه  

 ی: آجپونه

 :جونم دیصداش لرز ی برا دلم

 سمتم ؟ ی ایب ی کاری: ب پونه

 ام یم یشام بذارم ول دیمن...راستش با_

 ی اگر کار دار شمی: نه مزاحمت نمپونه
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  آخه!  امشب محمد تنها شام بخوره   هیچه حرف  نی؟ ا  یاسکل_

 ا یجا. تو فعال ب نیهم ادی شام م ی : خب اونم براپونه

  زمیباشه عز_

 .ختم یجعبه بهم ر دنیو چرخوندم و دوباره با د  نگاهم

 ها  ینکن ری:دپونه

  نگران نباش. فعال برم آماده بشم زمینه عز_

که    یموندم. قبل ترها که بلد نبودم و موقع  رتیخودم در ح   و

ناراحت  و  ا  یترس  فاصله  هر  از  همه  بود؛  وجودم   یم  ی تو 

متوجه مغموم    م یزندگ  ی آدما  ن یتر  کی اما حاال نزد  دندیفهم

خودم جشن   ی برا   دی شدن و من با  ی تزلزل صدام نم  ایبودن  

 بزرگ رو ؟  تیموفق  نیگرفتم ا یم

 !سنگدل؟  ایشده بودم  ی قو

لباس هام    ی زدم و جعبه رو داخل اتاق بردم و ال  ی پوزخند

نم   میقا ا  نمشیبب  خواستمیکردم.  ب  ن یچون  بهم   شتریطور 
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نگاه کردم که     ی و به چهره ا  ستادم یا  نهیآ  ی . جلو ختمیر  یم

کش پشت    شی دگیرنج  بود.   ظیغل   شیآرا  ه یو  کرده  پنهون 

 هاملب    ی و با حرص رو  یدوباره پوزخند زدم و رژ لب صورت

 .دمیکش

 .با شال  بنفش  دمیپوش پوریگ یمشک ی زدم و مانتو ی اسپر

با  فمیک رفتم.  درب  سمت  به  و  برداشتم  محمد    ی برا  دی و 

 داشتم یم یغامیپ

 یمهربونش تو ی و برداشتم و شمارش  و گرفتم .صدا لمیموبا

 : جان دلم دی چیگوشم پ

پونه. ناراحت بود    شی پ  رمیزدم : محمد جان من دارم م  لبخند

 ...یی. شام و تنهاششی، زنگ زد که برم پ

 . شاهرخ ش یپ مونمیمنم م  زمی: باشه عزمحمد

 از شاهرخ ؟  یش یصورتم جمع شد: خسته نم 

 ها   قمهی: رفمحمد
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  بهش دارم ی بدحس _

 آخه ؟  شیشناسی : مگه تو چقدر ممحمد

  ستیمهم ن  الیخ یشد: ب زون یهام  آو لب

 ؟  ی قهر کرد یعن ی:االن محمد

 نه_

 ؟ ی: پس چ محمد

  یچی ه_

  پناه خانم شهیکه نم ی طور  نی: امحمد

 ؟  ی چطور_

 شهینم  ی: تا پناه دلبر خودم نشمحمد

 شو محمد  الیخیناراحت نشدم   ، ب_

قطع    ی دار  ی االن من ناراحت شدم . چه عجله ا:خب  محمد

  ؟ بذار صداتو بشنوم یکن
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  پونه  شی خوام برم پ  یخب آخه م_

  سالم برسون  نایا   یی. برو خوش باش. به دازمی : باشه عزمحمد

 چشم . مواظب خودت باش محمد _

  : قربانتمحمد

ب  لیموبا از خونه  و  کردم  قطع  به    رونیو  آسانسور  با  اومدم. 

 ی حرف م  یکه داشت تلفن  یپسر جوان  ی اومدم. صدا  نگی پارک

 و  قلقلک داد  میزد ، توجهم و جلب کرد. و حس فوضول

ا  یعوض_ اگه  تو  زندگ  نقدر یهرزه!  تو  گوه   تیکثافت  بود؛ 

  م ی خودت و مر  ی ! گوه خورد  ی من شد  یوارد زندگ  ی خورد

پارت  یی. توی مقدس نشون داد کردن و   یت مجمع   یکه تو 

هات    ی همه کثافت کار  ی گوه خورد  ی قبل من با هزار نفر بود

 ...که االن  ی و پنهون کرد

هاش خبر    ی تو از کثافت کار  ”تو سرم اکو شد  سایپر  ی صدا

 ” ؟ ی دار
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م  شاهرخ”یعل   ری ام  ی صدا تو   ره،یداره هرز  باغ   ی ترسوندن 

 ”ربط باشه یتونه ب ینم

اون پاکت نامه رو    ی چطور تو  ”هیکمند بلند تر از بق  ی صدا  و

  ”؟ ی نخوند

  ی اون پاکت نامه رو نخونده بودم ؟ چطور همه    ی تو  چطور

 بود اما اون پاکت نبود ؟ فیک ی تو یخال  ی پاکت ها

با  ی قیحقا”دیاعصابم مته کش  ی رو  سایپر  ی صدا   راجع   دیکه 

 “  یمحمد بدون

االن بفهمم ؟ االن   دیرو با  نای: اد یکش  ادیفر  نگیتو پارک   پسر

 ...که یشرف  یب یلیکه عقدت کردم؟ خ

دو  یعنی.  دمینشن ها  پله  به سمت  عجله  با  قدر  که    دمی اون 

وجود داره. پله ها    ی رفته بود آسانسور  ادمی. انگار که  دمینشن

  نکه یپر کردم. تحمل نداشتم صبر کنم و بعد از ا  یکیرو دوتا  

اون پاکت که تو جعبه بود رو باز کنم.   گردمیپونه برم  شی از پ
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پر  پاکت  که همون  پاکت  بهت   وبود    سایاون  تو  هنوزم  من 

 .بودم

  ق ی زانو خم شدم و چند نفس عم ی . رودمیمقابل واحد رس به

 ی تاه متند و کو  ی که نفس ها  یو در حال  ستادمی.  ادمیکش

 .و تو  در چرخوندم و وارد شدم دی ؛کل دمیکش

سمت اتاق خواب رفتم و درب کمد رو باز کردم. جعبه رو    به

  ی که روش گل ها  د یلباس ها درآوردم و پاکت نامه سف  ن یاز ب

 ی زدم. همون نامه    یبود رو باز کردم. درست حدس م  یآب

ال من خارج شده بود و حا  ی از خونه    ی بود. اما چطور  سایپر

 بود ؟  دهیچطور به دستم  رس

 .شده بودم یموضوع ن ی همچ ری که  درگ یزمان قایدق

بود  ی باال نوشته  م ”کاغذ  ماست  یتون  یاگر  و  دروغ    ی مالبا 

 ” ت ی، نامه رو نخون و بسوزون و بچسب به زندگ یکن یزندگ
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کرم رنگ، چهار   ی تخت دو نفره    ی شد. رو  یحال   هیدلم     ته

برا و  نشستم  ا  ی زانو  نظر    ی همه    ی لحظه  در  و  احتماالت 

چ هر  بود  ممکن  نم  نیا  ی تو  ی زی گرفتم.  که  دونم   ینامه 

  ی محمد م  ی پا   ایبرام فرستاده بوده نوشته باشه.  آ  ی چطور

 موندم ؟

 ی و همه جا پا   شهیموندم. اون هم   یکه شده م  یمتی هر ق  به

 .هام ی و سخت ییاو تنه یخستگ ی من مونده بود. پا

 ی درون نامه بستگ  ی به محتوا  ن یذاشتم و ا  یتنهاش نم   من

م زندگ  ینداشت.  و  نخونم  اصال  از   میتونستم  من  کنم.  و 

شدم و    یم  الشیخ یب  دیبا  دیبودم. شا  دهیند  یجز تلخ   قتیحق

 .کردم  یم یتو دروغ زندگ

کردم ؟ جوابم به خودم   یاز اعماق قلبم رو تجربه م  یلذت  ایآ  اما

کاغذ طرح    ی که رو  یرنگ  یبه جوهر آب  نانینه بود پس با اطم

شدم و دلم رو به    رهیکلمات مختلف رو به خود داده بود خ

 .هیبودم طوفان نیزدم که مطم ییایدر
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که اگر   ییی. راز ها  یکشف کن  دیهست که با  یبزرگ  ی رازها

خوام باهات    یکنه.  م   یاز تو رو خراب م  ییا یکشف بشه دن

وقت   چ یصادق باشم و صادقانه بگم محمد عاشق من نبود. ه

حت حت  ینبود.  نداشت.  پ   یدوسمم  هم   یدوست  شنهادیبهم 

  ی ما سور  ی حس و بهش داشتم.نامزد  نینداده بود. منم هم

. دوماه . اونم  می کرد  ی باز  لمیمن و محمد فقط فبود.    یبود. الک

 .شاهرخ بود ی به درخواست و برنامه 

کرد  یم تعجب  االن  شای دونم  باهوش  دمی.  و   یباش  یدختر 

از شاهرخ کاربلد    دونمی م  دی. البته بع  یخودت شک کرده باش

 .یتر باش

معمول  هی  شاهرخ ا  ستین  یآدم  م  نوی.  ثابت  کنم.    یبهت 

تو ها  برات   یمکان  ی چهارشنبه  برگه  پشت  و  آدرسش  که 

  ده ی و انجام م   شی کار  ی . معموال معامله هاذارهی نوشتم قرار م

 نی ا  ی . محمد هم توستین  یاما کار خوب  گمی. راجع کارش نم

 .هم کرده تیده ها جنا  ی کار بوده. به اندازه 
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و   رهی مو خوره هات م  ی که قربون صدقه    ی چشم سبز  محمدِ

م فکر  جنا  یکنیتو  به  دست  گنجشکه  مثل    ی ها   تیدلش 

هم به تو و   تونمی با مدرک م  ناروی زده.و من تک تک ا  یبزرگ

 .ثابت کنم سی هم به پل

رو    هیهد“  سیبده و بنو  امیشماره  ناشناس بهش پ  هیبا    االن

 ” دادم به پست

  ستی...محمد آدم تو نپناه

  یستیتو آدم محمد ن دمیشا

 ...مسخره است یلیمقدستون خ وندیپ نیا یول

  یمظلوم و مهربونت داشت  ی که راجع پسرعمه    یتصورات  اون

که مجرمه و جز    ی ویدرونش و بشناس. د  ویو بذار کنار و د 

 .ستی تو گذشته اش ن ی زی چ یاهیس

بابت هم    ن ی؟ از ا  ی به حالل و حرام  هم اعتقاد دار  دم یشن

 !رومه و راحت کنم که قرون به قرون پول محمد ح  التیخ
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بهت   یمنم زنم! فکر کردم کمک  ،ی... تو زنارمیو درد ن  سرت

دونم و بهت بگم . تو هنوز    یکه م   ییکنم اگر ماجراها  یم

که ارزش عشق رو    ی بذار  یکس  ی عمرت و پا  دیو نبا  یجوون

 .نداره

  خسروان دانند شیصالح مملکت خو اما

 سا یپر

 “09.05.21 17:45 ” 

 ۳۲۱قسمت#

  ی نامه موندم. باانزجار  پرتش کردم. سرم داشت منفجر م  مات

  م یادگاری لیکه مربوط به وسا ی شد . بلند شدم و صندوقچه ا

 .کارت از توش درآوردم میس هیو باز کردم.  شدیم

کار  یرو گوش  انداختم پر  ی و خواستم  انجام   سای که  و  گفت 

تام  معلق موند. دوباره به نامه نگاه کردم  رفت و انگش  ادمیبدم.  

 زدم  امکیمحمد پ ی که تو تنم رخنه کرده بود برا یو با ترس
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 “  رو رو دادم به پست  هیهد“

دق   قهیدق   پنج پنج  با   ی ا  قهیگذشت.  زدم.  که در خفا ضجه 

 چ یزدم که ه یپرسه م ییجا المیباز و در خ مهین ییچشم ها

باشه و   یچستانی ه   یخواست که به راست  یکس نبود. و دلم م

 .غرق بشم چیمن در ه

 لی موبا  امکیپ  ی و آدم ها... صدا  ا یدن  ی آشوب ها  ی از همه    رها 

 نگاه کردم  لیموبا ی من و به خودم آورد. به صفحه  

 ”؟ ی داد  یگرفتنشم. ک لیتحو  قراری.ب زمی عز یمرس“

هم جز نقشه است و من  نیو گاز گرفتم و مطمئن بودم ا لبم

نشونه   ایشده بود    نییتع   شیزدم که از پ   یم  یحرف  دیهم با

به نامه   یجیکه محمد رو مطمئن کرده باشم. با گ  دادمیم  ی ا

 .بودم گهی رمز د  هینگاه کردم و دنبال  سایپر ی 

تو   سایپر  ی دعوا  ادیآن    کینکردم.    دایپ افتادم.  محمد   ی و 

 ی داده بود که گفت برا  سایچک به پر  هیعمه. محمد    ی خونه  
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. براش باشه  یخوب  ی تونست نشونه    ی. اون چک منشهیماش

 پاس شد ؟  سای نوشتم چک پر

حرف    یجواب دادم ول  صالیمحمد بالفاصله  زنگ زد. با است  و

  امیاگه پ  ن ینزدم . البته محمد هم مجال حرف زدن نداد: بب

؟ من    یفهم  ی. چرا نم ی ، کور خوند  یکن  دیباز منو تهد  ی داد

گذاشتم کنار    گهی. د  ستمیآدم تو ن  گهی ازادم. د  ی روین  هی  گهید

 .تو رو فیکث  ی برنامه  نیا

 “10.05.21 11:20 ” 

 ۳۲۲قسمت#

. نه پول یو وادارم کن  ک یتحر  یتون   ینم  ی چیبا ه  گهی : دمحمد

اگر بازم    نیتو. بب  ضیذهن مر  ی مسخره    لیواسم مهمه نه دال

مثل اون شب تو باغ مزاحمت   ا یبشه    داتیپ  می دور و بر زندگ 

آب.   ری ز  کنمیو سرت و م  زنمیو م   یهمه چ  دی ، ق  یکن  جادیا
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بار ا  یدونیم بار اول سخته منم که  و از پسش   ولکه فقط 

 ...نره حرفام  ادتیبراومدم... 

 ی پناه  ی شد برا  ی کر کننده ا  یقیبوق ممتد ، موس  ی صدا  و

نگاه کردم.  وارید  ی نصب شده رو ینداشت. به شاس یکه پناه

  .بود چوندهی بود  و دستشو دور شکمم پ ستادهیمحمد ا

 ز یشده بودم. خودش همه چ   رانینداشتم ، فقط در هم و  بغض

 !و اعتراف کرده بود

 ی نشستم و به عسل  نهیآ  ی بودم ؟! روبرو  کرده  یچه گناه  من

نداشت. با پشت دست رژ    یفروغ  گه ینگاه کردم که د   ییها

رو و  سرم  و  کردم  پاک  و  قطره   ش ی آرا  ز یم  ی لبم  گذاشتم. 

 .ختیگونه ام ر ی رو یبا سمج یاشک

________________ 

بار اومد.    نیچندم  ی برا  لمیموبا  ی باز شدن در اومد. صدا  ی صدا

 .زدی ام کرد و با عجله قدم ممحمد بلند صد



Page 1146 of 1486 

 

همه   ی گ  ی: تو نمدیکش  یقیاتاق و باز کرد و نفس عم  درب

. پونه صدبار زنگ زد، من صد بار زنگ زدم چرا  شنینگرانت م 

 پونه!؟  شیپ ی؟ اصال چرا نرفت  ی دیجواب نم

 : پنااااه با تو ام دی کش ادیفر

 دنیشدم. با د  رهی روحم بهش خ  یو چرخوندم و با نگاه ب  سرم

 .ام جا خورد  ختهیبهم ر شی چهره و آرا

 شده پناه ؟  ی: چمحمد

 ی صورتم خم شد . انگشتش و نوازش وار رو  ی شد و رو   کمینزد

 حالت خوبه ؟  زمی: عز دیابروم کش 

 خوام باهات  حرف بزنم یم نیبش_

 .تخت نشست  ی عقب رفت و رو   یقدم ینگران با

 شده پناهم ؟  ی: چمحمد

 هم از پناه تو مونده ؟ ی زیدل زمزمه کردم پناه تو ؟ چ  در
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  .برداشتم و نگاهش کردم ز ی و از رو م سرم

  دادن  ندادم که به نفع تو شد  حیفرصت توض  میتو زندگ هی_

 ؟  هیخورد:منظورت  چ  ی ا کهی

باز به نفع   نمیدادن بدم؛ ا  حیخوام بهت فرصت توض  یاالن م_

  شهیتو م

 پناه  شمی: متوجه نممحمد

 !که من توهم زدم ؟ یکن ه یتوج یخواست  یم یچرا الک_

 ی   رهیرنگ تعجب گرفت و چند لحظه در سکوت خ  نگاهش

 .من شد

 !دروغ   ی بار بدون ذره ا نیمحمد ا خوامیجواب م_

 ی بذار بهتر که شد  ستیتو االن حالت خوب ن  نی: ببمحمد

 ...من
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: حالم به خاطر تو خوب دمیکش  ادیحرفش اومدم و فر  ی رو

شناسمت   یکه نم  نیتو! به خاطر ا  ی . به خاطر دروغ هاستین

شوهر   ی و ادا  ی کرد   یدو ماه منو روان  نکهیمحمد !  به خاطر ا

  زی که مقصر همه چ   یدر حال  ی خوب و همراه و درآورد   ی ها

 !محمد شناسمی ! من تو رو نمیودتخ

  ی م  یچه غلط  ی دونم دار  ی! نم  ی کن  ی کار م  ی دونم چ  ینم

منن! محمد چرا باهام    د یآدم مدام در حال تهد  ی سریکه    یکن

و دروغ   ی من از پنهون کار  یدونست ی؟ تو که م  ی صادق نبود

م که  تو  خوردم.  زنده    ه یمن    یدونست  یضربه  و  مردم  بار 

 ...شدم

. پناه من فقط زمی شد و شونه هام و گرفت: آروم باش عز  بلند

خواستم که مدام    یبشم. فقط م  دنتیخواستم مانع ترس  یم

تو بود. منم    هیسر باغ همه شواهد عل   یول  ینکن  یحس نا امن

  کمند و قبول کردم ی باورم شد . بعدش  حرفا ی جد ی جد

 !محمد یگیدروغ م ی دوباره دار_
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  دمیم حی کم آروم شو بعد مفصل توض هی : تو االن محمد

 .تا االن سای... از پریبده. راجع همه چ حیاالن توض_

 داره؟  سای به پر یموضوع چه ربط نی؟ ا  سا ی:از پرمحمد

بده تا هر    حیو توض  یبده. همه چ  حیسوال نپرس. فقط توض_

 !نشم  زی لحظه  سوپرا

  .دم یم حیخب آروم تر. باشه توض یلی: خمحمد

بودم التماس تو   دواری قلبم امو بهش دوختم  و از ته    نگاهم

خواستم    یراستش و بگو چون م  نکهینگاهم و بفهمه. التماس ا

فرصت   نیبجنگم و ا  م یزندگ  ی هم جا نزنم. برا   دنشیبعد شن

 و دادم تا محمد راستش و بگه و ملتمس منتظر موندم 

 ی عنیتوش عشق و عالقه نبود.    سایمن و  پر  ی :رابطه  محمد

م  یاتفاق   مونییاشنا فکر  بعد هم من  اگر    دی کردم شا  یبود. 

زندگ  یکس ب  میوارد  بتونم  هم   الیخ  یبشه  مامان  بشم.  تو 

مدت با هم   هیقرار شد    نیهم  ی گفت. خب برا  یو م  نیهم
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  ر یی وسطش تغ   سای. پرادیدستمون ب  گهیتا اخالق همد  میباش

بعد   یکرده بود به من. ول  دایپ   یانگار حس خاص  یعنیکرد.  

به    دمیبود و د  ی شدم که چه طور دختر  ازیچ   ی لیمتوجه خ

بود   لهیاون پ  یخوره، باهاش تموم کردم. ول  یمن نم  اتی روح

خواستم با دعوا تموم بشه.   یخواست درستش کنه. نم  یو م

داشت معجزه    یهنوز سع  سای. پری اون موقع تو با آرش بهم زد

. و رمیتونم گذشته شو در نظر نگ  یبهش گفتم نم  یکنه ول

 ی دونه جا  یکس نم  چیحس کردم که ه  ی تو جدا شد  یوقت

 .تو رو پر کنه 

دل  الیهم خ  سا یپر تو   ل یکرد  فقط  مون  رابطه  بهم خوردن 

از اون من بهش گفتم بهتره جدا    شی ماه پ  هی  نکهی. با ای بود

  چ یه   سایمنو پر  یی. جدامیو اون اصرار داشت ادامه بد  میبش

 .کرد یطور فکر نم  نی اون ا یبه تو نداشت ول یربط

ما    ی به رابطه    ی بود که ضربه ا  نیهم دنبال ا  لیدل   ن یهم  به

 .بزنه
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  نگاهش کردم دی. نا امدیکش ینفس

 ؟ ستین  یحرفا دروغ نی تو ا یمطمئن_

زده چرتو    یسر راهت سبز شده و حرف  سای:آره. اگر پرمحمد

 باش  نیو مطم نیپرت گفته . ا

ا  مونیهمون شب عروس  سایپر  یدون  ی تو نم  یعنی_  رانیاز 

 رفت ؟ 

 : رفت ؟ اون اصال ممنوع الخروج بود محمد

 زدم: چرا؟  لب

حوصله  یب دونمیداده با نم یبود سوت دهیکه انگار فهم محمد

 بود پناهم ؟ نیکه گفت بلند شد:همش هم ی ا

که داده بودم رو سوزنده بود! پوزخند زدم: منم مثل    یفرصت

 محمد تواَم 
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م  دستم و  گرفت  تو  خیو  حاال  شد.  سبز   ی ایدن  ی چشمام 

 .دمید یچشماش ترس م

نتونست   لب ببخش  سایپر  یزدم:  برات    یرو  چون گذشته اش 

  روشن نبود . هوم؟

کرد:    یگوشم خال  ی آورد و نفس داغش و رو  ک یو نزد  سرش

 ...آره

 طورم  نیمنم هم_

 ام زد: چطور ؟  قهیشق ی رو ی ا بوسه

تونم   یعقب رفتم: نم  یقدم  دمی کش  رونیو از دستش ب  دستم

ن قبول  قابل  برام  ات  گذشته  هم    ستی ببخشمت چون  تو  و 

 ی االن هم دروغ گفت ی. حتی پنهانش کرد

 ؟ یگ یم ی: چ ستادیا شوکه

  .ستی ن ی زیالزم به گفتن چ گهید_

 .تخت چنگ زدم  ی و از رو لمیو موبا فمیک
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 ؟ یکنیکار م ی:چمحمد

 .توجه از اتاق خارج شدم و به سمت درب رفتم بدون

 ؟ پنااااه   یکنی م کاری: با تو ام! چمحمد

غر  آن جا  دهیچنان محکم  که سر  م  ی بود    خکوب یخودم  

ا جلوم  بلند  ها  قدم  با  با    ستادی شدم.  هاو  به خون   ی چشم 

 ؟ ی بر ی خوا ینشسته نگاهم کرد: کجا م

 نداره  یبه تو ربط_

؟ اون    هیفهمم. تو چت شده؟ مشکلت چ  ی: من اصال نممحمد

 تو مخت کرده ؟ هااا؟  یجا ؟ چ نیهرزه اومده ا ی دختره 

 ی؟ تو م   یزن  یمحمد بس کن! چرا خودت و به اون راه م _

.    یبه من نگفت  ی ترسونن. ول  یدارن منو م   ییکسا   ه ی  یدونست

و هم   ی کرد  ضی زنم. هم منو مر  یدارم توهم م  یعوضش گفت

  ی کرد  ی. محمد تو چه غلطیرسوا شدن خودت و گرفت  ی جلو

  طور آدما دنبالتن؟ نیکه ا
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خالف ها! تو  یل یها! خ تیجنا یلیغلط ها! خ  یلی: خدمیخند

به خاطر صالح    فقط  سا ی!  تو و پریلیمحمد! خ   ی اشغال  یلیخ

 .ن یکرد ی شاهرخ نقش نامزد رو برا هم باز دید

 ی من چرت و پرت م  ی راستش و بگو باز برا  گمیاالن که م  بعد

 ه؟ یهم باق  مت ی؟ بعد االن دو قورت ن یگ

 خودم متاسفم واقعا  ی به نشونه تاسف تکون دادم  : برا ی سر

 ر ی لحظه آروم بگ  ه ی: پناه ! محمد

! تو اتاق وقت حرف    خوامیخوام حرفات و بشنوم. نم  ینم_

ول دونم کدوم    ینم  گهی. دیباز دروغ گفت  یزدن بهت دادم. 

حرفات و ندارم. برو   دنیشن  ی دروغه و کدوم راست.حوصله  

 ...کنار

 گم یم یچ  نیبب  سایلحظه وا هی: پناه  دیکش  ادیفر محمد

 .و به پلک زدناش نگاه کردم   ستادمیا

 االن ؟  ی بر ی خوای گفت: کجا م یکالفگ با
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و داد ! پر از بغض ! پر از    غیبه درد اومد. پر بودم. پر از  ج  دلم

تمام عمر قورت    ی که تو  یی! پر از حرفاضیاحساسات ضد و نق

 .داده بودم

 ...پناهم _

هم_ محمد!  مرده  تو   وقت  نی پناه  محمد   دیفهم  ی امروز 

، دست به چه    ده یرس  یکه آزارش به مورچه هم نم  یمهربون

 !که نزده  ییکارا

گونه    ی ها  قطره محمد   ی اشک  کردن.  تر  و  شدم  خشک 

رو نرم  و  م کش  ی انگشتش  تو    دیگونه  کرد:  پاک  و  اشکم  و 

  ی چیمن ه   ی پناه. تو راجع گذشته    یدون  یرو نم  زای چ  یلیخ

 یدون ینم

 خوام فعال راجعش حرف بزنم. برو کنار بذار برم  ینم_

 رم ی؛ م   ینیمن و بب  ی خوا  ی.اگر نمی خواد بر  ی: نه نممحمد

 ...جا نرو  نیتو از ا یول رونیب
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بود و   ده یشد ؟! ته صداش لرز  ی عاجز م  نقدریمن ا   ی جلو  چرا

که به    ی نگاه  م یقلبم و لرزونده بود. به سمت درب رفت و با ن

 .رفت  رونیصورتم انداخت ب

  ی کاناپه    ی بهم خوردن در ناقوس مرگ شده بود. رو  ی صدا

داشت سر  ییزرد رنگ نشستم و کوسن رو بغل گرفتم.چه بال

 !اومد ؟ یم میزندگ

از   یزنگ خونه اومد. با کرخت  ی گذشت که صدا  یساعت  مین

و نگاه   رونیب  یجام بلند شدم و به سمت در رفتم. از تو چشم 

 .در و باز کردم  یحوصلگ یپونه با ب دن یکردم و با د

 ! ؟ نگرانت شدم ی؟ خوب ی: اج پونه

بود    دهیپوش  یتون یبلند ز  ی کردم. به سرتا پاش. مانتو  نگاهش

 یح ی مل شیبود. آرا چوندهیستش  رو دور گردنش پ ِیو روسر

تو روشنش  لب  رز  تنها  که  بود  بسته    ی کرده  بود.    یچشم 

 .دستش بود کیک
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 ؟  هیچ نیا_

 ؟  ستی: معلوم ن دیآروم خند 

 .به سمت آشپزخونه رفت و

 ت ؟ دست  هیچ  نیپونه حوصله ندارم. ا_

االن   دیتو! مثال من با  یهست  ی: عجب آدم  گوشت  تلخپونه

 ه یخانم    شی. بعد حاال اومدم پ  یطلبکار باشم که قالم گذاشت

ا  دمیهم خر  یشکالت  کیک اون وقت   ،   یم  ی طور  نیآوردم 

 یکن

روبروم نگاه کردم: محمد    واریکاناپه نشستم و به د  ی رو  دوباره

  !؟ ی ایبهت زنگ زد که ب

. اونم دمی. منم از محمد پرسی : زنگ زدم بهت جواب نداد پونه

زدم گفت    یکل زنگ  باز  که  بعدش  اومد خونه.  و  نگران شد 

ب اومده  اون  و  ترونیدعواتون شده  تنها .  بییو هم    ام ی. گفت 

 !که برم  ی . حاال اگر حوصله ندار یکه تنها نباش شتیپ
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  حوصله ندارم_

  : پس من برمپونه

  لوس نشو_

شده  یدلم چ زی مبل اومد و دو زانو مقابلم نشست : عز ی جلو

 پناهم ؟  یاج

من رو پناه خودش صدا کرده بود با قلبم    یپناهم ؟ هر ک  گفت

بکشم پناه تو   اد یفر  ایتونستم به تمام دن  یکرد و من م  ی باز

 !شده رانیو

 شده ؟ یچ ی: دورت بگردم اجپونه

گفتم :    دیکه لرز  ی به  گلوم چنگ  انداخت و با چونه ا  بغض

 پونه بدبخت شدم 

  کرد : پناه بغلم

  تحمل ندارم گه یزدم: د  هق
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 ؟  زکمیده عزش ی: چپونه

  زدم  هق

  : آروم باش دورت بگردمپونه

  ر ی شدم. قلبم پر از ترس و درد بود. کم آورده بودم. ز  ینم  آرام

شده بود.    اهیهمه فشار واقعا کم آورده بودم. محمد برام س  نیا

محمد برام گناهکار شده بود. و  محمد برام تموم شده بود ؟ 

 شدم ؟  یچرا من تموم نم

شد و فقط   یها تموم نم  یشد ؟ چرا سخت  یتموم نم  ای دن  چرا

روزگار قرار گرفتم. چشم بستم   ی رحمانه    یمن مورد ضربات ب

کمرم    ی آغوش پونه جمع شدم. دستش نوازش گونه رو  ی و تو

 .داد  یم تیو حس خواهرانه اش دست کم بهم امن د یچرخ

آب خنک برام آورد. آب رو خوردم و    یازم جدا شد و کم  پونه

کنارم نشست.دستمال  ی گوشه   به دستم    یمبل جمع شدم. 
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نگاه با  و  پاک کردم  پاک کنم.  و  تا صورتم  به   یداد  مغموم 

 .شدم رهیخ  نیزم

 شده ؟ یچ یبگ ی خوا ی: نمپونه

 دعوامون شده یکه نگفت نایبه زن عمو ا_

 !شده یام ؟! تو حاال بگو چ وونهی: مگه د پونه

به سرم اومده. دلم   یدونم چ  ی بگم پونه ! خودمم نم  یچ_

  خواد راجعش حرف بزنم اصال ینم

 بهم ؟ یگینم یعنی: پونه

 در موردش بزنم  یخواد حرف  یبعدا بگم. االن دلم نم دیشا_

 “17.05.21 18:09 ” 

 ۳۲۸قسمت#

 م یبخور کیک ا ینشد و گفت: پس ب ری گی پ گهید پونه
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 دم یخر  یکیک  هیزد:    ی نثارش کردم که تلخ خند  یچپ  چپ

 !داره  دنیاصال د

  ی شکالت  کی. کدیکش   رونیرو ب  کی را باز کرد و ک  خچالی  در

 .گذاشت  زیم ی رو رو

 ...: تولدشهپونه

و پنج   ستیمونده بود. شمع ب  کیبه ک  رهیکردم.  خ  نگاهش

و دور گرفت و    لش یگذاشت و روشن کرد. موبا  کی ک  ی رو رو

 .انداخت کیچند عکس با ک 

 ؟  یگرفت ی:تو براش چپونه

سر  یگنگ  با کردم.  ک  عی نگاهش  و    فشیبه سمت    کی رفت 

 .رو درآورد چیکادو پ  ی جعبه 

پول و کمربند گرفتم. چرمه. چرم دوست    فیبراش ست ک:  پونه

 !...ن یداره. بب
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شده   وانهی! حتما که دی ا  هودهیشده بود ؟! چه سوال ب  وونهید

 .بود

  کوبوندم تو صورتش یو م کی جا بود، ک نی : اگر االن اپونه

مدیخند برش  کال.  وسواسه  اون  نه...  تو    ذاشتمیم  زدمی :نه 

 .پناه بود  ییکاکائو کیدهنش. عاشق ک

ها   یسخت  ی کردم اما چرا داشت به همه    یدرکش  م  خوب

 زد ؟  یدامن م

  نکن با خودت_

 رم یم ی: نباشه مپونه

 نمرده یک چیه_

بگذره    شی خال  ی و اسم و غم و جا  اد یکل روزم با    ی: وقتپونه

 داره ؟  یچه لذت

 ...وقت چیه دیشا_
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 .ری ! زبونت و گاز بگسی: هپونه

که شور    ی ا  رهی ت  ی اش نگاه کردم. به چشم ها  ده یصورت تک  به

و شعف سابق رو نداشت. شمع ها رو فوت کرد و دست زد.  

 .دیگونه اش چک ی رو   یقطره اشک

 آماده بشه ؟ ی بذارم چا ای ی خور یلبخند گفت: م با

که    نیکردنش بودم. در بهت ا  ی باز  لمیندادم. در بهت ف  یجواب

زنه.   یلبخند م  یعیقدر طب  نیو ا  رهیچطور در  نقش  فرو م

رو    کیندادم به سمت آشپزخونه رفت. ک یکه جواب دید یوقت

 .برش زد و سماور  رو روشن کرد

  ی سر و ته!  محمد نم  یدرد گرفته بود. از هجوم افکار ب  سرم

ا باشه. نم  نیتونست  ا  یهمه دروغ گو  همه رذل    نیتونست 

محمد بزرگ شده بودم. اون دل نازک و مهربان باشه. من با  

 .همه تضاد به ستوه اومده بودم نیبود. از ا
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بود.  تلفن خونه   یب نگاه کردم. پنج عصر  حوصله به ساعت 

از رو و زدم. اتصال    ی برداشتم و دکمه    زیم  ی زنگ خورد.  

 : الو...پناه؟  دیچی محمد در گوشم پ ی صدا

 بله_

 ؟  یحرف بزن ی خوا ی: هنوز هم نممحمد

 بگم ؟ یچ_

شه. االن دو روزه    یطور که نم نی. امیصحبت کن   دی: بامحمد

 !می دیکه هم و ند

 ؟ ی مگه حرفات و نزد_

  ی لیخ  م یباهم حرف زد  یامکی : چون پونه خونه بود و پ محمد

 شه  یسوء برداشت م  امکیتو پ  یعنیها رو نتونستم بگم.    زیچ

 من اشتباه متوجه شدم که گذشتت پر از اشتباهه؟  یعنی_
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ا  ی...ولی: نه. اشتباه هست ولمحمد . شهی طور که نم  ن یپناه! 

  امک یبار فقط در حد چند پ  هی زدم  رونیبعد از اون دعوا که ب

 ... که ستی. درست نمی با هم حرف زد

  خونه ایحرفش اومدم: ب ی رو

 :پونه رفته ؟محمد

  ی ا یخواستم بگم که ب یبهش گفتم بره چون م_

 صداش حس کردم  ی تو یتوام با شرمندگ  ی خوشحال یکم

 خونه ام   گهیساعت د می: تا نمحمد

پا   چقدر و  با    نییباال  و  زد  زنگ  افسانه  مامان  بودم.  کرده 

و     دمیبود حالم خوبه؟ و من مضحک خند  دهیپرس   یشانیپر

 .گفتم خوبم

پ  شبید   ی مهر  مامان ز  مان یبا  محمد   نب یو  گفت  اومدند. 

 کجاست ؟ 
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ام را    دهیو مامان رنگ پر  تیشدم. پونه گفت رفته مامور  الل

از محمد و درست غذا نخوردن گذاشت. بابا   ی به حساب دور 

خ گفت  وقت   یم  یحس خوشبخت   ی لیهم  پ  یکنه   مان یهم 

 .خوشبخت شد و هم پناه

  دمیجو یلب م من

قربان صدقه   یدر گروه خانوادگ   شهیاشرف هم مثل هم  عمه

تمام و پسرک    ی تک عروس همه چ  ی ام رفت. قربان صدقه  

 یبمن هم به ذوقش    د،یسر بزن  دیایعاشقش. گفت عمه جان ب

ب   یمحل نبودم.    یمحل  ینکردم.  بلد  رو  ها  آدم  احساسات  به 

 .گفتم حتما

  دش یکه اشک د  یدروغ گفتم. با دل خون گفتم. با چشم  اما

  ر ی گیهم صبح زنگ زد. گفت پ  یرعلیام  رو تار کرده بود گفتم.

 .شو الشیخیشاهرخ هست. گفتم ب ی  هیقض
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د  ال یخ یب  گفتم ، چون  نبود. چون   یپنهان  زی چ  گهیشو  برام 

محمد رو کشف کرده بودم و اون بعد از دعوا   ی تمام گذشته  

بار    نیا  یطوالن  امکی چند پ  ی زدن از خونه مجددا تو   رونیو ب

داده بود. ربط شاهرخ و اون دکمه    حیرو توض  زی صادقانه همه چ 

فهم رو  محمد  برا   دهیو  ام   ن یهم  ی بودم  خواستم   ی عل  ری از 

جواب  ریگی پ  گهید در  پرس  ییچرا  نباشه.  سکوت    دیکه  هم 

 گفتم ؟  یم یکردم. چ

سال  یم چند  محمد،شوهرم،  قاچاقچ   کیبا    یگفتم    ی گروه 

 ؟ صد ها نفر رو معتاد کرده دیکرده و ده ها و شا  یم ی همکار

داشته   ی خالف همکار  ی باندها  نیاز بزرگتر  یک یگفتم با    یم

نوع   کیو انواع مواد مخدر رو جابه جا کرده و دست به هزار و  

 کرده ؟  تیجنا

 .آزارم نداد ادی هم ز  یعل ریجز سکوت نداشتم و ام زی چ چیه
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ا  ی صدا  با زنگوله  با  برخوردش  و  در  که پشتش   ی باز شدن 

پ  زانیآو شد.  داخل  محمد   . آوردم  باال  و  سرم   راهن یبود؛ 

سبزش رنگ  ی به تن داشت .چشم ها  ی سرمه ا ی چهارخونه 

داد.وضعش    یم  یطوالن  ی ها  یخواب   یخون شده بود و خبر از ب

  بهتر از من نبود. نگاهم کرد و زمزمه کرد: سالم 

 ؟ ینیش یتکوم دادم  و به مبل  اشاره کردم : چرا نم ی سر

زانو هاش خم شد.  نگاه داغش    ی رو  یمبل نشست و کم  ی رو

 .صورتم متمرکز کرد ی رو  رو

کردم و منتظر بودم تا اون حرف بزنه اما    ی ناخن هام  باز  با

  منوال گذشت نیبه هم ی ا قهیزد. چند دقن یحرف

گرفتم من   میسکوت حاکم بر خلوت ما شده تصم  دمید  یوقت

 شروع کنم. لبم رو با زبان تر کردم: محمد 

 م یجلب شد. حاال نگاه در نگاه هم گذاشت توجهش
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خ_ پا  یلیمن  باال  و  حرفات  کردم.  راستش   ن ییفکر  کردم. 

کنار    ه یتونم با اصل قض  یاصال  نم  ی عنینتونستم  درکت  کنم.  

و دروغ هات اونقدر برام بزرگ   ی گناه در کنار پنهانکار   ن ی. اامیب

 ام ی تونم باهاش کنار ب یکه نم  نهی و سنگ

  ی وجودش گوش شده بود. با لحن آرام  ی مه  زد. ه   ینم  پلک

 ... ن یدونم پناه که ا یگفت: من م

 نگو. بذار حرفم و کامل بگم . خب ؟ ی زی لطفا چ_

 .آورد ن ییباشه پا ی را به نشانه  سرش

د  یهر چ_ کردم  حساب  طور  هر  کردم،  شه.   ینم  دمیفکر 

چون  بهت   یرو ببخش   سا یپر  ی محمد منم مثل تو ام. نتونست

 ام یتونم کنار ب ینم یدروغ گفت...من واقعا متاسفم محمد ول

 !شم پناه یپلک زد: متوجه منظورت نم یعصب

و تو د_ ا  ینم  گهی...د  گهیمن  بد  نیشه که   ادامه   . میطور 

 ...محمد یعنی
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ها هم    وارید  چی اش پنجره ها که ه  انهیو از غرش وحش  دیغر

 .دندی لرز

 : پناااااه محمد

 .در خودم جمع شدم مبل  ی تو

پناه ؟ من تو رو آسون بدست    یزن  یم  هیچه حرف  نی:  امحمد

 ...که اوردمین

 ...محمد_

و گذاشتم کنار. به خاطر   یاومد: من همه چ  کمیشد و نزد  بلند

 !تو

دنبال    یی. ادمایکن  یبا اون همه جرم و گناه زندگ  یتون  ینم_

  ی تون  ینم  گهیو گرفتن محمد. تو د   تیتوان که آرامش زندگ 

همه خالف    نیره چطور ا   ی. من تو کتم نمیباش  ی آدم عاد  هی

 !محمد ی کرد یو شونه خال ی کرد



Page 1171 of 1486 

 

باور هام نسبت به تو خراب شده.  عالوه بر همه    ی همه    من

  نشون دادن من ضیو مر ی ها دروغ گفتنت، پنهان کار  نیا

 ...ا که بتونم ازش بگذرم. من واقع  ست ین ییزایچ

  کنم ی: من جبران ممحمد

 ؟ یکن یم  یخودت و معرف ی ریم یعنی_

 ..ی:نه ول محمد

 !نداره یول_

   ی بر رونیب ی :حق نداردیرو کش فمیسمت در رفتم . ک به

گذشته    ی ها  ی کنه ازم. فقط گوه کار  ینم  ی دلبر  تییزورگو_

 کنه  یفکرم پر رنگ م ی ت و تو

 پناه  ی ریتند م ی : دارمحمد

 .شه ینم ی ز یبار و تند برم چ  هی نیآروم رفتم ا  شهیهم_

  و خراب نکن زی : همه چمحمد
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تونم    یکه بگذرم نم یخراب شده محمد ! از هرچ زی همه چ_

  ن ی ! تو ای نشون بد  یمن و روان  یخواست  یبگذرم که م  نیاز ا

به سر   یاون شبا چ  یدون  یندارم ! م  ت یتو امن  شی خونه ، پ

با روح   ی محمد ؟ اصال فکر کرد  یدونیم  یمن رفته ؟ تو چ

 ؟ یکن ی کار م یمن چ

شوهرم  من تو  کردم  به    ی ذار  ینم  ،یهمراهم  ،یفکر  اشک 

 ... تونم یتونم محمد. واقعا نم  ی... نمیول نهیچشمم بش

. به ستادیاسانسور کنارم  ا  ی خارج شدم. دنبالم اومد و تو  و

ها سکوت کرد . هر دو با زهرا    هیاز همسا  یکیخاطر حضور  

همسا پرس  هیزن  پارکمیکرد   یاحوال  به  رس  نگی.   می دیکه 

درب آپارتمان دوباره شروع کرد. دستم    ی و جلو  میاومد  رونیب

تنها    ی دار! حق نیچسبوندم: االن زن من  واری و به د  دی و کش

 ی بر ییجا

پ  پوزخند  به  ب  مانیزدم:  با  ادی گفتم   . بابا مفصل    د یدنبالم  با 

 راجع خواهرزاذش حرف بزنم 
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 !پناه  یکن یکار و نم نی: امحمد

به مچ دستم فشار وارد کرد. از دردش صورتم در هم جمع   و

 یییشد: آ

ب  فشار م  شی و  که  خودت  جان  به  کرد:   ی کجا  یدون  یتر 

 گهیمحمد د  هیار بشه  ماجرا خبر د  ن یاز ا  ی اگر احد  ،یمیزندگ

 !ی نیب یرو م

 .. عادت کردمنمیب یم گه ی محمد د هیهر لحظه دارم _

خونه بابات چند روز. تا حال و هوات عوض شه.   ی ری: مدیغر

 تی سر زندگ  ی گردیآدم بر م  ی بعدم مثل بچه  

کردم دستم که در حال خرد شدن بود   یزدم و سع  پوزخند 

 .بکشم. تالشم ناموفق بود رونی رو از دستش ب

 .و با بغض نگاهش کردم دمیدندون کش ری رو ز لبم

  مان یو پ   میاومد. هر دو به دنبال صدا گشت  نیبوق ماش  ی صدا

کرد. محمد آروم   یکه متعجب به حرکت ما نگاه م  میدی رو د
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گوشم گفت: فقط چند روز پناه! مشکل    ر یدستم و ول کرد و ز

 ...من و تو هم مشکلِ

 یصندل   ی رفتم و رو  مانیپ  نیاعتنا به حرفش به سمت ماش  یب

 .جلو نشستم

 :پناه ؟مانیپ

  دم یبلع  یکرد و با سخت  یکه گلوم رو سوزن سوزن  م  یبغض

 ؟ ی. خوبیو به لب هام طرح لبخند دادم: سالم داداش

 .متوجه نشد مانیبود اما پ دهیلرز  یکم  صدام

 کنه ؟ یم  نی: محمد چرا همچ  مانیپ

 شه یش  مانیاومد. پ  نیسمت محمد نگاه کردم. به سمت ماش  به

 .داد نییسمت من و پا ی 

 ؟  مانیپ ی : چطور  محمد

که پناه به من زنگ   یستی: قربونت. فکر کردم خونه نمانیپ

 .زد
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به حالش   ی فکر  هی  ادیخرابه. اآلنم شاهرخ م  نمی: نه ماشمحمد

 .سمت شما راحت باشه  ادیکنم. گفتم پناه ب یم

باز  یچشم  ریز نبود؛    ی گر ینگاهش کردم. مهارتش در  خوب 

از   یکرد و با خداحافظ  یهم صحبت کوتاه  مانیبود. پ  یعال

  ی به خونه حرف  دنیرا به حرکت درآورد. تا رس   نیمحمد ماش 

  ی گرامم مشغول کردم.  وقت  نستایو ا لینزدم. خودم رو با موبا

و من    دپارک کر   اطیح  ی رو تو  نیماش  مانیپ  میدیبه خونه رس

 زم یجلو اومد و بغلم کرد: عز  یخوشحال  ایداخل شدم. مامان  

 اتبه خونه  ی خوش اومد

 . انبار باروت بودم کی از درون مثل  ی زدم ول  لبخند

 ؟  ستیبابا ن_

 .مادر   ی . ظهر بهت زنگ زدم جواب ندادگهید  کمی  ادی: ممامان

 د ی متوجه نشدم ببخش_
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عزمامان نه  مزمی:  آخه  کنم.   ی.  خواستم   فسنجون درست 

خوب شد   گهیجا. د  ن یا دیایگفتم بگمت که امشب با محمد ب

 ! ی خودت اومد

 مهربونم ی دورت بگردم مامان مهر_

  ای : خدا نکنه. برو مادر تو اتاقت لباستو عوض کن و بمامان

جا سر    نیبه اتاق رفتم. دوهفته بود که به ا  ی گریرف دح  بدون

حوصله بودم.   یکسل و ب  یلیمدت خ  نیتمام ا  ی نزده بودم. تو

تمام    نیارشد بخونم و هم  ی شروع کرده بودم برا   یاز طرف

گذراندم.   یوقتم رو هم با کمند م  یکرد. باق  یوقتم رو پر م

حرف هام بود    دنی شن  ی برا  یخوب   ی   نه یآه...کمند...! کمند گز

برداشتم. شماره    لمیتختم نشستم و موبا  ی . رو کمند     ی رو 

رو گرفتم و منتظر موندم تا جواب بده. چند تا بوق خورد و  

 : جانم پناه ؟ دی چیگوشم پ ی کمند تو ی بعد صدا

 !الو کمند _
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ب  و ترس  یخواستم  اما  کنم  شروع  تمام  دمیمقدمه  گفتن   .

م  ی برا  قتیحق تمام  اون   شد.  یمحمد گران  با  قانون  حتما 

به کمند که   یم  ی د یبرخورد شد و  و گاز گرفتم  زبانم  کرد. 

احوال    ی کرد گفتم: راستش زنگ زده بودم برا  یمدام صدام م

 .یپرس

تموم   عیجوابم رو داد و مکالمه مون رو سر  یبا مهربان  کمند

  شهی نگاه کردم که هم  یو به سقف  دمیکردم. کالفه دراز کش

پر از ذوق    ی و گاه هم نگاه ها  د یو ناامخسته    ی شاهد نگاه ها

 ی ماجرا با خبر م  نیکس از ا  چی ه  دیو خوشحال من بوده. نبا

 .بدم هتونستم با محمد ادام یشد اما من واقعا نم

 .وارد شدند نب یتقه به در خورد و بعد پونه و ز چند

 ! هست نمیا رمی: عههه من هر جا مپونه

 !خب نیخونه ا ی ری: تو مدیخند نبیز

 خودمه ی عمو ی : خونه پونه
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جلو اومد و گونه ام رو   نبیزدم.ز  یرمق  یو لبخند ب  نشستم

 پناه خانوم ؟  ی : چطوردیبوس

  .ممنون خوبم_

 ی زن یبه ما سر نم گهی: دنبیز

هست کال حال و حوصله ندارم. درس هم دارم    ی دو هفته ا_

 ...گهید

 !که بهونه است خواهر شوهر جان نای: ا نبیز

 به خدا . رها کجاست ؟: نه دمیخند

  دار ی. منم اومدم به دششیموند باال پ   مانی. پده ی: خواب  نبیز

 معرفتم  یب ی خواهر شوهر و دخترعمو

 نگو ی طور نیا  می: به آبجپونه

 .داره  ادی : خاطر خواه هم که ز نبیز
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هم    نبیکنم. ز  ی تونستم تظاهر به خوشحال  ینگفتم. نم  ی زیچ

 شده پناه ؟  ی :طوردیفهم

  خونه  ی وارد عمل شد: کبکت خروس م  یمالماست  ی برا  پونه

  .زدم   ی پوزخند

رژ    کی پوستم زدم.    ی رو  ینشستم و کرم ضد آفتاب  نهیآ  ی جلو

رو به مژه هام  ملیو ر دم یلب هام کش  ی مات رو یلب کالباس

گرفتم و شالم    نه ی روحم رو از ا  یب  یعسل  ی . چشم هادمیکش

 .رفتم رونیبلند از اتاق ب ی شونه ام انداختم. با قدم ها ی و رو

 ن یا  ادیمادر ؟ امشب محمد از سرکارش م  ی ر ی: کجا ممامان

 کنه یم یزنگ زد بهش گفت امشب و اوک  یجا. مصطف

 بشه ؟ یگفتم: که چ  تند

 ؟ یچ یعن یم تعجب کرد: از لحن مامان

مامان با تو نبودم. من برم فعال.   یچی: ه دمیکش  یقیعم  نفس

  گردمیتا قبل هفت بر م
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 حاال ؟  ی ر ی : کجا ممامان

 ی رعلیام  دنیهم گفتم : د  نیهم  ی بودم برا  زاریدروغ گفتن ب  از

از خونه    یلب  ری ز  یتکون داد و من با خداحافظ  ی سر  مامان

 .خارج شدم. ساعت چهار بعد از ظهر بود و هوا گرم شده بود 

  ی رفتم. اون تنها کس  یعل  ریشدم و به دفتر ام  یتاکس  سوار

رها    ری درگ  مانی تونستم باهاش حرف بزنم. پ  ی بود که االن م

 .سرما خورده بود بیکه عج  یی شده بود. رها

ا  دم ی رس  یساختمان  ی بعد به جلو  قهیدق  ستیب   ر ی مکه دفتر 

راه پله به   قیشدم و از طر  ادهیدر اون واقع شده بود. پ  یعل

 زیکه پشت م  یی. وارد دفتر شدم و از آقادمیاول رس  ی طبقه  

  ر ی بعد ام  یرا کردم. کم  یرعلی ام  دنینشسته بود درخواست د

خوش من رو به داخل اتاق    ی اومد و با رو  رونی از اتاقش ب  یعل

رنگ  نشستم و به   یتوس  ی نفره    کیمبل    ی دعوت کرد. رو 

 .نگاه کردم یعل ریام
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  ی فقرا کرد ری از فق ی ادیخب چه خبر  _

برات   دیموضوع مهم هست که با  هیراستش    ری زدم: ام  لبخند

 کنم  فیتعر

  افتاده ؟ یکرد: اتفاق زیر چشم

  ست ین یمتاسفانه اتفاق خوب_

  یکن ینگرانم م ی دار :یرعلیام

 هم داره  ی: نگران دمیکش ینفس

 !نه ؟ ایشده  یچ  یگی : میرعلیام

  میگند زده شده به زندگ_

 نم ی . درست حرف بزن ببیکن  یم   میعصب   ی : پناه ! داریرعلیام

 یگ یم یچ

  ادته یو    ی کرد  ب یکه تعق  ارو یسر جام تکون خوردم : اون    یکم

  .میکرد داشیشاهرخ پ  ی خونه  ی ؟  همون که جلو
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 ؟ ی: خب که چیرعلیام

  دمیربط و روبطش به محمد و فهم_

 ؟ ی دیفهم ی: چیرعلیام

تو گذشته ش خ_ غلطا کرده. من شک    یلیمحمد... محمد 

قصه رو   یشد که پ  یمانع م  یدونم چ  یکرده بودم ها ! اما نم

 ... که دمیفهم ی. اآلنم اتفاقرمیبگ

 زد   شین بغضم

 پناه ؟  یگ یم  یبلند شد و کالفه نگاهم کرد: تو چ یرعلیام

خالف بود. دروغ    ی کار کرده ول  یدونم چ  ینم   قیهنوز دق_

که عمه   یبود محمد! همش دروغ بود . اون پسرک چشم پاک

گه نبود.قاچاق کرده، مواد فروخته، حروم خورده ،    یاشرف م

 ... یدونم! ول ینم

  شونه ام گذاشت : آروم باش ی رو رو  دستش
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! من آدم ول  ستمی ؟ من دختر جا زدن ن  ریکار کنم ام  یچ_

 ی زندگ  نیکار کنم با ا  یتو بگو چ  ی. ولستمیکردن و رفتن ن 

که گند زده شده     ییکار کنم با باور  ها  یکه نابود شده ؟ چ

 !توش؟

 ... دی: شایرعلیام

شد که خود محمد هم منکر   ی ! طور   ری وجود نداره ام  ی دیشا_

نداشت   یکه راه  ی بد طور  مچش و گرفتم. طور  یعنینشد.  

 یهمه چ  رشی جز پذ

 ...: تو االنیرعلیام

کردم ؟ حقم بود زار بزنم   یمقاومت م  دی. چرا با  دیترک  بغضم

باور  ی زندگ  ی برا از هم گس  ی و اعتماد و  شده بود.    خته ی که 

که   ی و غرور  یزنانگ  ی شده بود. برا  مالیکه پا  ی عالقه ا  ی برا

 .ازش نمونده بود ی زی چ گهید
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اش هق    نهیبرادرانه بغلم کرد و نرم نوازشم کرد. تو س  یرعلیام

 !زدم از درد و از مرگ

کم آورده    گهیکه د  یبه سر پناه تو اومده محمد ؟! پناه  یچ

 بود

 محمد اومده   ا یپناه، مادر ب_

و خودم   دمیتختم دراز کش  ی رو   عیحرف مامان سر  دنیشن  با

  یی زن دا  گهی: واال ددمیمحمد رو شن  ی رو به خواب زدم. صدا

 .بشه ز یاومدم  که پناه سوپرا  ییهوی

 . داخل فعال ای: بمامان

 ؟ ستی : خواب نمحمد

  بود داریکه ب شی ساعت پ میدونم واال . ن ی: نممامان

 : با اجازتون من برم تو اتاق محمد
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کن،  سه روزه که    دارشیهم ب  دهیاگر خواب.  زمی: برو عزمامان

 نم یکه ا  ی برگرد  تیجاست همش خوابه.  مگه تو از مامور  نیا

  بشه داریب

صحبتش رو با مامان   ی . محمد هم با تک خنده ا  دی خند  و

. درب دمیشن  یبه سمت اتاق رو م  ش یقدم ها  ی تمام کرد. صدا 

:  نشست  ن یزم  ی تختم شد و رو  ک یو باز کرد و داخل شد. نزد

 قهی. مال سه دقدمی واتس اپت رو د  دی... بازد  ی دار یدونم ب  یم

  بود شیپ

 نیهم داغ کرده! ا  لتیبرداشت: موبا  یعسل  ی رو از رو   لمیموبا

 .ی ری بگ دیجد هی دیخوره. با یبه درد نم  گهید یمیقد لیموبا

شده    ره یموند به صورتش که ت   ره یباز کردم و نگاهم خ   چشم

چشماش قرمز    ی دیگود افتاده بود و سف   شیچشم ها  ریبود. ز

 .بود

 !ی ال...الغر شد_
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 ؟  یشیزد: نگرانم م ی خند تلخ

 .جمع شدم یکم

 ؟ ی د یو تماسم و نم امی: چرا جواب پمحمد

 .شدم رهیخ  شی دوست داشتن  ی کردم و به سبز ها سکوت

 ها ؟ ستمیسه روز خونه ن یگفت  نایبه مامانت ا ی: الکمحمد

 .قشنگش  ی کردم و به سبز ها  یحرکات دستش نگاه م به

 !زنم ی: پناه با تو دارم حرف م محمد

محبت هاش تنگ شده بود اما   ی اعتراف کنم که دلم برا  دیبا

 .امیکه افتاده بود ؛کنار ب یتونستم با اتفاقات  یهنوز هم نم

 زایچ  نی؟ ا  ی د  ی با حرص گفت: چرا جواب تلفنم و نم  محمد

 ؟ ها ؟  یکن یم ی ، استور امنستاگریتو ا هیچ

 حوصله ندارم _

  ی رو دار  هیبق ی : حوصله  محمد
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 کنن  میخواستن روان  ینم هیحرص گفتم: چون بق با

 کنم  تی خواستم روان یقروچه کرد: من نم دندان

چند وقت و چند بار من و    یدون  ی ! م  ی کار و کرد  نیا  یول_

 یکمند بود م  ی جا   ی؟ اگر هرکس  ی روان شناس فرستاد  شیپ

  ؟ یفهم  یروانکاو. م  شی فرستادم پ

 وونه یکردم د  یفکر م  یروم بود وقت  ی چه فشار  یفهم  یم_

داره آدم به خودش اعتماد نداشته    ی چه درد  یفهم   یشدم ؟ م

 باشه ؟

کردند: من به خودم   س یصورتم را خ امان ندادند و    میها  اشک

اعتماد   یبه تو داشتم. به توِ لعنت  ی اعتماد نداشتم محمد ! ول

 !داشتم

 : پناهم محمد
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ا  یطور من و صدا نکن! حالم بهم م  نیا_ از  همه    نیخوره 

کار   یچ  یفهم  یکه نم  یی. از تو   یدروغ ، از همه سردرگم

  ی هم دار یعاشق ی و ادعا  یکنیم

 دوست دارم پناه : من محمد

 ی ادامه بد  یتون  یبهت اعتماد ندارم م  یمنم دوست دارم ول_

؟ نه... پس ولم کن. بذار تو حالم خودم باشم. بذار فکر کنم که 

 ! کار کنم یچ دیتوش و با ی که گند زد یزندگ نیا

  یحرفام ننشست ی : تو هنوز پامحمد

 چون بهت اعتماد ندارم _

ا  هر  خورد. به   یم  یکردم تکان   یجمله را تکرار م  ن یبار که 

  شه یاما محمد مثل هم  دمیشن  ی شکستنش رو م  ی وضوح صدا

دونست حرف زدنش حالم رو بدتر    یکرد چون م  یم  ی صبور

 .کرد یم

 برو محمد _
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 کنن  ی شک م نایا یی، دا یجا که بمون نی: امحمد

  خوب بشه ی طور هی دی. مهم حال منه که با ستیمهم ن_

ب  محمد رفته    هی  ای:  محمد  باز  بگو  برگرد.  باز  و  خونه  روز 

 ! تیمامور

گونه ام   ی نگاهش کردم. دستش و نوازش گونه رو  یکالفگ  با

 .دستش ، تنم رو گرم کرد ی و من چشم بستم. گرما  دیکش

که    ینم د  کیخواستم  نم  گه یشکست  کنم.  قبول   ی رو 

و شاهد خراب    سم یوا  ینازک نارنج  ی خواستم مثل دختر ها

زندگش با  م یدن  م  دیباشم.  بزرگ  و  با  یقلبم  توان    د یکردم. 

محمد رو متوجه   دیدادم. با  یو به خودم م  یبرگشتن به زندگ

 خواستم جا بزنم  یکردم.  نم یکردم و وضع رو درست م  یم

پ  ی رو  . نشستم  بنفش  نیآست   راهن ی تخت  تن   یکوتاه   به 

 .بود خته ی داشتم. موهام آزاد دورم ر
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؟ چون به شعورم   ی که خالف کرد  یکه منکر بش   ی خوا  ینم_

 شه  یم نیتوه

دونستم   ی. من اصال نمشهی اون مال دو سال پ  ی: نه ولمحمد

  ش ی بود. به خدا راه پس و پ  ری متوجه شدم که پام گ  ی و وقت

 ...وگرنه کهنداشتم 

 ؟  ی کرد یکار م یچ قایدق_

  داستانا نی: مواد مخدر  و  امحمد

 جناب مهندس ؟   ی بود یزدم :ساق پوزخند 

وقت    چ یمن ه  نه یداره؟ مهم ا  ی تیچه اهم   نا ی: پناه االن امحمد

فهمم   یخودم معتاد نشدم و مدت هاست گذاشتم کنار. من نم

  ی گرد  یم یدنبال چ

  دنبال کشف دروغ هات_
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 ه یخر شدم    گهی هزار تا آدم  د  هی! منم شب  ی: چه دروغمحمد

همه داد    نیکردم  بعدم توبه کردم و گذاشتم کنار. ا  ییغلطا

 !و هوار نداره پناه

 ؟ خوان از جونت  یم یپس اون آدما چ_

کنن که    یخوان گرو کش  ی. مدونمی دونم پناه نم  ی: نممحمد

برا از دست دادن ندارم.   ی چیه  گه یاالن د  یمنو برگردوننم. ول

 .ی دی. که فهمیخواستن تو رو بترسونن، تو بفهم یم

 چطور بهت اعتماد کنم ؟ _

کنن. منم قسم   یخوان گرو کش  ی: به جان پناهم اونا ممحمد

و    مونیبکنم. چون تو رو ، زندگ  یخوام غلط  ی خوردم که نم

 ! ی دوست دارم. اون موقع که تو نبود

باز  دمینفهم  منم وارد چه  دارم  ول  یم  ی که   . به خدا    یشم 

ا  نمیشدم. ا  مونیپش کاراست. هنوز   نیبگم شاهرخ هنوز تو 

 کنم بهش باج ندم ی م یخواد من و... سع یهم م
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 ؟  سیبه پل یکن ینم شونیچرا معرف _

 وفتمیتونم هم باهاشون در ب ی :چون مدرک ندارم. نممحمد

 کنن  ی م دیاونا دارن من و تهد یول_

 کنم ی: نگران نباش درستش م محمد

 ؟  ی چطور_

 : تو کارت نباشه فقط برام اخم نکن محمد

ه  تخت نشست و دستش و دور کمرم انداخت. سرم و ب  ی رو

لبم م  به پشت  بو  یسمتش چرخوندم. نفس هاش    ی خورد: 

 !ینکش  ی . قول داده بودی د  یم گاریس

 کشم ی م یستینگرانم ن ی: وقتمحمد

  اول ینگران خودت باش  دیخودت با_

 !یی:خودِمن ، تومحمد
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کرد. لب   یکوتاه  ی هاش و وسط دو ابروم نشوند و بوسه    لب

خ  ی ها دوباره  و  برداشت  و  شد:   ی   رهیداغش  هام  چشم 

 ؟  دیها نفس کش یعسل  نیشه بدون ا یم ی چطور

 گذشت ؟ ی سه روز چطور نیا_

  گذشت ادشونی: با  محمد

 کنه ؟  یاکتفا م  ادشونی_

 !کردن، نه  یبه زندگ  یکنه ول ی: اکتفا به نمردن ممحمد

بهت اعتماد کردم.   نیزم  ی رو  ی خدا  ی محمد من به اندازه  _

  تم یمن بعد از شکست دل دادم به با تو بودن. نکن با من... اذ

ول  بزن  تو گوشم  ازم.   ینکن محمد...  نکن  پنهون  نگو.  دروغ 

  و بهت بگم نیچقدر ا

واقعا بهشون رجوع   ستیتو گذشته الزم ن  ییزای چ  هی:  محمد

 یکن
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پ   یی زایچ   هی  یکه گذشته آره. ول  ییزایچ  هی_  وندینگذشته. 

بره اون شبا و اون   ادمیاالنمون. من چطور    یخورده به زندگ 

 کابوس ها 

. یتر نترس  شی که ب   شدمی: به جان خودت من منکر ممحمد

تو    یبودن که ه  تییو دا  یعل  ریام  نیا مدرک گذاشتن که 

دونم اون    ی. منم نگران شدم خب! آخه هنوزم نمی توهم زد

هست     یگفت  ی پاک شد. تو م  تیها چطور از تو گوش  امک یپ

به گذشته    یکنم ربط  الینبود. همون باعث شد واقعا خ  یول

 نداره  کهیاون مرت ی من و آدم ها  ی 

  ا یدن  هیکه     نیهنوز به عشقت و قسمت اعتماد دارم... با ا _

  رمیپذ یازت دلخورم اما م

  : دردت به جونممحمد

  خدا نکنه_

  شه یم ی عاد  زی همه چ ی : به زودمحمد
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 اد یشدن خوشم نم ی از عاد_

 ؟ ی دوست دار  جانی : پس ه دیخند

 !؟ یدون ینم_

نوک دماغم گذاشت و فشار داد:پس مواظب   ی رو رو   انگشتش 

 !خودت باش

شده بود. حضور محمد قلب . انگار که حالم خوب  دمیخند  زیر

که   ی میداشتم از تصم  یقرارم رو آروم کرده بود. حس خوب  یب

شه راحت پشت پا زد   ی نم  دمیاون سه روز د  ی گرفته بودم. تو 

 شیبود که ب  ی . محمد ، شوهرم بود. محمد مرد زی به همه چ

خوب بود  که بهش    ی کرد و  اونقدر  یدرکم م  ی تر از هرکس

 .فرصت بدم

کردم    ی صت به خاطر خودم هم بود. احساس مفر  نیا  البته 

 .پوچ بود  زیتونم. بدون محمد همه چ  یبدون اون نم

 تر منو به خودش فشرد و من  با ناز خودم و جمع کردم   شیب
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 ” و نود و شش صدیو دو  اسفند هزار و س ستیب“

  می. قرار بود به بازار برادیشده بودم تا محمد از سرکار ب  ادهآم

. با ذوق به سالن رفتم . به ساعت نگاه میکن  دی خر  دیع  ی و برا

گفته بود    شیپ   قهیدق  ستیبود. ب  قهیکردم. پنج و دوازده دق

زود تر   ی لیخ  دی با  عتاً یدانشگاه چمران هست و طب  ک یکه نزد

 .دیرس یها م نیاز ا

 یزنگ زدم که اپراتور خبر از خاموش بودن خط م   لشیموبا  به

  لش یتموم شده و موبا  ش یداد. با خودم گفتم حتما شارژ برق

ک وارد    فمیخاموش شده.  خارج شدم.  خونه  از  و  برداشتم  و 

 دن یو باز کردم و وارد تلگرام شدم. با د  لمیآسانسور شدم و موبا

چت    ی داده بود ، با کنجکاو  امیکه بهم پ  یناشناس  ی شماره  

 .برام فرستاده بود ی ا قهی پنج دق  ییدویو  هیرو باز کردم. 

ا  یرو دانلود کردم ول  ویدیو  لمیکه بازش کنم ، موبا  نیقبل 

 بود. جواب دادم: بله ؟ ی ناشناس ی زنگ خورد. شماره 
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 ؟  ی: الو پناه. خوبدی چیمحمد تو گوشم پ ی صدا

 ؟ ی ومدیچرا نشده محمد ؟  ی طور_

ن  زمی عز  ستین  ی زی :چمحمد   ر یساعت د  میخواستم بگم من 

  گمیاومده حاال اومدم برات م  شیپ یمشکل  هی. امیم

 شده خب ؟ یچ_

  ه ی  یو زدن. االن هم با گوش  می پناه. گوش  ستی ن  ی زی: چمحمد

 ی . گفتم خبر بدم نگران نش  زنمی بنده خدا دارم باهات حرف م

 ؟  ییبابا حاال کجا ی ا_

و زد جلوتر    میکه گوش   اروی  نی گلستانم.هم  مارستانی: ب  محمد

افتاده بنده خدا. با   هی  فیمن ک خانوم هم زده.  خانومه هم 

عالف    کمی  مارستانیرسوندمشون ب  گهیبودن. د  ادهیشوهرش پ 

 شدم

اشکال نداره. به کارت برس. من اومدم جلو آپارتمان ، االن _

 .گردم خونه یبر م
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 خونه م ایم گهی د کمی. من زمی: باشه عزمحمد

 منتظرتم _

  : قربانت خداحافظمحمد

 یباال را فشار دادم. با ب  ی را قطع کردم و دوباره دکمه    ارتباط

از آسانسور خارج شدم و وارد اتاقم شدم. لباسم رو    یحوصلگ

دو نفره نشستم.    ی کاناپه    ی رفتم. رو  گه یدرآوردم و به اتاق د

بود.   من پهن  ی قرار داشت که کتاب و جزوه ها   زیم  هیجلوش  

 .دادم یرو هدر نم  مخواندم و وقت یدرس م یبهتر بود کم

و خاموش کنم که با باز شدن    نترنتم یو برداشتم تا ا  لمیموبا

که دانلود شده    ییویدیتلگرام موندم. و  ی تو  دمی صفحه اش ، د

جوان   ی آقا  هیاتاقک بود که داخلش    کیبود رو باز کردم . از  

  ی کرد اما صدا  یم  اد یجوان داشت داد و فر  ی مشخص بود. آقا 

عصبان   ویدیو با  بود.  مخا   تیقطع  سمت  از   رفتی م  لفبه  و 

آن با  کیکنه.  ی حرکات دستش مشخص بود که داره دعوا م
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ادر نبود ، حمله ک  ی که تو  یمشت شده به شخص  ی دست ها

که    یبعد تلو تلو خوران به عقب اومد در حال  ه یکرد. چند ثان

بود و مرد با    یدستش رو به شکمش گرفته بود. دستش خون

  .شد نیپخش زم   یحالت دردناک

  یرخش ، خون تو  مین  دنیوارد کادر شد. با د  ی ا  گهید  شخص

خم شد و با ترس به   دهید  بیمرد اس   ی . رودی رگ هام خشک 

از دستم    یگوش  دمیسبزش و که د  ی اطراف نگاه کرد. چشم ها

 .دمیکش غیج ت یکرد و از عصبان دنیافتاد. بدنم شروع به لرز

 ها نگاه کردم  امکیرو بستم و به پ ویدیو

پدر    ی. ولیشناس  ی؟ نه نم  هیک   یدون  یمرده که مرد م  نیا_

  ض یمادر مردست    ی پسر جوون عصا  نیخانواده است. هم  هی

 هیساله است که همسرش بود.   ستیسر به دختر ب ی  هیو سا

خانواده رو داغدار کرد    نیشش ماهه داره. محمدِ تو ا  ی بچه  

  ! به خاطر حرص و طمع و پول
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به قلبم   ی زیکار کنم . چ  یچ  دیدونستم با  یبستم . نم   چشم

انداخت و روحم در انزوا خفه شده بود. هوا نبود.   یچنگ م

بلند شدم و عرض اتاق رو    یو هوا نبود. با کالفگ  دمینفس کش

با جنون  یط موبا  یکردم.  به  نداشتم  سراغ  در خودم   لمیکه 

ا و شماره  کردم   زده    ی حمله   زنگ  بهم  محمد  رو   بود که 

و صدا  بوق خورد  دو  تو   کی  ی گرفتم.  پ  ی مرد  : دی چیگوشم 

 ؟بله

؟  گفتم :  محمد  یبلند و شاک  ی خودم نبود و با تن صدا  دست

 محمد کجاست ؟

 ن ی؟ اشتباه گرفت هیمحمد ک دی ببخش_

  مارستانیکه تو و زنت و آورده ب  ینیهم_

  دونم از من جدا شد  یاها. من نم_
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داخل سالن خونه   تیحرص ارتباط و قطع کردم و با عصبان  با

  دار یچارچوب درب پد  ی توشدم. هم زمان در باز شد و محمد  

 د یوضع من شوکه شد و حرف تو دهانش ماس دنیشد. با د

  !لعنت بهت محمد_

 شده ؟ یکه چشم هاش تا ته باز شده بود گفت : چ  یدرحال

 ؟  ی:تو آدم کشت دمیکش غیج

 .بلندم عقب رفت ی کالم و صدا یرک از

 ؟ ی: تو قاتل دمیکش غیج

شش    ی بچه    هی  ی بار آرام تر گفتم: تو بابا  نیرفتم و ا  کشینزد

 ؟  یماهه رو کشت

شد و قلب من    ی م  ی دییشده بود و سکوتش داشت مهر تا  الل

 .سوزوند  یتر م شی رو ب

 هی: تو  دمیاش زدم و نال  نهیبه س  یآرام  ی پشت دست ضربه    با

 ؟  ی کرد وهیزن جوون و ب
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ها  ی   رهیخ چشم  شدم.  هاش  بود.   ییچشم  مرده  انگار  که 

  ی از حسش رو   ی جنگل سبز چشماش سوخته بود و نگاه عار

 .د یچرخ یصورتم م ی اعضا

  ست یدروغه ! بگو محمد من قاتل ن  لمی! بگو اون فیبگو نکشت_

  ؟

و سرش و به سمت صورتم خم کردم.   دمیکتش و کش  ی   لبه

ب توهم    نیدو سانت  پناه  بگو که   بود:  فاصله  صورت هامون 

 ی زد

آن خشک شده    ک یبا درد بست و باز کرد. لب هاش    چشماشو

لرز د  دمیبود.  کردم.مثل  رها  و  کتش  تو  وانه یو  خونه    ی ها 

پسر همسن و سال خودت و    ه یمحمد!    ی: آدم کشتدمیچرخ

ب  هی!  یکشت و  و    وهیدختر همسن من  م  هی کرده   ی بچه که 

 ! ی پدر کرد یخودت باشه رو ب ی تونست بچه 



Page 1203 of 1486 

 

سرد نشستم : اگر    ی ها  کیسرام  ی و رو  دمیخند   کیستریه

  ؟ گمیم یچ یدون یکاره است م یبهم گفتن شوهرت چ

 ی قاتله جوونا  گمی: مدمیکش  یها خطوط فرض   کی سرام  ی رو

 ا ی کنه    یمعتادشون م  ایمردمه. قاتل روحشون و جسمشون.  

 ! ارهی با چاقو دخلشون و در م

ام.   یسیپل  ی ها  لمیزدم : چون من عاشق ف  یعصب  ی   قهقه

 !عاشق مغز متفکر گروه دزد ها

 ؟ قاتل اعتماد کردم   ی حالت دادم : چرا به تو  رییشدم  و تغ   بلند

داد و دندان قروچه    یم  رونیو پرصدا ب  یرا عصب  شیها  نفس

 . کرد یم

  ی معتاد. تو  ی ! تو یعوض  ی ! تویاعتماد من و نداشت  اقتیتو ل_

 ! قاتل ی دختر باز !تو  ی مواد فروش. تو 

 : خفه شووودندیها لرز  وارید ادشیو از فر دی کش ادیفر
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خرت    گهیدارم. د  یبه حرفت احترام نم  گهیشم. د  یخفه نم_

فامبه خا  گهیشم. د  ینم چشم رو    گهید  زی چ  چیو ه  یل یطر 

  بندم ینم تیو بد ذات  یهرزگ

برد.   ی گریدستش بود که صورتم را به جهت د  ی ضربه  نیا و

محکم دستش   ی ضربه    ی صورتم سوخت و از گوشم از صدا

 ! یزنگ خورد. هم زمان گفت : د دهنت و ببند عوض

  ر ی که از شدت تحق  ی صورتم گذاشتم و با نگاه  ی را رو  دستم

شد   یشدن ، پر از حرص بود به دستش نگاه کردم. باورم نم

محمد س قدم  ی لیاز  باشم.   دراز   یخورده  و دست  برداشتم 

سرم انداختم.   ی و شالم را رو   دمی پوش  ی جلو باز  ی کردم و مانتو

 ! : گمشو تو اتاقستادیمقابلم ا

لحظه هم    هیگمشو کنار. من  حرفش حالم بهم خورد: تو    از

  مونم یقاتل نم  هیکنار 
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فرستم    یبست : حرفم و تکرار نکنم وگرنه تو رو هم م  چشم

 !ارویهمون   شیپ

 اد یکه به جانم افتاده بود ، فر ی زده نگاهش کردم و با لرز  وق

خوش کردم که برگشتم ! من احمق !   ی: دلم و به چ  دم یکش

 برو کنااار 

 زدم. فکم را گرفت:رو مخم نرو   شیبه بازو ی ضربه ا و

 : ولم کن کثافت هرزه دمیغر

 : ببند دهنتومحمد

کرد منصرف شدم ، به   ال یدر کنار رفتم و او چون خ  ی جلو  از

رفت.   آشپزخونه  رو  کیسمت  رو  دستم    ره ی دستگ  ی آن 

باد خود  با سرعت  ش و بهم رسوند  و هلم داد.  گذاشتم که 

 .خوردم ی تعادلم به هم خورد و سکندر

  زد: بتمرگ سر جات ش یشونیبه پ یمحکم  ی  ضربه
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هاااا؟ د   ؟یزن  یحرف م   ی طور  نیبا من ا  ی دار  یبه چه حق_

،  ی ؟ تو که مرد نبود ی من داشت ی کار به زندگ ی تو چ یعوض

 ؟   یکار به من داشت یچ ی تو که حروم خور بود

  محمد یمیانتخاب زندگ  نیتر احمقانه

 ...: انتخاب عاقالنه ات که مثل اشغال تفت کردمحمد

  نکرد انتیارش بهم خ_

  اریمن ن شی و پ  یالش زِی همه چ ی:اسم اون بمحمد

  انتینه اون! اون اصال به من خ  ییتو   یالش  زِی همه چ  یب_

کردن    ی تو نبود. که با نقش باز  لمیف  نمینکرد. اصال چه معلوم ا

بد  انتیاونو خ باعث جدا  ی کار نشون  اون بش  ییو  و  . یمن 

  .ادیازت برم یکه همه چ یفیاونقدر کث  یعوض ی تو

.  ی انداز  یجفتک م  نی هم  ی . برای : پس آمارش  و دارمحمد

  سر و پا یب ی با اون پسره  ی که بر

  ! به من تهمت نزن رتیغ یخفه شو ب_
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و تلو تلو    دینفس سر کش  کیدرآورد و    بشیج   ی از تو  ی بتر

 .خوران به سمت مبل رفت

  خوره محمد یحالم ازت بهم م_

  : ببند دهنت ومحمد

  میکار به زندگ  یکثافت چ_

  : ببر صداتو دی کش انهیرا وحش  کمربندش

شرف! سگ آرش شرف    یسر خوردم: ب  نیزم  ی و رو  دمی لرز

 !قاتل و دختر باز معتاد ی داشت به تو

صورت خم شده آن   ی و ضربه رو  دیو به سمتم کش  کمربندش

 ی کمربندش رو  گرید  ی و ضربه    دمیکش  ی بلند  غینشست . ج

گلو  میپهلو ته  از  آنقدر  محمد   دمیکش  غیج  مینشست.  که  

م  ی جر جا  شد.  سمت    ی ا  شهیش   ی ا  وه یتر  به  محکم  را 

سرم گذاشتم و چشم   ی پرتاپ کرد و من دستم را رو  ونیزیتلو

  .دمیاش را ند انهیوحش ات بستم و حرک 
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و وادارم کرد بلند شوم.   دیرا محکم از پشت سرم کش  میموها

  ی و ناله بلند شدم. من را به اتاق خواب کشاند و رو  غیبا ج

م کرد:  پرتم  تو  یتخت  رفت   ی دونم  آرش!    ش یپ  یآپارتمان 

 ...کثافت

  ه یبودم که در رو بست و قفلش کرد. با دو    امده یخودم ن  به

 ... ی ری: محمد! کجا مدمیسمت در رفتم و با مشت به در کوب

من و   ختنیبهم خوردن در خونه هم زمان شد با فرو ر ی صدا

 .زد  یکه با درد آزاد کردم. پهلو و صورتم سوز م  یی هق هق ها

چشم باز کردم. پشت در اتاقم خوابم برده بود. هوا   یکرخت  با

  دم ی که د  ییصحنه ها  ی ادآوری شده بود. بلند شدم و با    ک یتار

از داخل هال     لمی موبا  ی اتخت نشستم . صد  ی بغض کردم.رو 

کردم. نشد...   ی سنجاق  برداشتم و با قفل در باز  کیاومد.     یم

 دنیبودم. با شن  صلهحو  یو ب  یبه تراس رفتم. عصب   یبا کالفگ

  شدم .صداش کردم   دواریباال ام   ی زهرا در تراس طبقه    ی صدا
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 ی عز یتراس جلو آورد: عه پناه!خوب  ی و لبه  سرش

 دارم برات  یزحمت  هی ممنونم . زهرا خانم _

 .د یلرز یکه داشتم ، م یاز ضعف  میصدا

  .دلم زی : جون بخواه عززهرا

ش خرابه ،   رهیذره حالم بده. در اتاقم از داخل دستگ  هیمن _

موبا هاله.    لمیچفت شده.  م  هی تو  تماس   هی  یکش  یزحمت 

 برام  ی ریبگ

 زنگ بزنه آقا محمد  گمیحتما. االن به شوهرم م   زم ی:آره عززهرا

  زحمت ینه... محمد خارج از شهره. زنگ بزن داداشم ب_

 : باشه پس. شماره ش و بگو زهرا

نگو. خارج    ی زی رو گفتم و اضافه کردم : بگو به محمد چ  شماره

 شه یاز شهره االن دلنگرون م
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در    یعل  ریخبر داد که ام  قهیگفت و بعد از چند دق  ی ا  باشه

  ی شکر کردم و داخل شدم. لرز کرده روما هست. ت  ی راه خونه  

ساعت گذشت    می.نچوندمی تخت نشستم و پتو رو دور خودم پ

  ری اومد. متوجه شدم ام  یخونه م  رونی از ب  ییو سر و صداها

 .با قفل ساز اومده یعل

اتاق اومد.    یرعلی بعد درب باز شد و ام  قهیدق  چند به سمت 

شوکه    دنمیپشت در بود. در و باز کرد و داخل شد. با د  دیکل

 شده ؟  ی: صورتت چستادیخودش ا ی سر جا

 نوازش محمده  ی زدم: جا  ی پوزخند

؟ اصال   ی کار کرد  ی: چرت و پرت نگو. با خودت چیرعلیام

 !گفت حالت بده  یم هیهمسا  نیدر و روت قفل کرده ؟ ا یک

 حالم بده ؟   ستیمعلوم ن_

 ؟ شده ی: چیرعلیام

 کرد و رفت  یداد زد، کتک زد، زندان_
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 !از حدقه درآمده گفت: محمد ؟ ی چشم ها با

 ...محمد_

 ؟ یچ ی عنیمتورم شد:  شی شانی پ رگ

 یییی : آ دمیکش  غیپهلوم زد که ج  هیبا پشت دست آروم  و

 !شد یگفت: چ دهیترس یرعلیام

منو زده بعد   گمی: بخت م  دمیکش  غیدرد و بغض و حرص ج  از

  به پهلوم؟  یزنیتو ضربه م

 شه پناه  ی: باورم نمیرعلیام

 شه یخودمم باورم نم_

 ؟  تیبا زندگ ی کار کرد  ی: چیرعلیام 

نکرده بودم.   ی حرف و زد ؟ من که کار  نی. چرا ادی ترک  بغضم

ب  ی منظور آنقدر  اما من  از احس  ینداشت  اسات اعصاب و پر 

  ی :چرا چرت و پرت مدمیکش  ادیفر  تیبودم که با عصبان   یمنف
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کثافت  ِی. اون عقده اهیشعور یو ب  یاون آدم عوض ری ؟ ام یگ

 ...وقت نمن... دستم روم بلند کرده او یگند زد به زندگ 

جهنم    نیتا از ا  یکمکم کن  ی ا یساده رو بگو زنگ زدم تو ب  من

 .کنم داینجات پ 

پ  اتیمحتو هم  در  ام  سوزش  دهیچ ی معده  و  ناح  یشد    ه یدر 

 .حس کردم یشکم

اون    ک یاز    شتر یب_ بعد   ! شدم  افسرده  داغونم...  که  ماهه 

 ...کثافت

نمیرعلیام تعر  ی:  بر  یکن  فیخواد  بعدا   ی خونه    می،   ما. 

 .یکن  یصحبت م

  می حال به سمت در رفتم: بر یب

 ؟ ی خوا ینم ی ا له ی: وسیرعلیام

 و هاله . ت لمیفقط موبا_

  : باشهیرعلیام
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که درب باز شد و    میرفت  یبلند شد . به سمت درب خروج  و

بود نگاه   یعل  ری به دستم که در دست ام  یمحمد با نگاه برزخ

 ؟ دیری م ییکرد: جا

برم   یهم غضبناک شد: م  یرعلیطلبکارانه گفت که ام  آنقدر

 نوازشاتو درمون کنم ی جا

  کنم یجا درمونش م نی:هم محمد

چون هنوز به   ن؟ییپا  ارمیچرا فکت و نم  یدون  ی: میرعلیام

  کنم. پس بکش کنار یفکر م یلعنت ی حرمت ها

 نمونده یمن و پناه حرمت نی: بمحمد

 برمش  یدارم م نیهم  ی :برایرعلیام

 باشه که مردش هست  ییجا  دی: زن بامحمد

  ی و دار ششی پوزخند  زد : مرد؟!هه...از مرد فقط ر  یرعلیام

  : حواست به حرفات باشهمحمد
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  مگه تو حواست به رفتارت بود ؟_

 من و پناهه. به تو ربط نداره  نی: بمحمد

حتما امن تر از مردِ  :حتما ربط داشته که خبرم کرده.  یرعلیام

 !بودم  نشینماد

بچگمحمد کس  ی:  به  شوهر  و  زن  اختالف  مربوط    یکرده. 

  . ستین

شرفِ   یب  هی  ی: مشکل خواهرم به من مربوطه . وقتیرعلیام

  ! دست رو صورتش بلند کرده ، با من طرفه  رتیغ یب

 ؟ یهست یبا تمسخر و حرص گفت:  تو ؟ تو ک محمد

ناموس ها    یکه خوب بلده ب  یهمون انگار آتش گرفت:    ی رعلیام

  رو ادب کنه

 ! پدر ی: دهنت و ببند بمحمد

که باال رفته بود خطاب  ییسرخ شد و من با تن صدا یرعلیام

 !:  خفه شو محمددم یبه محمد غر
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 .به دستش وارد کردم   ی منقبض شده بود. فشار   ی رعلی ام  فک

 باز بشه  نیا ی تر تو رو  شی: برو داخل پناه. نذار روم  بمحمد

لحظه! حالم ازت بهم   هی  یخواد کنارت باشم. حت  یدلم نم_

و مشروبت ساختمون و برداشته !   گاریگند س  ی خوره. بو  یم

  ندارم تیجا حس امن  نیا

  : من حالم خوبهمحمد

ن  چیه_ و  نبوده  خوب  حالت  اعصاب  ستیوقت  مشکل  تو   .

 ! ی دار

 : پس رو اعصابم نرو محمد

، بعد حرف    دیاز سرت پر   یت: مس دمی رو کش  یرعلیام  دست

 بزن

  شده گفت : برو پناه دی کل ی دندان ها  نیاز ب یرعلیام
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  به یآرام و با صالبت گفت: من غر  ییخطاب به محمد با صدا  و

خانواده  نی. چون استمیخانواده هم ن نی. جز ایگیام راست م

 !هستند. محمد یخودخواه  ی همشون آدما

اش زد: به ارواح خاک بابام ، به جان   نهیبه تخت  س  ی ا  ضربه

  س ی پل  لی، صاف تحو  ی رو مخم بر  گهیبار د  کیمادرم قسم ،  

ت    هیتونم. جور کردن مدارک عل   یکه م  یدون  یدمت. م  یم

 ! رو هم بلدم

ماجرا    یعل  ریکرد. انتظار نداشت که ام  یمات نگاهش م  محمد

ام بدونه.  آسانسو   یرعلیرو  اومد.وارد  به سمت من  ر با غضب 

بعد از    قهیدق  کی رو فشار دادم  و    نگی پارک  ی. دکمه  میشد

از ساختمون پارک شده   رونیب   نی. ماشمیآسانسور خارج شد

حرکت    سانهمامان اف  ی به سمت خونه    ر یو ام   م یبود. سوار شد

 .کرد
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کردم االن از   یرو چنان محکم گرفته بود که حس م   فرمان

داد.   یپدال گاز فشار م  ی شه و پاش رو تا آخر رو  ی جا کنده م

 .بودم ده یکه داشت ، ترس ی از سرعت سرسام آور

 ر یام_

 !: خفه شویرعلیام

ها  بغ اشک  و  شدم  جمع  خودم  در  باز   میلعنت  ی کرده  سر 

  ی صورتم متو    مو یکردن. سوزش پهلوم تمام حرص و ناراحت 

 ز یمخمصه که داخلش بودم ؛ راه گر نیفرار از ا ی زد و من برا

 .نداشتم

______________________ 

 ” و نود وشش صدیو هشت اسفند هزار و س ستیب“

ا_ ا  ،ی دیکه از خودت نشون م  ی رفتار  نیبا    ام یم   مانیدارم 

 ...تنها راهش

 !: پناااهمحمد
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  همون بود که گفتم دنتیبخش ی تنها شرطم برا _

  ی هفته که جواب تلفنم و داد  هی: بعد از محمد

، بسم   یتون  یهفته بهش فکر کردم. تو هم فکر کن. اگر م  هی_

 ...اهلل. اگر نه هم که

 ؟ ی: اگر نه چ محمد

 انیپا_

 ه یعل  ری سر ام ری: همش ز محمد

بعد. به شرطم فکر کن. خوبم   ی و بذار برا   یخاله زنک  ی حرفا_

 فکر کن 

نممدمح فرق  ی:  چون  کنم  قبول  پذ  یتونم    ا ی  رفتنی نداره 

  شهی م یمتالش مینپذرفتن . در هر دو صورت زندگ

 دمی درخواست م رم یپس من م _

  نکن وونهی: منو دمحمد
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 محمد ؟  یزنیچرا حرف مفت م  گهی پس د یتون ینم یوقت_

 ...که  ی : چون تو حق ندارمحمد

  حرفش اومدم : خداحافظ ی رو

بزنه ، ارتباط و قطع کردم. چند بار    یقبل آنکه بگذارم حرف  و

حرف   دیفهم  یم   دیوجود نداره. با  یانیکرده بود که پا  دیتهد

که پشت    یرعلی هستند. سرم و باال آوردم و به ام  ی هام جد

 .کرد، نگاه کردم ینشسته بود و متفکر نگاهم م زشیم

  یصبر کن یکم ی خوا  ی: نمیرعلیام

 ست یدلسرد شدم  و حاال که اصال براش مهم ن  زیبه همه چ_

  زمیریواقعا بهم م گه یکه شرطم و قبول کنه، د

 ه یبیعج  طیفهمم. شرا ی: میرعلیام

 کار کنم؟ یچ دیبا_

  : به نظر من صبر کن یرعلیام
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  اصال حوصله ندارم_

روانشناس   ش یپ  گهی. دیتو خودت  یلیمدته خ   هی : کال    یرعلیام

 ی ر ینم

 نه_

 !کرد که  یکمکت م  یلی:چرا ؟ خیرعلیام

 ! ریحوصله نداااارم ام_

 !: باشه بابا چتهیرعلیام

 یام گذاشتم : تپش قلب دارم... نفسم م   نهیس  ی رو رو  دستم

  رهیگ

 ؟ ی طور شد نیباره ا نینگران بلند شد: اول  یرعلیام

 طور شدم  نی هفته ا نیتو ا  ی نه. چند بار_

 ؟  ی: دکتر نرفتیرعلیام

 نه_
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 ؟  هوی دی:چرا رنگت پریرعلیام

چقدر !   ی عرق کرده ام گذاشت : سرد  یشانیپ   ی و رو دستش

  دکتر  میپاشو بر

  ستین میزیخوبم چ_

و   دی. کتش رو پوش ختی اخمش دلم ر ی کرد و از جذبه  اخم

حرف اضافه بلند شدم. ضعف کرده بودم   ی. بستادیدر ا ی جلو

اگر   شدیو حتما علتش افت فشار بود. اشتها نداشتم و خوب م

 .کردند  یم زیسِرُم  برام تجو کی

بخش  . به  میشد  اده یو پ   ستادیا   مارستانیبعد مقابل ب  قه یدق  ده

رو انجام داد.خلوت    رشیپذ  ی کارها   یرعلیو ام  میاورژانس رفت

 ی صندل  ی کرد. رو  تمونی بود و پرستار به داخل اتاق پزشک هدا

  نشستم

  دیی : بفرماپزشک

  شهیتپش قلب دارم و بدنم سرد م _
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 ؟ ی که ندار  ی: مشکل قلب یپزشک

 نه_

 :چند وقته ؟پزشک

 هفته کی حدودا _

 تکرار ادرار ؟  ای: سوزش ادرار پزشک

 و ضعف  یخستگ ،یفقط تکرار ادرار، کسل _

 ؟ یستی: کم خون نپزشک

  .نه_

 : باردار چطور ؟  پزشک

تر  حس ضعف    شینگاه کردم. ب  یرعلیکرد و به ام  خی  بدنم

 .کنه  ی ریکردم و دکتر دستم و گرفت تا فشارم و اندازه گ

 ؟ ی ستیباردار ن ی. گفت نهیی : فشارت هم پاپزشک
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کرد تا حساب و کتاب کنم. پزشک که سکوتم   ینم  ی اری  ذهنم 

 : خانم با شمام ؟  دی؛ دوباره پرس دیرو د

 دونم ینـ...نم_

نبود اما   یجواب درست  ”دونم  ینم“متعجب شد.    یرعلیام  نگاه

 .نداشتم امروز چندمه  ادی  هیدونستم. اصال  یمن واقعا نم

انجام بده.   سمینو  یم   شیآزما   هیخب برات    یلی: خپزشک

 .یباردار باش  دیشا

 نه_

 نگاهم کرد  متعجب

 .ترسم یاز آمپول م_

  نگفت ی زیچ

دارم نه    ار یبچه ها با عجز و مظلومانه گفتم : آقا من نه و  مثل

 ! تهوع 
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بپزشک بعدا سراغت  افسردگادی: خب ممکنه  و   یو کسل  ی. 

سونو   هیطور تپش قلب و تکرار ادرار هم از عالئم هست.    نیهم

خودمونم   مارستانیب  ی انجام بده ، تو  سمینو  یبرات م  یگراف

 .دنیانجام م  عیهست. سر

 ی در دستم تو  ی جواب سونو گراف  ی ساعت بعد با برگه    کی

 ی رو م  یمادر شدن به پناه  دیکه نو  ی قدم زدم. برگه ا  اطیح

درون    ی پنج هفته ا  نیپناه و تنها مونده بود. جن  یداد که ب

م نفس  پ   د یکش  ی من  روز  هفت  من  رو    شی و  پهلوم 

خواست    یپدرش گذاشته بودم. کجا م  اریسخاوتمندانه در اخت

 .؟!دستم و رو شکمم گذاشتم یهمه آشفتگ  نیا ونیم ادیب

لوب  پرستار بود  گفته  و  بود  داده  نشونم  رو  برگه  ذوق   ی ایبا 

 !درونت  زندست 

 !من ِیپنج هفته ا  ی ایمن...! لوب  ی ایلوب

 : پناه یرعلیام
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 یزبانم بند اومده بود.مغموم شده بودم .  نم   یعن ینزدم.  یحرف

خبر مادر شدن    دن یکار کنم.کدام زن از شن  یچ   د یدونستم با

 !شد ؟ یمغموم م

 به سر پناه تو اومده ؟  یچ ین یب ی! ممحمد

پا  ای: بیرعلیام   م ی بر  ای. بنهییدکتر برات سرم نوشته. فشارت 

 بزنش 

 .جان به دنبالش رفتم یجسد ب کی مثل

  ی . هر بار سعمیها بود  بهیخونه و با محمد مثل غر  برگشتم

  ی خانوادگ  ی ها  یدادم. مهمون  ی بزنه ، اجازه نم  یکرد حرف  یم

با    ی . چند روز  میرو گذروند  ی چند روز  یشی و  نما  میو رفت 

. میخودمون  اومد   ی . بعد به خونه    میخانواده مسافرت رفت

با  یب که  باالخره  رفتم.  بوم  پشت  به  محمد  به   ه ی  دیتفاوت 

 .کردم  یم ی فکر
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. محمد  از  یبش  کیبهش نزد  دی، با  یبردن سخت  نیاز ب  ی برا

دادن من دست برنداشته بود. خودم هم دلم    یآشت   ی تالش برا

 نیم اما ازش ناراحت بودم. از اکن  تشیهمه اذ  نیاومد ا  ینم

با  شینما   ی زنگ  ایکردم.    یتمومش م  دیخسته شده بودم و 

 !روم یروم  ایزنگ 

 پناه؟ _

 یکوتاه مشک  نی آست  راهنیو برگردوندم و نگاهش کردم. پ  سرم

 . جذب تنش بود 

 ؟ یحرف بزن ی خوا ی: هنوزم نممحمد

 !محمد_

 ! یجانیه   چیه یکرد. خسته و ب نگاهم

  میاتفاقا خواستم حرف بزن _

  سکوت منتظر موند تا ادامه بدم در

 ؟  ی به شرطم فکر کرد_
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  خواست ی: فکر کردن نممحمد

 ؟یچ یعنی_

 ؟ یکنی کار م ی: شرطت و قبول نکنم ؛ چمحمد

 رمیدهانم رو قورت دادم: مـ...مـ.. آب

 ؟ یسادگ نیبرنده شد :به هم نگاهش

  ستین ی شرط ساده ا نیا_

تمام شدنِ   یعنی. انجام شرط تو  ستیمعلومه که ساده ن:  محمد

 !من

 بحث ندارم  ی حوصله _

 !یشه همه چ ی: پناه! درست ممحمد

پ   ستین  یدرست شدن  گهینه د_ راه  ما جدا    ی رو  شی تنها 

 !شدنه

 نکرد  هیاصال حرفم و تجز  دینکرد. شا ریینگاهش تغ  رنگ
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  ی به جا   نیکه توش اعتماد نباشه و طرف  یموندن تو زندگ_

 !بهم بدن ؛ وقت تلف کردنه محمد  یعشق و آرامش فقط ناامن

 ی   ره ی خسته اش خ  ی که عضالتش منقبض شد . سبزها  دمید

 .لب هام مونده بود

 ...که ی ری پذ یتو هم نم ی محمد ول ستی برام آسون ن_

 !محمد_

.  میشاهرخ تعجب کرد  دنیو با د  میمرد ها دو برگشت  ی صدا  از

به سمت در پشت بوم  رفت .    ی محمد بدون واکنش اضافه ا

شاهرخ  به سمت مخالف  پرت شد. شاهرخ    ی آن با ضربه    کی

به سمت من هجوم آورد و من با ترس عقب عقب رفتم. به دو 

د که  آجر  دورچ    واریتا  چسب  نیکوتاه  ؛  بود  بوم  ده  ی پشت 

 .وار به محمد نگاه کرد دیو تهد  ستادیبودم.شاهرخ کنارم ا

 .برداشت اما با حرف  شاهرخ ، ساکن موند زیخ  محمد

 !دم ی هلش م  ی ا ی: به جون پسرم جلو بشاهرخ
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  . کردم و بدنم سست شد عرق 

 !! پناه ، ناموسمهیقم ی: پست فطرت تو رفمحمد

  ی کش  قیکه رف   ی دون  ی. م  ستی کار رابطه مهم ن  ی : توشاهرخ

 !ازیامت یعنی

 !ه: حروم زادمحمد

و   ی ایب  دیبا  ایدستش رو نقطه ضعفته.    گهیجا د  نی: اشاهرخ

 میبری پناه و م ای

 دی کش   یدرونم داشت نفس م  ی ا یکبود شده بود !  لوب  محمد

 .منقطع شده بود میو من از شدت استرس نفس ها 

 محمد انداخت: امضاش کن  ی جلو ی کاغذ

  دمیباج نم یسگ  چی: به همحمد

صورتم گرفت و خطاب به محمد گفت    ی جلو    ییچاقو  شاهرخ

فشار    ه یلرزه.    یندارم به قرآن  ! نگاش کن! داره م   ی: شوخ

  کوچک بدم ، افتاده
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: برو کنار جان بچت. من...من حالم    دمیکش  غیو ج  دمی لرز

 بده

صاحب    یکنار نوک اون ب ریبگ  زی همه چ  یزد : ب ادیفر  محمد

 ؟  ی کار به زنم دار یناموس! چ یب یو! تو با من طرف 

  از خودم ندارم ی که من اراده ا یدون ی: م شاهرخ

شدن لذت    کهی اون مرت   ی کثافت از برده    ی : من مثل تومحمد

  برم ینم

 و لذت ببر  نی: پس مرگ پناهت و بب  شاهرخ

 ......دوکی:  دیگونه ام کش ی رو یش یرو نما چاقو

 ... : من حامله ام!  جان بچت دمیکش غیج

 .جا خورد و شاهرخ مات موند محمد

که حواسش پرت   یها به سمت شاهرخ  یمثل وحش  محمد

  ن یچ   واریشد. کنار د  ری برداشت و باهاش درگ  زیشده بود خ
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نشستم و زانو هام و تو بغلم جمع کردم. اشک هام قطره قطره  

 .کرد یمحمد حالم و بدتر م دن یو د ختندیر

لرزد. آروم وارد ساختمون شدم و با عجله    یهنوز هم م  بدنم

  ش ی آرا  زی به واحد خودمون رفتم. داخل اتاق شدم و  کنار م

 ی که رو  مونیعروس  یشدم به شاس  رهی. خواری دادم به د  هیتک

 .مقابلم بود وارید

م و  زد. مانتوم و درآوردم و شال یگرما  حالم و بهم م  احساس

. دیرس  ینافم م  ی رنگ  تنم بود که تا باال   یهم انداختم. تاپ آب

 .نگاه کردم  مونیو دوباره به عکس عروس دمیکش  یپوف یوقت

دونم    یشاهرخ رفته. نم  دمیبهم خوردن در خونه فهم  ی صدا  با

 نه ایمحمد بهش باج داده بود  تیدر نها

اتاق   اتاق خبر از ورود محمد به  ر یج   ریج  ی زدم و صدا  پوزخند

م ن  یرو  ها  ینگاه  میداد.  دکمه  انداختم.   ی باال   ی بهش 

 .کنده شده بود راهنشیپ
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 زد: چند وقته؟  یو لبخند کج  ستاد یوا رفته جلوم ا  ی قدم ها  با

به گردنش    یرنگ و رو رفته اش بود . دست  ی به لب ها   نگاهم

 : پناهم ؟  دیکش

و   دمیخسته اش ، شور د  ی و باالتر آوردم و تهِ سبزها  نگاهم

درون    ییهمتا  ی عشق ب  نیمرد که چن  نی. من با ادیقلبم لرز

 !کردم ؟ یبود ؛ چه م شی چشم ها

 !محمد یِ: زندگمحمد

 .کش اومد اما لبخند نشد یکم لبم

 !: مامان شدنت مبارک همه کسممحمد

گونه ام   ی رو  انشیو جر  خت یقطره اشک سمج ر  گهیبار د  نیا

که به صورتم خورده بود ؛   ی کمربند  ی باعث سوزش شد. جا

 .کرد و مشخص بود یهنوز هم درد م 

 صورتم گذاشت: بشکنه دستم   ی و رو  دستش

 خند زدم:به خاطر بچه ؟  تلخ
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 به خاطر  بچه ؟  ی. تو مگمیم  نوی:دو هفته است دارم امحمد

 حالم بده ,_

حاالت    نی. ا  زمیعز  یشیخانومم. خوب م  یشی : خوب م محمد

 ه یچ  ی برا دمیو فهم

از غم صورتش   ی زیکنج لب هاش  نشسته بود اما چ ی لبخند

 .شد یکم نم

 : چند وقته ؟محمد

 زدم: شش هفته  لب

 ؟ ی دیفهم ی! کمیماه و ن کی : محمد

  هست ی هفته ا هی_

 !بهم ؟ ی: پس چرا نگفتمحمد

 نزدم  یحرف
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وقتمحمد نظرم   هیبق  ی:  به  بشن.  خوشحال  چقدر  بفهمند 

ا ا  نیحکمت خداست وسط   ، دلهره  که    ن یهمه  کرد  و  کار 

رشته   هیمن و تو    ن یب  گهیعشق به خونه مون برگرده. االن د

پسرمونه! تو دوست    ایمحکم وجود داره و اون دختر    یلیخ  ی 

 باشه ؟ یچ ی دار

 !محمد_

چانه ام گذاشت و اون رو    ری.  دو انگشتش رو زدی ام لرز  چانه

 ؟  میزندگ  هیباال آورد:چ

 د ی ترک بغضم

 نکن پناه  هی: گرمحمد

 یباش  ی قو  دیبا   ی مامان شد  گهیرو گرفت و فشار داد: د  کتفم

ب  ی رو  فشارش ام  جمع    شیشونه  صورتم  درد  از  شد.  تر 

 ؟ چطوره  یفسقل  نیشکمم گذاشت : حاال  ا  ی شد.دستش و رو 

 رفت ؟  ادتینگاهش کردم : انگار  ضیغ با
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 و؟  ی: چمحمد

 !دستش زدم : باال پشت بوم و ریز

کار   یچ  میگفتم: تو با زندگ  هیصدام و باالتر بردم و با گر  یکم

با من    ی؟ چه طور تونست  یهست  ی ؟تو چه طور همسر  ی کرد

 ؟ یعوض یچه طور تونست  ؟ یکار و کن نیا

که تو صداش پنهان بود؛ گفت:    یرو نوازش کرد و با بغض  موهام

 ...شهیمن دوست داشتم هم

 !بهم دست نزن گهیزدم : د  پسش

 : نخواه از منمحمد

 ی چون کثافت شه یچندشم م_

  ادش یفر  ی کنارم زد. از صدا  نهیکوره در رفت. با مشت تو آ  از

تو    ی: لعنتدمیچسب  واریشده بود.به د  ی. دستش خوندیتنم لرز

! به. خواست خودت  ی ! با زور زنم نشدی، قانون  ی! رسمیزنم
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دوست    انتیبود! خ زنم نکردم!  اآلنم   تو یداشتم!  ام  بچه   ...

 ...دست نزن یگی م ی خور یشکمته. پس گوه م

 .کردم یحرص نگاهش م با

 طور به من نگاه نکن نی:ادیدو دستش سرم و گرفت و غر با

 ...کرد کیو صورتش و بهم نزد 

 .. تنم عرق کرده بود دیچ یشکمم پ ی تو ی درد

دلم    ر یخون دستش ز  ی شوهرم بود اما حالم خوب نبود... بو 

 ...زدیم

 . مماس لبم شد و من چشم بستم لباش

ا  یاحساس ضعف م  ول  نیکردم.  بود    ی نم  یمرد شوهر من 

  ی خون  ی تونستم  بوسه اش رو تحمل کنم.حس کردم از  بو

 .شه یبود ؛داره حالم بدتر م دهی چی که تو اتاق پ

 ! ستی: ولم کن حالم خوب ن دم یتر برد.نال نیی و پا  صورتش
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که لبم    ی شکمم ناله کردم و درحال  ر یتفاوت بود. از درد ز  یب 

پر    ی ها  کیسرام     نیب  زدیگرفتم چشمام دو دو م  یو  گاز م

 .انشیستبر و عر نهیو  س  یخرده و خون شهیاز ش

 پناه جان_

ن  نیا  . کوتاه    ی خواستمش! نم  ی. نمومدیبار به ستوه آمدم 

گذشته   تمام  نم  ی توانستم  کنم.  فراموش  را  اش   ی مسخره 

توانستم تفنگ    ی را فراموش کنم. نم  شیتوانستم تمام دروغ ها

جان و  را  سرم  د  یپشت  امن  گریکه  فراموش   تیدر  را  نبود 

 !توانستم یکه نم قتایکنم.حق

م_ ب  یخواهش  ا  شیکنم  اذ  نی از  راحت   تیمنو  بذار  نکن! 

 !باشم

  ن ی:ا   د یشکمم کش  ی تر اومد و دستش رو نوازش گونه رو  جلو

 !هر دومونه پناه ی بچه 

  دستش تقال کردم ریز
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  میش ی آمدنش جدا م  ا یبعد از به دن_

  طور  نیپناااه نگو ا_

  تو وجودم رفت یترس و ناامن گهید_

  کنم ی: نترس . درستش ممحمد

 ؟  ی چطور_

تا جلوشون    دمی!لوشون م  سیپل   شی پ  رمی: فردا...فردا ممحمد

 رن یو بگ

  یافت یم ر یکه خودت هم گ  ی طور نیا_

طور تاوان    نیبرو خالفات و جبران کن. ا   ی: مکه نگفتمحمد

  دمیگناهم و م

 ؟ یگی راست م_

 نگاهم کرد  یبخش نانیلبخند اطم  با

  .مونم  یمزندان ، هر چند. سال! به خدا منتظرت    یوفتیاگر ب_
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 ؟یگیم ی: به بچمون چمحمد

 ؟  یچ یعنی_

 بابات زندانه ؟  یگی: ممحمد

 !محمد_

 بهش فکر نکن , فقط بخند برام  الیخ ی: بمحمد

 .زدم  لبخند

 !؟ رهیهم م ری: گفته بودم عاشق تو دهن شمحمد

 ...ی گفته بود_

 : گفته بودم که نفسم به نفست بنده ؟ محمد

 ...ی گفته بود_

  کنم یو تموم م   زیفردا همه چ: محمد

 ...فردا نه_

 ؟ ی : پس کمحمد
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و به    یسونوگراف  می. بذار فردا باهم برشمیچند روز بمون پ  هی_

. اون وقت برو که اگر نشد  میگوش بد  امونیلوب  نیقلب ا  ی صدا

 ی دلتنگ بچه نش ادی، ز میآزادت کن قهیبا وث

که دل کندن از    یدون  ی. م  شمی : فردا نرم باز دو دل ممحمد

 !تو سخته

  میطلب  یم تیاز اون خانواده حالل  میر یاصال نرو... م_

راجع   گهیپناه! د  یمن  زیلبم گذاشت: همه چ  ی و رو  انگشتش

 ! فردا حرف نزن. االن و بچسب

 ؟  بهیعج  یلیما خ ی تو رابطه  یچ یدون یم_

 :هوم؟ محمد

به جون    میافت  یم   هیاول  ی انسان ها  هی! شب  مونیقهر و اشت_

و   ها  کیهم  روشنفکر  مثل  م   ی آن  لبخند  به هم    ی معاصر 

  میما اسکل گهیراست م  مانی. پمیزن
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، اسکل بودنه؟ اگر    کشهی هم پر م  ی دلمون برا  نکه ی: امحمد

  باشم ایآدم دن نیآره بذار من اسکل تر

 !تونم نبخشمت یمن از تو هم اسکل ترم چون نم_

 .شد دهی چیو دستش دور کمرم پ  دیخند

______________________ 

 ” و نود و هفت  صدی هزار و س نینه فرورد“

 دیدستم بود رو بوس  ی که تو یقرآن

 ن نباش محمد . دل نگرا رهی انشاهلل که خ_

  یکه تو نباش  هیمال وقت  می: دل نگرونمحمد

  من هستم_

  دونم ی: ممحمد

 دوست داشتنمم موندم  ی پا_
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شکمم گذاشت: دوست دارم   ی و دستش و رو   دیو بوس  میشانیپ

 یدختر باشه. شکل تو! چشم عسل

  شهیزدم : قول بده درست م   لبخند

 : قول محمد

  میسازیو با هم از نو م ی گردیقول بده برم_

 نفسم دمی : قول  ممحمد

  دمیمنم قوا م_

 ؟ ی: چه قول محمد

  ارمیبرات ب یدختر چشم عسل هیکه _

و عطرش و رو تا عمق   دمشیی و دوباره بغلم کرد. بو  دیخند

بودمی هام کش  هیر م  یمردانگ  ی .  و من   ی و عشق  داد. رفت 

 .کردم یبغضم رو پشت پنجره خال
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گرفتم آماده    می و حس نکنم تصم   شی خال  ی که جا   نیا  ی برا

 یبشم و به مطب کمند برم. ساعت ده صبح بود.شلوار مشک

سرم    ی و شالم را رو  دمیپوش  یشمیبلند    ی چسبان با  مانتو

لب هام   ی رو  یضد آفتاب زدم و رژ لب کالباس   یانداختم. کم

  خند .لب دمیابرو هام کش ی زدم و مداد رو نرم تو ملی. ردمیکش

  ی کردم به دلشوره هام فکر نکنم. اسپر  ی زدم و سع  ی پر استرس

رفتم. ابتدا با تلفن   یو برداشتم.به سمت خروج  فمیزدم و ک 

  .زدم رونیثابت خونه آژانس گرفتم و بعد از ساختمون ب

و من  دیکه آژانس از راه رس دیتر طول نکش شی ب قهیدق چند

 ر ی بود. در تمام طول مس  یمسن  ی شدم. راننده آقا  دی سوار پرا

کردم و اون حس نا    یخودم حس م  ی رو رو  ی نگاه  ینیسنگ

ساختمان مورد نظر توقف کرد و    ی تو وجودم بود. جلو  یامن

 .شدم ادهی پ هیبعد از پرداخت کرا

توسط آسانسور به مطب کمند رفتم و داخل سالن انتظار   عیسر

 شدم



Page 1244 of 1486 

 

 ! به به خانم فرهمند_

 لبخند زدم  یمنش به

 ! طرفا نی : پارسال دوست و امسال آشنا خانم! از ایمنش

 . خانم دکتر هست ؟میبود ری مقدار درگ هی گهید_

درگیمنش نم  ی ر ی :  آدم  به  کردن  فکر  وقت  نه   یخوبه.  ده. 

  ی جلسه داشت برا   هی.  ادیم  گهیساعت د  می. تا نستین  زمیعز

  یستیبهز ی بچه ها

 جا منتظرش ؟  نیتونم بمونم ا یم_

عزیمنش پ زمی :آره  آخر  طبقه  برم  من  فقط  خانم   ش ی. 

  .خانم دکتر سپردهی سور

 جا هم نیا رهیحوصله ام سر م _

  باال ایتو ب ومدمی. نامیم ی ا قهیدق:پنج یمنش

 و رفت دی به صورتم پاش ی لبخند
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 ی گذشت اما برنگشت. حوصله ام سر رفته بود. تو  قهیدق  ده

تلفن مطب به خودم اومدم. دوبار کامل    ی فکر بودم که با صدا

  ری گ غامیپ ی رفت رو زنگ خورد و بعد

که جواب   ی؟ کار واجب دارم دختر تو کجا رفت  ییکجا  م؟یمر_

 ...و ی دینم

 رفتم. تلفن و برداشتم   زی کمند بود. بلند شدم و پشت م  ی صدا

 الو...کمند؟_

 !م؟ی: مرکمند

  .من پناهم _

 ؟  یپناه! خوب_

 .رفته باال  می. مری تو نبود دمی. من اومدم د  زمیممنون عز_

 ن یجواب نداد من موندم ا  شمی ؟گوش  اد یم  یبابا ک   ی : اکمند

 ...جا عالف که 
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 اروم باش. برم باال صداش کنم ؟_

  زم یزحمت عجله کن عز  ی: آره دستت درد نکنه. فقط بکمند

 باشه. قطع کن برم  باال _

  . فعالزمی : باشه عزکمند

 ی قطع شد و من با عجله توسط آسانسور باال رفتم. جلو  ارتباط

مر  ستادمیا  ی سورمطب خانم   قض  میو  و  رو    هیرو صدا زدم 

تعر ا  فیبراش  اسانسور  کنار  وقت  ستادیکردم.  د  یو   د یکه 

؛ با دو به سمت پله ها رفت. حوصله از پله  ادی آسانسور باال نم

 .ادی ب تا باال ستادمیرفتن نداشتم. کنار اسانسور ا

راه   دنیضرب گرفتم. سرم و چرخوندم و با د  ن یزم  ی پا رو  با

  ی شد ؛ به سرم زد سر   یم  یبه پشت بوم منته  گه یکه د  ی پله ا

 ...الهام افتادم ادیبه پشت بوم بزنم. 

 ی که قضاوتش کرده بودم. اه  ییهمه وقت ها  ی گرفت برا  دلم

و رو   ی و به سمت پشت بوم رفتم. چفت درب فلز   دمیکش



Page 1247 of 1486 

 

اهواز نگاه کردم. پشت بوم رفت   ی انداختم و رو به آسمون  م. 

و    دم یپاک و نفس کش   ی که اون روز آلوده نبود. هوا  یآسمون

 ی جلو  ی ادیز  ی ها  نیپام نگاه کردم. ماش   ریز  ابونیاز باال به خ 

 .مجمتع پارک شده بود

که در حال بحث و جدل بودند و دختر    دمیو د  ییو آقا  خانم

بود!    یبی عج  ی ا یزد. چقدر دن  ی حرف م  لشیکه با موبا  یجوان

نم  دمید  یم درک  چ  یاما  دارن  که  م  یکردم  کنن.   یکار 

  محمدم ی برا دیزدم و دلم پر کش  یلبخند کمرنگ

 ی درآوردم و به عکس دو نفره مون که رو  بمیو از تو ج  لمیموبا

رفتن به ده    ری مس  ی که تو  یصفحه ش بود نگاه کردم. عکس 

لب هاش بود و دستشو دور    ی رو   ی. لبخند پهنمیگرفته بود

پ  مو  چوندهیکمرم  تار  حال  ییبود.  در  و  بود  صورتم  که    ینو 

کردم. از   ینگاه م یعل ر یام نی ؛به لنز دورب  دمی خند یم قاًیعم

 .حس خوب عکس ، لبخندم پررنگ شد
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بمون.   ی براش تنگ شده بود. گفته بودم نرو و چند روز  دلم

 .آزاد بشه  قهیبودم با وث دواریام

 پناه _

آرش لبخندم پاک    دنیو به جهت مخالف گردوندم و با د  سرم

از اخم ها با مکث   ییشد.  که در هم رفته بود معذب شد و 

  گفت: سالم

 .دادم ریی گفتم و جهت نگاهم و تغ  یلب سالم ریز

 ؟ ی کن یکار م یجا چ  نی: اآرش

 دادم ؟  ی. جواب مدیبا چرا

 ؟  ی : قهرآرش

در ته قلبم آتش گرفت. لحنش...آخ...لحنش! محکم و    ی زیچ

جا خلوت کنم اگر شما اجازه   نی مقتدر نگاهش کردم: اومدم ا

 دیبد
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که   ییداشت. خنده ها  یخاص  ی . هنوز هم خنده هادیخند

 خشم رو درون چشم هام آورد  ی رگه ها

  نگفتم ی خنده دار  زیچ_

 دمت ید  ییهویجا. اآلنم    نیا  امی. من هر روز م دی : بله نگفتآرش

  ی که به زن داداشم کرد   یبکنم بابت کمک  ی تشکر  هیو گفتم  

زن داداش گفت که ناخودآگاه   ی کلمه    ی رو  ی دیتشد  چنان

 .پوزخند زدم

  واقعا . ممنونم ازت ی : لطف کرد آرش

 برگشت  یخوشحالم که زن داداشتون به زندگ_

حرف زدم.دست هاش رو    دیاز لحنش  با تشد  دیهم به تقل  من

. لب  ستادیپشت کمرش برد و قالب کرد . چند قدم رفت و ا

 .خوردند اما حرفش رو نگفت ی ز یهاش تکون ر

. خوشحال ی مکث نگاهم کرد و گفت: به هرحال لطف کرد  با

 .شدم. با اجازه من برم و شما به خلوتت برس



Page 1250 of 1486 

 

  .منتظر جوابم نموند و

زد. به سمت درب    یخم شد و چرخ  یاحترام کم  ی نشانه    به

رنگش رو برگردونم   ی زنگ خورد و با صدا  لمیرفت. موبا   ی فلز

اسم محمد ، لبخند زدم و    دنی و رفتن آرش و نگاه نکردم. با د

 تماس رو وصل کردم 

 جانم_

! فقط شلوغ بود و پر از  ینه از خوش یبود ول یدلم عروس  ی تو

 .همهمه

  ی م   زلهیکردند و به رسم عرب ها    ی هلهله م   ییزن ها  انگار 

محمد   ی برا  یدونستم که چه اتفاق  یو نم  زدیرفتند! دلم شور م

 . افته یم

 :پناه محمد

 شده ؟  ی زیجانم؟ چ_

  و بهت بگم  ی زیچ هیخواستم  یفقط م زمی : نه عزمحمد
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  زمیبگو عز_

 !: دوست دارم پناه محمد

 ! دیجد زیچ  هیفکر کردم _

 شده؟  یمی:قدمحمد

که هر    استیدن  یمیقد  نیتر  بای: زدمیدندون کش  ری رو ز  لبم

 کنه  یزنده ام م  دنشیبار شن

 : پس بازم دوست دارم محمد

 طور نیمنم هم_

 ؟ یش یبگم ناراحت نم زیچ ه ی: پناه ! محمد

 شده ؟  ی زیچ_

 : جواب من و بده محمد

 ! یکن ینگرانم م ی دار_

  بگم دیهم با  یاگر ناراحت بش ی: حتمحمد
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 !شدههه یهام در هم رفت: محمد ؟! چ اخم

 کنم ؟  فی برات تعر ی دار: حوصله  محمد

  یمعلومه که دارم. فقط تو رو خدا بگو. مردم از نگران_

 . فقط نگران نباش پناهم گمی : باشه ممحمد

 ی . همه  دمیجو  یتپش قلب گرفتم و با استرس لب م  دوباره

  یمن چه خواب  ی دوباره برا  ایوجودم گوش شده بود تا بفهمم دن

  دهید

و   ستی. بمکتهیاون ن  شی؟ پ  یساحل  میرفته بود  ادتهی:  محمد

 !وریسوم شهر

تار  با تکرار کردن  بود. مگر    ادمیدلم غنج رفت.    خش،یلحن 

 .نباشه ادمیرو  یروز به اون مهم شدیم

 پناه ؟  ادتهی: محمد

  ادمهی_
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  ن یتر  بای، اون مکان ز  یروز زندگ  نی: اون روز قشنگ ترمحمد

  گهیکه د  رم یجا بم  ن یبود. تو دلم گفتم کاش هم  ایمکان دن

 ! خواستم و داشتم یهرچ

 !محمد_

، شکستم. اما   ست ین  یگفته بود پناه راض  ییدا   ی: وقتمحمد

.  نزدم  یحرف  ی، شکستم ول  ی نامزد آرش شد  یحرف نزدم. وقت 

پناه.به   ی کرد  ی، نابودم م   ی کرد  یهر بار که با آرش عاشقانه م

شد! به   ی. اما نمنمشیبه چشم خواهر بب  گهیخودم گفتم د

 !شد یوهلل که نم

 ؟ یگ  یکه م هیچ نایمحمد االن ا_

 گوش کن سای: وامحمد

پوچ  همون از  بار   یروزا  اولش چند  تور شاهرخ.  تو    ی افتادم 

که بفهمم. بعد ازم اتو    نیتوسط من مواد جا به جا کرد بدون ا

هم   یلیم  چی! هدمیگرفتن و گفتن اگر باشون کار نکنم ...ترس
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  ی بهم م  ی. وارد گروهشون شدم . پول خوبینداشتم به زندگ 

 ف یهم نداشتم . از هوشم و جزئتم تعر  ینیدادن و کار سنگ

  . شدم یم ک یردن!منم تحرک یم

 ی نم گهیکنم اما د یم یدارم چه غلط دمیسال فهم هیاز  بعد

نفوذ کرده بودم و خروجم    یلیشد بهشون پشت کنم چون خ

 .ساخت یسوخته م ی مهره  هی، از من 

و شما و    ر یازشون داشتم اما گفتم ما رو به خ  ی ادیز اطالعات

اما بعد از    میگم شد از زندگ  سا یبه سالمت . ول کردن و پر

هاشون و از سر گرفتن. مجبور شدم   دیحضور تو دوباره تهد

  ی همه چ  یکردم تو بفهم  الیدوباره بهشون باج بدم چون خ 

،   خواستن  یخواستن. منو م  ی اونا باج نم  ی. ول شهیخراب م

 ی و تحت فشار متو من    قیاز طر  نمی هم  ی تمام و کمال! برا

  خواستن ینشد که اونا م یذاشتن. اون

 من؟  زیعز هیحرفا چ نی؟ ا یمحمد تو خوب _
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 !: گوش کن پناه جانمحمد

 ی . پای بدن اما تو موند  ی خواستن که تو رو فرار  یها م  اون

... یلیپناه...خ  یخوب  یلی! تو خیاشغال بودن من موند  ی همه  

ا   ی حت  یکه تو قلبم داشتم و داشت  یهمه عشق  نیتو ارزش 

 ن یزودتر ا  یلیرو خ  ن یا  دیو من با  یاگر قرار بود مال من نباش

  دمیفهم یها م

 یعنی؟    یچ  یعنی  سی پل  ی رفتن من به اداره    یدون  ی: ممحمد

  اعدام

 .ختی ر دلم

 ی . که بگم پامیبرم که ثابت کنم من مرد زندگ   د ی: اما بامحمد

اما گردن خالستمی میاشتباهم وا  ی نم  ی. که بگم قتل کردم 

کنن با جامعه !   یکار م  یباند بزرگ دارن چ  ه یکنم. که بگم  

مواد بشه!    نیهم  ر یمن فردا اس  ی بچه    د یپدرم ، شا  ه یمن االن  

 دونم پناه  یمن خطا کردم ، م
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 ! شده مالیحقم پا یعنیکه مجازات بشم و اگر نشم  حقمه

 ! . نترس محمدمیریگ یم  تی. رضا زمینگران نباش عز_

  ی ل یشه. هنوزم خ  یحل نم  تی شه. با رضا  ی: نه پناه! نممحمد

ده . من   یمن و از اعدام نجات نم  تی... رضایدون  یرو نم  زا یچ

عاشقم، من    یتو بفهم  نکهیا  ی اعمالم برسم . برا   ی به سزا  دیبا

که عذاب    نیام و از همه مهم تر ا  یبچمون بفهمه من پدر عادل

ن اعصاب  قرص  بشه.  برطرف  هام  و   خورموجدان  استرس  از 

 !که از قتل بام همراه شده یخشم

خوره؟! چقدر دور بودم    یدونستم که قرص اعصاب م  ینم  چرا

 بود کمیازش و چقدر نزد

تونم محمد! برگرد   یغلط کردم محمد برگرد! من بدون تو نم_

.  میدی رو م  اروی  نیا  ی   هید  فروشمیو م  نیخونه و ماش  میریم

که اون   میکن  یم  یزندگ  ی به گوشه ا  میریش هم م  هیبق  ی برا

 ... تو بشه. محمد تو رو خدا برگرد  الیخ یب اروی
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 ...طور با دلم پناهم ن ی: نکن امحمد

 !تونم برگرد  ی:محمد به خدا من نمختندی هام ر اشک

 !شهی باش مثل هم  ی : کنارم باش پناه! منطقمحمد

به دلم گوش بدم نرو    کمی. بذار  خورهی حالم از منطق بهم م_

آرومم    ا ی. دلم آشوبه محمد!بشهیخراب م   یهمه چ  ی ...اگر بر

 کن

 ی و جبرانش نم  میکن  یخطا م  ی: دل ما آشوبه تا وقتمحمد

 یش یبا من هم گناه م ی . دلت آشوبه چون دارمیکن

  دلم آشوبه_

 ...م یکن  ی و جبرانش نم  م یکن  ی خطا م  ی دل ما آشوبه تا وقت+

 !زدم: محمد ضجه

  االن کجا اومدم ؟ یدون  ی: ممحمد

 ...سردشت ی  جاده
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 ؟ یچ ی برا_

ع محمد بود  دی:  اومده  نوزده سالم    میهشتاد و هشت  پامنار. 

.  میرفت  نییجاده سردشت باال پا  ی تپه ها  نیبود. با پونه از ا 

خوره و از    یکه حالت بهم م  یو تو گفت  میتپه نشست  هی  ی رو

رفت سمت مامان   د ی. پونه دوی ضعف کرده بود  ادیز  دنیدو

 . گفتم چرا حالت بده ؟ نایا

از    یقبل اومدن به سفر دکتر برات آمپول نوشته. گفت  یگفت

زد  نیآخر آمپول  م  ی بار که  امپول  از   ی و سه سال گذشته 

  ی زد  هویو روت نشده!    یکس نگفت  چیو تا حاال به ه   یترس

 امیدلم نه دن  هویبغلت کردم !    هویاز شدت استرس !    هیگر  ریز

خ  ی...وقتدی لرز بود!  شرم  از  پر  چشمات  کردم    ودمم رهات 

بغلت    گه یکه د  فیازت چون  بعد از سن تکل   دم ی خجالت کش

شدم کرده    ی شبا فکر کردم به اون چشما  یلی نکرده بودم. خ

اون لحن ترس به  اعتماد کرده بود!   دتیات.  که فقط به من 

 !شب ها پناه یلیخ
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بود که عاشقت   ی بار ک  نی، اول  ی دی ازم پرس  یتو ساحل   یوقت 

تار  ، نداشت   ی بار   نیاول  یعنینبود.    ادم ی  خشی شدم  وجود 

و    شهیهم کردم  فکر  بهش  بعد  اما  بودم.  افتاد    ادمیعاشقت 

هشتاد و هشت    دیع   دیوجودم برات لرز  ی که همه    ی بار  نیاول

 !سردشت  ی جاده  نیبود! تو هم

االن نه  ! اما  دهیو تو جاده ام و دلم برات لرز   دهی االن که ع  مثل

 گذره پناه  یسال م

 !زمیمحمد جانم... عز_

 !س ی: ه محمد

بود   یکوبیدلم هنوز هم پا  ی بود! تو  یدلم هنوز هم عروس  ی تو

  شد  یرفتند و کفِ دلم انگار  داشت کنده م  یم   زلهیو زن ها  

 !لرزه محمد یدل من هم داره م_

  : قربون دلت برممحمد

  تو رو خدا نرو. برگرد من غلط کردم_
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  دیصدام و نشن گاران

 ی لیجا خ  نیا  ی. گفت یهم گفت  گه ید  زی چ  هی: همون روز  محمد

بم  آدم  ا  رهیقشنگه.  بم  نیهم  اون رهیجا  و  اهواز  وسط  نه   !

 ! یآلودگ

 !رفتند  یم زلهی افتادم و زن ها هنوز  هیگر به

 . شه یقرآن محمد، بس کن! حالم داره بد م تو رو _

تفاوت   یتونمم ب  یاما نم  سیپل  شیتونم برم پ  ی: من نممحمد

شاهرخ جلو    یهمه کار که کردم. من مردم وقت   نیباشم به ا

 ی کار  هی  دیمعامله!  من با  ی روم ، جون تو رو گذاشته بود برا

 ان یپا  هی  ینیقائله ختم بشه. به قول شهاب حس  نیکنم که ا

 !انهیپا یب یتلخ هیلخ بهتر از ت

بابام و خانوادم و تو و بچه مون   ی که آبرو  سیپل   شی رم پ  ینم

  که مجازات نشم شهی نم لینره اما دل

 زدم: جان پناه تموم کن   هق



Page 1261 of 1486 

 

همه    نیبدم به ا  انیخوام تموم کنم و پا  ی: جان پناه ممحمد

  اد یعشق ز  قیتو ال  دمیکه فهم  نیاتفاق و ترس و اضطراب! هم

نباش   یحت  یهست من  برا  برایاگر  پناهم.   ی .  باش  خودت 

 !کن بعد من یزندگ

 !: محمدددددمیکش غیج

 !سردشت مرگ قشنگه! پناه  ی : تو جاده  محمد

  مینگو !برگرد حرف بزن ی طور ن یتو رو خدا ا_

 !:پناهمحمد

 بله_گفتم  هیگر با

تا   قهیاگر فقط چند دق  دیاز استادامون پرس  یک یبار    هی:  محمد

گفت   ی زیچ  ی؟ هرکس  یکن  یکار م   یعمرت باشه چ  انیپا

اما  گفتم م پناهِ ز  یمن  ! خداحافظ  من...منو   ی بایبوسمش 

 !ببخش و مواظب خودت و بچه مون باش

 ...محمد تو رو جون پناه گوش کن_
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موبا  ی صدا ب  صفحه  زدم  حدس  و  اومد  اش  رو   لیبوسه 

و  دهیبوس کردم  صداش  باره  چند  و  دوباره   یصدا   کبارهی. 

که همزمان    ییتو گوشم اومد. صدا  ی وحشتناک و کر کننده ا

 !دلم ی تو ی رقاص ها  ستادنیشد با ا

 چ یدر پ  چیپ  ی جاده ها  ی بود و محمد من تو  خته ی دلم ر  کف

 .رو تلخ رقم زده بود  انیسردشت پا

پاهام حس کردم. چشمام    ی رو  یداغ  انیو جر  دمی کش  ادیفر

کمرم و گرفت    ی رفت و تعادلم و از دست دادم که دست  یاهیس

ضع کرد.  صدام  د  فیو  دست  چشمام    ی جلو    گرشیبود. 

 .دمیبود که د ی زیچ نیو دستبند چرمش آخر  د یچرخ

و چشما  چشمام باز کردم  ام  ی و  د  یرعلیقرمز  وقتدمیو    ی . 

 ؟ یشدم گفت : خوب داریمتوجه شد ب

  .نگاه کردم وکتیو تکون دادم و به انژ دستم

 :  پناه یرعلیام
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ارزش حرف زدن،    یبود که حت  ییایدوختم به سکوت! دن  لب

 . نداشت

 : تو اتاق عمله یرعلیام

 !زنده بود یعنیشد.  دهی ر تنم دم د روح

 ر یام_

تنم چرخ  درد آه  دیتو  ب  یو  ها  نیاز  ام    ی لب  خشک شده 

  .اومد  رونیب

 : جانم ؟یرعلیام

 مارستان؟یب نیهم_

 ! : نه. دزفولیرعلیام

  دمیکش غیشدم و از درد ج  زیخ مین

  ستی: دراز بکش حالت خوب نیعل ریام
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!بگو   ریام  میبر  دی. بامیبر  دیمچاله شده بود اما گفتم: با  صورتم

 ارن یو از دستم در ب نیا انیب

  ی ندار یخوب تی: تو االن وضعیرعلیام

 فشارم افتاده  کمی. ریخوبم ام_

شد و   ی. دستم خون  دمیبا خشونت انژوکت رو از دستم کش  و

در    ی : بچه باز  د یو غر  د یمچم رو چسب  تیبا عصبان  یعل  ر یام

  ی نم  رییو تغ  ی ز ی. همه رفتن دزفول. بود و نبود تو واقعا چارین

 ده

: برو   دمی خشمش بغض کردم اما با حرص سرش داد کش  از

 ! اون طرف

ش    گریبا دسته د  یرعلیانداختم. ام  نییپاهام و از تخت پا  و

 !سر جات  نی تخت انداخت و بلند گفت: بش ی پاهام رو رو
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  ر ی وضع ما رو به ام   دنیداخل  شد و با د  ما پرستار  ی صدا  از

 ی با کس  دیکن  یبا م   هیچه رفتار  نیا  ه؟یگفت: آقا چه وضع  یعل

 ...داشته ی زیکه خونر

که گفته بود رو   یکرده نگاهش کردم. توان درک جمالت  کپ

 ؟ ی زی نداشتم. زمزمه کردم :خونر

 : بچه ام دمینال و

.   دی چیتو شکمم پ  یخوردم که دوباره درد وحشتناک  یتکون

 ی عل  ریتخت جمع شدم. ام  ی بغضم رها شد و با هق هق رو 

  راحت شد ؟ الت ی : خدیکش ادیسر پرستار فر

گفت: برو   ی با تند  یعل  ریبزنه که ام  یپرستار خواست حرف  و

 !خانم رونیب

 ی من کجا  ی شش هفته ا  نیو رو شکمم گذاشتم و جن  دستم

 !رو تنگ کرده بود ؟ ایدن
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  یعل  ری و هق زدم. هق زدم و ام  دمیسرم کش  ی رو رو  مالفه

 .نزد یحرف

رو حس کرده بودم.اگر که درون بطن  من نفس   نمی، جن   من

شد که حسش نکنم ؟ نفس حبس    یپس چطور م  دیکش  یم

جانسوزم    ی ها  هیگر  ی دادم و صدا  رونیام و ب  نهیشده در س 

 .اتاق رو پر کرده بود

 .: پناه جانیرعلیام

از اشک و به صورتش    سیخ  ی رو برداشتم و چشم ها  مالفه

 !دزفول ؟ ی بر یدوختم : من و م

 !یبمون مارستانیتو ب دی: فعال با یرعلیام

 اره یحالش بده. بذار برم . به خدا دلم طاقت نم ریام_

.  درد نهییو فشارت پا  ی دار  ی زی : حال تو هم بده! خونریرعلیام

 .هم همش تنش هست ی ! اون جا بر ی دار  یخستگ ،ی دار
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اگر نرم هم قلبم   ی و با بغض گفتم: ول  دم یخجالت کش  یکم

 م یریبچه مون و بگ ی . بذار برم با محمد عزا رهیگ یم

 .درمانده نگاهم کرد و مستأصل

بر  ی : نمیرعلیام احت   زمیعز  م یذارن  تو االن  به مراقبت    اجی. 

  ی دار

 ررر ی تو رو خدا ام_

  ی پشت کمرم زد و بلندم کرد. دلش به درد اومده بود برا  آروم

  ی برد. جلو  نییمنو به پا  لچریکه سوگوار بود. با و  ینگاه پناه

 .نشوند و به سمت دزفول حرکت کرد  نیماش

کار کرد    یدونم اصال چ  یدونم چطور مرخصم کرد. نم  ینم

 .نکرد یچانه زن رشی با پذ قهیتر از ده دق  شیب یول

  مارستان یبعد ،  مقابل ب  ی   قهیساعت و چهل و پنج دق  کی

 .میدزفول بود ی تو
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ام  ادهیپ با دم یداخل رفت  یعل   ریشدم و به کمک  عمه    دنی. 

 .چنگ انداخت، دلم گرفت و بغض به گلوم  ژنیاشرف و آقا ب

نکرد! ناله نکرد و تنها    هیاشرف جلو اومد و بغلم کرد. گر  عمه

ام  به  ام  یرعلیرو   : ا  ر یگفت  نداره.   نیعمه،  رو  به  رنگ  بچه 

 ... دینبا

 !نشد عمه ی : راض یرعلیام

 تو رو خبر کرده پناه ؟  یاصال ک: عمه

 جا نباشم ؟  نی شه  من که زنشم ا یمگه م_

پ  ی: مصطفعمه ا  یو مرتض  مانیو  اومدن.  ،   نیهم  راه  همه 

 !هزار طور اتفاقه مادر 

، از هم    مینوزاد شش هفته ا  ی عمه مادر نبود ؟ من برا  مگر

برا  دهیپاش عمه  و  بود.   ی بودم  دار  خود  بود.  آروم  محمدش 

بود. انعکاس غم قلبش    ی بود. عمه قو  هیت و آمد بقنگران رف
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 ی سرد تو  یصندل  ی کرد. رو  یچشماش بود و پنهونش م   ی تو

 .مینشست مارستانیب ی راهرو

گفت و   یلب ذکر م  ریعمه. ز  ی دادم به بازو  هی شونه ام و تک  و

 .کرد. عمه اشرفِ مهربونم یدعا م

 عمه _

 جانم_

 حالش بده؟ _

 کردم  بغض

آرامش   ی . نذر کردم برانیبه حق امام حس  شهی: خوب معمه

  .کربال میبر ن یمحمدم  اربع

 عمه چرا تصادف کرد ؟ _

  یی دونستم چرا  یو من م  ختند ی ر  ی هام قطره قطره م  اشک

 !تصادف رو 
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 !: به دلت بد راه نده کَسونُمعمه

  ک ی ام بلند شد. دلم روشن نبود. تار  ه یگر  ی و صدا  دیترک   بغضم

نبود. آقا    ی خبر  چ یت در اتاق عمل هو پش  دیلرز  یبود. قلبم م

  ی عل  ریداده بود. ام  هیتک  واریبه د   مانیزد و پ  یقدم م  ژنیب

  ی بود. نگاهم و گردوندم و رو  ستاده یا  یکنار بابا و عمو مرتض

  رون ی درب اتاق عمل متمرکز کردم که درب باز شد و پرستار ب

 .اومد

 ما ؟ چطوره ضی: خانم مرژنیب آقا

 ره یفعال. انشاهلل که خ : خوبه پرستار

 گهیبه سمت د  انیخدا را شکر گو  ژنیآرامش داد و آقا ب  لحنش

  .رفت ی ا

دلم زنده شد.  بلند شدم و لنگان لنگان به سمت   ی تو  دیام

 !شد: خانم یرفتم که داشت آزمون دور م ی پرستار

 ؟  زمی : بله عزرستارپ
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 نمش؟ یشه بعد از عمل بب یم_

 ؟یزد: خانومش  لبخند

  زمیتکون دادم.پرستار: انشاهلل عز سر

 ؟ گهید  شهیخوب م_

 شه ی: خوبه. فشارش اومده باال.  انشاهلل که خوب خوب م  پرستار

  یازش مراقبت کن  یلیمدت  خ هی دی. فقط با

  کنم به خدا یم_

  ست یحال و روز ؟ رنگ به روت ن  نی؟ با ا  ی طور  نی: اپرستار

 .یستیبا یتون یدختر! رو پا نم 

 ... چون امروز   شمیخوب م_

 .گفتم یآخ دیچ یشکمم پ ی که تو ی با درد و

 شد؟ ی: چپرستار

 شکمم درد دارم  ریز_
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  ی عمه م  ی . صدادیرفت و پرستار بازوم و چسب   ی اهیس  چشمام 

اتاق داخل  به  پرستار  رو  تم یهدا  ی اومد.  و  تخت   ی کرد 

 .خوابوندم

 رم ی فشارت و بگ امیبذار ب_

بود گفت: پناه ،    ستادهیتختم ا  ن ییبستم و عمه که پا  چشم

 ...زم یعز یباش ی قو دیعمه ! تو با

جن   یم  چه مرگ  سوگوار  امروز  پناه  که  در    نشیدونست  و 

 !؟یآشوب حال شوهرش بود! چه قوت

اعمه رو  تو  کنه  باز  چشم  محمد  بب   نی:  د  نهیطور    وونه یکه 

 !پناه شهیم

قوت، محمد و  عشق محمد بود!   ی کردم. نقطه    دا یرو پ  قوت

بردم . پرستار اومد و  دستگاه   ی قدرت رو باال م دیاون با ی برا

 .چوند یفشار سنج و دور دستم پ 

  ؟ یزنی چرا لنگ م یول تسی: ده. بد ن پرستار
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رفت به پرستار که   رونی عمه ب  یعمه رو صدا کرد و وقت   مانیپ

 نیکرد گفتم: سقط جن یداشت چک م یبا نگران

 : چرا ؟ دیکش ینیه  پرستار

 !دونه فقط  ی. عمه ام نمدمیحال شوهرم و که فهم  نیخبر ا_

تجو  ین یب  ی رو  ینیچ به  شد.  متاثر  و  افتاد  پزشک   ز یاش 

برام زدند و من کم کم چشم   یت یاورژانس سرم تقو  یعموم

  دار یکرد ؛ ب  یعمه که صدام م   فی ضع  ی هام گرم شد. با صدا

 شدم

 ؟  زمی عز ی بهتر_

دستش و رو نگاه   ی تو  حیدادم. تسب  لشیتحو  یکم جون  لبخند

آروم بهم   شیخط  ی انداخت. لب ها  یکه م  ییکردم و مهره ها 

 .خورد یم

 حالش چطوره ؟_
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.   شهیگفت انشاهلل خوب م  ی: فعال وضعش ثابته. دکتر معمه

 اهواز مارستانیانتقالش بدن ب دیبا

 دن یخب چرا انتقال نم_

 ی شدم. سرم رو از تو  زیخ  میبه تنم دادم و سر جام ن  یتکون

  .دستم آروم خارج کردم

 دختر؟  یکن یکار م  ی: چعمه

 اد یم لمیموبا ی صدا_

که دستش بود رو    لمیبه سمتم اومد و موبا  مانیهم زمان پ  و

 به دستم داد. به صفحه اش نگاه کردم. کمند بود. وصل کردم 

 زم؟ یعز ی: الو... پناه؟ خوبکمند

 ؟ یممنون کمند جون. شما خوب _

 منتظرم ؟ ی شد نموند ی. چزمی: ممنون عزکمند

 ...افتاد که یاتفاق هی_
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  کردم بغض

 !باشه ری : خکمند

 !ستین_

 شده پناه؟ ی: بسم اهلل... چکمند

 نداره  یفیمحمد تصادف  کرده حالشم تعر_

. به دلت  رهینگران نباش انشاهلل که خ  زمی: عزدی کش  یآه  کمند

 .ها نرو یتلخ شوازیبد راه نده و به پ 

 ! ترسم خانم دکتر یمحمد م یب ی ایترسم ...از دن یم_

 شه ینم  ی . نترس طورزمی : عزمندک

 کنه ؟  یمحمد دارو مصرف م یدونست  یکمند تو م_

 .کرد سکوت

 !پس یدونست یم_
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م کمند بخش  آرامش  قرص  فقط  جان  پناه  چ  ی:.    ز ی خوره. 

  ستین یخاص

 کرد ؟ یرو مصرف م  نای ؟ چرا ا یچرا به من نگفت_

  دختر خوب ستین یخاص زی : چکمند

 ! دونستم یم د یکمند من با_

با   یوقت  ی. ولستیکار من ن  ی   طه ی تو ح  نیاصال ا  نی: ببکمند

 ی دارو برا   ی سریشدم. فقط    شی من حرف زد متوجه نا آروم

.  زمی عز  ستین  ی کن  ی! اصال اون طور که تو فکر م  نایاسترس و ا

  و مضطرب شده بود ی، عصب یمقدار به خاطر فشار روح هی

 ؟ یکمند اگر حالش خوب نشه چ _

  . بد به دلت راه ندهشهیدل. م زیعز  شهی: مکمند

گناهم بود.   یب   نیدونست کمند ؟! دل من سوگوار جن   یم  چه

صدام کرد.   یو کمند با ناراحت   ختی صورتم ر  ی اشک هام رو
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گلوم توده   ی همه بغض تو  نیبودم که ا  ستادهیا  یزندگ  ی کجا

 !شده بود ؟

شدم . مکالمه ام رو با کمند خاتمه    رهی تابانه به سقف خ  یب

  ی لبخند ها  ی ادآوریافکار خودم غرق بودم. با    ی داده بودم و تو

خودم جمع شدم.   ی تر تو  شیتر گرفت و ب  شی محمد ، دلم ب

ا به  و  بستم  و  صبور  نیچشمام  آفر  ی همه  . گفتم  نیخودم 

. خم شد  ستادیشد و کنارم ا  کی به تختم نزد  ییقدم ها  ی صدا

 ی . لبخنددمیرو د  مانی . چشم باز کردم و پدیو بوس  میشانی و پ

کردن    ی باز  لمیف  گهیبه صورت درد زده ام زد. لبخند نزدم. د

ب از  نبودم.  بلد  ها   نیو  نال   ی لب  ؛  ام  شده  :   دمیخشک 

 محمد...محمد چطوره؟ 

 ثابته  تشی: وضعمانیپ

 ؟  یتا ک_

 ! بگم  ی: چمانیپ
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 چرا انتقالش ندادن اهواز ؟ مانیپ_

 !: چون تکون دادنش خطرناکهمانیپ

 !؟ یچ یعنی_

 ه ی. دکترش راض یچی : همانیپ

 ثابته ؟  تشی وضع  نکهیاز ا_

  : توکل به خدامانیپ

 کدوم خدا ؟ _

 !: پناهمانیپ

  رفته  ادشیکه من و  ییخدا_

  : کفر نگومانیپ

 درد تو دلمه  .ستیکفر ن_

  : دردت به جونممانیپ

 چنده ؟ شی اریجنباندم: هوش لب
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 دونم ی: نممانیپ

  مانیدعا کن براش پ_

 نکنم ؟ شهی : مگه ممانیپ

 دلم براش تنگ شده _

 .کرد نگاهم

برگرده که من براش  دینبودم. با دیوقت اون طور که با چیه_

د من  کنم!  با  نیجبران  من  بهش.  جواب   هی  دیدارم  عمر 

 مان؟یعشقش و بدم. پ 

 .شد  رهیباال آورد و به چشم هام خ سرشو

  عاشقه  یلیمحمد خ _

 که همه عاشقتن  یهست ی طور هی: تو مانیپ

 چنده..؟ شی اریبگو هوش_

  دونم ی: نممانیپ
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  یبه من بگ ی خوا ینم_

 ...: نه پناه منمانیپ

از تخت پا  یب   ر ی اومدم. کمرم ت  نییتوجه بهش بلند شدم و 

  ی ام حبس شد. با ب  نهیس  ی نفس تو  ی لحظه ا  ی و برا  دیکش

 یدنبالم م  انیکه پناه گو  مانی پ  ی به درد و به صدا  ییاعتنا

 .رفتم که محمد بود ییاومد به سمت جا

جلوم اومد : خانم    ی اتاق و باز کردم و داخل شدم. پرستار  درب

 داخل ؟  دیشه بر یکجا ؟ نم

  جاست نیو گرفت : شوهرم ا  بازوم

  رونیب دییشه خانم. بفرما ی: نمپرستار

 تو رو خدا _

 !ستی! دست من ن شهی: نمپرستار

  !نمش یخوام بب یفقط! م قهیدق  هیخانم بذار _



Page 1281 of 1486 

 

  زمیعز  شهیبا اخم هلم داد : نم پرستار

 ؟ حالش چطوره ؟ دهیجواب منو م یجا ک نیا_

،    نمیبب   دیذار  ی بفهمم چطوره؟ نم  دی زدم : االن از کجا با  داد

 ی دیجواب نم

 ! رونیبا خشونت گفت : ساکت شو خانم . برو ب پرستار

 رم ینم  نمشیتا نب_

  ف ی . با لباس و کفش کثهیجا بخش جراح  نیشد: خانم ا  کالفه

 ...داخل که ی اومد

 عملش تموم نشد ؟_

 شوهرت ؟  هی : کدیکش یپوف

 ...محمدِ_

 .پرستار و گرفتم ی رفت. شونه   جیگ سرم
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که مهربان بود و برام سرم زده بود ؛ اومد : دختر    یمسن  پرستار

 ؟ یکن یجا چه م  نیتو ا

  ؟ ام کمتر شده بود: کجاست محمد  جهی و سر گ  دم یکش  ینفس

عزپرستار وضعرونی ب  میبر  ایب  زم ی:  بهتره.   شیعموم  تی. 

  االن شده هفت شی اریهوش

 !امام رضا ای_

پاپرستار ا  یول  نهیی: درسته  باال!   اومده    ی نشونه    نیدر کل 

  .زمی عز  هیخوب

 !نمشیخانم بذار بب _

نم  پرستار جراح  ی:  بخش  کن.  باور  که  هیشه  بعد  انشاهلل   !

 رونی ب  مشیاورد

بود.   ستادهیکرد. عمه اشرف منتظرم ا  تمیهدا  رونیسمت ب  به

کرد. زانو هام و تو   تمیبغلم و گرفت و به نماز خونه هدا  ریز
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شدم که چادرش و تو   یعمه اشرف  ره ی بغلم جمع کردم و خ

  . برده بود صورتش انداخته بود و دستش و به آسمون باال

 اتصال و زدم  ی بود. دکمه  ی . مامان مهردیلرز لمیموبا

 : الو پناه مادر؟ مامان

 بله_

 ! صدات ی برا  رمی: بممامان

: دمیشن  یو م  نب یز  ی و صدا  خت ی . اشک هام رهیگر  ری زد ز  و

 ...که یخواست یم ی طور نیزن عمو! ا

 ... یمامان_

 : جانم ؟مامان

 اومده باال  شی اری هوش گنیحالش بهتره. م_
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گفت مادر. انشاهلل که بالش به دوره دردت به   مانی: پمامان

. عمه ات    شی سالمت  تیبه ن  م یختم گرفت  هی  نبیجونم. با ز

 خوبه ؟کجاست؟

  کنهی عمه هم داره  دعا م_

 ...دیا یم  ی نکن مادر. انشاهلل زود تی: خودتو اذمامان

لرز  ته اشک   دی صداش  به  که  رو  بغضش  کردم  من حس  و 

 .شده بود  لیتبد

 ! مامان دیانشاهلل. دعا کن _

لرز  ته بود که اشک   ی و ردپا  د یصدام  اشک هام پاک نشده 

کردم و به عمه که قرآن   ی! با مامان خداحافظختندی نو ر ی ها

 .خوند نگاه کردم یم

 عمه _

 .جوابم رو داد  ری تاخ یکم با

  ترکه یدلم داره م_
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 به قرآن وردار بخون دلت آروم بشه زمی: عزعمه

  ؟ شهیشما دلت آروم م_

 . به خدا التماس کردم پسرم و بهم ببخشه  شهی: معمه

 شنوه؟  یصدات و م_

دونه بنده رو   هی  نی کنه انگار هم  ینگاهت م  ی : خدا طور عمه

 شنوه یبه خدا پناه. خدا م اریداره. داد ب

 ن یا  دیرو لب هام نشست و قرآن برداشتم. شا  ی رمق  یب  لبخند

بود که از خدا دور شده بودم.  بعد    ن یبه خاطر ا  یهمه نا آروم

شده بودم.    نیبدب  یلیاز خدا دور شده بودم. خ  یلیاز آرش خ

 .پناه سابق نبودم 

  !ببخش محمدم و بهم  ایخدا

بقمیستادیا  رشیپذ  ی جلو  مانیپ  کنار  و  بابا   اط یح  ی تو  هی. 

ما رو کدوم بخش    ض یمر  دی:آقا ببخشمانیبودند.پ  مارستان یب

 االن ؟ برنیم
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 کجا بوده ؟ _

  ی ری: اتاق عمل. محمد جهانگمانیپ

 ؟  ی باش دار یلحظه ... شما چه نسبت هی_

 .شمیی: من پسر دامانیپ

 بله. متاسفم_

 ؟یمتاسف یچ  ی : برامانیپ

  به رحمت خدا رفتند شونیا_

 !حضرت عباس  ای: مانیپ

تشابه   دیگفت. شا  یدروغ م  دیو خواب نبودم. شا  دی گرد  نگاهم

دونم چطور اون    یو نم  دمیبود. به سمت اتاق عمل دو  یاسم

 !دنبالم اومد: پناه مانیکردم. پ دایقدرت و پ

اتاق عمل و باز کردم و با عجله خودم و داخل رسوندم    درب

 .نفر مانعم شد هیکه 
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 رم  ینم  نمشیخانم برو کنار  تا نب_

  دیگی ... دروغ مدیگی دروغ م_

  .دورگه شده اسمم و صدا کرد  ی و با صدا  دیبازوم و کش  مانیپ

 .. آقا وگرنه رونی: ببرمش بپرستار

  زمیعز  ایپناه. ب ایخانم. ب برمی:ممانیپ

زود    نای. بذار تو روخدا. تو رو جون پناه بذار. به خدا امانینه پ_

 شهی. مگه مدهیدستگاه و کندن. من االن صداش کنم جواب م

 ... شهیمحمد جواب منو نده! مگه م

 .کرد  تمیهدا رونیسمت ب به مانیپ

ب_ ب  ایمحمددددددددد  بایتو رو قرآن  پناه  !    ای. محمد جون 

 !محمدددد

:    ستادیجلومون ا  یرعلیاز ساختمون خارجم کرد و ام  مانیپ

 شده ؟  یچ
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 .بغلم کرد یرعلی و ام هیگر ری زد ز مانیپ

کمه.   مارستانی ب ی گن. به خدا تخت ها یدارن دروغ م ریام_

 رم یگ یبراش اتاق م  ریاهواز.  ام   مش یببر  ایخودم. ب  دمیمن فهم

  ال یخیگفتن رفته تو کما ب  نای کن تو روخدا! ا  ی کار  هی  ری. ام

  جون آدم ها براشون ارزش نداره نای. اگهید

 ر ی اش مشت زدم: ام نه یو من به س  دیلرز یعل  ری ام ی ها شونه

 گن یدارن دروغ م  نای نکن! محمد زنده است! ا هیگر

 ...رو نا ی. عمه ا نیبرمش تو ماش یم مان ی: پ یرعلیام

 . د ی بغضش ترک و

 رمی نم نمشی: تا نب ختی صورتم ر ی هام رو اشک

 : پناه یرعلیام

 تو رو خدااا _

  ه ی رفت تا بق  انمیداخل بردم و پ   ی عل  ری دستاشو گرفتم.  ام  و

سر محمد.   ی رو خبر کنه. با دکتر صحبت کرد و منو بردند باال
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رو کش  ی مالفه  رو   دهیصورتش  مالفه  انگشتام  نوک  با  بود. 

 .برداشتم. سرش زخم بود

محمدم....؟  _  د  ی ذار  ینم  یعنیمحمد...؟  بار  به   گه یبه 

بذار    ی چشما محمد.  کن  باز  و  ؟ چشمات  کنم  نگاه  سبزت 

 ! بغلم کن ای. بنمتیبب

 !مون مرد محمد بچه

 !براش ی که ذوق کرده بود  ی بچه ا همون

! ما خب هنوز    م یما خب هنوز سالگرد ازدواجمون و نگرفت  ایب

 ! میو تجربه نکرد  ریو سه شهرو ستیب

 ن یمپناه و ز  ی تو روخدا چشمتو باز کن رو   زم؟ ی... عزمحمد

 .کنه یننداز. محمد پناه تو داره دق م 

داد گفت دلمه دارن. گفت انشاهلل با محمد فردا ناهار    امیپ  پونه

 !زنعمو فروغ خوردن داره ها ی . محمد دلمه هادییجا نیا
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نکن که همه   ی شو! تو منو تنها نذار ! تو هم کار   داریب   محمد

 ...کردن...! محمد

سبزش بسته بود.    ی . محمد من مرده بود! چشما  دی ترک  بغضم

بود.   ی. دستش خوندمیحلقه اش و بوس  ی دستشو گرفتم و رو

 .که خشک شده بود یخون

 .زدم و سرم و رو بازوش گذاشتم ی خند تلخ

  ...آخر عمرم بود قهیمنم ده دق کاش

 ؟ یبزن یحرف ی خوا ی: نمکمند

  گه یکردم. درونم پر از حرف بود اما کلمه نداشتم. د  نگاهش

 .کردم  یداغ ، کمر راست نم نیا ریز

سه ماه گذشته. با خانواده که درست    کی: پناه! االن  نزدکمند

حرف   یچی با منم که ه  یتر تو خودت  شی و ب  ی زن  یحرف نم

  ارت ی ب  یعل  ری، ام   ی اصرار اجازه داد  ی. تازه  بعد از کلیزن  ینم
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با  یبگ  ی خوا  ینم  یچیه   یعنیجا.    نیا من  به   ی بگ   دی؟ 

  ...پناه...دردتو...حرفتو

 صدام و ؟  ی شنو یسکوت من کالفه دستش و تکون داد: م با

  خوام بشنوم ینم_

 یحرف بزن دی! بای بشنو دی: باکمند

  حوصله ندارم_

 : چرا ؟ کمند

  محرف زدن ندار ی حوصله _

حرف   دی. پناه باده یداره ازارت م  ییزایچ  هیفهمم     ی: مکمند

. دوست تو ام! چرا  ستمی تا حالت خوب بشه. من دکتر ن  یبزن

  یکن ینم ی؟ چرا خودت و خال یزن یکس حرف نم چیبا ه

 ؟ یبس کن  شهیم_

 به خاطر محمده؟  نایکنم فقط ا  ی: بس مکمند
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  کردم نگاهش

 خوشحاله؟  ی طور نی : محمد اکمند

 ...کمند ! ولم کن_

 یمحمد االن راض   یدون  ی. چون مادیبهت فشار م  ن ی: ببکمند

  یطور باش نی که تو ا ستین

 محمد نمرده کمند _

 ... که یباور کن دی: باکمند

 ه یمرد.    هینفر اونو کشته.    هینمرده. کشتنش! من مطمئنم.  _

  کنم ی عطرش و حس م ی مرد که بو

  خب آروم باش یلی: خکمند

نفر از اتاقش    هی شدم ؟ من مطمئنم!    وونهید  یکن  یفکر م_

 !و از من رو گرفت رونیاومد ب
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نداشت   یاز شاهرخ دشمن  ری! غ  شناختمشیحتما من م  یعنی

عطرش و هنوز    ی شاهرخ نبود. شاهرخ چاق تر از اونه. بو  ی! ول

. اون محمد و کشت . اون از کنارمون رد شد و همون ادمهی

پ   لحظه  و  کشت  رشیپذ  میدی رس  مانیمن  و  محمد  اون   .

 ...وگرنه

 : آروم تر! صدات بلند شد کمند

 ی حرف بزن ؟ پر سرم حرفه. حرف از اون آدم. بو  یمگه نگفت_

اون آدم. رو بلند  ادم. قد  اون  اون     ییعطر  برگردوند.  ازم  که 

 بود ؟ یک

 !...کمند شمی م وونهید  دارم

.  یخانواده رو داغون کن  کل  ی اما حق ندار   ی : تو حق دارکمند

  یعل ری . دست کم با امیذاشتیم ونیدر م  هیبا بق دیبا

 .کنم داشیپ د ینه خودم  با_

 ه یکار خطرناک  نی: اکمند
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 ستیمهم ن_

  مامان افسانه. منتظرمه ی برم خونه  دیشدم: با بلند

 ؟ برات   رمیبهم گفت. آژانس بگ  یرعلیهم بلند شد: آره ام  کمند

  کهیتا اون جا قدم بزنم. نزد خوامینه. م_

  یهر طور راحت زمی : باشه عزکمند

کردم. وارد   یکوتاه  ی رفتم و خداحافظ  یسمت در خروج  به

و درب آسانسور باز شد.    ستادیچهارم ا  ی آسانسور شدم. طبقه  

ها به کفش  بود.     یخاک  ی نگاهم  و    هیرنگم  داخل شد  نفر 

و سرم    دیچ یمشامم پ  ی عطرش تو  ی آسانسور حرکت کرد. بو

 و باال آوردم. نگاهش به صورتم افتاد:سالم 

گشاد شده بود ؛  یتکون دادم. آرش که چشم هاش کم ی سر

 : حالتون خوبه ؟دیپرس

 .ندادم یجواب! و  رهیکردم. خ نگاهش
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 دهی؟! رنگت پر  ی دار ی: مشکلآرش

گاه کمرش گذاشت: اگر از    هی. دستشو تکدینشن  یهم جواب  باز

 ... خب  یحرف زدن من ناراحت

  حال گفتم : خداحافظ یتوقف کرد.نگاه گرفتم و ب آسانسور

رفتم و قدم زدم.  دستام     ابونیحوصله سر خ   یاومدم. ب   رونیب  و

رفتم و دوباره    کی  ابونیم بود.  تا خکردم. هوا گر  بمیو تو ج

از   بازار مرو آخر ک  ک یبرگشتم.  از    انپارسی تا  رفتم و دوباره 

پ  یغرب  ی ها  ابونیسمت خ ها  ادهیبرگشتم.  سنگفرش    ی رو 

داشت و رستوران    دکه وجو  ی بلند  ی برج ها  انپارس،یک  ی شده  

تونست من و سر   ینم  شهیمدرنش برعکس هم  تینها  یب  ی ها

که با عجله   ی گشت. مرد  یم  زی چ  کی. فکرم هول  ارهیذوق ب

 بمیج  ی تو  لمیاز کنارم گذشته بود و از من رو گرفته بود . موبا

 .اومده بود ؛ نگاه کردم لمیموبا  ی که رو یامک ی. به پدی لرز

 !؟ ی فکرات و کرد ؟یمطمئن_
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 مطمئن نبودم  نقدر یوقت ا چ یهام و حرکت دادم: ه انگشت

خورد و از برنامه   یآب  کی ارسال رو لمس کردم. دو ت  ی   نهیگز  و

شدم    یابونیگذاشتم و وارد خ  بم یج  ی و تو  لمیخارج شد. موبا

 .مامان افسانه توش قرار داشت ی که خونه 

دار  ادش یفر  ی صدا لرزوند:  رو  تنم  غلط  ی ،   یکن  یم  یچه 

 احمق ؟ 

شد و   کمیبا خشونت نزد  یعل  ر یمبل جمع شدم. ام  ی   گوشه

 .مبل افتاد. بغ کرده نگاهش کردم   ی رو  لمیدستم زد. موبا  ریز

 ی بچه ا  نقدری؟ چرا ا  هیاون آدم ک  ی فکر کرد  چی : تو هیرعلیام

 ی رفت  یپناه ؟ اگر م  ی ساده ا  نقدر یچرا ا  ؟ی خر  نقدری؟ چرا ا

افتاد    یبرات م  یاتفاق  هی؟ اگر    یآوردن چ  یسرت م  ییو بال

 ؟ یچ

 ؟! هاااا؟  ی قدر خود سر نیچرا ا یلعنت ی تو د
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اعتنا به حرفاش به سمت اتاق رفتم. تند    یو گرفتم. ب  گوشام

  ی جر   دیصورت مچاله شده ام و د  ی. وقتدیکش  یتند نفس م

نباش!    ف یضع  نقدر یادامه داد: او با غضب    دیتر شد. بازوم و کش

 ...نباش که ری حق نقدریا

 .و تند نگاهش کردم برگشتم

  استفاده کنه تیبتونه از سادگ ی: که هر کسیرعلیام

اممانیپ   ی باهاش حرف م   ی طور  نی! چرا ایعل  ری: بس کن 

 ؟ یزن

  شده یچ نمی درست بب دینی . بشری ام مانهی:  حق با پ افسانه

و    یسر پناه داد بکش  ی طور  نیکه ا  ی : من و خبر کردمانیپ

عمر از گل نازک تر بهش نگفتم که تو   هیمن تماشا کنم ؟  

 !یدستش و کبود کن
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ام   و رو  یعل   ریدست  از  گلوم    ی رو  به  بغض  کرد.  بازوم جدا 

ام انداخت.  چ یرعلی چنگ  پس مانیپ  یدون   ینم  ی زی:تو   .

  دخالت نکن

  : بگو که بدونممانیپ

 شه  ی: نمیرعلیام

 .ستم ی ن بهی، من غر یتو بدون شهیاگر م : مانیپ

 شه ی: گفتم که نمیرعلیام

  د یتمومش کن _

؟  افسانه    ی کار کرد  یشده ؟ چ  ی: حرف بزن پناه! چ  مانیپ

 !به منم بگه چه خبره  یکیخانم شما بگو! خب 

 !مانیمحمد نمرده پ _

 .پوزخند زد  یرعلیام

 نمرده ؟  یچ  یعنی: مانیپ
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جو  یرعلیام  به در  و  کردم  پنگاه   ی عنیگفتم:    مانیاب 

و    یکه کمکش کن  ی ایهم از تو خواست ب  یعل   ر یکشتنش.ام

 !االن جا زده ی. ولی محمد و نشونش بد ی دوستا

ترسه   ی. مدهیکتش و تکوندم: گرخ  ی  قهی  یشیحرص و نما  با

ضربه بخوره. حقم داره. مامان عمر وارزوش   شی به اعتبار کار

 .ر ی ام ی و داده پا

من نداده! منم عمرم و پاش   ی جز محمد عمرش و پا   یکس

که از شما دوتا مرد تره. که به وهلل اگر دور   ی مرد   ی . پادمیم

 غیدر  یتالش چیشد از ه  یجاتون عوض م یاز جون شماها ول

  .کرد ینم

آمار کار من و بهت    یک  دونم  ی ! نملیوک  ی گرفتم : آقا  ینفس

و    یهمه چ  هیترسم. پ  یاما من از تو و گنده تر از تو نم  دهیم

 بشه مالیذارم خون محمد پا ی. نمدم ی به خودم مال
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 !: پناهیرعلیام

 .و گذاشتم  زمی کردن قاتل محمد همه چ دا یپ ی برا_

 .نگاه کردم  مانیمتعجب پ  ی چشما به

 د یآدما با  ی ! همه  مانیپ    ستی از پناه کوچولو ن  ی خبر  گهید_

 .تقاص بده  دی تقاص اشتباهشون پس بدن. قاتل محمد  با

 !: محمد خودش تقاص داده پناهیرعلیام

  رتیغ  ی: محمد و کشتن! بفهم بختیقلبم بهم ر  ی تو  ی زیچ

ا  یکن  ینم  تی:خب چرا شکا  مانیپ ام  نی؟  و  تو    ی رعلیکار 

 .سهی. کار پل ستین

 کار منه  نیا_

اعمالشون برسونه    ی : خدا اون باالست که آدما رو به سزامانیپ

 ...و
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  ی حرفا رو باور م   نی. اون پناه کوچولو بود که امانی پ  الیخیب_

ا ن  یپناه   نیکرد.  گناهکار  روبروته  تمام   ست یکه  اندازه  اما 

! من داد آوردم به خدا اما اون مان یگناهکار ها تقاص داده. پ 

 به من نداره  ی . خدا کار دیصدام و نشن

 ره یگ ینگو پناه جان. خدا قهرش م مامان؛

  ی رفتم. داخل شدم و رو  همانی زدم و به سمت اتاق م  پوزخند 

باز کردم و به المپ نگاه    . دستام و از هم  دمی دراز کش  نیزم

کردم   ی چشم هام گذاشتم و  سع   ی دستم و جلو  کی کردم.  

 .نم یو نور نب

تو چشمم نبود اما هنوز هم اتاق روشن بود.    گه یالمپ د  نور

 ستیب  ی نگاه کردم و من،پناه فرهمند، تو  زونی آو  ی به پرده ها

 .کم آورده بودم یو سه سالگ

 ...ایخدا
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من تازه عروس    ؟ی دیکه داد آوردم به تو! چرا صدام و نشن  من

من که تو را صدا زدم ، من    ای؟ خدا  ی پوش محمد کرد  اهیو س

ببخش بهم  و  تو خواستم محمد  از  ایکه  ؟!    نی.  بود  رسمش 

 !؟ رمیکه بسوزم و بسوزم و آرام نگ  یکن ی رسمش بود کار 

 !من؟ یرفتن زندگ یبه نابود ی بود تو یحکمت چه

 !؟ یجان، خوب پناه_

بعد خ   برگشتم به  از مرگ محمد  افسانه که  مامان  به    ی لیو 

 .رفته بود ،نگاه کردم نیتر از من از ب شیب

 گذره  مامان یبد م  ایخوب _

گذشت و هر لحظه غبار    یگذشت اما مرگ بار! با رنج م  یم

 !رمق پناه یتن ب ی شد رو یم  دهی اندوه پاش

  ست یبه اون معنا ن  نیبود! ا  دهیمن و نشن  ی من...صدا  ی خدا

 ؟ ستین  یراض اشیخدا هم از بودن من تو دن یکه حت



Page 1303 of 1486 

 

بامامان پناه جان  برادرات گوش بد  دی:  اونا   ی به حرف  مادر. 

 تواَن  رخواهیخ

  ی چ  ی دار  یدون  یبگذرم ؟ از خون محمد بگذرم ؟ م  یعنی_

 مامان ؟ یگ یم

طور    نیحتما ا  میدون  یاست. ما نم  هی:, فعال همش فرضمامان

  بوده یکار ک میدون ی،نم مینه که اگر هم بدون  ایبوده 

  کنم یم داشیپ_

  ؟ ی طور نی: امامان

کنم. مامان   یکار و م   نینباشن خودم تنها ا  مانیو پ  ری اگر ام_

قلب من بار    نیاز دست دادن ندارم! بب  ی برا  یچ ی ه  گهیمن د

و    یهمه چ  دیق  گهیازش نمونده! د  ی زیچ  گهیها شکسته د

 ...همه کس و زدم! محمد به خاطر من مرد! اگر من

نوشت   یشونیپ  هی  ی؟ هر کس  هیحرف  هیچ  نی ا  زمی: عزمامان

که به عمر با خودم کردم و گفتم رضا از قهر    ی داره! اون کار
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 ی برگرد  دیپناه. با  شهیکه واسه آدم نون و آب نم   نای من رفت! ا

که ممکنه مرگش ، مرگ    ی مادر. اگر هم شک دار  یبه زندگ

 و قانون  یعل ری نبوده بسپر به ام ی عاد

اال  مامان کامل بود اما ح  ی بود حتما حرف ها شی نما  کی  اگر

من بود که شب ها خواب آسوده از چشم هام و    یواقع  یزندگ

بودم که   دهیربوده شده بود. من شن  میروز ها آرامش از زندگ

خوام خودم   یدونه که م  یم  نی از ا  یها رو نشان  نیا  یعل  ریام

  ن یذره ب  ری نبود! بهتر بود خودم رو از ز  نیبدم. اما ا  بیو فر

 درسته : آره مامان  ارمیب رونیخانواده ب

  دا یمن سامان پ  ی افکار آشفته    گهیکرد که د  الیزد و خ   لبخند

 !کرده؟

رو باز کردم و داخل شدم. به سمت راست و آشپزخونه   درب

گرد    زیرنگ،نگاه انداختم. به م  د یسف  ی ها  نتیکوچک با کاب  ی 

آشپزخونه بود. نگاهم و به مقابلم دوختم که    ی کوچ که جلو

و سرو اتاق خواب  دو  به  م  ی بهداشت  سیسالن  شد.   یوصل 
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  رب از د  یکم  یکنسول که با فاصله    نهیو  مقابل آ  دمیچرخ

زرد رنگ    ی کاناپه    نهیآ  ی . از توستادمیقرار داشت، ا  ی ورود

به سالن که با مبل   ینگاه  میرو گرفتم و ن  هنی. از ادمید  یرو م

 .شده بود؛ انداختم نی مز دیو سف یل یمدرن ن ی ها

 !ی کتابات و بردار ی : پناه؟ قرار بود برمانیپ

نزدم و به اتاق خوابم رفتم.   ینگاه کردم. حرف  مانیصورت پ  به

که گلوم رو زخم کرده بود ؛    یو بغض   ستادمیا  ش یآرا  ز یکنار م 

پوشه   شمیآرا  زی م  نییپا  ی کشو  ی قورت دادم. خم شدم و از تو

رو درآوردم. بازش کردم و به مدارک محمد نگاه    یرنگ  یآب  ی 

 .کردم 

 .کردم یم  دایپ ی اون ها رد نیاز ب دیبا

 پس؟  ی کار کرد ی: چمانیپ



Page 1306 of 1486 

 

باز    ی واریانداختم و در کمد د  فمیعجله پوشه رو تو ک   با رو 

که تو قفسه هاش قرار داشت و در آوردم   ییکردم و  کتاب ها

 .تخت گذاشتم ی و رو

 !برم  دی با ضرب باز شد: پناه! من عجله دارم با درب

 دارم   ادیجا کار ز  نی... من ای ؟ خودت اومد  ایمگه من گفتم ب_

 جا؟ نیا ی دار ی کرد: چه کار اخم

 خونمه ها  یناسالمت_

  منتظرم ار ی: جمع کن کتابات و ب مانیپ

  جا بمونم نیخوام ا یمن. م امیاصال نم_

سر    هیبشه ؟ بعدم امشب قرار بود    یکه چ  ی: تنها بمونمانیپ

 عمه ی خونه  میبر

رم خونه   یم  رمی گ  یتو برو به کارت برس. من خودم آژانس م_

 .عمه ی 
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 کشه؟ یهمه طول م نیا ی دار ی جا چه کار  نی:آخه امانیپ

هام فکر کنم.    ی و به بدبخت  نمیبش  کمیخوام    یفکر کن م_

 ؟  ی ذار یم

ا  پوف خدیکش  ی کالفه  م  ی لی:  پرمیخب  جان  فقط   مان ی. 

و تا    ی کن  ی و زار  هیگر  ینیحواست به خودت باشه. نکنه بش

 باز حالت بد بشه ی نخور یچی عصر ه

 باشه برو _

 ؟ مانی : جون پمانیپ

 ...مانی زدم: جون پ ی لبخند مچهین

 رون ی هوا برام فرستاد و با عجله ب  ی تو  ی زد و بوسه ا  ی لبخند

شدم کالفه کمد ها و کشو ها رو    نیرفت.  از رفتنش که مطم 

کردم. روشنش   دا یپ  لشیوسا  ی ساده تو  لیموبا  هی.  ختمیبهم ر

 .کوچکش موندم ی صفحه  ی   رهی کردم و خ
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ل  ی کار  نیاول به  با   ستیکه کردم  و  زدم  مخاطب هاش سر 

ا   دنید پر  ی شماره  اسم  به  بود،کنجکاو    ویس    سا یکه  شده 

 ی آزار دهنده تو  ی تماس رو فشردم و بوق ها  ی شدم. دکمه  

 .. ضربان قلبم باال رفتدی چیگوشم پ

  مهین   قیورا؟ گفته بودم ممد ها رف   نیبه به آقا محمد ؟ از ا_

گرگ مرگه! منتظرت بودم که    ی داداش توبه    ی عنی  ستن یراه ن 

  ی برگرد

 .باعث شد ، شوکه بمونم دیچیگوشم پ ی که تو ی مرد ی صدا

شده  ممد؟ چرا    ی، دوباره شروع کرد:چ  دیسکوتم رو د  یوقت

 ؟  یتی؟ نکنه تو موقع ی گ ینم ی زیچ

قرمز رو فشردم و تماس رو    ی آن دکمه    کیدونم چرا    ینم

بار شماره   نیهزارم  ی خودم و برداشتم و برا  لیقطع کردم. موبا

  یکه باهاش وعده داشتم رو گرفتم و باز هم اپراتور لعنت  ی ا

 ی و به شکم رو  دمیکش  یخبر از خاموش بودن ، داد.کالفه پوف



Page 1309 of 1486 

 

  د ی. با ترداومدساده  لیموبا امکی پ ی . صدادمی تخت  دراز کش

 بازش کردم 

 رسونم  یبگو، خودم و م ی: هر جا هستسایپر

آدم خبر از مرگ محمد نداشت ؟! حتما نداشت... براش   نیا

 آب کنن؟  ریسر من و ز  ننیدنبال ا  ایک یدون ینوشتم: تو م

 گذشت که جواب داد: نه قهیدق دو

 ؟  ی پس باهاشون همدست شد_

تا تماس حرف    یتونیکه نم  یی. کجا   یمن  قی داداش تو رف  _

 ؟یبزن

بدم و به سرم زد اسم خودم و   یچه جواب  دیدونستم با  ینم

 .شدم یبا محمد م  تشی میطور متوجه صم نیببرم. ا

 پناهم  ش یپ_

تو  لیموبا اضطراب  از  م  ی و  پاسخ   یدستم  منتظر  و  فشردم 

 بودم. زود جواب داد 
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  یفکر کردم دختره رو باز بهت ندادن که سراغ من و گرفت_

از   ر یخبر داشت غ   ز یهام تا ته باز شد. انگار از همه چ  چشم

 ! مرگ محمد

 ؟  ییتو کجا_

 ممد؟ حرفت و بزن ی خوا یم یچ_

  نمتیخوام بب یم_

 ستمی خوزستان ن _

 ی ایهروقت ب_

 ... ی ز یچ هیکنم فقط  یخط خبرت م نیباشه با ا_

 بگو_

 !دونم ممد مرده  یمن م_

خودم جمع شدم. زنگ    ی حرفش قلبم ضرب گرفت و تو  نیا  با

  ی صفحه ا  رهیدوباره به صدا در اومد و من با وحشت خ  لیموبا
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زنگ خوردن   یروش نوشته بود. بعد از کم   سایبودم که اسم پر

  .اومد ی ا گهید امکینشده بود که پ قهیدق  کیقطع شد و 

 رو باز کردم   امکیدادم و پ  رونی حبس شده ام و ب نفس

، من    یمن نترس چون منم مثل تو دنبال قاتلشم. تو زنش  از“

 ” ...نود و شش وریشهرو۲۳. نشون به اون نشون که قشمیرف

پ  با از    امیخوندن  و  اون روز اشک    ی ادآوریقلبم فشرده شد 

بود   کیچشم هام جمع شد. حتما اونقدر به محمد نزد  ی تو

 ی م  اطیاحت  دیز هم با با  یبا خبر بود ول  یخیتار   نیکه از چن 

 .کردم 

 ؟  یهست ینوشتم: تو ک براش

  !دوست محمد. داداش محمد_

 از دشمناش؟  یدون یم یچ_

بشم   یتونم آفتاب  ینم  یخوره ول  یکه به دردت م  زایچ  یلیخ_

 !س یافتم دست پل یچون م
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 ؟ یکار کن  یچ ی خوا  یپس م_

 . فعال میخط در ارتباط نیبا ا_

 .نگاه کردم و بلند شدم لیبه موبا کالفه

اتاق    ی   ختهیشد. بلند شدم و وضع بهم ر  یم  کیداشت تار  هوا

به   آژانس  با  و  برداشتم  تا کتاب تست  مرتب کردم. چند  رو 

با عمه   یعمه اشرف رفتم. بعد از سالم و احوال پرس  ی خونه  

 .رفتم ی مهد به

 ؟ ی مهد_

 : جانم؟ی مهد

بچه   نیاز ا  ی مگه من با تو حرف نزده بودم که دست بردار _

  ی انسان ها  نینگاه به حال و روز خودت بکن! ع   هیها؟!    ی باز

 ...ی شد نینخست

 ره  ینم یچی پناه. دست و دلم به ه الیخ ی: بی مهد

 !ی باختم مهد موی؟ من زندگ  ی تر ضربه خورد شی از من ب_
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  ی اندازه    گهیکس د  چیتر چون نه تو نه ه  شی از تو ب:  ی مهد

دونه داداش داشتم    هی  ایمن به محمد وابسته نبود. از کل دن

 ...که

مامان هم دار  هی_ اونم   هیجان! فقط    ی مهد  ی دونه  دونه...! 

با  ی دونه مهد  هیفقط   باش  دیداره!  و داشته  تو که یهواش   .

بود  ی   هیپا  شهیهم تصم  ی من  من  برا  می!  ارشد    ی گرفتم 

 بده یکول دیدر اومد با ی . هر کمیبا هم بخون ایبخونم، ب

 !و نگاهم کرد. برنده  برگشت

 پناه؟ یکن ی: چرا مثل بچه ها رفتار می مهد

 !ی مهد_

تونستم انتقامش    ی . کاش مامیتونم کنار ب   یگفت: نم  سرزنشگر

  رمیو بگ

پرس   اخم کنجکاو  و  ک   دم یکردم  از  ؟  انتقام  مگه...مگه    ی:  ؟ 

 ؟  ی ریانتقام بگ ی کشتش که بخوا یکس
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 ن ی: نه همستادیتفاوت به لحن کنجکاوم بلند شد و روبروم ا   یب

 .رهی داداش  من  و بگ دی! که چرا خدا با ده یداره عذابم م

کمک به من! اون هم   ی بود برا  یخوب  ی   نهیگز  ی مهد  دیشا

 .انتقام بود ی من داغ دار و تشنه   ی اندازه 

 پناه؟ _

به چشم    ی ادیکه شباهت ز  ییچشماش نگاه کردم. چشم ها  به

 .محمد نداشت ی ها

برا  نی: ای مهد ارشد خوندن فقط  نه؟    ی داستان  دروغ گفته 

شناسم اونقدرام با غصه هاش کنار   یکه من م  یوگرنه پناه

 .ومدهین

بود رو بزنم اما   اجیکه احت  ییلب باز کنم و همه حرفا  خواستم

نابود کننده    ی فرار از فکر ها  ی برا  ی خوا  یم  کردم:  ی خودخور

 و خاطرات ، به درس پناه ببرم 
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تو دل درد و   ی بر  دیبا  ییرها  ی . برا هیغلط  کیزد: تکن   پوزخند 

بجنگ م  ای  ی ری میم  ای.  یباهاش  برنده شدیشیبرنده  اگر    ی . 

کنه  یفرار فقط ترسو ترت م ی! ول ی تر شد ی آدم قو   هیحتما 

 !از بغض یترک یروز م هی، اون موقع 

 ی ترسو بودم مهد  شهیمن هم_

 ! یبش ی وقتشه ، قو گهید_

  خند زدم تلخ

 ...زود  ای  میآمد  رید ما“

 ”!میامدیچه بود به موقع ن هر

مبل   ی خارج شدم. عمه رو  ی با چشمان اشکبار از اتاق مهد  و

تونستم نسبت به    ی شده بود! چطور م  ری نشسته بود. چقدر پ

ا  یآدم تو  نیکه  بحران  برا  م یزندگ  ی همه  جا   زانمیعز  ی و 

 تفاوت باشم ؟ یگذاشته بود ؛ ب
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وارد    ی   درجه و  بشه  تر  خنک  فضا  تا  کردم  کم  رو  کولر 

  ر ی اهواز واقعا غ  ی ماه گرما  ریت  ی ها  مهیآشپزخونه شدم. در ن

گذشت و   یاز مالقات با  کمند م  ی قابل تحمل بود. دو هفته ا

دلم نگه دارم   ی رو تو  میگرفته بودم ، سوگوار  می تصم  گهیمن د

 .کرد یکه محمد م  ی کنم. کار  تیریو خانواده رو مد 

کش  ربد زحمت  چقدر  جون  عمه  برداشتم:  رو  ! ی دیقابلمه 

 ...اومدم کمکت  ی کاش زودتر م

جا بود. زحمت غذا رو   نی. بتول ازمینکردم عز  ی : من کارعمه

 . دیهم کش

 عه؟ دست عمه بتول درد نکنه. چرا نموند پس ؟ _

نوه  عمه محمد  باالخره   ، بود  شده  محمد  دلتنگ  ارشد   ی : 

بود. اومده    یمیبا بتول صم   شتر ی ه بو از هم  شهیپدر  ی خانواده  

غذا ها رو به   نی . انهیو بب  ی به من بزنه و مهد  ی بود که سر
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پسر اصال حرف گوش کن   نی ا  یدرست کرد ول  ی خاطر مهد

 کنه پناه  ی. خون تو دل منم مستین

 خودش و داره   ی عمه ! اونم دغدغه ها دینگ_

دلم    نجای. منم خودم تنها ارونیب  رهی: از صبح تا شب معمه

 پوسه یم

 شتی پ  امیما. اصال من خودم م  ی خونه    دیایعمه جون خب ب_

 جا  نیا

کردم ، خم شدم و سه   یرو باز م نتیطور که در کاب نیهم و

 . تا ظرف درآوردم

چ  زی م  ی رو مشغول  و  قبال   ییکاهوها  دنیگذاشتم  عمه  که 

 .اون ها شدم ی خرد کرده بود تو

و ساالد بودم.    ی و ترش  ی مشغول آماده کردن سبز  ی ساعت  مین

سرتکون    ی کرد و گاه  یفقط به حرف هام گوش م  ل یم  یعمه ب

 .میامر خدا باش میتسل دیگفت با یداد. اون بود که م یم
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بس بود اون  گهیبودم. د ایدن نی اما دنبال گرفتن حقم از ا من

 !بودنم می همه سکوت و آرام بودن و تسل 

 یمشک  ی داخل شد. لباس ها  ژنیبعد  آقا بزنگ اومد و    ی صدا

 ژنی زد. با آقا ب  یذوق م   ی تو  یل یتن همه مون بود خ  ی که تو

 .د یرو بوس میشان یکردم و اون پدرانه پ یهم سالم و احوالپرس

خونه    ی زنگ دوباره تو  ی که صدا  ختمی براش ر  ی فنجان چا  کی

هم   هیبعد بق  یاومدند. کم   یعمو مرتض   ی و خانواده    دیچ یپ

  . میاومدند و دور هم نشست

 ینفره نشستم. عمو مرتض  کیمبل    ی تعارف کردم و رو  ی چا

  ه یکه باالخره    میگرفت: خب امشب دور هم جمع شد  ینفس

. من گفتم ادیمطلق در ب   ی خانواده از عزا  نیو ا  میبکن  ی فکر

جا    نیاصرار داشتند که ا  ژنیما، اشرف و ب  ی خونه    د یایمه به

 !گهیباشه د



Page 1319 of 1486 

 

  من یما هم به    ی بهتره. خونه    ی طور  نیجان ا  ی: مرتضژنیب

  شما رنگ و رو گرفت

 ن یاز ا  تی. نتهیجان. حاال به هرحال مهم ن  ژنیب  ی زی:عزعمو

 ...روح محمد  ی شاد  ی بود  که برا نیا یدورهم

 ی که حاکم شده بود بغض رو در گلو  یکردم و از سکوت  بغض

 .کردم یخانواده حس م  ی تک تک اعضا

حدود   گهی. ددیاریو در ب  اهیرخت س  نیادامه داد: ا  یبا مکث  عمو

 شه یتر خون م شیطور دلتون  ب نیچهار ماه شده. ا 

 ی کم کم به زندگ  دیبا  گهید  زمی افسانه: اشرف جون عز  مامان

  ی برگرد ی عاد

دورش شلوغ   کمیعمه.    شی جا بمونم پ  نیخوام ا  یمن...من م_

 باشه بهتره 

 .باال انداخت ییابرو مانینگاهم کرد و پ مامان
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 اه یس  دی. تازه عروسم نباارهیرخت و درب  نیا  دی: اول پناه با عمه

  پوش بمونه

 زد   شیبه چشمم ن اشک

کدوم   چیاشرف جان. به دله... دل ه  ستی: عزا که به لباس نبابا

 کنه  یز ما هم محمد و فراموش نکرده و نما

 اهی خونتون که لباس س  میایب  می لرزون گفت: ما خواست  عمه

 دی اریشما رو در ب

 ...اشرف جان میخانواده ا هی: ما همه ی مهر مامان

پ  بلند و  :    ی رو جلو  ی رنگ  یآب  راهنیشد  اشرف گرفت  عمه 

  دوست داشت یمحمد آب

 ی اومد و با دست ها رونیب شی لب ها انیکه از م یبا آه عمه

 یکس جز من عمق ب  چیلرزان ، لباس رو از مامان گرفت و ه

 ...د یو تو چشم هاش نفهم یکس
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بودم.   دهیتخت خواب  ی اتاق محمد رو  ی رخوت بلند شدم. تو  با

  ی رو  فشیظر  نک یکه ع  دمیبه سمت سالن رفتم و عمه رو د

 .ش بود و مشغول خواندن قرآن بودچشم

و با دست مرتب کردم و به  عمه که توجهش جلب شده    موهام

 .زدم ی بود اشاره به اتاق مهد

  رونی : رفته بعمه

رفتم. صورتم   یبهداشت   س یتکون دادم و به سمت سرو  ی سر

و بستم . وارد   دمیرو شستم و خشک کردم. موهام شانه کش 

 .بود میآشپزخونه شدم. ساعت هشت و ن

 ؟ ی خورد ی زی عمه چ_

نشانه    سرش به  برد.کتر  ینف  ی را  رو آب کردم و سر    ی باال 

پن گذاشتم.  رو  ری اجاق  گردو  هم   زیم  ی و   نون  و  گذاشتم 

خورم    یکنارشون قرار دادم. عمه وارد  آشپزخونه شد: من نم

 ...پن
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منم نخورم ؟ عمه قرار    ینعیحرفش و کامل کنه:    نگذاشتم

طور دل   نیهم قرار نبود ا  ی ها! تازه اون مهد  یلج کن  ستین

 !گرسنه بره 

 زم ی لب هاش نشست: دورت بگردم عز ی رو ی لبخند مچهین

 ی دم کردم و کنارش نشستم. لقمه    ی نشست. چا  زیپشت م  و

 .بلند شد فونیآ  ی اول رو نخورده بودم که صدا

 ؟  یاول صبح هی: وا کعمه

احسان با تعجب گفتم:   ریتصو  دنیرفتم و با د  فون یسمت آ  به

 !احسانه

 دکمه رو زدم. اون طرف تر درب واحد رو هم باز کردم  و

 !: احسان ؟عمه

  من برم لباس بپوشم_

 شرتم یت  ی چهارخونه  رو  راهنیپ  هیبه اتاقم رفتم و    عیو سر 

 .موهام انداختم ی رو  دیق یو شالم رو ب دمیپوش
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احوالپرس  ی صدا عمه  با  که  اتاق    یم  یاحسان  از  اومد.  کرد 

 ؟ییجا نی خارج شدم و سالم کردم. مات نگاهم کرد: تو ا

سر    خودیشده عمه به من ب  ی ز ی. چزمیمن عز  ش ی:مونده پعمه

 ؟ یزن ینم

  جا مونده فمیبارم ک  نی: شرمنده عمه. ادیخند احسان

 مبل ها رو گشت ی نگاهش رو  ای و

 اوپنه ی رو فتیک_

  : عه آره. دستت درد نکنهاحسان

 به سمت در رفت: با اجازه  عمه و

  صبحانه بخور بعد برو ای: بعمه

  بخوابم دیبودم ، لهم! با فت یش شبی: نه عمه  د احسان

 زمیعز ی دیسر سفره رس ای. ب یخواب یجا م نی : خب هم عمه

  شمی: مزاحم نماحسان
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  ! گهیداخل د ایخب ب _

  امیخب حاال نزن. م یلیام گفت: خ یشاک تعجب به لحن با

 زور باال سرت باشه؟  دی: حتما بادیدرو بست. عمه خند و

 : اعصاب نداره  احسان

از دهن    ایرفتم: ب  زیو به سمت م  دمیکوب  شی آرنج به پهلو  با

 افتاد 

 .خورد ری لقمه پن کی یلیم یو احسان با ب  می نشست زی م دور

 !؟ اشتهام کور شد ی خور یم ی طور نی: چرا اعمه

 یکس  ی دوست نداره: سزا  ریافتاد پن  ادمیکردم و تازه    نگاهش

 متنفر هستن  ریاز پن  شونیعمه. ا نهی کنه هم یکه تعارف م

  قبالً ی خورد  ی: معمه

 .هم فعال شده  ریبه پن  شی وسواس یبروز رسان نیتو آخر_

 !: پناه احسان
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  کنم یم مرویبرات تخم مرغ ن_

  غذات و بخور  نی کنم تو بش ی:خودم م  احسان

ن  یکه عمه بفهمه حت  ی خوا  ی. نمنی بش  زم ی نه عز_   مرو یاز 

 ؟  ی کردن تخم مرغ هم عاجز

 !دختر عمو ی : چقدر هم راز داردیخند

 .ختمیاجاق گذاشتم و روغن ر ی شدم و تابه رو رو بلند

  که هست نه یهم_

 ها تنگ شده بود یشوخ نیا ی : چقدر دلم براعمه

 !ینه شوخ یِتیشخص  بیتخر نای: عمه ااحسان

 : دخترم منظور نداره عمه

تو  تخم رو  پاش  ی مرغ  نمک  و  آقادمیتابه شکوندم  دکتر    ی : 

کردن   یکه افتخار دادن با ما صبحانه بخورن، لطف بزرگ  نیهم

 !عمه
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  گهی ننداز د کهی: تاحسان

 مشغله  ی آخه! حتما برا ی ریگ ینم یخبر از کس  هی_

  گه احسان یراست م نوی:اعمه

 ...همه ام. به خدا ی : شرمنده احسان

صورتش    ی رو جلو  ی دسته ا  ی رو خاموش کردم و تابه    اجاق 

  بزن مرویدکتر. ن ی نگو آقا یچی گرفتم: ه

  ییمرویگفت: به به عجب ن  اقیلبخند زد و احسان با اشت  عمه

رو  لبخند رو  تابه  و  سر    ریش  وانیل  هیگذاشتم.    زی م  ی زدم 

 یامکی ساده  و گرفتم و پ  لیو به اتاق محمد رفتم.موبا  دم یکش

 ؟  هیچ فی دوست محمد زدم : تکل ی برا

 به در خورد و احسان وارد شد: اجازه هست ؟ ی ا تقه

 کنم یخواهش م_

 !شده ها  زی: زبونت ت احسان
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  ؟ ز یت ایتلخ _

 !دونم یتخت محمد نشست : نم ی رو

 تفاوت نگاهش کردم: عمه کجاست ؟  یب

  رهی: رفت دوش بگ احسان

  پس  زمیبر ی من برم چا_

 :برو لبخندزد

. قندان رو کنارشون ختمیر  ی آشپزخانه رفتم و دو فنجان چا  به

گذاشتم و دوباره برگشتم. احسان به سالن اومده   ینیس  ی تو

نفره   کیمبل  ی رو مقابلش گذاشتم و خودم هم رو ی بود. چا

 .نشستم

چاحسان  ، خانم  پناه  خب  م  ی :  د  یکن  یکارا    یم  شبی؟ 

  بگم بهت وقت نشد ی ز یچ هیخواستم 

  بگو االن_
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بهم گفته بود اگر دوست دندان پزشک دارم ،   مانی: پ احسان

سرکار مثل سابق . سرت گرم    ی کنم بهش که بر  یتو رو معرف

 ؟  ی دار لی خودت تما نمیبشه. خواستم بب

 ارشد بخونم. فکر نکنم وقت کنم  ی خواستم برا یواال م_

 خب پس بچسب به اون  یلی: خاحسان

اگر جا  یول_ احسان  دار  یخوب  ی نه  م  ی سراغ   ی بگو. حس 

  کنم االن تمرکز درس و ندارم

 !: بچه پررودیخند

 ؟ ی بلف زد  ای ی : سراغ داردمیخند

 توووپ  ی جا هی: سراغ دارم. احسان

 مرد؟  ای؟ زنه   یک شیجدا ؟ خب  کجا ؟ پ _

خودمه. چند ماهه    شی من! پ  ز یبپرس  عز  یکی  یکی:  احسان

 مطب  زدم 
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 ؟ ی زد  یواقعا ؟ ک_

 ...افتتاح شد که اون موقع دی بعد ع گهی. ددی : قبل ع احسان

حرف زدن از آن اتفاق  خورده   ی کرد. مهر ممنوعه  رو  سکوت

 .بود

 یکار کنم. فقط دندان پزشک   یچ   د یبا  ستم یخب من که بلد ن_

 بلدم

.  دمیم   ادتی، کار هم    ی شیخودم م  اریدست  ی ای : خب م  احسان

 چطوره ؟ 

 ؟ ی د ی: حقوق خوب هم مدمیخند

 ! ، آره ی: اگر پررو نباش  دیخند

  .یهم عال  یلیخ_

 زدم: سرد نشه   ی به چا اشاره
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بود؛ آشنا    شیکه منش  یمطب احسان نگاه کردم و با خانم  به

 د یبا  ی چ  یدون  ی کرد: م  تمیم. احسان به داخل اتاق هداشد

 ؟  ی ریبگ ادی

 ؟ یچ_

 !ینکن یکه تو گذشته زندگ نیمبل نشست: ا ی رو کنارم

 ؟ یچ یعنی_

 گر یهم باز  یلیحالت خوبه اما خ  یکن  یتظاهر م  رای: اخ  احسان

 تو سرته ؟ یپناه! چ یستین یخوب

  یچی ه_

ا  احسان باالخره زندگ  ی ریپذ   بیآس  نقدری : چرا    ی سخت  ی؟ 

  شود یخوب م یول  یکن یگمان نم یداره . گاه

 !شود یشود که نم یکه نم شودی هم نم یزدم : گاه پوزخند 

 ! یفقط گاه ی:ولاحسان
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 احسان ؟ ی گرد ی م یدنبال چ_

 یمشکوک  ی کارا  هیمطب ،    ی ای چند وقت که م  نی: تو ا  احسان

 ؟  هیداستانش چ . زتیم ی رو  دمیساده د لیموبا هی. یکن یم

ندادن تو   اد یشدم و مواخذه گر نگاهش کردم: به شما    بلند

 ؟ یدخالت نکن یکس  یمسائل شخص

  زنه یکه داره گند م  یو مچم رو گرفت: مسائل شخص  دیچرخ

 ! میدخالت کن دیمون و با یبه زندگ

 مون؟ یزندگ_

.  م یخانواده ا  هیما. ما همه    ی تو و همه    ی: آره! زندگ  احسان

  .منه  ی تو، عزا ی منه. غم تو ، غم منه. عزا ی تو آبرو ی ابرو

 به دستم که درد گرفته بود ، زدم: شکست اشاره

  مونه یم ادتیشکنه فقط دردش  ی: نماحسان

  با من حرف نزن ی طور نیا_
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 !: نگرانتم االغ احسان

 نباش _

 ؟  یکن یکار م یچ ی : بگو بهم دار احسان

 .کنم ینم ی کار_

  کنم یفوضولم. کشفت م ی لیکه خ یدون یشد: م کمینزد

 داد  رونینفسش و پر صدا ب پ

 دکتر  ی متاسفم  برات آقا_

رفتم.   رونیشماتت بار نگاهش کردم. بلند شدم و از اتاقش ب  و

اتاق م  یوارد  انجام  قلب  نوار  داخلش  که  رو  یشدم   یشد. 

محمد   لیزنگ موبا  ی مخصوص خودم نشستم . صدا  یصندل

 اتصال و زدم:بله؟ ی بلند شد.دکمه  

  گمیکه بهت م ییبه جا ایب_

 کجا؟ _
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دوم  ابونی خ  انپارسیک_ طبقه   .... پاساژ  لباس    کیبوت  هی... 

بعد از ظهر   میاون جا . فردا ساعت چهار و ن  ای مردونه است. ب

  ای. تنها ب

 باشه_

ماجرا   نیکس هم از ا  چیبه ه  نکهی نکن و ا  ریپناه خانم لطفا د_

 نگو

 هام خشک شد و مردد گفتم: باشه لب

 نمت یب یم_

به موبا  دمیکش  یقطع کرد. پوف  و نگاه کردم که    لیو  خودم 

ا بود.  شده  روشن  اش  ا  نترنتمی صفحه  به  و  بستم  فکر    ن یو 

برم.   رونیاز مطب احسان ب  دیبا  ی کردم که فردا به چه بهونه ا

بار   کیو برداشتم و    لمیمخصوصا حاال که شک کرده بود. موبا

داده بود؛   امیپکه بعد از مرگ محمد بهم    ی اون شماره ا  گهید

 .خاموش بود بار هم  نیگرفتم. ا
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به ساعت نگاه کردم. ساعت نه شب بود. شکمم به صدا    کالفه

  ی افتاده بود. بلند شدم و در اتاق و باز کردم و خطاب به منش

 ؟  گهید ستی ن ماریگفتم :  ب

  پناه جون ستینه ن_

 دکتر رفتن ؟ ی اقا_

  .زمینه عز_

سف  داخل روپوش  و  مانتو  دم ی شدم  و  درآوردم   پور یگ  ی رو 

 ی و از رو  فمی. مقنعه ام رو مرتب کردم و کدمی و پوش  میمشک

 ...رفتم: من برم خانمِ  رونیبرداشتم. از اتاق ب  یچوب لباس

 یتیتمام موند: خانم قب  مهیام با صدام محکم احسان ن  جمله

 ؟ دی شما هنوز نرفت

ها  به نم  ی اخم  نگاهم  اصال  کردم.  نگاه  و    یدرهمش  کرد 

اون   ی اگر به جا  قتایشده بود. حق  رهیخ  یمواخذه گر به منش

 .شدم. هرچند. اون هم الل شده بود یبودم الل م
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رفت و باال اومد و دوباره بلند تر گفت:   نییگلوش پا  بک یس

 ؟ یتیخانم قب

  ذره کار داشتم نرفتم هیدکتر! نه  ی بله آقا_

 خونه ؟ ی زنگ زد_

  قت نکردم کار داشتم آخهلکنت پاسخ داد: ن..نه! و با

 ادت ی.  ی! قرار بود قبل از نه خونه باشیکار داشت  خودی:باحسان

.  یینجایا  یشما با منه وقت  تی گفتم ؟ خانم مسئول  یرفته چ

 یکار م  یجا چ  نی! االن ا  یرفتیاز مطب م  دی قبل از هشت با

من زنگ زده! چرا خودت    یگوش  ی ؟ مادرت صد بار رو  یکن

 ؟ ی جوابش و نداد 

 .بود رهی خ نیاندام بغ کرده به زم  زی ر دخترک

 ؟ ی : با تو ام! چرا تماسش جواب نداد دیکش ادیفر احسان

زانو  ی مشهود   لرزش  د  ی ها  ی در  به دمی دخترک  غضب  با   .

 گفتم: احساااان  یاحسان نگاه کردم و شاک
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رو   احسان دوباره  و  نکرد  توجه  من  به  داد   ی اصال  دخترک 

ن  گهی: ددیکش م   لتویمطب. وسا  ی ایب  ستیالزم    ی جمع کن 

  رسونمت خونه

نم   و اومد  باال  که  رفت. سر دخترک  اتاقش  داخل  با حرص 

 ی که اشکشاش آروم رو   ی. درحالدمیچشماش د  ی اشک و تو

 ی صندل  ی و جمع کرد و رو  لشی؛ وسا  ختیر  یگونه هاش م

 .نشست

  ؟طور باهات حرف بزنه  نیا  ی دی شدم: چرا اجازه م   زیم   کینزد

 .داد   که حرف تا گلوش باال اومد اما اون قورتش  کردمیم   حس

 چند سالته؟ _

 هجده _

کردم.   یبرادر آرش کار م  شیکه پ  یمن بود! من، زمان  همسن

شد. به سمت اتاق احسان رفتم.   زشیمشغول مرتب کردن م

: بله معصومه دمی احسان رو شن  ی باز بود.صدا  مهیدرب اتاقش ن
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نباش نگران  مدیخانم.  خودم  من  زحمت  ارمشی.   یخونه...نه 

 ! طور نی ا دی. نگستین

شد . از در اتاق فاصله گرفتم و دوباره   کیقدم هاش نزد  ی صدا

به سالن برگشتم. تلفنش و قطع کرد و رو به دخترک گفت:  

 ! در دیکل

نزد  دختر لرزون  کل  کیبغض کرده  با دست  به   دیشد و  رو 

گرفت.   تو  هیسمتش  و  دستش  آقا  لحظه  کشوند:  عقب  هوا 

 ...احسان

 !...دی: کل احسان

سوخت و دوباره احسان رو صدا کردم .   تشیمظلوم   ی برا  دلم

 !ی شتریب  ضیبار با غ  نیا

 ! احسان یکن یم  تشی چرا اذ_

 نداره  ی: به تو ربطاحسان
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زدم. خواستم از در مطب خارج   ی باال رفت و پوزخند  ابروهام

 ؟  ی دار نیگفت : ماش ی بشم که با سرد 

 نداره  یبه تو ربط_

 : پناه دیغر

 .شدم  خکوبیم

  رسونمت یم سایوا_

دونستم که اون به   یدعوا کردن نداشتم و خوب م  ی   حوصله

 رون ینشونه. از مطب ب  یم  یزور هم شده حرفش رو به کرس

و سوار    میرفت   نیی و احسان در و قفل کرد. هر سه پا  میاومد

کمیاحسان شد  نیماش به سمت  مطمئنه  با سرعت    انشهر ی. 

جلو و  دقستادیا  ییالی و  ی خونه    هی  ی رفت  چند  بعد   هقی. 

شد و    اده یاومد و احسان پ  رونی حدودا پنجاه ساله ب  یمخان

 .کرد یباهاش احوالپرس 

 ...دختر  ن یبده ا رتیاقا احسان خدا خ_
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 با ی: زدی بغض کرده به سمت در رفت. احسان غر دختر

 .برنگشت  یول ستاد یا سرجاش

 ؟یکن ینم ی: چرا از مادرت عذرخواه احسان

مظلومش به خون    ی . حاال چشم ها  د یپا چرخ  ی پاشنه    ی رو

 کار بشم ؟  یباعث شد از کار ب نکهیا ی نشسته بود: برا 

 .د یکش ینی ه زن

برااحسان کرد  نیا  نکهیا  ی :  نگرانش  باز     ی همه  که  اونقدر 

.همون صبح که  د یبه دادش رس  ه یفشارش رفت باال و همسا

انداخت شد. از    مارستانیب  ی، راه  ی و اومد  یباهاش دعوا راه 

 ...تو ینگم ول تیمسئول یب ی به تو ی زی واست چمن خ

 !ی: مادر خب قرار نبود بگ  احسان

  یی ایانداخت. دن  ن ییدوباره شرمنده شد و سرش و پا  دخترک

دختر    نیبودند ؟ نکنه ا  یها ک  نیذهنم اومد. ا  ی از سوال تو

با    ی همون معشوقه   و  لبخند زدم  به تصورم   بود ؟  احسان 
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گرم   دنمیکنم. زن با د  ی کنجکاو  ی شدم تا کم  اده یپ   ی دیپل

 احسان جان ؟ یکن  ینم یکرد: معرف یاحوالپرس

 !: پناهه. دختر عموم احسان

دلم! اصال حاال که پناه جونم اومده   زیزن برق زد: عز  ی ها  چشم

کنم با هم   هم درست  ی زیچ  ه یدور هم.    مینی داخل بش  دیایب

  میبخور

که احسان    دیگنج   یام نم  لهی شروع کرد به تعارف! در مخ  و

  یی رایوارد پذ  ی . وقتمیقبول کنه. اما قبول کرد و داخل شد

 . اون ها داخل آشپزخونه رفتند می، نشست میبزرگ شد

 ی جا کجاست ؟ ساعت ده شبه چرا قبول کرد   نیاحسان ! ا_

 ...که

 ...شام ی : احسان جان من خودم برا زن
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. ارن یمعصومه خانم. من زنگ زدم غذا ب  ستی : الزم ناحسان

برا ندار  ی البته  دوست  اگر  دادم  سفارش  کباب  چلو    د ی همه 

 ...که

ازن چرا  کرد  نی:  و  م  ی کار  پناه   یذاشتی؟  و  من  دستپخت 

 !جونم هم بخوره 

 د یکه با  میوقته. شام و بزن  رید  ی لی. االن خارهی: وقت بساحسان

  پناه و برسونم

  ارمیب ییچا ه ی: پس برم زن

به احسان گفتم: چته تو؟ چرا    ضی رفت دوباره با غ   رونیب  یوقت

 زن؟ نیا ه یک گمی؟ بهت م ی دیجواب نم

  : آشناست نترس احسان

 ؟  یباهاشون  راحت نقدریاحسان ! چرا ا هیک_

 شد ؟ تی: حسود دیخند کج

 !زهرمار _
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 !ادب یکرد: ب اخم

 .فرو کردم ینثارش کردم و سرم و تو گوش ییبابا برو

_____________ 

رفتم. با    ی ساعت نگاه کردم. سه  بود . بهتر بود که زودتر م  به

م پشت  رفتم.  احسان  اتاق  به   و   زشی اضطراب  بود    نشسته 

 .خورد یناهارش و م

 ...چون ییبرم جا دیمن با_

 : کجا ؟  احسان

 یکردم : مگه تو مفتش اخم

رو   بایز  ی به چهره اش نداد: زود برگرد چون امشب کارا  رییتغ

  ی انجام بد دیهم با

غر بزنم که فکر کردم بهتر بود انجام ندم تا منصرف    خواستم

از مطب   یشمردم و با تشکر کوتاه  متینشه. پس فرصت رو غن 

رفتم و به ساعت   ادهیکه گفته بود رو پ  ی اومدم. تا پاساژ  رونیب
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رو نشون   میام نگاه کردم . عقربه هاش ساعت سه و ن  یمچ

از د  می. ندادیم بود. به   دنیرس  ریساعت منتظر موندن بهتر 

 شد ی باعث م  ی ا  شه یش  وار یکه گفته بود ؛رفتم. د  ی کیسمت  بوت

فر صاحب مغازه   ی با موها  زاندامیپسر ر  هی.  می نیداخل رو بب 

سالن به انتظار    ی داخل مغازه نبود و من تو  گهید  یبود. کس

پسر قد بلند که    کیبودم. به آسانسور نگاه کردم که    ستادهیا

سرش بود توجهم جلب شد.   ی رو   پماسک زده بود و کاله ک

 میاومد. خودم رو پشت ستون قا  یم  کیبا شتاب به سمت بوت

 .کرده بودم 

بوت  با داخل  پسر   . کردم  برانداز  و   کیدقت  کالهش  و  شد 

درآورد . دستشو پشت سرش قرار داد و با فروشنده صحبت  

.  دیکش   نییدادم که ماسکش و پا  صیکرد. از پشت سر تشخ

  ک ی بود.    دهیفا  یکه ب  نمی جابه جا شدم تا صورتش و بب  یکم

 .خودم خشک شدم ی آن سرش و گردوند و من سر جا
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تونستم    یرخش نگاه کردم. از اون فاصله هم م  میبه ن  ناباور

 .نمی چپش رو بب ی رد سرخک، کنار آبرو

با دو    نه یدر س  نفس پنهان کردم.  ام حبس شد و خودم رو 

وندم. ترس تمام وجودم و گرفته رس  نییپا  ی خودم و به طبقه  

 . دیکوب یپناه  م  یب یبود و قلبم همچون قلب گنجشک

  ی کاش  ی گرفتم. سرما  وار یشدت نفس نفس ، دستم رو به د  از

  ی آورد. کم  یبدنم نفوذ کرد و باد کولر حالم و سر جا م  ی تا تو

 زانو خم شدم  ی رو

خشنش   ی شد و من ناباور به چشم ها  دهیبه عقب کش  کتفم

 .کردم نگاه

 ؟ یبا آرش قرار داشت_

 ...لکنت افتادم :تو...تو به

 !جواب من و بده_
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ما م  دمیو د  دیچرخ   نگاهم به سمت  از    ادیکه آرش داره  تا 

 .پاساژ خارج بشه

دست احسان رو گرفتم و دنبال خودم به داخل مغازه    عیسر

 .بود؛بردم  کمونی که نزد یو بهداشت یشیآرا ی 

 !: پناه احسان

 .حضور آرش شد ی  متوجه

 !دییبفرما  نیخوش اومد یلی: خ فروشنده

مغازه بود و    رونی خودش رو جمع کرد و من نگاهم ب  احسان

ه صورت . نگاهم و گردوندم و بدی کش  یانتظار رفتن آرش رو م

 زن ، نگاه کردم و نفس گرفتم  شیغرق در آرا

  خواستم یممنون. راستش عطر النکوم م _

 .گشاد شده نگاهم کرد ی با چشم ها احسان

کرد.   یمختلف م  ی از برند ها  فی و تعر  ی زیشروع به زبان ر  زن

 .در چنته دارم ی زی بگه من هم چ  خواست یم دیشا
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رو برداشتم    یکیگذاشت و من    زیم  ی ادکلن رو  شهیچند ش  زن

  ی دستم اسپر  ی رو  یکه در دست داشت کم  ی و زن از سرنگ

 .کرد

با سنگ  رهیبرگشتم  سمت احسان و خ    ین ینگاهش کردم.  

 .نگاهم کرد ینگاهم سرش و چرخوند.با اخم ترسناک

 کردم  کینزد شین یاعتنا دستم  و به ب یهم ب من

 ابوش خوبه؟ نه؟_

 تر شد: پناه؟   قیعم  اخمش

 و حق به جانب گفتم : جانــم ؟   کشدار

. سرش و دیموهاش کش  ی تو  ینگاهش کالفه شد و دست   رنگ

کارت   رونی ب  ای؟ ب  ه یاداها چ  نیکرد و پچ زد:ا  کی به گوشم نزد

  دارم

  میریبذار بره بعد م _

  می بریو م نیبه سمت فروشنده برگشتم : هم و
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 دند؟ی اقا هم پسند_

 ! شونیخوام نه ا یخودم م  ی برا_

  گهیباشه د  یراض دیهم با شونیباالخره ا_

تر شد. کارتم   کی . خجالت زده رو گرفتم و احسان نزددیخند  و

آوردم که احسان دستم و گرفت   زیم  ی رو درآوردم و دستم رو

انگشت    نیکرد. کارت و از ب  تی هدا  نییو آروم اما با فشار به پا

کش تو  د یهام  گذاشت.    بیج  ی و  مخالف  شلوارش  دست  با 

 . گذاشت زیم ی کارت خودش رو درآورد و رو

دستم و به   ینکرد و وقت  یدار نگاهش کردم اما  توجه  ضیغ

به فروشنده  یشلوارش سوق دادم؛ محکم و عصب  بیسمت ج

 ۵۵۴۱گفت: 

گذاشت ؛ از لحن   یجاش م  ی که هنوز داشت ادکلن رو تو  زن

 احسان جا خورد: بله ؟

 ...لطفا نی: زودتر انجام بد احسان
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 .نگاهم کرد ز یت و

  : احسان دمیغر

 : ساکتدیشده ش غر دیکل ی دندون ها ی ال از

 ...که یچ یعنی_

 ی . برو فعال نمیرو مخم رفت   یلی جاش هم خ  نی ا هم: ت  احسان

 بشه ی زیخوام ابرو ر

بعد با   قهیرفتم. چند دق  رونیاز کنارش رد شدم و ب   ضیغ  با

 .دستش بود به سمتم اومد ی که تو  ی ا سهیک

 تو ؟  یکن یرفتار م نیچرا همچ _

 شنوم یکن م فیمبل نشست : تعر ی اعتنا کنارم رو یب

  به تو جواب پس بدم اصال ؟  دی ابروم باال رفت: چرا با  ی تا  کی

 گم ی: چون من ماحسان

 ! یرس ینم ی زیبه چ ی با پررو باز_
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 نیبلند شدم که محکم گفت: بش و

 .دونم چرا نشستم ینم

!؟ پناه تو چطور هنوز به  ی: تو  با آرش که قرار داشت  احسان

  ...آرش

ها  با ب  ی چشم  حدقه  شو    رونیاز  خفه  کردم:  نگاهش  زده 

 ! احسان

 ...نبود که نیشدم که دستم و گرفت : منظورم ا بلند

 !نه منظورت  ینه خودت مهم_

 : پناه  احسان

رفتم. دنبالم اومد.    رونیبلند ب  ی و با قدم ها  دمیرو کش   دستم

 کم یاومد و    یو اونم پشت سرم م  رفتمی تند تند م  ابونیکنار خ 

. درست میشد  ک یهفت نزد  ونابیکه گذشت کالفه شد. به خ

پسر   هی. جلوش  یفروش  یمدرن بستن  ی مغازه    کی  ی روبرو

 .کرد یم غیبود و تبل ستادهیا
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به سمتش برگشتم سرم   یو وقت  دی کالفه بازوم و کش  احسان

  اش خورد نهیبه س

کنم ؟ من خودم   ی م  ی فکر  نی: پناه من راجع تو همچ  احسان

عز تو  کردم!  بزرگت  رو  من  زی تو  فقط   ی دل  من  پونه!  مثل 

 !زمینگرانتم عز

ک  بغض و  ها  ترس  تمام  و  متوجه    ادمیهام    نهیکردم  اومد. 

 !بود یهمون جا م  دیکه چرا آرش با شدمینم

 ...هوا عرق کرده بودم و لرزون گفتم : من ی گرما از

 .کرد تمیبه داخل مغازه هدا ی و احسان با نگران دی ترک بغضم

  ی د.  احسان وادارم کرد روباد کولر حالم و بهتر کر  ی خنکا

 . و خودش هم کنارم نشست  نمی بش یصندل

 پناه جان؟_

درونم داشتند قلبم رو   ی و انگار ترس ها  دیچک   یاشک  قطره 

 دندیبلع یم
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  . نداشتم ی من واقعا منظور دی : ببخش احسان

 ام گرفت  هیتر گر شیب

 هااا  میکرد ی: چه غلط احسان

اشک   نیا  ختنیتو ر   ی ریبراش سوخت چون اصال اون تقص  دلم

من بودند که کالفه و اشفته ام   ی ها نداشت. درواقع ترس ها

 .کرده بودند

ا  اضطراب نم  ن یو  دق  یکه  اتفاق  قایدونستم  افتاده که    یچه 

 .همه غم و اندوه شدن  نیا ی  ستهیشا

 ! ستیفقط  به خاطر  حرف تو ن نه احسان_

 ؟  هیچ ی سمتم خم شد: پس برا یکم

  نکه یا  ی . برامی که آوار شده رو زندگ   یهمه بدبخت  نیا  ی برا_

 !... که نیا ی درد چنگ انداخته به گلوم ...برا

  چرخه یپاشنه نم هی : در رو احسان
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  من بد بود  ی فقط برا  دیچرخ  ی رو هر پاشنه ا  یدونم ول  یم_

 داره یحکمت ی زی : هر چ احسان

  ی خودم و نم  گهی وقته تموم شده. د  یلیحکمت؟ صبر من خ_

ندارم. استرس   یشناسم احسان ! شب ها خواب درست و حساب 

ها مانع    یاون عوض  د یجونم و گرفته! تا محمد بود تهد  ی همه  

 ختند یآرامشم شد که آخر زهر خودشون و ر

 پناه؟ یگیم ی دار  ی؟ چ یچ  یعنیچشم تنگ کرد:  احسان

که   یسکیپر بودم که وا دادم. اونقدر  خسته بودم و ر  نقدریا

 . کرده بودم ، داغونم کرده بود

  بده احسان یلیصورتم گرفتم: حالم خ ی و جلو دستام

 ! ی شده تو که منو جون به سر کرد  یشد: چ متاثر

 امروز با دوست محمد قرار داشتم _

  !ناله ادامه دادم: چون محمد نمرده با
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 برد  ماتش

 ...کشتنش و یعنی_

مبهوت نگاهم    قه یکردم. چند دق  فی ماجرا رو براش تعر  ی   همه

 اون طرف آرش بوده ؟ یگیم یعنیکرد و بعد گفت: 

ندونستن    ی ایدونستم و دن   یحوصله شانه باال انداختم. نم   یب

 . کشه یآدم رو به زوال م

  احسان_

ساعت چند    یچانه اش گذاشته بود: گفت  ریو ز  دستش  متفکر

 ؟ یبا طرف قرار داشت

  میچهار و ن_

اون جا رفت. خب از کجا معلوم   م یارش سه و ن  ی : ولاحسان

 ؟  ستین یاتفاق

اون مکالمه  _ ؟  اون ماسک  اون    ی اون کاله کپ،  مشکوک! 

 که به فروشنده داد  ی زیچ
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  نه؟ ایاومده  میچهار و ن  م ین یبب میبر دیشد: پاشو با بلند

  گذشته قه یساعتم نگاه کردم: پنج دق به

  ای: عجله کن ب احسان

رو با دو   میکه رفته بود ی ریشدم و دنبالش راه رفتم. مس بلند

که قرارمون   میرفت  ی . به مغازه امیو داخل پاساژ شد  میبرگشت

و   میبود. داخل مغازه شد  شی گوش  ی تو  ی بود. پسر مو فرفر

 . احسان اشاره داد

 من پناهم _

 نم یزد : منم شرو ینگاهم کرد و لبخند پهن رهیخ  پسر

ا  یکه کم   احسان با اخم نزد  ستاده یدور تر از من   کمیبود ؛ 

 .شد

 منو ؟ د یشناسینم_

  حاال میشی چندشش پهن تر شد: آشنا م لبخند
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 !: ببند در گاله رو د یغر احسان

بهت   ونجهی:   وفتادیخودش جمع شد اما از تک وتا ن  ی تو  پسر

 ؟یکشیم ههی؟ ش  دهینرس

 د یبرداشت: پس با  ی زی پسر خ  ی احسان مشت  شد و برا   دست

  !بدوزمش

 !: احسااان دمیعقب رفت و من آرنج احسان کش پسر

 .عقب اومد  یام انداخت و قدم  ده یبه صورت رنگ پر  یاهنگ  مین

  بابا رونیب دییبلند شد و رو به من گفت : بفرما پسر

 ...من پناهم آقا . قرار بود که_

 ! خانوم با اسبش هیخانوم. نه  هیگفتن  ی: بله ولپسر

ا  زیخ  یعصب  احسان و  و   نیبرداشت  رو گرفت  بار فک پسر 

دوباره    دیچشم! نبا  یبگ  دیببند در گاله رو با  گمی م  یفشرد: وقت

  خب ؟ ی گوه  بخور
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ب  یجواب  پسر احسان  داد. احساس کردم    شترینداد که  فشار 

 .دندان هاش خرد شد

 ولش کننن نه یبیم یکیاحسان _

احسان   ی  گهیاما دست هاشم با دست د زدیدست و پا م پسر

 .دقفل شده بو

 احساننن تو رو قرانننن _

دست احسان   ی و شل کرد و پسر با  ترس دست جا   دستش 

 . گذاشت

 ؟  که ی: کجاست اون مرت احسان

 بود  می. قرار چهار و ننیاومد ری: رفت  . دپسر

 ؟  میرفت ؟ چهار و ن یک_

 : آره پسر
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بچه قشنگ ! ما از چهار اون    یزن ی زر م  ی : باز که دار  احسان

  ومدهیو مگس هم تو مغازه ات ن   میستادیطرف ا

 یهم گرفت. پسر: نم  شیدست  کی زد و    یدست  کی  احسان

  نامه داد و رفت هیدونم فقط 

 : کو؟ احسان

  : برا خانم دادپسر

 : گفتم کجا ؟  احسان

پاکت نامه رو از داخل    ک یمنتظر موند. پسر    یعصب   یبا نگاه  و

دنبال    یحرف  چی کشو در آورد و به سمت احسان گرفت. بدون ه

 .مغازه رفت ؛ راه افتادم رونیکه ب یاحسان

 !سای وا ی ری کجا م_

به سمت خروج  نیهم م  یطور که  ب  رفتی پاساژ   ای؛ گفت: 

  رونیب میبر
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. احسان چسب  مینشست  نیو داخل ماش  میرفت رونی پاساژ ب  از

  پاکت رو جدا کرد ی رو

 احسان ؟ _

 .که دهانم بسته شد ی طور یکرد. مواخذه گر و عصب  نگاهم

 ؟  شی بخون یبذارم خصوص ی : نکنه انتظار داراحسان

 ...خب_

  پروا نباش یب  نقدری: ااحسان

  شده  وهیخورده و ب  ی بس پروا نبودم که شدم باز_

چون   ی خورد  ی کنم. باز  یبهت ترحم نم  هیل بق: من مثاحسان

آورد کم  چون  بود!  ز  ی حقت  چون  داد  ی ادی!  چون  ی وا   ...

دست   ت یآرش و بعد راحت تر از زندگ  ی به پا  یخن ی ور  ت یزندگ

 ...ی دیکش

  ن یخورد ؛ سنگ  یصورتم م  ی که تو  قتیحق  ی ها   یلیس   ضرب

 بود. لرزون گفتم: مردن محمد هم حقم بود ؟
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 . نه؟ شهیقطع م ییجا هی ی: باالخره زندگ احسان

 سالش بود ۲۸فقط _

 کن  ی: به خودت رجوع کن و باز زندگ احسان

کننده    وانهیبه آرش داره واقعا د  یکه مرگ محمد ربط  نیا_

  است

طب  یب خب  گفت:  زندگ  هی عیمالحظه  انتقام  از    شی آرش  و 

 ؟ ی دی م ی!تو چه احتمالهریمحمد بگ 

؟ انگار نه انگار    یگیراحت م   نقدریو ا  یاحسان چرا همه چ_

 من مردم و زنده شدم   ی اریکه تو راحت به زبون م  زایچ  نیبا ا

 !پوئن مثبته دختر  هی نی! خب ای و زنده شد ی : مرداحسان

 بس کن _

 کنه  دارتیب یاز خواب خرگوش یکیالزمه   ی: گاهاحسان

 !: البد تو؟دمی زدم و پاکت رو از دستش کش پوزخند 
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آوردم و   رونیچپ نگاهم کرد. کاغذ رو از داخل پاکت ب  چپ

 .دلم متن رو خوندم ی تو

دنبال   دیخوام بهت بگم که با  یم   یول  ینیمن و بب   ست ین  قرار “

 ” .. اونه که دنبال نابود کردن تو و محمد بودی زن بگرد هی

د  چند رو  گهیبار  رو  کاغذ  کالفه  و  پرت    ی خوندم  داشبورد 

بزنه   یکه حرف  نیکردم. احسان که کنارم خونده بود بدون ا

 .عمه رسوند ی و روشن کرد. و من به خونه  نیماش

________ 

 شدم  ره یخ لیموبا ی صفحه  به

 و من کنارت باشم ینکن ی و کار؟  ت گهی د میقول داد_

  شو الی خ یحرکت دادم: ب و   انگشتام

 مطب؟  ی اینم_

  خونه  رمیراست م هی گهینه د_

  رسونمت خونه  یجا خودم م  نیا ایسر ب هی_
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 شده ؟  ی زیچ_

  کنم یدگی خوام به درخواستت رس یم_

 ؟  یدروغ نگ_

  نه. منتظرتم_

اومدم.   رونیشکلک قلب براش فرستادم و از ساختمون ب  کی

آورد ،    یپارک در م   ی رو از جا  نشیآرش که ماش  دنیبا د

؛ متوجه حضور الهام   دنم یبدم که با چرخ  ریمس  ریی خواستم تغ

  . می کرد یشدم. سالم و احوالپرس

 : سالم آرش

  لب گفتم : سالم ریز

  دمخوشحال ش گهیالهام جان من با اجازت برم د _

 متی؟ برسون ی ر ی: کجا مالهام

  شمی نه مزاحم نم_
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و    دیشروع به تعارف کردن ، کرد و آخر سر بازوم رو کش  الهام

  .رهی تعارف نکن. تو مس  نقدریآرش هلم داد: ا   ن یبه سمت ماش

  .زبانم بسته شده بود عمال

رو خودش    رهیبه سمت درب شاگرد ، هلم داد و دستگ   الهام

خواد بره مطب پسرعموش.   ی: آرش جان ، پناه م   دیکش   نییپا

 ... ابونیخ

 ... سمتش برگشتم : مگه...تو به

 جا کار دارم  نیذره ا هیبه صورتم: من  دیپاش لبخند

خواست با آرش تنها باشم. مخصوصا حاال  که   یدلم نم  اصال

 قتایاما حق   دمید  یمحمد هم اثرش رو ممرگ    ی ماجرا  ی تو

 یشدم. پاهام ب  ن ی و به زور الهام داخل ماش  یست یرودربا  ی تو

و تنم رو سمت درب گرفتم. آرش سوار   دیاراده به هم چسب

 .رو خوابوند یشد و ترمز دست 

 .از دستش گرفتم و به مقابلم دوختم نگاه
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هام   هی! آنقدر که رنیسنگ  یل یبود! خ  نیسنگ  نیماش  ی هوا

تا نفس بگ  یجان م کردم به اون روز   یم  ی. سعرندیکندند 

نشم اما   یطرفه قاض  کیپاساژ فکر نکنم تا به قول احسان  و

 .شد ینم

فرمون بلند   ی که از رو  دمیدستش و رو د  دمی د  ی   ره یدا  در

:  دیچی پ  نیاتاق ماش  ی شد و به سمت ضبط رفت و صداش تو

 بذارم ؟  یقینداره موس یاشکال

ر  ی تو  ی زیچ بهم  م  ختی دلم  انگار  شا  یو    ی برا   دیسوخت. 

برا  یقیدقا  ی همه   پش  ی که   ، بودم  کرده  صرف  و   مونیاو 

 .سرخورده بودم

 کنم یخواهش م_

 یقیموس  کیبلند شد.    یقیموس  ی رو فشار داد و صدا  دکمه

 . پاپ و آرامش بخش

 ...حالت ی :  اون روز آرش
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 .کرد: حالتون خوب نبود مکث

 خوب بودم_

 نی...دادی دادیجواب حرفام و نم ی:آخه اصال حتآرش

  ی تمام رنج ها  ادآوریاعصابش ،    ی رو  ی و جمع کردن ها  مفرد

 .شد  یگذشته م

 ؟ یشینزدم. دوباره گفت: از حرف زدنم ناراحت م یحرف

نگاه   نیچن  نایقی!  نهینگاهم نفرت بود و ک  ی کردم. تو  نگاهش

 .شناخت ، سراغ نداشت یکه م یرو از پناه ی و سرکش یاغی

 ...ن ی: ببآرش

 ؟  دیام کن   ادهیجا پ نیا شهیم_

 :نه آرش

 یم  ی اری. پلک زد و هنوز هم حافظه ام  یگفت و عصب  کوتاه

 شدیکه  م  ینبود. عصبان  یخوب  زی آرش چ  تی کرد که عصبان



Page 1365 of 1486 

 

از روزگارش در م  ش ی گرنیو سردرد م  زدی پلک م   یهم دمار 

بگذرند.   نیلحظات سنگ  شدیباعث م  انپارسیک  کی آورد. تراف

متورم   شی شانینگاهش کردم . رگ  پ  یچشم  ری رو گرفتم و   ز

بود. عصب  با کف دست    دیموهاش کش  ی تو  یدست  یشده  و 

 شد ابانی فرمان رو چرخوند و وارد خ

که مطب احسان داخلش    ی ساختمان زرق و برق دار  ی جلو

 !. تنش رو کامل به سمتم برگردوند: پناهستادیبود ؛ ا

  شدم : ممنون خدانگهدار زیت

  لحظه هی سای: واآرش

دستگ  یب به  دستم  رو  رهی اعتنا  دستش  که  بازوم   ی رفت 

 !لحظه فقط هینشست: 

رو   شیپروا نگاه قهوه ا  یگر گرفت و سوخت و اون که ب  بازوم

 د یبه چشمام دوخته بود ؛ دستش و برداشت: ببخش

 شدم  رهینزدم. به مقابلم خ یاما حرف دیهام لرز لب
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 ...چقدر دلم تنگ شده بود که  یدون  ی: نمآرش

 برم . احسان منتظرمه دی اگر ندار یحرف مهم_

و دوباره پلک زد. دست مشت شده   دیدهنش ماس   ی تو  حرف

 !اش از نگاهم پنهون نموند: احسان ؟

 ...که د یندار یپروا گفتم: حرف یکردم و ب نگاهش

 آدم حرف بزنه؟  دیذاری: بس کن! چرا نمآرش

  ؟ یچه حرف_

 ...بعد شدیجمله ام تموم م ی شتذای: مآرش

ربط_ برا دوست دخترت   یاون جمله  رو  اونا  نداشت  به من 

 کن  جیمس

  : نه داشتم و نه دارمآرش

 کن  دایپس پ_

  خوام ی: نمآرش
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 نداره  یخب به من هم ربط_

 :همه ربطش به توهه آرش

 !اشتباه نکن_

  کنم یفکر م ی لی: عادت به اشتباه کردن ندارم  چون خآرش

 ی اون حرف به من ربط  گمیم  ن یهم  ی و منم برا  هیعال   یلیخ_

 نداره 

   شه ینم  لیکنه باالخره . دل  یبار اشتباه م   هی  ی : هر آدمآرش

  نتونم حرف بزنم گهید

 .واقعا یبگ ی خوا  یم یکه چ ستیبرام مهم ن _

  بذار بگم ستی: اگر مهم نآرش

 ؟ یکنیبرداشت م یچپک_

 !ییدوتا ی هابحث   نیقرار بود واسه هم ی: دلم بآرش
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باز  نکهیا  بدون وارد  م  ی بخواهم  اون  بودم.  خواست   یشده 

اونقدر مالحظه    شناختمیکه من م  یوگرنه آرش  رهی انتقام بگ

 حرف بزنه ی طور  نیکار بود که ا

رو زد و در ها رو قفل    ی که دکمه ا  دینرس  رهی به دستگ  دستم

 ست یکرد. اخم کردم: اصال کارت قشنگ ن

 ...: پناهآرش

ب_ بهت  داره  نفرتم  لحظه  هر  آرش چون  بار کن  و    شتر یدر 

 .شهیم

 یحال رو   یام وا رفت و سکوت کرد. دستش ب  ی لحن جد  از

گفتم نه اصال   یشدم. نه خداحافظ  ادهیدکمه نشست و من پ

که انگار   زیچنان تند و ت  خداحافظ موند. رفت،  دنیمنتظر شن

ر بهم  کرد.  آرش    ختهیپرواز  همه    ی ز ی چ  یعنیبودم.   ی که 

 .ختیر یوجودم رو به هم م
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 لم ی، متوجه شدم بسته است. موبا  دمی در مطب که رس  ی جلو

  .احسان  رو گرفتم ی و برداشتم و شماره 

 بله؟_

 ؟ پشت درم من  یستی مگه مطب ن_

  کنم یدر و باز م امی: چرا االن ماحسان

 ؟  یچرا بست_

 ی : نمختی وجودم ر  ی دلهره تو  کبارهیشد که    ی طور  لحنش

 !بستش یکس  دیدونم شا

ا  یم  دروغ  چون  وقت  نیگفت  م   یدر  د  شد یباز    ی م  واریبه 

م   ی فلز  ی پادر  ک ی و    دیچسب قرار  دل  یجلوش   ی ل یگرفت. 

 .انجام بده ی کار نیچن ی ماریب اینداشت که رهگذر 

  ی غلط  هیقطع شد و من مطمئن بودم که احسان داره    ارتباط

در    یضرب گرفتم و نگاهم به چشم  نیزم  ی کنه.با پا رو   یم
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که در باز شد و احسان    رفتیداشت حوصله ام سر م   گهیبود. د

 تو  ایت. لبخند زد : بمقابلم قرار گرف 

نگاه کردم. احسان در و بست و من   یسردرگم  با اطراف  به 

 شده ؟  ی زینگاهش کردم: چ

 :نه ستادیاومد و مقابلم ا جلو

 ؟ یکن  ینگاه م ی طور  نیپس چرا ا_

 ه؟ یکرد: مگه طور خاص ی خنده ا تک

 ؟  یکارم داشت یدونم. چ ی نم یعنیاره _

  ایاز کنارم گذشت و گفت: ب مشکوک

رفت که مربوط به کار من بود. دستش و رو   یبه سمت اتاق   و

 منتظرته؟  یامشب چ یزن یگذاشت: حدس م رهی دستگ

 و خراب کردم ؟  ی زیگرفتم: نکنه چ استرس

  !پناه یخنگ  یلی: خدیخند
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 !یشد: خودت خنگ  زونی هام آو لب

 ...امشبو فشار  داد: کوچولو   مین ینوک انگشتش نوک ب با

درب   دادیطور که هلم م  نیپشت کمرم گذاشت و هم  دستشو

 .و هم باز کرد 

 !تولدته_

ک  پونه بق   ک ی با  و  اومد  پشتم    هیسمتم  احسان  زدند.  دست 

گوشم   کیشوک بودم. سرشو نزد  ی بود و من هنوز تو  ستاده یا

 ...زمیاومد : تولدت مبارک عز

که جلوم اومده بود رو    یرعلیگوشم تکرار شد و ام  ی تو  صداش

بغل کردم. بعد از تشکر از تک تکشون نشستم :ممنون از همه  

. من هنوز لباس دیریخواستم جشن بگ  ی... من نم  یتون ول

  تنمه ی تو اهیس



Page 1372 of 1486 

 

عزپونه خوش  انیجر  یزندگ  گهید  زدلمی:  ناخوش  یداره.   ی و 

واسه ماست.   ستیجشن واسه تو ن  نیکنار همه. بعدم ا  شه یهم

 م یرو دار که تو ییما

  شهیعمه بشنوه ناراحت م_

  داده ! شنهادی: عمه خودش پمانیپ

 پناه جون یاضافه کرد: بهونه عمه رو نگ نبیز

 ...من خودمم_

حالت کنن،  همه آدم جمع شدن خوش  نی! اسی: ه   احسان

 !بغض نکن

تولدم رو به خاطر آوردم.    نیکردم و بغض کرده آخر  نگاهش

تفاوت باشم اما حق با احسان بود. اون    یتونستم که ب  یمگر م

خوشحال کنند و من   ی لحظه ا  ی ها جمع شدند که من رو برا

همه   نیا  نکهیکردم. راستش ته دلم از ا  یم  شونی همراه  دیبا

 .هنوز به فکرمند هم خوشحال شد   آدم
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 : خب  آرزو کن و شمعت و فوت کن  نبیز

ز  چشمام و  زدم  هم  به  و  دستام  کف  و  بستم  ام   ریو  چونه 

 .گذاشتم

 هااا   یبلند آرزوت و بگ دی: بامانیپ

  و گفتم   دمیخند

 !نشکنه یعاشق چیو ه رهی نم یعشق چیکنم ه یآرزو م_

  بود نی: جوون سنگمانیپ

 ماننننی : پ نبیز

لحظه چشم   کیزدم و خواستم شمع و فوت کنم که    لبخند

احسان حواسم و پرت کرد. با بشکن پونه به    ی غم زده    ی ها

 .خودم آوردم و شمع ها رو فوت کردم

 !تمام  یو سه سالگ  ستیلب تکرار کردم: ب  ریز و



Page 1374 of 1486 

 

خودم جمع شدم. لبخند   ی جا  ی ها کف زدند و من تو  بچه

هم جلب شد که گوشه   با یم به ززدم و لبخند گرفتم و توجه

 . نشسته بود ی ا

  ی عمه اشرف رفتم و مهد  ی به خونه    ی تولد با مهد  انیاز پا  بعد

بود که     ییزهای اون آدم سابق نبود هم از دسته چ   گه یکه د

 .کرد یم رم ی داد و دلگ یرنجم م  قتایحق

 “  و نود و هفت  صدیآبان هزار و س کی“

و کت    یصورت  ز یبا طرح ر  ینگاه کردم. سارافون توس  نهیآ  به

پوش رو  روسر   دهی ستش  گردنم    یتوس  ی بودم.  دور  و  رنگم 

و کمرنگم به صورتم    حیمل  شیکردم.  آرا   ونیو جلو پاپ  چوندم یپ

: دردت به   دیبود. عمه با ذوق گونه ام رو بوس  دهی رنگ بخش

  جونُم کسونم

برم    ست یو گرفتم: من هنوز دلم ن  میدست  فی زدم و ک  لبخند

  عمه
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برا  عمه مهمون   زم؟یعز  یچ  ی :  کرده    یدوستت  دعوتت 

 !که دلت نباشه هیچ نی. ا  ی بر ی خوایم

 یادامه داد: تو که به خودت برس  یباال انداخت و با مهربان  شانه

  شه پناه جان  یمنم آسون تر م ی برا یزندگ

آب شده نگاه کردم. صورتش ماه ها بود که رنگ    ی لپ ها  به

م غصه  براش  چقدر  بود.  نگرفته  رو  از   یو  بعد  خوردم. 

روز    ی خداحافظ چند  رفتم.  الهام  منزل  به  آژانس  با  عمه  با 

دعوتم کرده بود و اونقدر اصرار کرد   اریتولد شهر  ی قبلش برا

عمه و    ربه اصرا  تیکار کنم. در نها  یدونستم چ  ینم  گهیکه د

بق تصم   ی اعضا  ی   هیسفارش  برا   میخانواده  برم.   ی گرفتم 

  .بودم دهی خر یکنترل نیماش کی اریشهر

بود.   یکیو داخل شدم. آپارتمان ش  دم یالهام رس   ی خونه    به

کرد که با    یم  فیذوق کرد و الهام تعر  یلیخ  دنمیبا د  دایش

تر از    نییپا  ابانی . دو خکنندیم  یجا زندگ  نیا  اریو شهر  دایش

 ...مامان محبوبه ی خونه 
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مامان    دنیگرم رنگ نشسته بودم که با د  کیمبل کالس   ی رو

. دهانم خشک شده بود و اصال    ستادمیمحبوب جا خوردم . ا

بگم. دستشو به سمتم دراز کرد و با لبخند    یدونستم چ   ینم

 ...؟ یدلم ؟ خوب زیصورتش بود ؛ گفت: عز ی که رو یپهن

   ...کردم و اون انگار نه انگار که یزده احوالپرس خجالت 

آقا    آرش دلخور  وسفیو  با  بودند.  اگر    ی هم  گفتم:  الهام  به 

 ...بود یخانوادگ

 ! شهیهم ی دوست من بود نیتر ک ی : تو نزدالهام

نگاه آرش باعث شد به سمتش   ینینگاه گرفتم و سنگ  کالفه

 وسف یو آقا    دندی رقص   یکوچک وسط م  ی برگردم. چند تا بچه  

. آرش  زدیبه اتاق رفته بود. محبوبه خانم هم با الهام حرف م

ل و  نشست  خودت   وانیکنارم  از  چرا  داد:  دستم  به  شربت 

 ؟ یکن  ینم ییرایپذ
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به محبوبه خانم زد که از نگاهم دور نموند و    یچشمک  الهام

  ی بعد هر دو به سمت آشپزخونه رفتند. کالفه با لبه کتم باز

 کردم  یم

  : گرم شدآرش

 ها؟ _

 !: شربتتآرش

  کردم  کیرو  به لب هام نزد  وانیل

 ؟ گمی : مآرش

 ” یچی ه ” نگاهش کردم که گفت یسوال

و درآوردم    لمینگاه کردم و موبا  یبعد  بلند شد و رفت. عصب  و

  احسان رو بار کردم امکی. پ

 !خبر خوش هی ی : پناه قز  احسان

 فردا ؟ میلیزده نوشتم : تعط  ذوق
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  . دارم   زی: نه برات سوپرا احسان

 ؟یچ_

 چک کن   نستای: ا احسان

پک    هیکه عکس    رکتمیدا  دنی شدم و با د   نستایوارد ا  عیسر

 ؟  هیچ نایبود ؛ نوشتم: ا یشیآرا

 ! : امشب خونه منتظرته احسان

 !احسان_

 ! ری تولدته. با تاخ  ی : کادو احسان

تشکر    ی براش شکلک قلب فرستادم و کل  یذوق و خوشحال  با

  .کردم 

چراغ   رو پشت  ن یترمز رفت و ماش  ی قرمز شدن چراغ پام رو  با

.  دیچرخ   یقرمز متوقف کردم. نگاهم به گرد چهار راه پهلوان م

پدال کالچ فشردم . چراغ   ی ضبط رو روشن کردم و پام رو رو

خاموش  نیکه  خواستم حرکت کنم ؛ ماش  نی سبز شد و هم
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 ی . صداشد  یروشن نم  نیاستارت زدم که ماش  یشد.  با کالفگ

ماش هر  ی ها   نیبوق  بود.  آور  تالش    پشت سرم سرسام  چه 

  ن ی کردم ماش   یشدم و با سع  اده یروشن نشد. پ  نیکردم ماش 

به سمتم اومد و کمکم   ی هل بدم. مرد  ابانیخ ی رو به کناره  

. عرق   میکرد  تی هدا  ابانیخ  ی و به سمت کناره    نیکرد و ماش

  : ممنون آقادیچک  یم میشانی از پ

انداختن   نیبه ماش  یکمک و نگاه  ی تعارف برا  یاو که در پ  و

 .بود ستاده یام ا یبود هنوز در دوقدم

 شده ؟  یچ_

ا  به بود. نگاهم به   ستادهیسمت صدا برگشتم و آرش مقابلم 

 یم  ییخودنما  نشونیب  دیهاش افتاد که چند تار سف  قهیشق

 .کردند

 ! سمت کاپوت رفت: اون اهرم و بکش به
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بو  دست و  بودم  و گم کرده  پام  بو  ی و  عطر   ی عطر آرش...! 

ه راآرش  نم   ی   حهی مون  اشتباه  بود!  محمد  قاتل    ی مرگبار 

ماش  در  به  رو  دستم  شدت   نی کردم.  از  که  سرم  تا  گرفتم 

 .؛ سبب عدم تعادلم نشه  زدینبض م تی عصبان

 یاسمم رو صدا زد و من باز هم تکون  یبار با کالفگ  نیا  آرش

من،   یقدم  مینخوردم. به سمت در راننده اومد و درست در ن

 .خم شد نیداخل ماشدر و باز کرد و  

 کردم یکرد و احساس م  یتر م  ش ی عطرش سردردم رو ب  ی بو

 .کنه یچشم هام درد م ی کاسه 

 شه ی: باترآرش

ا  نگاهش قهوه  تو  ی سوخته    ی کردم.   ی کاسه    ی چشماش 

؛ گفت: زنگ    شدیم  کمیطور که نزد  نیو هم   دی چشمش چرخ

  برسونمت ایجا جمعش کنه. ب نیا اد یب یکی زنمیم
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مرددش رو فراموش کرده بود و مفرد ها رو    ی کردن ها    جمع

  ش ی گفت. چرا مشوش شده بودم ؟ ابروها  یخاطر م  یبا آسودگ

  رم یگ   یبرات آژانس م  یستیدر هم تاب خورد: اگر که راحت ن

غرور براش آن چنان حائز    ی مغرور و مقوله    یل یبود! خ  مغرور 

 !؟ یبود که...که چ تیاهم

 دست به قتل بزنه؟ یحت که

مغز متفکر    کی ثابت کرد ؟ آرش اصوالً    شدیم   یچه مدرک  با

از خودش به جا نگذاشته بود اما    ی رد  چیبود! مطمئنم که ه

  !دمیفهم یم  دیمن...من با

 !چون عجله دارم ؟ ی دار نیماش_

 .طور گمان کردم نیحداقل من ا ایزد   یکمرنگ لبخند

 : آره اون طرفهآرش

قفل   نتویو بده در ماش  چیینگاهش کردم که گفت؛ سو  مردد

 ... کنم . اول ببرمش اون طرف تر
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 ؟  ی چطور_

اون طرف که سد   دمی . هلش منیتو ماش  نی: تو برو بش آرش

  معبر نکنه

شاگرد   یصندل  ی رفتم. رو  نشیاشنزدم و به سمت م  یحرف

سرم    ن یدرب ماش  ی داشبورد شدم. با صدا  ی   رهی نشستم و خ

  دیبه سمتش چرخ 

 ؟ میبر  دی: کجا باآرش

 ...که دی ببخش_

 ؟  انپارسیتر شد: ک شی صداش ب تحکم

  ری نه چارش_

دونم چرا    یبه حرکت در اومد. نم  نیتکون داد و ماش  ی سر

 ل یو من م   د یلرز  بمیج  ی تو  لینشستم. موبا  ی کنارش م  دیبا

 .به جواب دادن نداشتم

 توهه؟ یگوش برهی و ی : صداآرش
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شد:   لیبه سمتم ما  یرخش نگاه کردم. صورتش کم  مین  به

 !خب جواب بده

  نه ی ک  ا یدن  ا یما دن  ن یزد که انگار نه انگار ب  یحرف م  ی طور  چرا

 و نفرت هست ؟ 

 ...که شهیم_

 : که حرف نزنم ؟آرش

 ...نه فقط_

  وقته حرفام و خوردم یلیموندم. آرش: خ ساکت

کرد.   انشیب  شهینم  گهیکه د  شی زد. اگر خورد  دیحرف و با_

  !ش یاریباال ب دیبا

 نداره  ن یا ی برا یرغبت  گهیهم د یکس

  ستیطور ن نیهم ا  شهی: هم آرش

 چطور؟ _
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گاهآرش موقع  ی:  تو  رو  چون   یبزن  دی نبا  ی ها  تیحرفا 

  صلحتهم

 کنه؟ یم ف ی تعر یو ک نی مصلحت ؟! ا_

  کامل داشته باشه   دید طی: هرکس به شراآرش

 .آوردم یبحث کردن با اون کم م ی زدم. هنوز هم تو پوزخند 

 رحمه  یب ا یمونه تا آدم حرف بزنه . دن یمنتظر نم  ایدن_

مردمک هاش ثابت موند:   ی لحظه ا  ی سمتم برگشت و برا  به

  !ی رحم تر یتو ب

 .گرفتم  دهی حرفش رو نشن ی  طعنه

 !اره واقعا. فقط هم در حق خودم_

  انتی: آره خب در حق خودت و اطراف دیتمسخر خند با

  ها ندارمبا طرز تفکر آدم   یمشکل_

 ! ی : حاضر جواب شدآرش
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 !بهم اضافه شده دیجد ی آپشن ها یلیخ_

 ...: هر طور که باشه جالبه برامآرش

رخش گرفتم و    میدرونم تکان تکان خورد و چشم از ن  ی زیچ

  دم یشدم. از کنار چشم جنبش لب هاش و د  رهیبه مقابلم خ

 !...انداز شد : پناه  نیطن نیاتاقک ماش ی که تو ییو بعد صدا

  ره ی و ناخودآگاه دوباره برگشتم و خ  دمیدندان کش  ریرو ز  لبم

پارک کرد. به   ابان یخ  ی رو گوشه    نیرخش شدم.ماش  مین  ی 

 ی از مغازه ها  یک یذرت مکز  ی . بومیبود  دهیرس  انپارس یآخر ک

انداخت.   یرفت و دهانم رو اب م  ی هام م  هیر   ی بازار مِرو تو

رو   لرزانش  ی سوخته    ی و قهوه ا  دیآرش کامل به سمتم چرخ 

 بپرسم ؟ ی زیچ  هیبه نگاه سردرگمم انداخت : 

ب  سر او  و  دادم  دوستم   یتکون  هم  تو...هنوز   : گفت  مقدمه 

 !؟ ی دار
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گفت:   ده یه بر  ی داد و بر   رونیکرد و نفس پر صداش و ب  مکث

 !؟یی... وقت...داشتچیاصال...اصال ه

کردم    یرو نداشتم. ماتم برده بود و احساس م  نیتظار اان  اصال

  ی انداخته و راه نفسم رو بسته. پلک هام رو  م یچنگ به گلو

شدم    ادهیپ  نیاز ماش   ینی شبیپ   رقابلی غ  یهم رفت و در حرکت

 .و به سمت مخالف قدم برداشتم

 .شد و دنبالم اومد ادهیسرعت پشت سرم پ  به

 ...گم یبهت م  سایپناه! وا سای:  واآرش

 !با تو ام پناااه _

 ...به من نگاه کن قهیدق هی_

و متوقفم کرد. به سرانگشت هاش نگاه کردم و   دیرو کش   بازوم

دستت    گهی بار د  هی:    دم یشده ام غر  د یکل  ی دندون ها  ن یاز ب

 ...بهم بخوره
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جواب   میتسل  ی نشانه    به من  باشه.  برد:  باال  و  هاش  دست 

 ! رسونمت به مقصد یسوار شو م  ایسوالم و گرفتم. ب

برا  پوزخند نبود  بلد  اصال  م  ی زیچ   ی زدم.  خواست    یکه 

 .نبود دانیبجنگه. مرد م

ا  گهید  من حضور  پ  نیبه  عاشق  نداشتم.   اجیاحت  شهیآرش 

احت  یآرش بود!  محمد  قتل  به  مظنون  حضورش   اجی که  به 

 .نگرفته بود ادیرو  ینداشتم اما اون هم رسم عاشق 

باختن همه   یعنی! عشق  اوردنیو کم ن  دنیجنگ  یعنی  عشق

 !ز یچ کیبرنده شدن  ی برا زیچ

سوخته اش   ی ها   ی و قهوه ا  دمی رو از آسفالت باال کش  نگاهم

ب بودند. ه  ی   رهیروح خ   یحاال  بو  ی اهویصورتم  و    ی اطراف 

 ی . مردد مانده بودم.  آرش با مهارتشدیحس م  یکیذرت مکز

 م یتونیم   دیخوای حالت داد: اگر م  رییکه ازش سراغ داشتم ، تغ

 میخوربا هم ب یبستن هی یمیقد ی به عنوان دو تا آشنا



Page 1388 of 1486 

 

  دی من عجله دارم ببخش_

 ! رسونمتونیم د یای: پس بآرش

نزدم و به   یحرف زدنش نبود. حرف  ی   وهیش  نی تر از ا  مضحک 

 ی . اعتراضیفروش  یو اون به سمت بستن  رفتم  نش یسمت ماش

  قهینکردم و چند دق

 ! یمرس ییهام برق زد و ناخودآگاه با ذوق گفتم : وا چشم

 زد: نوش جان  لبخند

  ی شد. وقت   نیسنگ   یلینزد. جو خ  یحرف  گهیکرد و د   حرکت

شدم تا سر از کارش   یم کیبه آرش نزد دیبا دم یفکر کردم د

 !من من کردم و آروم گفتم: آرش  ی. کم ارمیدر ب

 شد: بله  رهیانداخت و دوباره به جلو خ ینگاه

  شدم  تیاگر اون جا باعث ناراحت خوامی معذرت م_

 نزذم  یمن بود. حرف درست  ریرو چرخاند: تقص فرمان
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  نه من بد رفتار کردم_

  : بهش فکر نکنارش

  تونم یکه نم یدون یم_

  شو پناه الیخ یزد : بکرد و افکارم رو چنگ   ی خنده ا تک

ا  پوف با  ی ذهنم جمع بند   ی و تو  دمیکش  ی کالفه   دیکردم. 

 دادم!؟  یم بشیفر

  خوام که جواب سوالت و بدم ی خوام...م یم_

چشم هاش ، سوخته تر شد: جوابش و   ی سوخته    ی ا  قهوه

 دم یفهم

  ی من و خرد کرد یلیتو خ_

  کار و نداشتم نیوقت قصد ا چی: ه آرش

 !همه مدت   نی؟ بعد از ا ی د یپرس یچ ی اون سوال و  برا_

  دیبه ذهنم رس هویطور  نی : همارش
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 ! بوده هویزدم : معلوم بود که  پوزخند 

و باال    میکه خورد  ییبهتره به قول تو حرفا  دی :  اصال شاآرش

  میارین

 م یبنا به مصلحت بگ یبه قول تو الزمه گاه  دمیشا_ 

  ادی: از تو لفافه حرف زدن خوشم نمآرش

 ! یکن یکار و م نیخودت که هم _

 که جوابش و گرفتم  دمی سوال پرس هی : نه اصال. آرش

  اخه من جواب ندادم_

. چشمات و رفتارت جواب یکن  ان یحتما ب  ستی : الزم نآرش

 !دنیآدم و م

شده بودم اما    گهیپناه د  کینگاهش کردم. من    رهیو خ  ساکت

نکرد.    رییدرصد هم تغ  کی  یآرش همون ادم سابق بود و حت 

به   ی ذارینگاهم و حس کرد و به سمتم برگشت: م  ینیسنگ

 مقصد برسونمت ؟
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 !تلخ بود آرش  یلیمن و تو خ انیقلب گرفتم: پا تپش

چشم هاش  باز هم سوخته تر شد: عشق   ی سوخته    ی قهوه ا 

 نداره  انیپا

  داشت یول_

 ! نبود انشی: پس حتما اون جا پاآرش

 .قلبم بود ی ، رو نهیهام کش اومدند و غبار ک  لب

 ؟ یچ  یعنی... یعنی_

و حاال آرش توقف کرده بود و تنش    میبود  دهیمقصد رس  به

کنم هنوز  یمن فکر م یعنیبود:  دهی کامال به سمت من چرخ

که خراب شد و ساخت. به شرط   ییایهم بشه برگشت و دن

برا   نیا هنوز هم  قلب من که   ی که...قلبمون  مثل  باشه.  هم 

 ... هنوز هم
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و خورد. شرم کرده بودم! من به محمد متعهد بودم .    حرفش

 ی ب  نقدریو واقعا انتظار نداشتم آرش ا  دینه ؟! دست هام لرز

 .ادیپرده جلو ب  یحساب و کتاب و با عجله و ب

 وقته که مرده   یلیتپه ، عشق ما خ  یوقته نم  یلیقلب ما خ_

 ره یم ی: عشق هرگز نمآرش

اگر    نه،یبب  یاگر تلخ  رهیم  یهاست. عشق م  لمیمال تو ف  نیا_

گرفته بشه!  تو   دهیو اگر ناد  نهی بب  ی اگر نامرد  نه،یبب  ی مهر  یب

  ه یو روح و اعتقاد    یهر کار دلت خواست به زندگ  یتون  ینم

 !یاز اول شروع کن ی ایو بعد هم ب یآدم بکن

 .دارم پناه حیتوض ی حرف برا ی لی: من خآرش

از پناه نمونده !   ی ز یچ   گهیشده. د  ری د  یلیخ  گهی! اما ددیشا_

 !مرده یشناخت یکه تو م یاون آدم

  ! درست مثل همون موقع  ی د  ی: تو اجازه حرف زدن نمآرش

 دادن ، ندادم ؟  حیزدم: اون موقع فرصت توض  یتلخ پوزخند 
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  ی و خراب کرده بود  زیکه همه چ یوقت یول  ی : دادآرش

 ها هم گردن منه؟   ریهمه تقص _

 ه: االن دعوا نکن فقط گوش بدآرش

 ، مطمئنم  یو فراموش کرده باش  زی همه چ یتون ی: نمآرش

 .در گذاشتم ی  ره یدستگ ی رو دستم

خآرش من  توج  یل ی:  پناه.  دارم  اگر   ی ول  ستنین   ه یحرف 

 ... ی بشنو

  شهیدرست نم یچ ی ه  گهیحرفش اومدم : د ی رو

آره شاآرش باورها   د ی:  اما  و که پس    یینشه  ازت گرفتم  که 

 !؟ دمیم

 . و باز کردم در

  یشیم  تیخبرم کن. اگر هم اذ  ،ی گوش بد  ی: اگر خواست  آرش

 خورم  یمن باز هم حرفا رو م
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جا    نیتا ا  نکهیشدم و به سمتش برگشتم : ممنون بابت ا  ادهیپ

   داره یو بز م  نی ماش   رهیم  مانی دادم پ  امکی.  پی من و رسوند

 ... ها رو چییفقط سو

 رو به سمتم گرفت: منتظرتم  چییسو

نگاه    نیزم  ی رو به حرکت در آورد. به رد چرخ ها رو  نیماش  و

 که به جونم افتاده بود؛ واضح نبود یآشفتگ نی ا لیکردم و دل 

_________________ 

اون سه روز    ی روز از مالقات من با آرش گذشته بود. تو  سه

  یدلم م  نیکرده بودم.  نه ا  نیی هزار بار حرف هاش و باال پا

 !خواست قبولش کنم، نه

  ی ام زده بود. ضربه ا  ی به زندگ ی ریجبران ناپذ ی ضربه    آرش 

و دردش و از خاطرم ببره اما    نه یتونست ک  یطور نم   چیکه ه

شدن به آرش   کی م بود و اون نزدمثل پتک در سر  ی زیچ  کی

 !بود قیکشف حقا  ی برا
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  خواستم یپروا که م  یشده بودم. آنقدر شجاع و  البته ب  شجاع 

 .بشم  کیروشن شدن ماجرا به آرش نزد ی برا

صفحه    ی اسم احسان رو رو  یو وقت   د یتشک لرز  ی رو  لیموبا

 .، ناخودآگاه لبخند زدم  دمید

 بله_

 ؟  ی بود کرد ی چه کار نیبله و کوفت! ا_

 کار کردم ؟  یمگه چ _

 ! مکه دستم بهت نرسه نی: بب احسان

 اصال ؟  ی گیم یدونم چ  یاحساااان نم_

 ؟  یزدانی به دکتر   یگفت ی: چ احسان

  نگفتم یخاص  زی ! چیچیتفاوت گفتم: ه یب روزید ی ادآوری با

دار  احسان نرو!  من  مخ  رو  پناه!  م  یچ  ی :  با    یکن  یکار 

 ؟ تیزندگ
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 ی ! اصال به شما ها چه ربطنیهمتون واسه من زبون در اورد_

 .. پرسم ی؟ مگه من از تو م کنمیکار م یداره من چ

  یو از گوشم دور گرفتم : عوض  ی. اونقدر که گوش  دی کش  ادیفر

  تو رابطه ؟ یرفت  یتو با کس

 بهت گفته احسان ؟ یچ یجمع شد : اون عوض صورتم

ا  احسان متاسفم که  واسه خودم  واقعا  اعتماد    نقدری:   تو  به 

 ... داشتم که

  ی زدان یبه    نیرابطه دارم ! ا  یاحسان  اصال بالفرض که با کس_

 داره؟  یو مردم چه ربط 

 رتم یه غ: تف باحسان

 !شده بود وانهی. ددی چیگوشم پ ی بوق ممتد تو ی صدا

! اصال  ی به همه شون جواب پس بد  د یتو سرت پناه با  خاک “

  ن یداشت که س  ی . به اون چه ربطهیعوض  یزدان ی اون    ر یتقص
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  ی ؟ خاک تو سرت که حت   هیآقا که رسوندت ک  نیکرد ا  میج

 ” ی دیهم جواب م یزدانیبه 

بمونه. براش  یداد بذارم احسان اون طور عصبان یرضا نم دلم

  نوشتم

  دم یآقا رو د  ی از اشناها   یکیچرت گفته. من فقط    یزدانی_

طور برخورد کرد... من فقط   نی کردم. اونم ا  یباش احوال پرس 

 .در جوابش سکوت کردم

رو   لیموبا اتاق    یو  از  هنوز  بلند شدم.  و  کردم  پرت  تخت 

بلند شده بود.برگشتم و   لمیموبا  ی نرفته بودم که صدا  رونیب

برداشتم. به صفحه اش نگاه کردم. نوت   یگوش تو   ویال  فیو 

ال  نستایا وارد  بود.  اومده  د  ویگرام  و  شدم  کنار   دمیآرش 

  ره ی و خ  ستمتخت نش  ی . روزنهی حرف م  ویو داره تو ال  داستیش

 .شدم ویال ی 
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شعر   تیب  هیو نظرش رو راجع    دیسوال ازش پرس  هینفر    کی

  استه بود که آرش گفتخو

وجود   ی و با همه    ی زی چ  هی  ی: من اعتقاد دارم آدم وقت آرش

م ا  یفتح  به  ن  نیکنه  د  ستیمعنا  دستش    گهیکه  از  هرگز 

 .دهینم

چ   ممکنه خ   ی ز یبه  باش  یلیو  داشته  ازت    ی ول  یدوستش 

و    ینیکه تو بش  ستین  یعیطب  ن ی. اما اهیعیطب  نی... ارنشیبگ

که تعلقاتت و ازت گرفته رو کنار    یاون کس  دی. بای غصه بخور

 ! ی ری که مال تو بوده رو پس بگ ی زیو چ یبزن

مثل پتک به سرم خورد. اون محمد رو کنار زده    ی زیچ  کی

 ؟  رهی ازم انتقام بگ ای رهی بود تا من رو پس بگ

بهش    دیبودم که با  نی؛ آرش بود. مطم  قتیفاش شدن حق  راه

 .بشم کینزد
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 ویال  ی موند. حس کردم اسمم و تو  رهیخ  یآن به گوش  کی

وارد صفحه اش شدم و   عیخارج شدم و سر  وش ی. از الدهید

  ”؟ ی هنوزم منتظر“براش نوشتم 

و در گوشم   ی.گوشدیدستم لرز  ی تو  لینشد که موبا  قه یدق  کی

 گرفتم : بله

 !هنوزم منتظرم_

 ...خب_

 ؟ یجون به سرم کن ی خوا ی: مارش

 شنوم  یحرفات و م_

 ؟ ی: چه حرف آرش

 !ی دار حات یتوض   یلیخ یگفت_

 ! : اوف! آره آرهارش
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سرخک    ی انگشتش و درست جا  زدیلحن حرف م   نیبا ا  یوقت

 .داد یفشار م ی و کم گذاشتی کنار ابروش م

 ؟ ی ایب یتون ی. م گمیبهت م ی : حضورآرش

 کجا؟ _

 !: کافه پناه آرش

گفتم و   ی . باشه امیبار با هم رفته بود  نیکه اول  یی. جادمی لرز

ب اتاق   از  کردم.  تموم  رو  ز  رونیصحبت  که  با   نبیاومدم  

 !مقابلم ظاهر شد: پناه؟ پناه  دهی رنگ پر یصورت

 شده ؟  یچ_

 !: پونه...! پونهنبیز

 ! نبیحرف بزن ز_

 ! قرص خورده :نبیز

  امام رضا ای_
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  زون یآو ی . چنگ به مانتو دیچی مامان بود که بلند تر پ ی صدا

دونم چطور تنم کردم. شالم و رها   یزدم و نم  یبه چوب لباس

و    نبیرفتم. ز  نیموهام انداختم و با دو به سمت ماش  ی رو  

 .میرفت  یعمو مرتض ی مامان هم اومدند و با هم به خونه 

_______________ 

م   رهیخ  ی : دختره  زنعمو با زور    یسر  خواست قرص بخوره! 

 چطور کرده ؟ نی ازش گرفتم بب

بود ادامه   دهیکه ترک  یدست قرمزش اشاره کرد و با بغض  به

 !داد: من و هل داد

  نیقدر به ا  نی! ا دمید  یروز و نم  نیمردم و ا  ی : کاش منبیز

 ...که  نیبچه بها داد

 ... بگم ی: چ مامان

باز    سالنه اتاقش رفتم و داخل شدم. طاق  سالنه به سمتش 

 .بود دهیدراز کش
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 !تو ؟ احمق  ی کرد یچه غلط_

  روزیزده نگاهم کرد: د  وق

 ؟  یچ روزید_

 : اعدامش کردن پونه

 .آن نشستم کی و  ختندیتنم ر ی تشت آب سرد رو هی انگار

 ! نشینامه داده خواهرش که به من برسونه . بب هی: پونه

کنم. چون ازش   یبارش نم  یهوا تکون داد: ول  ی رو تو  یپاکت

 !... از تو...از محمد... از همتون نی اسیمتنفرم! از 

  خورهی: حالم ازتون بهم مختیگونه اش ر ی رو   یاشک قطره

بغلم پرت کرد    ی رفتم و دستشو گرفتم . خودش و تو  کنارش 

  پناه دممممیبر گهیو ضجه زد: د

سوختم و آرام    یخودم هنوز م  یگفتم به پونه ؟ وقت  یم  یچ

 .هنوز سوگوار بودم یقت گفتم و یم یگرفتم. چ  ینم
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تونستم لحظه لحظه ش    یپونه آشنا بود اونقدر آشنا که م  درد

 .بدم حیبراش توض

ما داخل اتاق شدند   ی ها  هیگر  ی از صدا   نبیزن عمو و ز  مامان،

 !نداشتم یکردند اما جواب یو سوال جواب م 

  ی پونه کار سخت   ی زدن از مردن و به باد رفتن آرزو ها  حرف

  ی که آرزوهام به باد رفته بود ؛ بهتر از هرکس  ی و من  نیبود . ا

برن و اون ها نگران    رونی. با دست بهشون گفتم بدمیفهم  یم

 .رفتن رونیب

نم  پونه شماتت  برا  یرو  خودکش  م یتصم  ی کردم  که   یبه 

  .داشت. چون خودم هم بارها بهش فکر کرده بودم

بنیاسی...آه ب  نیاسی  چارهی!  ب  چارهی!  و  تر   ارهچیخواهر هاش 

 ...پونه

م  چقدر که  بود  چه     زمیعز  ی پونه    دونستمیدردناک  قراره 

 . و بکشه ی درد
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 کار کنم پناه؟ یهق زد: چ  پونه

  دونم ینم_

 ....تونم باور کنم که یکرد: نم ناله

 پونهههه_

 ! شمی کااااار کنم دارم خفه م ی: بهم بگو چپونه

 ...یچی ه_

. مثل   ی ریو نم  یدرد بکش  دیرحمانه گفتم : با   یبغض و ب  با

 !گه ید ی ها ی لیمن! مثل خ

. بعدم خانواده  ی . تو عاشق محمد نبود  ی : تو با من فرق دارپونه

 !گناه یاعدام نشد ب نکهیکنارت بودن و ا 

تونم... من صبر تو رو    یکار کنم پناه! من نم  ی: من چدینال

 .... ندارم! من

 ...کن هی کردم و زمزمه کردم: گر بغلش
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 یبا خودم فکر م   یکنه. گاه  یما رو شگفت زده م   سرنوشت

کدام به  که  ا  نیکردم  شد  نیگناه  دل  آشفته  کل میطور   ...

  ان یداشت. جر  انیجر  یمن غم زده بودند و زندگ  ی خانواده  

 م یبرده بود  ادیکردن و از    یما زندگ  ی داشت هرچند که همه  

 .میکرد یم  ی و فقط اوقات رو با درد سپر

 هقول مامان افسان به

  شود یچه دلت خواست نه آن م هر

 شود  یچه خدا خواست همان م هر

از رو   نگاهم به چشم ها  زیم  ی و  و  آوردم   ا  ی باال    ش یقهوه 

 !؟ ییدوختم: چه حرفا

به الهام گفتم باهات    یرو لب هاش نشست: وقت  یکج  لبخند

  قرار گذاشتم خوشحال شد

 . الهام دنبال وصل کردن من به آرش بود ؟ دمیخند تلخ

  یراجع خودت حرف بزن ی خوا ی: تو نمآرش
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  بگم یچ_

  ی دوست دار ی: هر چآرش

 رسهیبه ذهنم نم  ی ز ی راستش چ_

قرار   نی اول  ی گذاشت : تو  زین  ی کرد و دستشو رو   ی خنده ا  تک

 ؟  ادتهی! یو گفت نی هم هم

 !ادینم ادمیزدم: نه راستش   یکمرنگ لبخند

بود. نه! انگار   شبید  نیبود. انگار که هم   ادم یگفتم.    ی م  دروغ 

 !بود  شیپ قهی چند دق نیهم

  ر ی تقد  دیشا  یول  یدونم ازم ناراحت  یخشک شد: م  لبخندش

  میبود که االن دوباره به هم برخورد. کن نیا

  بهش اعتقاد ندارم یلیخ_

نکردم ،    انتیوقت بهت خ  چیکه ه  ی دیاالن فهم  گهی: دآرش

 ... برادرم و الهام  ی به خاطر آبرو
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 !من ی رو   یپا گذاشت_

  ی کرد  ی. تو زود شونه خالستیطور ن  نی: اآرش

 هی مسخره ا هیزدم : توج پوزخند 

  ی هم بدون تو زندگ  ه یثان  هی  یکه من حت   نهی:مسخره تر اآرش

 !نکردم پناه

ا  نگاهش قهوه  مظلوم   ی سوخته    ی کردم.  حاال  هاش  چشم 

لحظه بدون   هی  یدوخت: من حت  زیشده بود .نگاهش رو به م

 کردم ؟  یکار م یتو آرامش نداشتم اما چ

 ارهیم نییعاشقِ ترسو فقط منزلت عشق و پا_

 نگاهم کرد: ترس من، خودم نبودم  زیت

 !شوهرت ت،خانوادت،ی...زندک  ی بود تو

 ماجرا رو  نیا می فراموش کن گهیآرش! بذار د_

 !گفته بودم  دروغ 
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و   کردیم  م یفراموش کنم؟ اما حرف زدن هم عصبان  شد یم   مگر

که قبولش   کردیباور م دیو خراب کنم. با ز یممکن بود همه چ

 .کردم 

  برات ستیکه راحت ن دونمی م یلکاره و نیبهتر نی: اآرش

! دقت کن، کاله سرت  ستمی: من اون پناه سابق ن  دمیخند  تلخ

 نره

تو  ی و صدا   دیخند بار  تو   ی خنده اش هزار  اکو شد:   ، سرم 

 !یهمون پناه خودم

زدم و اون روز    ی بود و احمق ! لبخند مسخره ا   الیخ  خوش

 .کردم  ی رو سپر

ب  از آرش  و  من  ارتباط  بعد  به  دوران    شیاون  مثل  شد.  تر 

  ی هر روز هم رو م  بای و تقر  میمون.  مدام در تماس بود  ی نامزد

 .میدید
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  چم یکه سوال پبه رفتار هام شک کرده بود و هر موقع    احسان

  .رو راست باشم یفقط کم یکم خواستی ؛ ازم م کردیم

خ  ی ها  رفتار برام   بی عج  یلیاحسان  ذوق  با   عمو  زن  بود. 

باال بزنه.   ن یاحسان آست  ی برا  ی به زود   خواد یکرد که م  فیتعر

و مبهوت مونده بودم    جیکمک کرده بود و من گ  ی از من تقاضا

 !از من ساخته است یکه اصال چه کمک

بهتر شده بود. حاال زمستان سال نود و   ژنیعمه و آقا ب  وضع

  .گذشت  یماه از مرگ محمد م ازدهی قای هفت بود و دق

شده بود .  مامان افسانه و    ی تو دار و منزو  نی اس یبعد از    پونه

 .و داشتن یزندگ   ی هم روال عاد  یعل ریام

مامان    شی ه چند روز پک  یو مامان تنها نگران من بودند. من  بابا

 !رفتم یعمه م  شی افسانه ، چند روز خونه بابام و چند روز هم پ

  یزندگ  هیبود. اصال    ی مهد  تیتر وضع   بی ها عج  نیا  ی همه    از

اوضاعش بدتر هم شده بود.  عمه مدام از    یبرنگشته بود؛ حت
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گوشش    ی با پسرک سرتقش حرف بزنم اما مهد  خواستیمن م

 .بدهکار نبود 

بودم و چند بار هم از کمند  کمک    تشیران وضعهم نگ  خودم

 .خواسته بودم

 .شده بود گهیادم د کی  قتایحق ی مهد

احسان توجهم جلب شد:   ی بود که با صدا  لمیموبا  ی تو  سرم

 !ییدختره! کجا

  شه یدلم ر  ی تو  ی قرار  یب  هیبود حالم خوب نبود و    ی روز  چند

برا  بود.  بازجو  نکهیا  ی دوانده  احسان  ؛لبخند   ییتوسط  نشم 

 سوال بپرسم ؟ هیزدم:

نگاهم کرد  : تو صد تا سوال    رهیزد و کنارم نشست و خ   لبخند

 بپرس 

 !و جواب بده یکی نی: نه هم  دمیخند

  .تکان داد  سر
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 هااا  یفقط راستش و بگ_

 به تو دروغ بگم اصال ؟ تونمیتر شد : مگه م کینزد

 !ه؟ی اون دختره ک_

  :کدوم؟احسان

 ! که دل آقا احسانمون و برده  یهمون_

 ه؟ ی سواال برا چ ن یدر هم گره خورد: ا ابروهاش

 ی برات بره خواستگار  خوادیشد:  زنعمو گفت م  زونی هام آو  لب

 ی گیم هیچرت و پرت ها چ  نیا ه؟یچ ی :خواستگار احسان

 ی متعجب شدم و بغ کرده گفتم : خب نم    شی حالت عصب   از

  یکن ی، نگو! چرا افسار پاره م  هیطرف ک یبگ ی خوا

چونه ام نشست و سرم    ر یانداختم که انگشتش ز  نییو پا  سرم

 ی چشم هام نگاه کرد: اگر به تو نگم ، به ک   ی و باال آورد. تو

 !م ؟بگ



Page 1412 of 1486 

 

 .دیلرز لبم

شدم چون من بهش گفته بودم که   ی: از مامان عصباناحسان

  ستیاالن وقتش ن

 ؟ یگفتم : وقت چ منگ

آزاد شده ام رو به   ی زد و انگشتش و برداشت و تار مو  لبخند

 !ی کرد: وقت خواستگار ت یشال هدا ریز

 ! احسان ی شد  ری ؟ پ ستی چرا وقتش ن_

 ؟  ستمیجذاب ن  گهیشدم د ری : پدیخند

 ی جذاب شهی کردم: تو هم ی آروم ی  خنده

 .تر شد و کنارم قرار گرفت ق یعم  لبخندش

 !هیبگو بهم ک_

 .ختیرینگاهش ، دلم رو بهم م یآشفتگ

  !: بذار به وقتش احسان
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 “  نود و هشت صدیمرداد ماه سال هزار و س “

ا  پونه با آرش حرف م  نیبا دلهره گفت:  و   ی زدی همه مدت 

  ... واقعا برات متاسفمی کرد یانکار م

 !که بهت بگم ی نبود  یطیشرا ی تو_

  : ببند باباپونه

 پونههه! االن کمکم کن_

  ی:اآلنم  کارت لنگه که به من گفتپونه

 نه ؟ ای ی ای! می پونه دقم داد ی وا_

  امیب  دی: کجا باپونه

منتظر آرش   فاتیمن قربونت برمممم. من االن تو تشر  ی ا_

دنبالم. تو    ادیجا م  نیداد که ا  چ یسه پ  ری هم گ  مانینشستم. پ

  میجا که مثال ما با هم بود نیا ایب

  ی پناه که همش دردسر ی ری: نم پونه
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  کنمیجبران م_

  :  برو تا آماده بشمپونه

 :جلوم قرار گرفت یگل شاخه

 دردم  یکنیم ادت یو هر دم ز ینیبی م مرا

 هر دم  شودیم ادت یز لمیو م نمیبی را م تو

 ی چه سر دار دانمینم یپرسیسامانم نم به

 !مگر دردم؟  یدانینم یکوشیدرمانم نم به

 ! ی خوند یزدم : قبال شعر نم  لبخند

  داد رییها رو درونم تغ  زی چ یلی: نبودنت خ نشست

 !ارش_

 عمرِ آرش ؟ _

 !: ممنونم بابت گلدمیکش  یقیزدم و نفس عم  پلک
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از لب هام رو  نگاه اومد و دستش رو  ی نافذش    ی چشم هام 

 ...پناهم  یدستم نشست : چقدر خوشحالم که برگشت

 نیاونقدر واضح که دستم و فشار داد: نترس پناهم... ا  دمی لرز

  شمیراه نم مهین ق یرف  گهید بار

بغض  شده   ی و عذاب وجدان، توده ا  دمیدندون کش  ری و ز  لبم

 . بود که  گلوم و به درد آورده بود

...چون ته عشق میاالن باهم  یول   می: ما هر دو تاوان دادآرش

 !قشنگه

ا  لبم ز  نیو  که   کش  ریبار  اشک  دمیدندون  قطره  هم   ی، 

 .خشکم شد ی گونه  ی همراهش روانه 

 !بره ی م نی: فقط مرگه که عشق ما رو از بآرش

کرده بود ! چرا داشتم   خیکرد ؟ چرا بدنم    یتمومش نم   چرا

  ؟ مگر نه اون قاتل محمد بود؟ شدمیخفه م

  بشه دهیعشق به فضاحت کش  دینبا_
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 ! عاشق از معشوق ی دور  یعنیباال انداخت: فضاحت  ابرو

وق و عاشق  معش  ی که شده بخوا  یمتیبه هر ق   ی عنیفضاحت  _

 !...ی و  کنار هم نگه دار

که اون موقع   ی . کار هیواقع  ی قانون عاشق ها   نیزد: ا  لبخند

 یگیکه تو م  ین یاگر اسمش هم   ی...حت  کنمیاالن  م  ینکردم ول

 باشه

کنه.    یاخالق  ری غ  دکار یعشق که نبا  ی اراده گفتم : آدم برا  یب

 آدم بکشه مثال 

  ی زنده شدم که حتفراق مردم و    ی تو شب ها  نقدر ی: ادیخند

 !کشم یآدم هم م

  عشق و قبول ندارم  نیمن ا ی:ول دمیو از ترس خند دمی لرز

. تمام حق من  ره ی بگ  یحقش و از زندگ  دیفشرد: آدم با  دستمو

  !ی ، تو بود

  االن که گرفتمت چقدر خوشحالم یتصور کن یتون ینم و
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 ن یکه ب  ی نابود شده ا  ی ایدن  ی و گاز گرفتم و پرت شدم تو  لبم

 !کرده بود ریدو تا آدم گ 

 آرش ؟ یزنی طور حرف م نیچرا ا_

مآرش چون  جد  نیا  خوامی :  نم  ی ماجرا  دلم   .  خوادی بشه 

دوست   یواشکیباهات حرف بزنم.    یواشکی  نمت،یبب  یواشکی

 !داشته باشم

 ...بستم: نه آرش چشم

  برات ؟ ارنیحرف در ب یترس ی: چرا نه ؟ مآرش

 .بود یخوب ی  بهانه

 اره _

 !گذشته از مرگ محمد میسال و ن کی: آرش

 !منقبض شد و داغ محمد، هنوز هم داغ بود عضالتم
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اما    میساله که با هم در ارتباط    هیبه    کینزد  گهی: پناه  دآرش

 !ی بارم بهم ابراز عالقه نکرد  هیتو 

. گفتم حق داره ، عذاب وجدان  تهی گفتم به خاطر سوگوار  لیاوا

  داره

  ی سخت بود اما بهت حق دادم. سرد بودنت و جواب ها  برام

تر شده اما بازم    ی میدو ماهه رفتارت صم  یکیسر باالت . االن  

 ... ی. نگاهت ، همون نگاهه ولیزنیاز عالقه نم یحرف

 ی م  غیداد: چرا... چرا از من در  رونیکرد و نفسش و ب  مکث

 ؟ یکن

روسر  دمیکش  یقیعم  نفس کم  میو    م ی کردم:بر  میتنظ   یو 

  آرش

 یگرفتن تلخ بود. حت  دهیابرو هاش نشست.طعم ناد  نیب  اخم

اعتنا بلند شدم به سمت    یتلخ تر از اسپرسو ! پوزخند زدم و ب

بلند به سمتم   ی رفتم. بعد از حساب کردن با قدم ها   یخروج
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. با دمیهمکف رس  ی اومدم و به طبقه    نییپا  یاومد . با پله برق

شدم که    کیبوتداخل    فاتیتشر  ی ورود  ی جلو  مانیپ  دنید

 . آرش هم دنبالم اومد

از مانکن ها که    یکیفتم و درست پشت  سمت اتاق پرو ر  به

  ی : هنوزم بلدستادی. آرش هم مقابلم استادمیکنار اتاق پرو بود ا

 ی کن م یعصب

 !ارش_

 ؟  ی دوستم ندار_ دیغر

صداش    ی بَم و محکم گفته بود اما عجز صداش ، تمنا  ی صدا  با

که    یبزنه. قطره اشک  شیبه چشمم ن  یاشک  ی باعث شد قطره  

 .من و آرش بود نیب ی  ده یتمام عشق به لجن کش  ی برا

نزد  صورتش رو    کی و  پوستم  نفس هاش  هرم   . صورتم کرد 

 !: پناه من اومدم که جبران کنم برات سوزوندیم

 !: آرش دمینال
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 جون دل آرش ؟_

  تونم ینم_

 : چرا ؟ آرش

  گه یم  گهی د  زیچ  هیگذاشت: قلبت    نهیس  ی وسط قفسه    دستشو

 پناهم 

 !اش گذاشت: مثل قلب من  نهی س  ی روخشن گرفت و    دستمو

 ...آر...رَ_

تو  و وقت  ی صدام  شد  خفه  رو  یگلوم  هاش  هام    ی لب  لب 

و تنم و به تنش چسبوند.   دیچ ینشست. دستش دور کمرم پ 

 یدلم زنده شده بود رو نم  ی که تو  یچشمام خمار شد و حس

تازه به خودم اومدم و تنم و از  تنش    ه یشناختم. بعد چند ثان

 .کندم
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چطور خودم از    دونمی . نمزدینگاه داغش ، آتش به جونم م  با

  مان یبود ؛ به سمت پ  ده یاون جا رها کردم و با پونه که تازه رس

 . میرفت

ب  نیماش  عقب و  پونه نشستم  به ش  یکنار  و   شهیحال سرم 

 .دادم هیتک

 شدمی داشتم رها م هیثان کی ی کرده بودم ؟ من برا یغلط چه

همراه ن  یم   شی و  من  مگه  ؟  برا  ومدهیکردم  کشف   ی بودم 

 کردن قاتل محمد ؟ دایو پ  قیحقا

 ی گفت نم  ینم  ریو شب ها تا شب بخ   رفتیدلم مالش م  چرا

 ؟  دمیخواب

رو   ی ا گهیو خشم ، احساس د نهیک   ی لب هاش جا یداغ چرا

 !کرده بود داریدرونم ب

م  یاحساس قلقلک  رو  دلم  از   یکه  رو سرشار  وجودم  و  داد 

 !کرد یم ییبایز ی ممنوعه 
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 بود  گناه

 بود ممنوع 

 بود  اشتباه

م  اما براش  بدنم  ستون  چهار  هم  هدیلرز  یهنوز  وقت   چی. 

  .کردم یم مشیقا نهیفراموشش نکرده بودم و فقط پشت ک

مطب احسان   ی حواسم پرت شد. جلو  مانیپ  نیتوقف ماش  با

که احسان خواست    نی بود تا اون و هم سوار کنه. هم  ستاده یا

  ی رو   ختهیجا آب ر  نیگفت: جلو نه! ا  مانیجلو سوار بشه ؛ پ

 ...یصندل

صورت    دنیرفت. با ددر عقب و باز کرد و کنارم جا گ   احسان

 ن؟ یطوره ا نیام گفت: چرا ا ختهیبهم ر

احسان سرم    یجلب شد و من وا رفتم وقت   مانیپونه و پ  توجه

 . دی کش نمییلب پا  ریو چرخوند و انگشتش رو ز
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مشغول   لشیموبا  ی نزد و حرکت کرد. پونه تو  یهم حرف   مانیپ

 !بود و احسان آروم گفت: رژ لبت پاک شده

. با خجالت  دنیو احساس کردم اون لحظه رو همه د   دیلرز  بدنم

 خواستم یگفت: م  یانداختم و احسان با آشفتگ  ن ییسرم و پا

  ی کنم انگار حال و حوصله ندار فیتعر  ی زی چ هیبرات 

  دی ببخش_

 !: حالت بدهاحسان

 نه فقط خسته ام _

و آدم هاش. از شب ها    اینگفته بودم. خسته بودم. از دن  دروغ 

 ش یب  دیکرد و شا  ینم  دایپ  امیکه الت   ییو روز هاش. از دردها

 !...از خودم   ی زی تر از هر چ

 ی ها  ی قهوه ا  دنیها باز هم با د  یسخت  ی که با همه    خودم

همه   ی و حاال برا  دادم ی آرش  قدرتم و از دست م  ی سوخته  

 !...زی دونستم . همه چ یخودم و مقصر م زیچ
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تونستم ادامه   یارتباطم و با آرش تموم کنم. نم  گهیبود د  بهتر

. واقعا  رمیاحساسات زنده شدم و بگ  ی تونستم جلو  یبدم. نم

 .شدینم

 ...هر لحظه ام ی کردم به بودنش تو یم ازیکم احساس ن کم

 !...قاتل محمد الی خ یکردم. ب یتمومش م  دیبا

 براش فرستادم  یامکیو درآوردم و پ  میگوش

تموم شده بهتره تالش   زی بهم زنگ نزن. همه چ  گهید  لطفا“

 “  . خداحافظ میزنده شدن گذشته نکن ی برا

 .ارسال رو زدم ی دکمه  دی با ترد و

چرا احسان با ما اومده   نکهیا  لیو من هنوز دل   می دیخونه رس  به

دونستم.   یاون شب و هم نم  یمهمون  لیدونستم. دل  یرو نم

کردم    یاحوالپرس  یحوصلگ  یبابا جمع بودند. با ب  ی همه خونه  

دست لباس برداشتم وارد حمام   کیو به سمت اتاقم رفتم.  

 .شدم
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نداده بود. با خودم گفتم البد    ینگاه کردم . جواب  میگوش  به

 . دهیرو ند  امیپ

با د  میگوش  پسورد   ک یت  دنیو زدم وارد صفحه اش شدم و 

 !بود ده یرو د اممی.  پدمیچسب  واریبه د یآب ی ها

ز  بغض درآوردم.  و  هام  لباس  و  انداخت  گلوم  چنگ    ری به  

 .کرده بودند دایدوش رفتم و اشک هام راه خودشون پ

طور شده بودم ؟ چه مرگم بود ؟ مگه نگفتم زنگ    نیچرا ا   من

 !...نزن پس

 !به من! لعنت به تو ، آرش ! لعنت به عشق لعنت

که   خواستیته دلم م  دیو شا  اممیبودم از پ  مونیبار پش   هزار

 .کرد. از سست بودن خودم لجم گرفت یالتماسم م

. وارد اتاقم شدم و موهام دمیدوش گرفتم و لباس پوش  عیسر

 هی  ییگل سر طال  هیخشک کردم. بعد باز گذاشتم و فقط با  

 .طرفه گذاشتم
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  ده ید  میدگیرنگ پر   نکهیا  ی سرم گذاشتم و برا   ی و رو  شالم

 .کردم یحیمل  شی نشه ، آرا

 .سالن شدم  وارد

و    نبیکنار مامان افسانه نشسته بود. بابا و عمو هم با ز  عمه

ساکت بود. پونه   شهیمثل هم  ژنی زدند. آقا ب  یحرف م   مانیپ

 ی خوردند. مامان مهر  یم  وهیو احسان بودند و م   یعل  ریکنارام 

 .آشپزخونه بودند ی و زنعمو فروغ هم تو

نداده بود.    امینگاه کردم و هنوز هم آرش پ  می به گوش  دوباره

که   گرفتم  گاز  و  خانوم!   هویلبم  پناه  به  به  گفت:  بلند  عمو 

 عمو ؟  ی چطور

کرد. مامان    دای پ   ریی نشستنشون تغ  شی ساکت شدند و آرا  همه

و همگ سالن شدند  وارد  زنعمو  عمو    یو  و  من  به  نگاهشون 

 .بود یمرتض

  شما یممنون عمو جان. به خوب_
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  زمیهمه منتظر تو بودند عز تی جمع نی: اعمو

  تعجب گفتم : منتظر من ؟ با

  ن یجا بش  نیا ای. بزمی: آره عزبابا

 .به کنار خودش اشاره زد و

  ی دشا  ی نوا  میسال و ن   هیهم ادامه داد: امشب قراره بعد از    عمو

  میکن ر یکار خ هیو  چه ی خانواده بپتو

 .نزدم  یحرف

 !و اشرف  ژنی: البته با اجازه بعمو

تعلل کرد.    دیوقت نبا  چیه   ریکار خ  ی . توی: نگو آقا مرتضژنیب

  . میکه موافقتمون و نشون بد میمن و اشرف هم امروز اومد

گفت: آره  داداش. باالخره جوون    شی شگیهم با لبخند هم  عمه

 .رنیسر و سامون بگ دیها با

 !، پونه ، احسان و پناه  ی مهد  ،یعل ریام
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قلبم و مهار    ی کردم تپش ها  یلحظه چشمام و بستم و سع  هی

 .کنم

 میاحسان خواست  ی : قربون محببت اشرف. واال ما هم براعمو

 ...و می بکن  یبه صحبت

کوت کنه. به احسان نگاه باعث شد عمو س  ژنی تلفن آقا ب  زنگ

نداد   و  لبخندم  جواب  زدم.  لبخند  و  استرس    یعنی.  کردم 

 !؟داشت

ب  ی افکار بودم که صدا   ن یهم  ی تو آقا  بلند شد و    ژنی لرزان 

  رسونم یگفت : باشه باشه ... من االن خودم و م

  دن یکردم  نفس کش  یگفت احساس م  یم  یها را در حال   نیا

سته مبل بود چنگ انداخت  د  ی براش سخته. به کتش که رو

 .و اون رو بلند کرد

 ژن؟یشده ب یگفت: چ  یعمو با نگران 

  !رهی بود ادامه داد:خ ستادهیبابا هم که حاال ا 
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 !نبود ر یخ اما

 دی...با  ی گفت: مهد  رفتی که به سمت در م  یدر حال   ژنیآقا ب 

 ستیحالش خوب ن ی برم خونه ...چون ... چون مهد

 .همه عزم رفتن کردند  تیهمه به همه افتاده بودند و در نها 

و البته احسان   نبی، پونه ، ز  ی ، زنعمو فروغ ، مامان مهر  من

بره اما عمو منصرفش کرد    خواستی. احسان هم ممیمونده بود

 .ما بمونه شی مرد پ کی و گفت بهتره 

 .ده یچسب نیپاهام به کف زم کردمیم احساس

  ش یعاد  ریپشت بوم رفته بود و حرکات غ  ی به باال  ی مهد  ظاهراً

 .ها را نگران کرده بود  هیهمسا

 ؟ ییحرف بزنم اما با چه رو ی خواست برم و با مهد  یدلم م 

  کردم یکه با احساسات زنده شده ام دست و پنجه نرم م  یمن

 ی که پشت قتل محمد مونده بود ؛ عشقباز  یو در آغوش کس 

 !کرده بودم 
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 اس یبا محمد مرده بود؛ قابل ق   شیکه تمام زندگ   ی با مهد  من

 !نبودم

به موبا  یب انداختم و هنوز هم خبر  لمیاراده  از آرش    ی نگاه 

تخت دراز   ی به اتاقم رفتم. رو  ی حال  ینبود. پوزخند زدم  و ب

 .بلند شد لمیموبا ی که صدا  دمیکش

دو رگه   ی وصلش کردم و صدا  یاسم آرش بدون معطل  دنید  با

 !: الو ؟ پناه دی چیگوشم پ ی آرش تو ی 

کردم و به زور لب هام رو نگه داشتم تا جانم نثارش    سکوت

 .نکنم

  ...سوال دارم ازت  هی: فقط  آرش

 گفتم: بپرس  ومدیکه انگار از ته چاه در م ییصدا با

غرور هم   ی که رگه ها  ی و با لحن کالفه ا  دیکش  یقیعم  نفس

  ی خوام حضور  یطور نه. م  نی؛ گفت: نه ا  شدی توش حس م

 !نمتیبب
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 ... به جانم افتاد: من ینیری و استرس ش دیلرز قلبم

 ! پناه نمتیخوام بب یادامه داد: م دیرو که د  دم یترد

لبم و به دندون گرفتم   ی تر گفته بود. گوشه    ی بار دستور  نیا

که معلوم نبود چرا به    ی نابسامان خونه و مهد تی و انگار وضع

 .آخر زده بود؛ به کل فراموشم شده بود میس

 فردا عصر   ای: پناه ؟ بآرش

 کرد و ادامه داد: کافه پناه یمکث

 !همه آسون شده بود نیترواش اشک ا چرا

 آرش _

 : عمرِ آرش؟آرش

 .کننده شده بود وانهیقلبم د ی تپش ها تمیر

  است ختهینتونم چون وضع خونه بهم ر دیمن شا_
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  م یاست به خدا ! وضع زندگ  ختهی : وضع دل من هم بهم رآرش

 !پناه  ی دیو ند

 ...اخه_

 شده تو خونه ؟ ی:چآرش

امشب و داستان    یکردم. از مهمان  فیها براش تعر  میقد  مثل

 ی که خانواده رو نگران کرده بود و از دلهره ا  ی احسان. از خبر 

همه  ن یفرهمند نبود! آرش بعد از ا ی که دست بردار خانواده 

  ی که م  دیدیم  یبار بود که من رو به همون حالت  ن یمدت ، اول

تمام شد    یوقت  وشناخت. با آرامش به حرف هام گوش داد  

  ! یرف بزنگفت: کاش هنوز هم برام ح 

 !گفتم: آرش معترض 

 یلب هام جمع شدن  ی و اگر بگم اون لحظه لبخند رو  دیخند

 .نبود ، دروغ نگفتم

 قربون اون آرش گفتنات بشم ی : اآرش
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که    یاحساس  دی شاکه    کردم ی! من فکر مستادیا   یزمان م  کاش

وقت نبوده.  عشق  داشتم  آرش  به   یبه  تونستم  محمد  کنار 

جز نفرت و    بایبهش عالقمند شدم و تقر   یبرگردم. وقت  یزندگ

 .به آرش نذاشتم یحس نهیک

 !مرد ینم یق یحق با آرش بود. عشق حق اما

وقت در مقابل عاشقانه   چی. من هدمیفهم  یو با گذر زمان م  نیا

ا  ی ها محمد  ه  دهینلرز  نی چن  نیخالص  با   چیبودم.   وقت 

 .قربانت گفتن هاش از خدا نخواسته بودم که زمان متوقف بشه

 ...وقت آغوشش چیه

 .بستم و با حرص لبم و گاز گرفتم  چشم

 پناه؟  میکن  ی کار هی: آرش

 ؟یچ_

 م یچت کن ای: بآرش
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من   ی تر شد و چقدر بلد بود احساسات مرده    قیعم   لبخندم

 !کنه  ایرو اح 

؟ دلم هوس چت کردن تا صبح با تو رو کرده. که    ی ای: مآرش

  پف کرده برم سرکار و تا ظهر چرت بزنم  ی بعد با چشما

 ؟ سمی: مازوخ دمیخند

  شه یم  سمی: آره خودشه. آدم قبل عاشق شدن اول مازوخآرش

  تلگرام ایو اون دوباره گفت : ب   دمیخند

قلب متحرک   هیاومده بود.    امشیپ  شنیکیفیقطع کرد. نوت   و

 .فرستاده بود

 “ شد  س یآرش سرو “که نوشته بود  ی کریاست با

ا  دمیخند به شخص  یشوخ  ن یو  اصال  و جد  ت یها   ی مغرور 

 .مهربون بود شهی اومد. البته اون هم  یآرش نم

 رها باشم ؟ ی ا قهیچند دق شدیم چه
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 “ خسته است  یپناه ول “نوشتم  براش

 .زد و حرف زدم  حرف

که به دلم   ینیری ذهنم بود اما احساسات ش   ی گوشه    ی مهد

 .، قابل انکار نبود ختیر یم

و   کی   دمی خشک شده بود. به ساعت که نگاه کردم د  گردنم

هست که مشغول حرف زدن با   میبامداد و سه ساعت و ن  مین

 .آرش بودم 

مبل    ی پونه که رو  دنین رفتم . با دشدم و به سمت سال  بلند

 بود  شیگوش  ی خوابش برده بود، نگاهم و چرخوندم. احسان تو

 احسان ؟ _

  و باال آورد : جانم ؟ سرش

 ؟ ی چه خبر از مهد_

همون موقع   یچ یهاش و ماساژ داد: ه   قهیسرانگشتاش شق  با

 .بردنش خونه
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 پس ؟  دیچرا به من نگفت_

 ؟ ی : مگه خواب نبود احسان

  !خواب آرش  ی بودم. تو خواب

 ،ی دیخواب  ی. چون تو رفتنبیز   شی : همه رفتن باال پ  احسان

 دارتونیرفتن سر و صداشون ب  گهیجا  ولو شد د  نیپونه هم ا

 نکنه

 ؟  یتو چرا نرفت_

تک  دست و  کرد  قالب  درهم  و  :    ه یهاش  کرد  گردنش  گاه 

  و ندارم یخاله زنک ی حرف ها ی حوصله 

 چش بود ؟ ی : حاال مهددمیخند کج

چ  احسان واال  حساب  زی:  ول  یدرست  ام  ینگفتن.   ی عل  ری با 

 مصرف کرده ی زی انگار چ  گفتیصحبت کردم م 

 تنگ کردم : مخدر؟  چشم
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  ی : نه شکالت تخته ااحسان

 !؟  ی شکالت تخته ا_

پ  کیشل هوا  در  اش  ق  دیچ ی خنده  خ  ی   افهی:   ی لیخنکولت 

  خوبه

!    شعوری و برداشتم و با خنده به سمتش پرت کردم : ب  کوسن

 برو خودت و مسخره کن 

 .اعتنا به حرف هاش و خنده هاش  به سمت اتاقم برگشتم  یب

چت آرش رفتم    ی و دوباره به صفحه   دمیشتخت دراز ک  ی رو

 .صحبت و دادم ی و ادامه 

__________________ 

. بعد شالم رو سرم دمی لب هام کش  ی وسواس رژ لب رو رو  با

تو سالن   یرفتم. کس  رونیو برداشتم.  از اتاقم ب  فمیکردم و ک 

کفش هام بودم که    دنیشدم و با  مشغول پوش  رونینبود. ب

  ی . داف شد ی زد یپ یجون چه تاومد:  نبیز ی صدا
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 تو هم ؟  نبی: زدمیخند

 . شد کمینزد

 رها کجاست ؟ _

 !حرف و عوض نکن نمیبابا جونش. بب شی: باالست پ نبیز

 : جانم ؟ دمیخند

 دلم بذارم   ی رژ لب روشنت و کجا  نمی: بگو ببنبیز

 !؟  هیمگه چ_

 ! ی . آخه تو رژ براق دوست ندارستی ن ی زی : چنبیز

 .به کمر زده نگاهم کرد  دست

رو   ی گفت و حتما اون هم به خاطر آورده بود روز  یم  راست

کردم آرش عچاز رژ لب براق بدش    فیکه مشتاقانه براش تعر

 .نذاشتم که براق نباشه یرژ لب چ یو من ه ادیم
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  یی پک دوازده تا  هیو برام    امیبهم گفت با دل آرش راه ب  نبیز

 !نشه  رتی؛ گفت : د دیسکوتم رو د یرژ لب مات گرفت. وقت

ت  دهیفهم  دیشا باهوش. خداحافظ  زیبود!  و  از    یبود  و  کردم 

 اومدم. رونی ب اطیح

رسوندم و  طبقه باال  ی شگیهم  ی با استرس خودم و به کافه  

 . نشستم یگرد چوب زیرفتم.    پشت م 

دونه عاشقه   یکه آدم نم  ی . طورهیا  ده یچ یپ  ندی شدن فرا  عاشق

تو رو    تونهینه. فقط گذر زمان و تکرار نشدن اون حس م  ای

 .بفهمونه

  سالم_

و از نظر گذروندم.   ش یمعمول  ی و  باال آوردم و به لب ها   سرم

چشماش که   ی انحراف داشت و رو   یکه کم  ی استخوان  ینیب

ا  ی. چدی، دلم لرز  دم یرس سوخته اش    ی ها   ی جز اون قهوه 

  دلم و از جا بکنه ؟ تونستیم
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 .مجعدش کوتاه بود ی موها

 ؟ نمیبش شهیزدنت تموم شد ، م د ی: اگر ددیخند

 .دمیزده لب گز خجالت 

 بزنه ؟ یک ینزن دی.تو منو د  ری : لبت و گاز نگآرش

 .زدم پلک

  هنوز ی : جواب سالمم و ندادآرش

  لکنت گفتم : سسس..الم با

 حالم خوبه ها   نقدر ینگرفتم که ا ی جد امتویزد: اون پ   لبخند

 .دوختم   مییبه دستش و دستبند چرم اهدا نگاه

 ؟ ی خور ی: دو تا قهوه سفارش دادم. مآرش

  ممکنه ممنون فقط اگر_

گرفتم و محکم گفتم :  یکرد. نفس یم میصدام ، حرص لرزش 

  زودتر حرفت و بزن
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 جمله هیتو  گمیکرد : باشه م  زیو ر چشماش

رو    یو برداشت . به سمتم اومد و صندل  شیشد و صندل  بلند

من گرفت و به سمت    یبغلم گذاشت. دستاشو دو طرف صندل

 .خودش چرخوند. پاهاش از هم فاصله داشت

زانو هاش به سمتم    ی خودش و به سمتم سُر داد و رو  یدلصن

 : خم شد

 که اصرار ندارم  من

 ی خودت مختار تو

 بمان ای

 که نرو  ای

  ...دارم ینگهت م ای
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متولد شدم ؛ اغراق نکردم.    گهی بار د  کی بگم در اون لحظه    اگر

 .پرت شده د یجد ییایکه به دن ی متولد شدم چونان نوزاد

 .زی انگ جانی ، جالب و  ه مبهم

 .مرتبط هست   یآن   ی شدم چون اصالت عشق به تولد ها  متولد

. متولد شدم دیدر من دم  ی شدم چون آرش روح دوباره ا  متولد

 !نیهم یعن یچون عشق 

 ! و تولد و تولد تولد

  ی تکرار ی حرف ها دنی روز با شن  هر

  عاشقانه  ی ها اجبار 

  زیمحبت آم ی ها دنی آغوش کش در

  یواشکی ی ها بوسه

  چشم ها ی پنهان شده تو ی صدقه ها  قربان

 .ی ریگ یو اوج م یشیم متولد
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تر کرد. با دو دستش سرم و گرفت و   کیو نزد  شی صندل  باز

 شه یسر درگمم دوخت: به قرآن نم  ی ها  ینگاهش و به عسل

 ! بدون تو

! منِ تازه متولد شده  دیچشمش چک   ی از گوشه    ی قطره اشک  و

 !، مردم

ر  چیکه ه  یاشک   ی برا  مُردم ند  ختهیوقت  و  جز    دمیشدنش 

انگشتم اشک    ار یاخت  ی. بیموقع مرگ عل  و  بلند شد  دستم 

با دست د  ی گونه    ی رو ش دستم و    گهیزبرش و پاک کرد. 

 !نرو پناه  یالتماس کنم ول ستمیگرفت: من بلد ن

  .کامال مشهود بود بغضش

 !زدم: آرش لب

 جانم ؟_

  حرف نزن ی طور نی : ا دمیکش یاه
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نه...   ی؟ بگ  یکلمه بهم بگو پناه. تو همون پناه قبل  هی:  آرش

باش  یتونینم  یعنی داشته  نتونیدوستم  اگر   ه یاون موقع    ی. 

  نشم تیمزاحم زندگ گهیکه د کنمیم ی فکر

  کلمه بهم بگو پناه  هی: دیو رو ابروم کش  انگشتش 

شد و نفس   یقلبم داشت از جا کنده م  یگفتم وقت  یم  یچ

 .هام منقطع شده بود

 .و مشت کردم  دستم

 !: بگو پناهم ارش

 ...آره _

ول  آروم بودم  برق زد. صندل  دی شن  یگفته  و    شی و چشماش 

کرد و به گارسون که قهوه ها رو آورده بود ؛   می تنظ   زیپشت م

 .انعام داد

 .به دستبند چرمش بودم رهیاما ماتم زده خ من

  راحت شد المیخ گه ی: دآرش
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. محمد...محمد مرده   شدیموقع راحت نم  چیمن ه  الیخ  یول

 .قتلش نقش داشت  ی برنامه  ی بود و آرش تو

تا باالخره بهم اعتماد   کنمی: تا هر موقع الزم باشه صبر مآرش

 یکن

  ز ی است عز  هودهیب  ی. ول  ی دونم عذاب وجدان دار  ی: مآرش

که در کار    یانتیدواج دوباره رو داده.  خدلم. خدا هم اجازه از 

 یکه تو زندگ   ستی . اون مرده ، خدا رحمتش کنه. فرار ن  ستین

  . ینکن

 ؟ ی شدم: تو عذاب وجدان ندار  تلخ

 : من چرا ؟ آرش

 دنبال زنش  ی به هر حال اومد_

راجعش   اخم بهتره  و دستش مشت شد:  رفت  در هم  هاش 

  میحرف نزن

  چرا ؟_
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اون  تند اومده من    یکس  یزندگ  ی که رو  ینگاهم کرد: چون 

 !نبودم ، محمد بود

 .قرمز شد چشماش

که فوت شده. وگرنه من   نهیبه خاطر ا  گمینم  ی زی:اگر چآرش

 بخشمش  ینم و  دمینبخش

 بس کن _

د  لمیموبا  امکیپ  ی صدا با  و  کردم  بازش  شماره    دنیاومد. 

  .ناشناس اخم کردم

 رو باز کردم   امکیپ

  ق ی از طر  یتونی بسته گذاشتم که م  هیدر خونه تون    ی جلو“

 “  یکن دایاون قاتل محمد و پ

بود ؛    زی م  ی که رو  ش یو مشکوک به آرش و گوش  دیلرز  بدنم

 .نگاه کردم
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 ؟ ه ی: چآرش

 ی وقت دار گهیساعت د هیاومد: تا  ی ا گهید  امکیپ

  برم دیبلند شدم: من با عیسر

  میزدی حرف م  می: داشت آرش

  دیاومده ببخش  شی پ  یکار واجب_

 افتاده ؟  ی: اتفاقآرش

 گفتم : نه کار واجب دارم  داشتمیوبر م فمی که ک یحال در

  رسونمتیخب م یلیخ  ”شدو دنبالم اومد بلند

رفت    شخوانیبزنم که زودتر از من به سمت پ  یحرف  خواستم

 .و حساب کرد

 .گفتم تا مشکوک نشه یبود نم بهتر

. قفل در  ستادمی ا  نشیرفتم و کنار ماش   رونیعجله از کافه ب  با

 .و زد و من سوار شدم
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 .و روشن کرد  نی و ماش نشست

 : کجا برم ؟آرش

  دهی بر ده یبگم. بر ی دونستم چ یاسترس نگاهش کردم و نم  با

 ! گفتم : مطب ، مطب احسان

  فقط لطفا عجله کن_

کرد.   شتر ی و ب  نی مشکوکش و به جلو دوخت و سرعت ماش  نگاه

 ی شدم و خداحافظ  ادهیمطب احسان پ  ی بعد جلو  قهیده دق

 هویبا آرش کردم. وارد ساختمون شدم تا آرش بره.    ی سرسر

اتفاق  د یو به فکرم رس  دمیترس پس   وفتهیبرام ب  یکه ممکنه 

 ! کجا رفتم دونستینفر م هیبهتر بود 

رو گرفتم  و براش    بایز  ی بود. شماره    لیکه مطب تعط  امروز 

 ی محمد و اگر خبر  ی سمت خونه    رمیدادم که دارم م   حیتوض

 .خبر بده  ازم نشد به احسان
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به سمت خونه   یاومدم و با تاکس   رون یاز ساختمون ب  مهیسراس

 .رفتم

.  دیلرز یشدم پاهام از شدت اضطراب م ادهیپ ی از تاکس یوقت

 دن یواحد خودمون در اومدم. با د  ی با آسانسور باال رفتم و جلو

که دور تا دوش چسب بود ؛ خم شدم  و    یکارتن مربع شکل

 .کارتن و برداشتم

 دم یکش   غیدور گردنم چفت شد. وحشت زده ج  یستآن د  کی

 !! صدات و ببرسی ه_

تو  دنید  با فشار  ی چاقو  افتاد.  رعشه  به  بدنم  به   ی دستش 

 ! خوان  ی! زنده ات و می دیکمرم وارد کرد: نترس ل 

 !اش حالم بد تر شد  افهیق  دنیچرخوندم و با د   یو کم  صورتم

  ! دستت و بکش یعوض_

م_ بر  و  باهام    یبه شرط  دارمیگفتم ساکت. دستم  آروم  که 

  گمیکه م ییجا ی ایب
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 خفه شووووو _

دور گردنم محکم شد و   ی که حلقه    دمیکش  ی بلند  غیج  و

 .نفس کم آوردم ی لحظه ا

چ_ جا  یبکش  غ یج  یهر  به  چون    ی نم  ییصدات   . رسه 

  ی ساختمون خال

ر گردنم  کردم دستشو از دو  یحرص دستم و باال آوردم و سع  با

سرفه   به  و  زانو خم شدم  رو  برداشت.  و  . دستش  کنم  آزاد 

 افتادم 

 وفت ی:راه ب ستادیسرم ا پشت

  .اومدم نیی سرفه به سمت آسانسور رفتم و باهاش پا با

دستم و   یراه اومد و حت  کمی. نزدمیاومد  رونی ساختمون ب  از

  گرفت: برو تعلل نکن

دو  به ماش  ستیسمت  عقب  و  داد  هلم  مشکل  شش    ن یو 

  .نشستم. کنارم نشست و به راننده دستور داد تا حرکت کنه
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  به سمت پام اومد که  پام و جمع کردم دستش

 !تیگوش_

  نگاهش کردم رهیخ

 خودم بردارم ؟  ای ی دیم_

 . و به سمتش گرفتم میو آشفته گوش  دهیترس

  کال انداخته سی انداخت : دوتا م یصفحه اش نگاه به

 ؟ یگفتم ک ناخودآگاه

 !ما! آرش خان قینارف قی: رف  دیخند

نبا  پوزخند  م  دی زد:  تو  ا  ی سمت  قرارمون  فقط   نیاومد.  بود 

 قولش زد  ریمحمد و بکشه و دلش خنک شه. ز

 . گشاد شدن نگاهش کردم ی چشم ها با

هااا همش از رو عشق و   ی؟ به عشقش شک نکن  هی:چمسعود

مطم  یعاشق ن  نیبوده...البته  که   ستمیهم  عاشق  آدم  چون 
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.  ره یاز هر دوتون انتقام بگ  خواستیو بکشه. فقط م  یکی  ادینم

شده. وگرنه که با الهام    کتینزد  نیفکر کنم تو رو هم برا هم 

  رو هم ختن یر

  خفههه شو_

ممسعود راست  پناه  جون  به  نشن  گمی:  مگه  باز   ی دی.  الهام 

 حامله است ؟ 

از اونور    ی: عل  دی و مسعود خند  ختیاز چشمم ر  یاشک  قطره

 بچه بکاره و بره  ومدهیکه ن

 .شدنم ، عقم گرفت  لیهمه ظل  نیرو سرم گرفتم و از ا  دستم

ناراحت مسعود چ  :  همه  حاال  م  ینباش.  تشت   شهیروشن  و 

 افته یآرش هم م ییرسوا

 گفتم : تمومش کن مسعود هیگر با

 !: تازه شروع شده آخه مسعود
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گر   به اما  بودم  افتاده  هق  م  هیهق  خفه  اوج    ی رو  تا  کردم 

 .نهیو مسعود هم نب میبدبخت

 ؟ ی بر یکجا م من و_

 خوب ی جا هی: مسعود

 قابل اعتماد تر از آرشم  من

  دمیکه د یهست یآدم ن یتر  فیتو کث_

نگاه موذ  دیخند تو  شیو  از صورتم گرفت.  خودم جمع   ی و 

 امروز ارش و   مرور کردم  ی شدم و هزار بار حرف ها

  زدم لب

 ... ی که اصرار ندارم ، تو خودت مختار من

  خوردمکلمات و  یو باق دی ترک بغضم

که داخلش بودم نگاه کردم.   یو باال آوردم و به سالن بزرگ  سرم

بلندش نشون    ی ها  وارینشسته بودم. د  ی فلز  ی صندل  هی  ی رو
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نگاه    ی حوصله به در فلز  یسالن خاص باشه.  ب  ه ی  دیبا  داد یم

دونم چند ساعت گذشته بود.  فقط داشتم از ترس    یکردم. نم

استرس د بود.    زیم  هی.  شدمیم  وونهیو  با    درجلوم  و  باز شد 

 نیمنو ؟ ا  ی جا آورد  نیقامت مسعود بلند شدم: چرا ا  دنید

 مسعود ؟ ی خوا یاز جونم م یجا کجاست ؟ چ 

 بدم  حیتا برات توض نی. بشی د ی اروم باش ل_

 ! تو دستش اشاره کرد : برات آب آوردم  وانیل به

تا   زیم  ی رفت. آب رو رو  زیبه سمت م  و گذاشت و برگشت 

 !: با تو ام کثافت  دمیکش غی بره . ج  رونیب

 ی دونم تا ک  یاونجا . من نم  نی ندارم پناه. بش  ی: جوابمسعود

ا   یبمون  دیبا به من گفتن. پس بهتره حرف اضافه   نویچون 

  یباش یو دختر خوب ینزن

 شدم  یتو ! روان نیا نیتو رو قرآن ! چند ساعته منو کرد_

  : تازه سر شبه باالمسعود
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 !من ی خدا ی خانوادم. بابام...وا ی از نهادم بلند شد: وا آه

 ی ک  چی. نترس هیستیکه ن  مهی ساعت و ن  کی: تازه    مسعود

  خبر دار نشده

 . رفت و

  د ی خوایاز جونم م  یداد زدم : مسعود ! تو رو قرآن بگو چ  دوباره 

 ... و

نشستم و هق هق کردم.   نیزم  ی رو  یو قفل کرد. با کالفگ  در

 اومد ؟ یداشت سرم م ییچه بال

 ! بهت آرش لعنت

در دوباره بلند شدم.  در باز شد و مسعود دوباره داخل   ی صدا  با

  ی عالف نشد ی ادیز ی شد: شانس آورد

  جلو اریو گفت : دستات و بشد  کمینزد

دستم و باال بردم . با خشونت دستام وکنار هم نگه    دیترد  با

  .داشت و با طناب بست
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 ؟ ی بندیچرا دستم و م _

  قلقلکت بدم خوامی : مدیخند

. پشت سرم رفت و چشم بند دمیکش  یشده بودم. پوف  کالفه

 .چشم هام گذاشت ی رو رو

 ! مسعود یکنیم  نیچرا همچ _

  سوال نپرس  نقدری: ا مسعود

 بلند تر گفت : آماده است  و

  کی و نزد  کیکه نزد  دمیرو شن  یکفش زن  ی پاشنه ها   ی صدا

دنبال  “اون حرف افتادم    ادیو    دیکوب  ی. قلبم تند مشدیتر م

 “  زن باش هی

 بود ؟ یک

 ؟  زمی عز ی پناه خانوم چطور_

 ! آشنا یلیآشنا بود. خ صداش
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 ؟  یهست یشما ، شما ک _

 ؟ ی دی ! ترس زم ی: عز د یخند ی لوند با

 ... چون ی رو کتفم نشست: حق دار  دستش

 ! هستم یقدم برداشت و ادامه داد: من آدم ترسناک  چند

 ؟ یهست  یک_تکرار کردم  احمقانه

 ؟  شنیترسناک م ییچه آدما  یدون یاعتنا گفت: م یب

عمرشون   ی که همه    ییرفت و گفت : آدم ها  گهی قدم د  چند

 با ترس هاشون مقابله کردن  یول دنیترس

که    نهیهم  ی . برایرو بدون  قیحقا   ی دیم  حیدونم که ترج  یم 

گم ؟ از  دونم از کجا ب  یخوام باهات صادق باشم. فقط نم  یم

 از محمد ؟  دمیشا  ایخودم ... از تو ... از آرش ؟ 

 ؟ ی خوا یم ی ؟ از جون من چ یهست یگفتم : بگو ک لرزون
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رو محکم در دست گرفت و با خشم گفت: به من دستور   فکم

 !نده دختر جون

حوصله سرم و تکون دادم و اون دستش و با خشونت رها    یب

تور گرفتم خوشم  و گفت : از دس  دیکش   قیکرد. چند نفس عم

 ...ساله یلی! خ دمی. من فقط دستور مادینم

 .اعصابم  ی رو  شد یکفش هاش مته م  ی تق و تق پاشنه    ی صدا

م_ نظرم همه    گقتمیداشتم  به  بهتره.   ی از کجا شروع کنم 

کس و بد بخت    یدختر ب  هی. بهتره از  نیهست  یشما نقش فرع

  بگم

  چ ی طرد شد. مثل اشغال ! بعدم ه  یکه عاشق بود ول  ی دختر

 د یو نچش یخوش زندگ ی وقت مزه 

، تا انتقام   رمیمن محمد و جذب گروهم کردم تا ازش آتو بگ_

  به یغر  ی مردها  ری ز  ی ادیز  ی شب ها  چونچرا ؟  یدون  یم رمیبگ
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بسته اسکناس برگشتم خونه و نونِ   هیصبحش با  و   دمییخواب

 .بابام و دادم

واسه من   ایدن  شهیکل  نیتر  ی من ؟ عاد  ای:بابا نان داد  دیخند

 ... برعکس بود پناه

و حس    ی. گوشت اضافدیپوستش کش  ی و گرفت و رو  دستم

 .کردم و دلم مچاله شد

ا_ ؟  شد  تنم    یسوختگ  نیچندشت  ؟  نداشت  تاوان  

 !ابروم وسوزوندن، مادرم و سوروندن ، پدرم و عشقم وو

که آرامش شون و ابروشون و و گرفتن و قسم خوردم  آرامشم

  رمیازشون بگ

  . شدمی ر مت جی؛ گ زدی تر  حرف  م  شیچه ب  هر

 عاشقش بودم پناه _

مسعود بهت   یوقت   ی ! که حت  ی قدر که تو عاشق آرش  همون

 ی بازم ته دلت دوستش دار  یگفت اون قاتله ول
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  ی حرف ها  دییو تپش هاش تا   دیبهم خورد  و قلبم کوب  دلم

ا  نیا  ی آشنا  ی صدا ابهامات داشت   ی زن بود که در هاله  از 

 .زدی حرف م

خم صورتم اصال هم زشتم نکرده  گفت ز  یم  میباهم بود  یوقت_

 . شم یوقت گم نم  چیطور ه نی، تازه متقاوته و ا

گفت دوست داره    یرو زخمم و م  دیکش  یانگشتش و م  بعد

 !صورت اونم زخم بشه

 ؟  ی شد یعاشقش نم ی بود تو

دوستم   یعنیخواد.    یروز خواهرش بهم گفت که اون منو نم  هی

 ...ی احترام قائله اما به چشم خواهر یل یداره و برام خ

 ! نگاه نیچشم و ا نیگند بزنن به ا گفتم

لعنت   به انگشت  و    تیاون  صورتم  زخم  به  که  کرد.  نوارش 

 دن یخر  یگفتن هات و سوغات  زم یهات، عز  تی حرفات ، حما

 !هات
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  مادرم گفتم به

 .غصه نخور تو سن بلوغه گفت

 . اونم عاشق شده   دمیشب فهم هی گذشت و  یول

د  شدینم   باورم باد    زیهمه چ  یول  شدمی م  وونهی،داشتم  مثل 

عروسش و آورده تو خونه   دمیبه خودم اومدم د  یگذشت و وقت

 کرد یم  دیو تمج فیتعر یاش. خواهرش کل

مامانم   ی کرد ؛ خواهرش تو رو  یمامانم به مامانش گله م  یوقت

کردم    ینگاه م  نه ی! حالم بد شده بود و هر بار تو آ  ومدیدر م

 یک  گهیمنو بخوره! آقام گفت د  خواستیزخم صورتم م  نیهم

 ؟  رهیگ ی دختر و م نیا

! حاال ای، ب  ایپسره حرف نزن ، خونشون نرو ن  نیگفتم با ا  چقدر

که طرفدار    ی با دختر وقت شوهر  میول کرد رفت و ما موند

 !ندارع 
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انگ هرزه بودن هم بهش خورده! که    زخم بود  صورتش کم 

 ...پسش زده یپسر حاج

. مامانم بغلم  شدمی تو خودم جمع م  شتری ب  دمیشنی بار که م  هر

 و نداشت اقتتیها... ل  ی گفت  غصه نخور یم کردیم

م  تو چشما  گفتمی دلم  اون  با  موها  ی معلومه  و   ی روشن 

 ره ی دار و زشت و بگ   بیدختر ع هی  ادیقشنگش نم

تر    ادیز  ل یتر شد. حرف ها تو فام  ادیپدر و مادرم ز  ن یب  ی دعوا

روز  باز غرغر   هیگفتن من ننگ شدم و آقام    یشد. عمو هام م 

 .کرد

که اونم از کوره در رفت    کردم  یخرد شد و حاضر جواب  اعصابم

مادرم خودش   که  لگد  هی...    یلی ...دو سیلیس  هیو سمتم اومد.  

بعد به اون خورد. آقام دست مادرم    ی و انداخت جلوم و لگد ها

 .و گرفت و پرتش  کرد کنار
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و    واریکه سر مادرم خورد به کنج د  مینوشت نداشت  یشونیپ

 جا به جا مُرد 

اشت و من با دلهره در خودم  دو تا شونه ام گذ  ی دستش رو  دو

 .جمع شدم

چون    یکرد و زمزمه کرد : هنوز هم نشناخت  ک یو نزد  سرش

 ... نکرده فیرو برات تعر  نایکه ا یکس

  فرار منو برداشت و   سی مرد و آقام خل شد. از ترس پل  مادرم

تو   آقام.  شناخت  یما رو نم  یکه کس   ییجا  هی   می. رفتمیکرد

 ! یو فاحشگ یتن فروش با   دادمیلونه بود و من نونشو م

 ه یچطور یتصور کن یتونینم

 .دمیکش  یکوتاه غیرونم نشست که ج  ی رو  دستش

!  دم یکش  غیزد: آره منم بار اول که بهم تعرض شد، ج  قهقهه

 ...بعدش شد کسب و کارم یول
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آقام افتاده و مرده! پول دفنش و نداشتم .    دمی روز اومدم د  هی

نم و  رفتم   یقاط   ایخاکش کرد    ی دونم شهردار  یول کردم 

 !زباله ها سوزوندش

اون... خ  یچی ه  من بعد  نداشتم  دادن  از دست  سال   یلیبرا 

ا  د یطول کش به  برگشتم  و  به رانیتا وضعم خوب شد  اونم   .

 !و گرفتن  م یکه آرامش زندگ ییگرفتن آرامش کسا  زهیانگ

 ! و اشرف افسانه

 .کردن حرفاش بود و شوکه شده بودم لیدر حال تحل مغزم

 !رضام ی : من دختر خاله گفت

رضات به که عمه اشرفت صورتش و زخم کرد و عمو   یهمون

 !زدش و مامان افسانه ات حقش و خورد  نیزم

من و داد . اشرف هم با پسراش    ی تاوان خراب کردن زندگ  رضا

 ! داد ، فقط مونده افسانه
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 ی حرفا ک زد  نی؟ ا  ی! چه تاوان  ی گیم  یگفتم : چ  ده یترس

  به اونا نداشته یربط

که بچه ها   گهیاوناست. همش! خداوند هم م هی همه ربطش _

  محمد شیپ ی . تو بهتره بر دنیتاوان گناه پدر و مادرشون م

 د یلرز بدنم

 کردم ؟  یمگه من چه گناه_

 کرده بودم ؟  یمن چه گناه _

مثل محمد  . هرچند   میدیفقط تاوان گناه خودمون و نم  ما

تو هم مثل من    ی گناه محمد همدست شدن با شما بود  ول

  لم یو ف  یمن درد بکش  مثل  بوده  رتیچون تقد  یرنج بکش  دیبا

  فرستم یافسانه م ی و برا دنتیدرد کش نیا

 دم ینال

 نداره  دهیافسانه اگر خودش درد بکشه فا_
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طرف بود و مردن مادرم و نابود شدن پدرم    هیهمه دردام    من

 .طرف هی

عز  زامیعز داغ  که  قسم خوردم   ، گرفتن  ازم  دلشون   زیو  به 

  بذارم

  شتر یکه ب   یبدون  د یهم با  گهی د  زی چ  هیشد : فقط قبلش    کمینزد

 ی بسوز

 بودم! سوخته تر از اون ؟ سوزانده

 رون یمسعووود؟ چه خبره ب _

 آرشه خانم_

داخل. اونم باشه   اد ی: بذار ب  دیکش  اد یسوختم که زن فر  شتر یب

  . خوبه

که عشق آغشته به کثافتش   دلم رو   اد یبگم نذار ب  خواستم

 .اما نگفتم زنهیبهم م

 .نمشیقبل از مردنم دوباره بب خواستمیته قلبم م  دیشا
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 .  خوردم یسرد به لب هام تکام لی برخورد است با

  نوی: بخور ا زن

 خوام ینم_

  بهت تعارف نکردم دستور دادم_

کش  پشت و  بند  چشم  خشونت  با  و  گرفت  قرار  و    دی سرم 

مامان افسانه که به   ریتصو  دنیو جلوم گرفت. با د  لشیموبا

 .بسته شده بود؛ بلند شدم یصندل

  ی صندل  ی و محکم هلم داد و وادارم کرد  رو  دیو کش   بازوم

، کپ   دنشی. برگشتم و به چهره اش نگاه کردم و با دنمیبنش

 .کردم 

 ساست یپر  دیچشم هام بسته بود گمان کرده بودم که شا  یوقت

 ...داده اما ریی صداش و تغ یکه کم

  ... لکنت گفتم: تو...! تو با

 ... دمیا نفهمچرا تو ؟ چر احمقانه گفتم : و
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 دم یرو شن  طانیخنده ش ی و من انگار صدا  دیخند

بودم   کیبهت نزد  نکهیچون نقشه ام حساب شده بود ، با ا_

  ی دی وقت نفهم چیه

 !اشاره زد: بخورش  وانیبه ل و

  و مات شده بودم شیشده بودم. نه! ک مات

من درد گرفت: گفتم    ی گوش ها  ی که پرده    دی کش  ی ادیفر

  !بخورش

  دی لرز  یکردم. دست هام م  کیبه لب هام نزد   دی رو با ترد  وانیل

 سم توشه کمینترس . فقط    ستین ی زیچ_

خند  یتکان که  ول   دیخوردم  ا  ی:  تو   . است  جا   نیخوشمزه 

  ی ر یچطور بم  یانتخاب کن ی آزاد

  وانیل نیا با

 ؟ گهی د ی روش ها ای
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چون    شهیسخت م  کمی  ی رو دوست دار  گهید  ی روش ها  اگر

. مثل مامانت و  یکشته شدن چند نفر و تحمل کن  دیقبلش با

 ! آرش

  ی تفنگ رو  ی و بستم و آب دهانم و قورت دادم. لوله    چشمام

  . سرم نشست

  مسعود  اوردش داخل خانم_

از رو  سرم باال. شاهرخ بود. پوزخند زدم. دستشو   ی و آوردم 

 ! شونه ام برداشت و گفت : و مثال شاهرخ

گلوله به کتف چپ شاهرخ باعث شد   کیشل  ی آن صدا   ک ی  و

 ختهیاز آب ر  ی. کم دخوریبکشم. گوشام زنگ م  ی بلند  غیج

اش فوران   نهیشده بود و خون از س  نیبود. شاهرخ پخش زم 

دکردیم با  و  رسوند  داخل  و  خودش  عجله  با  مسعود   دنی . 

 .شاهرخ جا خورد

 ...تن لش و نیا  رونیبا اخم گفت :ببرش ب زهرا
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  دم یکلمه شن  هی لباش    نینفس و از ب  ی برا  زدی ضجه م  شاهرخ

 ” ا یارم“

نم  ای ارم  ی ادآوری  با کاش  خورد شدم!   دم ی د  یدلم شکست! 

 ...کاش

  یاشغال یلیخ_

 کرد: بخورش تکرار

 ی و به لب هام چسبوندم  و چشما  وانیلرزون ل   ی دست ها  با

 .رفت ینگاهم نم ی از جلو ایمظلوم ارم 

 خت یدهنم ر  ی و کج کرد. محتواش تو   وانیو آورد و ل  دستش

  ی حساس کرخت از دستم افتاد و ا  وانیو قورتش دادم. تلخ بود. ل

 . کردم

اون نامه که شب   یدونیقصه رو برات بگم ! م  ی   هیحاال بق_

 شد ؟  دیچطور ناپد یگرفت سای از پر ت یعروس
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م    قهیسرم درد گرفته. شق  کردمیتهوع داشتم و حس م   حالت

 د یکش یو گوشام سوت م زدینبض م

  ک یاومد بهت تبر  ادتهیکش رفت !    فتیک  ی زن شاهرخ از تو_

 گفت ؟

 .برام روشن شد زینگاه مشکوکش همه چ ی آور ادی ای

 ی هم که از رو   امکیاون پ  یو حت  ی نبود  وونهیوقت د   چیتو ه_

 .حذف شد ، توهم نبود  تیگوش

زد   و اون ادامه داد: اون و دختر خاله   یهام دو دو  م  چشم

 ات حذف کرد 

 !. اونم دوست دختر شاهرخ بودنینازن 

 ؟ یبراش گفت یاز عشق و عاشق ادتهی

پس   ی ؟ عقده ا  یهست  یتو ک  ی! عوض  ی: عوض  دمیکش  غیج

 ... فطرت
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ب  دیخند از همه جا  ات  !    ی: دختر خاله    گه ید  زیچ  هیخبر 

  یبگمت کف بر بش

 ی خورد  ی احمق باز  ی سوخت. دوباره قدم زد : تو  ی معده ام م 

 از مسعود 

جدا  اون پ  ییباعث  ؛  شد  دوتا  حرفا  شیشما  رو    ی آرش  تو 

 .تو برعکس ش یو پ  کردیم یچپک

 نیکه اون و واسطه کرده بود نیاحمق بود چقدر

  محمد کار مسعود قتل

  باغ    کار مسعود ی دزد

و عمدا    دیپوشی، لباس آرش و م   زدی مسعود عطر آرش و م  فقط

 مارستان یب  ی گذاشت . عمدا از کنارت تو  یدکمه اش و جا م

 ی تا نامه ا فرستادی و م خبر یو عمدا آرش از خدا ب   شدیرد م

 ! خبر. بود یدوستش برسونه که از محتواش ب   کیرو به بوت

 . دیچی تنم پ ی تو  ی درد کردمیم احساس
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که بهش ضربه    ن یو واسطه کرد  یکه کس  نیاحمق بود  یلیخ_

  نیزده بود

 ؟  ی گفتم : چه ضربه ا لرزون

. ختی ر  ی صورتم م  ی رو  یدر پ  یکرد. قطرات اشک پ  نگاهم

 .بودم ختهیهمه حماقت ر نیا ی که برا ییاشک ها

.  نیگرفت  دهیپونه ناد  یاون عاشق پونه بود اما تو و آرش و حت_

رفت    ن یهم  ی کرد... برا   رشیو پونه هم تحق  نی پونه رو زد  ی را

  ی کرد و منم وقت   چاره یو ب   نیاس ی  نی هم  ی ، برا  نیاسیمت  س

  اون دشمن توهه دمیفهم

 گفتم ، دشمنِ دشمنم دوستمه  پبش،خودم

 !شدمی م وانهید داشتم

 !ترس ، از درد ، از عذاب وجدان و از تمام احساسات مختلف   از

دادم. معتاد شده ، اونم   بشویمدت ترت  نیرو هم تو ا  ی مهد_

 ! شهیبه ش
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  دی: همتون احمقدیخند

 ...ی جون شده بود: آ یب پاهام

 ؟ ی ؟ درد دار شدیچ_

 یعوض_

؟ همون روز که محمد    ی اون روز تو بالکن صدام کرد  ادتهی_

  کرده بود تیزندان

 !شرف یب_

  چفت در افتاده یلذت داشت که بهم دروغ گفت یلیخ_

 !هرزه_

 یکن   میعصبان یتون ینم هیحرفا برام شوخ نیا_

  د یدیشدم. چشمام تار م نیکف  دست هلم داد. پخش زم با

، دستام و    شدی مثل سگ باهام رفتار م   نجور ی عمر منم ا  هی_

 ... بستن و بهم
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داشتم.   ی ادیچون درد ز  مردمی . کاش م  دمیچ ی خودم پ  ی تو

و داد   رونیب  ی ادغام شد با سر و صدا  غمیو ج  دمیکش  یغیج

 . . زهرا با عجله به سمت در رفت و مسعود و صدا کردی بلند

تو رف  دم یآرش و شن  ی صدا ب  ی بود  قمی:  قرمساق  همه    ی! 

 !زیچ

  یکن یکار م  ی: چزهرا

 : احسان ! سرت و بپاا آرش

احسان که برگشته بود و دست    دنیو برگردوندم و با د  سرم

  . لب هام نقش بست ی رو یجون یلبخند ب؛   چوندیمسعود پ

 ی ، مسعود و به ستون بست و آرش اسلحه ا   یبا طناب  احسان

 .به سمت زهرا گرفته بود

  دهی:بکش کنار بچه ، عشقت داره جون مزهرا

  کهی کنار زن ایت پناه ... تو... ب: احسان برو سمآرش
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 نی تا ا  رونیب  ارشی رفت و دوباره داد زد: ن  رونی به سمت ب  و

  کنم یجا رو اوک

 کارت کرده ؟  ی؟ چ ی شد یکنارم نشست: پناه چ  احسان

 حال بودم و رمق حرف زدن نداشتم : احساا...ن  یب

  ! پناه ی شد  ی: جانم ؟ جانم چ احسان

 ...من ...و.. ول کـــن  تا_

 .تونستم جمله ام کامل کنم ینم و

  ن ی کارت کرده ا  ی؟ چ  ی احسان : چطور ولت کنم ؟ چطور 

  ! پاشو پناه مارستانی؟ پاشو ببرمت. ب یعوض

  ...سمری...نم گهیمن...د_

  کم یخدا     هی  ست ین   ی . طوری طور چرا نرس  ن ی: نگو ااحسان

  کنه ی راندازیبهت ت ترسمیتحمل کن تا آرش ببرتش کنار...م

 ... مامانم_
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 جاست. اون جاش امنه  نی افسانه هم ا دونمی:م احسان

 پس   رمیبم تونمی: مدمیکش ینفس

هاحسان  ! قرآن  رو  تو  کن.  تحمل  قرآن  رو  تو  پناه    ت یچی : 

  زمی. نترس عزستین

. تو قرار بود  ی ر یبم  ی پناه . نترس. اصال تو گوه خورد  نترس

! پناه    ی خواستگار  ی ! تو قرار بود برام برینیداماد شدن منو بب

 ؟ ی دیطور به من قول م نیا

 ! هیبهم دختره ک  ینگفت_

خم شد. موهام و مرتب کرد:   میشان یپ  ی و بلند کرد و رو  سرم

 گمی. بعد م  گمی . بعد بهت میو خوب ش  میتحمل کن تا بر

 یکار کن  یچ دیبا

 ...ماالن بگ...و به_

بلند    ی. احسان با آشفتگدمیگلوله اومد و من لرز  ک یشل  ی صدا

 نیامام حس  ایشد: 
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  ی . کم  دیدو  رونیجانم و گرفته بود. احسان به سمت ب  یکرخت

 .در خودم و رسوندم  ی وول خوردم  و تا جلو

خوردم. مسعود   ی پخش بود ؛ تکون  نیزهرا که کف زم  دنید  با

 .، شاهرخ و زهرا هر سه مرده بودند

لنگان لنگان سمتم اومد و کنارم نشست. سرم     دنمیبا د  آرش

 . پاش گذاشت ی و رو

  رسهی رفت و داد زد: االن اورژانس م  رونیب احسان

 !همه قضاوت ت کردم  نیمن..و..ب.. بخش که ...ا.._

 تا اورژانس برسه  ری . آروم بگسی: ه آرش

  رهیم  یحق ...با تو بود عشق نم_

  رهیم ی: معلومه که نمآرش

 !ارش_

  : جونمآرش
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  : درد دارمآرش

 ...: دردت تو قلبم پناهمآرش

 ...: دو دمیچ یپ یخودم م ی و از درد تو دیلرز قلبم

. دوباره از نو زمیعز  یشی. خوب ممیزندگ  یشی: خوب مآرش

! ما    میشی. ما آرش و پناه م  می کنیم  ی. دوباره عاشقمیسازیم

  .میدی نم اد یو به مردم  دنیو مجنون نرس یلیمثل ل

  پناهم  ری بگ آروم

 دو..ست...دارم_

هر دو مون    ی نشست و اشک از چشم ها   میشان یرو پ   لبهاش

 روان شده بود 

پناه و آرش    تینمرده بود. گل من پژمرده نشده بود.حکا  عشق

بود  و من    میشان یپ  ی داغ آرش رو  ی بود! لب ها  دنیتهش رس

خواستم. بهتر بود که همون لحظه    ینم  ایدن  نی از ا  ی زی چ  گهید

 . شدیو همون جا تمام م
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 ...جا نیطرف ...از ا نیاحسان اومد: از ا ی صدا

نفر اومدن و آرش و بلند کردن و اون جا بود که متوجه    چند

خون رو حس کرده بودم   ی خورده. بو  ریشدم دست آرش هم ت

بود .    نیهم   شهی هم.زد ی اما  آرش مقتدر و با آرامش حرف م

 .کرد تا پناهگاه من باشه یدرد خودش و پنهان م

 . برانکارد گذاشتن. احسان کنارم اومد ی رو هم رو من

 !ها  یگفتبهم ن_

 . تار شد زی همه چ  گهید و

 “  زمستان نود و هشت“

 : چطوره ؟  د یدور کمرم چرخ  دستش

 ی   قه یکه آماده کرده بود؛ نگاه کردم: سل  یکوچک  ی خونه    به

 خودم  شی اولشما که حرف نداره. 

و حاال خنده اش جان شد در تنم. خون شد در رگ   دیخند

 .خونه
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  :آرش

  قول شاعر به

  ختمی برگشتنت جهان را بهم ر ی برا

  قلم نیا

  کاغذ نیا

 چقدر دوستت دارم نوشتم ؟ نیبب

 . تو چه ؟ شومی از گفتنش خسته نم من

لمس دستانت و در آغوش گرفتنت ،    ت،یموها  دنییاز بو  من

  ! شومی خسته نم

انگشت هات همه متفاوتند.     ی هات، لب هات، خطوط رو   چشم

. تو هر روز ، هر لحظه. شومیها ، دلزده نم  نی ا  دنیمن از د

و   یکن  یتاب م  ی! تو هر روز قلبم را ب  یزنیدرون من جوانه م

 !دارمت یدوست م شتریمن هر روز ب
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. لبخند  دمیپا بلند شدم و چانه اش رو بوس  ی زدم و رو   لبخند

. پونه رمی باعث شد نگاه از صورتش بگ  لم یموبا  ی زد. صدا   یگرم

 .بود

 جانم؟_

  ست یکجا ؟ تازه دو ساعت ن  یبعد عقد رفت   دهی بر  سی : گ  پونه

 ...! یمهر عقدتون زدن. نکنه من و خاله کن

 بابا  نمی: فقط اومدم خونه رو بب دمیخند

  ش ی خونگ لیف  خوادی. البد مگنیم نویولش هم : آره همه اپونه

  کنهی و نشونت بده که پرواز م

  خنده گفتم : زهرمار.  حرفت و بگو با

بدم چون اونا زودتر عقد کردن    غامی: احسان  گفت بهت پپونه

 کنن یم ی، پس زودتر هم عروس

 چرا خودش زنگ نزد ؟ _
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گفت : چون سرشون با هما جونشون    یبا اکراه اما به شوخ  پونه

 .گرمه

 !خواهر شوهر بدجنس  ی ا_

  به سقف بودن خطرناکه ر یز بابا دیایب  دی:  پاش دیخند

 .باشه منحرف جون _

فکر احسان بودم که آرش    ی کردم و تو  ی سرسر  یخداحافظ

 گفت: 

 ؟ یییکجا-

  تو فکر عاشق شدن احسان_

 : چرا؟ آرش

ا  بایعاشق خواهر ز  کردم ی فکر نم_ از مرگش    ن ی بشه و بعد 

زنش رفتار کنه.    ی شکل خانواده    بایز  ی همه سال با خانواده  

ز مادر  پ  بای آخرش  و  دختر  اون  و   دایبراش  کارشون  و  کنه 

 .درست کنه 
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  نفس بکش هیبا خنده گفت: بابا  آرش

.  گذرهیسال از مرگش م  ازدهیاون دختره.    چارهی ب  ی: ولدمیخند

 مرد بوده واقعا احسان چقدر 

  خدا روشکر سرو سامون گرفت ی: آره جالبه. ول آرش

 اوهوم _

 : آرش

  بگم  ی زیچ هی -

 اره بگو _

 :  آرش

  نکنه احسان عاشقت باشه دم یمن ترس-

 خنده:  ریزدم ز یپق

 ؟ ی ا وونهیاحسان ؟ د ی وا-

  نیبود ک ینزد یلی: احساس خطر کردم چون خآرش
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  ی لیپونه ام براش. خ  مثل.طوره با من  نیهم  شهیاحسان هم_

  ی حسود  یلیتو خ یدوسش دارم...ول یلیدوستم داره. منم خ

 : آرش

 اون که شک نکن -

 ؟  میکار کن  یچ  یبرا عروس_

 :  آرش

. میریگ یجشن م  هیکه کامل خوب بشه و مرخص بشه    ی مهد-

 ان نه یهرچند فعال که کرونا اومده و همه تو قرنط 

  باشم  نهیتو قرنط خوامیمنم م_

کردم    کشیخودم و و نزد  ی با تعجب نگاهم کرد. با لوند  آرش

  اش گذاشتم  نهی. سرم و رو سچوندمی و دستام و دور کمرش پ

 !آغوش تو ی  نه یتو قرنط_

 شد و با لحن پر از عشق گفت:  دهی چیدورم پ  دستاش
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به   هیقشنگه. قدر ثان  یلیخ  دنی بهم رس  یهمه سخت  نیبا ا-

 ی و من خدا را تو  دیموهام و بوس  ی رو میدون  یاش و م  هیثان

 .دلم شکر کردم

متعلق  خودم  هم نبودم.   یحت  کس نبودم.من  چیپناه ه   من

 ود. خدا بودم. پناهِ خدا و خدا هم تنها پناه من ب  ی   دهیمن آفر

 

 پایان

 کاتشکمند م


