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 : مقدمه

 داند؟؟؟یم یکس چه

 ؟ییخود، تنهــــا ییتنها ي لهیتو در پ که

 داند یم یکس چه

 ؟یــیروزنه در فردا کیتو در حسرت  که

 ات را بگشا، لهیپ

 یزندگ. گذردیتندتر ازآب روان، عمرگران م: دمیازصداي گذرآب چنان فهم! یــیبایپروانه شدن ز يبه اندازه  تو

 .غم چیست یرسیربخندي که نداناست آنقد نیا میآرزو! غم خوردن نیست ،ارزشیرانفس

*** 

 یکه تو نیست یوقت

 را بهشتیارد یحزن هزار آسمان ب من

 .. کنمیم گریه

 پسین ، يقهوه در سایه ها یفنجان

 ماه ، يشدن در د عاشق

 به وقت شهریور مردن

 یکه تو نیست یوقت

 کودك گمشده در نهان من هزار

 .. طلبندیترا م يمادرانه  يال يال

 ..بسته و کوچه ها مغمومند  درها

 کدام خسته از آواز من چشم

 گریست ؟ خواهد

 بنام تو، خانه سفر

 بنام تو، سینه خانه

 ...بنام تو، رگبار  سینه

 یصالح یدعلیس
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 نام خدا به

کاش خودم هم غرق ...مطلق غرق شده یکیتار يخونه مثل دل من تو نیا... خونه رو خاموش کردم  يها چراغ

به ... کشهیم ریاون همه خون و گوشت ت نیب ییجا...ام از درد پر شده  نهیحجم س...ساقط یاز زندگو  شدمیم

بغض به گلوم ... رمیفرو م زیمبل و م نیحصار ب يکشم و تو یوسط مبل ها م زیخودم رو به سمت م یسخت

ها رنگ  یاهیس نیوقته که ا یلیخ... گلوم جا خوش کرده يتو یبغض لعنت نیوقته که ا یلیخ...  زنهیچنگ م

 نیا يدرد تو زیچ چیه یول رمیگیم شیدارم آت... ها عادت کرده  یکیتار نیچشمم به ا... من  ییبه تنها دنیم

و  دمیبا انگشت اهرمش رو فشار م... دارمیبرم زیم يرو از رو يلزف کیفندك کوچ...کنه  یرو خاموش نم نهیس

کاش ...  کنمیشعله فندك رو روشن م...  چهیپ یسکوت خفقان آور خونه م ياهرم تو نیبا ا يتق تق باز يصدا

نتونستن بدتر  نیا... تونم ینم یخودم رو بسوزونم و نابود کنم ول کیکوچ شیآت نیجرات رو داشتم که با ا نیا

 کیکمونم به  یم رهیو خ کنهیفندك سالن رو روشن م کیهمون شعله کوچ...  کنهیهمه وجودم رو دردمند م از

 کیکه به شکل پاتر کیک... دهیبه قلبم و اونو محکم فشار م زنهیچنگ م یکیبازم ... زیم يرو کیکوچ

 کنمیروشن م یکی یکیرو  کیک يرو کیکوچ يشمع ها... کنهیم یعروسک محبوب ترنم منه بهم دهن کج

و اشکم به هق هق پر  ترکهیم... رو بغضم ندارم یکنترل گهیو د کنمیشمع مکث م نیو آخر نیچهارم يو رو

...  شهیصدا و بعد قطع م یهام ب هیکه گر کنمیکنم و به دخترم فکر م یم هیانقدر گر...  شهیم لیتبد ییصدا

... چشمم گذاشته  يچشمه جوشان تو هیانگار خدا ...  شهیشروع م يباز نیا گهید قهیکه دوباره چند دق دونمیم

... شن یو خاموش م انیشمع به رقص در م يو شعله ها شهیباز م باز گذاشتمش تا انتها مهیپنجره اتاق که ن

اگه ترنمم ، نفسم بود االن چهار ... امشب شب عذاب بود ... دیزود به انتها رس یلیمن که خ کدونهیمثل عمر 

بازم ...  کنهیو داره نابودم م نمهیس يکه تو ییدردا نایا... افول کرد یسه سالگ يبا حماقت من تو یسالش بود ول

... دخترم کجاست؟  ایخدا... شهیکنار پنجره و نگاهم قفل آسمون م رمیو م شمیبلند م...  شهیهق هقم بلند م

 ؟یمواظبش هست

و بازم  گهیصبح د هی... بازم صبح شده بود ...دیتاب یپنجره باز به اتاق م ياز ال دیرو باز کردم ، نور خورش چشمم

کرده بودم ، زجه  هیگر شبیتمام د... و تمام بدنم کوفته بود کردیسرم درد م... و زنده بودم دمیکشیمن نفس م

بود که تمام شب بدون روانداز  نیبدنم قطعا به خاطر ا یگکوفت... پنجره خوابم برده بود ریزده بودم و در آخر ز

قدم ... شمیکنم و بلند م یپنجره م ریو دستم رو گ دمیبه خودم م یتکون یبه سخت... بودم  دهیخواب نیزم يرو
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 یچیدرد در مقابل درد قلبم ه نیاما ا...چهیپ یپام م يو درد تو رهیکف پام فر م يزیت زیکه چ دارمیاول رو برم

از  شبید... کننیم یشکسته گلدون بهم دهن کج يبوده که تکه ها یچ نمیتا بب کنمینگاه م نیبه زم... ست ین

...  ستیبرام مهم ن یول ذارهیها رد م کیسرام يپام و رو ریخون ز... کنار پنجره سر خورده بود و شکسته بود 

 یتیبرام اهم یول خورمیوول م یفیهمه کث نیا يکرم تو هیمن مثل ...  لیتموم هال پر شده از لباس و وسا

اگه دست خودم ... برم سرکار  دیبازم با یعنی نیهفت صبحه و ا... ندازمیم وارید يبه ساعت رو ینگاه... نداره

امرار  يبرا دیبا... باشم یمنت کس ریخواستم ز یکه نم فیح یول زدمینم رونیچند ساعتم از خونه ب نیبود ،هم

تا بالخره لباس فرم و  گردمیمبل م ياون همه لباس پخش و پال رو نیب... ستادمیا یخودم م يپا يمعاش رو

و دو تا  کنمیآب سرد رو باز م... ییدستشو يتو رمیو م ذارمشیم یدسته صندل يرو... کنم  یم دایمقنعه ام رو پ

 رمیگیم ییوشودستم رو به لبه ر... چکه  یاشکمم م شهیآب که از صورتم روون م... زمیریصورتم م يمشت رو

 ...اعصابمه  يرو يبدجور نهیآ يزن قاتل تو... کنم  یم هیو بازم گر

 بود میها یخوش انیپا ينقطه  رفتنت

 است ریس ییاز هرچه و هر کس که بگو دلم

 هم نهیتو که در آ یمانده زمن ب يا هیسا

 است ریتصو نیگنگ تر شیخاکستر طرح

 ریتصو...نمشینحسش رو نب افهیتار بشه و ق رزنیتا تصو زمیریم نهیآ يدو تا مشت آب رو تیو عصبان یناتوان با

 شورمیو م رمیگیآب م ریو ز ارمیپر از خونم رو باال م يپا. زنمیاشکم رو پس م عیسر شه،یگم م نهیآ يزن که تو

و  ییپا هی.  کنمیپام رو خشک م يکاغذ دستمالبا ... ارمیچسب و باند رو در م ییروشو يکمد باال ياز تو. 

 شمیده مپوشم و آما یلباس فرم م... بندمیپاهام رو م يسرسر.  نمیش یم یصندل يو رو رونیب رمیلنگون م

من از ...  چهیپ یصورتم م يتو یخنک مینس دارمیبرم اطیح يکه تو یقدم نیاول...  میرفتن به کار اجبار يبرا

 نیعاشق هم يروز هی...  شمیکه مانعش م جوشهیباز چشمه اشکم م... دارم يادیز يبهار خاطره ها مینس

هوا و  نیبخاطر هم... گل پرپرم بندازن ادیمنو به  خوانیها همه م یلعنت نیاصال ا... بهار بودم  يلطافت و هوا

 نیا يوت دنیاز نفس کش یتا حت شمیم نیسوار ماش عیسر... حس خوبش اسم دخترم رو ترنم گذاشته بودم

بازم اشک مهمون .  شکنهی، مقاومتم م يکنار یصندل يرو کنمیرو پرت م فمیک... هم فرار کنم يبهار يهوا

 ... قشمیچون ال خرمیاندوه رو ، به جون م افتیو ض زجر نیمن ا... شهیصورتم م
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 يقدم ها.  کنمیدرهارو قفل م... شمیم ادهیو پ دارمیرو برم فمیک.  دارمینگه م شگاهیساختمون آزما يجلو

 شتریب... کردیمنو از فکر ترنم دور م یکه چند ساعت ییجا... روم شیسمت ساختمون دوطبقه پ دارمیبرم نیسنگ

و خاك  کیژئوتکن شگاهیآزما.. دهسردرش نوشته ش يکه رو یمتنفر بودم و اسم بزرگ طیمح نیاز همه از ا

 دمینرس یهنوز به درب اصل... دادمیم حیترج طیمح نیا يرو به اومدن تو مییتنها يتو دنیعذاب کش... یشناس

 تو ؟  یی؟ کجا نیریش: گهیو ژاله م شهیم دهیاز پشت کش فمیکه ک

 چند بار صدات زدم؟  یدونیم: گهیم...  یحس زندگ چیه یب کنمیو نگاهش م گردمیبرم

  ؟يکرد هیباز گر: گهیو م شهیم قیصورتم دق يتو

... خواد که بشنوه یگوش من نم یبکنه ول تمینصح خوادیم شهیمثل هم دونمیم... شگاهیسمت آزما رمیگیم راه

:  کنهیغرغر م زیر هیو  ادیدنبالم م... گوش خر خوندنه يتو نیاسی نایتا به ژاله بگه که ا شدیم دایپ یکاش کس

همه عذاب  نیبا ا یکنیفکر م.  شهبارت با نیکه دوم يگوش داد یک یول یشیکه بالخره کور م دونمیم

 .گردهیزمان به عقب برم یکنیفکر م.  شهیدرست م زیهمه چ دنیکش

از گذشته من  یجا بجز ژاله کس نیا...  کنمیبا سر بهشون سالم م. شنیاز کنارمون رد م یو رحمت یمینع يآقا

 يدل سوخته خبر نیا ياز دردها ی، کس رمیزن افسرده و گوشه گ هیمن  کننیهمه فکر م... دونه ینم يزیچ

اعتماد نداشتم، امکان نداشت که بذارم  الهو صداقت ژ یاگه به دوست... پر از ترحم  يمتنفرم از نگاه ها... نداره

 .اونم کنارم باشه

 نیهام گذشتم از ا یکه از همه خانواده و دلبستگ شیپ کسالی، مثل  دونهیم يزیچ یکه کس کردمیشک م اگه

وارد  دیشد دییتا گهیکه م ستمیس يو با صدا ذارمیم یدستگاه ساعت زن يانگشتم رو رو...  گذشتمیکار هم م

ژاله همچنان ... پوشم یرو م دمیفو روپوش س کنمیم زونیرو آو فمیک...  شمیم شگاهیآزما یکیزیسالن قسمت ف

 گردهیرو م فشیک يکه مثال داره تو نمیب یسمتش که م گردمیبرم...  رهیمغزم رژه م يو حرفاش رو ادیدنبالم م

 زیم يرو يمحمد يکه آقا ییسمت نمونه ها رمیکشم و م یم یپوف... خودش رو زده به اون راه شهیو مثل هم

است ، خاك  رهیت یرنگش توس... بدم  صینگاه جنس خاك رو تشخ هیبا  متونیبعد از چهار سال م... گذاشته 

 یسر و کار داشتن با خاك هم برام نوع نیهم... انجام بشه شیآزما دیبا یول... کمه  شیو چسبندگ هیلتیس

محلول ... دهیدستمه خواب يکه تو ییها نیاز جنس هم یخاک ریتر از برگ گلم ز فیلط دونمیچون م... عذابه

 زمیریم کسریم يرو تو روزینمونه آماده د... ساعت بمونه  24تا  زمیریخاك م يکننده هگزامتافسفات رو رو جدا

 .میصبحانه بخور میبر ایربع تا شروع کار مونده ب هیهنوز : گهیو م ستهیا یکه ژاله کنارم م
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 .ندارم خودت برو بخور لیم: گمیو م کنمیرو روشن م کسریم

 .باهات حرف بزنم خوامیم: گهیو م هزنیرو م کسریآف م دکمه

 .یش یخسته نم دهیفا یهمه حرف ب نیژاله از ا: گمیو م کنمیچشمش نگاه م يتو کالفه

 .دهیم جهیبالخره نت. شمینه نم: گهیو م شهیم نهیدست به س يلجباز با

سالم ...  گهیم ریو صبح بخ کنهیسالم م يمحمد يآقا... مونهینا تموم م يمحمد يبا اومدن آقا صحبتمون

 ...  کنهیم یسالم و احوالپرس ییژاله با خوشرو یول دمیم یآروم

 یفردا باش يفارغ از فتنه /  یکه تنها باش ستیآن ن غربت

 یباش ایدر یدر به در، در پ/ آب  يآن است که چون قطره  غربت

 یو تنها باش کهیهمه کس  انیدر م/ آن است که مثل من و دل  غربت

. کار خودشه يچون سرش تو...  کنمیباهاش م يشتریب یکه احساس راحت هییود همکارااز محد يمحمد يآقا

رو بزنم  کسریدکمه م خوامیم... مورد بکنه یب يدر مورد من بدونه و کنجکاو يزینکرده که چ یوقت سع چیه

 .صبحانه میبر:  گهیو م کشهیکه ژاله دستم رو م

 ایکه کوتاه ب دونمیم.  کنمیبه حد چشم گربه شرك مظلوم شده نگاه م قایچهره مظلوم و چشماش که دق به

 .دختر حرف گوش کن يحاال شد:  گهیبوسه و م یکه لپم رو م شمیپس باهاش همراه م...  ستین

که با خودش  ینیری، ش زهیریم يچا وانیژاله دو تا ل...  نمیش یوم کشمیم رونیب يا یو صندل زیپشت م رمیم

 .خودم نیریش يبرا ینیریش:  گهیو م ذارهیم زیم يآورده رو رو

 روزیناهار د دیشا... خوردم  يزیچ یبار ک نیآخر ادینم ادمی... بخورم يتا با چا دارمیها رو برم ینیریاز ش کدونهی

و  شهیزهر م...  کنهیرو تلخ م نیریش نیژاله ا ینیریش... خورده بودم هیالو چیبود که با اصرار ژاله نصف ساندو

که ژاله با دهن پر  دمیرو قورت م نیریبه زور زهر ش... بشه نیریوقت ش چیکامم ه دیمن نبا... تنم يتو نهیشیم

 .وقت گرفتم یمانیعصر ساعت پنج برات از دکتر ا: گهیم

 .يبر دیبا نباریا ه؟یچ: گهیکه م کنمینگاهش م تیعصبان با

مرده  هیژاله من  نیبب. يایکوتاه ب يتو قصد ندار هنکینه مثل ا: گمیوم ذارمیم زیم يخورده رو رو مهین ینیریش

 .دکتر و اون دکتر کنم نیا ریندارم که بخاطر درمانش خودم رو اس یروح. ام 

 .وقت اصرار نکنم چیه گهید یاگه نخواست دمیمرگ ژاله قول م.  ایبار رو بخاطر من ب هی نیفقط هم -
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داشت من مرده رو زنده  یمدام ژاله سع نکهیخسته بودم از ا... روزگار نیگردش روت نیشده بودم از ا خسته

 يتو... همه دورم بودن يروز نیچن شیچهار سال پ قایدق... دمیکشیخسته بودم از خودم که هنوز نفس م... کنه

 ستادهیانقطه  نیا يتو نجایاالن تنها ا یبودم ول دهیرو چش ینیفرشته زم هیمزه مادر شدن و داشتن  مارستانیب

خدا هم  یکم آورده بودم ول... برداره مییتنها لهی، دست از سر من و پ میتنها همراه زندگ کردمیبودم و دعا دعا م

 يدو دستم رو... بده انیتنم بود پا يکه تو يبا راحت کردن من به درد کردینم یسع... در رحمتش رو بسته بود 

 خورهیکه وجودم رو مثل خوره م یبلکه خاطرات ارمیبه سرم فشار م...  دمیم هیتک زیو آرنجم رو به م نهیشیسرم م

 ... نهیشیچشمم م يخسته تر از قبل اشک تو.  رسمیبه بن بست م یول زمیدور بر

دست از  دمیقول م. بار بخاطر من  هی نیهم: گهیو م ذارهیسرش رو کنار گوشم م.  رهیگیدو تا دستم رو م ژاله

 .گمیخودت مبخدا بخاطر .سرت بردارم

 .بار هی نیفقط هم: گمیلب م ریجمله رو ناخواسته ز نیو فقط ا کنمینگاهش م یعجز و ناتوان با

باور کن بخاطر خودت : گهیبوسه و م یرو م میشونیپ... چشمش  يتو نهیشیکه اشک م شهیخوشحال م انقدر

و روز  یخودت رو مجازات کن يخوایم یتا ک. اتفاق بوده هیکه  يرو بخور يزیغم چ يخوایم یتا ک. گلم گمیم

زود  یلیخ یکن ياگه با دکتر همکار دمیقول م. همه غم رو ندارم نیا دنیتحمل د گهیمن د. یبه روز آب بش

 .حالت خوب بشه

که  دهیحنانه نشون م ينگاه ها. کنمیم یفقط سع یمحکم قدم بردارم ول کنمیم یسع. رونیب زنمیاتاق م از

 ؟یخوب: گهیو م ادیحنانه جلو م. فتمیتا ن رمیگیم واریدستم رو به د...  ستمیچندان موفق ن

هم  يو چشمم رو رو رمیگیم واریبازم دستم رو به د. شمیو وارد سالن م دارمیو دوباره قدم برم دمیتکون م يسر

 .کنه کاریچ خوادیبرگشته و باز م کسالیفهمم چرا بعد از  یدونم چرا برگشته؟ نم ینم. ذارمیم

کال نفهم شدم .  دمیگلوم رو قورت م يبغض نشسته تو. رسونهیجواب، مغزم رو به انفجار م یب يچراها نیا

 ترسم؟ یم ایخوشحالم  ایدونم ناراحتم  ینم. کنم  یحس االنم رو درك نم. امروز

گم تر شدم و گنگ  شهیهم. نشدم  دایپ چوقتیه گهیبعد از اون اتفاق د. سالهاست حس هام رو گم کردم انگار

 .تر

از طرد شدن و بازخواست . از روبرو شدن باهاش وحشت دارم . همه حس ها رو با هم دارم دیدونم شا ینم

 .کشهیپر م دنشید يدلم برا نهایبا همه ا یول ترسمیدوباره م
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. ستیناصال خوب  یول. حس هارو با هم تجربه کردن  نی، مثل من همه ا ایدن نیا يدونم چند نفر تو ینم

 .يبا خودت چند چند یکه نفهم ستیاصال خوب ن

نگاه  نیا ریبرم و از ز دیبا. برم  دیبا.  کنهیمنو نگاه م يکه با کنجکاو نمیبیو حنانه رو م کنمیرو باز م چشمم

 شتریجاذبه اش رو ب يروی، ن نیکه زم کنمیو آرزو م دارمیقدم اول رو برم. کنجکاو خودم رو خالص کنم يها

رو  فمیک. رمیگیجا م زمیو پشت م شاتیآزما سالنسمت  رمیو م رمیگیاز حنانه فاصله م. کنه تا تعادلم حفظ شه

با . آزاد  يهوا يبرم تو دیبا. ادینفسم داره بند م. کنمیرختکن روپوشم رو با مانتو عوض م يو تو دارمیبرم

 دینبا. نجایا ادیمهندس گفته بود داره م.  نمیخوام رادمهر رو بب ینم. رونیب رمیو م گذرمیسرعت از راهرو م

 .شدمیباهاش روبرو م

 یروشن نم یول زنمیاستارت م. نمیش یو م کنمیسمتش و در رو باز م رمیم. نمیب یم ابونیرو کنار خ نمیماش

سرم .  ترکهیبغضم م شمیم دیاز روشن شدنش نا ام یوقت. هم لج کرده یلعنت نیا یول کنمیدوباره امتحان م. شه

 ستیکه قرار ن هیلعنت يامروز از اون روزها.  کنمیم هیو گر ذارمیم ننیفرمون ماش يکه رو ییدستا يرو رو

 .پس عجله کن ادیکه االناست رادمهر ب دهیمغزم فرمون م.آرامش داشته باشم

. شک دارم دنشیکه به د نمیب یرو م يزیاما از پشت پرده اشک چ. تا دوباره استارت بزنم ارمیرو باال م سرم

 دمیو د زهیتا اشکم بر کنمیچشمم رو باز و بسته م. شک دارم نمیب یکه م يزیبه چ. ستادهیروم ا يرادمهر جلو

 . خود رادمهره.شفاف تر بشه

 .کنهیداره نگاهم م یچهره برزخ با

 خوامیبا نگاهم م. محرم بودم دنشیاز د کسالیکه  شمیم يچهره ا خیم. جز جز صورتش يرو نهیشیم نگاهم

انگشت  دشیسف يتارها گهیکه د کنمیفکر م نیو به ا کنمیاز موهاش شروع م. مدت رو رفع کنم نیا یدلتنگ

 قیعم یاهیس يو تو کنمیرو رد م شیشونیشد؟ خط اخم پ ریسال پ کی يتو شهیچطور م. ستیشمار ن

ها  یرگیت نیبه وهللا از ا. ترنمم يروشن بود مثل چشما يچشماش قهوه ا یزمان هی...  شمیچشماش غرق م

 . فقط خود من. من مسببشم. نبود يخبر

 تـو بـه تـار و پـود جـانم بـسته است عـشق

 جهـانم بـسته است يتـو درهـا يرو یبـ

 ـادیدست تـو خـواهـم کـه بـر آرم فــر از

 . نـگاه تـو زبـانم بـسته است شیپـ در
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  يریمش دونیفر

و بعد از اون، چهره خندون  نمیب یرو م میدوست داشتن يدسته گل پر از گلها هین و م شهیاتاق باز م درب

که  يا يخودش رو از سفر کار يچطور نکهیخودش رو رسونده بود؟؟؟ا يرادمهر اومده بود؟؟؟ چطور... رادمهر

با لبخند . ارمیب بال در خواستمیکه م دمخوشحال بو دنشیانقدر از د. اتاق رسونده بود مهم نبود نیرفته بود به ا

 میشونیپ يبوسه اش که نشست رو.دمیدیخواب م دیشا. که فقط مخصوص رادمهر من بود اومد جلو يمردونه ا

 .ستمیتازه باور کردم که کنارمه و خواب ن

 مامان خانم؟ یخوب: رو به دستم داد و گفت گلها

 ؟ياومد یک. سالم رادمهر: خندون لب باز کردم و گفتم يچشما با

 يخودم رو رسوندم فرودگاه و تا صبح تو يکه مامانت زنگ زد فور شبید: گهیو م نهیشیکنارم م یصندل يرو

 .خانمم و دخترم شیپ امیسالن انتظار نشستم تا بتونم ب

 شیربع پ هیدستگاه بود و دکتر  يدخترمون، دختر قشنگمون االن تو. دونم چرا دلم گرفت یحرف رادمهر نم با

دستگاه  يتو دیاش با هیتونه خارج دستگاه تنفس کنه و تا کامل شدن ر یش کامل نشده و نما هیگفته بود که ر

 . رادمهر: گمیو م شهیچشمم پر از آب م. باشه

 ؟یکنیم هیچرا گر. جانم : گهیو م رهیگیرو م دستم

اومده گفتن حداقل سه  ایچون زود بدن. دستگاهه يدخترمون تو: گمیبه صورتم و م رهیگیقطره اشکم راه م قطره

 .اونجا بمونه دیهفته با

 .با دکترشم حرف زدم. دمشیرفتم د. دونمیم: گهیو م زنهیانگشتام دونه دونه بوسه م يرو رادمهر

 ادیچون عجله داشته ب. خوبه زیهمه چ: گهیم. نگاهش هم نوازش داره آرامش بخشه.  کنمینگاهش م متعجب

 .گران نباششما ن یشده ول ينجوریمامانش ا دنید

صحبت ها در مورد بچه و  هیبا اومدن مامان و بابا به همراه بق.  شهیو دلم آروم م دهیم يبهم دلدار رادمهر

 دهیکودك از راه رس يبرا دیبا یکه چه اسم میدونیفقط من و رادمهر م یول ندازهیانتخاب اسمش گل م

 نیهم. کنارم آروم بشم حضورشاز  تونمیدلم جشن به پاست و چقدر خوبه که رادمهر اومده و م يتو.میبذار

 ینم يکنم و مطمئن باشم که اتفاق بد هیبهش تک تونستمیچون م. دادیاعتماد به نفس بهم م ایدن ایبودنش دن

 .افته
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 میفاصله چند قدم يادمهر تور. به حال گردمیو برم رمیگیاز خاطرات فاصله م ن،یباز شدن در ماش يصدا با

خلسه  هی يهنوز تو. کنم رهیمدت ها عطر حضورش رو ذخ يبرا خوامیم.  کشمیم قیعم ينفس ها. ستادهیا

سرم رو بلند  خوامیم. ش متفاوت بودیپ کسالیاومدن با  نیبود و چقدر ا ستادهی، کنار من ا نجایرادمهر ا. نمیریش

رو  دشیمرد که ام نیدر مقابل ا یتونیچطور م. که تکرار نکن دهیعقل فرمون م یکنم و بازم محو مردم بشم ول

 .یپررو باش يقطع کرد

 .شو ادهیپ:  گهیو م شهیبه طرفم خم م یکم. بنده یو محکمش راه رو برافکار من م يجد يصدا

تر  يجد نه،یبیتعللم رو که م. ترسمیرادمهر م نیشده و من باز هم از ا ییکذا ياون روزها هیدرست شب لحنش

 .شو ادهیگفتم پ:  گهیاز قبل م

من چشم  یول کنهیو در سمت شاگرد رو باز م رهیم.  شمیم ادهیپ نیو از ماش کنمیدست و پام رو جمع م نباریا

 .هم حرف دیچقدر الغرشدنش درد داشت و شا. تنش يها یدوختم به قامت مرد مقابلم و آبرفتگ

 .سوار شو: گهیم.  ندازهیرعشه به تنم م گهید کباری صداش

. رهیگیو پشت فرمون جا م زنهیرو دور م نیبنده و ماش یدر رو م.  شمیم نینگاهش کنم، سوار ماش نکهیا بدون

که سرم داد بزنه  ستیبرام مهم ن. لذت بخشه يادیفراغش موندم ز يتو کسالیکه  یمن يبرا یکیهمه نزد نیا

من خودم هم به گناهکار بودنم . تکرار بشه و من بشم مجرم و محاکمه بشم وینارکه بازم س ستیبرام مهم ن. 

. سکوت و حضور عاجزه نیا یمغزم از حالج. کنهیداره فکر م یعنیکه کرده  یسکوت و مکث نیا. دارم مانیا

نفس . خبر اومده و اخم داره  یب. روز تولد ترنم قایخبر اومده و اونم دق یب. کسالیاونم بعد از .  نجاستیرادمهر ا

 . من  قلبدرست مثل  نه،یهاش سنگ

دلخورم . مکالمه باشم نیخوام شروع کننده ا ینم. بزنه یحرف نکهیبدون ا فته،یو راه م کنهیرو روشن م نیماش

. ذارمیهم م يچشمم رو رو. دمیم هیسرم رو به پنجره تک. ندارم زیچ چیشروع ه يبرا یینا گهیخسته ام و د

 نیبا توقف ماش. رمیکه به خواب م دهیچون انقدر کنار رادمهر بودن بهم آرامش م.دونم یرو نم گذرهیر مچقد

از کجا . ستیاز کجا خونه من رو بلد بود مهم ن. خونه من نگه داشته  يکه جلو نمیب یو م کنمیچشمم رو باز م

 خوامیم. حس خوب حضورش فرار کنم نیبشم و از ا ادهیپ خوامیمن فقط م. ستیمن کرجم مهم ن دونستیم

و  شهیشکسته م نیمنتظرم تا علت اومدنش رو بگه که سکوت ماش. رهیدستم به طرف در نم یبشم ول ادهیپ

 .ادیرادمهر به حرف م

 .رو تموم کن يباز نیا -
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.  ییمظلوم نما نیا: گهیم تیصورتم و با جد يتو شهیم رهیکه خ کنمیبا تعجب نگاهش م.گهیم یفهمم چ ینم

 .رو یتظاهر به ناراحت نیا

که  ییحرفها یبعض دنیشن یگاه.هست یباشه ول دینبا نیکه مفهوم درد رو حس کردم سنگ یمن يبرا حرفش

چون قلبم که به . داره میقلبم با چشمم ارتباط مستق. سخته يکه دوستش دار یاز کس يدیهزار بار شن دیشا

و  زمیرینگاهم م يرو تو امتموم غصه ه.  کنمیبا عجز به مردم نگاه م. چشمم بباره دهیدستور م ادیستوه م

 رادمهر؟ يانصاف شد یانقدر ب یاز ک: گمیم

که  یاز وقت: گهیو م کنهیم یموهاش و حرصش رو خال يتو کشهیدست م. اونم کالفه است. شکسته است  اونم

 .یرو کشت مونیتو روح زندگ

باال سر شاهده  يخدا یمن مقصر بودم ول. خواب راحت ندارم هی کسالهی.  دمیتاوان مشب و روز دارم  کسالهی -

 کباریبشم و  ستین خوادیرادمهر دلم م. رمیبم خوادیدلم م ادیم ادمیاون روز که  يصحنه ها.که از قصد نبود

تو باورم  نکهیا. يحرفام رو بشنو ینخواست نکهیا ده؟یآزارم م یبعد از مرگ ترنم چ یدونیم. ادین ادمیاونروز  گهید

 قاتل باشم؟ تونستمیچطور م دادمیتو و دخترم م يکه جونمو برا یمن. ينکرد

. برام نداره یارزش نیحرفات کوچک تر. ها رو بس کن  ییمظلوم نما نیا. بس کن:  گهیو م زنهیم ادیفر رادمهر

هنوز نتونستم بفهمم چطور تو  نکهیطرف ، ا هیمرگ ترنم از . هنوزم داغونم. نخواستم بشنوم چون داغون بودم

 .کنهیم ستمیداره ذره ذره ن گهیطرف د هیاز  يکارو کرد نیا

قاتل  هیرادمهر منو .که جونمون بود  میرو از دست داده بود یهردو ما کس. رادمهر رو بفهمم تونمیمن م فقط

بود که دوست داشت رادمهر باورش کنه که  یکیعمق وجودم  يتو یول دونستمیمنم خودم رو قاتل م.  دیدیم

 . ستیقاتل ن

تا بتونم  رمیبرم تا دستش رو بگ یم کیدستم رو نزد.درست مثل تن من کنهیم دنیرادمهر شروع به لرز يدستا

  ؟يچرا اونروز حواستو جمع نکرد. جواب بهم بده  هیفقط : گهیو م زنهیدستم رو با شدت پس م.آرومش کنم کمی

کاش .  پرسمیصدبار م يسئوالو خودم روز نیا: گمیو م شهیم لیله هام با حرف رادمهر به ضجه تبدها و نا هیگر

 . داغونم. مردم رادمهر یکاش قبل ترنم م. ذاشتم یکاش تنهاش نم. اونروز با خودم برده بودمش 

سوخت که  بود شیزندگ یزمان هیکه  یدلش به حال زن دیشا. دلش به حال من عاجز و درمونده سوخت دیشا

 .اومد  شیپ
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 ایدن هی یول کنهیترحم بغلم م ياز رو دیشا. باور ندارم که حرفام رو باور کرده باشه یول شمیم دهیآغوش کش به

 هیاونقدر گر. آغوشش گرم بود یکنارم بود که هرچند باورم نداشت ول یکیبعد از چهارسال . رمیگیآرامش م

آغوش  نیبعد از مدت ها ا.  شمیجدا م مهر، از راد شهیهق هقم که تموم م. نمونه یباق یاشک گهیتا د کنمیم

 یهرچقدر هم بخوام انکار کنم نم. گاه هیتک هیداشتن به  ازیحس زن بودن و ن. کرد دارینهفتم رو ب يحس ها

دارم به دوست  یعاطف ازیخودم باشم بازم ن يپا يکنم و رو يهر چقدر هم دور. زنم و وابسته به مردم هی. تونم

 .حق منه  یول ستیدرسته رادمهر دلش باهام صاف ن. یاحساس اهسرپن هیبه . داشته شدن

اونم کم عذاب . به قلبم شهیصورتش چنگ م یسیتا از چهرش حسش رو بفهمم که خ ارمیرو باال م سرم

 .رمیمن م: گهیو م دهیرو بهم م چییسو. کنهینگاهم نم. اونم داغونه.  دهینکش

رو  چیینشون بده؟ سو خواستیرو م یاومده؟ چ یچ يساعت؟؟؟ برا کی نیبه هم شهیبودنش ختم م تموم

 ؟ي؟ اصال چرا اومد يریکجا م:  گمیو م رمیگیم

 یعنی کنهیسکوت م یوقت. رهیو م رهیگیجاده رو م میو خط مستق شهیم ادهیپ نیبده از ماش یجواب نکهیا بدون

 .و چرا اومده خوادیم یدونه چ یخودش هم نم

 طالعم نبود که با تو سفر کنم در

 تو را مختصر کنم يکه رنج ها رفتم

 است یروزها سکوت من از ناتوان نیا

 که از تو بخواهم حذر کنم؟ ستمیک من

 يخسرو نیریش

شده و با  جادیقلبم ا يتو قیحفره عم هی دونمیدونم کجا دنبالش بگردم فقط م ینم. رو گم کردم  يزیچ هی

. نمیشیم نیزم يرو. چرخونمیو م ندازمیقفل م يرو تو دیکل.هیقلبم خال يتو يزیچ هی يجا. شهیپر نم یچیه

اونقدر درهمن که  نجایا لیساو. کردن و نشستن دایخودشون پ يگوشه برا هیکه هرکدوم  یلیتموم وسا نیب

 . ستیحسش ن یکنم ول زیدوست دارم بلند شم و خونه رو تم. ذارنیواسه آرامش نم ییجا

سال  کیبعد از. دیدیهنوز من رو مقصر م. هنوز از من متنفر بود . اومده بود و رفته بود  مینس هیمثل  رادمهر

 یبه افسردگ کنمیمن تظاهر م کردیرو عذاب بده؟ فکر م یمن و مرور خاطرات تلخ ک دنیبرگشته بود تا باز، با د

 آدم رو نابود کنه؟ یزندگ لک تونستیاشتباه م هی،  يسهل انگار هیحماقت ،  هیچرا؟چطور 
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 رمیگیاساسم م یب يزنگ خونه، دل از فکرها يبا صدا. شدم که گذر زمان رو حس نکردم ریبا خودم درگ انقدر

و سراغم  شهیکه نگرانم م یتنها کس. دمیرو فشار م فونیدکمه آ. نمیب یژاله رو م یچهره عصبان. شمیو بلند م

در  فمیک يرو از تو یگوش. گرفته  تماس یلیخ شگاهیاز آزما میخروج اونطور حتما از صبح و. ژاله است ادیم

هم از  ياز مادرم و آخر یکینوزده تا از ژاله ، . پاسخ  یتماس ب کیو  ستیب. لنتهیسا يطبق معمول رو. ارمیم

 .رادمهر

 یخارج م لنتیرو از سا یگوش.قابل باوره ریو غ بیکه بود برام عج يزیعلتش هر چ. بهم زنگ زده بود رادمهر

 يبا تو يمن موندم چطور: گهیبه من و م زنهیبا اخم زل م. تو ادیو م کنهیهمون موقع ژاله در رو باز م. کنم 

  کنم؟یم یدوست یروان

 .ژاله کنمیخواهش م: گمیو م ذارمیم زیم يرو رو یگوش. مواخذه شدن از طرف ژاله رو ندارم حوصله

 . ندازهیبه دور تا دور خونه م یتو و نگاه ادیم ژاله

 .زهیتا تو اعصابت بهم نر رمیگیباشه طبق معمول خفه خون م -

: گهیو م شهیو مشغول جمع کردن لباس ها م ذارهیها م یاز صندل یکیدسته  يو رو کشهیرو از سرش م مقنعه

  ؟یکن یم یجا زندگ نیا يچطور ؟یجا بکش نیبه ا یدست هی یتون ینم

کرده بود، پس  يسال فداکار کی نیبخاطر من ا. که کمکش کنم رسهیدرکم م يانقدر. شمیحوصله بلند م یب

بزرگ  يتکه ها. هال يتو گردهیو برم ندازهیم ییلباسشو يلباس ها رو تو. دادمیآزارش م نیاز ا شتریب دینبا

  ؟تولد ترنم بود آره شبید: ادیژاله م يکه صدا کنمیگلدون شکسته رو جمع م

 .کنمیکجاست که نگاه دلخورش رو حس م نمیببتا  گردمیبرم

 آره؟. شرکت  ياومد يصبح اونطور نیبخاطر هم -

 ارهیجارو و خاك انداز رو م. هستم یچه حال يتونست درك کنه که من تو ینم. بدم حیندارم بهش توض دوست

 .کنمیخودم جمع م. شهیم یدستت زخم. بلند شو : گهیو م

 ینگاه زخم خورده من چ يدونم اونم تو ینم. شم  یم مونیخواد که پش یتا بهش بگم نم کنمیرو بلند م سرم

 .میدم کن تا بخور يچا هیبرو . یبکن يخواد کار ینم: گهیکه م نهیب یم

ژاله .  ذارمیاجاق م يو رو کنمیرو پر از آب م يکتر.  کشهیژاله با حوصله جارو م. آشپزخونه يتو رمیحرف م یب

 يتو رمیم. شکنهیرو م نمونیسکوت ب یگوش امرسانیپ يصدا.  زهیریسطل م يها رو تو شهیش و خورده ادیم

 .رمیگیاسم رادمهر دلشوره م دنیبا د.  دارمیرو برم یگوش. هال
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 .بهت بگم دیرو با ییزایچ هی. میبا هم حرف بزن امیشب م: نوشته  نمیب یکه م کنمیرو باز م امیپ

 بود؟ یک: زنهیآشپزخونه داد م يام که ژاله از تو رهیخ یبهت و اضطراب به گوش با

 نمیس يتو يبا دردها ب،یدلشوره عج نیا. آشپزخونه يتو رمیو م ذارمیرو همون جا م یگوش.  امیخودم م به

 . کنه  یزن شکست خورده ام که مغزش کار نم هی. کم آوردم. رمیحالت تهوع بگ شهیباعث م

 .ژاله: گمیم یبه سخت. افته یاز من شده، دوباره به تکاپو م ییکه جز یبغض. کنهینگاهم م رهیخ ژاله

 .جانم:  گهیم. فهمهیمنو بهتر از خودم م يحالتها نیژاله مدت هاست ا. کنهینگاه و کالمم رو حس م عجز

 .شگاهیاومده بود آزما. دمیامروز رادمهر رو د -

 ممکنه؟  يوررادمهر؟ آخه چط: گهیو م نهیشیم یصندل يبا تعجب کنارم رو ژاله

 ؟يباهاش حرفم زد: گهی، آروم م نهیب یمنو که م سکوت

: گهیم ارهیطور که بهشون فشار م نیو هم رهیگیدستم رو م يانگشتا.  دمیرو به نشونه مثبت تکون م سرم

 شد؟ یچ یکن فیتعر يخوایم

الغر و داغون شده : رهیجمله از زبونم در م هیفقط . گذرهیدور تند، از مقابل صورتم م يرو لمیف هیروز مثل  تموم

 .نتونسته منو ببخشه. بود

که در مورت اشتباه  فهمهیم. بخشهیبالخره م: گهیم ییگوشم با دلجو يو تو ذارهیشونه اش م يسرم رو رو ژاله

 .زدلمیعز فهمنیهمه م. کرده

 .میشده و من راض زونیآرامش از من گر.  کنمیم هیرو گر دردهام

 چشم به راه یتظر است و نه کسمن یکس نه

 گذر از کوچه ما دارد ماه الیخ نه

 هست؟ یعاشق شدن و مرگ مگر فرق نیب

 از آه ریغ ينبر یبیاز عشق نص یوقت

 )یفیشر نیحس دیس(

خوشحال بود و  یکل چارهیب. رهیگفت که م ادیکه رادمهر قراره ب دیفهم یوقت. بندم یرو پشت سر ژاله م در

 .دیگفت رادمهر برگشته تا دوباره از نو شروع کن یم.  نیخوشب

. رادمهر مردد بود و من دلشکسته. زدمیدلم پوزخند م يژاله، تو يشناختم، به تموم حرفا یکه رادمهر رو م یمن

ادامه فکر  دیبه برگشت رادمهر و شا یزمان دیشا. ذهنش رو مرتب کنه  ختهیبهم ر يبرگشته بود تا پازل ها
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دوبارش سخت بود و جون  میبود و ترم ختهیرما  نیاعتماد ب وارید. همه مدت نه نین، بعد از ااال یول کردمیم

 هیدستم رو ول کرده بود سرما ینقطه زندگ نیتر یبحران يکه تو يرادمهر يتونستم رو یمن نم. خواستیم

 . کنم يگذار

دقت . افته یخونه م يپارك شده جلو نیکه چشمم به ماش ذارمیباز م مهیپنجره هال رو ن شه،یعادت هم طبق

که  یها رو من یرگیخ نیا لیدل. است  رهیبه روبرو خ.  نمیب یچهره رادمهر رو م ن،یماش یاهیس يتو کنمیکه م

 هیو  کنهیاست داره فکر م رهیخ يساکته و به جا یکه وقت دونمیفقط من م. دونمیچند سال باهاش بودم م

 .داره و به غارش پناه برده ییبه تنها ازیکه ن دونمیم. دهیآزارش م یموضوع

 نیمرد مردد و غمگ. ادیب رونیب شییرادمهر قصد نداره از تنها.  کنمیرو نگاه م نییهست که دارم پا یساعت مین

 . نداره  شناختمیکه م يبه رادمهر یشباهت چیه نیماش يتو

 يصدا یول کنمیرو شدن باهاش آماده مروب يخودم رو برا. رمیگیو من از پنجره فاصله م شهیباز م نیماش درب

 .که رادمهر رفته گهیها داره م کیالست غیروشن شدن موتور و ج

*** 

 شیآزما. درجه است 25 شگاهیآزما يتا مطمئن بشم که دما کنمیرو چک م وارید ينصب شده رو دماسنج

 یتعجب م.کنمیم ادداشتیرو  چینتا. دمیکردم رو انجام م يبارگذار روزیکه د ییمربوط به نمونه ها يدورمتریه

نه و من  ایده بود رادمهر اومده یبودمش که پرس دهید یفقط موقع ساعت زن.  شمیپ ومدهیکنم که ژاله از صبح ن

 . هم گفتم که نه

. شده بودن بیامروز کال همه عج.شده  شتریفضا دلشورم ب نیا يبا اومدن تو. دارم یبیو اضطراب عج دلشوره

 شونیو فضول یهستن تا بساط سرگرم یکال دنبال فرصت. هییخبرا هیکه بازم  دهینشون مپچ پچ همکارا  يصدا

با تاسف . دنیفهم يزیمن چ دکه نکنه در مور کردمیکم کم شک م. به من بود  ینگاهاشون گاه. جور بشه

 چه خبر شده؟ يدیشن:  گهیو م ستهیا یکنارم م ادیکه خانم موحد م شمیو مشغول کارم م دمیتکون م يسر

 .نه گمیحوصله م یب

 .اومده دیجد ریمد هی نکهیمثل ا.  يچطور خبر ندار -

 دیجد يسر هی رنیم يسر هی. کنهیم رییتغ تیریطور بوده مد نیهم شهیهم. ستین يدیجد زیچ نکهیخوب ا -

 .انیم
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امروز کال . ندازمیبه ژاله م ینگاه. سمت آون  رهیو م شهیادامه بحث م يبرا لمیو عدم تما یحوصلگ یب متوجه

کاراش رو تا کجا  نمیتا بب برمیرو م يمربوط به زمانبند يبرگه ها. ستین شناختمیکه م يژاله ا. خودشه يتو

 دهیانجام م SO4 شیبه ظاهر داره آزما. افتاده براش یچه اتفاق نمیبب خوامیهمش بهانه است م نایا. برده  شیپ

 ژاله؟ گمیم. 

 شده؟ یبله چ: گهیوم نرویب ادیفکر م از

 ؟يدیتو هم شن. اومده دیجد ریمد هی گنیژاله بچه ها م -

 اوهوم چطور مگه؟: گهیم يعاد

از کشف اطالعاتش  خوردیساعت مغز من رو نم هیو  اوردیتا ته ماجرا رو در نم شهیهم. مشکوکه يادیژاله ز نیا

 .  يطور نیهم: گمیم. شد یساکت نم

 ؟يدیتو از کجا فهم -

 .موحد گفت -

 .عالمو از پشت بسته يزن دست فضوال نیا -

 .گهید دوننیهمه م ؟یشیم یحاال چرا عصبان -

 . شنیهمه ساکت م. جلسه است تیریاتاق مد يتو ازدهیساعت : گهیحنانه که م يصدا با

 .میروز آروم ندار هی: گهیو م کنهیغرغر م ژاله

 خوامیم. ناراحته گهید زیچ هیژاله از . نداره دیجد ریبه اومدن مد یموضوع ربط نیا. هیو عصب شونیپر یحساب

شونه . شنیو با هم از سالن خارج م گهیم يزیچ هیسمت حنانه و  رهیبا سرعت م نمیبیباهاش حرف بزنم که م

چند . کنمیرو دونه دونه وارد م جیو نتا کنمینرم افزار رو باز م. نمیشیم وتریپشت کامپ رمیو م ندازمیباال م يا

 . ستیدر راه ن یخوب يکه خبرا دونمیم. تا ژاله برگرده چرخهیم ينگاهم به سمت در ورود کباری يا قهیدق

 دیو با شدیجلسه معارفه شروع م گهیربع د هی. نگرانش شده بودم یکه ژاله رفته بود و حساب شدیم یساعت مین

ژاله همراه حنانه رفته . بندازم تیریبه راهرو و قسمت مد ینگاه هیتا  شمیاز جام بلند م. رسوند یخودش رو م

 شدیجدا م يا شهیدرب بزرگ ش هیبا  يوروداز سالن  تیریقسمت مد. کردمیاز حنانه پرس و جو م دیبود پس با

 .صحبت ژاله به گوشم خورد يبودم که صدا دهیهنوز کامل به در نرس. 

 یکس ذارمیمن کنارش باشم نم یمطمئن باش تا وقت.  و من گوش دادم يرادمهر، همه حرفا رو زد نیبب -

 .کشش نداره گهیاون د. يا گهیباشه چه شوهرش و چه هر کس د رشیحاال چه مد. برسونه  بیبهش آس
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*** 

دانشگاه  نیاز بهتر یمدرك کارشناس هی. گشتمیشده بودم و دنبال کار م لیفارغ التحص یسالگ 21سن  يتو

 دواریام یباعث شده بود که کم کیشرکت معتبر ژئوتکن هیاستخدام  یآگه. دیدستم بود و هزاران ام يتو یدولت

 یگاهیوقت به جا چیپرواز بودم و ه بلند یبه کار کردن نداشتم ول یمال ازین. مصاحبه به شرکت برم يباشم و برا

 يتو ک،یشرکت کوچ هی يومشغول شدن ت يبکنم و به جا سکیر کردمیم یسع. که درش بودم قانع نبودم

از ادارات  یکیپدرم کارمند ساده .شدیمعرف نداشتم کار سخت م نکهیاستخدام بشم که با توجه به ا نیبهتر

ساده  یزندگ هیبه حداقل و داشتن  نکهیا دنیبا د شهیمن هم. متشخص و با سواد بود  يبود و مرد یدولت

 .وقت در مقابلش اعتراض نکردم چیقائل بودم و ه يادیبراش احترام ز یناراحت بودم ول کنهیقناعت م

وارد . استخدام بشم نجایکه من ا کنهیکه خدا م گفتمیدلم م يروم بود و تو شیبه ساختمون بزرگ پ نگاهم

که برو طبقه اول دست  گهیم ییبا خوشرو رمردیپ. استخدام اومدم يکه برا گمیوبه نگهبان م شمیساختمون م

فراوون داشتم و تند تند  اقیاشت. برمطبقه رو با پله  هی نیآسانسور ا يبه جا دمیم حیو ترج کنمیتشکر م. راست

که وارد سالن شدم متوجه شدم که بجز  نیهم.  رفتمیدست راست م دیطبق گفته نگهبان با. پله ها رو باال رفتم 

پوش پشت اون  کیبزرگ سه گوشه سالن بود و سه خانم ش زیسه تا م. مصاحبه اومدن يبرا يادیمن عده ز

 یلیداشت حتما خ یسه تا منش رعاملشیکه مد یشرکت. استخدام بشم نجایکه ا کردمیدعا دعا م. نشسته بودن

 يبرا. سالم: نشسته بود و گفتم یوسط زیکه پشت م یمردد رفتم سمت خانم. داشت شرفتیپ يبزرگ بود جا

 .استخدام اومدم

 ؟نیتماس گرفته بود: لبخند نگاهم کرد و گفت با

 .باشم نجایده ا نیزنگ زدم گفت روزیبله د -

 اسمتون؟ -

 .يسپهر نیریش -

 .کنمینوبتتون بشه صداتون م. نیمنتظر بمون قهیچند دق: انداخت و گفت یروش نگاه يجلو ستیل يتو

استخدام  يکه برا ينگاهم به سمت افراد. بود رو انتخاب کردم و نشستم تیریبه در اتاق مد کیکه نزد یصندل

هم بودن که به نظر باتجربه  ییاونا کسا نیب یجوون بودن ول يادیها مثل من ز یبعض. اومده بودن رفت

باالخره آدم به . کنه دایپ دامهنذاشتم فکرم ا یرنگ باخته بود ول کمیکه داشتم  یشور و شوق کمی. ومدنیم

 .شمیم که حتما استخدام مکرد نیپس ذهنم رو متمرکز به ا. دیرسیبهش م کردیکه فکر م يزیچ
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بود که منتظر  یساعت مین. کردمیرو که آماده کرده بودم که بگم مرور م ییزایبود و داشتم با خودم چ نییپا سرم

براقش  يچرم قهوه ا يو بعد از اون من فقط کفش ها دیچیسالن پ ينفر تو هیمحکم  يقدم ها يصدا.  میبود

خانم  شیپ دیبر دیفکر کنم اول با. میهست احبهما هم منتظر مص د،یببخش: در اتاق رو باز کرد که گفتم.  دمیرو د

 .یمنش

داشت که وادار به  یجذبه خاص هینگاهش . نگاهم کرد یجور خاص. نمیو من تازه تونستم صورتش رو بب برگشت

بلند شدم  تیبا عصبان. ذوقم خورده بود يتو یحساب. اعتنا وارد اتاق شد ینگاه کرد و ب یبه منش. کردیسکوتت م

که استخدام شده  يبودم که فرد دهیهمکار رفته بودم ردم کرده بودن و بعدش ف يچند وقت هرجا برا نیا. 

چرا زودتر از ما  نیا: و گفتم یرفتم سمت منش. قول داده بودم که نذارم حقم رو بخورن نباریا. سفارش شده بوده

 داشت نه؟ يزیچ یحتما معرف. مینتظرما م یاز ک دیدونیم. رفت

 .بودن رعاملیمد شونیا.  زمینه عز: زد و گفت یلبخند آرامش بخش یمنش

سر جام برگشتم و . کمرنگ شده بود یلیخ یلیبه استخدام داشتم خ يدیاگه هم ام گهید. دیبادم خواب کال

 يآقا:به من انداخت و گفت یها زنگ خورد و اون بعد از چند تا بله و چشم نگاه یاز منش یکی یگوش. نشستم

 .نیببر فیتشر ياحمد

 . نوبت من شد نکهیمصاحبه رفتن تا ا يکه قبل من اومده بودن برا ينفر چند

 تیلب آ ریز یکه داشتم دود شده بود ول یتمام اعتماد به نفس. شستنیدلم رخت م يبردن اسمم انگار تو با

 .در اتاق رو دوبار زدم و وارد شدم. خوندم و بلند شدم  یالکرس

 هی گهیشده بود و قسمت د دهیچ يدست مبل چرم گوشه ا هی. سالن کنفرانس بود هیشب شتریاتاق بزرگ که ب هی

 کردمیوقت فکر نم چیه. نمیعامل جوان رو بب ریانداختم تا مد ینگاه. یو چهار صندل ستیبا ب بایبزرگ تقر زیم

 يروبرو زیکه پشت م ریمد دنیو با د ودکف دستم عرق کرده ب. باشه ی، پسر جوان یبزرگ نیبه ا یشرکت ریمد

 .مبل چرم نشسته به طرفش رفتم و سالم کردم

 .دینیبش دییبفرما: سالمم رو پاسخ داد و گفت يجد یلیخ

بلند شد و  زیاز پشت م. بشههم قالب کردم و منتظر شدم تا مصاحبه شروع  يمبل نشستم و دستم رو تو يرو

 .لطفا دیپر کن: رو به دستم داد و گفت يبرگه ا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا s.mokhtariyan  – یزندگ يبرا يروزنه ا

wWw.98iA.Com ٢٠ 

چهره اش  يتو. نمیواکنشش رو بب خواستمیم. صورتش نشست يدستش باال اومد و رو ياز برگه تو نگاهم

 ییمبل روبرو يمتوجه شدم که رو. کاغذ رو گرفتم و خودم رو سرگرم پر کردنش کردم. مشخص نبود يزیچ

 .برگه تمرکز کنم يکردم که رو یسع ینگاهش معذب بودم ول ریز. نشست  نهیسدست به 

 .دییبفرما: کردن برگه که تموم شد گفتم پر

 نمیبب. يکه خوب گرد و خاك کرده بود رونیب: گفت یمحکم یول طنتیباالرفته و لحن پر از ش يابرو هی با

 .خانم يچنته دار يتو یچ

 نیریش: اومد که گفت شیکه پ یبدم و بگم که متاسفم بابت اشتباه حیاومدم که توض. شده بود شتریب اضطرابم

 .عمران ، فاقد سابقه کار سانسیل 66متولد  يسپهر

 . زنهی، سابقه حرف اول رو م یشرکت نیهمچن ياستخدام تو یکنیفکر نم: بهم انداخت و گفت ینگاه

گذاشته  يمبل کنار يرو که رو فمیک. ستیستخدامم ممکن نکه گفت رسما متوجه شدم که ا يجمله آخر با

 .شروع کردن ییجا هیهمه که از اول سابقه نداشتن؟ از : بودم برداشتم و گفتم

همه از اول : داد و گفت هیبه عقب رفت و به مبل تک یچون کم. از به حرف اومدن من خوشش اومده بود  انگار

 .ومدنیمشاور هم ن نیمهندس يشرکت ها نیاز بهتر یکی ياستخدام تو ياز اول برا یسابقه نداشتن ول

 نیچن ریسن مد نینبود که با ا خودیب. بده که راه رو به آدم ببنده  یچه جواب دونستیبود و م یباهوش مرد

 . امیکوتاه ب یخودم نگه دارم و به راحت شینبودم که حرفم رو پ یمنم آدم یبود ول یشرکت

 . کردمیو خودمو الاقل خالص م گفتمیم دیبا یبه بحث ما نداره ول یطحرفم رب دونستمیم

 به سابقه بود؟ يازیبازم ن. معرف دهن پر کن داشتم  هیاگه  -

که با من به راه انداخته بود،  يا یقطعا از سرگرم یکنم ول ریتعب یکه به لب داشت رو چ يدونستم لبخند ینم

 . که وقتتون روگرفتم خوامیمعذرت م: ناراحت گفتم. کردیم فیک یحساب

فکر  یول: خنده مرد روبروم نشم که گفت هیاعصاب خودم رو خورد نکن و ما نیاز ا شتریبلند شم و ب خواستمیم

 . کردن رو داشته باشه سکیارزش ر 18معدل  رویرکبیدانشگاه ام کنمیم

 دیتونیم: جا گرفت و گفت زشیشدم که لبخندش رو جمع کرد و بلند شد و پشت م رهیو مبهوت به مرد خ مات

 .رمیگیماه م کیدرمورد شما رو بعد از  یینها میتصم. شرکت دییایب یشیماه آزما کیاز فردا به مدت 

جواب  دمیقول م. ممنون یلیخ یلیخ: فقط تونستم بگم. نشون بدم یدونستم چه واکنش ینم یخوشحال از

 .بدم یرو به خوب دیکه بهم کرد ياعتماد
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به  يازین. موقتا استخدام شدن  ،یطیبا شرا يخانم سپهر: گفت یرو برداشت و به منش یتکون داد و گوش يسر

 .ستیادامه مصاحبه ن

خانم . دیو کارتون رو شروع کن یمال دیمدارکتون بر یفردا با اصل و کپ.  دیبر دیتونیم: گهیو م ذارهیرو م یگوش

 .کننیم تونییراهنما کنامین

 شهیمسائل اطرافمون هم ایقضاوت کردن درمورد رفتار و : که گفت رونیاز اتاق برم ب واستمخیکردم و م تشکر

 .ستیخوب ن

کارم رو بعدا  لیدل. یژاله، بهتره قضاوت نکن: گهیکه م شنومیرادمهر رو م يصدا.  رمیگیگذشته ها فاصله م از

 .یفهمیم

 دیجد ریبودم که مد دهیفهم. شده بود فقط بخاطر من یژاله عصب. نمیب یاونجا موندن نم يبرا لیدل گهید

 .کردیم نیاز قبل سنگ شتریشرکت فضارو ب يرادمهره و حضورش تو

 یتا کم بندمیو چشمم رو م ذارمیم زیم يسرم رو رو. جلسه رفتن يتمام همکارا برا بایتقر. زمیپشت م گردمیبرم

 ؟يایتو نم نیریش: گهیکه م شنومیموحد رو م يصدا. آروم بشم

 .میایما خودمون م. شما برو: گهیتا جوابش رو بدم که ژاله م کنمیرو باز م چشمم

کنارش قدم . کنه تیخوام حال خرابم ژاله رو اذ ینم. که همراه ژاله برم شمیبلند م. رهیو م گهیم يباشه ا موحد

 .بگم يدونم چطور ینم یبهت بگم ول يزیچ هی خوامیم: گهیکه م دارمیبرم

 . کنمیو نگاهش م ستمیا یم. رهیلبخند شکل بگ هیشب يزیتا چ ارمیه زور کش مهام رو ب لب

 .دونمیرو م زیمن همه چ. یبگ يزیخواد چ یژاله نم -

 موحد گفت؟ ؟یدونیم یتو چ: گهیو م شهیم رهیچشمم خ ينا مطمئن تو ژاله

 .ینگران باش ستیمن خوبم الزم ن. دهیجد ریرادمهر مد دونمیم: گمیوم کنمیرو تکرار م لبخندم

 که من کنارتم نه؟ یدونیم نویا: گهیو م دهیو فشار م رهیگیرو م دستم

ژاله . سالن کنفرانس دیبر: گهیحنانه با لبخند م. میشیم تیریو همراه ژاله وارد قسمت مد دمیتکون م يسر

 .میاز دستش راحت شد. ستین ریمد گهیبرادرت د یچقدر خوشحال: گهیوم ارهیحنانه در م يبرا یشکلک

 .رفته باشه که خوشحالم يبهتر يجا دیشا: نثار ژاله کرد و گفت ییپررو حنانه

چشم چرخوندم تا . همکارا دور تا دور نشسته بودن . میگفت و همراه هم وارد اتاق کنفرانس شد يخدا کنه ا ژاله

 يخواستم تو ینم.  مینشست ریمد یصندلبه  یصندل نیدورتر يرو. بود ومدهیهنوز ن ایگو یول نمیرادمهر رو بب
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صحبت  یتک ای یبه صورت گروه رکدومبچه ها بود و ه نیب يهمهمه ا. بشه شتریباشم و استرسم ب دشید

 یک نمینشسته بودم، سرم رو برگردوندم تا بب يبه در ورود کینزد. باز شد يدرب ورود. دادنیو نظر م کردنیم

 يرادمهر نگاه از من گرفت و با قدم ها. سالن ساکت شد. نگاه رادمهر قفل شد يکه نگاهم تو شهیوارد م

 یصندل يپشت سرش مهندس فالح وارد شد و رو. جا گرفت زیم تمحکم و سرشار از اعتماد به نفسش پش

 هیکه بق يزیتنها چ. شرکت بود  رعاملیرادمهر مد. شناختنیهمه همکارا رادمهر رو م. رادمهر نشست يکنار

 یزندگ رانیخارج از ا یبود که بچه اش رو از دست داده و بخاطر مشکالت خانوادگ نیا دونستنیوردش مدرم

رادمهر با . حرف بود یدونست که من همسر رادمهر بودم خودش کل یبجز موحد نم یکس هک نیهم. کنهیم

وضع نابسامان و  یعمران يشروع به صحبت کرد و درمورد شرکت و کم شدن کارها یشگیهم تیصالبت و جد

خودش باعث آرامش من  نیا. کرد یبه من نگاهم نم زدیکه حرف م یتمام مدت. گفت  یساختمان يپروژه ها

 یسرکش یمحل يها شگاهیبه آزما مایمستق خوادیمدت از شرکت دور بوده م هیبعد اعالم کرد که چون . شدیم

 نینگاه موحد ب. کردمیدلم خداروشکر م يبود تو ومدهیکه بخاطر من ن نیهم. ادیکنه تا مشکالت کار دستش ب

 یزندگ يتازه داشتم به روال عاد. دکاش رادمهر برنگشته بو. بود یدونم دنبال چ یو نم دیچرخیمن و رادمهر م

صحبت کرد و بعد  یو فقط متوجه شدم که مهندس فالح کم دمیرادمهر رو نشن يصحبت ها هیبق.  گشتمیبرم

و مشخص  کردندیمهندس فالح با رادمهر صحبت م.رفتن یکی یکیارها بلند شدن و همک. دیخسته نباش هیبا 

هنوز قدم . فرار کنم نیسنگ يفضا نی، من هم بلند شدم تا از ا ژالهبا فشار دست . بود که فعال قصد رفتن ندارن

 .کارتون دارم دیشما بمون ،يخانم سپهر: که رادمهر گفت میاول رو برنداشته بود

به فالح گفت و  يزیخونسرد چ یرادمهر ول. به رادمهر انداخت يحرف رادمهر،ژاله برگشت و نگاه تند نیا با

لطفا در رو پشت سرتون : گفت تیبگه که رادمهر با جد يزیژاله خواست چ. فالح بلند شد و از سالن خارج شد

 .بایخانم شک دیببند

. شک بودم يهنوز تو. رفت و در رو بست رونیاز اتاق ب به رادمهر يدستم رو رها کرد و با نگاه شماتت بار ژاله

بدونه  يزیدرمورد ما چ یکار کس طیمح يخواست تو یاصال دلم نم. با من داره يدونستم رادمهر چه کار ینم

ابتدا با رادمهر وا  نیسنگام رو هم دیبا. بود تهنگف هیرو به بق زیالبته اگه تا االن موحد همه چ. فتهیو به شک ب

 . نیجا بش نیا ایب: که گفت دمیکش شیکه قبال روش نشسته بودم رو پ يا یصندل. مکندیم
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هر . فاصله کنارش جا گرفتم یرو برگردوندم سر جاش و آروم قدم برداشتم سمت رادمهر و با دو صندل یصندل

ساکت شدم که . دیچیسالن پ يهمزمان با هم صدامون تو. دادم حرفم رو بزنم حیکه ترج میدو ساکت بود

 .رادمهر حرفش رو بزنه

 .دهیاون دختر بلند پرواز جسور به کجا رس نمیتا بب نجایاومدم ا -

. همش شعار بوده دمید: گهیم کنهیصورتش جا خوش م يرو یلیخ یکه تازگ یبه صورتم و با اخم زنهیم زل

 ؟يقناعت کرد یمحل شگاهیزماآ هی يساده بودن اونم تو نیتکنس هیکه به  ییتو نی؟ ا یخودت نیریواقعا ش

.  کنمیتمرکز م یکم. شنیدارم گم م ازیبهشون ن یکه وقت ییواژه ها.  گردمیو من دنبال واژه م زنهیم طعنه

منظم  تمیقدم هاش سکوت سالن رو شکسته و من به ر. کنهیشروع به قدم زدن م زیو پشت م شهیرادمهر بلند م

 . نهیشیم رشینگاه خ يو تو ادیمو سرم از پاهاش باال  شهیمرتبه همه جا ساکت م هی. دمیگام هاش گوش م

 م؟یدیجا رس نیشد که به ا یچ -

 ياونقدر گرفته و دردمند هستم که حرفها رو تو. داده که سکوت بکنم ادیبهم  یزندگ. من بازم سکوته جواب

 هیهنوز  یگرچه مدت هاست قطع شده ول که يرابطه ا. رابطه ماست يبرا يسم قو هی نیا یول زمیخودم بر

 یشناختیکه م يبگم اون دختر وداد بزنم  خوادیدلم م. محکم به نام زن و شوهر مارو بهم وصل کرده سمونیر

دلش رو  يکه جسارتها. به خواست سرنوشت ارهیفرود ب میگرفته سر تعظ ادی. وقته که شکست خورده  یلی، خ

 نیباعث شد که به ا یچ یدونیم: گمیمبارزه م يبرا یتوان یحرف، ب یب. به آرامش برسه خوادیکنار زده و م

 دیبا ادیوسط م یمونیپش یوقت یاشتباست ول هی شهیهم ينکرد باورکه  یاشتباه هی. اشتباه  هی م؟ینقطه برس

 یبخشش نم يو جا يکه تو وضع کرد يقانون نانوشته ا. رسوند؟ قانون نجایمارو به ا یچ یدونیم. گذشت

 .رسوند نجایمارو به ا نایا. يکرد یپام رو خال ریلغزش، ز هیبا  هوی یول يزد تیعمر دم از حما هی. ذاشت

عقلم  یرادمهره ول يوجودم دنبال محبت دستا. زیبه م دوزمیو چشم م رمیگینگاه ازش م. پر از آب شده چشمم

 .شن یوقت مثل قبل نم چیه گهیرو بردارن د تشونیتونستن چتر حما کباریکه  ییدستا: گهیم

 جبران هست؟  يجا برا: دهیکه صداش گوشم رو نوازش م شمیم بلند

 ینم تیموقع نیا يجبران همه از دست رفته ها بود؟ مطمئن بودم که تو يبگم؟ واقعا جا برا یدونم چ ینم

 یلیتاوان اشتباه و حماقت من خ. نبود ریجبران د يوقت هم برا چیه یتونم به شروع رابطه دوباره فکر کنم ول

 نیا. تونست جبران کنه یبود و م کیوچک یلیدخترم رو ازم گرفته بود اما رادمهر، اون اشتباهش خ. بزرگ بود

 .دادمیتقاص پس م دیمن بودم که تا آخر عمر با
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 .ستین ریجبران د يوقت برا چیه: گمیسمت در و قبل از باز کردنش م دارمیبر م قدم

در و صورت رادمهر  نیو من ب بندهیرادمهر در رو م.  شهیم دهیکه دستم با شتاب کش رونیاز سالن بزنم ب خوامیم

 وندیاش پ نهینگاهم به س. که جلو برم دهیغرورم اجازه نم یول کنهینفس هاش رو م يدلم هوا. شمیم ریاس

 يزیاز رابطه ما چ یخوام کس ینم میدیمشترك نرس میتصم هیتا به :  گهیتند نفس هاش که م تمیخورده و ر

 .بفهمه

قدر ها  نیرادمهر من ا گهیدلم م یباز باشه ول دیجد یزندگ ينبود راه برا یمشترک زیاگه چ خوادیم:  گهیم عقل

 .روزا نیهم ارهیعقل و احساس، از پا درم م نیجدال ب نیا. ستیانصاف ن یهم ب

 .باشه:  گمیبه اشک نشسته م يو با چشما ارمیرو باال م سرم

 یفراوون يدهایام ،یلحظه مهربون هیهمون .کننیزود افول م هاشیمهربون یول شهیلحظه مهربون م هی نگاهش

قلبم، منو  یلعنت يتپش ها.کنمیو فرار م کنمیو من در رو باز م زیسمت م رهیو م شهیازم جدا م عیسر. دهیبهم م

 .برهیبه گذشته م

خونده بودم رو  يکه قبال به صورت تئور ییشهایآزما. شد يسپر کردمیکه فکر م يزیبهتر از اونچ یلیخ کماهی

بود که با  یو مهربون انسالیم یزن یمانیخوشبختانه همکارم، خانم سل. گرفتم ادی یبه صورت عمل یکی یکی

 يفقط روز. بودم  دهیمدت ند نیا يرو تو رعاملیمد. ذاشتیمن م اریحوصله و دقت نظر اطالعاتش رو در اخت

 . بود و گفته بود که با من قرارداد ببندند دهیدر مورد من پرس یمانیتموم شده بود، از خانم سل ماهکیکه 

سال سابقه داشت و به  یس کیکه برام در نظر گرفته بودن از حقوق پدرم که نزد یحقوق. شناختم یاز پا نم سر

با . بود یناپلئون ینیریمامان عاشقه ش. دمیخر یناپلئون ینیریش يجعبه ا. بود شتریهم ب شد،یبازنشست م يزود

که  ییزایو از خوردن چ اوردیدر م يباز تقسر یوزن کم کنه ول دیبخاطر پادردش دکتر گفته بود که با نکهیا

 ه؟یگفت ک فونیآ ياز تو کمیشهرام برادر کوچ.زنمیخندون زنگ خونه رو م. گذشت یدوست داشت نم

 .نمیریباز کن ش -

زمان  نیباتریفصل سال به ز نیکه تو ا یاطیح. شمیخونم م يبا صفا اطیو وارد ح شهیم باز یکیت يبا صدا در

چند تا . با اصرار من ساخته شده بود و پر از آب زالل و شفاف بود اطیوسط ح کیحوض کوچ. دهیخودش رس

تا شاخه درخت بهار  کنمیخم م یسرم رو کم. کردنیحوض شنا م يبودم و تو دهیقرمز خوشگل هم خر یماه

سرعتم . کامل از چهرم مشخصه  یدارم و خوشحال يادیز جانیه. صورتم نخوره  ينارنج که تازه شکوفه زده تو

ها سالم  یو به ماه زنمیحوض م يتلنگرم به آب تو هیو  شمیرد م کیو از کنار حوض کوچ کنمیم ادیرو ز
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با . خونهیخونه نشسته و داره کتاب م وونیا يبابا تو. هکن متونه ناراحت ینم زیچ چیامروز خوشحالم و ه. دمیم

تر  یدوست داشتن شهیکه صورتش رو از هم يو با لبخند بندهیکه دارم، کتاب رو م يمن و شوق و شور دنید

 بابا ؟ چه خبر؟  ياومد: گهیکرده م

 .تو راهه یخوب يمعلومه خبرا: گهیو م ندازهیم ینیریبه جعبه ش ینگاه

 کام شما رو تلخ کرده؟ نیریش یاصال ک. خوب خوب دارم يمعلومه که خبرا: گمیو م کنمیرو لوس م خودم

 . کنهیکنارش اشاره م یو به صندل گهیم یطونیش يا

 شد؟ یچ نمیکن بب فیخوب تعر -

بابا . به دست بابا  دمیم یو با خوشحال ارمیقراردادم رو در م فمیک ياز تو.  ذارمیم زیم يرو رو ینیریش جعبه

 . کنهیو شروع به خوندن م ندازهیبه کاغذ م ینگاه

 .شد یچ کنمیم فیبعد براتون تعر.  میبخور ینیریمامان و شهرام رو صدا کنم که دور هم ش رمیمن م -

.  ارمیتا کفشم رو در ب شمیخم م يدرب ورود يجلو.  دهیتکون م يسر خونه،یطور که قرارداد رو م نیهم بابا

 چه خبره مادر؟ ومدهین نیریش: گهیکه م ادیمامان از آشپزخونه م يصدا.  زنمیزمان مامان و شهرام رو صدا مهم

دستم رو دور کمرش قالب . شورهیمامان داره ظرف م. آشپزخونه يتو رمیو م ذارمیم یجا کفش يرو تو کفشام

 خوادیدلم م یخبر که دارم ول: گمیو م بوسمیرو م شیگوشت يو لپ ها ذارمیو سرم رو کنار صورتش م کنمیم

 ه؟یتو خونه ، مامان رو صدا کنم حرف امیم

 . يباز که تو لوس شد: گهیو م کنهیو بعد حلقه دور کمرش رو باز م کشهیرو آب م دستش

 ییبابا شیپ کمیشما برو . خودم يواسه مامان گلبو دمیخر یناپلئون ینیریش. استخدام شدم: گمیم جانیه با

 .ارمیب زمیبر يا من چااستراحت کن ت

 .یخواستیپس همون شد که م. خدارو هزار مرتبه شکر. خدا رو شکر -

 .بوسه یرو م گونم

 . قراردادم دست باباست -

 .امامزاده میببر میاول ماه بپز. پنج تن نذر کردم تیواست پنج تا رشته به ن: گهیو م اطیسمت ح رهیم

 یسرت گذاشت يچه خبره باز خونه رو رو: گهیآشپزخونه و م يتو ادیکه شهرام م نمیچیم ینیس يها رو تو وانیل

 شور بچه؟
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و لبخند  شمیلقب خوشحال م نیا دنیاز شن خوردم،یشوربچه و حرص م گفتیکه بهم م شهیبرخالف هم نباریا

 .یفهمیم اطیح میبر. خوب  يخبرا: گمیو م زنمیم

 یلیمامان خ. اطیح يتو میریو همراه شهرام م کنمیمرتب م ینیس يرو تو ختمیکه ر یخوشرنگ يها يچا

و  کنهیرو باز م ینیریشهرام جعبه ش. ذارمیم زیم يرو رو يچا ینیس.کنهیخوشحال شده و مدام خداروشکر م

 ه؟یواسه چ ینیریشوربچه ش: گهیم

خوبه  طشمیحم یمطمئن. حقوقتم که خوبه. هیقرارداد خوب و محکم: گهیو م ذارهیم زیم يبرگه قرارداد رو رو بابا

 بابا؟

و همکارام هم  طیاز مح. خوبه زیماه که گفتم همه چ کی نیا. اوهوم: گمیوم زنمیم یبخش نانیاطم لبخند

 .دینیبب طیمح نیایب نیتونیم نیخوایاگه م. میراض

. حقوقشم که خوبه الحمدهللا. باهاش بستن یقرارداد محکم نیکه به قول خودت چن هیخوب يحتما جا: مامان

 .شهیحتما خوشحال م. زنگ بزنم به خالت بگم دیبا

 گه؟یخالم به عالم گفته د. مامانم به خالم گفت  انیجر: گهیو م زنهیم شینیریبه ش يسرخوشانه گاز شهرام

 .شهیناراحت م فهمهیخالت م.نکن  یبچه شوخ: گهیکمرش و م يتو زنهیآروم م مامان

 .دارم نانیمن بهت اطم. حتما خوبه. خوبه یگیخودت م یوقت. بابا یبه سالمت: بابا

تا . خوشبخت بودم  یلیاونروز ها خ. میخندیگاه به گاه شهرام م يها یو به شوخ میخوریم ینیریهم ش دور

ها کم  یاشتباه باعث شد که خوشبخت هیکه  فیح یشده بود ول نیمن عج یبا زندگ یخوشبخت نیبعد ا يسالها

سالها اشک و عذاب . بشه ستادهفر نیممنوعه به زم بیآدم به جرم خوردن س که یامان از وقت. کم رنگ ببازن

 .رسونه یهم ما رو به نقطه شروع نم

 سرنوشت از سر نوشت گریشد بارد یم کاش

 نوشت  یشد هر چه هست بر دفتر خوب یم کاش

 که بر عالم رواست ییشد از قلمها یم کاش

 نوشت  هایبا مهربان, با وفا, محبت با

 شد اشتباه هرگز نبودش در جهان یم کاش

 نوشت یغلط حت یب یزندگان داستان

 دلها از ازل مهمور حسرتها نبود  کاش
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 کاشها بر دفتر دلها نوشت يهمه ا نیکا

 ؟یگفت خوب یچ: گهیسمتم و م ادینگران م ژاله

. د تلخ بگم هستملبخن هیو من مجبورم با  یخوب پرسنیهمه م نکهیچقدر متنفرم از ا. رمیگیگذشته فاصله م از

از  يمحکم و جد شهیو رادمهر، مثل هم شهینگران ژاله پاسخ ندادم که درب اتاق باز م يهنوز به نگاه ها

 .خانم ریروز بخ: گهیو به ژاله م شهیکنارمون رد م

 يتو میبر ایب ؟يچرا انقدر سرد: گهیو م رهیگیو بعد دستم رو م کنهیمتعجب نگاهش رو بدرقه راه رادمهر م ژاله

 .عوض کنه ییهوا هیبالکن 

در مورد رابطه من  يزیکاش موحد چ: گمیبه ژاله م. فتمیجمله آخر رادمهر م ادی. شمیسر ژاله وارد بالکن م پشت

 .نگه یو رادمهر به کس

 .نه ای رهیزبون به دندون بگ تونهیم نمیبب دیبا. دونه ینم يزیچ یبهش گفتم که کس. نگران نباش -

 .ادیب شیپ یخوام حرف ینم. شگاهیآزما میبر ایب: گمیمو  کنمیرو باز م در

گم  ینم يزیچ یول دهیبازم نگاه کنجکاو موحد آزارم م. میشیو وارد سالن م کنمیاصرار ژاله رو همراه خودم م با

 .شمیم دهیتازه رس يو سرگرم نمونه ها

گفت  يچندبار. خانوادش شیبره تهران پ خواستیو م میبود لیتعط يدوروز. رهیگیم یزودتر مرخص یکم ژاله

 .شونیدیند یهست درست و حساب یچند وقت. من گفتم که نه برو یول شمیکه بمونه پ

. دمیعقب مونده سر و سامون م شاتیو به آزما مونمیاز معمول م شتریب یکم. و رفت دیگونم رو بوس خالصه

رو  وتریکامپ. شنبه خشک بشن يتا برا ذارمیآون م ينمونه ها رو تو. نره  شیکارا طبق روال پ نکهیمتنفر از ا

 شهیطبق هم يمحمد يآقا. نمیب یرو م يمحمد يموقع خروج اقا.  کنمیروپوشم رو عوض م. کنمیخاموش م

وارد سالن که . دهیباز جوابم رو م يکه با رو.گمیم يدیخسته نباش. رو انجام بده یمقاومت يمونده تا کارها شتریب

ما هم که . شهیم کیهوا داره تار گهید يموند ادیچقدر ز: گهیم ییحنانه با خوشرو. رسمیبه حنانه م شمیم

 .متیبرسون يندار اگه ؟يدار نیماش. میکار داشت یحساب

 .هست لهیوس ینه مرس -

. آره:گمیو م خندمیم. موندگاره نجایداداشت که ا نیا گهیگفته؟ طلبکار اومده م یچ دهیژاله ورپر یدونیم. خوبه -

کال . سربه سرش گذاشتم یخالصه کل. ادیجاش ب یباز بود بگو قرار نبود که کس شتین دمید. آره و حناق گهیم

 .رو عوض کرد میروح
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 .خوبه شیروح یلیآره ژاله خ: گمیوم زنمیم یجون یب لبخند

ناست اال گهیداداشم د: گهیو م کنهیو به مهندس فالح اشاره م دهیبا عجله باهام دست م. میرسیدر که م يجلو

 .کشهیخونه ما زحمت منم م ادیب خوادیم. ادیکه صداش در ب

که  چرخونمیقفل م يرو تو دیکل. نمیسمت ماش رمیو م دمیتکون م يمهندس فالح سر يو برا گمیم یاوهوم

 ؟يدیساعت رو د. رونیب يچرا االن از شرکت زد: گهیکه م شنومیرادمهر رو م يصدا

 .کار داشتم کمی: گمیوم گردمیبرم

 . بعد يبرا یذاشتیم -

 .دمیم حیرو به تنها بودن ترج نجایموندن ا. ستیخونه منتظرم ن یکس: گمیوم کنمینگاهش م دلخور

 نیا: گهیو م کشهیبه موهاش م یدست یبه روش آوردم که چقدر تنهام ناراحت شده چون عصب نکهیاز ا انگار

 تهران؟ يریم ه؟یچند روز برنامت چ

 .نه خونه ام -

 م؟یشام رو با هم بخور يخوایم -

 .به ترحم ندارم ازین -

 .میفقط خواستم شام رو با هم بخور. من ترحم نکردم -

 .آغاز دوباره يبرا یفرصت. فرصت بدم کمیبهتر باشه به هردومون  دیشا. کنم  ینم یمخالفت

اما . برگشتن رادمهر بود کردمیکه فکر م يزیچ نیبه اخر شیتاچند روز پ. رادمهر نشستم يرستوران روبرو يتو

 یچ: گهیو م ندازهیغذا ها م ستیبه ل یو نگاه دارهیرو برم زیم يرو يرادمهر منو. روبروم بود تیاالن واقع

 ؟يخوریم

اون فوران .ارامش قبل از طوفانه نایا دهیم یدونم چرا دلم گواه ینم یکنم ول یتعجب م يهمه خونسرد نیا از

منتظر بمونم تا خودش .منتظر بمونم دیو با ستین یکدوم واقع چیآرامش ه نیو ا دیخشم مالقات اول، اون ترد

 زیم يو دستاش رو رو کنهینگاهم م رهیخ. دهیرو انجام نم يوقت تا خودش نخواد کار چیرادمهر ه. بکنه یحرکت

 ؟يخوریم یخوب چ: گهیو م کنهیهم قالب م يتو

 . کنه  ینم یفرق: گمیم. بود دهیکه سئوال پرس ادیم ادمی

. که من دوست دارم ییغذا. دهیو سفارش غذا م خونهیرو فرام ستادهیکه با فاصله از ما ا یخدمت شیاشاره پ با

 یدنبال حرف مشترک.  میشیو باز تنها م رهیخدمت م شیپ. دونم  یداره رو نم يا یچه معن زیر يتوجه ها نیا
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به اطراف  ینگاه. ما نیب شهیسد م هیشده،  تیمن تقو يچند سال تو نیکه ا یعادت کم حرف نیا یول گردمیم

فضا رو پر کرده و امان  شونیخنده و خوشحال يصدا. رستوان هستن  يتو گهیبجز ما دو زوج جوان د. ندازمیم

 .رهیگیم شیوجودت ات. بشن داریکه حسرت ها ب ياز روز

: گمیو م شمیاز سکوت خسته م. رهدایکه چشم ازش برنم گردهیم یچهره من دنبال چ يدونم رادمهر تو ینم

 ؟یبرگشت یک

 .هیژانو:گهیم خونسرد

 ؟يکردیم کاریچ ؟يچند ماه کجا بود نیا -

 .مهم علت برگشتنمه. نداره يا دهیسواال فا نیا -

 خوشحال باشم نه؟ یبرگشت نکهیاز ا دیحتما با: گمیو م زنمیم يپوزخند

 . نه -

 ییقدم ها خوادیدلم م. دلم بسازه يها یحاال که برگشته با بداخالق خوادیدلم م. قاطعش رو دوست ندارم نه

دستمال . نهیچیم زیم يو غذاها رو رو ادیخدمت م شیپ. داره که دلم رو به اومدنش به ادامش قرص کنه يبرا

کالم تمام  هی يتو. کنه یترك نم وهمه حالت عادت هاش ر يتو. کنهیپاهاش پهن م يو رو دارهیبرم يسفره ا

خاص داره  يادبه و قانون ها يانقدر مباد دمیدیم یکه اونروزها وقت ادیم ادمی. خاص داره ژیپرست هیرفتاراش 

 ياهل کالس گذاشتن ها. بودم ایر یساده و ب. پروا بودم یمن ب. شدن يرفته رفته برام عاد یول کردمیتعجب م

 هیکه  دمیرفته رفته فهم.  هیباکالس يرفتارش ادعا که همه کردمیفکر م مهرراد دنیخود نبودم و با د یب

االن بعد از . افتادنش رنگ باخت  لیتمام باورهام در مورد رادمهر و از دماغ ف. شدن یها ذات یبعض يتو ییزایچ

قانون . مسخرش رو بشکنم يتمام قانون ها خواستیو دلم م دمیدیسال، داشتم رادمهر گذشته رو م کی نیا

 . که دل من رو شکست ییقانون ها. شد مونییکه باعث جدا ییها

 ؟یکن یشروع نم: گهیو م رهیگیدست م يو چنگالش رو تو قاشق

 يرادمهر لقمه تو. کنمیو رو م ریبشقاب رو ز يتو يبرنج ها یکم. به خوردن ندارم  یلیم. دارمیرو برم قاشقم

 .  یشتنم خوشحال باشتوقع ندارم که از برگ: گهیو م جوهیدهنش رو با آرامش م

 .اومدم که خوشحالت بکنم: گهیچشمم و م يتو شهیم رهیو خ شهیبه سمتم خم م یکم
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. من سخته يهضمش برا یول ستیرادمهر سخت ن يدرك حرفا. ستیخودم ن اریتند قلبم در اخت يها طپش

نگاه خونسرد رادمهر  يکه تو یاقیاشت يدونم گرما ینم. که قلبم ذوب شده  مونمیم یآدم برف هیمن مثل 

 نه ؟ ایرو باز کنه  خمی تونهیم نمیبیم

گلوم ، راه رو  يتو یمیقد يبغض ها. قورت دادنش سخته یول جومیو م ذارمیدهنم م يقاشق از غذا رو تو هی

 گهیجور د هیاگه  دیشا. چطور مرهم بذارم به درد نبود ترنمم یقلبم رو گرم کنه ول تونستیرادمهر م دیشا. بسته

من .  یباش دواریام یسخته که نتون.بود ترفراموش کردنش که نه، آروم شدنم راحت  دادم،یترم رو از دست مدخ

رو سرپا  يا یرادمهر اومده بود تا من و زندگ. شهیدرست نم زیچ چیکه با موندن و بودن رادمهر، ه دونستمیم

 یول کردیو به هم وصل م کردیم دایخرده ها رو پ دیبا. مدفون بود ییجا هیاش  کهیکنه که شکسته بود و هر ت

افکار من و همه اونچه  نیشکاف ما ب چکه،یکه از چشمم م یقطره اول. شد یاول نم زمثل رو زیچ چیدر اخر ه

سرانجام چه  یب يزجرها نیا: گهیوم دهیآب رو به دستم م وانیرادمهر ل. شهیذهن رادمهره برمال م يکه تو

 داره؟ يا دهیفا

  ؟یتونیتو م. تونم اونروزو فراموش کنم ینم: گمیبهش و سرد وشکسته م شمیم رهیخ

 . تونه یبفهمم که اونم نم تونمیم.  رهیت رهیت.  شهیم رهیچشماش ت یعسل

نتونستم : گهیم یمحکم یآشفته ول يبا صدا. متورم شدن شیعصب يرگها. پشت گردنش کشهیم دست

 .میاومدم که با هم فراموش کن یفراموش کنم ول

قرار . امروز ما  يپهن کرده رو هی، سا کیگذشته تار نیانگار ا. ستیکدوممون خوب ن چیحال ه. کنمیم سکوت

من مقصر بودم و فقط من . باشه ينطوریکه رادمهر ا ستمین یمن راض. مینیو ارامش رو بب یخوش يرو ستین

 .کوتاه اومد یزندگ يتو یفقط کم ،یبخاطر اون بشه کم دیاش. گناهیرادمهر ب. نمیتاوانش رو بب دیبا

هم  یمانیخانم سل يها شیآزما. سر کار ادیشده بود و نتونسته بود ب ضیمر یمانیکه خانم سل شدیم يروز چند

وقت اضافه کار  ریتا د نیبدم، بخاطر هم لیرو تحو جیو نقص نتا بیع یدوست داشتم ب. افتاده بود گردن من

من تازه کار سخت بود و با کمک  يها برا شیاز آزما یبعض. برسونم يموندم تا پروژه رو طبق زمانبند یم

ساعت حدود هشت بود و از . بودم، تونستم انجامشون بدم دهیآزمون ارشد خر يکه داشتم و برا ییکتاب راهنما

چون فاصله خونه تا  یول. دنبالم  ادیبابا زنگ زد و گفت که م. کرده بود دنیشروع به بار کسرهیصبح بارون 

زدم  شگاهیخسته و کوفته از آزما. رسونم یوبا آژانس خودم رو م ادیب ستیبود گفتم که الزم ن ادیمحل کارم ز

شل و ولم،  يگام ها يصدا. ساختمون نبود يکس جز من و نگهبان تو چیه. تا سوار آسانسور بشم رونیب
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تخته سنگ بود انگار و به  هی ینیسرم بود ، به سنگ يکه از صبح رو يمقنعه ا. شکست یسکوت سالن رو م

بودم و  دهیترس کمی. نیزم يبا پاهام گام گرفته بودم رو. دکمه آسانسور رو زدم و منتظر شدم .اوردیم شارسرم ف

باال  بود که بالخره آسانسور نواختمیکه م یتمینگاهم به کفشهام و ر. به ترسم غلبه کنم خواستمیم ينطوریا

 دمیکش يبلند غیج. ستهیک بود قلبم بایآسانسور نزد يجفت کفش مردونه تو هی دنیدر که باز شد با د. اومد

دستم رو . شهیهم باعث ترس م هیسا هی دنید ست،یجز تو ن یکه کس یگمون کن یسکوت مطلق، وقت يتو.

 رعاملیرستگار، مد يآقا. ابت موندنگاه اخم الود رستگار ث يکم کم سرم باال اومده و رو. قلبم گذاشتم يرو

 ن؟یکنیم کاریچ نجای، شما ا يخانم سپهر: که به چهره داشت گفت یو اخم تیشرکت با جد

در .  شمیو وارد آسانسور م کنمیزود دست و پام رو جمع م یول کنهیمضطربم م یو حالت چهره اش کم لحن

امروزم مجبور شدم . دمیکاراشون رو من انجام م. چندروزه کسالت دارن یمانیخانم سل: گمیکه م شهیبسته م

 .بمونم شتریب

 . کنهیم دایدست دارم سوق پ يکه تو یو نگاهش به سمت کتاب دهیتکون م دنیفهم یبه معن يسر

 ن؟یامتحان ارشد بد نیخوایم -

. که بتونم ادامه بدم ستمین نمطمئ یلبم جا خوش کرده ول يکه ناخواسته رو يو لبخند ارمیرو باال م کتاب

و  شمیهول م کمرتبهیدونم چرا  ینم.رمیبگ یمرخص ادیطول هفته ز يکه تو دهیاجاز نم میکار طیچون شرا

 .  رمیگیم ککتاب کم نیاز ا شایانجام آزما يبرا: گمیو م کنمیم میکتاب رو پشت سرم قا

 .يدرست شد؟ نادون مغز نخود زیهمه چ يکرد میحاال کتاب رو قا. کنمیهم از عکس العملم تعجب م خودم

صورتش جا  يلبخند رو هیشب يزیکه چ نمیب یکه رستگار رو م کنمیذهنم دارم خودم رو بازخواست م يتو

 ؟ يادامه بد يخوا یباور کنم که نم یعنی: گهیخوش کرده و م

 ! گه؟یحتما شک کرده د يارشد کرد دنیکه بعد از شن یدختره نادون با اون خنده و ذوق خوب

. رو ندارم تشیموقع یخوب دوست که دارم بخونم ول: اومده رو جمع و جور کنم گفتم شیپ تیوضع نکهیا يبرا

 ستمیهم ن ناینور و ا امیاهل دانشگاه ازاد و پ. تونم کالسارو شرکت کنم یمن که تا عصر سرکارم، نم یعنیخوب 

 .معتبر باشه يجا هیاز  رمیگیکه م یدوست دارم مدرک یعنی. 

 دمیکه د دمیکش یقیتا حرفم تموم شد نفس عم ارمیسر هم حرف زدنم باعث شده بود که نفس کم ب پشت

دو طبقه  دیحاال با شهیآهم بلند م نگیپارک دنیو با د شهیدرب آسانسور باز م.  کنهیداره نگاهم م نهیدست به س

ادامه  یتونیم ياگه بخوا: گهیو م شهیم ادهیرستگار پ ياقا. رفته بود که دکمه همکف رو بزنم ادمی. باال  رفتمیم
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پروژه ها رو سر  شیشرط که آزما نینداره البته به ا یرفتن مشکل یساعت یدو روز در هفته مرخص یکی. يبد

 .یوقت برسون

کارم  که از یچند ماه نیا زد؟یحرف رو م نیاون بود که ا. شمیو از آسانسور خارج م کنمیبه رستگار نگاه م ناباور

مداوم  ضیتعو نیا یحت. ادیرفتن پرسنل خوشش نم یاز مرخص ادیمتوجه شده بودم که ز گذشتیشرکت م يتو

خوشحال شده بودم که  یلیخ. دادیم یهاش که عمرا مرخص یچون به منش. علت بود  نیهم به هم یمنش

 هیمثل  شیکه تا چند لحظه پ ییپله ها. چشمش فرار کنم ينشده از جلو مونیدادم تا از حرفش پش حیترج

کردم و از شرکت  یبا نگهبان شرکت خداحافظ ییکردم و با خوشرو یط یغول ترسناك بود برام رو با خوشحال

هنوز . کنم يرو ادهیتا خود خونه پ تونستمیم دیباریکه نم نم م یونبار ریگرفته بودم که ز يانقدر انرژ. رونیزدم ب

 . جدا کرد دمیکشیم ندهیا يکه برا ییمنو از نقشه ها ینیق ماشبو يچند قدم نرفته بودم که صدا

 .که متوجه دکتر رستگار شدم زنهیکه بوق م هیک نمیبب گردمیبرم

 .رسونمتونیم دییبفرما -

 .کنم يرو ادهیپ یکم خواستمیم. ممنون  -

 .دیمناسبه؟ لطفا سوار ش يرو ادهیپ يوقت ساعت به نظرتون برا نیا: به ساعتش انداخت و گفت یاخم نگاه با

. درب عقب رو باز کردم و نشستم . بود  نیماش يجلو یصندل يرو فشیک. گذاشت یمخالفت نم يجا تحکمش

 .نیآژانس نگه دار هیلطفا کنار . شهیبه خاطر من دور م رتونیمس: گفتم

 .بله: به من انداخت و گفت  نهیآ ياز تو يجد نگاه

 یبا تشکر کوتاه. دارهیآژانس نگه م هیکه کنار  کردمیاطراف نگاه م يغازه هاو م ادهیپ يسکوت به عابر ها يتو

نه به اون همه اصرار . داره یکال مشکل روان نیا. شه یو با سرعت دورم دهیتکون م يفقط سر یول شمیم ادهیپ

 نیسمت آژانس و سوار ماش رمیو م گمیم یالیخ یب. سرعت رها کردن و رفتنش نیوقت بودن و نه به ا ریبه د

 .در حقم کرده یچه لطف رعاملمونیکه مد گفتمیبه همه م دیبا. تا برسم خونه شمیم

 دنیبا د یقیشرکت صدا کرده بود و هر کس به طر يبمب تو هیمن مثل  لیو ادامه تحص یاجازه مرخص خبر

همه بهم متلک  بایتقر گهید. کرد ینم یلطفها در حق کس نیدکتر رستگار از ا. دادیمن واکنش نشون م

اما . صادر شده میاجازه مرخص یداشتم و االن هم بواسطه همون پارت یاستخدام پارت يکه حتما برا نداختنیم

دکتر  شیخوبه که فکر بکنن خرم پ گفتمیو م شدمیذهنم بدجنس م يتو یگاه. کردمیم يمن از دکتر طرفدار

ثبت نام  يزود کارها یلیخ. بردنیازم حساب م هیخودم هم بهتر بود و بق يکار تیموقع يبرا ينطوریا.  رهیم
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 يبدون استرس تو. بدون کنکورش بود لین ادامه تحصینخبه بودن هم يدانشجو یخوب. دانشگاهم انجام شد

مدت دکتر رستگار رو  نیا. ها رو برسونم شیشرکت تا آزما موندمیوقت م ریتا د یگاه.  کردمیکالسها شرکت م

سهام شرکت رو داشت و االن خارج از  نیشتریپدرش ب. رفت و آمد به خارج از کشور بود يمدام تو. بودم دهیند

پدر و  دنیرفت و آمد ها هم بخاطر د نیهم. شرکت رو به دست پسرش سپرده بود اریو اخت کردیم یزندگ رانیا

 کایآمر يدانشگاه ها نیاز بهتر یکیاز  تیریمد يدکترا. حرف نداشت تشیریدکتر رستگار مد.گزارش کارش بود

باعث شده بود که  شاعتماد به نفسش در مقابل کارمندا. سازمان دنیباال کش يبرا دهیا یدستش بود و کل يتو

 یکس کدورت چیه.بود يکارش حرفه ا ي، تو شیاخالق خشک و رسم يسوا. داشته باشن مانیهمه بهش ا

 جادیاهل ا. تا انجام بدن خواستیم هیکه انتظار داشت از بقرو  يزبان کار نیبا بهتر شهیهم. ازش نداشت 

 کردیبا احترام با همه برخورد م. هیط حرفه ایمح هی يتو یمیفان نبود و نشون داده بود که اهل کار ت طیمح

براش احترام قائل  يادیدلم ز يباعث شده بود که تو کیکوچ يها تیخصوص نیا. با مستخدم شرکت یحت

 .باشم

 یکه گاه ییتا جا شدیها داشتم اضافه م شیکه از آزما یو هر روز به دانش رفتیم شیخوب پ یلیخ دانشگاه

 يا جهیبه نت یاونروز هم اتفاق. دیرس یبه ذهنم م ییها دهیا نییپا ییبا درصد خطا جیبهتر شدن نتا يبرا

 یرو تکرار کرد و وقت شیکه متوجه شد، آزما یمانیخانم سل. کمتر بود شهیبرخورده بودم که درصد خطاش از هم

خواستم  ینم یخوشحال بودم ول. دلم نبود يدل تو. تیریرفت سمت اتاق مد یبدون معطل دیرو د یعال جهینت

 یشرکت رو م ياز باتجربه ها یچپ چپ بعض ينگاه ها یمخصوصا وقت. بد بشه  نیاز ا شتریرابطم با همکارا ب

: و گفت دیصورتم رو بوس یبا خوشحال. برگشت یمانیکه خانم سل ادمنشون د شیخودم رو سرگرم آزما.  دمید

 . نتیبب خوادیدکتر رستگار م

 داره؟ کارمیبهش؟ چ نیگفت یچ: گرفته بودم گفتم استرس

 .دهیبهت م یقدر بدون که خبر خوب نیهم. یشیمتوجه م يبر. زمیعز یچیه -

 يکنجکاو بچه ها يدر مقابل چشمها. کرد یاسترس رهام نم دمید یتا دکتر رو نم یآروم گرفت ول یکم دلم

 .رفتم سمت اتاق دکتر رستگار شگاه،یآزما

 .قرار داد ریرو تحت تاث ندمیو آ یاتاق کل زندگ يرد و بدل شده تو مکالمه

تو که . درست کنه  زویمگه رادمهر بتونه همه چ. خوشحالم یلیبه خدا خ. نیپس اومده که از نو شروع کن: ژاله

 ه؟یچ مشیتصم نمیحاال بگو بب.یکن ینم یتالش چیه
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 .دونم ینم: گمیم تورهیطور که نگاهم به مان نیخورم و هم یم مییچا ياز فنجو یکم

 نزده؟ یحرف یعنی.  یدون یکه نم یچ یعنی -

قرار شد چند . شگاستیآزما يکارها ریگیپ. دمشیند گهید میو حرف زد دمشیرستوران د يکه تو ياز اونروز -

 .میحرف بزن مونیو بعد در مورد تصم میفکر کن يروز

فقط بردتش  دهیبعد چند سال زنش رو د. بخار یب نقدریآدمم ا: گهیو م ندازهیم زیم يرو جیبه نتا ینگاه ژاله

 ؟یچیه يناز هی. یبوس هی یسال جدهیه يعمل باال هی. رستوران

 گم؟یم راهیمگه ب ه؟یخوب چ: گهیکه م کنمیاخم و عتاب نگاهش م با

 يعاد تتونیموقع دونمیکردم وگرنه م یشوخ: گهیبوسه و م یکه گونم رو م شمیگم و سرگرم کار م ینم يزیچ

 .من يبدطور زوم کردن رو نایمن برم به کارم برسم که دورب. ناراحت نشو.  ستین

درست بشو  یول رمیبا نرم افزار کلنجار م یکم. رهیگیپشت دستگاهش قرار م رهیو ژاله م کنمینثارش م يا ونهید

 رییکه الزم بود تغ یحرف زدم و نکات شیبانیصدبار تا حاال با مسئول پشت. و درشته زیر يپر از اشکالها. ستین

 گهینرم افزار د نیکار کردن با ا. فالح شیبرم پ ات شمیبلند م. بازم مشکل داره یکنه و اصالح بشه رو گفتم ول

 شه ینم خوامیکه م يزیمن و چ يمتوجه حرفها قیدق بانشیمخصوصا که پشت. واقعا برام سخت شده بود

 نیا. دهیبهم م يحس بد زشینگاه تند و ت. کرده يکه بازم خرابکار نمیب یرو م يدیکه برم که سع شمیم بلند

ها رو اشتباه انجام داد و  شیبار آزما نیکه اومدم و چند یاز روز اول! دونم؟ یبا من داره رو نم یدختر چه دشمن

گزارش همه رو به فالح  کنهیتصور م یعنی. دمیمن راپورتش رو به فالح م کنهیفالح مواخذه اش کرد ، گمون م

از  الیخ یب. مونه یکار ها واسم نم نیا يبرا یدارم که توان یذهن يریدونه که من اونقدر درگ ینم. دمیم

. اونجاست ادیرادمهر به احتمال ز ادیم ادمیکه  رسمیم تیریمدقسمت  يا شهیپشت درب ش.  شمیکنارش رد م

دو دل وسط راه . رهیگیحرصم م وفتمیکار کردن دوباره با نرم افزار که م ادی یلرفتن بشم و الیخیب خوامیم

 .سالم: گهیو م ندازهیمن م یبه چهره عصبان ینگاه. شمیم ریو غافلگ رونیب ادیکه رادمهر از در م ستادمیا

: گهیکه م گمیم یلب ریسالم ز. رفت سالم کنم  ادمینگاهش شدم که  ریکه انقدر درگ کشمیخودم خجالت م از

 شده؟ يزیچ

 نه چطور؟ -

 .ناراحتت کرده يزیچ دهیچهره ات نشون م -

 .مشکل دارم دینرم افزار جد نیبا ا یکم ستینه مهم ن. اها -
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 حلش کنم؟ تونمیمن م -

 .دونم ینم: گمیو م ندازمیباال م يا شونه

 ستمیپشت س يایب يخوایم: گمیدنبالش و م رمیدستپاچه م. شگاهیسمت آزما رهیو م دارهیاز من قدم برم جلوتر

 من؟ 

 ؟يدار یاره مشکل: گهیو م کنهینگاهم م يو جد گردهیبرم

 .به فالح بگم بعدا حلش کنه تونمیم. نداره یصورت خوش ینه ول: گمیم کالفه

.  رمیحرف پشت سرش م یب. شگاهیسمت آزما رهیکه بازم م نمیبیم یول گهیم يه اباش شهیمثل هم خونسرد

 ریز. کننیو سالم م شنیبه احترامش بلند م یکی یکیبچه ها . شهیم شگاهیوارد آزما. داره يا گهیحتما کار د

. کنهیمشغول کار صحبت م يها چهو با ب گردهیدور تا دور سالن م. رمیگیجا م زمینگاه کنجکاو ژاله، پشت م

 شهیکه به تن داره از هم يبلند يپالتو. شهیم يمحمد يو مشغول صحبت با آقا ستهیا یم يمحمد زیکنار م

 یعنی. کنهیکه قلبم رو از جا م هیچ یحس حسادت لعنت نیدونم ا ینم. با جذبه و جذاب. ترش کرده پیخوشت

 چند سال به من وفادار بوده؟  نیا

 کنمیها رو باز و بسته م لیفا یهدف خاص چیه یب. علت دلخور و ناراحت شدم یب. رمیگیرو از رادمهر م نگاهم

دستگاه ها چقدر  نیهر کدوم از ا يبرا دیدونیم: گهیم يدیرو به سع تیشنوم که با جد یرادمهر رو م يکه صدا

 کمی. مونه یباشه کل پروژه لنگ من اگهبه ظاهر ساده  کیدستگاه کوچ نیاش، هم نهیاز هز يشده؟ جدا نهیهز

 . شما بودم يهستم بارها شاهد سهل انگار نجایکه من ا يچند روز نیهم. نیکارتون دقت کن يرو شتریب

. گفتم يزیبازم من چ کنهیمن ، حتما فکر م يخدا. رهیگینگاهش رو سمت من هدف م نهیبا اخم و ک يدیسع

رادمهر . گرونیکار د يمن حوصله خودم رو ندارم چه برسه به دخالت تو. دمیخودم رو سرگرم کارم نشون م

 . دفتر يبره تو گهیساعت د میکه ن خوادیازش م

بره دفتر و بعد  خواستیبهتر بود که ازش م دیشا. شنومیکه م هیزیچ نیمحکم رادمهر آخر يقدم ها يصدا

راحت شد ؟ دلت  التیخ: و گفت زمیمد کنار ماو عیسر يدیفکر بودم که سع نیهم يهنوز تو. کردیمواخذه اش م

 خنک شد؟

 یفهمم چ ینم: سرم رو بلند کردم و با اخم گفتم. بلند بود که همه رو متوجه ما بکنه يبه اندازه ا صداش

 .یگیم
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 یکن ينقش باز یهر ک يبرا. یهست یچه جور آدم دمیفهم يکه اومد یاز روز اول: گفت تیو عصبان غیج با

 .یتون یمن نم يبرا

زن چطور داره با حرفاش  نیکه ا دمید یساکت نشسته بودم و م. همه دورمون جمع شده بودن گهید حاال

 یچه خبرته صداتو انداخت: گهیشنوم که م یژاله رو م يصدا.تونستم واکنش نشون بدم ینم یول کنهیسرکوبم م

 ؟يدار نیریش کاریحالتو گرفته چ گهینفر د هی يتو اشتباه کرد. رو سرت

 ریکه ز دونمیمن م یشه ول یهمکالم نم یبا کس. خودش رو ساکت و مظلوم نشون داده . نهیسر ا ریهمش ز -

 . زنه یرو م هیآب بق ریز یرکیز

 .حرف دهنت رو بفهم: ژاله

 .داره نیریبه ش یچه ربط ایکوتاه ب: موحد

 کردمیم يهر چقدر من دور. رو نداشتم يدیسع يتهمت ها و حرفها نیتحمل ا. و پام سست شده بود دست

بودم، همون که انقدر با اعتماد به نفس قدم  شیچند سال پ نیریش خواستیدلم م. ومدیبال سرم م شتریب

شکسته،  نیریش نیا یول. کرد با لحن بد باهاش حرف بزنه  یجرات نم یزد که کس یو حرف م داشتیبرم

.  کنهیمداخله کردن و گفتن که اشتباه م ونیاز آقا يچند نفر. نکن يتندرو هیبق دادیخودش با سکوتش اجازه م

حرفها در مورد همکارت درست  نیزدن ا. نبوده يکار خانم سپهر: که گفت دمیرو شن يمحمد يآقا يصدا

و  يگفتن از آن نترس که ها میاز قد: اما صداش باالتر رفت و گفت. خواست تمومش کنه يدیو از سع ستین

 . هو دارد از آن بترس که سر به تو دارد

 يزیبازنده چ هی. قلب شکستم توان مبارزه نداشت. بلند کردن سرم رو نداشتم يرو. کرده بود خیدستم  رسما

 يصدا. زن نیا یرحم یهمه ب نیاز ا. متشنج فرار کنم طیمح نیبلند شدم تا از ا. از دست دادن نداشت يبرا

 .کرد خکوبیرو به سمت در مبلند و محکم رادمهر همه 

 سرتون؟ يرو نیندازیشرکت من صداتونو م يبه چه جرات تو يدیخانم سع: رادمهر

 . دمیشن زویمن همه چ نیبگ يزیچ ستین يازین: بزنه که گفت یاومد حرف يدیسع

 .حساب هیتسو يبرا نیریو م نیکنیرو جمع م لتونیاالن وسا نیهم: گهیتر و م کینزد ادیو بعد م کنهیم یمکث

 رستگار يآقا یول: شد و گفت ریاشکش سراز يدیسع

 .بشنوم یحیخوام توض یگفتم؟ نم یچ نیدینشن: و گفت دیحرفش پر ونیم رادمهر
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اتاق من کارتون  يتو نیایشما هم ب: لحظه آخر برگشت سمت من و گفت يرفت و تو یبه سمت در خروج بعد

 .دارم

پشت دستگاه هاشون  یکی یکیهمکارا . کنم کاریرو جمع کرد و من مونده بودم که چ لشیتند تند وسا يدیسع

 . کنم کاریجا گرفتن و من مونده بودم که چ

دستم رو از دست ژاله . اتاق رادمهر يتو رفتمیم دیبا. زدم رو گرفت تازه به خودم اومدم خیژاله که دست  دست

 يرابطه ا هی دمیفهمیم دیبا. خراب کهیزن: گهیم يدیه سعلحظ نیآخر يسمت در که تو رمیو م رونیب کشمیم

 .هست  نتونیب

 ينشون بدم صدا یواکنش نکهیقبل از ا. واقعا برام سخت بود گهیحرف د نیتحمل ا. پرهیرنگ از رخم م رسما

 یکه صداش رو م یزن. ستیدرست ن یوسط ک نیمشخصه ا. حرف دهنتو بفهم: گهیشنوم که م یژاله رو م

 .هی، کامال مشخصه چطور آدم کنهیم ییآبرو یسرش و ب يندازه رو

شه جمع  ینم گهیبشه رو د ختهیکه ر یآب یول رهیگیدلم آروم م کنهیژاله ازم دفاع م نکهیاز ا. شهیخنک م دلم

خودم  يبرا يزیلحظه جز نجابت دلم چ نیکه تا ا یمن يبرا. بود نیسنگ یلیخ یلیخ يدیحرف سع. کرد

که داشتم  يزیبودم و تنها چ ادهرو از دست د میزندگ ي، همه عشق و آرزوهام و لحظه ها اهامیهمه رو. نداشتم

باال سرم  يگرفتم که خدا ادیهمه رنج  نیبعد ا. رونیب زنمیو از سالن م شمیپر از بغض م. نجابت بود نیهم

در رو باز . ییسمت دستشو رمیم. باال سرم يبه خدا کنمیپس واگذارش م. رهیگیخوب تقاص هر کس رو ازش م

که  دونمیم. نهینب یتا مقاومت شکسته شدم رو کس کنمیقفل م شتدرو از پ. داخل کشمیو خودم رو م کنمیم

اما .  رهیگیحقم رو بهتر از خودم م ستمیهست که من ن ییژاله جا یکه وقت دونمیم. ژاله االن گرد و خاك کرده

تحمل  نویبدتر از ا يتهمت ها یزمان هی. من باختم .نکن تیکه ژاله بخاطر من خودت رو اذ گفتمیکاش بهش م

 يبرا دیبا. رادمهر منتظر منه. کنمیدلم رو سبک م یکم هیبا گر. تو به فکر خودت باش و منو رها کن.  مکرد

چند تا . کوبهیصورتم م يو من گذشته رو تو زنهیکه رادمهر م ییروبه رو شدن با حرفا. بزرگتر آماده بشم ينبرد

مهندس فالح . تیریسمت اتاق مد رمیم.  کنمیو با دستمال صورتم رو خشک م زمیریصورتم م يمشت آب رو

 . و ناراحته یعصبان یلیخ: گهیو م دهیتکون م يسر. سمتم ادیو م زنهیکه از اتاق م نمیب یرو م

پشت  ستادهیا. شمیو وارد م زنمیدر اتاق رو م. سمت در رمیم یتوجه به منش یو ب کنمیلب زمزمه م ریز یدونمیم

. بهم شهیم رهیموهاش و خ يتو کشهیپنجه م یمن عصب دنیبا د. کنهیرو نگاه م توریمان يو داره تو زیم

دوست دارم مثل . گلوم پر از بغضه. دارمجلوتر رفتن ن يبرا ییو نا ستادمیپشت در اتاق ا. حرف داره ینگاهش کل
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رادمهر . کنم دایآرامشم رو پ خوادیدلم م. بذارم  نشیس يدوست دارم برم جلو و سرم رو رو.  میگذشته باش

 .نیبش ایب: گهیم

نگاهمون هنوزم به .  دمیم هیمبل تک یسرم روبه پشت. نمیمبل بش يتا برم و رو دهیبهم جون م مشیمال لحن

 . همه

 يپا يرو ندازهیچپش رو م يپا. نهیشیمن م يروبرو قیو دق شهیبلند م. موهاش يتو کشهیدست م یعصب

 ؟يفکر کرد شنهادمیبه پ: گهیراستش و م

نگاه . نه ایازم بپرسه در مورد خودمون فکر کردم  نکهیرو داشتم جز ا یانتظار هر حرف تیموقع نیا يتو

 .خوادیخسته ام دلم آرامش خونمون رو م: گهیم نهیب یپرسشگرم رو که م

سرم رو به جهت . ادیم نییپااز گونه سمت راستم  یقطره اشک سمج. دمشیکه من به اتش کش يا خونه

 .خوادیمنم دلم آرامش م: گمیو م نهیب یضعفم رو نم نیاز ا شتریتا ب کنمیمخالف کج م

 .خونه خودمون میبر. تهران میبرگرد خوامیم. شهیتموم م نجایکارم ا گهیچند روز د -

 ؟يخوایاز من م یچ:  گمیو م کنمینگاهش م ناباور

 .یکنارم باش خوامیازت م -

 .ستمیگذشته ن نیریاون ش گهیمن د -

 یلیکه خ دمیاون زن در موردت اون حرفا رو بزنه فهم ياجازه داد یمگه من همون رادمهرم؟ امروز وقت -

 .میمثل قبل کن زویهمه چ میتونیم. ستمین دیاما نا ام. يعوض شد

 .یگفتیم گهید زیچ هیاون روزا  ادمهی -

 .که وارد اتاق رادمهر شدم  يروزبه گذشته و  گردهیاراده برم یب ذهنم

. سمت در  گردهیو برم ارهیم رونیب یدکتر رستگار از کتابخونه گوشه اتاق، کتاب. کنمیو سالم م شمیاتاق م وارد

 تو؟ نیایچرا نم: گهیم ستادمیحرکت منتظر ا یو به من که ب کنهیسالم م

 .لطفا نیاون درم ببند: گهیکه م شمیاتاق م وارد

 ینم. اضطراب دارم . دستشه  ينگاهش هنوز به کتاب تو. رهیگیجا م زشیپشت م. بندم  یو در رو م گردمیم بر

 تیمطالعه به چشم داره که جذاب یمربع نکیع. حرکت منتظر حرف دکترم  یب. داره کاریدونم دکتر باهام چ

 .لطفا دینیبش: گهیم. دهیبهش بخش یخاص
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. باعث شده که مرتب پاهام رو تکون بدم میدرون شیتشو. نمیشیم زشیمبل به م نیتر کینزد يو رو امیم جلو

که راجع به  نیایگفتم ب: گهیوم کنهیهم گره م يدستش رو تو. بنده  یو کتاب رو م کنهینگاهم م یچشم ریز

 .کارتون باهاتون صحبت کنم

منتظر . دهینشون نم نویچهره اش که ا یول. هیانجام ندادم عصب نیها رو به روش روت شیآزما نکهیاز ا حتما

 .نیکار کن شگاهیآزما يخوام تو ینم گهید: گهیادامه حرفشم که م

 ریخواستم کار شما رو ز یبخدا من نم: گمیو م ارمیسرم رو باال م. کردن یمن خال يآب سرد رو وانیل هی انگار

راه رو هم امتحان کنم  نیا نکهیا. بود که فکرم رو مشغول کرده بود  یچند ماه شیآزما نیانجام ا. سئوال ببرم

 .انجام دادم یقبل شدههاتون رو با روش ثبت  شیمن همه آزما. دیبه ذهنم رس کدفعهی

روش گرفت و  يسکوت جلو یبه من انداخت و دستش رو به معن یکه با اخم نگاه کردمیم هیتوج کسرهی من

 ه؟یچ يبرا حاتیتوض نیاالن ا: گفت

 .کردم تا امروز کارم رو درست انجام بدم یمن سع: روش بشکنه گفتم يکه ممکن نبود جلو یو بغض ینگران با

 . نجایا نیایازتون خواستم که ب نیبه خاطر هم -

 شهیعجول بودن هم نیکار کنم؟ ا شگاهیآزما يخواد تو ینم گهید گفتیبودم؟ پس چرا م دهیدرست شن واقعا

 . گرفتیحالم رو م

رو نداشتن  نیعلم و شهامت ا یشرکت ما کار کردن ول يهمه سال برا نیها ا یلیخ.  میمن از کارتون راض -

کارو  نیاونوقت شما ا. کنن دایرو پ نییپا يبا درصد خطا نینو يروش ها. به ما اضافه کنن يزیچ هیکه 

خوام  ینم گهید. و پژوهش العهمط يبرا دمیاتاق به شما اختصاص م هی. کنم تیازتون حما خوامیمنم م. يکرد

 .نیانجام بد نیروت يکارها 

. انجام بدم یپژوهش يقرار بود کارها. شدیمحسوب م یارتقا شغل هی نیا یعنی. رستگار بودم يصحبت ها مات

و  زنهیو ورق م دارهیکتابش رو برم يجد. کنمیآرزوهام بود؟ ناباور به دکتر نگاه م نیاز بزرگتر یکیکه  ییکارها

 .یبه نحو احسن استفاده کن ارتهیکه در اخت یبهتره از فرصت. ستمین یمن اهل دادن فرصت دوباره به کس: گهیم

 .کردم یمگه تا االن کوتاه: گمیم دلخور

 .ختهیر گهید زهیکه بر یآب. کنمیم يریجلوگ شامدیاز پ فتهیب یاتفاق نکهیمن قبل از ا: گهینگاه کردن م بدون

. ذارمیکار م نیا يبرا هیوقت و سرما یبدم و کل لیباهاشون جلسه تشک دیبا. ممکنه مخالفت کنه  رهیمد ئتیه

 .یپس توقع دارم که کارت رو خوب به ثمر برسون
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 .مطمئنم  يانجام بد يخوایکه م ياالنم به کار نیهر چند از هم: دهیکه ادامه م دمیبه حرفاش گوش م متفکر

 يلبخند. شدیآب م لویک لویدلم ک يقند تو. کارش حرف نداشت یعنی کردیم دییرو تا یدکتر رستگار کس یوقت

 .دیبر دیتونیم: گهیو م شهیسرگرم کارش م. تونم کتمان کنم  یرو نم شهیم دایلبم پ يکه رو

 .گمیقبال هم گفته بودم بازم م. نیبش مونیذارم از اعتمادتون پش ینم: گمیو م کنمیو تشکر م شمیم بلند

کارم رو به  ينظارت رو مایرستگار مستق. رونیب زنمیاز اتاق م یکوتاه یو با خداحافظ دهیتکون م يسر رستگار

. دل شدم و رفت یدل غافل ب يا دمیکه د دمیرس ییو به جا شدیم شتریارتباطمون روز به روز ب. عهده گرفت

 يشد که رستگار حدود دو هفته برا شتریب یخواستنم زمان.  دیکوبیم شهیقلبم محکم تر از هم دنشیبا هر بار د

 . دمیفهمیرو تازه م یدلتنگ يمعنا. کشور رفت به خارج از يکار

 یم نهیآ يو جلو ذارمیمطالعه م زیم يکتاب زبان رو رو. بود و وقت کرده بودم که مطالعه بکنم لیتعط روز

 ادیرستگار م ریتصو. گهید يبه جاها زنهیم زیاما ذهنم گر.کنمیگرفته بودم رو تکرار م ادیکه  یو مکالمات ستمیا

که  یتیرضا. که نادر بود يلبخند. م زده بودیگزارش کار مداوم چند هفته ا دنیکه بعد د يذهنم و لبخند يتو

 یلیخبرش رو که به مامان و بابا دادم خ. دستور داده بود که حقوقم رو هم باال تر ببرن . دادیکمتر بروز م

. پدر و مادرم بود  نیکه ب یبود تفاوت نیا .هامییحقوقم ذوق داشت و بابا بخاطر توانا يمامان برا. خوشحال شدن

 . کردنیم دایکنار هم معنا پ یمخصوصا وقت. رو دوست داشتم  اشونمن همه تفاوته

 نمیبیو شهرام خندون رو م زنمیرو کنار م اطیپرده ح. هال يتو رمیو م کنمیزنگ خونه از اتاقم دل م يصدا با

 .مونمیو منتظرش م کنمیدر هال رو باز م. شهیرد م اطیاز ح یکه با کارتن

کنم  تشیاذ نکهیا يبرا یول هیچ دونستمیاز همون لحظه اول م.  شهیتا بناگوش باز م ششین نهیبیکه م منو

 ه؟یچ نیا: گفتم 

 .حدس بزن -

 .ندارم یحدس -

 .لپ تابت اومده ریبگ ایب -

 .من چرا؟ مبارك صاحابش: گمیو م ندازمیباال م يا شونه

 يبرا. دمت گرم: گهیچشماش مشخصه م ین ین يکه تو یو بعد با ذوق ندازهیبه کارتن م ینگاه جیگ یکم اول

 ؟يدیمن خر
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بود رفته بودن  ضیپسرخاله بابام که مر دنید يمامان و بابا برا. سمت آشپزخونه رمیو م دمیتکون م يسر

 یلیخ: گهیبوسه و م یآشپزخونه و گونم رو م يتو ادیبا عجله م. میخونه تنهابود يما تو. ادتیع مارستانیب

 . به خدا يمرد

من .  يخودت مرد. ياه باز که لوس شد: گمیکنم و م یبوسش رو پاك م يبه گونم و جا کشمیاکراه دست م با

 .هم زنم یلیخ

 .یتو بگ یهرچ: گهیو م کنهیو چسب کارتن رو باز م دارهیبرم يمن کارد يتوجه به حرفا یب

روش  يجور.  ارهیشهرام لپ تاب رو از کارتن در م.  نمیش یعقب و م کشمیآشپزخونه رو م یصندل یخوشحال با

حقوق بابا کفاف  یلپ تاب بخره ول هیبراش  گفتیماه ها بود که به بابا م. با ارزشه زیچ هیانگار  کشهیدست م

به بابا کرده باشم خودم  یکمک نکهیا يراب. براش بخره دیع يایو مزا يدیداد و بهش قول داده بود با ع ینم

پارسال رو با لپ تاب بدرد . داشت  ازیلپ تاب ن هیبود و به  وتریبالخره سال سوم کامپ. دمیشهرام خر يبرا

با  ستمیس هیتر شده بود به  يسر کرده بود و حاال که درسش جد میگذاشته بود مبوینخوره من که اسمش رو ج

 .داشت ازیو مشخصات باال ن کیگراف

 .هیعال یگفتیم شهیکه هم دمیرو خر یخوبه؟ همون: گمیکه م شهیمشغول کار با لپ تاب م.  ادیباال م ندوزیو

 .ستهیب. برهیکف همه بچه ها م. هیادیاز سرمم ز: گهیم اقیاشت با

 تیبلند شم باز کنم که با جد خوامیم. ادیزنگ در م يصدا. میحد خوشحالش کنم راض نیتونستم تا ا نکهیا از

 .نیتو بش.کنمیمن باز م: گهیو م شهیبلند م

 نیداشتن چن یزمان هی. ندازمیبه صفحه لپ تاب م ینگاه. برمیلذت م کنهیخرجم م شهیکه هم یرتیغ نیا از

که چقدر ارزوهام  دمیفهمیدفتر داشتم م يوان توپ تو نیاول ا هیاالن که  یخودم بود ول يآرزو یستمیس

 زیاز پشت م. و بابا اومدن انکه مام فهممیشهرام از لپ تاب و صحبتش م فیتعر يبا صدا. تهیبه واقع کینزد

 زنهیشهرام کنارم م.  کنهیو تا م دارهیمامان چادرش رو از سر برم. چارچوب در آشپزخونه يتو رمیو م شمیبلند م

 .شور بچه يدار ولیا: گهیم رهیگیقرار م ستمیپشت س نکهیو به محض ا شهیو وارد آشپزخونه م

 .دمیهال و به مامان و بابا سالم م يتو رمیم

 .سالم مادر: مامان

 .دمیخریبراش م دیخودم تا ع. دستت درد نکنه دخترم. سالم: گهیو م کنهیم زونیکتش رو آو بابا
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گفتم . ادهیمن که حقوقم ز یول يبهترش رو بخر یتونستیشما م دونمیم: گمیبه غرور بابا برنخوره م نکهیا يبرا

 .داداشم بخره يهم برا هیهد هیبذار 

 .بده مادر رتیخدا خ: گهیم. کنه  زونیکمد آو يتا تو برهیچادر تا کردش رو م مامان

 ندهیاز آ یکس. حقوقت رو پس انداز کن دخترم: گهیو م نهیشیمبل م يو رو دارهیرو برم زیروز م يروزنامه  بابا

 .خبر نداره

 .چشم بابا:  گمیوم نمیشیمبل م يرو کنارش

 دکتر رستگار از سفر برگشته؟ -

 .ادیب گهیگمونم دو سه روز د. نه  -

 ؟يندار یشرکت، مشکل يتو ره؟یم شیخوب پ قاتتیتحق -

به  یلیهاشون خ یبعض. رمیگیکار باشه از استادام کمک م يهم تو ياگه گره ا رهیم شیخوب پ قاتیتحق -

 . کرده تیرستگارم که همه جوره ازم حما. عالقه نشون دادن قاتیتحق

 .بابت لطفش ازش تشکر کنم خوامیم.  نمشیبب خوادیدلم م یلیخ -

 . ادیب شیفرصتش پ دیبا: گمیم معذب

 روزید: گهیکه م نمیب یراهرو م يمامان روتو. سمت اتاقم رمیو م گمیم يو من با اجازه ا گهیم يدرسته ا بابا

 .زنگ بهش بزن هی.شتیشرکت پ ادیاحتماال فردا ب. ژاله چند بار زنگ زد

ازش استفاد کنم  قاتیتحق يکه رستگار بهم داده بود تا برا یکتاب دنیبا د. اتاقم  يتو رمیو م دمیتکون م يسر

دلم به طپش . که رستگار با اون همه مال و ثروت چقدر با من فرق داره کنمیفکر م نیبه ا. فکر يتو رمیبازم م

 ده؟ینشون م یچه واکنش نهیرو بب مونیو زندگ دهه رستگار خانوااگ. روزام نیا بیو غر بیاز افکار عج فتهییم

 فکر کنم؟ زایچ نیبه ا دیبه هم داره؟ اصال چرا با یما اصال ربط يایدن

. شرکت ادیکه گفت امروز حتما م دمیو ازش درمورد رستگار پرس دمیآسانسور د يتو يرستگار رو یمنش امروز

رو  ستمیو س شمیوارد اتاقم م. شرکت بدون حضورش، خوب نبود نروزایا. ته دلم از اومدنش خوشحال بودم

 دنمید يبرا یکه خانم گهینگهبان م. خورهیاتاقم زنگ م ینشدم که داخل قاتیتحق ریهنوز درگ. کنمیروشن م

 .دنمید ادیب خوادیکه مادر گفته بود که ژاله م ادیم ادمیو  کنمیفکر م یکم. اومده

 . باال ادیب دیبله ، بذار:گمیم یخوشحال با
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سالم چقدر : رفتم طرفش و گفتم دنشیخوشحال از د. اتاقم يبعد، ژاله با چند شاخه گل اومد تو قهیدق چند

 .ياومد يخوب کرد

 .روتم نگاه نکنم يتو دیبا. بخدا یمعرفت یب: اکراه بغلم کرد و گفت با

 ؟يواسه من آورد: گمیو با خنده م کنمیدستشه اشاره م يتو يگلها به

 .آره کوفتت بشه: گهیو م ذارهیم زیم يرو رو گلها

  دت؟یند دونیباغبون م: گمیو م کنمیسر کوچه کش رفته نگاه م دونیکه کامال مشخص بود که از م ییگلها به

 .حاال قدر ندون. رو کش رفتم  نایا يباز سیبا چه دزد و پل ینه اگه بدون -

 . دستت درد کنه: گمیوم ارمیدر م ییساقه طال تییبسته بسکو هی زمیکشو م يو از تو خندمیم

خوش به . ياستخدام شد ییهلو يچه جا: گهیو م ندازهیبه دور تا دور اتاق م یو نگاه نهیشیم یصندل يرو

 نجا؟یا امیب یمن بش یپارت یتون ینم. حالت

ازش . ذارهیم زیم يرو روها  يچا. اتاق يتو ادیم يچا وانیو خانم نشاط با دو تا ل زننیموقع در اتاق رو م همون

 . رهیو م دارهیبا اصرار برم یکی. کنمیو بهش تعارف م کنمیرو باز م تییبسکو.  کنمیتشکر م

 از مکه اومده؟ ستونییر: گهیو م دارهیرو برم شییچا ژاله

 دونم چطور؟ ینم: گمیتعجب م با

 . قبول گفت ارتیدر بهش ز يآخه نگهبان جلو -

 سمونه؟ییکه ر يدیاز کجا فهم -

بعد که رفت نگهبانتون به . جوون بود  یلیاخه خ. باشه رعاملتونیکردم مد یاصال فکر نم دمشیوهللا من که د -

 .که متوجه شدم گفتیاز کارمندا م یکی

 نگفته بود؟ يزیچ یچرا به کس یول. و مطمئن بشم نمشیدلم نبود که بب يرفته بود مکه؟ دل تو رستگار

نفر  هیبرگزار بشه و  گهیکه قراره دو هفته د یدر مورد آزمون. میکنیو با هم صحبت م مونهیژاله م یساعت مین هی

 .نفر ژاله باشه هیکه اون  خوامیاز خدا م.  میکن یصحبت م رنیمن بگ نیگزیبه عنوان جا

که  ستیدلم ن يدل تو. دمینبود رستگار انجام دادم م يکه تو ییبه کارها یاز رفتن ژاله سر و سامون بعد

 يتو کیکوچ نهیآ.  رمیگیاز گزارشتم م نتیپر هیخوشحال . برم اتاقش تونمیبه بهونه گزارش کار م. نمشیبب

برگه ها . ذارمیم فمیک يرو تو نهیآ لبخندبا . هیعال زیهمه چ. ندازمیبه سر و وضعم م یو نگاه ارمیرو در م فمیک

به استرسشون . هول و وال هستن يتو شهیمرستگار مثل ه يها یمنش. افتم سمت اتاقش یو راه م دارمیرو برم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا s.mokhtariyan  – یزندگ يبرا يروزنه ا

wWw.98iA.Com ٤٤ 

بازم که دکتر اومد شما به جنب و : گمیم. ترم یمیصم میهمه اون ها با مر نیب.  میمر شیپ رمیو م زنمیلبخند م

 .نیجوش افتاد

 .میاز صبح که اومده نذاشته نفس بکش. آره واهللا: گهیکنه و م یم پینامه رو تا هیو تند  تند

 برم تو؟ تونمیم -

 .اتاقن يتو یاالنم مهندس جام. امروز چند تا جلسه مهم داره. زمینه عز -

دکتر مهندس . رونیب انیم یدکتر همراه مهندس جام. شهیمونم به در که در اتاق دکتر باز م یم رهیخ دیام نا

 . برهیفقط زمان م دمیاثر م بیترت: گهیو م کنهیرو بدرقه م یجام

 ينگاه من به دکتر و موها. نهیبیدکتر تازه منو م. رهیو م دهیو با دکتر دست م کنهیتشکر م یجام مهندس

 .و گفتم سالم دکتر ختمینگاهم ر يرو تو میدلتنگ. چهره اش بچه تر شده. کوتاهشه

 ؟يخانم سپهر نیبا من کار داشت: گهیو م برهیم بشیج يدستش رو تو هیو  کنهیم سالم

 .بعدا برسم خدمتتون تونمیم. شلوغه یلیخامروز سرتون  نکهیمثل ا یبله ول -

 ه؟یساعت برنامه ام چ نیا: گهیو م ندازهیم میبه مر ینگاه

 .انیب دیصحبت در مورد پروژه جد يبرا رانیون یمیپتروش ندهیقراره ساعت دوازده نما -

 .اتاق يتو نیایب يخانم سپهر. ربع زمان دارم هیپس : گهیو م ندازهیبه ساعتش م ینگاه

 نیا: گمیو م ذارمیم زشیم يگزارش کارم رو رو. رهیگیجا م زشیپشت م. شمیسر دکتر وارد اتاق م پشت

 .دو هفته است نیگزارش کار ا

 .نیبش: گهینگاهش به منه و م. ندازه یهم به برگه ها نم یاصال نگاه. داره  یرو برنم گزارش

من  يمبل روبرو يو رو زنهیرو دور م زیم.  نجاستیچقدر خوبه که ا. نمیش یو م شمینگاهش معذب م ریز

 دو هفته چطور بود؟ نیخوب ا: گهیو م نهیشیم

دوست دارم بگم . کنمیم يهم گره کردم و با انگشتام باز يدستام رو تو. کنمیو نگاهش م گرمیرو باال م سرم

 .  ستیلبم با قلبم هماهنگ ن یول هیحس مزخرف یدلتنگ. بد یلیخ

 .زهیم يگزارشم رو هم که رو. گذاشتم میبرش مستق شیآزما يمن تمام تمرکزم رو رو یعنی. خوب بود -

دست . کنمیتصور م نطوریمن ا ای زنهیدونم واقعا چشماش برق م ینم. است گهیجورد هیرستگار امروز  يچشما

 خونه خدا؟ نیرفته بود: گمیو م شمیدونم چرا هول م یمنتظر ادامه صحبت منه که نم نهیبه س

 .اگه خدا قبول کنه: گهیو م ذارهیهم م يرو رو شچشم
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 .دمیامروز فهم. دونستم  یمن نم. قبول ارتیز -

 هیامشب قراره : گهیو م رهیگیو به طرفم م ارهیپاکت در م هیگذاشته  زیم يکه رو فشیک يو از تو شهیم بلند

 .نیاریب فیبا خانواده تشر. بدم کیکوچ مهیول

پاکت رو با لبخند . دکتر منو قابل دونسته بود و دعوت کرده بود خوشحال بودم نکهیتونم انکار کنم واقعا از ا ینم

 .میایکه ب میکنیرو م مونیسع. ممنون یلیخ: گمیو م رمیگیم

 .تو ایب:  گهیو دکتر م شهیاتاق زده م در

 .مهندس شکور اومدن: گهیو م شهیوارد اتاق م میمر

 .تو نشونیکه رفتن بفرست يخانم سپهر -

اگه در مورد گزارش ها . شمیمن مزاحمتون نم: گمیو م شمیبلند م. رونیب رهیو از اتاق م گهیم يبله ا میمر

 .خدمتتون رسمیبعدا م نیداشت یسئوال

 .نیایب شمیخوشحال م: گهیو آروم م کنهیاتاق بدرقه ام م يتا جلو رستگار

 شتریگل انداخته از شرمم ، ب يلپ ها. سمت اتاقم رمیو م کنمیم یداحافظخ یو با تشکر کوتاه کنمیرو باز م در

امشب بابا با دکتر  دارید يدلم از حاال برا.  کنمیدعوت امشب رو با مامان و بابا هماهنگ م. هیخوشحال ياز رو

 . رهیگیدلم م کمیموضوع  نیفکر کردن به ا احس رو داره؟ ب نیدکترم ا یعنی. رستگار به تاپ تاپ افتاده

بابا در . شمیم ادهیو پ دارمیبودم رو برم دهیخودم خر قهیکه به سل یلیگل شک. دارهینگه م نگیپارک يتو بابا

 نیکه فقط چند يتاالر. شهیشهر برگزار م يبزرگ باال ياز تاالرها یکی يشام تو مهیول. کنهیرو قفل م نیماش

تاالر قدم  يبه سمت ورود یبود و همگ هجور شد که بابا دنبالش بود يبهانه ا. بودم دهیبار اسمش رو شن

 ینم. دمیگل رو به دست بابا م. هستن ییبه همراه دکتر رستگار مشغول خوش آمد گو یمرد مسن. میداریبرم

 يتا به ورود شمیبا مامان همقدم م. کنمیو دست و پام روگم م شمیدکتر هول م دنیدونم چرا انقدر با د

 . دکتر رستگاره دهیاون که کت و شلوار رنگ روشن پوش:  گمیبه بابا و مامان م.میرسیم

 .دونم مامان ینم:  گمیپدرشه؟ م رمردهیاون پ: گهیگوشم م ریز مامان

 . کنمیمن هم آروم سالم م. گهیقبول م ارتیو ز کنهیم یو روبوس دهیو با دکتر دست م رهیاول جلو م بابا

 .قبول باشه پسرم ارتیز: گهیهم م مامان

 .مامان و بابا هستن: گمیو من م کنهیکر متش دکتر

 .نیآورد فیتشر نیمحبت کرد: گهیم شهیم دایصورتش پ يکه به ندرت رو يبا لبخند دکتر
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خانم ها  يورود. خانم نیخوش اومد. سمت نیاز ا دییبفرما: گهیبا احترام م. هم که تا حاال ساکت بوده  رمردیپ

 .سمته نیاز ا

. نمیب یمهمون ها نم نیب ییچهره آشنا. میشیرومونه م شیکه پ یو همراه مامان وارد سالن مجلل کنمیم تشکر

. فرق دارم هیدکتر با بق يکه من برا دهیبهم م یدلخوش هیته ما هی نیو هم ومدهین یشرکت کس ياز بچه ها

 .بزنن یسر به حاج ای یاومدن عروس نایا: گهیگوشم م ریمامان آروم ز

مامان حق داره . اومدن  یآنچنان يو لباس ها شیهمه با آرا. ندازمیسالن هستن م يکه تو ییبه خانومها ینگاه

 .گهید هیطور نیخوب فرهنگشون ا: گمیو م زنمیم یرکیز ریلبخند ز. به خدا

 . ستیمادر درست ن ستیدرست ن: گهیو م کشهیصورتش م يچادرش رو تو گوشه

که من و مامان آماده  گمیو م دمیم امیبه بابا پ. میشیفاصله بعد از شام بلند مو ما بال شهیزود سرو م یلیخ شام

مامان هم با زبون خودش .  کنهیدکتر دوباره تشکر م. نمیب یکه بابا رو همراه دکتر م رونیب میزنیاز سالن م. میا

 .هیاز شما و کارش راض یلیدخترم که خ. باشن یضپدر و مادرت ازت را. پسرم ینیبب ریخ: گهیبه دکتر م

 دیبا. رو داره تشیموقع اقتیخودش ل. هم گفتم يسپهر يبه اقا: گهیو م زنهیبه من م یلبخند با محبت دکتر

 .بگم کیتبر يدختر نیبهتون بابت داشتن همچ

 .گمیگفتم و م شهیمن هم: گهیبابا م.  نییپا ندازمیخجالت سرم رو م با

 .ستمین یفیانقدرام تعر -

. گذشته نشونیب یکنجکاوم که بدونم چ یلیخ. بره دنشیکه د رهیگیو دکتر از بابا قول م خندنیسه با هم م هر

شما که تا چند ماه . نیفکر کن شنهادمیپ يرو: گهیکه به بابا م نمیب یم.  زنهیباهامون قدم م نگیدکتر تا پارک

 .میدار ازیمثل شما ن يما هم که به افراد. نیشیبازنشست م گهید

در  شتریب کمی دیبا. دمیبهتون خبر م. باشه جوون: گهیتا جوابش رو بشنوم که م کنمیمنتظر به بابا نگاه م

 . موردش فکر کنم

 .جوابتون مثبت باشه شمیمن خوشحال م. نیهر جور صالح بدون: گهیو م ستهیا یرستگار م دکتر

از ادب و کمال  فیبابا شروع به تعر. نیماش يبه محض سوار شدن تو. کشه  یطول نم ادیبا دکتر ز یخداحافظ

به عنوان  یکه بعد بازنشستگ خوادیدکتر از بابا م ایگو. گهیکه دکتر داده رو به مامان م يشنهادیو پ کنهیدکتر م

و دکتر  کنمیفکر م ندهیمن به آ. کنهیم تو بابا سکو شهیمامان خوشحال م. کنه يحسابدار با شرکت همکار

 .رستگار
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تازه . امروز روز تولد گلدونم بود. باال رمیشرکت م يو از پله ها کنمیدستم جا به جا م يرو تو یدونشمع گلدون

به گلبرگ  کشمیبا عشق دست م. اتاقم بذارم يدوستش داشتم ،آورده بودم تا تو یلیگل داده بود و من که خ

 .کنمیسالم م ییبا خوشرو. نمیب یم وبه آسانسور دکتر ر دهیراهرو، نرس چیپ يتو. دارمیهاش و قدم برم

: گهیم يگرفته ا يو با صدا رهیگیم شینیب يدست داره جلو يرو که تو یدستمال. ستیسرحال ن ادیز انگار

 .سالم خانم

 ن؟یسرما خورد. نیستیسرحال ن: گمیشک م با

 .اتاقم يآوردم بذارم تو: گمیمعذب م. شهیم رهیو به گلدون خ دهیتکون م دییتا یرو به معن سرش

دکتر جواب سالمشون . گنیم ریو سالم و صبح بخ انیم رونیب يچند نفر. شهیو دربش باز م ستهیا یم آسانسور

 .دییبفرما: گهیو م کنهیو منتظر به من نگاه م دهیرو م

 . ستهیا یفاصله ممکن از من م نیشتریو با ب شهیپشت سرم وارد م. شمیو سوار آسانسور م گمیم ياجازه ا با

رو  یکس چیدکتر ه یناز کش دارم ول یکل خورمیمن هر بار که سرما م. رهیگ یم تیهمه مظلوم نیاز ا دلم

. ستین رانیخواهر داره که اونم ا هی گنیکه بچه ها م نطوریو ا ستنین رانیمادر و پدرش که ا. نداره نجایا

 .کنهیمعجزه م یگسرماخورد يبرا. همراهم هست . نیخوریجوشونده م: گمیآسانسور م ستادنیهمزمان با ا

 ياریبرام ب: گهیو قبل از بستن در م شهیاز آسانسور خارج م. ندازهیقلبم رو به لرزه م ندازهیکه بهم م ینگاه

 .است گهید زیاما معجزه چ شمیممنون م

 يزیهرچ یفهمم ول یحرفش رو نم یمعن. ذارهیقلب من سر به هزار م يو طپش ها شهیآسانسور بسته م درب

 . داره یخوب یکه معن گهیصدا م نینگاه و ا نیکه هست ا

از کنارم رد بشه  یاگه کس کنمیحس م. شهیقلبم قفل م يدستم رو بندمیدرب رو که م. اتاق  يتو رمیعجله م با

 انیخودم هم ع يطپش ها رو برا نیعلت ا یدوست ندارم حت. دوست ندارم رسوا بشم. شنوهیقلبم رو م يصدا

. ارمیجوشونده رو در م يحاو شهیو ش کنمیرو باز م لیکشو فا نیاول.  ارمیرو در م زمیکنار م لیفا دیکل. کنم

 يخانم نشاط تو. آشپزخونه  يتو رمیم. زمیریاز جوشونده توش م يو مقدار کنمیم دایرو پ لمیاست کیکوچ يکتر

همزمان با دم اومدن . ادیتا دم ب ذارمیشعله کم م يو رو کنمیآب م مهیرو تا ن يبا آرامش کتر. ستیآشپزخونه ن

 یراه انداخت ییچه بو: گهیو م دهیبا لبخند جواب م. کنمیسالم م. شهیآشپزخونه م واردجوشونده، خانم نشاط هم 

 .دختر جان

 .خوبه یسرماخوردگ يبرا. جوشونده است  يبو -
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 ؟يسرما بخورد: گهیم شیشمال يبایلهجه ز با

 ن؟یبریآماده شده براش م. سرما خوردن شونیا. دمیآسانسور دکتر رستگار رو د يتو. نه خانم نشاط -

و تپلش  دیسف يکنارش و لپ ها رمیم. کنهیفکر م یخودش چ شیکه االن پ دونمیم. ندازهیبهم م یخاص نگاه

 هی کننیاالن اگه من ببرم همه مثل شما فکر م. يشما ببر گمیم نیخوب منم بخاطر هم: گمیبوسم و م یرو م

 .هست يخبر

 .دختر جان يذاریدهن من م يچرا حرف تو: گهیو م رهیگیفاصله م ازم

بزرگ خودم رو پر از  وانیل. شورهیگذاشته رو م نگیس يکه رو یوانیو ل ییسمت ظرفشو رهیم يدلخور با

 . گهیسوال داشت د یاما نگاهتون کل ینگفت يزیشما که چ: گمیوم کنمیجوشونده م

 برام؟ يبریخانم نشاط م: گمیو م ذارمیم ینیس يرو تو وانیلبخند ل با

 . برمیم: گهیو م فتهیلحن ملتمس و خندون من به خنده م از

 .نشاط جونم يا دونهی: گمیدستش و م دمیرو م ینیس.  ذارمیم ینیس يقندون نبات هم تو هی

 . شدیم یچ یزبون رو نداشت نیا: گهیو م رهیگیرو از دستم م ینیس

تلخ بهتره  یشه ول نیریش زهینبات بر کمیدوست داشت  نیبگ: گمیم. گردهیمن برم يسمت در که با صدا رهیم

 .واسشون

بار به سمت  هی يا قهیگرچه فکرم چند دق. اتاق تا به کارام برسم يتو رمیم یبا خوشحال. رهیو م گهیم یچشم

 .زنهیم زیحال دکتر گر

*** 

منو  تونهیکه ارادت م یهست ینیریتو همون ش نکهیباور به ا. من يباورها یعوض شده حت زایچ یلیخ:  رادمهر

 . سست کنه

  ؟ینیب یم يکه مقابلته اراده ا یزن نیوجود ا يتو -

از  کسالیکه  نمیب یخونه م هی. به مراقبت داره تا سرپا بشه ازیکه ن نمیب ینهال شکسته م هیمن فقط  -

ظاهرش  یکم یکمه ولبست مح يداره چون از پا يبه بازساز ازیو ن رهیم یرونیساختش گذشته و رو به و

 .سست شده

 ؟یکن کاریچ يخوایم -

 .برگرد خونمون. باهام برگرد تهران -
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و  نمیرو بب ییزهایبرگردم تهران و چ خواستیرادمهر م. فتهیبه تنم م ياز اسم خونمون رعشه ا. کنم یم ستیا

: روح و جسمم بود گفتم یکه از ناتوان ییصدا نیبا آروم تر. ذاشتمیسر به جنون م شونیآور ادیتجربه کنم که با 

 .امیتونم ب ینم. امیخوام ب ینم

 .میسرپاش دیبا. یروبرو ش یکنیکه ازش فرار م یقتیبا حق دیبا: گهیو م ستهیا یم کنارم

که ازت داشتم رو کنار  یتا تمام تصورات یو حاال برگشت يچطور طردم کرد ؟ینخواست شیچهار سال پ چطور

از اشک جا  يذهنم رو پشت پرده ا يهمه سوالها ؟یببخش امیالت دهیروح داغد نیبه ا یتونیچطور م. بذارم

چهارسال قبل  نیریوقت ش چیمن ه. نکن يگذار هیمن سرما يرو. فکر کنم دیبا: گمیم. شمیو بلند م ذارمیم

 . خوام که بشم ینم. شم ینم

عمق  يتو.  شمیم ریرادمهر اس يچارچوب در و دستا نیو ب شهیم دهیاز پشت دستم کش یسمت در ول رمیم

. تا غرورش حفظ بشه شهیکه گفته نم یخواهش.  ارهیکه به زبون نم یخواهش. نمیب یخواهش م هیچشمهاش 

 ینیریهمون ش. یمون یم نیریش شهیتو هم. یشیم: گهیکه م ندازمیم یدستشه نگاه کوتاه ریبه مچ دستم که اس

 نیا خوامیمن م نباریا. کسم حالم رو جا آورد یتنها و ب کردمیکه حس م يلحظه ا يجوشونده تو وانیل هیکه با 

 .یلذتش رو حس کن خوامیم. حس رو بهت بدم

ترنم  يادآوریبا  یول خوادیدلم تجربه اون لحظات ناب رو م. افته یچشمهاش به لرزه م يقهوه ا دنیاز د دلم

که بعد از رفتن ترنم  ياون همه حس بد يآور ادی، باد  یکس یو ب ییتنها اون همه يادآوریبا . کشهیم ریقلبم ت

 ازین اتیرخواهیخ نیکدوم از ا چیبه ه متحرکممرده  هیاالن که : گمیو م شمیو طرد کردن رادمهر داشتم تلخ م

 .جون داده بهش وجود نداره يبرا یروح گهیاالن د.  يرهام کرد امییتنها نیتنها تر يتو. ندارم

من مقصر . تونم ینم یول رونیبرم ب خوامیم. شهیو مچم از حصار دستاش آزاد م شهیرفته رفته شل م دستش

 دیبا. االن برگشته . بخواد ییرادمهر حق داشت که بعد از اون اتفاق تنها. کنمیچطور دارم رادمهرم رو مقصر م

رو پرورش  يبذر چیشوره زار ه نیا هگرچ. و شانسش رو امتحان کنه زهیبر يریخاك کو نیا يبذارم بذرشو رو

برگشتنم  دنیافتاده رادمهر با د يشونه ها.  گردمیبرم مونیرفتن دارم پش رونیکه قصد ب يلحظه ا يتو. دهینم

 . روحم خسته است. روانشناس هی شیپ میبر دیبا: گمیبه چشمش و م شمیم رهیخ. شهیصاف م

اصال هردو . برم دیمنم با.باشه. زمیباشه عز: گهیو م دهیدستم رو فشار م يمحکم انگشتا. سمتم ادیم اقیاشت با

 .میریم

 من قاتلم نه؟ یکنیفکر م: گمیو م ذارمیاش م نهیس يرو رو سرم
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اتفاق و سهل  هیهمش .افکار پوچو از ذهنت دور کن نیگفته؟ ا یک: گهیوم کنهیجدا م نشیسرم رو از س عیسر

 .بود نیممنم بابت ه يدلخور. بود يانگار

 .اما من قاتلم -

که من  يدختر. یقاتل باش یتون ینم: گهیو بعد با خشم و بغض م شهیم ریلبهاش اس نیبا خشونت ب لبهام

 . واژه است نیتر از خشونت ا فیشناختم لط

 هیسال تموم  کیتمام فکر و ذهنت  یوقت. دهیبهم نم دیرو که با یاون حس خوب یرادمهر قشنگه ول يحرفها

از .  کنمیرو پر م یساعت یبرگه مرخص. بندهیم گهیو راه رو بر افکار د شهیاون خط الهه ذهنت م.  سهیخط رو بنو

 چییو سو فیژاله با ک. نییپا ارهیرو ب چمییو سو فیکه ک خوامیو م دمیبه ژاله م امیپ هیو  رونیب زنمیم شگاهیآزما

 خوادیو ازم م کنهیبدرقه ام م. بپرسه يزیچ دیکه نبا فهمهیم. فهمهیرو م زینگاه به حال من ، همه چ هیو با  ادیم

 .مسکن بخورم و بخوابم هیکه 

 یشروع. تهران میگردیو بعد با هم برم دهیرو سروسامون م یمحل يها شگاهیآزما يگفته بود که کارها رادمهر

 .یزندگ يبرا ییپر از روزنه ها یکه تلخ بود ول

 يرو که تو دیکل. رسونم یسست خودم رو به خونه م يبا قدم ها. ارهیکم مکه روح خسته باشه، جسم هم  یوقت

 یمحبت يبو. رسهیبه مشامم م يا گهید يآشنا يمن بو یغذا تمام خونه رو پر کرده ول يبو. چرخونم یقفل م

روح  نیا نکهیاز ا خبریب. نمونم گرسنهتا  پزهیو برام غذا م ادیخبر م یدو سه بار ب یماه.که به شدت دلتنگشم

 يکه برا يروز. من خودم خواستم که روحم تنها و گرسنه بمونه. ستین ریخود کرده را تدب. منه که گرسنه است

در  یب يها ییتنها نیا. داره یرو در پ کسالهیعذاب  نیکه ا دمیفهمیم دیبار دل پدر و مادرم رو شکستم با نیاول

 . رو

که  خواستیروزها دلم م نیتمام ا. دنیبخش یو اون ها هم م کردمیاشتباهم رو جبران م دیبا ییجا هی بالخره

خجالت  یبذارم ول نییرو پا کنهیم ینیدوشم سنگ يکه رو یبار عذاب نیتا ا. بشم دهیتا بخش فتمیبرم به پاشون ب

و  رمیجلو م. من  يحرفها دنیده اش از شنیاز دل شکسته بابا و کمر خم. از محبت خالصانه مامان. دمیکشیم

 . که بتونم سرپا بمونم و با مامان حرف بزنم کنمیدعا م

تا بتونم . تا متوجه اومدنم نشه دارمیآروم قدم برم. کشونه یشست و شو ظرف منو به سمت آشپزخونه م يصدا

قامت تپلش رو از . چقدر دلتنگم. کشم مامان رو یوبو م ذارمیاپن م يرو آروم رو فمیک. نگاهش کنم ریدل س هی

تند . کوتاهش رو پشت گوش فرستاده  ياموه شهیبه عادت هم. به تن داره ونینوز هم بلوز ره. گذرونمینظر م
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به جلو  کنهیمجبورم م. دلم رو ندارم اریاخت. اغوشش رو داره يدلم هوا. دهیو تند کارهاش رو سرو سامون م

. کنهیمن دستم رو از دور کمرش جدا م دنیبا د یول پرهیبا ترس از جا م. دور کمرش شهیدستم که حلقه م. رفتن

 نه؟یمگه جز ا. بخشن یگناهکارشون رو م يمادرها بچه ها. که خطاکارم دونمیم

که دهنم رو شور مزه  یاشک يکه با قطره ها رونیاز آشپزخونه بزنه ب خوادیم. دلخوره یول هیبارون چشماش

 .مامان اشتباه کردم پناهم بده: گمیکرده م

 يحرف تو یب. زنمیاغوشش و هق م يتو کنمیسمتش و خودم رو پرت م دومیم.  گردهیمحرفم بر دنیشن با

 . دارهیآغوشش نگهم م

و من  کنهیداره موهام رو نوازش م نکهیباور ا. پاهاش گذاشتم سخته يمامان کنارمه و سرم رو رو نکهیا باور

از . چند سال مجازات کردمخودم رو . سخته یهمه خوشبخت نیباور ا. سخته کنمیحرف براش درد و دل م

تا با . شدم تا عذاب بکشم ورد. کم آوردم دنشیبا د یداشتن مادر و محبتش محروم کردم تا مجازات بکشم ول

 . شکنمیم یکی یکیخودم باورهام رو دارم با دست خودم .  فتمیترنمم ن ادیاونا  دنیهربار د

. محضه یکیتار يسرم رو بالشته و خونه تو دمیشدم د داریب یوقت. ستین ادمی دمیمامان خواب يساعت رو پا چند

 ده؟یمن رو نبخش یعنی. به دلم ذارهیداغ م ییتنها يبو. شب شده و مامان رفته

 نکهیاز ا. از خود نفهمم. دلم گرفته. کشمیم غیو ج کنمیپرت م یکی یکی. ارمیو لباس هام رو در م شمیم بلند

. کنمیکه دم دستمه پرت م يزیو هر چ زنمیداد م. کنارم بموننخوان  ینم یاونطور دلشون رو شکستم که حت

بودن . دل پدر و مادرم رو شکستم. شوهرم طردم کرد. دمینفس دخترم رو بر. که نفس نکشم. رمیحقمه که بم

حلقم و  يتو ختیریو م اوردیزهر م دیبا. چرا رادمهر اومده بود که درمونم باشه خورد؟یم يمن به چه درد

 .رمیگیآغوش م يزانوهام رو تو.  نیزم يرو شمیولو م. کردیخالصم م

اغوش رادمهر ، . خوادیمثل امروز که دلم فقط اغوش م. مونمیکه انگشت به دهن م خوادیرو م ییزایدلم چ یگاه

ها داغ دلم رو تازه  شهیبارش بارون و برخوردشون به ش يصدا. که مسکن باشه یآغوش مامان، آغوش هر کس

 .کنهیگوشم حالم رو دگرگون م يتو چهیپیکه م یگآهن يصدا. کنهیم

 بارون ببار غم دارم امشب ببار

 تب دارم امشب ریخاك کو مثل

 جونم مهیبارون به جون ن ببار

 بارون که هم رنگ جنونم ببار
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 نیکاش با خودم ا. جاده یسیبه خ شمیم رهیو خ کنمیپنجره رو باز م. رسونمیو خودم رو به پنجره م شمیم بلند

بهم  خواستیرو م یبا سکوتش با نگاه غمدار عصر چ. دیبخش یرفت و منو م یکاش مامان نم. کردم یکارو نم

 من سخت بود؟ يخطا دنیبخش یعنی. که من اشتباه کردم؟ من که خودم اعتراف کردم. ثابت کنه

 بارون دلم ماتم گرفته ببار

 خون دلم را غم گرفته  يصدا

 امشب رونمیها ح وونهید مثل

 بارون ببار غم دارم امشب بارب

 تب دارم امشب ریخاك کو مثل

 جونم مهیبارون به جون ن ببار

 بارون که هم رنگ جنونم  ببار

 يکار هیپس . يدیتو که بخش ایخدا: گمیو م ندازمیبه آسمون م ینگاه. جبران کرد شدیگذشته ها رو م کاش

 .ارمیکمکم کن دل بدست ب.دل شکستم . هم ببخشن هیکن بق

 بارون که من داغونم امشب ببار

 امشب خونمیو م یساق قیرف

 امشب رونمیبارون که من و ببار

 امشب رونمیها ح وونهید مثل

 يرو پا دنیکه امروز با خواب یآرامش. نمیرو بب ییتونم خوب جا یتار شده و نم دمید. تازه راه باز کردن اشکهام

جا .  شمیاز پنجره دور م. فتهیبدنم به لرزه م. نکردمسال حس  کی نیا يتو يلحظه ا چیمامان داشتم رو ه

. که کمکم کنه خوامیازش م. سرمه يباال يتنها همدمم خدا. با خدا خلوت کنم یتا کم کنمینمازم رو پهن م

رو که به  يزیتونم چ ینم.  گردمیبرم. شهیباز م یاروم يکه در با صدا ارمیو سجده اخر رو به جا م زنمیضجه م

قلب من . معجزه هات رو کم کم رو کن ایخدا. چارچوبن يبابا همراه مامان تو. نه ایباور کنم  نمیب یچشم م

 .نداره تیظرف

که مقصدشون آغوش گرم پدر و  یوقت ستین ارمیپاهام در اخت. شمیو بلند م دارمیسرم برم يرو از رو چادر

 .خشمنو بب. برات نبودم یبچه خوب: گمیبوسم و م یدست بابا رو م. مادرمه

 . يبود شهیهم. يبود: گهیبوسه و م یرو م میشونیپ بابا
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کنترل  یاز خوشحال. کنمیرو پر از آب م يسمت آشپزخونه و کتر رمیم. دینیبش دیایب: گمیعجله و هول و وال م با

 .میخورد يچا. شمونیپ نیبش ایب: گهیدستم و م يرو نهیشیدست مامان م. حرکاتم رو ندارم

 نقدریبرات که ا رمیبم: گهیو م زهیریمامان اشک م.  کنهیسکوت نگاهم م يبابا تو. نمیشیمبل م يمامان رو کنار

 .بهت سخت گذشت

مامان دستم . حضور اونهاست یاز اشکها بخاطر خوشحال یکم نباریا. زنیریم نییاشک ناخواسته پا يها قطره

 یبودم و کنترل دهیداغد.د شکسته بودمدلش رو ب. انداختم  ریشرمنده سر به ز. کنهیدست داره و نوازش م يرو تو

 .کنم یتکرار نم اتمواشتباه گهیبرگردم د شیپ کسالیبه  ياگه روز. رفتارم نداشتم  يرو

تا  ومدمیراه م لومتریک یس کباری يدو روز. میتنهات گذاشت کسالیگمون نکن : گهیکه بابا م کشمیم یقیعم آه

 .شدیراحت م المیخ يکه جسما سالمت بود نیهم یکه روحت خرابه ول دمیفهمیم. که حالت خوبه نمیبب

 .دونمیم: گمیم. نهییسرم پا هنوز

 ؟ياریسرت رو باال ب يخوا ینم -

 .نه تا عمر دارم شرمنده ام -

 .دنتید ومدمیکه ن یبش تینخواستم اذ.  دمتیمن همون روز بعد از رفتنت بخش. شرمنده نباش باباجان -

 کنه؟یرو برام جهنم م ایدن دنتونیگفتم بودن و د نکهینه؟ ا نیکه زدم ناراحت يهنوزم بابت اون حرف اخر -

: گمیوم کنمیو اشکم رو پاك م دمیبغضم رو قورت م. و بابا اخم به چهره داره کنهیم هیگر زیر زیمامان ر -

با . شدیبراتون جهنم م یزندگ دنمیار دکه با هر ب نیشما بود نیا. نشه تیاذ یگفتم تا بخاطر من کس نطوریا

 ییتنها يهم خودم رو تو. بدم جاتطور گفتم تا هم شما رو ن نیا. نیدیکشیداغون بودن من عذاب م دنید

 . غرق کنم تا عذاب بکشم

خوب بود که تنها : گهیبابا با عتاب م. چکنیباز هم م یداره اشکهاشو پاك کنه ول یسع شیبا گوشه روسر مامان

  م؟یکرد یو زجر دخترمون راحت زندگ ییتنها نیا دنیبه نظرت من و مادرت با د ؟يموند

 .مادر يدیکه انقدر عذاب کش رمیبم. حرفاست نیاالن موقع ا. بچم آب شده چارهیب: گهیم مامان

 .من خوبم. نکن قربونت برم هیگر: گمیبوسمش و م یو م کنمیم بغلش

 یچند ساعت. عذاب بکشن نیاز ا شتریکه بخاطر من ب ستین نحقشو یول گمیهم باور دارم که دروغ م خودم

. انگار اونم از رادمهر دلخوره. گه ینم يزیچ یبابا از اومدن رادمهر باخبره ول. میزنیو با هم حرف م موننیم شمیپ
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خونه  میدنبالت بر امیفردا م.رو جمع کن  لتیوسا: گهیموقع رفتن م. خونمیرو هنوز از نگاهش م شیدلخور

 .خودمون

 .فرصت به خودمون بدم هی خوامیم. رادمهر برگشته . خونه امی یبابا من نم: گمیم ینیلبخند غمگ با

 .مامان یکنیخوب م. الحمدهللا: گهیوم کنهیخوشحال چادرش رو سر م مامان

هر : گهیم. رهیدخترش سرو سامون بگ یزندگ خوادیدلش م يبا همه دلخور یدلخوره ول. زنهیچشمش برق م بابا

 .خبر نذار یمارو ب یول. باباجان یدونیجور خودت صالح م

و  کنمیگرم م یدستپخت مامان کم ياز غذا. دارم یآرامش خاص هی زم،یعز ياز بستن در پشت مهمونها بعد

طوفان به پا  ریمد يبعد رفتنت اقا: که نوشته ادیاز طرف ژاله م یامیخواب آماده نشدم که پ يهنوز برا. خورمیم

 يتو یبه کس يکار طیخارج از مح یو رابطه خانوادگ یبه همه گفت که تو خانمش هست تیبا جد. کرد

رادمهر هنوزم  گمیمن که م. هیرگبار حرف فرستاد رفت تسو یرو هم با کل يدیخالصه سع. نداره یمجموعه ربط

 .خوادیخاطرت رو م

.  شنیروزها دردها دارن کمرنگ م نیا. هیتن حس خوبداش یحام. کنهیلبهام جا خوش م يرو يمحو لبخند

 .کنهیداغونم م ادشیفقط ترنم و . دنیرادمهر برگشته و پدر و مادرم منو بخش

*** 

مورد عالقم رو کنار پنجره  یدونستم حالش چطوره؟ گلدون شمعدون ینم. فکر رستگار بودم يآخر وقت تو تا

که کنار پنجره مناسب  دمیرس جهینت نیدر اخر به ا یه بودم ولداد رییبار جاش رو تغ نیاز صبح چند. گذاشتم

شد و با نگهبان مشغول  ادهیپ نیماشاز . دمیانداختم و دکتر رو د رونیبه ب ینگاه. جا واسه گلدونمه نیتر

پر  ادشیکه نشست و رفت دلم به  نیماش يتو. حتما تب داشت. بر افروخته بود یصورتش کم. صحبت شد

اونم . بد بود یلیخ یدستش بده؟ نگران يچا وانیل هی ای. بود که براش غذا بپزه یرفت خونه کس یاگه م.دیکش

ربع از شرکت  هی ریبا تاخ. رو جمع کردم لمیو وسا دمیکش یپوف. یبکن یبهش کمک یتونست یکه نم یکس يبرا

 . رونیزدم ب

تا  ادهیراحت پ الیتونستم با خ یم. هنوز هوا روشن بود . يرو ادهیپ يبرا دادیبهار بود و هوا جون م کینزد

 یم ییدلم تنها شهیاز هم شتریروزها ب نیا. هوا یکیاز تار يواهمه ا چیکنم بدون ه دیبرم و خر يبعد ابونیخ

 یداشت ول یخودم هم تازگ يحس برا نیا. ساعت ها قدم بزنم و به رستگار فکر کنم خواستیدلم م. خواست

پارك شده  يریکه کنار مغازه لوازم تحر دمیرستگار رو د نیشرکت بودم که ماش ابونیخ يانتها .دوسش داشتم
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مسافت براش  نیحالش خوب نبود و ا. برسونه  خوادیم نهیاگه منو بب دونستمیم. کردم زود رد بشم یسع. بود

 . تم و سالم کردمبه ناچار جلو رف. ختیمن همه معادالتم بهم ر دنیاما با خروج دکتر و د. شدیسخت م

خسته : رو در آورد و گفت چییکتش سو بیج يدستش بود رو جا به جا کرد و از تو يکه تو یلیوسا کیپالست

 خونه؟ نیر یم. ینباش

 . بله -

 .رسونمتون یم نیسوار ش -

 هیلطف صبحتون رو  دیبالخره با. خانم میتعارف ندار: کرد و گفت یدست شیخواستم مخالفت کنم که پ یم

 نه؟ ایجبران کنم  يجور

 ن؟یبهتر شد: قورتش دادم و گفتم يصورتم اومد که فور يرو يحرفش لبخند محو از

 .شمیالبته اگه بازم بخورم بهتر م. به لطف جوشونده شما بهترم -

کرد و  یسرفه خشک.سوار شدم  یبا تشکر کوتاه. من باز کرد يشد و خم شد و درب جلو رو برا نیماش سوار

عقب  یصندل يرو رو لیوسا کیرو روشن کرد و پالست نیماش. بهش گفتم یبیو من هم تقر دیپرسآدرس رو 

 .گذاشت و بعد راه افتاد

مخصوصا واسه شما که گلوتون چرك . خوبه یلیخ یسرماخوردگ يتازه هم برا مویو عسل و آبل ریش: گفتم

 .کرده

 ن؟یستیدکتر ن انایشما اح: که کمتر ازش سراغ داشتم گفت یطنتیش با

 ادیرابطه کتابم ز نیدر ا. رو دوست دارم یطب سنت ینه ول: کرد گفتم ییخودنما یبلبل زبون يبرخورد و خو بهم

 .دیخود دان. نیانجام بد نیتونیم نیشما اگه دوست داشت. خوندم

  ن؟یکنیم زیهمه دارو تجو يپس برا: که گوشه لبش بود گفت یلبخند کج با

 .که واسم مهمن ییکسا يکه نه فقط براهمه  يبرا: شدم و گفتم هول

 منم براتون مهمم؟: نگاهم کرد و گفت یچشم ریز طنتیباال داد و با ش ییابرو

دست و پا بودن تو  یکه ب ییاز اونجا. کنهیخودش م شیپ ياالن چه فکر. حرف زدنت نیبا ا نیریش يریبم يا

 .نیشما برام محترم: لبم رو به دندون گرفتم و گفتم. کارم نبود 

 فقط محترم؟ -
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 ابونیاگه از خ: پس بحث رو عوض کردم و گفتم. شد یم ریسوء تعب زدمیم یبگم ؟ هر حرف یدونستم چ ینم

 . دیخور ینم کمیبه تراف میرسیزودتر م مینصر بر

در  یمعمول يبجز حرفا يزیچ گهید.  کنمیحرفا بود که متوجه نشه دارم بحث رو عوض م نیتر از ا باهوش

 . داخل ادیخونه که نگه داشت، اصرار کردم ب يجلو. میار نزدرابطه با ک

همزمان درب خونه هم باز . شدم و تشکر کردم ادهیپ نیاز ماش. شهیوقت مناسب مزاحم م هی يگفت که تو اما

 ییبا خوشرو. شد ادهیپ نیدکتر رستگار هم متوجه بابا شد و از ماش. دکتر اومد جلو دنیبا د. رونیشد و بابا اومد ب

 .سالم کرد

 .بفرما تو. يخوش اومد. سالم پسرم -

 .امیوقت مناسب م هی. شم ینه مزاحم نم -

گفتم  يبا اجازه ا. پارك کرد  يرو گوشه ا نیماش. بابا کم آورد يباز هم اصرار کرد و دکتر در مقابل اصرارها بابا

 نیماش يهنوز بابت حرف تو نکهیهم ا .به مامان خبر بدم خواستمیهم م. و جلوتر از بابا و دکتر وارد خونه شدم

 . دمیکشیخجالت م

و  ادیبودم که شهرام جلو م دهیبه جمع نرس. شمیو وارد سالن م کنمیدستم جا به جا م يرو تو يپر از چا ینیس

من تعارف  نیتو بش: گهیگوشم م ریز. به موقعش بودم يخرج کردن ها رتیعاشق غ. رهیگیرو ازم م ینیس

 .کنمیم

 هیو  کنهیدکتر صحبتش رو قطع م ،يبا تعارف چا. دکتر و بابا مشغول صحبت هستن. نمیش یمامان م کنار

 . زهیم يظرف عسلم رو. اریب خچالیتازه از  مویل هیشهرام مادر : گهیمامان م. دارهیبرم يچا وانیل

و  کنهیبه مامان نگاه م. لبش داره يرو یدکتر لبخند نامحسوس. سمت دکتر رهیحرف مامان ناخواسته نگاهم م با

 .اقا شهرام ستمیبه زحمت ن یراض. ممنون حاج خانم: گهیم

 . شما هم مثل شهرام من هیچه حرف نیا: گهیم مامان

 .پسرم یبمون دیشام با: گهیو م کنهیو چادرش رو جمع م شهیبلند م مامان

 .بهتون زحمت دادم یلیاالنم خ نیتا هم. برم  دیبا: دکتر

 .میاریشما هم م يبرا میبخور میخواستیخودمون م یهر چ. میدیند یما هم تدارک. نبود یزحمت: بابا

 .امشب بد بگذرون پسرم هی: مخالفت کنه که مامان رفت سمت آشپزخونه و گفت خواستیبازم م دکتر

 . حاج خانم نیشرمنده نکن -
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از . ر شهرام رو هم وارد بحث کردکم کم دکت. بابا و دکتر مشغول شدن. آشپزخونه ياشاره مامان رفتم تو با

حتما . سرماخورده يپسر بدجور نیا: مامان گفت. انقدر زود دکتر با خانوادم اخت شده بود خوشحال بودم نکهیا

 .سوپ براش بار بذارم هیتا  اریب خچالی يرو تو جایهو. بهش برسه ستیهم ن یکس

 باره که اومد بد نباشه؟ نیمامان سوپ؟اول-

مرغم واسه  چیساندو کمی. تونه بخوره ینم يا گهید زی؟ کجاش بده؟ سرماخورده چ یزنیحرفا ماوا مادر چه  -

 . سرسفره میبریخودمون درست کردم م

 يها ازیفاصله ، مامان پ نیا يتو. کردم  ینیها رو نگ جیهو. نداره يا جهیدونستم که مخالفت با مامان نت یم

 ینم: کمکش کنم که گفت خواستمیم. ختیقابلمه ر يمواد رو تو یداد و باق کیتفت کوچ هیرو با مرغ  زیر

 . هیبق شیخواد برو پ

 یلیتحص يزایپس گرفتن و: شهرام رو به دکتر گفت. کنار شهرام نشستم. گفتم و وارد سالن شدم یچشم

 راحته؟

و  کایمثل آمر يکشورا یول دهیم یلیتحص يزایراحت و یلیخ ایداد که استرال حیبا آرامش براش توض دکتر

 .کننیم يریسخت گ کمیانگلستان 

 دانشگاه؟ یبابا رفت نیریش: گفت بابا

خواستم  ینم. استادم شیبخاطر کارم وقت نکرده بودم برم پ. سوال رو بپرسه نینداشتم که بابا االن ا دوست

 .رمینه پنج شنبه م: آروم گفتم. کنمیدکتر فکر کنه که دارم سواستفاده م

 وانیشهرام هم ل. ارهیدکتر ب يرو برا یاتاق تا کتاب يبابا بلند شد و رفت تو. بحث رو کش نداد شکر بابا خدارو

رو شکست و  نمونیدکتر سکوت ب. معذب بودم . میمن و دکتر تنها شده بود. رو جمع کرد و برد يچا يها

 ؟يدار یدانشگاه رفتن مشکل يبرا: گفت

پنج شنبه . کار داشتم نتونستم برم کمیمن خودم . ستین ینه مشکل: گفتم. زهیت یلینبود که دکتر خ ادمی اصال

 .رمیم کارمیکه ب

شرکتم برام  ندهیمن آ. اولت درس باشه بعد کار تیپس اولو. بشه جادیا یدرس خوندنت خلل يخوام تو ینم -

 .مهم تره تا امروزش

 .شرکت کرده یآزمون استخدام ياز دوستانت تو یکی دمیشن: باشه تکون دادم که گفت يبه معنا يسر
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خواستم بخاطر من و به  ینم یدوست داشتم که ژاله هم استخدام بشه ول یلیخ. حرفش ذوق کردم دنیشن با

 .بله: گفتم. سفارش من قبول بشه یقول

شده  یکه گفتن معرف دمیکنجکاو شدم و درموردش پرس نیبخاطر هم. امتحانش که خوب بوده جهینت -

 .شماست

 .قصد معرف بودن نداشتم. کنهیفقط بهش گفتم که شرکت آزمون برگزار منه من  -

با  شهیم: گفت. کردیخمار شده بود که جذاب ترش م یکم یچشماش بخاطر سرماخوردگ. خم شد طرفم یکم

  ؟یمن راحت تر برخورد کن

 .نداشت یمشکل يکردیهم م شیاگه معرف: ادامه داد. واکنش و حرفش قلبم به تکاپو افتاد  با

 یکه به نظر مشکل نجایتا ا. کنمیاش رو اعالم م جهیو بعد نت کنمیم یمن بررس: گفت. گرم شد با حرفش  قلبم

 .استخدامش وجود نداره يبرا

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .مصاحبه ادیصبح بهش بگو ب:از حرف دکتر لبخند زدم که گفت خوشحال

 يفضا يشام تو. ادیمصاحبه ب يبرا ونهتیچقدر خوشحال بودم که ژاله م. تموم موند مهیبا اومدن بابا ن حرفش

دکتر که . کردیاز مامان بابت سوپ خوشمزه اش تشکرم یدکتر تا موقع خداحافظ. خورده شد یو گرم یمیصم

االن که ته قلبم  یکنم ول رخوردازم خواسته بود که راحت تر باهاش ب. من تازه شروع شد يبرا یرفت، زندگ

 شهیدونستم چطور م یاالن نم یول دیاگه چند وقت قبل بود شا. ودکه دوستش دارم برام سخت ب دونستمیم

 .راحت تر بود

 نیهم یول میکردیدو قسمت مجزا کار م ياگرچه تو. حد و اندازه بود یاز بابت استخدام ژاله ب میخوشحال

ره که اونروز دکتر بعد از  ینم ادمی. بود  یمتیسلف شرکت هم غن يهر روزه تو يها دنیبودنش کنارم و د

 ونیمد دیشرکت رو با نیبه ا مدنشاو یول ادهیهاش ز تیمصاحبه با ژاله به من گفته بود که درسته دوستت قابل

 .ستیهم بد ن شهیکه اعتماد به جوون تر ها هم يچون ثابت کرد. تو باشه

بود که  رفتهیبابا پذ. شدمیمکالم مو باهاش ه دمید یدورادور دکتر رو م. کرده بودم يرو سپر یماه آروم چند

 یبا دکتر راض ییهمه اهل خونه از آشنا. بود يافتخار هیمن  يبرا نیوارد مجموعه ما بشه و ا یبعد از بازنشستگ
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 شیهمراه لهیزنگ زده بود و گفته بود که ما کترد. نوشهر برگزار بشه يقرار بود تو يروزه ا کی ناریسم.بودن

 کردمیکم کم حس م. گذاشته بود یخوراک یمامان با اصرار برام کل. خوشحال و خندون اومده بودم شرکت.کنم

 میمر. وارد سالن شدم. میگردیو تا آخر شب برم میریدکتر به بابا گفته بود که صبح زود م. اردو فرستهیداره منو م

 ؟یسالم خوب: شد و گفت دبلن دنمیبا د

 ؟ومدهیدکتر ن. ممنون -

 .اتاق يبفرستمت تو ياومد نکهیگفت به محض ا. دنیرس شیپ قهیچند دق نیهم -

 نیبش. سالم : سرش رو بلند کرد و گفت. سالم کردم .  کردیبا لپ تاپش کار م. به در زدم و وارد شدم يا ضربه

 .میفتیکار دارم بعد راه م گهیربع د هیتا 

با دقت محو لپ . کرده بود رشیلپ تاپ درگ يموضوع تو يادیانگار ز. نشستم  زشیمبل به م نیکترینزد يرو

 .ایبلند شو ب: کالفه رهاش کرد و گفت قهیتاپ شده بود که بعد از چند دق

تونم روش  یانقدر مشغوله نم ؟فکرمياریسر در م نیاز ا نینگاه کن بب ایب: تعجب نگاهش کردم که گفت با

 .تمرکز کنم

 .جلو تر ایب: به من انداخت و گفت ینگاه. ستادمیدکتر ا زیشدم و پشت م بلند

که استفاده کرده بود به مشامم  یمیعطر مال. بهش نبودم کیتا به حال انقدر نزد. ستادمیازش ا یفاصله کم با

به  یموس رو برداشتم و نگاه یمعذب شده بودم ول. لپ تاپ رو گرفت سمتم. بوش رو دوست داشتم. دیرس

با تعرفه  یکی خوامیم.پارسال فهبا تعر شیمال ماه پ یکی. رت حساب اونجاست دو تا صو: گفت. انداختم لیفا

 . اف هست يد یپ لیفا يتو دیتعرفه جد. کنم میامسال تنظ

صورت حسابا  نیتدو يتو یمنم گاه. بود یبابا حسابدار قابل ینا سالمت. خوادیم یمتوجه شدم که چ کامال

از  یکی نمیا. گذاشتمش و مشغول کار شدم زیم يتوجه به دکتر، رو یلپ تاپ رو برداشتم و ب. کردمیکمکش م

کال ربع ساعت . غرق کار بودم . شدمیم هیبق الیخ یتمرکز کنم ب يکار يرو خواستمیم یعادت هام بود که وقت

 نهیداده و دست به س هیتک یدکتر به صندل دمید. کارم که تموم شد سرم رو بلند کردم. گرفت یهم وقتم رو نم

 نینگاه بنداز هی. تموم شد : گذاشتم و گفتم زیم يلپ تاپ رو رو. خجالت زده بلند شدم. کنهیه من نگاه مب

 .نداشته باشه یمشکل

 .نینداختینگاه م هی: گفتم. گذاشت و لپ تاپ رو خاموش کرد یبا منش یاشتراک لیفا يرو تو لیفا

 .نداره یمطمئنم که مشکل: و گفت دیبرداشت و پوش ریشد و کتش رو از رخت آو بلند
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 .يهم بلد يپس حسابدار: لحظه موشکافانه نگاهم کرد و گفت کی. مرگ شده بودم ذوق

 .حسابدار قابل بلدم هیدر حد دختر  یکامل تسلط ندارم ول -

 .یدونیاز دختر حسابدار م شتریب يزیچ هیفکر کنم : به لبش نشست و گفت يحرفم لبخند از

 .شد رید یلیکه خ میبر: دستش انداخت و گفت يبه ساعت رو ینگاه

 .دییبفرما: اتاق رو باز کرد و گفت در

 نکهیبا ا. کردیم یبا آرامش رانندگ. میکرد و راه افتاد یبا منش یصحبت کوتاه. رونیکردم و از اتاق زدم ب تشکر

کالم  یآهنگ ب. شدیاز ضبط پخش م یمیآهنگ مال. دمید یکارش نم يتو یلیتعج یشده ول ریگفته بود د

 يمن جنبه  یول کردیبرخورد م حتدرسته با خانوادم را. بودم دهیکه ازش د ییدرست مثل رفتارها. کیکالس

ناهارش رو جدا از . خوردیقهوه تلخ م وانیل هیصبح  10سر ساعت  نکهیمثل ا. بودم دهیاز رفتاراش رو د يا گهید

فکر رفتاراش بودم که  يتو. خاص بود یلیکال خ. نبودبا کارمندا  تیمیاهل صم. خوردیم 2همکارا و ساعت 

 .دارم يدیجد ماتیتصم هی: گفت

 .بهت بدم دیپست جد هی خوامیم: نگاهش کردم تا ادامه بده که گفت رهیخ

  د؟یپست جد -

 . بگم يزیتونم چ یاما فعال نم. اوهوم -

سکوت  يتو یکم. دمینپرس يزیتونه فعال بگه منم چ یگفت نم یوقت یمنتظر ادامه حرفش بودم ول. دیخواب بادم

رو  لیظرف آج. عقب گذاشته بودم برداشتم  یصندل يرو که رو فمیک. مامان افتادم يها یخوراک ادی. گذشت

 .دییبفرما: درآوردم و گفتم

ذهن  يتوکه  ییکه اونم به همون اردو دونستمیم. خنده ریزد ز لیآج دنیبه دستم انداخت و با د یکوتاه نگاه

 نایا دیبا اصرار گفت با. گهیمامان منه د. دیکنیفکر م یبه چ دونمیم: گفتم. دمیخودم هم خند. کنهیمن بود فکر م

 .رو ببرم

 .دست حاج خانم درد نکنه: اش رو قطع کرد و گفت خنده

 .دییبفرما: مشت پسته برداشتم و مغز کردم و گرفتم طرفش و گفتم هی

 .ارزه یم ایدن هیکه کنارتن  نیهم. قدر خانواده ات رو بدون. ممنون: ها رو گرفت و گفت پسته

 خانوادتون؟ شیپ نیشما چرا نرفت: و گفتم دمیچشماش رو د يلونه کرده تو غم
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کشور  يدوست دارم تو. خارج از کشور نبودم یاهل زندگ: و گفت دیدهانش بود رو کامل جو يکه تو يا پسته

 .خودم باشم

 ن؟یپرست هنیپس م -

 .کشورم رو دوست دارم یبه اون معنا نه ول -

چشماش  يتو یبیعج تیدکتر برق رضا. تا بخوره دادمیبه دکتر هم م کردمیخودم مغز م يطور که برا نیهم

 ناریتا شروع سم یکساعتی: نگه داشت و گفت یراه نیرستوران ب هیکه دکتر کنار  مینوشهر بود يکاینزد. بود

 .میاستراحت کوتاه بکن هیهم  میهم ناهار بخور میتونیم. میوقت دار

خشک  يدکتر دست و صورتش رو با دستمال کاغذ. میپرتقال نشسته بود يکنار درختها یچوب يتخت ها يرو

 ؟يخوریم یچ: کرد و گفت

 .میناهارم مهمون مامان هست: کولم در آوردم و گفتم يمامان رو از تو يها چیساندو

 .شرمندمون کردنحاج خانم که  -

 .کاراش عادت کردم نیبه ا گهیمن د -

. دکتر رفت با نوشابه و مخلفات برگشت. سفره گذاشتم يها رو رو چیمصرف رو پهن کردم و ساندو کباری سفره

 دیوزیکه م یباد خنک. بود یقشنگ يتضادها. خوردیم چیتخت و ساندو ي، نشسته بود رو ژیبا اون کت و پرست

دکتر  رهینگاه خ. که کنار درختها بود یرگبز يپرتقال بود و آبنما ينگاهم به درختها. ورده بودبوجود آ یحال خوب

 ه؟یچ ندهیآ يبرنامت برا: برگشتم طرفش که گفت. رو حس کردم

 ؟يبرنامه هات به ازدواجم فکر کرد يکه تو نهیمنظورم ا: گفت. بدون مقدمه بود سئوالش

تخت  يو رو دمیچیپ چیرو دور ساندو لونینا. دونستم یبود رو نم یحرفا چ نیمنظورش از ا. بودم  شوکه

 نیخوام هم ینم ؟یبا من ازدواج کن يحاضر. هم خسته شدم ییاز تنها. ادیمن ازت خوشم م: گذاشتم که گفت

و  ندهیبه آ دنیرس يبرا. یبه همه خواسته هات برس کنمیم یاگه جوابت مثبت باشه سع یول ياالن جواب بد

 .کنمیکمکت م يکه دار ییبرنامه ها

مگه خود من نبودم که تموم مدت به دکتر . بگم دیبا یدونستم چ ینم. دمیکشیو من خجالت م زدیحرف م دکتر

 . رو نداشتم يخواستگار نیتوقع ا دیشوکه شده بودم؟ شا نقدریپس چرا ا. دیتپ یمگه قلبم براش نم. کردمیفکر م

 . دمیهم نفهم ناریاز سم يزیچ یحت. میرو رفت ریمس هیسکوت بق يتو
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انقدر برات  يخواستگار نیا دونستمیاگه م. یطور سکوت کن نیهم يخوایم: که گفت مینشسته بود نیماش يتو

 .گفتمیم گهیوقت د هیسخته 

... مقدمه بود یب کمی... فقط. نینکن يفکر بد کنمیخواهش م: گفتم يفور. که سکوتم ناراحتش کرده دمیفهم

 .انتظارش رو نداشتم یعنی

 .میدر موردش حرف نزن گهید شهیم: شدم و گفتم يبا دستام مشغول باز. هام داغ شده بود گونه

 ؟ینگام کن شهیم -

. یخونه بهش فکر کن یرفت یتونیم: گفت. داشت یلطافت خاص هی یبود ول ينگاهش جد. رو باال آوردم  سرم

 باشه؟. کنه رییتغ نمونیب ستیقرار ن زمیچ چیه. یبش رشیخوام درگ ینم

. باور داشتم شتریمن به دوست داشتن ب. عشق  هیاز  شتریب يزیچ دیشا. من دوستش داشتم. داغ شده بود قلبم

 زایچ یلیمن خ. مونیشخص قیگرفته تا سال مونیاز خانواده و نوع زندگ. میفرق دار یلیبگم ما خ خواستیدلم م

که لبخند  دید ینگاهم چ يدونم تو ینم. بست یمنطق رو م ياما احساس راه ها. دونستم یرو در موردش نم

 . زد 

*** 

اونقدر از . به بابا و مامان نگفتم يزیهنوز چ يدر مورد خواستگار. گذرهیدکتر م ياز خواستگار يسه روز دو

بدم اومده باشه برعکس  نکهیانه . نشون بدم یدونم چه عکس العمل یدکتر شوکه ام که نم يا کدفعهی شنهادیپ

اونروز رفته  يدکتر رستگار از فردا. ودنب یجواب مثبت دادن هم منطق یدلم قند آب شده بود ول يهم تو یلیخ

هم کار من رو  نیهم. اونجا یمیچند تا پتروش یمحل يها شگاهیبه آزما یسرکش يبرا. هیعسلو تیبود مامور

 شتربهیب کردمینگاه م يخواستگار نیاز هر جهت که به ا. فکر کنم تونستمیراحت م الیبا خ.  کردیراحت تر م

جز در  زیچ چیدر ضمن من ه. زیو خالصه همه چ یهم مال یهم از لحاظ فرهنگ. بردمیم یتفاوت هامون پ

نفر رو  هینبود که بشه  ادیهم که باهاش داشتم اونقدر ز ییبرخوردا. دونستم یدر مورد رستگار نم يکار نهیزم

 .عمر انتخاب کرد کی يو براشناخت 

کال  یباشه ول تیاهم یبرام ب نکهینه ا. دونستم یمن هنوز اسم دکتر رو هم نم.  کنمینگاه م يفنجون چا به

. شدمیمسائل غافل م یلیاوقات از خ یخودم بودم که گاه شرفتیدرس و پ ریانقدر درگ. نبودم يادم کنجکاو

 زیم يرو رو يچا. شهیم عو صورتم از طعمش جم خورمیمثل آب شده م يمزه که از سرد یب ياز چا یکم
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 نجایخوب ا: گهیبا خنده م زیمن پشت م دنیبا د. داخل ادیو پشت سر اون ژاله م شهیکه درب اتاق زده م ذارمیم

 .کارا روت هست لیتحو يبرا ينظرت داره نه فشار ریز ینه کس. ییتنها یکنیصفا م ینشست

خوب خوش . ببند شتوین: گهیم یبا اخم تصنع. خورهیکه االن داره حرص م دونمیو م زنمیم ییدندون نما لبخند

 .خوشانته ها

 .ببر ضیف کمیتو هم  ایخوب ب: گمیو م کنمیاشاره م زمیکنار م یصندل به

ها به مشکل  شیاز آزما یکی يتو. یالزم نکرده لطف کن: گهیو با لبخند م کنهینازك م یچشم پشت

 .دکتر خواسته صدات کنم . از دستگاهها خراب شده یکی.میبرخورد

 دکتر؟ مگه رستگار برگشته؟: گمیشک م با

فورا خودش رو رسوند  دیخبر که بهش رس. دیاره بابا تازه از راه رس: گهیم کشهیطور که دستم رو م نیهم

 يکه خوب خو خودتم. کنهیم یحتما قاط میاگه به موقع نرسون. براش مهمه یلیپروژه خ نیا. شگاهیآزما

 .یشناسیرو م شییاژدها

در  يجلو. يخواستگار انیاونم بعد جر. برخورد کنم يدونم چطور ینم. استرس دست و پام سرد شده از

دارم استرسم رو  یکه به لبم زدم سع یبا لبخند مصنوع. به خودم مسلط باشم کنمیم یسع میرسیکه م شگاهیازما

 . تو رهیزود باش و جلوتر م: گهیژاله با غر غر م. کنم یمخف

تا  نشیکه آست يدیبا بلوز سف. کتش رو در آورده. نمیتا رستگار رو بب چرخونمیداخل و چشم م رمیسرش م پشت

انقدر به نظرم . رشهیو مشغول تعم يسرش رو برده پشت دستگاه سه محور. جذابه يادیباال زده شده ز مهین

با . االن بهش جواب مثبت بدم نیعقل و منطق بشم و هم الیخ یم و ببزن ایدل رو به در خوادیجذابه که دلم م

برو جلو . موقع هی شینخور: گهیگوشم م ریژاله با اخم ز. رونیب امیاز هپروت م شهیکه از بازوم گرفته م یشگونین

 .به رستگار يشد رهیکه خ دنیتا همه نفهم

 ادیخوشم م. همه از ترس رستگار سرشون گرم کار خودشونه. ندازمیم هیبه بق یو نگاه رمیگیدندون م ریرو ز لبم

رستگار با .رهیگیجا م زشیراحت پشت م الیمن رفتم با خ نهیبیژاله هم که م..سمت رستگار رمیم. .از جذبه اش

مثل  يخونسرد و جد. هیواکنشش چ نمیببهمش منتظرم .کنمیسالم م.  رهیگیقدم هام چشم از دستگاه م يصدا

و  میقسمت رو از رده خارج کن نیا میتونیم. سئوال بپرسم ازت هی خوامیم: گهیو م دهیالمم رو مجواب س شهیهم

 نه؟ ای هیالزام شیانجام آزما يمحفظه برا نیا یعنی م؟یسره کن هیدستگاه رو 
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: گمیم. سرش کرد هی شهینداره و م یکه مد نظرم باشه که مشکل یشیاگه آزما. گذرونمیرو از نظر م محفظه

 نم؟یها رو بب شیآزما شهیم

: گهیم. شهیآه از نهادش بلند م فشیو کث یسیریگ يدستها دنیجاب تست ها رو بهم بده که با د خوادیم

که  يزیچ دنیو از د ندازمیبه جاب تست م یو نگاه زیسمت م رمیم. نیممکنه خودتون بردار نجاستیا

 شیبه آزما نجاستیمحفظه خال که ا نیا.  دیسرش کن هی دیتونیم: گمیو م کشمیم ینفس راحت خواستمیم

 .بعد الزم باشه يشهایآزما يبشه چون ممکنه برا ریتعم دیبعد با ینداره ول یربط

 گهیسفارش چند تا دستگاه د. کنم کاریچ دونمیم. پروژه تموم بشه نیا: گهیو م شهیخوشحال مشغول کار م با

 .میکن ریگ یتیموقع نیهمچ يتو خوادیدلم نم گهید یوارد بشه ول دیو با ادهیاش ز نهیدرسته هز. دمیم

. يرو خودت انجام بد شیچند تا ازما نیممکنه ا: گهیم شهیکارش که تموم م. کمکش کردم خوشحالم نکهیا از

 .راحت تره المیخ ينطوریا

به  دیدستگاه هم مز یطرف، خراب هیراه از  یمسافرت و خستگ. شهیم يطور هیچهره خسته اش دلم  دنید با

 .شد که توانش گرفته بشه علت

 . ستین یمشکل.باشه چشم: گمیم

که از ذهنم  ییاز فکرا شمیدستپاچه م. چشمهاش رو دوست دارم یمهربون نیچقدر ا. کنهینگاهش ازم تشکر م با

و  کنمیچشم رستگار فرار م ياز جلو.  ارمیرو ب لمیوسا رمیمن م: گمیم یبا دستپاچگ.  شهیبا نگاه رستگار رد م

 .که حسش نکنم ستین يزیچ شیپوست ریخنده ز

مربوط به دستگاه سه  شهیها هم شیآزما نیسخت تر. کنمیها کار م شیآزما نیا يهاست که دارم رو ساعت

سه بار تکرار بشه که کارو سخت تر  دیبا شیهر آزما. باشه اتییهمزمان حواست به تمام جز دیبا. هیمحور

 یو خداحافظ انیم یکی یکی. مونده يسه محور جیفقط نتا. ادن د لیرو تحو جشونینتا یبچه ها همگ. کنهیم

نمونه  نیآخر. بره خونه کنمیاصرار داره که بمونه که به زور ردش م. رو گذرونده  یژاله هم روز سخت. کننیم

به کمرم کش و . کار دارم گهیدو ساعت د یکیحداقل . کشمیم يو آه بلند ذارمیدستگاه م يدست نخورده رو تو

به صفحه  یرگیو خ توریپشت مان نمیشیم. عضالتم باز بشه ات دمیانجام م یکشش يو ورزش ها دمیم یقوس

 ادیم. شلوارشه بیج يدستش تو هی. نمیب یو دکتر رو م گردونمیدر سر بر م يبا صدا. ارهیاش چشمام رو درد م

 ن؟یشما هنوز نرفت: گمیو م شمیبه احترامش بلند م.  کینزد

 ها تموم نشده؟ شیهنوز آزما. مقدار از کارام مونده بود هینه  -
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 .دستگاه يرو گذاشتم تو ينه آخر: گمیو م کنمیاشاره م زیم ينمونه ها رو یخال يجا به

بمونه و هر لحظه ممکنه در مورد  خوادیم. نهیشیو روش م رونیب کشهیکار م زیاز پشت م يا یصندل

 ؟يریم رید يبه خانواده اطالع داد: گهیکه م دمینشون م شیم آزماخودم رو سرگر. و جوابم بپرسه يخواستگار

دنبال  فمیک يتو. نیرفت خوب شد که گفت ادمینه : گمیو م شمیبا عجله بلند م. که تلفن نزدم ادیم ادمی تازه

پشت  گردمیبرم شهیکه راحت م المیخ. خونه رمیم ریکه کار دارم و د گمیبه بابا و م زنمیو زنگ م گردمیم یگوش

 یقبل ينمونه ها جینتا. شهیمن زوم م يرو گاهنگاهش از دست کباری يا قهیدکتر هنوز نشسته و چند دق. دستگاه

 .ادیکه بالخره دکتر به حرف م ارمیتا برگه ها رو ب شمیو بلند م فرستمیم نتیپر يرو برا

 ؟يدر مورد درخواستم فکر کرد -

برسم و جواب دکتر رو  زیبه م نکهیقبل از ا. کنم کاریچ دیدونم با یانقدر هول شدم که نم.  دارمیها رو برم برگه

 حد؟ نیبودن هم تا ا یدست و پا چلفت. گمیلب م ریز يا یلعنت. شنیم نیبرگه ها پخش زم. بدم

چند  یکینزد نیبازم ا. دهیرو به دستم م ییو چند تا زنهیدکتر هم کنارم زانو م. تا برگه ها رو بردارم شمیم خم

 کنمیسرم رو بلند م. ذارمیم زیم يو رو رمیگیبرگه ها رو م عیخجالت زده سر. ندازهیقلبم رو به طپش م يا هیثان

نگاه پر از  هیدلم  دیشا. شهیقلبم فشرده م. ستین یخاص زیچ چینگاهش ه يتو. نمیتا عکس العملش رو بب

 .فکر کردم: گمیو م رمیگیاحساساتم رو به دست م عیسر.  ینگاه معمول هیتا  خواستیعشق و خواستن م

 !خب:گهیو م دهیم هیکار پشت سرش تک زیبه م نهیبه س دست

با هم فرق  یلیسطح دو تا خانواده خ کنمیکه من فکر م نهیا تشیواقع: گمیو م کنمیبا دستام م يبه باز شروع

 یعنی اسمشنیدر ضمن من شما رو خوب نم. زایچ یلیو خالصه خ یهم مال یهم از لحاظ فرهنگ یعنی. داره

 . طور نیشما هم هم.دونمیهست که درموردتون نم زایچ یلیخ

قابل  یول هیمنطق یگیکه م ییزایهمه چ: گهیو م زنهیم يودر کمال آرامش لبخند دهیدقت به حرفام گوش م با

با  میتونیرو م زایچ یلیخ. خانواده گذاشته بشه هی لیازدواج و تشک يبنا یوقت. یتفاوت فرهنگ نیمثل هم. حله

 دمیو انجام م پسندمیرو م زایچ يسر هیمن . میسازیکه من و شما م هیزیفرهنگ چ. میریبگ میهم براش تصم

شما هم  گمیرو م دمیمن عقا. که نشه حلش کرد ستین يزیچ.بدونن  یفرهنگ یخانوادم اونا رو ب دیکه شا

. به همه جوانبش فکر کردم خانم یعنی دمیدرخواست ازدواج م یوقت. میرسیمشترك م زیچ هیو با هم به  یگیم

رو  میخوایکه م یخوب یزندگ میاون بتون لهیکه بوس میاریما پول بدست م. ستین یمشکل چیهم ه یاز لحاظ مال

 ست؟یطور ن نیا. ما به خواسته هامون بشه، نباشه بهتره دنیپول مانع رس نیاگه قرار باشه ا. میداشته باش
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. همش شعاره کردمیفکر م یحرفاش رو قبول داشتم ول يتا حدود. بگم دیبا یدونستم در مقابل حرفاش چ ینم

دوست نداشتم به بن بست . آسون بود یلیحرف زدن در موردشون خ میشد یوارد مشکالت نم کهیتا زمان یعنی

 . نمدرجا بز ییجا هی نکهیپله باال تر برم تا ا هیکردم  یسع شهیهم یعنی. برسم

 يمتولد ماه د یول اریحرفا رو به زبون ن نیا گفتیقلبم م. رو از دستام جدا کردم و به نگاه دکتر دوختم نگاهم

جامعه امروز  دیاز د یجذابن و به قول یکنیکه نگاه م رونیحرفاتون رو قبول دارم و از ب: گفتم. یبودم و منطق

 .شنن یخوب بعدها عمل يحرفا نیکه ا ترسمیاما من م. متمدنانه

کله ام  یپسر کم سن و سالم که از داغ هیبه نظرت من : نگاهم کرد و گفت يو جد کیچند قدم اومد نزد کترد

مطمئن نباشم به  يزیمن تا از چ ؟یقشنگ من بش يکه خام حرفا یهست یتو آدم احساسات ایحرفا رو بزنم  نیا

 .میبا هم حلش کن مینتون که ستین يزیبگم چ دیبا یکه گفت ناستیاگه ترست بخاطر هم. ارمیزبونش نم

 . انقدر رك حرف زده بودم ناراحت شدم  نکهیا از

 . گفتن جنگ اول به از صلح آخر میاز قد یدکتر ول مییاز رك گو خوامیمعذرت م -

 یکه چ کردمیفکر م نیو به ا کردمیبا تعجب به واکنشش نگاه م. خنده دکتر به هوا رفت کیحرف من شل با

 .هه افتادگفتم که دکتر به قهق

مگه : نشست و گفت یصندل يرو. لبش بود يهنوز لبخند رو یخنده اش رو قطع کرد ول هیاز چند ثان بعد

 مبارزه که جنگ اول بهتر صلح آخر باشه دختر؟ دونیم میاومد

 .خودم هم خندم گرفته بود. دیخند یگفتم و دکتر به چ یچ دمیفهم تازه

کار با هم رفت و  طیخارج از مح. رونیب میمدت با هم بر هیتا  رمیاز پدرت اجازه بگ تونمیم. یاگه موافق باش -

فکر  شنهادمیتر رو پ يو جد میبشناس گرویبهتر همد میتونیم ينطوریا. شتریب ییآشنا يبرا میآمد داشته باش

 . یکن

 .اسمم رادمهره نه دکتر یشیمتوجه م ينطوریدر ضمن ا: زد و با لبخند گفت يزیر چشمک

 یستیبا یعمر بهشون اعتقاد داشت هیکه  ییزهایچ هی يجلو یکن یهر چقدر هم سع. یباش یچقدر هم منطق هر

دوست داشتم بهش . عشق در قلب باکره من رو زده بود. ياریکم م ییجا هی فتهیقلبت به تپش ب یبازم وقت

. نداشت یقرمز ها مشکل خط یرد شدن از بعض. خواستمیبود که م یدر چارچوب زیهمه چ یوقت. خوش آمد بگم

. مهندس اندازه کل ثروت پدرم بود يپا ریز نیمهم نبود که ماش. میدار یمهم نبود که اختالف فرهنگ

 .میدیرسیم يادیبه نقاط مشترك ز دیشا. میمدت با هم آشنا بش هی میتونستیم. به قلبم به فرصت بدم خواستمیم
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بعد شما هر موقع که صالح . خودم با بابا حرف بزنم دمیم حیقبلش ترج: گمیبا لبخند مبوق دستگاه،  يصدا با

 .نیبا بابا حرف بزن میتونیم دیدید

خبر از . مونمیمنتظر م: بلند شد و کتش رو مرتب کرد و گفت. تمام حرکاتش مشهود بود يدکتر تو یخوشحال

 .شما باشه

 .باشه: گمیو م شمیکارم م مشغول

بار دوم خنده  يبرا. میزدیحرف م يو اصال در چه مورد نجاستیدکتر ا رهیم ادمیانجام کارم که  ریدرگ اونقدر

 .نجاستیرفته بود که هنوزم ا ادمی. ذارمیو دست رو قلبم م خورمیخندش جا م ياز صدا. رهیدکتر به هوا م

 ریدرگ ینبود که وقت ادمی.خبرم کن يبر یخواست. اتاقم هستم  يمن تو: گهیو م رهیم یسمت درب خروج به

 .رهیم ادتیرو  هیبق يکار

 . کردمیفقط مخصوص خودمه فکر م دونستمیکه م ییو من به رفتارا شهیلبخند خارج م با

آروم آروم .  کنهیم یبابا داره درختها رو آب پاش. کنمینشستم و با دستم آب رو جابه جا م اطیح يحوض تو کنار

که به  یجز حس گمیهمه رو م.  کنمیم فیمن و دکتر گذشته رو تعر نیکه ب ییبراش همه اتفاقات و صحبتها

رستگار پسر خوب و : گهیو م نهیشیلبه حوض م ادیم.  ذارهیم بیدرخت س يشلنگ آب رو پا. دکتر دارمو

بهتره با اخالق و رفتار  نیخوایباباجان، همون طور که خودتون هم م یشده است ول دییاز نظر من تا. هیمعتقد

 .ندارم یمن مخالفت. نیآشنا بش شتریهم ب

 فیحس لط هی. دهیته قلبم قلقلکم م يزیچ هی یول کننیقرمز از ترس ته حوض جمع شدن و شنا م يها یماه

 . از اجازه بابا

 .ترسمیم کمی -

 يخوایکه م هیهمون يحس کرد یمدت هیاگه بعد  رونیبا هم ب دیریم. بشه يزیچ ستیقرار ن ؟یترسیم یاز چ -

 .بابا فتادهین یاگه هم نه که اتفاق. که حله

ما  نیهمه اختالفات ب نیبه نظرت ا ؟ینیبینم یمشکل چیشما ه یعنی: گمیو م کنمیبه صورت بابا نگاه م قیدق

 ست؟یمهم ن

 يجا يا گهیهر کس د. کنیکوچ یلیخ شونینیبیکه تو بزرگ م یمشکالت. ترس نداره یمعلومه که مهمه ول -

گفته  یوقت.  هیرستگار پسر با اخالق. گهیجنس د هیاز  یول یترس ها رو داشت نیهم دادیم شنهادیرستگار بهت پ

 . يبساز یکه زندگ يبخوا. بابا يتو هم بخوا کهیدرصورت شهیمسائل رو حل کرد م هیبق شهیم
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 هیعیکامال طب. رهیگیاسترس م ادیخواستگار که م يهر دختر يبرا. حق با بابا باشه دیشا. بگم دیبا یدونم چ ینم

 . رم یبه خدا و جلو م کنمیتوکل م یول ترسمیم ندهیاز آ. منم االن همون حس رو دارم. 

. رسم یتا به دکتر م کنمیرد م یکی یکیرو  یگوش نیمخاطب.  دارمیرو برم یو گوش کشمیتخت دراز م يرو

چهره اش  يادآوریو از  کنمیلب اسمش رو زمزمه م ریچند بار ز. رادمهر رستگار. گفته بود که اسمش رادمهره

 .صحبت کردم بابابا .سالم : سمینویو م کنمیرو باز م دیجد امیپ. شهیلبخند مهمون صورتم م

 دهیم یجواب نمینگاهم به صفحه است که بب. فتهیبه طپش م شهیقلبم محکم تر از هم زنم،یارسال رو که م دکمه

فردا باهاشون صحبت . سالم: نوشته. کنمیرو باز م امیپ.  شهیصفحه روشن م کهنیتا ا مونمیمنتظر م ینه؟ کم ای

 .خوشحالم. کنمیم

 نیدونم چرا حال من با هم ینم یدر مورد عالقه و احساسش نزده بود ول یحرف. ابراز عالقه نکرده بود رستگار

بشه  لیتبد تیبه واقع خوادیکه دلم م ییاهایبندم و رو یچشمم رو م. کلمه که نوشته خوشحالم انقدرخوبه کی

 .کنمیرو مرور م

*** 

معنادار و پچ  يدوست دارم خودم باشم و خودم به دور از همه نگاه ها. آرامشه خوامیکه م يزیروزها تنها چ نیا

 يفرشته کوچولوم رو تو ریو فقط و فقط تصو نمیرودخونه بش هیکنار  خوادیدلم م. هیپر کنا ایدلسوزانه  يپج ها

نه . دمیرادمهر رو ند گهیشرکت د ياز اونروز تو. گردمیو برم رمیطول و عرض خونه رو بارها و بارها م .نمیآب بب

که با  يدیام. دمهیسالگرد فوت ام گهیسه روز د. خوادیم ییدلم تنها. رو روشن کردم میشرکت رفتم و نه گوش

. که مرگ کوچولوم رو رقم زد ییدستا. بزنم شهیدستها رو از ر نیا خوادیچقدر دلم م. شد دیمن نا ام يدستا

که بجز  زنمیانقدر عق م. ارمیو خشم و همه نفرتم از خودم رو باال م یو تمام دلتنگ ییشوطرف دست دومیم

چقدر سخته . به حال خودم زنمیو زار م زنمیزار م. زنمیو زار م شمیولو م ییکف دستشو. ادیباال نم يزیزردآب چ

 يو موها شوندمشیپاهام م يبود تا رو نجایکاش ا. ام ییجدا نیه که من مسبب انبودنش و چقدر سخت تر

 . خوندمیگوشش آروم م يوتو بافتمیبلندش رو م

 .دختر دارم شاه نداره هی

 .داره ماه نداره یصورت

 .دمیکس کسونش نم به

 .دمیهمه کسونش نم به
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 .دمیراه دورش نم به

 .دمینم رشیمرد پ به

زانو زده . بنده  یپلکم بازم ترنم نقش م يها یاهیپشت س. به سوزش افتاده ادیز هیاز گر. شهیبسته م چشمام

و  کینزد رمیم. قرارداره نیزم يعروسک محبوبش کنارش رو. پاش گذاشته يو سرش رو رو یکنار درخت

 يرپ گهید: گمیم.  کنمیموهاش رو نوازش م. کنهیعروسکش رو پرت م تیبا عصبان. دمیعروسک رو بهش م

 ؟يخانمو دوست ندار

 ؟یاز مامان ناراحت: گمیدلشکسته م. کنهینگاهمم نم یول گهینم يزیچ

 . ریو اشکم سراز شهیحالم دگرگون م.  دهینه تکون م یرو به دو طرف به معن سرش

 .دور غصه داره راه

 .سرفه داره ریپ مرد

 .که کس باشه دمیم یکس به

 .تنش اطلس باشه رهنیپ

موقع زنگ  یکاش ب. شمیو به زحمت بلند م رمیگیم واریدستم رو به د. کنهیزنگ در نقش ترنم رو محو م يصدا

 يموها. ندازمیبه خودم م ینگاه نهیآ يتو. و باهاش حرف بزنم نمیترنم رو بب شتریب تونستمیتا م شدیدر زده نم

 فونیموقع روز اومده سراغم؟ آ نیا یک . فونیسمت آ رمیم. بندمیپشت سرم م رهیو با گ کنمیرو جمع م شونمیپر

سر و وضعم . است ختهیبهم ر یخونه کم. داخل ادیتا ب زنمیرو م فونیدکمه آ. نمیبیو رادمهر رو م دارمیرو برم

سرو سامون دادن به خونه  يبرا ینه تالش. رو ندارم زیچ چیمگه مهمه؟ حوصله ه.نا مرتبه شهیاز هم شتریب

 کیلرز کوچ هی دارهیراهرو برم يهر قدم که تو. داخل ادیتا ب کنمیدر راهرو رو باز م. رسمینه به خودم م کنم،یم

 شم؟یموقع که من داغون تر از هم نیاونم ا نجا؟یچرا اومده ا. فتهیبه جونم م

چهره رادمهر رو که . دلم آشوبه يتو. بدم هیتک ییجا هیحتما به  دیوبا ستمیتونم سرپا با ینم. واریبه د چسبمیم

من خسته ام . دهیرو نشون م شیدو ابروش، خشم و ناراحت نیگره ب. شهیکه هست بدتر م یحالم از اون نمیبیم

 ؟یچ یعنیها  يمسخره باز نیا: گهیو م دهیرو به من م شینگاه طوفان. کنمیسالم م. اون خسته تر از منه یول

 شده؟ یچ: گمیآروم م. حوصله جدال هم ندارم. شم  یرو متوجه نم منظورش
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دلم . شهینم یعصبان نطوریا شتریچند بار ب یسال. هر لحظه امکان داره منفجر بشه. ستادهیروبروم ا قایدق االن

از . و خاموشه رمیگیسه روزه دارم شمارت رو م: گهیم. کنم یخسته تر از اونم که تالش یآرومش کنم ول خوادیم

 ؟يفکر شد یانقدر ب یاز ک. شدمیم ونهیداشتم د ینگران

 کنمیاخم م. ازش متنفر بودم شهیکه هم يزیچ. وارد شده یاحترام یاز در ب. رو بدجور نشونه گرفت رشیت نیاول

. دهیخوب جواب م یرو دوست ندارم ول يتقابل رفتار نیا.متنفره یتوجه یاز ب. داخل  رمیتوجه بهش م یو ب

 میدونیکه م میکنیروم يکار میهر دو دار. میرو شروع کرد يبد يباز. درونم تیعصبان شیآت يرو شهیم یآب

مهم  يگریبرات خوش اومد د گهید. یرسیرابطه م هیبه بن بست  یوقت. ادیطرف مقابل چقدر ازش بدش م

هنوز چند قدم نرفتم که دستم رو از . یبه عواقبش فکر کن يخواینم یکه حت يحوصله ا یاصال انقدر ب. ستین

دارم باهات حرف : گهیبهم قفل شده با حرص م يدندونها نیباز . طرف خودش  گردونهیو برم م کشهیپشت م

 .نیریش زنمیم

. به باال رهیگیم انیو آب کف چشمم جر شهیصورتم از درد جمع م. رهیگیاز فشار پنجه هاش درد م دستم

و با لحن آروم  شمیو زل چشماش م زمیریچشمام م يو غمم رو تو تی، عصبان يتمام دلخور.  کنمینگاهش م

 .یزنیداد م يرادمهر دار یزنیحرف نم: گمیحرف مپر از  یول

از  یکی يحادثه تو هی. مجبور شدم برم بوشهر: گهیو م دهیو گردنش رو ماساژ م کنهیدستم رو رها م کالفه

 . زدیدلم شور م. يرو خاموش کرد تیتو هم که گوش. اومده بود شیها پ شگاهیآزما

 زنه؟یبعد از چند ماه تازه دلت شور منو م: گمیم. مونه  یکه از چشمش دور نم زنمیم يپوزخند

 یکی یکیتا  ادیکوتاه م. نهیشیاز مبلها م یکی يجلو و رو رهیچون چند قدم م ادیبحث خوشش نم نیاز ا انگار

چهره و جسم نزار دل همه رو به  نیا. سوزهیمن م يهم دلش برا دیشا. گسسته نشه نمونیاحترام ب يرشته ها

 ا قهوه؟ی يخوریم يچا: گمیسمت آشپزخونه و م رمیم. جز دل خودم رو ارهیرحم م

 ینم يزیچ: گهیم. کشمیخونه خجالت م یختگیدونم چرا از بهم ر ینم. چرخهینگاهش دور تا دور خونه م

 .نیبش ایب.خورم

 .ارمیم يپس چا -

 يو چا ادیتا آب جوش ب گذرهیسکوت م يتو قهیپنج دق. ساز رو به برق بزنم يتا چا دهیبهم جرات م سکوتش

مبل  يرو. سمت رادمهر رمیم يچا وانیبا دو تا ل. میدار ازیآروم شدن ن يسکوت برا نیهر دو به ا. آماده بشه

و  دهیرو نشون م شیتیشخص سکه کال یخوشگل يژست ها. چپش انداخته يپا يراستش رو رو ينشسته و پا
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احساساتمون بر عقلمون . نهیبزرگ ما زن ها هم بیع. رهیم یلیو یلیهم دلم براش ق تیاوج عصبان يتو. هیذات

 ینم. ذارمیم زیم يظرف شکالت رو رو. کنهیو تشکر م دارهیبرم. کنمیرو بهش تعارف م يچا. کنهیحکومت م

 نه؟  ایخوره  یدونم هنوزم قند نم

طور  نیکه ا کنهیفکر م یبه چ. صورتم نشسته يرو رشینگاه خ. کنمینشستن انتخاب م يرو برا شیکنار مبل

تالش ما . گردهیگذشته ها گذشته و بر نم. امیزود به خودم م یبه گذشته ول کشهیهمه؟ دلم پر م ياخماش تو

 ؟سرپا شن توننیم يدو تا شکست خورده چطور. است جهینت یدرست کردنش ب يبرا

 يحال و روز نیا ؟ینداختنگاه به خودت ا هیوضع ادامه داشته باشه؟  نیقراره ا یتا ک: گهیو م رهیگیازم م نگاه

 .رو خراب کرده شناختمیکه م ینیریاز ش تمیتمام ذهن يکه دار

: گهیم.  کنمیهمون رادمهره؟ سکوت م ایمن نشسته آ يکه جلو يرادمهر نیکه ا کنمیذهنم فکر م يتو من

 . هیتسو يبرا شگاهیآزما يایفردا م

 یبنشون یخودت رو به کرس يکه حرفها یاگه برگشت. دارم ازیمن به کارم ن: گمیم. رمیگیم شیحرفش آت نیا با

 .یکنیبدون اشتباه م

به کارت  ؟يبشنو يخوایرو م نایا. که رفتم شیآره اشتباه کردم مثل چند ماه پ: گهیو م رهیباال م یکم صداش

ت نسبت ما بهمون بخندن لذ دنیهمه با فهم نکهیاز ا ؟يبر یاز خراب کردن من لذت م ؟يدار يازیچه ن

چه  ؟یمن خوشحال ریتحق نیاز ا نه؟یها تکنس شگاهیاز آزما یکی يبگن خانم دکتر رستگار تو نکهیاز ا ؟يبریم

  ؟یرو ثابت کن یچ يخوایتا خرخره پره؟ م تیحساب بانک یوقت يکار دار نیبه ا يازین

ثابت  يخوایم: گهیرفته م لیتحل يبا صدا. شکنمیبا جمله آخرش م یتا ادامه نده ول کنمیالتماس نگاهش م با

 میزندگ يطوفان تو هی یکه وقت ستم؟ین یچیرو نداشتم؟ که من برات ه میکه من عرضه اداره زندگ یکن

 باختم؟ زویهمه چ د،یچیپ

 واشی واشی رهنشیپ يدکمه باال.  کنهیباز رو تا انتها باز م مهیپنجره ن. ستهیا یلب پنجره م رهیو م شهیم بلند

 . نفسش پر خون یو دل من از تنگ شهیباز م

 .منم که باختم نیا: گمیم چکهیقطره اشکم که م نیاول

 يها يو ها رمیگیدستام م يصورتم رو تو. بود که از ته دلم زدم یحرف. بلد نبودم یعنی. نکردم یینما مظلوم

مرد هم  نیدر به اچق. میبود بیکه توش انقدر من و رادمهر غر يبه حال خودم به حال روزگار. کنمیم هیگر

هر . میبود يتقدر نیزخم خورده ا يهر دو. فقط منو نشونه نگرفته بود هیبق يحرفها ریت. سخت گدشته بود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا s.mokhtariyan  – یزندگ يبرا يروزنه ا

wWw.98iA.Com ٧٢ 

 يکار دیبا. سوختیم يبار صفت نامرد ریبلد بود، ز یکه خوب مردانگ يمرد. میدرمونده بود يکدوم به نحو

 .بود نیسنگ یلیخ دمیکشیماجرا به دوش م نیکه از ا يبار یول مینباز نیاز ا شتریتا ب کردمیم

االن اومدم تا از نو  ه؟یچ يزجر هر روزه برا نیا:گهیو آروم م نهیش یو م زنهیو کنارپام زانو م ادیکه م نمیب یم

بار  هیکه  يخوایم ن؟یریش يخوایتو م. میو تالش کن میبخوا دیدوباره سرپا شدن هر دو با يبرا.  میشروع کن

 سرپا شه؟ یزندگ نیا گهید

تونستم که دست رد به  ینم کرد،یم فیانقدر صادقانه جمالت رو رد یوقت. کردیقدر مظلوم نگاهم م نیا یوقت

. شهیذهنم پر رنگ م يهمش نقش ترنم تو ستیدست خودم ن یرادمهر ول خوامیمنم م: گفتم. اش بزنم نهیس

 .فکر کنم يا گهیکس د زویبه چ ذارهینم

 .ببخش: گهیاش و م نهیس يتو کنهیو دو تا پاش رو جمع م دهیم هیبه مبل تک رادمهر

 .شهیدرست نم زیچ چیه. يدیتا خودت رو نبخش. خودت رو ببخش: گهیم. کنمینگاهش م نیغمگ

ببرم و  ادیکه کردم رو از  یتونستم حماقت یمن تا آخر عمرم هم نم. رادمهر توقع داشت خودم رو ببخشم چطور

راحت  دنیبخش دیاونوقت شا. بود يا گهیکاش مقصر ماجرا کس د. فتادیاتفاق نم نیکاش ا. عاملش رو ببخشم

خودم  کنمیم یسع مونمویم ای. گمیم ترو اونروز به ممیتصم. سالگرد فوت ترنمه گهیسه روز د: گفتم. شدیتر م

 .به سرنوشت سپارمتیو م رمیم تیاز زندگ شهیهم يبرا ایرو ببخشم و با کمکت سرپاشم 

چشم . رادمهرم سخت تره يهم برا دنشیکه شن دمید. من سخت بود يحرفها برا نیقدر که گفتن ا همون

تدارك .میمراسم بر يدنبالت تا برا امیخودم م: حفظ غرورش بلند شد و گفت يبرا یهاش رنگ غم گرفت ول

 .آماده است زیهمه چ. دمیمراسم رو د

فرصت حق  نیا: گفتم. نگاه دوباره به صورتم بندازه نکهیبرگشت بدون ا. که صداش زدم رفتیسمت در م به

 منه نه؟

 . حقته: گهیو م ذارهیهم م يچشمش رو رو. نهیشیصورتم م يو تو ادیباال م نگاهش

دوست ندارم از ژاله سراغ زنم رو . روشن کن تویگوش: گهیم پوشهیطور که کفشاش رو م نیسمت در و هم رمیم

 .یکه خوب فهممیم یهم بفرست یخال امیپ هی. نده يبد يخوایجوابم نم. رمیبگ

که رادمهر با  يروز. خوش گذشته يبه روزها کشهیاما دلم پر م. رهیو م کنهیم یو خداحافظ زنهیرو م حرفاش

رفتن به شرکت  نیاصال ا. داشتم نیریاسترس ش هی. نمشیشرکت بب يتو خواستمیبابا صحبت کرده بود و من م

دونستم رادمهر  ینم. بود شهیمشرکت برام دلچسب تر از ه ياصال کل فضا. متفاوت بود شهیهم يبا رفتن ها
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رو رد کردم و رفتم  ینگهبان. دمیسف يبه گونه ها دادیو شرم دخترانه ام مدام رنگ م کنهیباهام م يچه برخورد

اما دلم خوش بود به  يعاد ياز روزها یلیمثل خ نمیامکان داشت که تا اخر وقت رادمهر رو نب. سمت اتاق خودم

انتظارم . سراغم ادیرادمهر م يکه به زود دادیدل وعده م نیشروع بشه و هم ییاآشن يکه قرار بود برا يرابطه ا

که درب  کردمیکار م زهیهو ینفت دانیمقاله در مورد م هی يداشتم رو. دیطول نکش شتریتا ساعت دوازده ظهر ب

. شدن در اومد  هباز و بست يصدا. داده ها شدم  يآمار لیدوباره مشغول تحل یکوتاه دییبا بفرما. اتاقم زده شد

 دنیبا د. دوختم داشتیقدم بر م زمیمحکم به سمت م یکه آروم ول يجدا کردم و به فرد تورینگاهم رو از مان

 . دکتر؟ سالم  دییشما: بلند شدم و گفتم عیسر. رادمهر جا خوردم

 ؟یهست یاز اتاقت راض. از فضا خوب استفاده شده: ر اتاقم انداخت و گفتبه دور تا دو یکرد و نگاه سالم

 .راحتم یلیبله خ: و گفتم نهیکردم که بش تعارف

 .ینقل مکان کن دیبه اتاق جد دیمتاسفانه با -

 ئتیه يو با اعضا میخوریم يناهار کار هی:گفت.شد دایراستش هو يکالمش با باال دادن ابرو زیر طنتیش

 .میزنیبهت بدم حرف م خوامیکه م يدیدر مورد سمت جد رهیمد

 رونیب میریبعد از اون هم م: خم شد و گفت زیم يبه سمتم رو یکه کم دادمیرادمهر گوش م يبه حرفا متعجب

 چطوره؟. میخوریبا هم م شتریب ییآشنا يشام برا هیو در آخر 

 کنمیکه به حرفاش فکر م یکم. ده دار کردهخن یلیتعجب مطمئنا چهرم رو خ نیا. از حدقه در اومده چشمهام

 يهر کدوم هم به منظور. کردیناهار هم شام دعوتم م يهم داشت برا قایاالن دق. رهیگینگاهم رنگ شرم هم م

 . کردیترم م شونیهم پر دیسمت جد. خاص

 ؟یکنیرو قبول م شنهادمیخوب پ: گهیوم زنهیم يمردونه ا لبخند

 ینم یدعوت ناهار و شام بد باشه ها ول نکهینه ا. شوکه شدم یعنی. بگم دیبا یدونم چ یخوب راستش نم -

 . شمیبشه نگران م ادیز تمیمسول یعنی. ترسمیم کمیهم  دیکلمه سمت جد نیاز ا. بگم یدونم االن چ

 .هول شدم کمیمن االن  دیخوب ببخش: و گفتم دمیکش قیلحظه نفس عم کی.  زدمیسرهم حرف م پشت

 يجلو گهیساعت د مین: گفت دیواکنش من رو د یوقت. کردینگاهم م یبا حالت خاص نهیدست به س رادمهر

 .نمتیب یشرکت م

 دیشا. به تنم بود یمرتب یرسم يمانتو و شلوار سورمه ا. به سر و وضع خودم انداختم یرفتن رادمهر، نگاه با

. دیرسیساده به نظر م يادیبار ز نیولا يمالقات با رادمهر اونم برا يمطمئنا برا یجلسه ظهر مناسب بود ول يبرا
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 زمیپشت م. خونه  رفتمیسر م هیجلسه ناهار،  زبعد ا دیبا. صاف بشه  یکشم تا جلوش کم یرو م میمقنعه مشک

به  تونمیاالن فقط م. شه یاما فکرم متمرکز نم. مقالم کار کنم يتا رو دوزمیم توریو نگاهم رو به مان نمیش یم

که همه  نجایتا ا. دهیبرام د یدونم رادمهر چه خواب ینم. فکر کنم رهیمد ئتیو مالقات با ه گهیساعت د کی

جلسه بخوام با رادمهر  نیسخته که بعد از ا یلیخ. هم خوب باشه نباریخدا کنه ا. خوب بوده مبرا شنهاداتشیپ

 م؟یحرف بزن میتونیم يزیچه چاصال در مورد . برخورد کنم دیچطور با. میو درمورد خودمون حرف بزن رونیبرم ب

بخشه هم فکرم رو منظم  مشآب هم آرا وانیل هی. آب بخورم وانیل هی دیبا.تا برم سمت آشپزخونه شمیبلند م

 .کنهیم

کار شدم  الیخ یب. انجام داشتم يکه امروز برا ییجز کارها کردمیفکر م زیبه همه چ. مشغول بود یحساب فکرم

از  امیپ. جدا کرد ینگاهم رو از شمعدون یرسان گوش امیپ يصدا. پشت پنجره دادم یو نگاهم رو به شمعدون

 يتو. رو برداشتم میدست فیو ک دمرو خاموش کر ستمیس.منتظرمه نگیپارک ينوشته بود تو. طرف رادمهر بود

: گفتم. رد سرش رو بلند ک. قدم هام يصدا دنیبا شن. رفتیور م شیو با گوش نیداده بود به ماش هیتک نگیپارک

 .دیخسته نباش

 نگیحرف از پارک یب. سوار شدم. من باز کرد يسوار شد و در جلو رو برا. رو زد  نیماش ریگفت و دزدگ یممنون

 شده؟ يزیچ: به من انداخت و گفت ینگاه.  میرو که رفت ریاز مس یکم. نگهبان بوق زد يخارج شد و برا

 .نه -

 .یستیراغب به اومدن ن ادیز نکهیمثل ا -

به من  يادیجا هم ز نیتا هم. نیگفتیبه من م دیکاش از قبل در مورد سمت جد. استرس دارم کمینه فقط  -

 .امیبرن نیدیکه به من م ییتایاز پس مسول ترسمیم. نیلطف داشت

من . ترس رو بذار کنار. یتونیکه م کنمیمن بهت اعتماد دارم و فکر م: نگه داشت و گفت ابونیرو کنار خ نیماش

 .ستم که کمکت کنمه

 .منو نیبب: کرد و کامل برگشت طرفم و گفت مکث

نگاهش  يتو. انگشتام بود گرفتم و به رادمهر نگاه کردم ونیکه در حال مچاله شدن م فمیرو از دسته ک نگاهم

انقدر . آرامش خاص  هیشد  قیبه تموم سلولهام تزر یحس خوب. که از مدت ها قبل دنبالش بودم دمیرو د یبرق

 يا شهیش يدو گو نیاز ا خواستمیلحظه فقط م نیا يتو. رفت منطق کجاست ادمیغرق نگاهش شدم که 

 . رمیحس خوب بگ
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 باشه؟. یترس ینم يزیو از چ یکنیم دییکه من گفتم رو تا يزیدختر خوب هر چ هیرستوران و مثل  میریم -

با . دادیبهم م یاعتماد خاص هیکالمش محکم بود و . ه بودممن جادو شد یشدن نبود ول یموقع احساسات االن

 .یدونیباشه هر جور شما صالح م: و گفتم دمیرو دزد رمیخجالت نگاه خ

 .خاص يکوچولو: لب گفت ریکه ز دمیکش اومد و شن يبه لبخند لبش

رستوران که نگه داشت،  يجلو. زدم دنیکه بهم داده بود دلم ضعف رفت اما خودم رو به نشن یصفت دنیشن از

 نیزبیو ر قیدق ،يحتما چند نفر مرد جد. بودم دهیرو ند رهیمد ئتیه يتا حاال اعضا. استرسم دوباره برگشته بود

هم قدم با . میشد ادهیپ نیاز ماش. کنم کتقراربود شر يحد جد نیتا ا يجلسه ا يبار بود که تو نیاول. بودن

 ينگاهم رو. مال ما باشه تونهیم زیکدوم م نمیبب خواستمیم. دیر تادور چرخنگاهم دو. میرادمهر وارد رستوران شد

 شهیهم. سهم ما باشه زیکه اون م کردمیدلم آرزو م يتو. بود قفل شد  ابونیکه رو به خ یشش نفره دنج زیم

که بتونم به خودم مسلط بشم و االن اون  خواستمیم یسمانیر هیحساس  يها تیموقع يطور بودم تو نیهم

بود با لباس فرم خاص  یخدمت که پسر جوان شیپ. خواستمیبود که م يزیهمون چ ابونیرو به خ يپنجره ها

 نمیبب تادلم نبود  يدل تو. زمونیسمت م کنهیم ییگفت که ما رو راهنما. شناختیرادمهر رو کامال م. جلو اومد

. میچند پله رو باال رفت. دمیکش یآه کوتاه خواستمیکه من م یخالف اون یهتبا رفتن به ج رهیکدوم سمت م

با رادمهر شده  میکینزد ریانقدر درگ. میتعلل کردم تا همقدم بش یکم. پشت سر من اومد یرادمهر بافاصله کم

 ؟ینیش ینم: گفت مرادمهر آرو. خدمت برد نبود شیکه پ ییبودم که حواسم به جا

 یعال یلیاصال خ. داشت ابونیبه خ يبهتر دیباال د نیا. بود يا شهیش يواریکنار د زیم. متوجه اطراف شدم تازه

رستوران : رادمهر گفت. نشستم رونیبه ب رهیو خ رونیب دمیرو کش يا شهیش واریکنار د یبا ذوق صندل. بود

 .هیخوب

 .کردم دییسر تا با

 .کنمیرو انتخاب م نایبهتر شهیمن هم -

برگشتم که منظورش رو از چهرش بخونم که با لبخند بلند شد کتش رو در . ادا کرد یرو با لحن خاص شحرف

به رادمهر  يادیزن شباهت ز. شدن کینزد زمونیبه م یزن و مرد جوان.. کرد زونیآو یآورد و پشت صندل

و  کردیبه آدم نگاه م باالاز  یکم. ومدیاما از نگاهش خوشم ن.بود دهیبهش بخش یخاص تیلبخندش جذاب. داشت

: رادمهر گفت. منم بلند شدم و سالم کردم. هر دو با رادمهر دست دادن . جور اخالقها نیمن متنفر بودم از ا
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خواهر  حانهیر نمیا. بعد به زن جوان اشاره کرد و گفت . میصحبت کرد ادیکه در موردشون قبال ز يخانم سپهر

 .بنده و همسرشون مهندس کاوه

 .تونییخوشبختم از آشنا یلیخ: دست دادم و رو به مهندس گفتم نهحایر با

؟ پس خواهرو  میدار يمگه رادمهر نگفت که جلسه کار. مینشست یهمگ. ننیدعوتشون کرد که بش رادمهر

 کردن؟یم کاریچ نجایشوهر خواهرش ا

؟ پس خواهرو  میدار يمگه رادمهر نگفت که جلسه کار. مینشست یهمگ. ننیدعوتشون کرد که بش رادمهر

خواهرم و همسرش هر : چون گفت. انگار رادمهر سوالم رو از نگام خوند کردن؟یم کاریچ نجایشوهر خواهرش ا

هست که  يچند روز. ستنین رانیمهم رو به من واگذار کردن چون ا ماتیتصم. از شرکت دارن یکدوم سهم

 .بکنم باهاشون مشورت کنم خوامیکه م يدیهم در رابطه با کار جد. خواستم هم با شما آشنا بشن. اومدن 

 تیکه چقدر به ظواهر اهم دادیکه انداخته بود نشون م یورآالتیز. به تن داشت یکیش یسنت يمانتو حانهیر

مالقاتم با خانوادش  نیدوست داشتم اول. بودم  ریاز رادمهر دلگ یکم. ساده بودم یلیدر مقابل اون من خ. دهیم

. لبم رو حفظ کنم يکردم ظاهرم و لبخند رو یهر چند سع. و با سکوت نشون دادماعتراضم ر. باشه گهیجور د

. من معاون شرکت باشم خوادیصحبت کرد و در آخر گفت که م فشیرادمهر در رابطه با معاونت شرکت و وظا

من . با شماست  اریرادمهر جان اخت: چون بالفاصله گفت.  ومدیحرف انگار به مذاق خواهرش خوش ن نیا

فکر نکنم تجربه  یول یزنیحتما خودشون رو به شما ثابت کردن که انقدر قاطع حرف م يکه خانم سپهر دونمیم

 .رو داشته باشن نهیزم نیدر ا یکاف

: رادمهر گفت. نگم يزیبه رادمهر قول داده بودم که چ یخودم هم جا خوردم ول. کامال درست بود  حرفش

به من  ینگاه خاص حانهیر. ستیمخالفت ن يگرفته شده و جا میتصم یعنی نیو ا.  ارنیتجربه هم بدست م

. هم گره کردم يرو تو ستمدلخور از نگاهش د. ارزه یکه جنس مقابلش چقدر م نهیبب خواستیانگار م. انداخت 

 یاشتهام به کل. گذرا به منو انداختم ینگاه. و مهندس مشغول انتخاب شدن حانهیر. خدمت منو رو آورد شیپ

رو  يزیداشتم چ. خانواده رادمهر نیینگاه از باال به پا. بود که ازش واهمه داشتم يزیهمون چ نیا. ودکور شده ب

باال تر برم و درجا  کردمیم یسع شهیکه هم یمن يبرا. بزرگ بود. پنداشتنیم کیکه بابا و رادمهر کوچ میدیم

 ؟يخوریم یچ: که گفت دمینآروم رادمهر کنار گوشم رو ش يصدا. نگاه ها شکست داشت نینزنم تحمل ا

 .نیکه خودتون سفارش داد يزیهر چ. کنه ینم یفرق: نگاهش کنم گفتم نکهیبدون ا دلخور
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اما . طور نیو مهندس هم هم حانهیر. پاهاش پهن کرد يرادمهر دستمال سفره رو رو. غذا سفارش داد  رادمهر

. میگرفته بود ادیبالخره ما هم ادب و احترام رو . که نبودم بکنم يزیخواستم تظاهر به چ ینم. من خودم بودم

شد و  دهیچ زیم يغذا رو. ذاشتنیم یتیبود که اسمش رو کالس شخص يزیچ نیکه من نداشتم هم يزیتنها چ

. بود یخوب چهیپلو با ماه یباقال. شدمیم دینا ام نمونیمن با هر حرکت خواهر رادمهر از رابطه شکل نگرفته ب

بشقاب رو  يتو يو من برنج ها کردنیو با هم آروم صحبت م خوردنیاونها غذا م. اون جمع معذب بودم يتو

 ینم. گفتمیم یو من جمله کوتاه دادیبحث شرکت م يمن رو تو یگاه مهرراد. اشتها نداشتم. زبر و رو کردم

صحبت  ییدر مورد کانادا.. نبود ندیموضوع بحثشون برام خوشا یهستم ول یادب یخواستم گمون کنن آدم ب

اون ها  يایتر از دن کیکوچ یلیمن خ يایدن. بود و نه راغب بودم که بدونم دهیکه من تا به حال نه د کردنیم

که خواهر رادمهر  يا يبه آزاد ينه عالقه ا. جمع چهارنفره خانوادم و کتابهام يتو شدیمن خالصه م يایدن. دبو

چند قاشق به . بود اوردهیبدست ن رانیا يکه مهندس دنبالش بود و تو یشرفتیپ داشتم نه دنبال زدیازش دم م

نشده بود  فیغذا خوردن کث نیکه ح یشستن دست يبرا حانهیر.  ختمیخودم ر يآب برا یکم.زور قورت دادم 

تفاوت  یمن موندم و رادمهر و کل. جواب دادن به تلفنش از جمع دور شد يبرا یمهندس هم با عذرخواه. رفت 

 ؟یغذا رو دوست نداشت: رادمهر گفت. برده بودم یمالقات ساده بهش پ هیکه با 

 .خوشمزه بود  یلینه خ: گذاشتم و گفتم زیم يآب رو رو وانیل

 ؟ينخورد يزیاما چ -

 .اشتها نداشتم ادیز -

 کنمیمن فکر ماما : کرد و گفت زیبرداشت و دور دهنش رو تم یرادمهر دستمال.  میهر دو سکوت کرد دوباره

 .نبود ندیجمع برات خوشا

 .نیفکر بد نکن. نه : نگاهش کردم و گفتم عیرو باال آوردم و سر سرم

 .خانم خورهیبد وول م يذهن شما داره فکرا يفعال تو: پاش جمع کرد و گفت يرو از رو دستمال

فکر نکنم تا به حال کانادا : در آورد و گفت فشیک يرو از تو لشیموبا. تموم موند مهیبحثمون ن حانهیاومدن ر با

 درسته؟  نیاومده باش

با اعتماد به نفس . کردم یطور فکر نم نیخودم که ا شد؟یمحسوب م یمنف ازیامت هیکانادا نرفتن من  یعنی

 نه چطور؟: گفتم

 .نیبه بحث ما نداشت یلیتما دمیآخه د -
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 .دونمیحرف بزنم که در موردشون م ییزایدارم در مورد چکال عادت  یبرام جالب بود ول نیگفتیکه م ییزایچ -

دستم رو . کردم یروبوس حانهیبا ر. میما هم بلند شد. برن دیکاوه اومد و با اشاره به ساعت گفت که با مهندس

 .مینیبب گرویبازم همد شمیخوشحال م. میآشنا نشد یمناسب تیموقع يتو: گرفت و گفت

 .شمیم خوشحال مو فرصت شد من نیبود نجایاگه ا -

کتش  بیج ياز تو. رادمهر کتش رو برداشت و به تن کرد. کرد و رفتن تیموفق يکاوه هم برام آرزو مهندس

رادمهر . میسکوت کرده بود یول میحرف داشت یهر دو کل. نییطبقه پا میپولش رو در آورد و همراه هم رفت فیک

 دهیاونم فهم. اومدنمون نبود ازقبل  تیرنگ نگاهش به شفاف. صورتش يشدم تو قیکه به صندوق رفت تازه دق

مرتبه  نیسوم دمیشا ای نیامروز دوم. سمتم از خجالت آب شدم شیبا برگشتن ناگهان. لنگه  یکار م يجا هیبود 

 یکه به رادمهر داشتم هم قشنگ بود ول یحس. باستیز یلیعشق خ. چهرش يتو شدمیبود که انقدر محو م

نگاه . خرد بشه تمیممکن بود بعدها بارها و بارها شخص. بذارم مخود يعالقه پا رو هیفقط بخاطر  تمتونسیم

با نگاه و رفتار  یبود ول فتادهین یهنوز اتفاق نکهیبا ا. ستمیبود که بهم فهموند در حد برادرش ن يجور حانهیر

 .  دیکشیسردش خط و نشون م

 

،  دادمیم حیترج. مالقات رو نداشتم نیتوقع ا. ذهنم راه افتاده بود يتو یبیعج يریدرگ. میشد نیماش سوار

خودش  شیپ حانهیدونم ر ینم.ذهنم باشن تا خواهر و شوهر خواهر رادمهر يهمون چند مرد تو رهیمد ئتیه

ازدواجش به من  شنهادیاز پ یفبهش گفته بود؟ حر یاصال رادمهر در مورد من چ. کردیدرمورد من م يچه فکر

 .ذهنم جا خوش کرده بودن يبود که تو یسواالت نهاینه؟ همه ا ایود زده ب

که با  يو حواسم اصال به رادمهر کردمیرو تما شا م رونیدلخور ب. داشت انیجر ینیسنگ يفضا نیماش يتو

شروع کننده صحبت  ریدر مورد مس دنیخواستم با پرس ینم. برام نا آشنا بود  ریمس. نبود کردیم یآرامش رانندگ

نگه داشت  یرو کنار باغ رستوران نیاشم. مالقات رو بگه لیخودش دل لیرادمهر با خواست و م خواستمیم. باشم

. شو ادهیپ: گفت. شده بود دهیپوش چکیشکل باغ که با پ یهالل يبه ورود. بود رونیبه ب رهینگاه من هنوز خ. 

 .میبا هم حرف بزن دیبا

 دیخاص خودش رو داشت که با لیحتما دال. میدوست داشتم که حرف بزن. شدم هادیپ نیحرف از ماش یب

 يبرا یپسر جوون. میتا همقدم بش ستادیا. فاصله دنبالش راه افتادم یوارد باغ شد و من هم با کم. دمیشنیم

باغ تخت  يدرختا ریز پراکندهبه طور . بود یباغ قشنگ. کرد یرادمهر تشکر کوتاه. جلو اومد  ییخوش آمد گو
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زده بودن فضا  مهیآسمون خ يکه تو ییبا ابرا.تر کرده بود فیهوا رو لط دیوزیکه م یمیباد مال. بودن دهیچ

. کردیشدن آب روحم رو نوازش م ریسراز يصدا. گوشه باغ افتاد ینگاهم به آبشار مصنوع. شاعرانه شده بود

 ؟ياز نشستن کنار اون آبشار بگذر یو بتون یباش عتیعاشق طب

 .مینیاون تخت، کنار آب بش يرو شهیم: گفتم يفور

باال اومد و  یموضع به نظرش جالب اومد چون گوشه لبش کم رییتغ نیقبال قیدقا ياز اون اخم ودلخور بعد

 چرا که نه؟: گفت

رادمهر با دقت . رو کنارم گذاشتم  فمیک. تخت نشستم يکفشم رو در آوردم و رو. از رادمهر راه افتادم جلوتر

خودم رو  یبه سخت یباعث خندم شده بود ول بشیوسواس عج. مردد بود که کجا بذارش. کتش رو در آورد 

 .من نیبد: کنترل کردم و گفتم

احساساتم رو به  مشیعطر مال. کت رو گرفتم. کت رو به طرفم گرفت ياز حرفم خوشش اومد چون فور انگار

مطمئن بودم که تا آخر عمرم هر موقع . شخص بخصوصه هی ادآوریآدم  يخاص برا يبو هی یهگا. گرفت يباز

با دقت .  کنمیوسط تا م ازو  ذارمیهم م يکت رو رو يها نیآست. فتمیرادمهر م ادیعطر به مشامم برسه  نیا

 یوقت. ا سفارش برهت رهیو م گهیم یگردمیاالن برم.  کنهیمن نگاه م يبه کارها تیبا رضا. ذارمیم فمیک يرو

برق  دشیسف يجوراب ها. ارهیکفش هاش رو در م. کنهیو داره با دستمال خشک م سهیدستاش خ گردهیبرم

 م؟یحرف بزن: گهیو م دهیم هیتک یپشت به.  نهیشیفاصله کنارم م یبا کم. يزیاز تم زنهیم

 . گمیم یاوهوم

 .خوب شروع کن -

 .نینه شما بگ: گمیم. بگم دیبا یدونم چ ینم یعنی. خوام من شروع کنم ینم. شمیم دستپاچه

رو باهات آشنا  حانهیاگه ر. یدوست دارم خود منو بشناس: گهیو م کنهیتا م یبلوزش رو با دقت کم يها نیآست

 يخانم سپهر دیکه بگم معاون من با یوقت. حرف من حرف خانواده است. یبدون خواستمیم. کردم هدف داشتم

فکر  نیاما به ا. از رابطم با خانوادم نیا. ارنیدارن که رو حرفم نه ن نانیبهم اطم ياونقدر. باشه دیبا یعنی. باشه

 شتازیکردم که بدونم منطقت پ دایمدت در مورد شناخت پ نیا ياونقدر. رو خراب کنه تتینکردم که ممکنه ذهن

 یتا بتون. یبه من فکر کن ذرهگیذهنت در مورد امروز م يکه تو يزیاز هر چ يکن جدا یپس سع. از احساست

 .یمنو بشناس
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 گرویهمد میکه بتون میاالن با هم: گفتم. دیفهمیم دیدلخور بودم و با یحرفاش قرار گرفتم ول ریتاث تحت

 .کنه ینم رییاما اصل موضوع با شناخت ما تغ میبشناس

 ه؟یاصل موضوع چ نیا -

 . فاحش ما يتفاوتا -

 .کدوم تفاوت -

بگم  نکهینه ا. لباس مارکم ندارم هیکل لباسهام  يتو. من یسادگ نیهم.ینیبب يخوا ینم ای ینینب ایشما  -

من دنبال  یبپوشم ول نارویمدت بوده که بتونم بهتر نیا يحقوقم اونقدر. مارك بودن مهمه برام نه برعکس 

 .من فرعه دکتر ياصله برا هیبق يکه برا ییزایچ یلیخ. کمیکوچ يزایلذت بردن از چ

 یدگیچیچون خسته شدم از پ. انتخابت کردم نایمن با دونستن هم: گهیو م کشهیپشت گردنش م یدست کالفه

چقدر  دونمیکه من م ییزایچ. ساده باشه و مهربون. که باهاش به آرامش برسم خوامیرو م یکی. اطرافم يها

 نمیبیم یوقت شمیم خوشحال. باهات ندارم یکه نسبت یمن يبرا تیاز نگران برمیلذت م. متهیداشتنشون غن

 . پزهیو سوپ م کنهیمن احساس خرج م یسرماخوردگ يمادرت برا

نه . بود يجد یول دادیکه احساسم رو قلقلک م ییزایچ. زدیعاشقونه م يداشت حرفا. به تکاپو افتاده بود دلم

. تعادل بودم نیاحساسه و من عاشق هم یکه ب دادیحس رو بهم م نیجوون رو داشت نه حرفاش ا هی یلودگ

 ياصال برا. کردیقانعم م لشیدال. زدمیم بیبه خودم نه یول خواستیم شتریعاشقانه ب یفقط کم یدلم کم دیشا

 . با احساسم جلو برم خوامیم. عقل  الیخ یهم که شده ب کباری

 دیشا. بگم یدونم چ ینم.  کنمینگاه م يقور يرو يبه چهره مرد قاجار.  شهیتخت گذاشته م يرو يچا ینیس

 ؟یکنیمهمون م يچا هیحاال ما رو : گهیم. خودش رو بره ریمس یبذارم زندگ دیبا

به روش لبخند زدم و . امیبود که دارم با خودم کنار م دهیانگار اونم فهم. داشت یلبش هزار تا معن يرو لبخند

 .دییبفرما: به طرفش هل دادم و گفتم یرو کم ینیس. کردم  يهر دومون رو پر از چا وانیل

از االن فقط .  یدونیرو م زیدر مورد دکتر رستگار همه چ: رو خورد و گفت شییاز چا یرو برداشت و کم وانیل

 .و بعد نم نم بارون ادیرعد و برق م يصدا. نیمنو رادمهر بب

. خوردم تا گرم بشم مییاز چا یکم. سرد شده بود کمیاما هوا  مینشد سیسرمون خ يبون باال هیلطف سا به

 م؟یبر: که رادمهر بلند شد و کفشاش رو پاش کرد و گفت دمید

 ن؟یدیشام به من نم یعنی م؟یبر: شکسته بشه با لبخند گفتم نمونیخشک ب يفضا نیا نکهیا يبرا
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 .میتازه ناهار خورد ؟يشام بخور يواقعا جا دار: و گفت دیخند

 .فکر شام امشبم ياز صبح تو. معلومه که جا دارم: شدم و کت رادمهر رو بهش دادم و گفتم بلند

 ایحاال شما ب: گفت کردیرو مرتب م قشیطور که  نیو هم دیکت رو پوش. کنمیم یطونیشد که دارم ش متوجه

 .دمیشامم بهت م

. چشمم به تراول بود . گذاشت  يچا ینیس يتو یتراول پنجاه تومن هیرو برداشت و  فمیک. پا کردم  کفشاهامو

 يکه به جا دمید.  رونیب میاز باغ زد. سمیخواستم فکر کنه که خس یداشت؟ اما نم نهیمگه چقدر هز يچا هی

 .اونجاست دکتر نیماش: و گفتم الشقدم تند کردم دنب. رهیم گهیطرف د هیداره از  نیبره سمت ماش نکهیا

: برگشت و با جذبه خاص نگاهش گفت. با دست قطرات رو پاك کردم. بود ختهیصورتم ر يقطره بارون رو چند

. نم نم بارونم ریبدون من عاشق قدم زدن ز ؟یمنو بشناس يخوا یمگه نم. از االن فقط رادمهرم. دکتر نه رادمهر

 ن؟یدیحاال افتخار م

 نیو سرد بود چن که انقدر خشک يکردم رادمهر یفکر نم یبارون رو دوست داشتم ول ریقدم زدن ز منم

 هیبا .  کنمیابرو باال رفته منتظر منه نگاه م هیکه با  يبه رادمهر. بشناسمش شتریالزم بود که ب. بده يشنهادیپ

رو شروع  یتا با هم راه ستمیا یم نارشو ک دارمیقدم برم هیکه مملو از عشق رادمهره  یو قلب نیلبخند دلنش

 .میدون ینم يزیچ انشیکه از پا میکن

بودم  دهیکه من د یرادمهر خشک و رسم. هم لذت بخش تر بود کردمیکه فکر م يزیبا رادمهر از اون چ ییاآشن

. پرسهیبکنه نظر من رو هم م خوادیکه م يکار يبرا یرو داره ول یشگیهم تیجد. مرد مهربون کجا نیکجا و ا

 ستیمن ن يدایعاشق و ش. هاز نگاهش احساسش رو بخون تونمیم. رو کجا بزنه یحواسش هست که چه حرف

همراه رادمهر . رو پشت سر گذاشته بودم یشب خوب. هیشروع کاف يبرا نمیب یکه م يتوجه و مهر نیهم یول

 نیتک پسر خانواده است و هم نکهیا. در مورد خودش و گذشته اش و خانواده اش گفت. کردم  يرو ادهیپ

با  نکهیا. با اونه زیهمه چ اریو االن اخت چرخوندهیرو مپدرش قبل از اون شرکت  نکهیا. خواهر رو داره کدونهی

همه رو گفت و در آخر ازم خواست که همراهش باشم .  دهیکه هست رس ییجا نیتالش و پشتکار خودش به ا

گفت که من . هیخانواده گرم خال هی يداره و جا زیهمه چ شیزندگ يگفت که تو. میخوب بساز یزندگ هیتا 

 یمن گوش دادم و سع. میخانواده آروم و خوشبخت بساز هیازم خواست که . پر کنم رو شیخال وجود تونمیم

من جا نداشتم و  یول میخواست که شامم با هم بخور يرو ادهیبعد پ. کردم تک تک واژه ها رو به ذهن بسپارم
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شهرام سرش رو  دو بع شهیکه در اتاق زده م شمیتخت ولو م يرو. خونه و کل روز رو مرور کنم امیدادم ب حیترج

 .داریب ای یخواب: آورد تو و گفت

 .تو ایب دارمیب: تخت چهار زانو نشستم و گفتم يرو

 خوش گذشت؟: خنده اومد داخل و گفت با

 ؟یچ: رو زدم به اون راه و گفتم خودم

 .گمیرفتن با دکتر رو م رونیب نیهم. ینخودچ -

 . ادب درست صحبت کن  یب: که کنار دستم بود رو برداشتم و اروم زدم رو شونش و گفتم یتیموفق مجله

 .اره خوب بود: نازك کردم و گفتم یپشت چشم بعد

 .رونیبره ب هیخوش ندارم خواهرم با مرد غرب. امیمنم م نیبر نیخواست گهیدفعه د: بم کرد گفت یرو کم صداش

چشم داداش : و گفتم دمیلپش رو کش. شه تا به غرورش بربخوره کردم لبخندم رنگ تمسخر نداشته با یسع

 . کهیکوچ

. که من بدونم کنارمه و حواسش بهم هست گهیم نویبه اومدن نداره و فقط ا یلیدونستم که خودش هم تما یم

من فردا : گفت. کنمیکه به حرفش توجه م کنهیکه چقدر احساس غرور م دمیبرق چشماش رو خوندم و د

 . مغزم هنگ کرده. رمامتحان دا

 .یشیدانشگاه راحت م يبر. ارزشش رو داره. اشکال نداره -

 .برم خوامیم. رمیبگ یلیتحص يزایو تونمیراحت م گفتیدکتر رستگار م. نه نجایا یدانشگاه ول رمیمن م-

 هی. خوادیم گهیاز جنس د ییزایدلش چ. بمونه رانیخواد ا ینم. رفتن داره يکه سودا دونستمیمدت ها قبل م از

بال در آورده بود و  گهیجوجه ما هم د. رهیو م رهیگیپر م يروز هی یجوجه رو هر چقدر که وابسته به خودت کن

کمکت : دلسرد کردنش لبخند زدم و گفتم يپس بجا. راهش رو خودش انتخاب کنه خواستمیم. آماده پرواز بود

 .ب باشهاگه سرا یحت یبه آرزوهات برس کنمیم يخودم هم کار. میکنیم

 تونستیآشنا شده بودم که م یمیهم با آدم فه. امروز واقعا خوشبخت بودم. شهرام کردم میهام رو تقد خواهرانه

 .نبود نیبهتر از ا يزیچ. باشم که پشت برادرشه يهم تونستم خواهر. باشه میهمراه زندگ

 نمیطول روز بارها رادمهر رو بب يتو تونستمیم. حسن بزرگ داشت هیهاش  تیهمه مسول يشرکت جدا معاونت

کم کم تمام . که چقدر به نماز اول وقت معتقده دمید یحت. دستاش آشنا شدم ریبا برخورداش با ز کیاز نزد. 

کمک  يبه عنوان حسابدار شرکت برا ودکه به رادمهر داده ب یبابا طبق قول. برام رو شده بود شیتیشخص يایزوا
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رو به جوون تر  اراتیبده و بعد اخت يبه حسابدار یر کرد قرار شد که سرو سامونکه با رادمه یطبق توافق. اومد

بگه که  یخواستم بعدها کس ینم. هم داشتم يحس بد هی یمن از حضور بابا خوشحال بودم ول. ها واگذار کنه

ادن به سرو سامون د يفقط برا نکهیا. حرف راحت کرد نیرو با ا المیاما بابا خ. کنهیدامادش کار م يبرا

. میدونستیاز خودمون م ییشده بود و همه اونو جز ادیرفت و آمد رادمهر با خانواده هم ز. اومد و بس يحسابدار

به . ش بذارهیکه ناهارو با رادمهر بخورم و بهش بگم که بهتره با خانوادش قدم پ خواستمیپنج شنبه بود و م

که  يزیچ نیآخر. بود نیهمه تفاوت ها برام دلنش يجدا. يهر دختر يمرد کامل بود و آرزو هینظرمن رادمهر 

 یقشنگ یبا سارافون طرح سنت یمشک یسارافون ریز. من بود یبهش نشون بدم خود واقع خواستیدلم م

. انداختم ممیکم و مال شیبه آرا نهیآ يتو ینگاه. ساده گره زدم یلیخ شهیساتن رو مثل هم يروسر. دمیپوش

کنار مترو با . کندم و رفتم سمت انقالب نهیدل از آ تیبا رضا. ومدیم دمیبه صورت سف یلیخ یرژلب گلبه

نگه داشت و . براش دست تکون دادم. دمیرو د نشیانداختم و از دور ماش ابونیبه خ ینگاه. رادمهر قرار داشتم

 .سالم سوار شو: گفت

 .با من باش ادهیشما امروز پ: رو کج کردم و گفتم سرم

 م؟یبر ادهیپ یشلوغ نیا يتو: تعجب گفت با

وارد کوچه شد و . وادارش کرد که عجله کنه شیپشت سر نیبوق ممتد ماش يصدا. گفتم یلبخند اوهوم با

کنارش . رسه  یبه نظر نم یراض ادیمتوجه شدم که ز. شد  ادهیپ نیاز ماش. رو پارك کرد نیماش يگوشه ا

 م؟یبر: و گفتم ستادمیا

 هم دارم؟ يمگه چاره ا :رو به چشم زد و گفت شیآفتاب نکیع

شما به  نباریهمه من با شما اومدم ا نیا. نیلطفا با لبخند با من همراه ش: وبا لبخند گفتم ستادمیروبروش ا قایدق

 .کن یمن ط وهیش

 .دییبفرما: باال رفت و گفت یمتقاعد کردن من خوشش اومده بود چون گوشه لبش کم وهیش نیاز ا انگار

 دیکه با شور و شوق خر ییاون همه مغازه و کتاب، آدم ها ونیقدم زدن م. انقالب رو دوست داشتم یشلوغ

 دیهم خر. نجایا امیم کباری يدو هفته ا يمن معموال هفته ا: به رادمهر گفتم. واقعا لذت بخش بود کردنیم

 .کنمیهم کتابارو نگاه م کنمیم

 .دوست دارمکتاب خوندنو  یول ستمین یاهل شلوغ ادیمن ز -

 . شهیسرزنده م نهیبیهمه شوق رو م نیادم ا. ادیخوشتون نم یچه جور از شلوغ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا s.mokhtariyan  – یزندگ يبرا يروزنه ا

wWw.98iA.Com ٨٤ 

 ن؟یخور یهم نم یکیحتما ذرت مکز: گمیبا لبخند م رسهیداغ که به مشامم م یکیذرت مکز يبو

 ؟يخوایشما م: گهیو م فروشهیم یکیکه ذرت مکز ابونیکنار خ کیبه مغازه کوچ شهیم دهیکش نگاهش

 .و قارچ باشه ریپر از پن یمخصوصا وقت. من عاشق ذرتم. اره  -

 .میبخر میپس بر -

رادمهر دستش رو با فاصله پشت من قرار . برخورد نکنم یکه به کس يجور. رد بشم تیجمع نیکردم از ب یسع

از  یکی: و گفت دیکش یقینفس عم. میدیبه مغازه رس یوقت. به من بشه  یکرد مانع برخورد کس یداد و سع

 . نهیهم یشلوغ بیمعا

 .مینیداخل بش میبر: ابروهاش افتاده بود گفت نیکه ب یگره کمرنگ با

 .چسبهیم یلیسرد خ يهوا نیا يتو. میبخور مویکه راه بر نهیبه ا فشینه ک: گفتم

 .میخوریتو و با آرامش م میرینه محاله بذارم م م؟یو بخور میراه بر: خارج از توانش بود چون گفت یکی نیا انگار

 .میقرار شد امروز به خواست من جلو بر: با خواهش نگاهش کردم و گفتم دوباره

خام  يطور نیبابا و شهرامو هم شهیهم. داشت ریو همراه نازم تاث میچقدر لحن مال دونستمیخودم م فقط

 .باشه ادیو قارچشم ز ریپن. ذرت بزرگ لطفا هی: و به پسر فروشنده گفت دیکش یپوف. کردمیم

 ؟ی؟ پس شما چ یکی: گفتم

 هست؟ یمشکل. میخوریخوب با هم م: اون بود که نگاهش رو مهر صورتم کرد و گفت نباریا

 یغرق خوشحال دیکشیو خط و نشون م زدیچشماش برق م نطوریا یوقت. کردیم ينگاهش با قلبم باز طنتیش

 .ذرتتون آماده است: هنوز مات نگاهش بودم که پسر گفت. شدمیم

شما  وهیبه ش میپس بر: برداشت و گفت یدو تا قاشق از جا قاشق. زد و ذرت رو گرفت يزیچشمک ر رادمهر

 .میلذت ببر

چقدر خوبه که . روزمون رو خراب نکرد یفکر کردم که چقدر خوبه که با بدخلق نیرو ازش گرفتم و به ا قاشق

و  رونیچقدر خوبه که با رادمهر اومدم ب. میو دل به دل هم بد میایبا هم کنار ب میکنیم یه تفاوتا سعبا هم

و  نیتر نیریذرت ش نیکردم که ا عترافوبه خودم ا.  ذارمیدهنم م يقاشق ذرت رو تو نیبا لذت اول. کنارمه

 يتو. میکرد دیخر. میدیکتابها رو د. رادمهر باهام همراه شد. عمرم خوردم يبود که تو یذرت نیخوشمزه تر

. نداد یمغازه معمول هیتن به خوردن فالفل از  یبه خواستم توجه کنه ول کردیم یسع یول کردیغر غر م یشلوغ

 چیاخر شب که منو رسوند ه. بهش دادم زهیدلم لقب پاستور يتو یو حت دمیچقدر من به مخالفت هاش خند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا s.mokhtariyan  – یزندگ يبرا يروزنه ا

wWw.98iA.Com ٨٥ 

. گفتن و نگفتنش مردد بودم  نیب. خونه که نگه داشت  يجلو. بهمون انقدر خوش بگذره میکرد یکدوم فکر نم

 بکنم؟ یخواهش هی شهیم: و گفتم ایدل رو زدم به در

 .نگاهم کرد و گفت نه يجد

 .بکنم یخواهش هی خوامیمن م: راستش رو باال داد و گفت يتعجب نگاهش کردم که ابرو با

 ؟یستیمخالف که ن. خونتون امیب خوامیبا خانوادم م گهیآخر هفته د: موندم تا درخواستش رو بگه که گفت منتظر

چشمم رو . و شرم دخترونه گل انداخته بود یلپم از خوشحال.  کردیپس اونم مثل من فکر م. نگاهش کردم ناباور

 .چشم يقدمتون رو: هم گذاشتمو گفتم يرو

کت . ظاهرم خوب باشه خواستمیم. کردم یولخرج کمیبار  نیاول يبرا. دم نگاه کردمبه خو نهیآ يتو گهید کباری

و  دیبه پشت چرخ. دادیتر نشون م کیرو بار فمیو کمر ظر ومدیبهم م یبودم حساب دهیکه خر يریو دامن ش

 شهیتر از هم ظیغل. رو باز کردم  شمیآرا ملواز فیک. چشم نبود ياندامم تو ادیز. به خودم نگاه کردم گهید کباری

 نیاز ا شتریمن ب یول ومدیهم ساده م یلیاز دخترا خ یلیمن در مقابل ظاهر خ ظیغل شیهرچند آرا. کردم شیآرا

. از ظاهرم لبخند زدم یراض. تموم کردم میرژ مال هیرو با  شمیو آرا دمیکش یخط چشم پهن. دوست نداشتم 

به ظاهرم  ینگاه. ر اتاق زده شد و مامان اومد داخل د. بودم رو سر کردم دهیکه خر ينقش برجسته ا يروسر

 وانایدست بجنبون کمکم ل ایب. يکجا موند. قربون قد و باالت برم مادر: زد و گفت تیاز سر رضا يکرد و لبخند

 .انیکه االناست که مهمونا ب نیبچ ینیس يرو تو

 يبابا تبلت به دست داشت تو. خارج شدم پشت سر مامان از اتاق. رو پا کردم میرو فرش ییگفتم و دمپا يا باشه

بابا . سرعتش افتضاح شده نترنتیا: سرش رو بلند کرد و گفت. میوارد هال که شد. زدیچرخ م يخبر يها تیسا

 ماه؟ نیا یچند مگ گرفت

 .ماس ماسکه نیهنوز سرش تو ا ادیداره واسه دخترش خواستگار م: با غر غر گفت مامان

از  گمیبه شهرام م. هیفکر کنم سرعتمون اشتراک. مگ گرفتم هی: مامان لبخند زدم و به بابا گفتم يغرغر ها به

 .رهیسرعت بهتر بگ گهیماه د

به خانم جون و : بابا گفت. دمیچ ینیس يدر آوردم و تو نتیکاب يها رو از تو وانیآشپزخونه و ل يتو رفتم

 . انیکه ب میخوایم شد ازشون ياگه جد. هییآقاجون گفتم که جلسه آشنا

 ییبسته شکالت مخصوص کاکائو هیدستش  يتو. دیکه شهرام هم رس اوردمیدر م نتیکاب يرو از تو قندون

 .کشتمت یبزن نایدست به ا: و گفتم دمیبسته رو از دستش قاپ. تلخه یکه من دوست دارم و حساب ییاز اونا. بود
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 .دو تا بهم بده یکیحداقل : و موفق نشد و گفت رهیکرد بسته رو ازم بگ یسع

 .بخور یبعد از مراسم هر چند تا خواست. مال مهموناست نایا -

 .سیخانم دکترم انقدر خس -

 جانم؟؟؟: کردم و گفتم زیرو ر چشمم

 ؟یستیمگه خانم دکتر ن ه؟یگفتم خانم دکتر چ: زد و گفت ییدندون نما لبخند

 خبر ندارم؟دکترا گرفتم  یک: اخم گفتم با

 یدرس بخونن و به خودشون سخت دیبا ای.  شنیخوب خانما در دو صورت دکتر م: خاص خودش گفت یلودگ با

 . دکتر بشن و اونوقت بشن خانم دکتر يآقا هیخانم  توننیم ایبدن و دکتر بشن 

 . شمیکتر ممن خودم با تالش خودم د. شهرام کشمتیم: زدم و افتادم دنبالش و گفتم یکوتاه غیحرص ج با

همون اتاقت من خودم  يبرو تو. نیریش ینیبب ریخ: ما کالفه شده بود گفت یکه از سرو صدا و شلوغ مامان

 .کنمیکارامو م

من خودم  نیشما بش. ببخش عشقم: و گفتم دمیو خنده با شهرام برداشتم و لپ مامان رو بوس یاز شوخ دست

چرا انقدر . رو هم که آماده کردم وانایو شکالت و ل ینیریش. زهیم يرو دهیها چ وهیم. آماده کردم زویهمه چ

 ؟ياسترس دار

دخترم خواستگار اومده که راحت  يمگه تا حاال چند بار برا: نشست و گفت یصندل يکرد و رو یبا نمک خنده

 .قرارم یاز صبح ب. برخورد کنم

 . نگران نباش قربونت برم: کنارش نشستم و گفتم یصندل يرو

 نیبا ا. خواستگارم نداشته هیدخترم تا حاال  گهیم. یمنظور شهال جونو که گرفت: بازم مزه پروند و گفت شهرام

 یولش کن مامان جان شوخ: دنبالش که دست مامان نشست رو دستم و گفت فتمیشدم که ب زیخ میحرفش ن

 .کنهیم

دستپاچه . تازه استرس اومده بود سراغم. زنگ در بلند شد يکه صدا دمیشهرام خط و نشون کش يچشمم برا با

 م؟یکن کاریخودشونن؟ حاال چ یعنی: به مامان گفتم

 . میکنیدرو باز م میریم م؟یکن کاریچ: برداشت و سر کرد و گفت یدسته صندل يرو از رو چادرش

و مامان و بابا هم رفتن سمت در  شهرام رفت. استقبال مییایبرو درو باز کن تا ما هم ب. زمیمامان بدو عز شهرام

 مامان؟ امیمنم ب: گفتم. يورود
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 . زمیآره عز: گفت

مرد  تونستمیفقط م هیزاو نیاز ا. برداشتم و دستم رو پاك کردم  یدستمال. دستم از اضطراب عرق کرده بود کف

زدم که پدرش  حدس. مرد بود هیچقدر رادمهر شب. قد بلند و چهار شونه مثل خود رادمهر. نمیرو بب یمسن

اول از همه، همون مرد وارد . داخل انیب هکردن و تعارف کردن ک یبابا و مامان با مهمونا سالم و احوالپرس.باشه

 .دخترم یخوب: من مهربون سالم کرد و گفت دنیبا د. سالم کردم. تن کرده بود یکت و شلوار خوش دوخت. شد

منتظر . به مهندس خوش آمد گفتم. دست دادم  حانهیبا ر. و شوهرش هم همراه هم اومدن حانهیر. کردم تشکر

سالم کرد و .صورت اصالح شده اش نفسم بند اومد دنیبا د. رادمهر وارد شد. زدیقلبم تند تند م. رادمهر بودم

 ؟یخانم یخوب: دستش بود رو به طرفم گرفت و گفت يکه تو یگل

و رو  ریلحن حرف زدن رادمهر چقدر قلبم رو ز نیکه ا دونستمیفقط خودم م. ممنون: رو ازش گرفتم و گفتم گل

و  ومدین یکس یچشمم به در بود که مادرش وارد بشه ول. با تعارف بابا، رادمهر هم وارد سالن شد. کرده بود

ن آشپزخونه اپ يشهرام گل رو ازم گرفت و رو. نشسته بودن یوارد سالن که شدم همگ. نفر بود نیرادمهر آخر

 . گذاشت

که پدر رادمهر  گشتمیمادرش م ومدنیذهنم دنبال علت ن يتو. کردم و نشستم دایپ حانهیمامان و ر ونیم ییجا

 .جلسات بعد يبرا شاهللایا. انیاومده که نتونستن ب شیبراشون پ یمادر رادمهر جان مشکل: گفت

رنگ نگاه اون  ای. کردینم تمیاذ ادینگاهش ز نباریا. به من انداخت ینگاه حانهیر. گفت یکنمیخواهش م بابا

 .نیخوش اومد: بهش زدم و گفتم يلبخند. فکر اون برام مهم نبود گهیمن د ایکرده بود و  دایپ رییتغ

زده  زننیکه همه م ییهمون صحبت ها یعنی. ها کسل کننده بود يما هم مثل تموم خواستگار يخواستگار

و  التیدر مورد تحص. اموالش گفت اریدر مورد اخت. خانواده شه  دیتموم امپدر رادمهر گفت که رادمهر . شد

نگاهش  یجور خاص هی ارهیکه هر بار اسم رادمهر رو به زبون م دمیدینگاهش م يتو. رادمهر حرف زد اقتیل

نگاه پدر  نیا یول. براشون زنیهمه پدر و مادرا بچه هاشون عز. گهیفرد با ارزش م هیانگار داره درمورد . کنهیم

رو  شدیصداش حس م يکه با هربار بردن اسم رادمهر تو يغرور. پدرانه فرق داشت يرادمهر با همه نگاه ها

 یگاه. دادیکه خونسرد به صحبت ها گوش م زدیم زیهم گر حانهیر سمتنگاهم به  یگاه. بود دهیبابا هم فهم

سوم سهام شرکت مال  کی نکهیو تک اول رو هم با گفتن ا زدیم تشیدر رابطه با رادمهر و صالح یاونم حرف

 باداد که  ینه؟ بابا اما جواب محکم ایحرف درست بود  نیدونم واقعا گفتن ا ینم. با رادمهره زد ارشیاونه و اخت

 يهم که دارن جز داشته ها يزیهر چ. ستیما چشممون به مال رادمهر خان ن: گفت. لذت نگاهش کردم
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حسن اخالق و رفتار  میفکر کن يرادمهر خان جد يکه باعث شد ما رو يزیچ. ستیون مهم نخودشونه و برام

 .میدیچند وقت ازشون د نیا يبود که تو يمودبانه ا

کل داشته هاش  ادیبدش نم حانهیکه ر دونستمیحرف بابا بحث مال و اموال تموم شد وگرنه م نیبا ا خوشبختانه

. خودش بوده  يپا يتا االن رو. زهیبرامون عز یلیدختر ما خ: مامان بود که گفت نیدر آخر ا. رو به رخ بکشه

 .دختر نیواسه داشتن ا میسربلند بود ههم شیبا نجابت رفتار کرده که ما پ يجور. درس خونده و کار کرده

 یعروس نیچن میکنیما هم افتخار م. طور بوده نیحتما هم: به من انداخت و گفت ینگاه تیرستگار با رضا ياقا

 .بشه بمونینص

 .ماست من ترشه گهیهم نم یبقال چیه: با لبخند آروم گفت شهرام

شهرام  ياما مامان برا. به شهرام زد ینیرستگار که کنار شهرام نشسته بود متوجه حرفش شد و لبخند دلنش ياقا

جمع و  یکم دیدش دخو يهمه ما رو رو یشهرام که نگاه عصبان. دیکشیو خط و نشون م ومدیچشم و ابرو م

اومدن  نیبخاطر هم صالا. خوبه یلیخواهر من خ دوننیم نجایهمه ا. کردم یشوخ: جور نشست و گفت

 .بعد رو به رادمهر گفت مگه نه اقا داماد. يخواستگار

.  رمیاومدم رو باال بگ نییپا نهیرستگارباعث شد سرتا س يخنده بلند آقا يصدا. شدمیخجالت داشتم آب م از

 .پسر جون میکوه با هم بر هیباشه  ادمی. خوش مشرب هستن یلیپسر جوان خ نیا: گفت

اگه : نگفته بود گفت يزیکه از اول مجلس اجازه داده بود بزرگتر ها حرف بزنن و بجز موارد خاص چ رادمهر

 . خانم بگم نیریرو به ش یمطلب هی خواستمیاجازه بدن من م يسپهر ياقا

 .کن ییجان بابا، رادمهر خان رو راهنما نیریش: د رو به من گفتگفت و بع یکنمیخواهش م بابا

 يا یفرش سنت اطیگوشه ح یتخت چوب يرو. اطیح يچرا رادمهر رو بردم تو دمیهول شده بودم که نفهم انقدر

 .نجایا دییبفرما: گفتم. مینشست یکه تابستونا معموال غروب به بعد روش م میپهن کرده بود

 شهیچهره اش از هم. نمیکه به تن داشت بب يا یکت و شلوار مشک يتونستم قد و قامت رادمهر رو تو تازه

 حیو منتظر توض هیدونستم علتش چ ینم. ناراحت بود کمیکه اومده بود  یاما از زمان.  زدیشاداب تر و جوون تر م

 .خودش بودم

و مسائل  نمیتاب بش نیا يعادت داشتم رو. کنار تخت يفلز دیتاب سف يگوشه تخت نشست و من رو رادمهر

در مورد مهم  خواستمیتاب نشسته بود و م نیا يرو. کردیوضع فرق م نباریا. سخت دوران دانشگاه رو حل کن
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 اطیحوض وسط ح نیا امخصوص. نیدار یقشنگ اطیح: گفت. رمیبگ میحرف بزنم و تصم میزندگ میتصم نیتر

 .کرده یکه فضا رو کامال سنت

. رمیبگ میتصم تونمیبهتر م کنمیو م کردمیبه آب زاللش نگاه م یوقت. میحوضو بساز نیمن از بابا خواستم ا -

تاب مسائل رو حل  نیا يحوض رو نیاالنم کنار ا نیو هم لیهمه دوران تحص. دهیبهم م یآرامش خاص هی

 . کنمیم

 .نجایدونم چرا شما رو آوردم ا یسرده نمهوا : گفتم. تازه جوونه زده تکون خوردن يدرختا. دیوز يسرد باد

 .هم خوبه یلیخ: گفت

 .ناراحتت کرده يزیچ. یستیامروز سرحال ن: شد به حوض که گفتم رهیساکت شد و خ دوباره

خاص و  یلیبراش خ یهر کس يروز خواستگار یعنی. خوشحال ترم شهیامروز از هم: زد و گفت یزورک لبخند

تجسم  گهیجور د هیرو  اهاتیفکرت و رو. است گهیجور د هی زیهمه چ یبچه که هست.خوشحال کننده است

 . ستین شخودش باشه سرجا يسرجا دیکه با يزیاون چ شهیهم یفهمیم یشیکم کم که بزرگ م. یکنیم

هم . کنه تیکه االن هم پدرت کنارته که ازت حما یخوشبخت یلیتو خ: و حسرت گفت یکرد و با مهربون نگاهم

 .درست مثل امشب. نبود یکیرو داشتم و اون  شونیکی شهیمن هم. که دلگرمت کنه يمادرت رو دار

براشون بوجود اومده وگرنه خودشونم دوست داشتن االن  یحتما مشکل: گفتم شیدلدار يبرا. که کرد  سکوت

 .کنارتون باشن

 .ومدیم خواستیاگه م. خواست خودشه کنمیکه فکرش رو نم يزیتنها چ: زد و گفت يپوزخند

پدر و مادرم چند ساله که از هم جدا . یبدون ممیخواستم تنها ناگفته زندگ: گفت یشگیشد و با صالبت هم يجد

 یعنی. کایکه رفته آمر شهیم یاما پدرم چند سال. مادرمه شیهم پ حانهیر.  کنهیم یمادرم کانادا زندگ. شدن

تحت درمانه تا بتونن . گوشش داره ارغده طرف چپ سرش کن هی: نگاهم کرد و گفت نیغمگ. مجبور شد که بره

 .عملش کنن

 یو مهربون ییو آقا یمحترم نیبه ا يدوست نداشتم مرد.متاسفم واقعا از عمق وجودم بود نیا. گفتم یمتاسفم

 .شنیو خوب م کننیعمل م شاهللایا: گفتم. باشه ضیمر

بلند شدم و رفتم . میبر گهیگفتم بهتره که د. دونم چرا دوست نداشتم انقدر ناراحت باشه  ینم. کرد تشکر

 .نیریش: کت گرفت و گفت يتخت که مچ دستم رو از رو کینزد
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برگشتم نگاهش کردم که با مظلوم . از جنس محبت ییحرفها. حرف داشت یگفتن با احساس کل نیریش نیا

مثل تو  یمحاله کنار دختر مهربون و خانم. شمیرت خوشبخت ممن مطئنم کنا: لحن ممکن گفت نیتر

 .خوشبخت نشه

. رسهیتپش قلبم به گوشش م يصدا کردمینگاه کردن بهش رو نداشتم حس م يرو. دندون گرفتم ریرو ز لبم

سرم رو بلند کردم و . آورد یفیبا انگشت اشاره به چونم فشار خف. دادیبهم م یحس خاص هی یکیهمه نزد نیا

 . امشب يخوشگل شد یلیخ: گفت. هم قفل نگاهش شدنگا

 .ينکن زخمشون کرد: و گفت دیلبم کش ينگاهش شده بودم که دست رو سرمست

منتظر  یلیخ میبر: گفتم یبا دستپاچگ. خودمون افتاد  تیبه موقع ادمی. دندونام در آوردم  نیلبم رو از ب آروم

 .موندن

اونقدر بحثشون گرم .میزنیحرف م میما دار دوننیم. ادینم یکس: به عجله من انداخت و گفت یمحبت نگاه با

 .فتنیما ن ادیهست که 

 .يممنون که به هردومون فرصت داد: گوشم گفت ریو ز دیبهم رس. هام رو آروم کردم  قدم

 نیریانم دهنمون رو شعروس خ: رستگار گفت يآقا. با ورودمون به سالن . لبم نقش بست يرو یکمرنگ لبخند

 .میکن

: سرم رو سمت بابا چرخوندم و گفتم. قلب براش دعا کردم میاز صم. مرد مهربون روبروم افتادم یضیمر ادی

 .بابا صالح بدونه یهرچ

من و رادمهر نامزد  یجلسه رسم هی يچند روز بعد تو. جلو رفت ینیب شیقابل پ ریو غ عیسر یلیخ زیچ همه

 یو تحت در مان بودن نم یضیپدرش به علت مر. میماه بعد ازدواج کن کیشد که تا  نیو قرار بر ا میشد

 يتو. نمونده بود يادیزمان ز دیتا ع میرو داشت شیرو پ يپر مشغله ا يروزها. بمونه رانیا نیاز ا شتریتونست ب

. میدادیم لیو تحو میبست یکارها رو م شتریب دیو با میشدیم کیسال هم نزد انیاوضاع قمر در عقرب به پا نیا

 يآقا. دوش رادمهر برداشته شده بود ياز رو یکم تیبار مسول. کمک اومد يصدر برا يخداروشکر بابا با صعه 

 ينامزد يرادمهر فردا. کردیم يادیز يمعنو تیحما یقادر به کمک نبود ول دیشد يرستگار به علت سردرد ها

بود  یامشب شب خاص. کرد یو رابطمون رو علن ينامزد يطور نیکل شرکت سفارش ناهار داد و ا يبرا

 یمهمون نیا يبرا یلیخ. بود که از من دعوت شده بود تا به خونه رادمهر برم يبار نیاول يبعد نامزد.برام

شرکت، رفت و آمدم  يتو.کنهیم یاز استرس کنجکاو بودم که بدونم رادمهر کجا زندگ شتریب. استرس داشتم
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که باهاش مشورت کنم  خواستیم يهر کار يمخصوصا که برا.شده بود ادیادمهر زبه اتاق ر دیبخاطر پست جد

بودم رو برداشتم و  هکرد میاطلس تنظ يپروژه هتل ها يکه برا یمتیق شنهادیپ. رهیصورت بگ یو بعد اقدام

 دکتر؟ شیبرم پ تونمیگفتم که م. دوم رادمهر تنها بود یمنش یلیسه. رفتم سمت اتاق رادمهر

. به در زدم و وارد شدم يتقه ا. و برم ستین ششیپ یاشاره کرد که کس کردیطور که با تلفن صحبت م نیهم

. کردم میرو تنظ متیق شنهادیپ: گفتم یمیبا لبخند مال. که جلوش بود جدا شد ییبرگه ها يسر رادمهر از رو

 . داره شیرایبه و ازین ایخوبه  نیرو نگاه کن بب فیتخف بیضر

 ؟يچند درصد زد: چشمش برداشت و پلکهاش رو فشار داد و گفت يرو از رو نکشیع

 .پونزده درصد -

 . وقت ندارم بخوام بهش نگاه بندازم. خوبه نیهم -

 یمطمئن بودم که سرخ. دیبار یاز چشمهاش م یخستگ. سرش شلوغه  یلیچند روز خ نیبودم که ا متوجه

 . چشماش از سردرده

 حالت خوبه؟: و گفتم ستادمیا زشیو کنار م کینزد رفتم

امروز وقت خوردن قهوه رو . شهیسردرد دارم که خوب م کمیفقط . خوبم: رو به چشم زد و گفت نکشیع

 .هیعیسردردم طب. نداشتم

قهوتم  يدیطور که کارات رو انجام م نیهم. االن سفارش بده نیهم. خوادیم یمگه قهوه خوردن وقت خاص -

 .بخور

: بودم گفتم ختهینگاهم ر يکه تو یتیبرگه هارو برداشتم و با مظلوم. بود زشیم يرو يبرگه ها يتو سرش

 م؟یسفارش بدم باهم بخور

 کارارو جمع و جور کنم؟ یکنیاگه قبول کنم کمکم م: ها رو ازم گرفت و با لبخند گفت برگه

 .اتاق دکتر ارهیگفتم به خانم نشاط بگه دو تا قهوه ب یلیرو برداشتم و به سه یگفتم و هم زمان گوش یاوهوم

 ؟یکنیطور نگاه م نیچرا ا هیچ: گفتم. تلفن رو سر جاش گذاشتم . صورتم بود يرادمهر رو رهیخ نگاه

 .يممنون که اومد: لب زد آروم

چند فاصله  يو صورتم تو زیم يخم شدم رو. سر به سرش بذارم  کمی خواستیدلم م. گل کرده بود طنتمیش

 .دکتر يآقا دادمیکارارو انجام م شتریب ومدممی یمن که اگه نم: گفتم. از صورتش قرار داشت  یسانت
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 ایکه تازگ يو با لبخند ستادیروبروم ا قایرو دور زد ودق زیاز جاش بلند شد و م. دگرگون شدن حالش شدم متوجه

 ؟يهم بلد يپس دلبر: بود گفت نیدلنش يادیبرام ز

 .کردم يآور ادیشرکتو  يچه حرفا من فقط درجه مهم بودنم تو: مبل نشستم و گفتم يرو

 دهیکه من د ينه؟ رادمهر ای رهیگیقرار م ریبدونم تحت تاث خواستمیم. کنمیبودم که چقدر با ناز صحبت م متوجه

دونستن حسش به  واسه يکنجکاو یاز طرف. بودم که لبخندم بزنه  دهیجز موارد خاص ند. سرد بود يادیبودم ز

 .خواستیعاشقانه م یدلم کم یقطعا من نظرش رو جلب کرده بودم ول. کردیوجودم فوران م يمن تو

به  نهیراستش انداخت و دست به س يپا يچپش رو رو يپا. مبل روبروم نشست يآرامش قدم برداشت و رو با

 یقلب من بود که ب نباریا. صورتم يشد تو رهیخ. لبش با برق نگاهشو دوست داشتم يلبخند رو. داد هیپشت تک

 .رمیزود تر م کمیامروز من : گفتم. دیتپ یامان م

 . شب آماده بشم یمهمون يبرا دیآخه با: گفتم. نگاهش به من بود هنوز

عواقب خاص  طنتیکه ش یدونیم: ابروش رو باال داد و گفت هیکه مختص رادمهر بود  یشگیهم طنتیش با

 خودش رو داره؟

 يتو يبا دستها. بالخره دختر بودم و شرم دخترانه داشتم یرو دوست داشتم ول ازیناز و ن نیا. کرده بودم هول

قهوه ها . که در اتاق زده شد و خانم نشاط منو از اون همه اضطراب قشنگ جدا کرد کردمیم يهم گره کرده باز

خانم نشاط قبل :رادمهر بود که گفت . ردمخودم رو جمع و جور کردم و با لبخند تشکر ک. گذاشت زیم يرو رو

 .اتاقم نیایسر ب هیرفتنم 

به محض رفتن خانم نشاط و . داره  کاریدونستم رادمهر با خانم نشاط چ ینم. گفت و رفت ینشاط چشم خانم

خودم رو . کنم ریگ یتیموقع نیچن يکه تو کنمیم يدونم چرا کار ینم. تنها شدن با رادمهر استرسم برگشت

از بابتش راحت  المیخ. با آرامش قهوه اش رو خورد . شد به رادمهر دهیناخواسته نگاهم کش. وه کردمسرگرم قه

خوشرنگش حل شده  يها يآرامش قهوه ا يتو. انگار موضوع قبل اومدن خانم نشاط فراموش شده بود. شد

دستم  يرو يدستش گرفت و ناغافل بوسه ا يدستم رو تو. گذاشت  زیم يقهوه رو رو یبودم که فنجون خال

 يتو يممنون که اومد: قفل نگاهم کرد و گفت رونگاهش . سوختیدستم از حرارت عشق م يرو. نقش بست

 .میزندگ

 ها ؛ یبعض

 هستند یعطر بهار نارنج هیشب
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 دلت،  چیدر پ چیپ يدر کوچه پس کوچه ها که

 ...یکشیم نفس

 ق؛یعم آنقدر

  نیآخرعطر بودنشان را تا  که

 عمرت  ي هیثان

 ...یکنیم رهیذخ تیها هیر در

 ها ؛ یبعض

 هستند یقرمز کوچک یماه هیشب

 روزگارت؛ نیافتاده اند در تنگ بلور که

 شان؛یرا با جان و دل در هوا جانت

 .یکنیم تازه

 ها؛ یبعض

 مطلقند آرامش

 ...لبخندشان

 برق چشمانشان؛ تاللو

 ...آرامشان يصدا

 ...کار، تپش قلبشان اصل

 آرامش را ایدن کیکه  انگار

 کنندیم قیات تزر شهیرگ و ر به

 و بکر زندیآنقدر عز و

  یحت دیآ یدلت نم که

 ...انگشتتان هم بخورد بهشان کی

 یتمام شوند و تو بمان یترسیم

 ...حسرت ایدن کی و

 من چقدر دوست دارم و
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 ...ها را یبعض نیا

ها  یولخرج نیمن معموال از ا. رادمهر اصرار کرد که با آژانس برم. رونیزودتر از معمول از شرکت زدم ب یکم

بماند که . بهم برخورد و زنگ زدم آژانس کنهیگفت که خودش حساب م یرادمهر به شوخ یوقت یکردم ول ینم

 یرادمهر به شوخ هیبه نظر بق دیشا. ردمک یاز رادمهر خداحافظ يکوچولو اخم کردم و با سرد هیبار  نیاول يبرا

 یتا خونه دلخور به معن. بود نیحرف سنگ نیکه تا االن انقدر عزت نفس داشتم ا یمن يبرا یگفته ول يزیچ هی

از  یکم. کل موهام رو فر کردم . دیطول کش یحمام رفتن و آماده شدنم دو سه ساعت. کردمیحرف رادمهر فکر م

 یلیمدل موخ نیا. . محکم کردم یکیکوچ رهیرو هم با گ هیبق. رها کردم میونشیپ يموهام رو به صورت کج رو

 . ومدیبهم م

 . کردمیشونم رهاشون م يآزادانه رو یوقت مخصوصا

تند تند مانتوم رو تنم . در منتظرمه يگفت که جلو. رادمهر بود . به شماره انداختم ینگاه م،یزنگ گوش يصدا با

 يدار: گفت. دمیکه مامان رو د رونیاز اتاق زدم ب. رو برداشتم فمیک. سرم مرتب کردم يکردم و شالم رو رو

  ؟يریم

 .اوهوم: و گفتم دمیرو بوس گونش

 . خوش بهت بگذره مادر -

زد  یلبخند تصنع دنمیبا د. نشسته بود نیماش يرادمهر تو. سمت در دمیکردم و کفشام رو پام کردم و دو تشکر

گذاشت و حرکت  کیدنده  يرو رو نیماش. سالمم رو پاسخ داد . سوار شدم و سالم کردم. و در جلو رو باز کرد

 خوردیذهنم وول م يتو يخودیب که ییفکرا ینگم ول يزیکردم چ یسع.از بابت عصر دلخور بودم کمی. کرد

 م؟یبخر ینیریجعبه ش هی شهیم: که گفتم میرو رفته بود ریاز مس یکم. دست خودم نبود

 .باشه: بهم انداخت و گفت ینگاه

االنم که . ادهیمدت ز نیکه کاراش تا چه حد ا دونستمیم. از شرکت اومده بود کراستی. دیباریازش م یخستگ

 . آخر هفته نیذاشتیرو م یکاش مهمون: دوباره گفتم. موندیم داریوقت ب ریتا د دیمن رو دعوت کرده بودن و با

 . يخسته ا یلیه خاخ: دمیکه ادامه م ندازهیبهم م ینگاه

 . شمیسر حال م رمیدوش بگ هی -

 يرادمهر اون رادمهر نیا.  شمیم ادهیمنم همراهش پ. شهیم ادهیپ. دارهینگه م یبزرگ یفروش ینیریش کنار

 گهید ییکه رادمهر جا شمیمتوجه م. میشیم یفروش ینیریبا هم وارد ش. که من ظهر ازش جدا شدم ستین
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و  ندازهیبه ما م ینگاه ییوشروبا خ.  ادیگرفتن سفارش جلو م يبرا یخانم. ندازمیها م نیتریبه و ینگاه. است

 از کدوم بذارم براتون؟: گهیم

 م؟یرادمهر جان از کدوم سفارش بد: گمیم نهیتریبه و رهیرادمهر که نگاهش خ به

 رادمهر ؟: گمیو م رمیتر م کینزد. مونهیپاسخ م یب سوالم

 ؟يدیپرس يزیچ: گهیو م ادیم رونیفکر ب از

 م؟یآره گفتم از کدوم سفارش بد -

 .نداره واسه من یفرق ؟يخوایهرکدوم خودت م -

بار منو دعوت  نیاول يتوقع ندارم االن که برا. رادمهره شیفکرم پ.  دمیسفارشم رو به خانم خوشرو م ناراحت

کاغذ . امیدر ب الیخ فکر و نیهست بهم بگه تا از ا یدوست دارم اگه مشکل. خودش باشه يکرده انقدر تو

و به مرد صندوقدار  ارمیدر م فمیک يپولم رو از تو فیک. سمت صندوق تا حساب کنم رمیو م رمیگیسفارش رو م

 چقدر شد؟  گمیم

 . کنمیحساب م: گهیو م ذارهیم زیم يکه رادمهر کارتش رو رو شمارمیجواب صندوقدار مبلغ مورد نظر رو م با

 نیکه ا دونمیم یحساب کنم ول خوامیدوست دارم بگم که خودم م. دهیخسته اش اجازه مخالفت نم چهره

پشت .  دارهیرو برم ینیریجعبه ش. حالش رو گرفته تر نکنم اد،یدادن ز ریبهتر باشه با گ دیشا. هیکیموضوع کوچ

. و دلخوره  ریدرگ ذهنم. نمیشیجلو م یصندل يمن رو. ذارهیعقب م یصندل يجعبه رو. رمیسرش راه م

. گلوم نشسته يتو یبیبغض عج. ابونیبه خ شمیم رهیخ. شهیسکوت منم محکم تر م. بندهیکمربندش رو که م

عاشقانه بلد  ياگه حرفها. نداره ادیاگه عادت به عاشقانه ز. رمیهم به خاطر حرف عصر هم رفتار االنش دلگ

 . ستیدست خودم ن. من براش مهم باشم یدوست دارم ناراحت. الاقل انقدر سرد نباشه. ستین

 . کنهیقطره اشکم راه باز م نیاول. کنترلم رو از دست بدم شهیباعث م شهیپخش م ویکه از راد یآهنگ

 .شهیم زیو دل پر شده من لبر خونهیم خواننده

 شمیآباد م یکن رونیو منو

 شمیآزاد م یزندونم کن تو

 یکه تلخ یوقت شمیمجنون م آره

 شمیفرهاد م یبش نیریکم ش هی

 دنبالت منم من یهرجا باش تو
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 امسالت منم من ریتقد گهید

 حافظ اگه قهوه اگر رمل اگه

 تو فالت منم من ینیبیم یبگ

 داره ریدونم عشق تو تاخ یم

 داره ریاصرار من تاث یول

 آخر یشیمن م ي وونهیهم د تو

 داره ریمجنون بدون واگ تب

دست . ستهیا یکه م نیماش. باشه نطوریدلم پره از رادمهر توقع ندارم که ا. کنمیم هیدونم چرا دارم گر ینم

 هیدوست ندارم فکر کنه . رادمهر ضعفم رو رو کنم يجلو دیمن نبا. چشمم تا قطره ها محو بشن ریز کشمیم

. هاست لمیف يعمارت تو هیشب شتریب. ندازمیبه خونه م ینگاه. ادیاشکش در م يرفتار فور هیدختر لوسم که با 

به جمالت  تونمینه؟ م ایعادت کنم  تونمیکه م گمیدلم به خودم م يتو. جور تجمالت عادت ندارم نیمن به ا

درب بزرگ  موتیرادمهر با ر. ندارم  ینه؟ جواب اینشم  ریاز جنش حرف صبح رادمهر عادت کنم و دلگ يساده ا

بشم  ادهیکه پ کنمیدر رو باز م. برهیختمون جلو مسا يرو تا درب ورود نیماش. خلدا رهیو م کنهیعمارت رو باز م

 .نیریش: گهیکه رادمهر م

 .بله: گمیم. کردنم نشه هینگاهم رو بدزدم که متوجه گر کنمیم یسع یسمتش ول گردمیبرم

 .نمیسرت رو بلند کن بب: گهیم.  کنهیم خکوبمیمحکمش م يصدا

 ؟يکرد هیگر: گهیم. شهیم شتریابروهاش ب نیکه با باال اومدن نگاهم گره ب نمیب یم. ارمیرو کم کم باال م سرم

با انگشت . ندازمیم نییسرم رو پا. چشمم يتو کنهیآب راه باز م. شهیحرفش داغ دلم تازه م نیدونم چرا با ا ینم

 ؟يدلخور یشده؟ از چ یچ. منو نیبب: گهیباال ومهربون م دهیاشارش چونم رو م

رو  نمیس يوجودش حجم غم تو يگرما.بغلش يتو فتمیو م رهیگیدستم رو م. رهیگیشدت م میگر. گمینم يزیچ

: گهیو م زنهیمعشوق رو نخواد؟ با انگشت اشاره اشکم رو پس م دنیو دلت ناز کش یعاشق باش. کنهیچند برابر م

  ؟يکردم؟ هنوز از حرف ظهر دلخور يمن کار

 . ترسمیم زایچ یلیمن از خ: گمیو م نییپا دمیآره م یرو به معن سرم

 .بگو تا بدونم ؟یمثال چ -
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خونه  هیخونه که شب نیاز هم. رمیگیمن به دل م یول ستیپشتش ن يزیجمالت به ظاهر ساده که چ نیاز هم -

 .فتهیم نمونیاختالف ها ب نیکه بواسطه هم ییفاصله ها نیاز ا. قصه هاست يتو يها

خونه است که تو توش  یخونه وقت نیا. فکر نکن نایبه ا.  شیه: گهیو م ذارهیلبم م ياشارش رو رو انگشت

. هاتم یسادگ نیجا موند؟ گفته بودم که عاشق هم شتیاتاق مصاحبه پ يگفته بودم دلم همون روز تو. یباش

 کنه؟یم يخرده رنگ با احساسم باز هیچهره معصوم که با  نیهم

و  میشونیپ يرو نهیشیبوسه اش م. شمیم نیریش ،نیریاعتراف ش نیاز ا. رمیگیحرفاش جون م دنیشن از

 گفته بودم دوست دارم؟:گهیم

چقدر خوبه که . ارهیقلبم رو به پرواز در م يپرنده ها یجمالت احساس نیا یکینزد نیا. رهیگیتنم گر م تمام

طرف  یحس کن یوقت.  یعاشق باش یوقت. بازه یداره رنگ م دهامیچقدر خوبه که همه ترد. رادمهر دوستم داره

 ابونیب هیوسط  دهیچادر پوس هی يتو يحاضر. ستیبرات مهم ن زیچ چیه گهیمقابلت عاشقته و دوستت داره، د

 .کرد ینم تمیاذ نقدریا دهامیترد یگفتیاگه م.  ینه نگفت: گمیوم کنمینگاهش م.یکن یهم زندگ

. کنهیم ینیاز ترس ، شرمه که وادارم به عقب نش شتریب. کنار امیاز بغل رادمهر م دهیپارس سگ ، ترس يصدا با

خودش به حرف . افتاده کنهیم تشیکه اذ یموضوع ادیانگار دوباره . پشت گردنش کشمیرادمهر کالفه دست م

 .غروب بابا زنگ زد و بهم گفت. نجاستیمامانم ا: گهیو م ادیم

وقت در مورد  چیبودم که ه دهیمدت فهم نیا. با مادرش نداره سخت نبود یرادمهر ارتباط خوب نکهیا دنیفهم

من  یاونم در مورد خودش ول زد،یبود که کم حرف م یهرچند رادمهر ذاتا ادم. کنه یمادرش صحبت نم

که  يخونه ا. میخونه شد ردبا رادمهر همراه شدم و وا.در رابطه با مادرش دلخوره يزیچ هیکه از  دونستمیم

 يبا ورودمون به خونه فقط آقا. و جالب بود دیمن جد يخونه برا زیچهمه . دکور شده بود یبه سبک سنت شتریب

گفت که من  يزیبه رادمهر چ. رستگار منو به سالن دعوت کرد يآقا. در اومد يخوش آمد جلو يرستگار برا

دوش  هی رمیم: رادمهرگفت. گرفتم يمبل که جا يرو. دمیدفقط سر تکون دادن رادمهر رو . متوجه نشدم 

 ؟یش ینم تیاذ ییتنها. رمیمختصر بگ

 .استرس دارم کمی نمیمامانت رو بب خوامیباره که م نیاول. يموندیکاش م -

 ؟یلباست رو عوض کن يایب يخوایم.گردمیمنم برم ادیتا اون بخواد ب. رونیرفته ب نکهیمثل ا. ستیخونه ن -

 .بعد نمیشیبابات م شیپ کمیاالن نه  -
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دستش اشاره کرد و  يتو پیبه پ. من نشست  ییمبل روبرو يتگار رورس يآقا. گفت و رفت يا رادمهرباشه

 ؟یش ینم تیروشن کنم اذ: گفت

 .ستین ینه مشکل: گفتم کردمینگاه م نهیشوم يطور که به قاب عکس بزرگ باال نیهم

 .مثل خونه خودت نجامیا. راحت باش : گرفت و گفت پیاز پ يرو روشن کرد و دود پیپ

چشم : مبل جابه جا شدم و گفتم يرو یمعذب کم. کجا نجایخونه ما کجا و ا. به حرفش زدم يدلم پوزخند يتو

 .ممنون. راحتم

خشک . بود وارد سالن شد یخارج يها لمیف يخدمت تو شیلباس پ هیبا لباس مخصوص که شب یانسالیم خانم

تعارف  یبود که حت بیبرام عج. رستگار گذاشت يمن و آقا يجلو زیرو م ینیس يسالم کرد و قهوه تو یو رسم

 . تشکر کردم. هم نکرد

 شیشرکت خوب پ يکارها: رستگار گفت يکه اقا کردمینگاه م داشتیبر م یمنظم يرفتن زن که گام ها به

 ره؟یم

 .شده ادیکارها ز کمیمدت هم بخاطر اخر سال  نیا. رهیگیرادمهر که مرتب پ. بله  -

 .برده شیحرف خودش رو پ یسرش رو خلوت کنه ول تونهیم فیوظا میبهش گفتم که به تقس شهیهم -

 .خاص خودش رو داره یتیریمد دیرادمهر عقا -

 .رو بهش سپردم زیراحته و همه چ المیخ نیبخاطر هم. و صد البته موفقم بوده -

 .طوره نیهم -

 .شه دخترمسرد ن: گهیو م کنهیاشاره م زیم يرستگار به قهوه رو يآقا

 زیم يو دوباره رو کنمیازش مزه م یکم یپسندم ول ینم ادیطعمش رو ز.  دارمیقهوه رو برم یتشکر کوتاه با

متوجه اضطراب من . من اضطراب دارم یرستگار خونسرد نشسته ول يآقا. ادیم اطیزنگ ح يکه صدا ذارمیم

باهاش  دوارمیام یگفته ول بهت یدونم در موردش چ ینم. مادر رادمهره: گهیو م زنهیم ینیلبخند دلنش. شهیم

 .يایکنار ب

از در  یهمراه دختر جوان ییبایو ز انسالیهنوز لبخند از لبم محو نشده که زن م. زنمیم يلحن طنزش،لبخند از

. گردونهینشسته با بلند شدن من سر برم يرستگار که پشت به ورود يآقا. شمیبه احترامشون بلند م. داخل انیم

کل .  ادیزن جلو م. کنمیم یبگیغر اساحس. کرده خیدستام . شهیم پشیو سرگرم پ دهیم يو سرد يالم جدس

 .یباش نیریش دیتو هم با. مادر رادمهر. رضوانه هستم: گهیو م ارهیدستش رو جلو م.  کنهیرو برانداز م کلمیه
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. رو هم نداشتم يهمه سرد نیتوقع ا یول کردینم یفرق ادیبود ز ستادهیکه جلوم ا ياز مادر رادمهر با فرد تصورم

 یلیخ. بله. دستش رو فشردم و گفتم. زدیذوقم م يتو يادینکرد ز دنمیدر آغوش کش يبرا یاقدام نکهیا

 .خوشوقتم

 . دختر خاله رادمهر جان. ساغر هستم: داد و گفت یجوان هم دست کوتاه دختر

 یب نیا. کرد یگرم یرستگار احوالپرس يبا اقا. رستگار رفت  ياز کنار من گذشت و به طرف اقا يسرد به

. مبل نشست يخوبه رو یلیهوا امروز خ نکهیرضوانه خانم با گفتن ا. مبل نشستم يرو. بود بیبرام عج ییاعتنا

فقط  نیب نیا. صحبت شدن لتوجه به حضور من هر سه مشغو یب. رستگار گفت يحرف رو خطاب به اقا نیا

 نیا يحوصلم سر رفته بود و از رادمهر دلخور بودم که من رو تو. زدیبا من حرف م یکالم یاهرستگار گ ياقا

توقع : بدم که کجاست که رضوانه خانم گفت امیرو در آوردم تا بهش پ میگوش. تنها گذاشته بود بهیجمع غر

 .بذاره يدختر نیچن يروبا من دست  ينداشتم که رادمهر بخاطر لجباز

 يدرسته که آروم به آقا. کردن یمن خال يرو خیسطل آب  هیحرفش انگار  نیبا ا. مسخر بودسرشار از ت لحنش

با من بود؟  يرادمهر بخاطر لجباز یعنی. بودم  دهیمن فهم یکرد که من متوجه نشدم ول الیرستگار گفت و خ

راه گلوم  یآورده بود؟ بغض دردناک نییحد من رو پا نیارزش بودم که تا ا یبه نظر مادر رادمهر من انقدر ب یعنی

 گفتیانتخاب بودن م نیاروم صحبت کردنش که درمورد ساغر و بهتر يصدا.کردیرو بسته بود و داشت خفم م

 .لباسم رو عوض کنم رمیم: گفتم. رستگار که گفت کجا دخترم يبلند شدم و در جواب اقا. دمینشن گهیرو د

نگاه ها حرف . گرفته شد ریو کل وجودم به تحق تمیکه توش شخص ییااز فض. رونیاون فضا خفقان آور زدم ب از

. رستگار منو قبول داشت و بس يفقط اقا نیب نیا. گنیم یمن از نگاه تک به تکشون خوندم که چ. ها دارن 

 تونییراهنما: جلو اومد و گفت. دمیخدمت رو د شیپ انسالیبودم که همون زن م ستادهیراهرو سرگردون ا يتو

 . به اتاق مهمان  کنمیم

توجه  یکرده بود؟ ب يرادمهر لجباز. بازنده هیحس . شدن داشتم چهیباز یح. بودم زیلبر یراه افتادم ول دنبالش

زن در رو . وارد اتاق شدم. رو باز کرد  یدر اتاق. دنبال زن راه افتادم میرفتیکه م یچیدر پ چیپ يبه سالن ها

 شونیو پر یعصب يحرکت ها کردم؟یم رخوردب دیچطور با. بودم ستادهیوسط اتاق سردرگم ا. بست و رفت 

رادمهر گفته بود که دوستم . ذهنم يتو شهیجمله دوستت دارمش پررنگ م.بنده یذهنم نقش م يرادمهر تو

 .با رادمهر حرف بزنم دیکه با کنمیو با خودم فکر م نمیشیتخت م يرو. داره
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منم قشنگ  یداشت ول یخاص ییبایز. ادیذهنم م يره ساغر توچه. کنمیباز م کیبه  کیمانتوم رو  يها دکمه

از من سر بود که انتخاب مادر رادمهر  زشیپس چه چ. ازش کم نداشتم يزیمنم چ یخوش پوش بود ول. بودم

 بود؟

. ذارمیمانتوم م يو رو ارمیرو هم در م میروسر. ختهیاعصابم بهم ر. ندازمیتخت م يو رو ارمیرو در م مانتوم

رادمهر عصر گفته . سالن يمحکم برم تو دیبا ارمیکم ب دیمن نبا. تا از مرتب بودنم مطمئن بشم نهیآ يجلو رمیم

 يکه تو يمن انتخاب رادمهر بودم پس من نسبت به اون دختر. من االن نامزدش بودم. بود که دوستم داره

دونم از کدوم طرف  یکننده است که نم انقدر سالن ها گمراه. رونیب زنمیاز اتاق م. داشتم يبرتر یسالن بود کل

. خوشحال شدم یلیخ دنشیاون لحظه از د.نمیب یکه رادمهر رو م کنمیسردرگم به چپ و راست نگاه م. برم

 ؟ياومد ریچرا انقدر د: رفتم سمتش و گفتم عیسر

 ؟يمنتظر موند ادیز. دوش گرفتم هیفقط : زد و گفت لبخند

سالن و نشون بدم که  يبرم تو دیاالن فقط با یهزار جور حرف با رادمهر دارم ول. درسته دلخورم. گمیم یاوهوم

 .میمن رادمهر مال هم

 .هیچیپ چیخونتون چقدر پ: گمیاروم م.  فتمیرادمهر راه م دنبال

 ؟یچیپ چیپ: گهیو م خندهیم

 .برم دیاز کجا با دمیاخرم نفهم یگشتم ول یکل. آره خوب -

 .يانقدر خوشحال شد دنمیچرا از دپس بگو  -

 .آره: و گفتم  دمیخند زیر

بودمش  دهیبا کت و شلوار د شهیکه هم یمن يبرا. یمشک کیبود با شلوار نا دهیپوش ییمویشرت ل یت رادمهر

 .خانم يقورتم داد ه؟یچ: سرتاپاش رو از نظر گذروندم که گفت. جذاب بود یلیخ

 .داره جانیواسم ه نمتیبیم ينطوریبار که ا نیآخه اول: شرم گفتم با

و موها جذاب تر از  شیآرا نیخانم خوشگل که با ا هیحضور  یعنی جانیه: و گفت دیو آروم بوس دیرو کش لپم

 .کنار منه شهیهم

رادمهر . شهیلبخندم جمع م. فتمیحرف مادر رادمهر م ادیسالن به  دنیاما با د. شهیدلم آب م يقند تو فشیتعر از

 یول کنهیبا تعجب نگاهم م. کنمیکنارش وبازوش رو قفل بازوم م رمیو م دارمیتر قدم برم عیسر. زما فتهیجلو م

 .میشیو وارد سالن م دمیلبخندش رو پررنگ تر جواب م. زنهیلبخند م تیبعد با رضا
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رادمهر سرد سالم . شهیته دلم خنک م. ماست دنیهم رفته ساغر با د يتو ياخما نمیب یکه م يزیچ نیاول

 يهر دو رو. سمت مبل دو نفره  رهیرادمهر م یرادمهر رو در آغوش بکشه ول خوادیو م ادیمادرش جلو م. کنهیم

 . مینیشیمبل م

 یبا لبخند تصنع. سر جاش گردهیخودش رو ببازه برم نکهیبدون ا. ادیم يخانم که به نظرم زن مغرور رضوانه

 .یکنیم يآور ادیخوب حد آدم ها رو  یلیخ: گهیم

 . کنهیم نییرو خودش تع یحد هر کس: گهیو م ندازهیپا م يپا رو رادمهر

 .مادره هی شهیمادر هم -

 .کنه يبچش مادر يمادره که برا یمادر زمان هی: گهیم کنهیم ادیصدا و نگاه رادمهر فر يو خشم تو یناراحت

 .بعد يباشه برا بحث نیا. نجاستیا زیمهمون عز هیاالن :گهیو م کنهیم يدار انهیرستگار م يآقا

 هیو کنا شیشب بارها ن يتا انتها. تموم شده زیکه به ظاهر همه چ دهیرادمهر و رضوانه خانم نشون م سکوت

 کباری. تلخ رضوانه خانم شده بود يو حرفها ییاعتنا یرادمهر متوجه ب. و سکوت کردم دمیرضوانه خانم رو شن

اما موضع . نگه يزیکه چ واستمبگه که من دستش رو محکم فشار دادم و با چشمام ازش خ يزیکرد چ یسع

گذشته پر رنگ  يکدورت ها دیشا نیب نیا. به ازدواج ما نبود یعنوان راض چیبه ه. رضوانه خانم مشخص بود

 يرو شیبساغر هم کم و .اختالفات بودم نیبه ا دنیجون بخش يعامل برا هیبود و من فقط  شهیتر از هم

من . در جلب توجه رادمهر داشت یمورد سع یب يبا اون لباس بدن نما و عشوه ها یمخصوصا وقت. اعصاب بود

 نداره؟ يریتاث يظاهر يها تیمردها جذاب یجلب توجه بعض يدونست برا یمونده بودم که نم

گم که  ینم. کنهینگاه م زیتر به همه چ قیبودم که عم دهیشناختم فهم یبود رادمهر رو م یکه مدت کم یمن

 .نبود که چشم هاش هرز بره یادم یظاهر براش مهم نبود ول

غرض و با غرض  یب يباهام حرف زد و ازم قول گرفت که از حرفها یاون شب موقع رسوندنم کل رادمهر

 .که قراره توسط ما ساخته بشه يا یو زندگ میمونیزود خودم و خودش م یلیچون خ. ناراحت نشم انشیاطراف

*** 

. کردم تا بلکه خاطره ها رنگ ببازن زیکل خونه رو تم. رمیطرف به اون طرف م نیسرگردون، از ا يروح ها مثل

. پر پر شد يترنمم چطور ادیم ادمی یخوام وقت یدم و بازدم رو نم نیا دن،ینفس کش نیا.یجهنم يخاطره ها

دستهام نازك شدن از بس  ستپو. رمشو یقابل شستنه م کنمیرو که فکر م يزیحموم نشستم و هر چ يتو

امروز روز جون . شدیاز ذهن و روحم محو م. شدیشسته م شیپ کسالیکاش اتفاق . ملحفه ها نیچنگ زدم به ا
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 یام م نهیس يتو یقلب لعنت نیا. کردیکار م یجسم لعنت نیا یول دیرسیروحم باز هم به قتل م. دادن من بود

 یکه چه اتفاق ادیم ادمیو  کنمیهق هق م.  زنمیزنم و چنگ میچنگ م. زنمیو چنگ م زمیریم ندهیشو. دیکوب

 يبازم تو. دیعذاب وجدان به من رس اهیس يپاك شدند لکه ها هایخوشبخت. خوبم رو نابود کرد يزهایهمه چ

 .شمیخاطرات غرق م

و  هیعاد زیکه همه چ گفتنیدکتر ها م. بود يبستر وی یس يبخش آ يهنوز تو. روز از تولد ترنم گذشته بود  سه

زمان  نیا يو من تو شدیانجام م دیبا يمخصوص غربالگر شیآزما. شهیو مرخص م لیتشک هیر يبه زود

انگار اون سوزن . رهیدخترم فرو کرد تا ازش خون بگ يدکتر سوزن رو کف پا. دخترم برم دنید يبرا تونستمیم

مادرم کنارم بود و . دمید یترنم رو م یتاب یو ب هیگر یوقت ختمیریاشک م. وسط قلب من فرو رفته بود قایدق

. کردیم یتاب یجگر گوشم ب یآروم باشم وقت تونستمیمن چطور م یول رمیتا قوت قلب بگ دادیدستم رو فشار م

 وونهیسه روز انقدر از بچم خون گرفته بودن که داشتم د نیا. دیطول نکش يریهم عمل خون گ هیسه ثان

وصل کردن سرم مجبور شدن سر کوچولوم رو بتراشن و از سرش رگ  يکه برا دمید یمخصوصا وقت. شدمیم

تا آروم بشه و چقدر  دمیبه آغوش کش هیترنم رو چند ثان. سخته یلیصحنه ها خ نیا دنیمادر د هی يبرا. رنیبگ

با لبخند .شدنیم قیمادر بودن به وجود من تزر نیریش يشهد ها یکی یکیساکت شد و  مبغل يتو نیریش

به گونش  يبوسه ا.شنیاحساسات از راه چشم بهتر منتقل م یگاه. خوشرنگش شدم يو زل چشما دمشیبوس

از دکتر علت . رو براش داشت برگردوندم اتیپرستار اون رو به دستگاه مخصوصش که حکم ح هیبه توص. زدم

اش دو هفته  جهیو نت شهیگرفته م شیآزما نیو از همه نوزادان ا هیعیطب زیچ هیکه گفت  دمیرو پرس شیآزما

 .شهیآماده م گهید

که قراره  گفتیبهم م یکس يدوران باردار ياگه تو. فتهیکنه و اتفاق م یاصال فکر نم یادم به موضوع یگاه

. جوره قابل هضم نبود چیزهر ه نیبود که ا نیریخوب و ش زیاونقدر همه چ. کردمیاصال باور نم فتهیاتفاق ب نیا

 يماریدردونم به ب زیدکتر عز. شده بود ثبتترنم م شیآزما جهینت. میدکتر نشسته بوداتاق  يهمراه رادمهر تو

 يا يماریب. بود ماریگل من ب. و تار شد رهیبرام ت ایاز زبون دکتر، دن يماریاسم ب دنیبا شن. مبتال بود وی یک یپ

با فشار دستام . بود ریدست رادمهر اس يدستام تو. ختمیریگلوله گلوله اشک م. در موردش نداشتم یکه شناخت

ژن مادر به بچه  قیاز طر. هیارث يمارینوع ب هیداد که  حیدکتر توض. تونستمیآروم باشم اما نم هک خواستیازم م

 لیکبد خودشون فن يتونن تو یرو کم دارن و نم یمخصوص میآنز يماریب نیمبتال به ا يبچه ها. شهیمنتقل م

 نییپروت يماده تو نیا هگفت ک. همه انسان هاست يبرا يجز موارد ضرور نیآالن لیفن. رو هضم کنن نیآالن
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مختلف بدن به  يدر بافت ها ست،یشه و چون بدن قادر به هضم اون ن یهاست و با مصرف غذا وارد بدن م

 .شنینوزاد م یذهن یو عقب موندگ يمغز عهیو منجر به ضا کننیخصوص مغز و اعصاب تجمع م

دکتر گفت و من . دمیزجر کش کدونمی يماریب تیواقع دنیدکتر گفت و من از شن. داغون شدمگفت و من  دکتر

که همه  ينوزاد. باشه ماریچطور ممکن بود نوزاد معصومم ب. بدنم حس کردم يمرگ رو با تک تک سلولها

هره مغموم رادمهر که اومدم چ ودمبه خ. و تار شد و قلبم فشرده رهیت ایدن. کرده بودن دییدکترها سالمتش رو تا

شد بر روح و جسم پدر  یتلخ که پتک یتیواقع. داره تیواقع دمیکه شن ییزهایکه تمام چ شدیم ادآوریکه  دمیرو د

 .که دوست داشتن سالمت دخترشون رو باور کنن يو مادر

ناباور به . بودم ومدهین رونیمن هنوز از شوك ماجرا ب. کرد  زیدخترم تجو يرو برا یمخصوص يرهایش دکتر

و بعد از اون  میها استفاده بکن ریش نیدکتر ادامه داد که تا شش ماه اول از ا. بودم رهیخ نوشتیکه م ينسخه ا

بود  يدیحرف دکتر ام نیهم. ام شد هیهوا وارد ر یفقط کم یکم. رو کنترل کرد يماریب شهیم یخاص میبا رژ

انگار . چشمم نگاه مغموم رادمهر رو هدف قرار داد يته توبرق خاص نشس.شدیم قیکه ذره ذره به وجودم تزر

خوب و  یهمگ دادیم حیو دکتر با آرامش توض دیپرسیکه رادمهر م يسواالت متعدد. شده بود دواریاون هم ام

و آرامش  یخوشبخت يسال رو تو يو خورده ا ستیکه ب یمن. داشتخدا قصد امتحان . بخش بودن دینو

 دنیمردم با د دینبا. شکستمیم دینبا. امیب رونیکه سربلند ب خواستمیم.قرار گرفتم شیگذرونده بودم تحت آزما

من زنم . اسطوره یعنیخانواده زن  يتو. هم که شده من ستون باشم کباریبگذار . شدیداغون من آوار م هیروح

 خندمیم نمهیس يکه تو ییها و رنج ها یمتیبا همه نامال. زن بودنم افتخار کرد نیبه ا دیو با یواقع اسطوره هی

 يواریچهار د يتو یتا مردم بتونه ساعت زمیریمن زنم دردهامو در خفا اشک م. رنیبگ هیتا کل خانواده روح

به دخترم دو  دنینرس بینگه داشتن و آس يبرا. جنگمیداشته هام م يمن زنم برا. داشته باشه شیخونش آسا

که از مادرم به ارث  يزیچ. یرانیا لیزن اص کی. من زنم . ارمی یخم به ابرو نم یخوابم ول ینم یروز متوال

من زنم و به زن بودنم .که همه خانواده اش بر خودش ارجحن هیرانیتنها زن ا یزنه ول ایدن يزن همه جا. بردم

 نیتا شش ماه دخترم در اثر مصرف ا. برام نداره يزیبعد اون ماجرا جز درد چ يزهارو يآور ادی.  کنمیافتخار م

 دهیمادرها تنها آفر. کردمیشده بودم و کل وقتم رو صرف ترنم م نیکال خونه نش. اسهال و استفراغ داشت ریش

تحمل کنه  رو مارشینوزاد ب تونستیبجز من مادر بود م یدونم اگه کس ینم. خدا هستن که سراسر محبتن يها

لباس  کباری یساعت مین شدیمجبور م یگاه. دهیمادر رو آفر بایتونست و خدا چقدر ز ینه؟ مطمئنم که نم ای

من مادر به خاطر  یسخت بود ول. از ده بار اونو به حمام ببرم شیب يروز شدمیمجبور م. دلبندم رو عوض کنم 
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چقدر خوب بود . بودم یچه وضع يرادمهر نبود تو رو آرامش حضو یدونم اگه همراه ینم. کردمیدخترم تحمل م

اوقات خونه بود و کمکم  شتریدرسته که مامان ب. شدیهمراه من م گشتیمخسته از کار بر  یکه رادمهر وقت

رو رادمهر  خوادیم شیکه هر زن از مرد زندگ یو محبت یدلگرم. خواستمیشوهرم رو م یمن همراه یول کردیم

خودمون مونده  نیترنم ب يماریخبر ب. میتالش کن مونیزندگ يباعث شده بود که برا اه نیو همه ا دادیبه من م

نبود که  يازین. سرشار از ترحم  يو حرفها يبه دلسوز مینداشت يازین. بدونه يزیچ یکه کس مینخواست. بود

خدا  هیهد يابا چنگ و دندون بر میخواستیم. میآزرده بش دنشیزده بشه که بعدها با شن ییپشت سرمون حرفها

 .  میتالش کن

*** 

کاش . رنیگیگونه من راه م يو رو جوشنیو باز هم چشمه ها م کشمیم ياون روزها آه حسرت زده ا ادی با

سرگرم کردن ها،  نیبا ا. کشمیدست از شستن م. بودم یهمراه مشقت راض يبودن ها نیمن به هم. ترنمم بود 

روم  شیپ زیغم گرفته و تم نهبه خو ینگاه. هال يتو رمیم.دست هام به سوزش افتادن. شه یترنم محو نم ادی

 يبا صدا. دارم که راه برم نه حوصله قدم برداشتن دارم ینه توان. نیزم يرو خورمیدر سر م يروبرو. ندازمیم

روم با اون سگرمه  شیپ یمرد طوفان. به روبرو خورهینگاهم چرخ م شه،یم دهیکوب واریمحکم در هال که به د

 ؟؟؟درهم رو کجا دل ماتم زدم بذارم  يها

و  واریبه د دهیم هیشکسته تک. کننیم یصورتش خال يرو خیآب  وانیل هیمن، انگار  رهیچهره و نگاه خ دنید با

به منه و من  رهیحرف خ یب. انگار کم آورده . ستین يقبل خبر قهیچند دق نیاز نگاه خشمگ. شهیزوم صورتم م

توان مرهم . نمیخوام که بب ینم من. گله هست . حرف هزار تا حرف هست ینگاه ب نیپشت ا. به اون رهیخ

 ياالن توان من برا. یشیمنفجر م یسرحد توانت برس یوقت. دل مرد روبروم رو ندارم يگذاشتن به زخم ها

 .شدم زیلبر. باشم تینها یب تیظرف با ظرف هیتونم  ینم. بودن تموم شده یمحور زندگ

. کنمیدستم رو مشت م. هواقعا تحمل دردش سخت یبه اون راه ول زنمیخودم رو م. دهیدستم امانم رو بر سوزش

با اخم دستم رو . نهیشیو کنارم م دارهیکه با عجله قدم برم نمیب یم. نهیشیدستم م يرو. ادیم نیینگاه رادمهر پا

 هان؟ ن؟یریش يکرد کاریچ خودتبا : گهیکه م چهیپیگوشم م يبلندش تو يصدا. رهیگیدستش م يتو

رو  فتیامروز تکل نیمن هم: گهیکه م شمیخودم مچاله م يتو کمی. ترسمیگوشم م کیبلندش نزد يصدا از

 .یکن وونمیکارات د نیذارم با ا ینم. کنمیامروز درستت م نیمن هم. کنمیمشخص م
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. ازش خواهش کنم که دست از سر من برداره نباریا خوامیم. رمیو دنبالش م شمیبلند م. سمت اتاق رهیعجله م با

که کف دستمه  یبا درد فراوون. کنهینگاهم م. شهیاز درد صورتم جمع م.  کشمیدستش رو م. امروز هیحداقل 

 . يخوایکه م شمیم یاز فردا اون. امروز راحتم بذار هی: گمیم

 . نیراحتت گذاشتم که حال و روزت شده ا: گهیو م رهیگیخشم دستم رو م با

: گهیوم کشهیم رونیمانتو و شال ب هی. کنهیباز م یکی یکیکمدها رو . اتاق يتو رهیو م ندازهیرو با شدت م دستم

 .میبپوش تا بر

 .رادمهر نه -

 یعنیبپوش  گمیم. نیریش ينزد یکلمه حرف بزن هی: گهیم ادیباال و با فر ارهیانگشت اشارش رو م تیعصبان با

 . مراسم ترنم میریدرمونگاه و از اونطرفم م میریم. بپوش

مانتو  هیکمد و  يتو ذارمیم.  دارمیتخت رو برم يرو یمانتو آب. صدا و نگاهش هست يکه تو یتیاز جد ترسمیم

 .پوشمیحرف م یو ب ارمیدر م یو شال مشک یمشک

. شهیبسته م شهیهم يامروز برا نیدفتر ترنم هم: گهیم. شهیو دست و پام شل م کنهیم خکوبمیدر جا م حرفش

 يبرا یتون یهم نم يکار. ینداشت يریتقص چیو تو هکه رفته  کسالهیترنم رفته . مغزت فرو کن  يتو

 .یبرگشتنش بکن

که  يزیبهار، چطور لرز افتاده به جونم؟ در مقابل خنجر ت یبهار ب نیدونم وسط ا ینم. نشستم نیماش يتو

 يمن چه درد یفهمیچه م دم؟یکش یکه من چ فهمهیاون چه م. قلبم فرو کرده سکوت کردم يرادمهر تو

 . دونه ینم يزیاون از قلب شکسته من چ کشم؟یم

. محکوم شدم شیپ کسالی قایبرم که دق ییقرار بود جا. اما من هم داغدار بودم هم مقصر.  میدو داغدار بود هر

 یکه امروز دم از ب يرادمهر نیهم. درست نبود تیکردن که در واقع یرحمانه همه من رو محکوم به جرم یب

خودم هم  کهیبه طور.ناجوانمردانه من رو آماج اتهامات خودش قرار داد زدیم یو برگشت من به زندگ یگناه

 هیدکتر . گذرونمیشدم رو از نظر م یچیباند پ يدستها. زبونمه ریاون روزها هنوز ز یتلخ. باورم شد که متهمم

سکوت تن به خواسته  يحرکت و تو یب. پمادنوشته بود و از پرستار خواسته بود که دستم رو پانسمان کنه

 یدلتنگ م،یشدیتر م کیهر قدم که به بهشت زهرا نزد. کردمیسوزش سر م نیا ااگه به خودم بود ب. رادمهر دادم

که سر قبر  دمیترسیم. تموم ازش فرار کردم کسالیکه  ییجا. رفتمیامروز من به قتلگاه م. شدیم شتریمن ب
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بهشت  ارکه کن نیماش. افتاد یاتفاق نم ییکاش اون روز کذا.  که ترنم از من دلخوره دونستمیم. برم  نمینازن

 . کشم به گذشته یپر م سته،یا یزهرا م

*** 

که تمام و کمال در  خواستینفر رو م هی. کردمیبود که تصور م يزیاز ترنم سخت تر از اون چ ينگهدار

رو دوست  يزیدخترت چ نکهیا دنید. دست بزنه و بخوره که براش ضرر داره يزیباشه که مبادا به چ ارشیاخت

برنامه  يکه تو هیزیچ نینون، که ساده تر یسخته که حت یلیخ. سخته یلیخ یکن غیازش در يداره و تو مجبور

و در  یرو به زور بهش بخورون جاتیانواع سبز یسخته که مجبور باش یلیخ.همه است رو نتونه بخوره ییغذا

و من از خوردنش  دیدیرو م يزیو ترنم چ رونیب میرفتیم یوقت لیواا. یکن ریاون رو س یمصنوع ریش هیآخر با 

پرت کردن اسباب . شد لیتبد یعصب يها به واکنش ها هیگر نیکم کم ا. کردیم هیگر یکل کردم،یمنعش م

دعوت . بشم نیدادم که خونه نش حیترج دمیرفتارهاش رو د نیا یوقت. کتک زدن من و خودش . هاش يباز

 شتریرادمهر ب. هاشون هم برام سخت بود تیرفتن به خونه مامان و بابا با همه رعا یگاه. کردمیرو رد م هیبق

دوش  يرو یزندگ نیتمام بار ا کردمیحس م. رفتیم تیچند روز در ماه به مامور یروز رو شرکت بود و گاه

 یول کردید واقعا کمکم مکه خونه بو یرادمهر زمان. بود میو افسردگ ییاحساسات تلخ بخاطر تنها نیهمه ا. منه

از  یکم یزندگ يبخاطر فشارها. بشه نیبشه و خونه نش الیخ یتونست که کارش رو ب ینم ؟یبالخره که چ

 یخوشبخت زانیبرگر نیا يو من برا رفتیم يرو به سرد یزندگ لیاوا یتمام خوشبخت. میهم دور شده بود

بار  نیاول يشب قبلش با رادمهر برا.  روانیقرارداد مهم رفته بود ش هی يرادمهر برا. تونستم بکنم ینم يکار

 ایکه رفته بود استرال میو ن کسالیشهرام بعد از . انمو ما رو ببره خونه مام ادیب 5قرار بود ساعت . بحث کردم

کار شده  ریدرگاما رادمهر . نمیدوست داشتم برادرم رو قبل از رفتنش بب. اومده بود و امشب قرار بود که برگرده

ترنم  یعصب. پاسخ گذاشت یتماسم رو ب یول رمیچند بار تماس گرفتم که بگم خودم م. رفته بود ادشیبود و 

که گفتم  یوقت. آخر شب بود که زنگ زد و گفت که کجام. رو بغل کردم و رفتم خونه مامانم رسنهگ شهیهم

 .دنبالم ادیکرد و گفت که م یمعذرت خواه یلیخ.  میافتاد که با هم قرار داشت ادشیتازه . خونه مامانم

تفاوت  یهمراه انقدر ب شهیتوقع نداشتم نسبت به من ِ هم. دلخور بودم. رو قطع کردم یگوش یخداحافظ یب

موقع برگشت به . دیخواب یتاب یو ب هیگر یترنم برده بودم اخر شب تمام شد و ترنم با کل يکه برا يریش. باشه

 يماریکردم و گفتم که بخاطر ب تیشکا. ردمرادمهر باال ب يبار صدام رو رو نیاول يبرا خونه انقدر پر بودم که

مختلف فرار  يبا ما متنفر شده و به بهانه ها یگفتم از زندگ. کنهیترنم ، تمام مدت خودش رو مشغول کار م
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هر به حرفام گوش رادم. روحم رو نشون بدم یبا اعتراض کردن خستگ خواستمیم ینبود ول نیا تیواقع. کنهیم

ناراحت بودم و گفتم از ترنم خسته .  شیگفتم که خسته شدم از خونسرد. بود وردهلجم رو در آ شیخونسرد. داد

 .شدم

کاش با . کرد یکاش رادمهر حرفم رو بد برداشت نم. حرفها رو نزده بودم نیکاش روز قبل از اون اتفاق ا يا

 .بود ومدهیسر ن نیریکاش صبر ش. مقاوم تر بودم یکاش کم. تیرفت مامور ینم یناراحت

 کردیم یژاله سع. اون زمون تنها همدمم ژاله بود. سرم رو به انفجار بود که ژاله اومد.  دمیخواب هیشب با گر اون

 میعصر با اصرار ازم خواست که بر. من شده بود اومد خونه ییژاله که متوجه تنها.. بده هیکنارم باشه و بهم روح

. ستیترنم هم خوب ن يبرا ینیعزلت و گوشه نش نیا گفت. رهیگیدوباره ترنم بهونه م.  شهیگفتم که نم. كپار

انقدر خوشحال شده . پارك میریبه ترنم گفتم که م. بالخره کوتاه اومدم. مشیهم که شده بزار ببر شیروح يبرا

بلندش رو شونه زدم  يموها. ش کردمتن دیرنگش رو با ساپورت سف يریش ریحر يبایلباس ز. بود که حد نداشت

دخترم مثل فرشته ها . گذاشتم بایز یلیموهاش خ يرو رو شیرنگ یرنگ يگل سر ها. کردم سیو دو طرف گ

 یبه سخت یبا زبون خودش که گاه رفتیور و اونور م نیا یبا خوشحال. دمیلپش رو بوس تیبا رضا. شده بود

 .پارك میر... یم. پارك میر...یم: گفت کردیکلمات رو ادا م

 ینم رونیکاش ترنم رو از خونه ب. دادمیکاش به حرف ژاله گوش نم. میپارك شد یرو برداشتم و راه رشیش

 . بردم

رو  اهمیس یتا زندگ زنمیرو به چشم م میآفتاب نکیع. بشم ادهیکه پ خوادیازم م. امیرادمهر به خودم م يصدا با

 قابل درکه؟  یفیحال امروز من چه توص يبرا. نمیتر بب اهیس

. دارمیکه دور قبر ترنم جمع شدن قدم برم یتیتوجه به کل جمع یتوجه به رادمهر، ب یب. نیاز ماش شمیم ادهیپ

لباس  ریکه باد ز نمیب یترنمم رو م. دل خون هیو  نمیب یم اهیقبر س هی. تعادل یب یول نیسنگ ییقدم ها

 یعسل يچشم ها. ستیصورت دخترکم ن يرو يلبخند. شنیم نییباال و پا رهنشیپ ينهایو چ زنهیم رشیحر

پوشم رو؟ با  دیدخترك سف ایرو  اهیقبر س نیکدوم رو باور کنم؟ ا. رادمهرش به اشک نشسته يهمرنگ چشمها

ترنمم با  شیپ کسالی قایدق. بهشت زهرام يمن تو. شهیم دهیمثل پتک به سرم کوب تیمحو شدن ترنم، واقع

 .بست شهیهم يابر. شده چشمش رو بست یچیباند پ يدستها نیهم

 ياز خنده ها. ومدیم نییپا اقیو با اشت رفتیترنم از سرسره باال م. مینشست يباز نیبه زم کینزد یمکتین يرو

 مین. نمیرو بب شیپارك تا شاد ارمشیهر روز ب تونستمیبود تا م يکاش ترنم عاد. شدمیغرق لذت م نشیدلنش
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شد که  یدونم چ ینم. هم بود شیو نگاهم به ترنم و باز میزدیبا ژاله حرف م. خوب بود  زیساعت اول همه چ

دست دختر حمله  يکه به کلوچه تو دمیترنم رو د. با ترس بلند شدم. و بعد ترنم بلند شد يدختر غیج يصدا

خودم رو به . شدیم ریو با دختر درگ کردیو ترنم با ولع به کلوچه نگاه م کردیدختر از خودش دفاع م. کرده 

با دست .  رهیکلوچه رو از دستم بگ خواستیترنم با خشم م. از دستش گرفتم  وکلوچه ر. سرعت به ترنم رسوندم

دستم رو جدا کنه تا  خواستیم يو پرخاشگر هیبا گر. ثابت نگش داشتم و کلوچه رو به دختر برگردوندم گمید

 وچهبچت کل يبرا: که گفت تکوندیدخترش رو م یخاک يهاکه لباس دمیمادر دختر رو شن يصدا. بره سمت دختر

 .حمله نکنه به بچه ها ينطوریا نهیب یم یبخر که وقت

بازم  ایآ مارهیکه دردونه من ب دونستیاون زن اگه اون لحظه م. نابه جا ياز قضاوت ها. از حرفش خون بود دلم

و  میشست یکاش چشمها رو م. میرو قضاوت نکن گرانیندونسته د میگرفتیم ادیکاش .  زدیاون حرف رو م

. محکم بغلش کردم یبزنه ول ربهبه شکمم ض کردیم یسع.  دمیترنم رو به آغوش کش. میکردیرو باز م دمونید

 .زکمیعز دمیخونه بهت م میریاالن م. آروم باش. آروم مامان : گفتم. دمیسرش رو در آغوش گرفتم و بوس

شدم از نگاه همراه  ونهید.  زنهیکه با زن حرف م دمیشنیژاله رو م يصدا. شد یو آروم نم کردیم هیگر ترنم

 .متاسفم: که زن به دخترم انداخت و بعد گفت یترحم

 شده بود رو پر کنه؟ جادیقلبم ا يتو يمتاسفم حفره ا نیمتاسف بود؟ با هم ن؟یهم

 ینم. دونستن ینم يزیمن و کودکم چ يایکه از دن یدور شدم از مردم. رو بغل کردم و دور شدم  تابیب ترنم

 . کردنیدرمان ، ترحم م يبجا دنیشنیم یو وقت زدنیدونستن و زخم م

مامان . دوست داره یلیمامان خ. ترنمم نفسم: دهانش گذاشتم و گفتم يرو تو ریش شهیش. نشستم یصندل يرو

. دمیبهش کلوچه م. کنمیاز مخوشمزه ب يها یواسه دخترم خوراک. خونه  میریاالن م. عاشق دختر کوچولوشه

مامان  یکن یتاب یب: دم و گفتمیگوشه لبش رو بوس. ختیریچند قطره اش م یو اون با ناز گاه کردمینوازشش م

 .شهیناراحت م

 .پارك میبر ایب گفتمیم دینبا. نیریببخش ش: و گفت ستادیا نیکه کنار پنجره ماش دمیرو د ژاله

 . زمیعز يندار يریتقص -

 .امیتونم تا خونه هم باهات ب یانقد شرمندتم که نم. بهتره من برم -

. به من کمک کنه خواستینداشت م يریاون که تقص. من غصه بخوره تیوضع دنیخواستم بمونه و با د ینم

 . برو به سالمت خودتو ناراحت نکن: بهش لبخند زدم و گفتم. پارك  میما گفت بر هیروح يبرا
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ازش دلخور . صفحه نقش بست يتلفن همراهم بلند شد و اسم رادمهر رو يصدا. دور شد نییپا يبا سر ژاله

رو به ترنم دادم و  یگوش. نداشتم که باهاش حرف بزنم يمساعد یروح طیکه االن افتاد شرا یبا اتفاق. بودم

 ؟یکن یبا بابا رادمهر صحبت نم: گفتم

 .س الم بابا: رو گرفت و گفت یگوش یبا خوشحال ترنم

 .ومدیرادمهر م يصدا

 ؟ییکجا. سالم قند عسلم -

. تا دخترم آروم شه زدیرادمهر هم با محبت باهاش حرف م. داد حیکه افتاده بود رو توض یاتفاقات هیبا گر ترنم

 .خوب یلیخ يجا هی. سفر دور هی میریبرگردم با هم م. نکن تیباش و مامان رو اذ یدختر خوب: که گفت  دمیشن

 دنیبره که حسرت شن ییجا. بازگشت بره یسفر ب هیدونست که دخترمون قراره به  یه نماون لحظ رادمهر

 .مونهیصداش تا ابد به دلمون م

 هیو گر یراه از خستگ يتو. گذاشتم وکمربندش رو بستم  میکنار یصندل يترنم رو رو. تلفن رو قطع کرد  ترنم

کلوچه دخترك افتاده  ادیانگار گرسنش شده بود و . شد داریخونه که نگه داشتم ب يجلو. خوابش برده بود ادیز

 .میخوریباال غذا م میریمامان االن م مترن: گفتم. کردم آرومش کنم یسع. اش بلند شد هیگر يبود چون صدا

با حرص . جواب نداد یچند بار فشار دادم ول. کرد یهم کار نم نگیدر پارک موتیر. دیشن یو اون نم گفتمیم من

بخاطر اتومات بودن . باز بود نیماش يپنجره ها. رونیب ادیکرد که ب یترنم سع. دمیشدم و در رو به هم کوب ادهیپ

رو  نگیبا زحمت در پارک. در رو باز کردم. االب رفتیها اتومات م شهیش ر،یبا زدن دکمه قفل دزدگ. ریدزدگ

. رفتم یوونگیتا مرز د. چشمم ظاهر شد يکه جلو يزیچ دنیبا د. بشم نیتا باز بشه رفتم که سوار ماش دمیکش

 يصورت غرق در خون ترنمم جلو. نمیب یبرخورد کرده بود رو م یکه از عقب با شدت با تنه درخت ینیماش

دستها فلج  نیکاش ا. دنید یصحنه رو نم نیوقت ا چیو ه شدنیکور م هامکاش چشم . شهیچشمم ظاهر م

 .ننیرو نب میتا پرپر شدن نهال زندگ شدیکاش تمام وجودم نابود م. رو بکشن ینره که دست ادشونیتا  شدنیم

 _شرم است یچقدر ب قتیو حق_!يمرده ا تو

 اهیبود و س اهیس شهیکه هم یقتیحق

 دست ها بردند يتو بر رو يبه جا مرا

 عـــزت و شرف ال اله اال اهللا به

 داند ینم یو به جز تو کس يمرده ا تو
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 !چه یعنی زیت غیباز و رگ و ت ریش کــه

 داند ینم یو به جز من کس يمرده ا تو

 !چه یعنی ــــزیم يسرد شده رو يغذا

 سوزد یم شهیعبورت هم ياز تو جا پس

 سوزد یم شهیمنِ پشت ش يبرا دلـــم

 کس جدا مانده یمنِ ب يبرا دلـــم

 ...ناخوانده همانیم نیمن ا يبرا دلم

 از من يشو یتو که پرت م يبرا دلم

 ...راهنیپ يآن دگمه ها....تو يبرا دلم

 ]ست یقربان ریضم کیتو ...[ تو يبرا دلم

 ]ستین گریکه د ییاکنون تو...[تو يبرا دلم

بره که  ادمیکردم  یسع. آوار شد میزندگ يکه رو یاز اون بختک ،ییکردم فرار کنم از اون روز کذا یسع کسالی

رفتن  نیحرکت باعث از ب هیدستها با  نیبره که ا ادمیکردم  یسع. سرنوشتم وجود داشته يتو يروز نیچن

حالت اغما بودنم بعد اون اتفاق،  يتو وزسه ر. ستنین یچیخاطرات اونروزها در مقابل رنجم ه هیبق. شدن نمینازن

ط خود منم که وجود مهم فق. ستنیکدوم مهم ن چیبودن اتفاق، ه يعمد دنیفهم يبرا یمتوال يها ییبازجو

 نیاصال ا. ستیخودم ن اریضجه هام در اخت. زنمیقبر ترنم زانو م يتعادل رو یب. دخترم رو گرفت ینحسم هست

رو  يکه زنده نذاره مادر. هزار بار از خدا خواستم که منو بکشه  ياز ته دلم روز. ستیخودش ن اریدر اخت نیریش

 هیو گر ادیچرك هاش رو با فر. گرفته  شیآت نمیوسط قفسه س ییعمق وجودم ، جا.برد نیکه بچه اش رو از ب

دارن منو از قبر ترنم  یکه جلو اومدن و سع ییدستها. شهینابود نم ينطوری، ا یغده چرک نیا یول زمیریم رونیب

. یمنو ببخش مامان: گمیبه قبر و م دمیبا تمام توانم چسب یجلو اومده ول یک نمیب ینم. زنمیجدا کنن رو پس م

 . منو ببخش عسلم. مراقب نبودم شتریمنو ببخش که ب

 .خودشو سبک کنه دیبذار. دیراحتش بذار: گهیم.  نمیبیرادمهر رو م هیو فقط سا رنیها کنار م دست

باز موندن چشم  يبرا یدارم نه توان ینه اشک گهید کنمیکه حس م کنمیم هیانقدر گر.  زمیریگوله اشک م گوله

 . امیسنگ سرد فرود م يو رو شهیچشمم بسته م. هام
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. غرق شده ینیسکوت سنگ يهمه جا تو. دمیرادمهر دراز کش نیعقب ماش یصندل يرو.  کنمیرو باز م چشمم

ناخواسته . افتاده یکه چه اتفاق فتهیم ادمیتازه .در حال حرکته نیکه ماش دهینشون م نیاروم ماش يتکون ها

 رهیو خ ذارمیم میشونیپ يرو ودستم چپم ر.نییپا رهیگیراه ممژه هام  نیقطره از ب هی.جوشهیچشمه اشکم م

 ؟يآروم شد: گهیشنوم که م یرادمهر رو م يصدا.به سقف شمیم

 همه حس عذاب راحت بشم؟  نیاز ا تونمیم مگه

حوصله حرف زدن . ذارمیهم م يچشمم رو رو. نمیب یجلو م نهیآ يو رادمهر رو از تو گردونمیرو برم چشمم

 . مهمونا اونجان. خونه میریم میدار: رادمهر. ندارم

و من به مهمونا  یکنیاتاق و استراحت م يتو يریتو م. اونجا باشم دیبا: گهیکالفه م. کنمینگاهش م يدلخور با

 .رسمیم

. کنهیم وونمیرفت داره د نیکه ترنمم از ب ییترس روبرو شدن با جا. گذرنیلحظات م. نمیب یها رو نم ابونیخ

آخرش . اون خونه نابود بشه:  گمیبه خودم م. شدیخراب م شهیهم ياون مکان برا شدیکاش م. مینر شدیکاش م

 شه؟یمثل قبل م یچ ؟یکه چ

. شنومیشدنش رو م ادهیباز شدن در جلو و پ يصدا. بندم یاز ترس چشمم رو م. دارهیرونگه م نیماش رادمهر

 . شهیه در عقب باز مکشه ک یطول نم ادیز

 ؟یش ادهیپ ییتنها یتونیحالت بهتره؟ م -

انگار . رسهیبه مشامم م کیعطرش از فاصله نزد يبو. تهوع و ضعف غالب شده بهم. کنم یرو باز نم چشمم

 .دستت رو بده کمکت کنم. جان نیریش: گهیم. من خم شده يکامل رو

و حواسم هست که از قاب صورت رادمهر منحرف  کنمیچشمم رو باز م.  کشمیخود آگاه دستم رو عقب م نا

 .منو ببر خونه بابا. امیمن نم: گمیم. نشم

نگران : گهیم دمیکه کمتر ازش د یبا محبت. چشمم يتو شهیم رهیخ. هیترس و حرفم چ لیدل فهمهیم انگار

 .نباش من خونه رو عوض کردم

 .ممنون: گمیآروم م.  دوزمیمطمئنش م يها نگاهمو به چشم.  شمیخوشحال م هیکمتر از چند صدم ثان دیشا

 .کننیو دارن مارو نگاه م ستادنیادم منتظر ا یکل رونیب. دستت رو بده -
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خونه  گهیکه د يبرم طرف خونه ا. تا راه برم کنهیو کمکم م کنهیبا قدرت بلندم م. سپارمیرو به دستش م دستم

هم  ابانیخ يبرام از عابرها. ندازمیم ستادنیدر ا يکه جلو ییبه کسا ییگذرا ينگاه ها. من نبود دیعشق و ام

 . سمتم  ادیبا عجله م دنمیمامان با د. شمیو وارد خونه م دمیهاشون سر تکون م تیدر مقابل تسل. ترن بهیغر

 ؟يچه به روز خودت آورد. برات  رهیمادر بم: گهیپر از اشک م يچشما با

 .اتاق باال دشیببر: گهیو م سپارهیبازوم رو به دست مامان م رادمهر

 .شهیزود مراسم تموم م یلیخ: گهیگوشم آروم م يتو

خونه نشستن نگاه  ییرایهال و پذ يکه تو یتیبه جمع. بارن یم اریاخت یقطره ها ب. ذارمیهم م يرو رو چشمم

کمک  اطیمامان با احت. و خون به جگر بشم رمینگاشون قرار بگ ریکنم که مبادا هدف ت ینگاه نم. کنم ینم

تخت دراز بکش تا بگم ژاله  يبرو رو. خترمبرو تو د: گهیم.  کنهیرو باز م یدر اتاق. از پله ها برم باال کنهیم

 .يرنگ به رو ندار. ارهیآب قند ب وانیل هیواست 

 ریتخت نرم نشستم و ترنمم ز نیا يمن راحت رو. زنهیتخت خنجر به روحم م ینرم. تخت يرو نمیش یم

 ادیو ژاله م شهیدر اتاق باز م. فتهیراه ب لیس خوادیبارن و من دلم م یقطره ها م. دهیاز کشخربار ها خاك در

 نهیشیتخت م يکنارم رو.  زنهیمرو هم  وانیل يتو ظیبا قاشق شربت غل. دمیلب پاسخ م ریسالمش رو ز. داخل

 .بخور حالت بهتر بشه ایب: گهیو م

 شینیریمقدار ش هی یوقت یامتناع کنم ول خوامیم. کنهیم کیرو به لبم نزد وانیل. رهینم وانیبه طرف ل دستم

و  کنهینگاهم م نیژاله غمگ. ذارمیم یپاتخت يو رو رمیگیرو از ژاله م وانیل. خورمیرو هم م هیبق رهیدهنم م يتو

 .دونمیخودم رو مقصر مرگ ترنم م شهیهم. رمیگیم شیآت نمتیب یم تیوضع نیا يهر بار که تو نیریش: گهیم

بودم و به  ومدهیاگه ن: گهیم.  ارهین ادمیاونروز رو  يکه دوباره صحنه ها. که نگه خوامینگاه ملتمسم ازش م با

 .شدینم نطوریزور نبرده بودمتون ا

تو اگه . فاق بودات هیژاله همش : گمیم. عذاب وجدان داشته باشه خوادیدلم نم.  نمیبب نطوریژاله رو ا خوادینم دلم

 ؟يمارو ببر یدوست داشت شهیم نطوریا یدونستیم

پس چرا انقدر خودتو عذاب  يدار مانیکه به اتفاق بودن مرگ ترنم ا ییتو: گهیم یوقت زنهیبرق م چشمش

که تو  دونهیکس به اندازه من نم چیه. یکه تو چقدر دخترت رو دوست داشت دونهیکس مثل من نم چیه ؟يدیم

 فتهیاتفاق م نیا یدونستیاگه م. پرسمیحاال من از تو م.یگذشت قتیچطور بخاطر ترنم از خودت و همه عال

 پارك؟ يومدیاونروز همراه من م
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اما  خوادیدلم م. محکمه قلبم خودمو تبرئه کنم  يتو خوادیدلم م. ژاله رو به خودم بقبولونم يحرفا خوادیم دلم

که من مقصر بودم و بخاطر  فهممیم رهیگیکه ناراحته و ازم رو م نمیبیو خوابم م ایرو يهر بار که ترنم رو تو

 يکه تو گذرهیچقدر م. رنیگیهام شدت م هیگر. کنهیژاله فقط داغ دلم رو تازه تر م يحرفا. ازم ناراحته نیهم

و  خوابونهیتخت م يژاله به زور منو رو. سبک تر شدم یلیکه خ ادمهیفقط . ستین ادمیرو  کنمیم هیبغل ژاله گر

 .داشته باشه ازیمامانت به کمکم ن دیشا نییسر پا هی رمیمن م. یکن بخواب یسع: گهیم

بوسه رادمهر نه تنها . بوسهیرو م میشونیصورتم خم شده و پ يکه رو نمیبیرادمهر رو م ،يداریخواب و ب ونیم

 یلیکه خ یزمان هی. االن رو دوست دارم تیحما نیچقدر ا. کنهیگرم تر م بلکه قلبمو کنهیرو گرم م میشونیپ

خوبه که  نیهم یرو تحمل کنه ول زندشمقصر هم نبود نتونست داغ فر. داشتم نبود ازیاز االن بهش ن شتریب

چند روز بعد از مرگ ترنم، تازه از شوك در اومده بودم و . کنهیم تمیپر قدرتش حما يکه دستا. االن هست

نگاه . رادمهر بگم يرو برا زیکه تونستم با دلخون همه چ یهمون موقع. اتفاقات اطرافم روهضم کنم تونستمیم

 خوادیحاال اومده و م. بعد از اون اتفاق تو ذهنم پر رنگ حک شده يهر صحنه ا زا شتریاز اعتماد رادمهر ب یخال

 نه؟ ای تونهیدل م نیدونم ا ینم. حنه ها رو پاك کنمص

 کردم؟ دارتیب: گهیم. دستش گرفته  يدستم رو تو. صورتش يتو شمیم رهیو خ کنمیپلکم رو باز م آروم

 ساعت چنده؟. نه -

 .حدوده پنج -

 .نمیشیم ادیضعف ز با

 همه رفتن ؟  -

 .خسته شد یلیامروز خ. جاست نیمامانت هم -

 ن؟ییبد شد که نرفتم پا یلیخ -

 .من سالمت تو مهم تر بود ياگرم داشت، برا. حال ازت توقع نداشت نیبا ا یکس. میما بود. نه -

که بخاطر ارزش ها و  يرادمهر. زنهیحرفا رو م نیباور کنم که رادمهر داره ا خوامیم. کنمینگاهش م دوباره

 يمن که از رو يجمله  هیبخاطر  يروز هیکه  يرادمهر. پا گذاشت زهایچ یلیخ يقانونهاش، بارها رو

 . کرد کومرفت و منو مح یطرفه به قاض هیساخت و  ریگفته شده بود ،هزاران تعب تیعصبان

 هضم کنم ؟  يباور کنم؟ چطور يمحبت و عشق رو چطور نیا

 .کمک مامان رمیم: گمیم. دلم رو باور کنم يخوام لرزش ها ینم. شمیو بلند م رمیگیازش م نگاه
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 يلرزه ها داشتمیبا هر قدم که بر م. نمیخونه رو بب تونمیتازه م.تا از اتاق خارج بشم کنهینگاهش بدرقه ام م با

 مچهیهمون که هربار در موردش حرف زدم رادمهر با ن. من بود ياهایخونه همون خونه رو نیا. شدیم شتریدلم ب

 يزیدکورش چ. نبود که مال من باشه يزیچ یلو میرو داشت درسته بهترش. میما بهترش رو دار گفتیلبخند م

 چیدکورش کرده بود و من ه لشیباب م گهینفر د هیکه  يزیچ هی. خونه آماده بود هی. خواستمینبود که من م

رو توش  لمیوسا خوامیکه خودم م يخونه باشه که جور هی. خواستیمن دلم م. وقت حس تعلق بهش نداشتم

بود که من و رادمهر  یها مال زمان نیهمه ا. رمیگیکه خودم ازش آرامش م نمبز وارشیرو به د ییتابلو. نمیبچ

چند تا خدمتکارخانم . نییپا رمیخونه م چیمارپ ياز پله ها. کشمیکه به زور نفس م ینه االن. دیام ایدن هیو  میبود

 . طرفش رمیم. کنهیها صحبت ماز خانم  یکیداره با .  نمیبیمامان رو م. کردن خونه هستن زیمشغول تم

 .مادر يبلند شد یچ يبرا: گهیطرفم و م گردهینگاه خانم خدمتکار برم با

 .خوبم مامان -

 .يهم نخورد یچیه ياز صبح فقط خودتو عذاب داد. بذار دهنت زیچ هی میبر ایب -

 .دمیرو ند شیشونیپ ينشسته کنار چشم و رو يها نیچطور چ. با ارزشم غافل شدم يزایچقدر از همه چ من

 ؟  یکنینگاه م نطوریاه مادر چرا ا: گهیبغلش و م ریز کنهیرو جمع م چادرش

 ؟يچقدر شکسته شد: گمیبوسم و م یسمتش و گونش رو م رمیهوا م یب

. نکن تیمنو اذ گهیو د ایب.نیریکرد ش ریمنو پ یکیغصه تو : گهیوم شهیم ریحرف من اشکش سراز نیا با

به  کمی. باش رزنیبه فکر من پ کمیو  ایبه جون همون ترنم، ب. گمیم یمن چ یدونیم يدیخودت درد اوالد کش

 .برس تیخودت و زندگ

نه رادمهر، نه ژاله و . بشه تیکس بخاطر من اذ چیخوام ه ینم گهید. کردم تشیاذ یلیخ. کنمیرو پاك م اشکام

 .چشم : گمیم. زمینه پدر و مادر عز

 يبا عجله غذا رو از تو.  فتمیدنبالش راه م. سمت آشپزخونه  رهیم. نمیبیمچشمش  يرو تو دیام. شهیم خوشحال

من  يناهار کامل برا هیتدارك  يبه جنب و جوشش برا. ماکروفر تا گرم بشه يتو ذارهیو م ارهیدر م خچالی

انگار امروز بعد از مرور دوباره  بندم؟ب زیهمه چ يسال چشم رو هیچطور تونستم  گمیو به خودم م کنمینگاه م

 .نمیرو بب زیبا چشم باز و بهتر همه چ تونمیانگار سبک تر شدم و م. اتفاقات گذشته آروم تر شدم
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 هیدر جوابش  یگاه. کنهیبا محبت نگاهم م. دمیم نیینشسته و من به زور آب لقمه ها رو پا يروبرو مامان

 هی نیدوست داشت بچم که ا یلیخ. گردهیبرم گهیدو هفته د یکیشهرام تا : گهیم. زنمیم یلبخند خشک وخال

 .زمینشد عز یو کنارخواهرش باشه ول ادیدوست داشت ب. ادیسال ب

 .ومدیکرد که ن يخوب کار. دونمیم: گمیو م کنمیو رو م ریها رو ز برنج

 .رادمهرجان گفته ساکت رو ببندم مادر -

 .ات خوبه  هیروح يگفت برا. سفر يچند روز دیبا هم بر خوادیم: گهیم. طرفش  گردمیبرم عیحرف مامان سر با

 .دمیمامان گوش م يو به حرفها کنمیاخم به ظرف غذا نگاه م با

 یبه خدا اون بچه هم راض. مخالف نزن مادر ن،سازیاز نو بساز تونویزندگ خوادیحاال که م. حاال که برگشته -

 .نهیطور بب نیتورو ا ستین

 گهیدسته گل د هیتا  نیدار ادیهنوز فرصت ز.  نیجوون یلیشما هنوز خ: گهیم قهیچند دقو بعد از  کنهیم سکوت

 .نیداشته باش

 .مامان: گمیطرفش و م گردمیبرم تیحرف مامان با عصبان نیا با

نگه  اقتیکه ل يمادر. خوام ینم يبچه ا چیوقت ه چیه گهیمن د. بزنه یمورد حرف نیدر ا یکس خوادینم دلم

 .نعمت هم فکر کنه نیبه داشتن ا یحت دینبا. از بچش رو نداشته باشه يدار

. گمیدروغ که نم. ؟ گفتم حاال حاال ها فرصت هست یکنیحاال چرا اخم م. مامان نداره:گهیو م شهیبلند م ناراحت

 .نیفتیخودتون به فکر م. رهیدوباره پا بگ تیبذار زندگ

 .رمیجا نم چیمن ه.رمیمن مسافرت نم: گمیم ذارمیم نکیس يطور که ظرفها رو تو نیو هم شمیم بلند

 .برمتیالزم بشه با زور م -

و  دارهیبرم یدسته صندل يمامان چادرش رو از رو. نمیبیداده به در آشپزخونه م هیو رادمهر رو تک گردمیبرم

 .الزم نداشته باشن يزیچ نمیسر به خانوما بزنم بب هی رمیم: گهیم

 .ندارم شویمن فعال آمادگ: گمیم کنمیرو پاك م زیم يطور که رو نیو هم دارمیبرم یالدستم. رونیب رهیم مامان

 میداریبرم يضرور لیچند دست لباس و وسا. خوادینم یآمادگ: گهیو م نهیشیو روش م رونیب کشهیم يا یصندل

 .میریوم

 .کشمیم يکالفه ا پوف

 .یزنیشما حرف خودتو م گمیم یمن هرچ -
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 ؟يقهوه بهم بد وانیل هی شهیم. میصبح پرواز دار -

پس . نهیکار و فکر خودش درست تر شهیهم. حرف حرف خودشه شهیهم. ادیاشکم داره درم. گردمیبرم یعصب

  ؟یمن چ

 قهوه کجاست؟: گمیم يکنترل شده ا يصدا با

 . روبروت قایدق ییباال  نتیکاب يتو -

دو تا . تلخ و خوش طعم ،یلیقهوه برز. دارمیپر از قهوه خوشرنگ رو برم يا شهیظرف ش.  کنمیرو باز م نتیکاب

. چهیهوا بپ يخوبش تو يبو ذارمیوم کنمیآب به اندازه هم اضافه م. میزیریقهوه جوش م يقاشق از قهوه تو

مهر ماگ راد الیخ یب. نمیب ینم کنمیم ههر چقدر نگا. کنم  دایتا ماگ رادمهر رو پ کنمیها رو باز م نتیکاب

 یماگ مشک هیکه باالتر از دست من  نمیبیکه دست رادمهر رو م ارمیدر ب گهیماگ د هی کنمیدست م شمیم

گوشم  ينفس هاش تو يصدا. فتهیبه تپش م یکینزد نیقلبم از ا. شدم ریو رادمهر اس نتیکاب ونیم. ارهیدرم

. محو بشه میکه باهم داشت يتا لحظات عاشقانه ا ذارمیهم م يرو رو مچشم. کنهیم دارینهفتم رو ب يحس ها

. بار پسم زده هیکه  یاز کس. کنار تا ازش دور بشم کشمیم. میکه با هم بود یبه اندازه سه سال. دلم حسرت داره

: گهیسمت در که م رمیم. یشیپس زده م یبکن کیاشتباه کوچ هیدوباره اگه . به امروزش دل نبند گمیبه خودم م

 .میبمون با هم بخور. ختمیدو تا ر

 .نوش جان. ندارم  لیم:  گمیبرگردم م نکهیا بدون

 .بالکن باال ارمیم: گهیم دیتاک با

 هیچادرش رو با . نمیب یاتاق که مامان رو م يبرم باال تو خوامیم. بوده نیهم شهیهم. مخالفت ندارم يجا یعنی

 مامان؟ يبر ییجا يخوایم:گمیم. رو برداشته فشیعوض کرده و ک یچادر مشک

 .بابات تنهاست. آره برم خونه: گهینکردنش م دایکالفه از پ.  گردهیم يزیدنبال چ فشیک يتو

 .یبمون شتریب شدیم یخوب چ -

 .زمیعز امیبازم م -

 .نمیبذار من بب ؟يگردیم یدنبال چ -

 ده؟یرس نمیزنگ بزنم به بابات بب خوامیم. میگوش -

: گهیو م ادیخدمتکار م ياز خانوما یکیمشغول گشتنم که . ندازمیداخلش م یو نگاه رمیگیرو از دستش م فیک

 .چند بار زنگ خورد خانم تونیگوش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا s.mokhtariyan  – یزندگ يبرا يروزنه ا

wWw.98iA.Com ١١٧ 

 .ممنون : گهیوم رهیگیرو م یو گوش ندازهیم یبه گوش ینگاه مامان

 پسرم؟ يندار يکار: گهیمامان م.  رونیب ادیقهوه م وانیرادمهر هم با دو تا ل. دستش دمیرو م فشیک

 حاج خانم؟  نیریم نیدار: گهیو م کینزد ادیو م ذارهیاپن م يقهوه رو رو ینیس رادمهر

 .دره يجلو يسپهر. آره مادر -

دونم  ینم. بوسه یرو م میشونیو پ ادیو جلو م شهیم ادهیپ نیبابا هم از ماش. میریدر م يبدرقه اش تا جلو يبرا

مامان و بابا . هنوز هم بابت تنها گذاشتن من دلخوره دیشا. کنهیبرخورد م نیبا رادمهر سرسنگ کنمیچرا حس م

. رو پشت سر گذاشتم ییکه چه اتفاقا ادیب ادمیقراره دوباره . که قراره دوباره تنها بشم ادیم ادمیتازه  رن،یکه م

هوا غروب . ندازمیخونه م اطیبه ح یحرف نگاه یب. طرف خونه دهیو حرکتم م نهیشیدست رادمهر پشت کمرم م

استخر بزرگ و  هی. دارن ینم خوب يباغچه بو يچمن ها.  دهیبلند و کوتاه سف هیپا يپر از چراغها اطیح. کرده

 يبه عکس افتاده ماه تو. رنگه رو دوست دارم يآرومش که االن خاکستر یآب. خورهیبه چشم م اطیوسط ح بایز

 يرو. ادیرادمهر هم دنبالم م. کنار استخر يفلز يها یسمت صندل شمیم دهیناخود آگاه کش. کنمیآب نگاه م

 . نمیشیها م یاز صندل یکی

 .هیخونه قشنگ -

 خوشت اومده؟ -

 .میدونستیهر دو م. رابطمون سرد بود يفضا. گمیم يآمد من مهم بود؟ اوهوم خسته ا خوش

. کشمیم يآه حسرت زده ا.داشتم يخونه پدر يهمون که تو هیشب یکی. فتهیم اطیگوشه ح يبه تاب فلز نگاهم

حسرت ها که دامن  نیآه از ا. کردیاگه ترنم بود وضع فرق م دیشا. رو دوست داشت يتاب باز یلیترنم خ

 .کشمیدوباره آه م. رو گرفتن میزندگ

 قرار توام و دلتنگ تو یب

 تاب شدن عادت کم حوصله هاست یب آه

 عکس رخ مهتاب که افتاده در آب همچو

 من وتو نیوب یدلم هست در

 ...هاست  فاصله

 :گهیو خسته م رهیگینگاهم رو م رد

 ات فکر میکنم يبه چشم قهوه ا یوقت
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 هر نفسم؛دردسر بکش يالبال از

 ...تو مزارع کوباست، چشمان

 از این، بعد

 من را تو سر بکش يفال قهوه  فنجان

 .ارمیقهوه ب رمیم: وگفت دیکش یآه

 .امیباهات م: شدم و گفتم بلند

. شدیرو دلشون بود که هر روز تازه تر م یکه داغ يا دهیدرد کش يشاعرا. میهر دو امشب شاعر شده بود بیعج

من و رادمهر زور و توان باال . کنه و هر رومون رو باال بکشه یکه سع یدست هی. میدست داشت هیبه  ازین دیشا

 م؟یرو داشت یزندگ نیا دنیکش

 .برن خوانیم ستین یها اومد و گفت که کارشون تموم شده و اگه مشکل از خدمتکار یکی،  میسالن که شد وارد

 .نیبر نیتونیم. خوبه زینه همه چ: به خونه انداخت و گفت ینگاه رادمهر

به . نموندم تا رادمهر خانم ها رو بدرقه کنه. برداشت و به زن داد زیم يرو هم که آماده کرده بود از رو یپاکت

. دادیفقط موضوع مسافرت بود که آزارم م. داشتم که استراحت کنم ازیبازم ن. امروز خسته شده بودم یاندازه کاف

عذاب ها  نیبا ا خواستمیم. بهتر بشه متنفر بودم میروح شدیکه باعث م يزیاصال از هر چ. برم سفر خواستمینم

تخت دو  دنیبا د. اده کرده بود رفتمکه رادمهر برام آم یبه اتاق. از بار عذاب وجدان خودم رو خالص کنم یکم

.  نمیشیتخت م يرو. سخته یکه مدت ها ازش فاصله گرفت ییزهایشروع چ. نفره نفس حبس شدم رو آزاد کردم

 یبوده و ک یرفت ک ادمیو ناراحت بودم که  جینه؟ انقدر گ ایمراسم اومدن  يرادمهر برا وادهدونم که خان ینم

بود به  یرستگار دوست داشتن ياقا تیهر چقدر که شخص. مادر رادمهر دنیباره دهرچند متنفر بودم از دو. نبوده

که  يبار نیآخر عمرم آخر تا یول دادمیبهش حق م شهیهم دیشا. ومدیهمون اندازه رضوانه خانم در نظرم بد م

 .برم ینم ادیرو از  دمشید

 .ندازهیم نیسرم طن يهاش تو جمله

رو  يواقعا مادر. ینیزن خودت رو بب دیاالن با ینبودم ول یکه مادر خوب يکردیمن رو متهم م شهیرادمهر، هم( 

 )بخشمت ینم. ياالنم که نوه گلم رو نابود کرد ،یبار ازم گرفت هیپسرم رو .در حق بچه ات تموم کرد

 هیکه من باعثش نبودم و  ینفرت. و نفرت بود نهیهمه و همه از سر ک. زدیکه مادر رادمهر م ییحرفها تموم

که با رفتن  يرادمهر. ها رادمهر بود یرحم یب نیعامل همه ا. عاملش بود یکدورت خانوادگ هی،  یمیشکل قدم
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 یقیکرد به ناال دییتا. جمالت مادرش رو یرحم یکرد ب دییتا. گرونوید يکرد حرفا دییو پشت پا زدن به من ، تا

 .من

درسته رضوانه . همه حق دارن جز من. زنمیبه خودم تشر م. کنمیدستم مشت م يتخت رو با تو يرو لحاف

 دیمن با. ندارم یحق چیمن ه. حق داشت یدرسته رادمهر ترکم کرد ول. حق داشت یخانم ناعادالنه خنجر زد ول

 یاون لحظات ناراحت يتو دیکه شا يا يتاوان ناشکر. طاقت شدنم رو یتاوان ب. مویاطیاحت یتاوان ب. تاوان بدم

 .دادمیتاوان همه رو پس م دیبا. مترنم کرد يماریب یو سخت

 . داخل ادیو رادمهر م شهیببارن که در اتاق زده م خوانیدوباره چشم هام م. فتهیبه سوزش م مینیب نوك

 . هست زیهمه چ. کمدا بردار يتو یالزم داشت يزیاگه چ. ارمیرو م لتیکرج وسا رمیم میبرگشت -

 یدررو م. عادت کردم ییسال تنها بودم که به تنها هی نیانقدر ا. منتظرم تا رادمهر بره. گمیم یلب ریز ممنون

خودم  ای یکنیرو جمع م لتیوسا: گهیم. رونیب ارهیساك م هیو  کنهیکمد رو باز م يطبقه باال. تو ادیبنده وم

 بردارم؟ ییزایچ هیبرات 

. دست بردار نبود دیرسیرو داشت تا بهش نم يکار رادمهر قصد انجام هر. نداره يا دهیکردن با هاش فا بحث

 م؟یکجا قراره بر. دارمیبرم ییزایچ هیخودم : گمیو م کنمیو باز م بندمیم یچشمم رو عصب

از . جا دور باشه نیکه از ا ییهرجا. هر جا: گهیباره م یاز چشماش م یخستگ. نهیشیم شیآرا زیم یصندل يرو

 .خوادیدلم آرامش م. دور باشه مونیاتفاقات بد زندگ

که به  ی؟ مگه نرفت یکه دور بش یمگه نرفت ؟یخوب چرا برگشت: گمیم شمیتلخ م لیدل یدونم چرا ب ینم

 ؟یآرامش برس

که از اتاق بره  شهیبلند م. کنهیدلخور نگاهم م. مراقب رو نداره شهیاز طرف من هم دنیزخم زبون شن توقع

 .کنم ینم دایجا آرامش رو پ چیچون بدون تو ه: گهیکه م ومشنیارومش رو م يصدا یول رونیب

 ینم دایخودم پ دنیبخش يبرا یچرا االن که من راه.  شهیشده و دلم جر وا جر م نیکوه سنگ هیاندازه  سرم

بشنوم؟ چرا اون موقع ها که  میساکت و جد شهیحرفها رو از مرد هم نیا دیچرا االن با زنه؟یحرفا رو م نیکنم ا

 عاشقانه اش رو داشتم لب بسته بود؟  يحسرت حرفها

 سرپام کنه؟  تونستیم داد؟یبهم م یحرفها چه حس نیا االن
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روزها از محبت  نیوقت به اندازه ا چیه. کنمیشکمم جمع م يو مثل نوزاد پاهام رو تو کشمیتخت دراز م يرو

شاداب و عاشق رو  نیریاون ش. گم کرده بودم مویخود واقع. روزا نبودماون نیریمن ش. نشده بودم نیغمگ دنید

 کدوم من ،آرامش نداشت؟ یبرگشته بود؟ ب نیریرادمهر دنبال کدوم ش. جا گذاشته بودم روزید يپشت درها

 رو گم کرده بودم؟ تمیکه من یمن یب

 دهیپتو کش. ترنم و رو برگردوندنش یبازم ناراحت. یشگیبازم همون کابوس هم. پرمیعرق کرده از خواب م یتن با

امروز . شبه کیحدود ساعت . کنمیبه ساعت نگاه م. بود دهیحتما رادمهر روم کش. زنمیتنم رو کنار م يشده رو

کشم تا پنجره رو باز  یپرده اتاق رو م. پنجرهسمت  رمیم. کرده بود دارمیکاش رادمهر ب. نمازهام قضا شده بود

 نیتر بیعج دیشا. نمیب یدستش م يتو يگاریس شمیکه م قیدق. نمیب یتاب م يرادمهرو نشسته رو. کنم

خود رادمهره که با  نینه ا یول.  کنمیمحاله اشتباه م گار؟یرادمهر و س. دمیباشه که تا به حال از رادمهر د يزیچ

 . کشم یکنار و پرده رو م کشمیم. رهیگیدلم م. زنهیم گارشیسبه  قیعم يولع پک ها

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 هی. خانواده بهش بدم هیقرار بود . نبود که قرار بود بسازم يا ندهیاون آ اط،یح يبه دست تو گاریس نیغمگ مرد

زن افسرده و  هی. نیمرد تنها و غمگ هی.  نمیب یم ختهیخانواده از هم گس هیاالن  یول. یو خوشبخت يشاد ایدن

 یهمه غم نیا يبرا. سوزهیخودمون م تیهمه مظلوم نیا يدلم برا. ما شده ندهیسهم آ ستین گهیکه د يبچه ا

 دونمیم.سال هی نیا يها یو ناراحت یمن باشه تا منو دور کنه از تموم افسردگ یرادمهر برگشته تا ناج. میکه دار

منو آروم  خوادیپس چطور م. رو خواسته بود نیاز اولم از من هم. دنبال آرامش بوده شهیرادمهر هم. تونه یکه نم

 کنه؟

تمام دردهامو  دیبا. از خودم بگذرم. کنم تیزن. زن باشم دیبا. رو جمع کنم مونیباال بزنم و زندگ نیآست دیبا من

با تموم  میبذار تا به مرد زندگ. تا همسرم آروم بشه رمیبگ دهیخودم رو ناد دیبا. زمیخودم بر ییو تنها نمیس يتو

 .میاز ما به آرامش برس یکیبذار حداقل . ناجوانمردانه رفتار کردنش کمک کنم

روآماده  زیهمه چ. رادمهر سنگ تموم گذاشته. کنمیباز م یکی یکیکمد ها رو . شروع کنم دیاالن با نیهم از

از . کنمیکشوها رو باز م. رو دوست دارم شیتوپ توپ فیپارچه خنک و لط. دارمیبرم يسورمه ا رهنیپ هی. کرده

 فکر همه جارو کرده بود؟  مهرراد یعنی. هم شرم دارم دیشا. کنمیمختلف تعجب م يرهایلباس ز دنید
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 ریز. کنهیدوش آب گرم حالم رو بهتر م هی. که مطمئنم حمامه يسمت در رمیو م دارمیو لباس ها رو برم حوله

 ياگه من جا دیشا. کنمیم هیبخاطر دل رادمهر گر نباریا. انیم نییآب و اشک همراه هم پا. ستمیا یدوش م

 هیبراش  دیمنم با. کرده بود يبزرگوار هرحاال که رادم. گشتم یهرگز برنم دیشا کردمیرادمهر بودم بدتر رفتار م

 .کار باشه نیبهتر یسروسامون دادن به زندگ يهمراه شدن برا نیهم دیشا. کردمیم يکار

باره که دارم به  نیدت اولم نیبعد از ا.کنمیبلندم رو خشک م یمشک ينشستم و دارم با سشوار موها نهیآ يجلو

 . دقت کنم شتریخوام ب یکه نم ادیانقدر از خودم بدم م. شمیم قیخودم دق

 یلیتنم خ يلباس تو. دهیکم وزن نشون م يصورتم که شکسته شده، اندامم درست مثل مانکن ها برخالف

سرم  يکش ساده باال هیموهام رو با . رمیگیم هیروح یکم ییجز راتییدقت ها و تغ نیاز ا. قشنگ تر از قبله

 يکه در اتاق با صدا شمیبلند م. نه ای اطهیح يرادمهر هنوز تو نمیبرم پشت پنجره تا بب خوادیدلم م. کنمیجمع م

 .شهیم رهیسکوت به من خ يتو هیرادمهر چند ثان. شهیآرومش باز م

 گاریس دمیانگار متوجه شد که فهم. شهیجمع م یصورتم کم. رسهیفاصله هم به مشامم م نیاز هم گاریس يبو

 داریب یک: که گفت گشتیکمد دنبال لباس م يتو.  يواریرفت سمت کمد د عیسر. هول شده بود. دهیکش

 .يدیفکرکردم خواب ؟يشد

 ؟يشام خورد. شهیم یساعت هی -

 .خرمیم رمیم رمیگیدوش م هی ياگه گرسنه ا. اشتها نداشتم  -

 . کنمیحاضر م يزیچ هی عینه خودم سر -

دوست دارم همون رادمهر . معذب بشه نیاز ا شتریخوام ب ینم. رونیب زنمیو من از اتاق م دهیتکون م يسر

لغزش از  نیا دنیاالن د. وقت بود که برام الگو شده بود یلیکه خ يهمون مرد. بمونه برام یشگیمحکم هم

 .نبود ندیقانونهاش برام خوش آ

 ! مسافرت  میبر میخواستیم نکهیحتما بخاطر ا. نکرده يادیز دیخر. ندازمیم خچالی يتو ینگاه

. ادیمشغول سرخ کردن گوجه ها هستم که رادمهر م. تا املت درست کنم ارمیتا گوجه و تخم مرغ در م چند

 .همراه بشم یزندگ انیکه با جر خوادیدلم م یخوردن غذا ندارم ول يبرا ییاصال اشتها

 کنهیگوشم زمزمه م يشونم و تو يرو ذارهیسرش رو م. پرونم یور کمرم از جا مرادمهر د يشدن دستها گره

 .ممنون خانمم
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 یحتما اثرات دلتنگ گمیبا خودم م. ابراز احساسات که حد نداره نیاز ا شمیانقدر شوکه م. فتهیبه تاپ تاپ م دلم

 دمیاجازه م یعکس العمل چیه یب. زنمیحرف رو م نیکه با خودم ا کنمیم یانصاف یب یکم دیشا. است کسالهی

رو  یچشماش برق خوشحال يتو تونمیم نمیچیرو م زیکه م یوقت. به گونم بزنه و ازم جدا بشه يکه بوسه ا

اگه سطل سطل آب . بجوشه دیچشمه خودش با هی نیریش: گهیکه م کنهیخوشحالم م شتریحرفش ب نیا. نمیبب

 .یت هم پا جلو گذاشتخوشحالم که خود. گند آب شهیتوش اون موقع م میزیبر

. میبا رادمهر شام خورد شبید.که رادمهر رزرو کرده یسمت هتل میریم میو دار میفرودگاه شد یتاکس سوار

 لیبعد از شام وسا. هم خوب بود یلیشروع خ يبرا یسکوت گذشت ول يتو شتریو ب میحرف نزد ادیدرسته که ز

بعد از ازدواجمون . برد گذشتهمنو به خاطرات . بود یبعد از مدت ها حس خوب. سفر دو نفرمون رو جمع کردم

بعدش هم که ناخواسته باردار شده بودم و . میبه مسافرت بر میکه وقت نکرد میکار و درس شده بود ریانقدر درگ

وارد . رفتیم شیپ گهیجور د هیداشت  زهایچ یلیاالن بعد از چند سال ، خ. میمسافرت بر ییکه دوتا ومدین شیپ

تا قبل از . شییحرم و گنبد طال يبرا کشهیدلم پر م. دارم یبیعج حس میشیم امام رضا که محر ابونیخ

که  ییبعد از مدت ها حس معنو. میاالن خوشحالم که اومد یمشتاق سفر نبودم ول ادیدونستن مقصد سفرمون ز

باره که  نیکه دوم کنمیو من فکر م کنهیصحبت م راتشییرادمهر با راننده در مورد مشهد و تغ. دارم لذت بخشه

نخبه از طرف دانشگاه  انیبا دانشجو یبود که گروه مییدوران دانشجو يقبل درست تو يسر. مشهد امیم

اول  شهیم: آروم به رادمهر گفتم . دلم نبود که اول برم حرم يدل تو. ستادیا یهتل يجلو نیماش.مشهد میاومد

 .حرم میبر

 .میریبعد م میریگیم لیواتاقو تح: گفت شدیم ادهیطور که پ نیهم

 .يایتا ب مونمیمن منتظر م: گفتم رفتمیطور که به سمتش م نیهم. اتاق رو گرفت  دیکل ياز متصد رادمهر

خوب بود که با نظرم . رفت بردیرو م لیکه وسا يتکون دادن سرش موافقت کرد و پشت سر خدمتکار با

و  کنمیاستفاده م یالب يتو ییاز دستشو. نظر خودش ارجح نبود شهیخوب بود که مثل هم. موافقت کرده بود

از هتل تا حرم راه :  گهیم.شسمت رمیم. که اومده نمیب یرادمهر رو م رونیب زنمیکه م ییاز دستشو. رمیگیوضو م

 .شهیترنمم پر رنگ تر م ادی میشیتر م کیهر قدم که به حرم نزد. سمت حرم میداریقدم برم ادهیپ. ستین يادیز

و  کردیخدا بواسطه امام رضا به دل من مادر رحم م دیشا ارت؟یبودم ز اوردهیهم که شده ترنم رو ن کباریچرا 

بانوان وارد  ياز ورود. دارمیتاب تر و تند تر قدم برم یب. صورتم يرو رنیگیاشکام راه م. کردیدخترم رو خوب م

 يروزها يکه تو يمرد. ستادهیمنتظرم ا رونیرادمهر ب. کنمیو سرم م رمیگیچادر به امانت م هی. شمیحرم م
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که  لجوادبه باب ا. حهیآرامش ضر یدلم پ یول رمیکنارش راه م. میبساز یحاال برگشته تا زندگ یسخت نبوده ول

برم تا  خوامیم.  هیینگاهم فقط به گنبد طال. سمت حرم رمیم. ستیقدم هام دست خودم ن اریاخت گهید میرس یم

هم اشک و اه من دلش  نیانگار خدا هم از ا. رمیو م رمیم. حیسمت ضر رمیگیراه م تیجمع نیاز ب. سبک بشم

و درد دلم باز  کنمیم هیگر.  دهیرو فشار م حیکه دستام ضر امیبه خودم م یو وقت شهیراه برام باز م. به رحم اومده

که کردم  یاز غفلت. نکردم تیبار شکا هیو  دمیسال کش سه نیکه ا ییها یاز همه سخت. گمیاز دخترم م. شهیم

. ینه اشک مونهیم ینه حرف گهیتا د کنمیدلم درد و دل م يانقدر تو. از مرگ ترنم و دل شکسته خودم.  گمیم

رو باز  میو گوش نمیشیو م کنمیدنج انتخاب م يگوشه ا. کنمیم یبعد مدت ها احساس سبک. آزاد و رها شدم

درب باب الجواد  يجلو ياز رادمهر دارم که نوشته هر وقت سبک شد امیپ هی. خونمینامه رو م ارتیو ز کنمیم

 .یکنیم دایمنو پ

 هی. رهیسر و سامون بگ مونیروم بذاره تا زندگ شیرو پ یکه راه خوامیسجده از خدا م يتو. به نماز  ستمیا یم

مادر غافل رو  نیتو ا یمن غفلت کردم ول. ام خدا خسته گمیم. امیآرامش بهم بده تا بتونم با مرگ ترنمم کنار ب

 . خودت کمکم کن یبه بزرگ یکنم ول يخوب نگه دار تینتونستم از امانت. ببخش

 گهیجور د هی ایدن خورهیباد که به صورتم م. است گهیجور د هیهوا  کنمیاحساس م شم،یوارد صحن حرم که م

مشت  يچادرم رو تو. عمق وجودم شاد نشده بود نقدریبود که ا کسالی. دارم یبیآرامش عج هی. شهیم دهید

خدا  دیشا. منتظرمه میکه رادمهر، مرد زندگ ییسمت جا دارمیقدم بر م. دارمیو قدم اول رو برم رمیگیمحکم م

 . میبه زندگ کنهیباز م ییکم کم داره روزنه ها

 يتو حیتسب ينگاهش به دونه ها. سته صحن کنار باب الجواد پهن شده نش يکه تو ییها یقال يرو رادمهر

 یقال يو آروم رو ارمیکفشم رو در م. شه یخودش غرقه که متوجه من نم يانقدر تو. گهیدستشه و داره ذکر م

 يکه مدت هاست تو ینطوفا. شهینگاه هم قفل م يو نگاهمون تو کنهیسرش رو بلند م. نمیشیکنارش م

 .قبول باشه: گمیو م زنمیم يا مهیلبخند نصفه ن. میهر دو آروم شد. بپاست فروکش کرده شیقهوه ا يچشما

 هتل؟ میبر یستیگرسنه ن.از شما هم قبول باشه: گهیو م دهیو فشار م رهیگیچادر م يرو از رو دستم

 .میبر -

: گهیو م شکنهیوت رو مرادمهر سک. کنمینگاه م ابونیکنار خ يبه مغازه ها. سمت هتل میفتیو راه م میشیم بلند

 .میتوجهتو جلب کرد بگو تا بخر يزیاما اگه چ. میکنیم دیبازار خر میریعصر م

 .کنمیخوام فقط دارم نگاه م ینم يزینه چ -
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استراحت  يبعد از ناهار برا. رد و بدل نشد نمونیب یحرف یمعمول يبه هتل و خوردن ناهار ، جز حرفا دنیرس تا

به محض ورود به چشم  قایکه دق يبجز تخت دونفره ا دیرسیاتاق خوب به نظر م زیهمه چ. میبه اتاقمون رفت

 يدونستم چطور ینم میبود نجایا دوامشب که هر  یبود ول دهیاتاق مهمون خواب يرادمهر تو شبید. ومدیم

 ینم نباریا. کنم ینبود رادمهر چشم پوش کسالیو راحت از  امیهنوزم نتونسته بودم با خودم کنار ب. شهیم يسپر

 خواستمینم نباریا. کنه یرو خال دونیدوباره م دیکه شا کردمیبا خودم فکر م. بشم کینزد یلیخواستم بهش خ

سوراخ  هیخواستم دوبار از  ینم دمیکش ییدرد جدا. فراغ دو نفر رو تحمل کردم  کسالیاون . ضربه بخورم

 .ضربه بخورم

. من کار دارم: خش دار گفت ییاز نگاهم خوند که با صدا یدونم چ یجهت نگاهم رو دنبال کرد و نم رادمهر

 .استراحت کن کمیتو . گردمیزنگ بزنم برم هی رونیب رمیم

 یب.  گرفتیتماس م دیداشت که با يدونم چه کار ینم. رفتن رادمهر نگاه کردم رونیگفتم و به ب يا باشه

موهام رو خشک کردم و پشت سرم .  رفتمگیدوش م هی دیبا. دست لباس برداشتم  هیرفتم سمت ساکم و  الیخ

 هیبا کنار زدن پرده . هیچطور ندازشچشم ا نمیتا بب دمیبه پنجره اتاق کش یسرک. بود ومدهیرادمهر هنوز ن. بستم

. برداشتم و سرم کردم  زیرخت آو يرو از رو میخوشحال روسر.شدیم بایبالکن بزرگ و ز هیکه وارد  دمیدر د

خوشحال  میانقدر از کشف ناگهان. بالکن بودن  يتو يها لهیتنها وس یچوب زیو م یدو تا صندل. وارد بالکن شدم

 تونستمیباال م نیاتاق ما طبقه سوم بود و از ا. نمیآفتاب دلچسب ظهر بش يتو قهیگرفتم چند دق میبودم که تصم

مدام از . کردیصحبت م لشیموبا یرادمهر هنوز با گوش. هتل انداختم اطیح به ینگاه. نمیرو بب ییگنبد زرد طال

. ستیند نیخوشآ ادیمشخص بود که مکالمه اش ز. مشخص بود که کالفه است. رفتیسمت به اون سمت م نیا

حتما . پاش رو شوت کرد يجلو زهیسنگ ر تیکه با عصبان دمید. تلفنش رو قطع کرد قهیبعد از حدود پنج دق

دونستم  یاومده بود رو نم شیپ یدوباره چه موضوع. نشستم یصندل يمتفکر رو. اومده بود شیپ یموضوع مهم

و  شمیوارد اتاق م زنهیرادمهر که اسمم رو صدا م يبا صدا. رو ندارم يزیچ چیکه تحمل ه دونستمیم نویفقط ا

 .نجامیا: گمیم

 رون؟یب میبر يایم: گهیو م کنهیگرفته نگاه م شیپرده اتاق که باد به باز به

 .شمیآماده م: گمیسمت لباس هام و م رمیم. و خسته است  داغون

روزا  نیها بودم ا یشلوغ نیکه عاشق ا یمن. کنمیکه تا به حال توش قدم زدم رو تجربه م يبازار نیتر شلوغ

نگاهمون به . میزنیدستش گرفته و شونه به شونه هم قدم م يرادمهر دستم رو محکم تو. شدم يساکت و منزو
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 کنهیصحبت م يرادمهر عاد. میکنیرو نگاه م لیو وسا میکنیتوقف م یکم يمغازه ا يجلو یمغازه هاست و گاه

 ياونروز ادیداره ،  یکیکه ذرت مکز يمغازه ا دنیبا د. پرسهیو نظر منم م دهینظر م زایچ یو در مورد بعض

دست  يدستم تو.  زنمیناخواسته لبخند م.انقالب قدم بزنه يابونایخ يدمهر رو مجبور کردم باهام توکه را فتمیم

 یزندگ يخوب تو يروزا. خوش افتاده ياون روزا ادیانگار اونم  شمیم قیصورتش دق يتو. شهیرادمهر فشرده م

ها ، فقط  ابونیخ نیا ياالن که با آرامش تو یول میرو تجربه کرد يادیو سخت ز نیغمگ يروزا. ما کم نبوده

بدم  ببهش قوت قل خوامیم. رمیگیمنم دستش رو محکم تر م. میقدر داشته هامونو بدون میتونی، م میزنیقدم م

 .خوبمونو ينرفته روزا ادمیکه منم . که منم هستم

 .مینگاه بنداز هی میبر: گهیو م کنهیقرار داره اشاره م ابونیکه اون سمت خ یبه مغازه مانتو فروش رادمهر

 .نه من که مانتو دارم -

 .برات بخرم دیجد هیدوست دارم  یول دونمیم -

بهاره  يشاد و جنس نرم و خنک مانتوها يرنگها. شمیبخاطر رادمهر وارد مغازه م یول ستمین دیراغب به خر ادیز

 دنیبا د دمیپوش رهیو ت یمشک کسالی نیاز بس ا. کنم دیکه خر شمیوسوسه م یبه نوع. کنهیرو بهتر م میروح

 ادیکه به نظرم ز دهینشون م ییچند تا مهرراد.  میداریرگالها قدم برم ونیم. شمیهم ذوق زده م یرنگ توس هی

 يزیتا بلکه چ چرخونمیچشم م. رنگ نه چندان شاد هیبا  خوادیتر م یمدل ساده و رسم هیدلم . انیاز حد شاد م

حرم آروم شدم  يصبح تو. خوبه یلیحالم خ. بود یخوب دهیکردن ا دیخر. دونم رادمهر کجا رفته ینم. کنم  دایپ

 خوبه؟ نیا نیریش: گهیشنوم که م یرادمهر رو م يصدا. دارم ياالن حس خوب تر یول

ا ه نیکه چند سال همسرم بود اول يمدت، با رادمهر نیچقدر ا. کنهیم یهمراه نقدریا دیخر يباره که تو نیاول

مهم . انتخاب کرده یرنگ يآجر يکه مانتو ستیبرام مهم ن. تونم انکار کنم که خوشحالم ینم. کنمیرو تجربه م

برخورد کنه که  يتا جور کنهیرو م شیسع مامکه رادمهر داره ت نهیمهم ا. ادیمن جور در نم قهیکه با سل ستین

 .رمیگیپرو از دستش م يو مانتو رو برا زنمیصورتم لبخند م يبه پهنا. باشم یاخر سر من راض

که  ییمنو به فالوده دعوت کنه اونم جا. کنه دیبرام خر دمیاجازه م. سپارم یخودم رو به دست مردم م امروز

. با من موندن تالش کنه يبرا کمیفقط  کمی دمیاجازه م. ذارهیمطئن بودم رادمهر گذشته توش پا نم يروز

تالش  یکم یچون گاه. هخوشحال کرن من تالش کن يبرا یکم خوامیم. کنم  یخود خواه یکم خوامیم

هم قدر داشته  يطور نیا. ستیبد ن موننیما م يبرا شهیهم میکنیکه فکر م ییزهایبدست اوردن چ يبرا
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 يدلم به تالش ها يتو. میکه تا چه اندازه براش ارزش قائل فهممیهم طرف مقابلمون م. میدونیهامونو بهتر م

 .داره يادیمثبت ز ياه جهینت یخودخواه نیا دونمیم. زنمیرادمهر لبخند م

رو پشت سر  یروز خوب. هم بهم خوش گذشته بود  یلیخ یحال که خسته بودم ول نیدر ع. هتل میبر گشت شب

هنوز . مسافرت خوب باشه نیکردم که انقدر ا یفکر نم. احتیهم س میکرده بود ارتیهم ز. میگذاشته بود

 ینم. شد ینم یغبار روب یسادگ هبود که ب نمونیاز کدورت ب يهاله ا هی. سته بودم با رادمهر مثل قبل باشمنتون

کنار  نیب. اتفاق بوده هی زیرادمهر نتونسته منو ببخشه و فقط قبول کرده که همه چ کردمیدونم چرا حس م

 . راه هست یلیخ دنیاومدن تا بخش

 یهنوز دو تا بوق نخورده که بابا گوش. تا با مامان و بابا صحبت کنم دارمیرو برم یحمام و من گوش رهیم رادمهر

 . دارهیرو برم

 .سالم بابا -

 بابا جان؟ یخوب نیریسالم ش -

 مامان خوبه؟ ن؟یشما خوب. ممنون خوبم -

 .رسونهیجاست سالم م نیمامانت هم. میما هم خوب -

 . سالمت باشه -

 ن؟یرفت ارتیز -

 .میکاش همه باهم اومده بود. شما هم دعا کردم يبرا. میبله همون صبح رفت -

از من . بهش  دمیرو م یگوش. باهات حرف بزنه خوادیمامانت م. میریبعد با هم م. بابا جان ادهیفرصت ز -

 .خداحافظ

 .زمیسالم عز: گهیو م رهیگیرو م یو مامان گوش کنمیم یبابا خداحافظ با

 .سالم  -

 . گفتم بذار بچم خوشحال شه یبعد بگو ول ادیب نیریبذار ش گهیبابات م. بهت زنگ نگم اوردمیطاقت ن -

 شده؟ یچ -

 .نجاستیا گهیدو سه هفته د. ادیشهرام داره م -

 .دلم واسش تنگ شده. خوشحال شدم یلیخ -

 رادمهر کجاست؟ . گهیم نویاونم مدام هم -
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 .زنگ بزنم هیمنم گفتم . رادمهر رفته حمام  -

 . خبر نذار یمنو از حالت ب. بازم بهم زنگ بزن. دخترم يخوب کرد -

 .سالم برسون: بزنه چون ساکت شد و بعد هم گفت یحرف خوادیکردم م حس

 مامان؟ یبگ يخوایم يزیچ: تماسو قطع کنه گفتم نکهیقبل از ا ارمیطاقت ب نتونستم

 ؟یسال ازش دور بمون هی مبادا بخاطر اون. ایبه دل شوهرت راه ب: گفت آروم

 .کرد یگفتم و مامان خداحافظ يباشه ا! ه؟یشدم که منظورش چ متوجه

 یاون ارتباط عاطف.  زهیریاعصابم بهم م. فتهیو نگاهم به تخت دو نفره گوشه اتاق م گمیلب م ریز خداحافظ

 يبرا دیام یحاال که با کل. کردمینبود احساس خال م یوقت. من عاشق رادمهر بودم. نبود نمونیب گهیگذشته د

 یکم دیشا. امیتونستم با خاطرات تلخم کنار ب ینم. نبودم میقد نیریمن ش. برگشته، منم که تلخ شدم ندهیآ

فکرم و  کهیاون تخت درحال يخواستم با رادمهر برم رو ینم. بشم یکیتا بتونم دوباره با رادمهر  بردیزمان م

کاش .باشم يپر از دلخور یآغوشش حل بشم ول يدوست نداشتم تو. نبود میگرادمهر و زند اریقلبم تماما در اخت

 يمن بخاطر رادمهر هرکار. امینخواد که اگه بخواد مجبورم به خواسته اش کنار ب مکاش از. رادمهر درکم کنه

خواسته  نیا نیهزار تا مانع ب یول خواستیته قلبم بودن با رادمهر رو م. هم به شرع نداشت یربط چیه. کردمیم

 .تا تن دادن بود

ادکلن، پشت  یکم. دیبا آرامش موهاش رو سشوار کش. رونیکه رادمهر از حمام اومد ب دادمینمازم رو م سالم

که هنوز تلخمون  نیریعطر گذشته ش. چهیپیم مینیب يعطرش که تو يبو. کرد يگوش و ساعد دستش اسپر

 .ادیم ادمینشده بود ب

*** 

 یمقدمات عروس. دستم بود يتو میبود دهیکه خر ییاتاقم نشسته بود و حلقه ها يتو. بود یقبل از عروس شب

هر . بخرم يزینبود که من چ يازیخونه رادمهر آماده بود و ن. فراهم شد کردمیکه فکر م يزیتر از چ عیسر یلیخ

رو به  لیوسا نهیبا اصرار هز. رو بخره خترشد هیزیجه دیبر گردن پدره و با یو حق فهیوظ هیکه  گفتیچند بابا م

قلبم جا باز  يمدت اونقدر تو نیا. بود یرادمهر مرد خوب. میخرج کن میمن داد و گفت که هر طور دوست دار

همه  نکهیا.  کردینگرانم م شیذات يخونسرد یگاه. اوردیکرده بود که فکر کردن بهش هم روحمو به پرواز در م

که احساسم  دادمیبودم وبعضا اجازه م یمنطق یمن خودم آدم. کردیم تمیاذ یکم دیدیم یمنطق دیرو با د زیچ

 یبعض: گفتیم زدمیبا ژاله که حرف م.از احساسش نزده بود یدر خونش حرف يبجز اونروز جلو. جلوتر بره یکم
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به  شهیکه چطور م کردمیو من فکر م يبد ادیبهشون  دیبا ارنیاحساسشونو به زبون ب ستنیاز مردها بلد ن

 داد؟ ادیرادمهر 

و کم کم با  رمیاونو همون طور که هست بپذ خواستیدلم م. خوامیباشه که من م یخواستم رادمهر اون ینم من

 نیاول يحلقه برا خوامیم. کنمیانگشت دست راستم م يو تو ارمیحلقه خودم رو در م.اخالقش خو گرفتم نیهم

 کهیچند ت دیخر يفقط برا. مدخترونم رو دوست داشت تاالیخ. رهیدست چپم جا بگ يبار توسط رادمهر تو

حلقه هامون . اصرار نکردم نیدوست نداره بخاطر هم دویو خر یشلوغ دونستمیم. رادمهر همراهم شد يضرور

 یمالحظه کردم ول یهرچند اولش کم. انتخاب کردم متشیتوجه به ق یبار ب نیاول يبودن که برا ییزایتنها چ

 . رو نکنم يزیچ چیرو بردارم و مالحظه ه خوامیکه م يزیرادمهر ازم خواست که اون چ

 يتو ادیم ادمی. نداشت یطنتیرادمهر ش. که داشت ییبایجعبه ز يبه حلقه زدم و برش گردوندم تو يا بوسه

. متفاوت بود رادمهر یول گفتنیدوست پسراشون م ینامزد و حت يطنتایو دانشگاه دخترا از ش رستانیدوران دب

من . کردیکه من رو هم محدود م رانهیسختگ نیقوان. دادیبهش نم يشرویخودش داشت که اجازه پ يبرا ینیقوان

 یزندگ يروز تو نیتر ییایرو. بود مونیفردا روز عروس. امشب  نیمثل هم. خواستیم شتریدلم مالطفت ب یگاه

داشت و  یاز صبح چند تا مهمون خارج. میمنتظر رادمهر بودم که زنگ بزنه تا با هم حرف بزن یلیخ. هر کس

از . باشه یتونست منطق یدلم نم یخسته است ول یکه حساب دونستمیم. رفته بود زاتیاز تجه دیبازد يبرا

هر روزه خانوادم  دنیضم ندبرام ه. رفتمیخونه م نیفردا از ا. دلتنگ خانوادم بودم یاز طرف. رادمهر دلخور بودم 

در اتاق زده شد . رادمهر منو دوست نداره  کردمیفکر م رحمانهیب یگاه. گلوم بود يتو یبیبغض عج. سخت بود

 تو؟ امیب: و شهرام سرش رو آورد داخل و گفت

 . ایب -

 .شهیباورم نم: گهیتخت و م يکنارم رو.  بندهیداخل و در رو م ادیم

 .شهیمنم باورم نم: گمیو م کشمیم یآه

 .شمیفردا از دستت راحت م شهیباورم نم: گهیو م زنهیم يلبخند طنتیش با

که جام باز تر  نهیخوب منظورم ا. آخ : گهیبه بازوش و م کشهیبا اه و ناله دست م.  رمیگیاز بازوش م یشگونین

 .شهیم

تنگ  طنتاتیدلم واسه ش: گمیو م کنمیکشم و بغلش م یدستش رو م. ادیبزنم پس گردنش که دلم نم خوامیم

 . شهیم
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 یحالت ما، احساسات دنیبا د.  نمیب یچارچوب در م يمامان رو تو. نییپا ادیقطره اشک از گوشه چشمم م هی

کردم ازدواج انقدر  یفکر نم: گمیدور کمر تپلش و م ندازمیو دست م نییپا امیاز تخت م. فتهیم هیو به گر شهیم

 .سخت باشه

 . یاالن که هنوز داغ. که ازدواج چقدر سخته یفهمیپس فردا صبح م. شنومیشاد شهرام رو م يصدا

 .يادب شد یب یلیخ. شهرام: گهیبا اخطار م مامان

 هیبعد اتل شگاهیخوب فردا که مجبور شد از صبح بره آرا. کردم یادب یچه ب: گهیو م شمونیپ ادیو م شهیم بلند

 . سخته یلیازدواج خ فهمهیبرخورد کنه م یینا هم با خوشروتازه با همه مهمو. بعدم تاالر 

تا  يکاش مثل شهرام ناخلف بود: گهیم هیو با گر کنهیمامان دوباره بغلم م. کنمینگاه م طنتاشیمحبت به ش با

 .ازم یازت دل بکنم و بذارم دور ش تونستمیراحت م

که نه چند تا محله  ابونیبگم که خونش چند تا خ ینشده ها ول میحاال من حسود: گهیسمت در و م رهیم شهرام

 .باالتره ها مامان جان

 . حاال اون اشکارو پاك کن. زنمیزود زود بهتون سر م: مامان جدا شدم و دستش رو گرفتم و گفتم از

به موهات بکش  یدست هی. تو هم اشکات رو پاك کن. اومده یک نمیبرم بب: گهیمامان م. ادیم اطیزنگ ح يصدا

. 

شونه هام رها  يبلندم رو يموها. کشمیموهام رو شونه م. دارمیو برسم رو برم زیسمت م رمیو م گمیم یشمچ

 یاتاق م يتو نشیعطر دلنش يکه بو کشهیطول نم یلیخ. ادیمامان و بابا با رادمهر م یاحوالپرس يصدا. شنیم

 دارینازم خر خوادیکنم و چقدر دلم م ازن خوادیدلم م. خوادیدلم قهر م یهرچند بچگانست ول. ازش دلخورم. چهیپ

 کنمیبدون نگاه کردن بهش سالم م یدارم که به صورتش نگاه کنم ول یبیکشش عج. کنهیسالم م. داشته باشه

دستاش . تاب تر یو قلب من ب شهیتر م کیقدم هاش هر لحظه نزد. کنمیم زیو خودم رو سرگرم مرتب کردن م

 ؟يدلخور: گهیم.  ندازهیگوشم موج م يبمش تو يو صدا شهیدور کمرم از پشت قالب م

 .ستمیاالن ن یدلخور بودم ول. اوهوم: گفتم . نه گهیاالن د یول دیشا شیپ قهیبودم؟ چند دق دلخور

 کیوقت به من نزد چیچرا رادمهر ه: دلم گفتم  يزد و تو شیبوسش گونم رو آت يجا. به گونم زد يا بوسه

 نشده بود؟

 .ستیهم بد ن شهیرادمهر هم یبد بودم ول یمدت بخاطر کارم کم نیا دونمیم -

 گفته رادمهر بده؟ یک: گشتم و گفتم بر
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خانم خوشگل غافل بوده  نیتا حاال از هم نکهیهم: صورتم بود رو فرستاد پشت گوشم و گفت يکه تو ییموها

 .بد بودنه لیخودش دل

محبت  دیبا گهیژاله م: عدم بود بستمشون و گفتمکه دور سا ییموهام رو جمع کردم و با کش مو طنتیش با

 .بدم ادتیکردنو 

 .مشتاق شدم. گفتن ایچ گهیژاله خانم د: ابروش رو باال داد و گفت هیتخت و  يرو نشست

زدم که خجالت رو  بیزود به خودم نه یول دمیکشیخجالت م کمی. خواستیم طنتیپاش نشستم دلم ش يرو

دستم رو دور گردنش . قدم شو شیبشه پس تو پ یمیباهات صم دیونجور که بارادمهر نتونه ا دیشا.بذار کنار

 .زنونه است گهیاش د هیبق: چشماش و گفتم يشدم تو رهیحلقه کردم و خ

خسته  یلیخ: گفت کردیطور که کمرم رو نوازش م نیهم. زد و دستاش نشست پشت کمرم  یاز ته دل لبخند

االن خوشحالم که  یداشته باشم ول يفردا انرژ يداشتم برم خونه و تا خود صبح بخوابم تا برا میتصم. بودم

 یلیقدر بدون که خ نیهم یول ستمیو عاشقانه هم ن کیرمانت ياهل حرفها. هستم ییمن ادم برون گرا. نجامیا

 . لبات بره يوقت خنده از رو چیه خوادیکه دلم نم ياونقدر. يبرام ارزش دار

آغوش گرمش به  يبار تو نیاول يکه برا یشب. بود ینیریچه شب ش. شب رادمهر با اصرار بابا موند خونمون اون

 .خواب رفتم

*** 

با  خواستیهنوزم دلم م. عطر تنش حل بشم يبازم دوست داشتم تو. دیلرزیرادمهر دست و دلم م دنیبا د هنوزم

. همه حس خواستن تا عذاب بکشم نیاز ا کردمیخودم رو محروم م. قلبش به خواب برم  يتپش ها يصدا

گذشته  نیریاون ش گهیمن د نهیبشه و بب کیبهم نزد خواستیدلم نم. دوست نداشتم رادمهر رو عذاب بدم

 قهیشق ينشسته رو دیگرد سف. کنمیبه صورتش نگاه م نهیآ ياز تو یچشم ریز. و شکسته تر بشه نهیبب. ستمین

غفلت چرا انقدر  هیکرده بودم؟  کاریچ مونیمن با زندگ ایخدا. رهیفرو مقلب من  يو تو شهیم يهاش، خنجر

. کشمیو دراز م زنمیرادمهر، لحاف رو کنار م یچشم ریز يتوجه به نگاه ها یتخت و ب يرو رمیعواقب داشت؟ م

لحاف پنهان  ریسرم رو ز.کشهیم ریاز درد ت مینیو نوك ب ارهیبغض به گلوم فشار م. شهیباز نم رمیلبم به شب بخ

 ایدن نیرفته بود که سهم من از ا ادمیچرا . روز خوب و پر از آرامش اشکام ببارن هیبعد از  دمیو اجازه م کنمیم

هارو تجربه  یخوش نیاگه ترنم بود، هر سه باهم ا. رنیمغزم رژه م يناتموم تو يباشه؟ بازم اگرها دینبا یخوش

 . میبود يب شهربازش يها مهیاالن تا ن دیاگه بود شا. میکردیم
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دوست . شهیم دهیسرم کش ياز رو یلحاف به آروم. رهیم نییپا یتخت کم يو تشک رو خورهیتکون م تخت

 . ذارمیچشمام م يساعد دستم رو رو. نهیندارم رادمهر اشکام رو بب

 ؟یکنیم هیگر: گهیم برهیبکار م ادیروزا ز نیکه ا یلحن اروم رادمهربا

 .نه: گمیپر از بغض و درد م ییصدا با

 حضور من؟ کنه؟یم تتیاذ یچ. گهیم گهید زیچ هیاما صدات  -

 .یخوبه که برگشت یلیخ. نه: گمیو م دارمیصورتم برم يرو از رو دستم

  ؟یکنیم هیپس چرا گر -

 . کنمیسکوت م. تونم از حسم از دردهام براش بگم ینم

 .کنم کاریچ دیتونم بفهمم با ینم. گذرهیم یذهنت چ يتونم بفهمم تو ینم یباهام حرف نزن یتا وقت -

قضاوتم  یرحمیبا ب نکهیاز ا. خوشحالم یکنارم نکهیاز ا. ناراحتم یبرگشت نکهیاز ا. دونم چم شده یخودمم نم -

وجود  نیبا ا یهمه حس سردرگمم ول نیا ونیم. خوشحالم يریگیم دهیاشتباهم رو ناد نکهیاز ا.  میعصبان يکرد

 . دمیکه چرا به حرف دلم گوش م شمیباز از خودم متنفر م. یباش خوادیدلم م

: گهیو م رهیگیآغوش م يسرم رو تو.گمیم کنمیکه تجربه م یدردناک يرادمهر از حس ها يو بغض برا هیگر با

پنهون  یزندگ اهیس يکه فقط پشت ابرها نمیب یسرزنده خودم رو م دیمن اون خورش. نمیرینکن ش هیگر شیه

 .فقط برهیزمان م. شهیم رستد زیهمه چ. یکنیزود دوباره طلوع م یلیخ. زنمیخودم ابرها رو کنار م. شده

: گهیو م ذارهیم شهیم نییاش که باال و پا نهیس يسرم رو رو. تا کنارش بخوابم کشهیو دست منم م کشهیم دراز

 هی زیفرداها همه چ. نیریبخواب ش. دهیکه آزارت م يزینه به گذشته نه به هر چ. فکر نکن زیچ چیبه ه. بخواب

 .است گهیجور د

قراره . دمیباورش سخته اما االن کنارش دراز کش. من رادمهر رو دارم. ارهیرو بند م میتپش قلبش، گر يصدا

قبولش دارم که خودم رو به دستش  يمن به مردم اعتماد دارم؟ اونقدر. مثل قبل بشه زیبکنه که همه چ يکار

 پارم؟بس

. ندازهیم نیگوشم طن ياذان تو يصدا. رمیدست رادمهر به خواب م يکه با نوازش ها گذرهیدونم چقدر م ینم

 . نمیتا رادمهر رو بب ندازمیبه اطراف م ینگاه. ستیرادمهر کنارم ن. کنمیچشمم رو باز م
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 نیا. زننیچشمم برق م يتواشک  يروشن اتاق، قطره ها کیتار يتو شهیاز سجده که بلند م. خونهینماز م داره

: گهیچشمش و م ریبه ز کشهیتخت، دست م يبا صدا.  شمیبلند م. دنیاشک عذابم م يقطره ها نیا ت،یمظلوم

 ن؟یریش يشد داریب

اون بت محکم . ستمیحال خودم ن يتو. سرم به دوران افتاده. ختنیرادمهر و اشک ر. دمیام که د يزیچ مسخ

 گمیم ییسمت دستشو رمیسست م يطور که با قدم ها نیهم. ها منم نیمسبب همه ا. ذهنم شکسته يتو

 .حرم میبر رمیگیوضو م:

 میبه تصم ستادمیرو به حرم به نماز ا یوقت. کنهیقبل از طلوع آفتاب و نماز اول وقت حالم رو بهتر م ارتیز

به خودم قول داده بودم که مقاوم  يچند بار. ستادمیا یمحکم م دیمن با. رو بذارم کنار يگرفتم که اشک و زار

 نیریبه خودم قول دادم که بشم همون ش التاون ح يرادمهر تو دنیامروز بعد از د. نتونسته بودم یباشم ول

امروز اسطوره مقاومتم . به همون اندازه مقاوم باشم تونستمیم یشدم ول یقبل نم یدرسته به شاداب. گذشته

 زه؟یریم خودشیرو تو زیاندازه خودداره و همه چ نیرادمهر چطور تا ا. نشون داد يا گهیچشمم جور د يجلو

رادمهر در اوج . احساسش عاجزه انیبلکه از ب ستین شیحس یب لیدل شهیکه سکوت رادمهر هم دمیفهم

 .ومدینظرم بزرگ م يتو شهیاز هم شتریب. کرده بود هیمقاومت، سر نماز شکسته بود و گر

که کله دوست  دونمیم. چهیپیم مینیب يکله پاچه تو يبو. رونیب میزنیو از حرم م ذارمیدستش م يرو تو دستم

 م؟یبخور میبر ؟يکله پاچه ا يچه بو: گمیوم کنمیبا لبخند نگاهش م. نداره

 ؟یگیکه نم يجد: گهیو م کنهیرو جمع م صورتش

 ؟يدوست ندار: گمیو م رمیگیدستم م يرو تو بازوش

 يندازیدستم م: گهیوم زنهیم مینیب يبا انگشت اشاره رو نه،یبیندم رو ملبخ یو وقت کنهینگاهم م مبهوت

 کوچولو؟

با . ارهیکتش درم بیج يرو از تو یگوش. کنهیساکتم م لشیزنگ موبا يکه صدا یبگم کوچولو خودت خوامیم

 یخب نگفت: گهیو م بشیج يتو گردونهیو برم کنهیم لنتیرو سا یگوش.صورتش يرو نهیشیشماره اخم م دنید

 م؟یبخور یصبحونه چ

 .دادم شنهادمویمن که پ: عوض کردن حال و هوا گفتم يبرا. تماس بود  ریدرگ فکرش

 .میخوریم گریج میریپس م: گهیو م کنهیدستش قفل م يرو محکم تو دستم
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 يصورت غرق فکرش و تو يتو نهیشینگاهم م.  رمیگیدستش رو محکم م. کنهیدستش قلبم رو گرم م يگرما

 :خونمیدلم م

 است ختنیفرو ر میتو هر لحظه مرا ب یب

 .گسل زلزله هاست يکه به رو يشهر مثل

از رادمهر  شتریرو ب دیرادمهر جد نیا. گرفتیرادمهر به زور برام لقمه م یاشتها نداشتم ول ادیصبحونه ز موقع

با تلفن . الکنب يبه دست رفت تو یهتل که رادمهر گوش میاومده بود رونیتازه از ب. سرد گذشته دوست دارم

 يبوها. دمیشن یصداش رو نم یلو دمیدیم شهیرو از پشت ش شیچهره گرفته و عصبان. مشغول صحبت شد

 .دیرسیبه مشام نم یخوب

منتظر شدم تا . اتاق  يرادمهر اومد تو. بسته بود خیدستم از استرس . مبل نشسته بودم تا برگرده يرو دلواپس

به  یبا نگران. موهاش يتو دیطول اتاق رو رفت و برگشت و دست کش. دست دست کرد یکم. بده حیتوض

 ن؟یریش یخوب: فتکه گ دید یصورتم چ يدونم تو ینم. نگاهش به من افتاد. کردمیحرکاتش نگاه م

 افتاده یاتفاق یکس يبرا دمیترسیم. نگاهم به لبهاش بود تا حرف بزنه. دهنم يتو ومدیداشت از استرس م قلبم

: گفتم دهیبر دهیبر. دستش يکنارم نشست و دستم رو گرفت تو.رو نداشتم گهید بتیمص هیمن تحمل . باشه

 شده؟ یچ

 .کردن شیبستر نکهیمثل ا. حالش بده  کمیمامانم . نشده يزیچ. زمیآروم باش عز -

 یاتفاق زانمیاز عز یکس يخوشحال بودم که برا شه؟یحساب م یبدجنس دمیکش یبگم اون لحظه نفس راحت اگه

 يدوست نداشتم بعد از گذروندن دو روز آروم کنار رادمهر خبر بد یمادر رادمهر ناراحت شدم ول يبرا. فتادهین

راه  يتو یطوفان نکهیفارغ از ا یخواستم ول یرو نم گهیطوفان د هیها  بتیبعد از اون مشکالت و مص. بشنوم

برزخ بزرگ جا  هی ونیقرار داد و من م ریم رو تحت تاثعشق و احساسم به مرد مقابل نباریکه ا یطوفان. بود

 .موندم

 نیبخاطر هم. گذشته ریسکته کرده و به خ کباریداد که مامانش امسال  حیراه رادمهر توض يتو. تهران میبرگشت

نگران : دادم و گفتم يبهش دلدار. کرده فیسکته خف هی ایاالنم گو. شنیهمه نگران م شهیهربار که حالش بد م

 .شهیان شاهللا خوب م. ستین يزینباش چ

 .برو خونه رمیگیرادمهر گفت که برات در بست م. فرودگاه يتو دنمونیمحض رس به

 .امیباهات ب خوامیم: گفتم. زدیاز تک تک حرکاتش موج م ینگران
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 یروبرو بشم که خنجر به قلب ب یبا کس دمیترسیم. که زدم مطمئن نبودم یخودم هم به حرف. ستادیلحظه ا چند

همه رو  یرادمهر با مادرش شدم ول یباعث اشت یحت. زده بود و من کوتاه اومده بود شیبارها ن. گناهم زده بود

 . شهیوقت خوب نم چیه دونستمیکه م ياونقدر. بود يکار یلیکه زد خ یشین نیاما اخر. گرفت  دیناد

برو خونه . خوادینم: و گفت دیدسته ساك رو کش يچون جد. نزدمرادمهر هم متوجه شد که مطمئن حرف  انگار

 .گردمیمنم زود برم. استراحت کن

 .شد به من اطالع بده يپس اگه خبر-

که به  يکار نیاول. بودم که قبول نکرد همراهش برم یراض. گرفت و برگشتم خونه نیگفت و برام ماش يا باشه

 . رو برداشت یزود گوش یلیخ. انجام دادم تماس با مامان بود دنمیمحض رس

 .سالم مامان -

 مادر؟ ییتو نیریسالم ش -

 ن؟یبود گهیآره منتظر کس د -

کاروان جا رزرو کنه فکر  يقرار شد تو. برم جمکران يبا حاج خانم مراد خوامیشعبانه م مهیسه شنبه ن نیا -

 .کردم اونه

 .االن خونه ام. میبگم ما برگشتزنگ زدم . یخوب به سالمت -

 چرا انقدر زود؟ ن؟یریافتاده ش یاتفاق -

 .هیبستر مارستانیب يمامان رادمهر حالش بد شده تو -

داره  ياگه قصد بد یاله. زهر کردن سفرتون ينقشه رضوانه خانمه برا نمیا: ساکت بود و بعد گفت یکم مامان

 .خدا جوابشو بهش بده

 .حالش بد شده. مامان جان فکر بد نکن -

 .ندارم یحس خوب یخدا کنه مادر ول -

بحث رو عوض کردم . خواستم نگران بشه ینم. ندارم  یاتفاق و برگشتمون حس خوب نیکه خود منم از ا نگفتم

 بابا کجاست؟:و گفتم

 .رفته سرکار -

 سرکار؟ رهیمگه دوباره م -
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شرکت تازه کار  هیقصد کمک به چند تا جوون که  گهیخودش که م. که شیشناسیم نهیبش کاریب تونهینم. آره -

 .باشه کاریتونه ب ینم میدونیمن و تو م یدارن رفته ول

 .کردیکاش خودش رو انقدر خسته نم -

 ادیوضع قلبش ز یخوام نگرانت کنم ول ینم. کنهیبه حرف من اعتنا نم يزدیباهاش حرف م يومدیکاش م -

 . ستیروبه راه ن

رفته بود پدر و  ادمیغصه از دست دادن ترنم غرق بودم که  ياونقدر تو. ر شده بودممن از خانوادم دو چقدر

. با هردوتاتون حرف بزنم ریدل س هیتا  امیفردا م. زنمیباهاش حرف م امیم: گفتم یبا آه از ته دل. هم دارم يمادر

 ؟يندار يفعال کار

 .باشه ضیکه مر ستمیهر چند مطمئن ن. شد به منم بگو يخبر ینه ول -

 . گفتم و تماس رو قطع کردم ینگرانم چشم شهیمامان هم به

. تماس نگرفته بود یکه رادمهر رفته بود ول شدیم یچند ساعت. رو شستم فیکث يباز کردم و لباسها ساکهارو

 . خودم رو سرگرم درست کردن شام کردم. جواب نداد یدوبار زنگ زدم ول یکیبهش 

. میتا به محض اومدنش شام بخور دمیغذا رو هم چ زیدوش گرفتم وم. ده بودوقت بود که غذام آماده ش یلیخ

در . شدیکه پخش م یلمیفکرم همه جا بود بجز ف. نشسته بودم  ونیزیتلو يجلو. چون حتما خسته و گرسنه بود

 دیشا ای یافتاده از خستگ يرادمهر با شونه ها. از جا بلند شدم و رفتم سمت در. باز شد دیچرخش کل يبا صدا

کردم و  زونیکت رو ازش گرفتم و آو. کتش رو در آورد و جواب سالمم رو داد. سالم کردم. اومد تو یهم ناراحت

 شد ؟ حال مامانت خوبه؟ یچ: گفتم

که بارها دلم رو  یکس یحت فتهیکس ب چیه يبرا یخواستم اتفاق ینم. راحت شد المیخ. گفت  یلب ریز خوبه

تا لباست رو : گفتم. سمت اتاق  کردرفتیسکوت م یکه موقع ناراحت شهیرادمهر به عادت هم. شکسته بود

 .کشمیشام رو م ياریدرم

 يخوبه داد و االنم  هیمن رو با  یجواب تمام روز نگران. آن دلم گرفت هی. اتاق يگفت و رفت تو یندارم اشتها

 نینه؟ هنوز بعد ا ایرو تحمل کنم  يهمه سرد نیا تونستمیدونستم بازم م ینم. اتاق يتوجه به من رفت تو

تمام شوق و ذوقم . شده انداختم دهیچ زیم هب ینگاه. امیکنار ب يلحن سرد و جد نیهمه سال نتونسته بودم با ا

 ونیزیتلو يمبل روبرو يرو. رو هم نداشتم زیحوصله جمع کردن م. رادمهر کور شده بود ياز پختن غذا برا

 چیبدون ه کردمیفکر م مونیزندگ يبارها تو.گرفتیلجم م يو خونسرد يهمه سرد نیاز ا یگاه. نشستم 
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بعد از  یوقت نباریا یشده بودم ول مونیبارها هم از فکرم پش. کنهیم یبا من ازدواج کرده و داره زندگ يعالقه ا

 . که برگشته که دوستم داره دادیم دیدلم به خودم ام. برگشته بود کسالی

و  رونیکه از اتاق اومد ب دمید. کردمیدوخته بودو فکر م ونیزیدونم چقدر گذشته بود که دلخور چشم به تلو ینم

خودش  يآب برا وانیل هیرو باز کرد و  خچالیدر  هیبعد چند ثان. مکثش رو متوجه شدم. آشپزخونه يرفت تو

 یازش دلخور بودم و دلم نم. دادم وننش ونیزیخودم رو سرگرم تلو. مبل نشست يهال و رو ياومد تو. ختیر

 . خواست بهش توجه کنم

 .دمیدیم لمیداشتم ف ؟يچرا خاموش کرد: با اخم نگاهش کردم و گفتم. رو خاموش کرد  ونیزیتلو

 شه؟یمحسوب م لمیمستند جنگ، ف یاز ک: پاش انداخت و گفت يپاش رو رو خونسرد

بود که  دهیفهم. دادیتموم شده بود و االن داشت مستند نشون م لمیوقت بود که ف یلیحتما خ. نگفتم  يزیچ

 ؟يشام خورد: گفت. ندارم ونیزیبه تلو یتوجه

 .کردیپرس دونسته م: بود  یقول خان جون که اصفهان به

 .نه : گفتم

 م؟یبخور یکشیم -

 .ياشتها ندار یگفتفکر کردم : گفتم يتعجب نگاهش کردم و با دلخور با

 .میاز شام حرف بزن شتریو ب میبا هم شام بخور خوامیم یاالنم اشتها ندارم ول -

 .میحرف بزن يدوست ندار یناراحت یوقت کردمیفکر م: گفتم بازم

 ؟يپس چرا ازم دلخور شد. اشتهام و حوصله حرف زدن ندارم یکه ناراحتم ب یدونیپس م -

 .امیچون هنوزم نتونستم باهاشون کنار ب: سمت آشپزخونه گفتم رفتمیطور که م نیشدم و هم بلند

اما قبال با همه :سنگ اپن گذاشت و گفت يدو تا دستش رو رو. ماکروفر گذاشتم تا گرم بشن  يها رو تو غذا

 يومدیکنار م نایا

 . اشتباه کردم یلیگذشته ها خ: در آوردم و گفتم خچالی يآب رو از تو پارچ

 خالق من اشتباه بود؟کنار اومدن با ا -

 جا تموم بشه؟ نیبحث هم نیا شهیم. دیشا -

 .میخوریشام م: و گفتم  زگذاشتمیم يرو رو غذا
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 نیهم یول مینخورد يادیز زیهر دو چ. میتا اخر شام هر دو سکوت کرده بود. نشست زیم يمتفکر رو رادمهر

 .بود متیسکوت هم غن يکار مشترك، تو

 يظرفها رو تو. خواب رفته بود يشام رو جمع کردم رادمهر بالفاصله بعد از شام تشکر کرده بود و برا زیم

 دیبا زدمیاون حرفارو م دینه؟ به نظر خودم با ایدونستم برخورد امروزم درست بوده  ینم. گذاشتم  نیماش

رابطه  نیا ندهیا يبرا ينطوریا یلو شدیناراحت م دیشا.گفتمیرو به رادمهر م گذشتیذهنم م يکه تو يزیهرچ

اوقات  یاگه گاه. شدیاز مشکالت م یلیسکوت و گذشت من باعث خ یدونست که گاه یرادمهر نم. بهتر بود

و  دادیاعتراض اون فاجعه رخ نم کباریبا  کردمیم تیشکا مونیاوقات از اوضاع زندگ یاگه گاه. کردمیاعتراض م

گرفتم صبح زود به ژاله زنگ بزنم و آدرس  میتصم. گرفتم یقرار نم هرو قضاوت اشتباه رادم يهدف ناجوانمرد

 هیبه  ازیمن ن. کنم  کاریچ دیدونستم با یواقعا کالفه بودم و نم.رمیداده بود رو بگ شنهادیکه بهم پ يمشاور

 . اگاه داشتم يراهنما

. اتاقها زدم يتو یگشت. ه نکردمنگا قیاومد که خونه رو دق ادمی. رو نداشتم دنیخواب یرفتن به اتاق و حت حوصله

کرم قهوه  ریحر يرنگ داشت با پرده ها يریش يدکور. ساده بود یلیاتاق اول که قرار بود اتاق مهمان باشه خ

اتاق به عنوان اتاق کار  نیکار بزرگ که احتماال رادمهر از ا زیم هیکتابخونه بزرگ بود با  هیاتاق دوم . يا

قفل بودن . رو فشار دادم شهیباز م اطیاتاق که مطمئن بودم پنجره هاش به ح نیآخر رهیدستگ. کردیاستفاده م

ها  دیکل یکی یکی. برداشتم يدیجا کل يرادمهر رو از رو دیسالن و دسته کل يبرگشتم تو. در اتاق کنجکاوم کرد

چند روز  نیه اک ییطرح اتاق خواب، بغض ها دنیبا د. در رو باز کرد دهایاز کل یکیبالخره . دمرو امتحان کر

 یاتاق پر از نقاش وارید. اتاق گذاشتم يقدم تو. اتاق ترنم یبنفش و صورت يدکور. خفشون کردم سر باز کردن

و منو  ومدیم ادمیخوب حضور دخترم به  يخاطرات لحظه ها یکی یکی شدمیم وونهیداشتم د. ترنم بود يها

دخترك من چرا  يبود؟ عروسک ها نجایا یچ ياتاق برا نیا کرد؟یبا من م نکارویرادمهر چرا ا. کردیم ونهید

 بودن؟ نجایا

بودم ترنم به  دواریشد ام نیچشمام سنگ یوقت. و دنبال چرا ها گشتم ختمیو اشک ر دمیتخت دراز کش يرو

 بخونم تا به خواب بره  یینبود تا براش الال نجایمن چرا ا یدوست داشتن يکوچولو. ادیخوابم ب

بود که من اومدم  دهیحتما فهم. محو شد هیکه بعد چند ثان دمیرادمهر رو د هیسا. رو باز کردمدر چشمم  يصدا با

بود؟ به شدت  دهیرادمهرچرا هنوز نخواب. سه نصفه شب بود. به ساعت انداختم  یبلند شدم ونگاه. اتاق نیا يتو

 لیوسا نیخواست ا یدلم نم .داشتم یدونم چه توقع یخودم هم نم. بود ختهیو اعصابم بهم ر کردیسرم درد م
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 زشیمانع ر یول دیکش ریت مینیب. میزیترنمم رو دور بر لیوقت وسا چیه خواستیدلمم نم یاز طرف. جا باشه نیا

با . تخت برگردوندم و بلند شدم يعروسک محبوب ترنم رو که در آغوش گرفته بودم رو.دوباره اشکام شدم

اون همه  نیب. بود با خودم یجدال سخت. به اتاق انداختم یکل ینگاه. کردم بترنم رو مرت یوسواس روتخت

 يریتازه همه جا رو گردگ یکیکل اتاق مرتب بود انگار .اتاق تمرکز کردم يزیتم يکه داشتم فقط رو يحس بد

با . کردم نچراغ آشپزخونه رو روش. کردیسردردم رو بهتر م ظیقهوه غل هی دیشا. رفتم سمت آشپزخونه . کرده بود

 يرو تو گاریس. من انگار هول شده بود دنیبا د. کشهیم گاریو س ستادهیکه کنار پنجره ا دمیرادمهر رو دتعجب 

. خودم داغون بودم .  نتیخونسرد رفتم سمت کاب یول شدمیاز درون داشتم منفجر م. خاموش کرد  يگاریجا س

دونستم  ینم. تمرکز نداشتم یرو باز کردم ول نتیکاب. بود ختهیاز قبل اعصابم رو بهم ر شتریصحنه ب نیا دنید

 هیچند ثان. کردمیها رو نگاه م شهیو ش دمیچرخیم نتیکاب يتو یچشمم بود ول يظرف قهوه جلو. خوامیم یچ

 . قهوه نبود شهیش. چشمم رو باز کردم یوقت. رو باز کردم نتیکاب نیچرا ا ادیب ادمیهم گذاشتم تا  يچشمم رو رو

 .نجاستیا -

من درست  نیبش: و گفت ختیقهوه جوش ر يدو قاشق قهوه تو. دست رادمهر نگاه کردم يتو شهیش به

 .کنمیم

 .خودش بود که سر حرف رو باز کرد. نگاه کردن به صورتش نشستم بدون

 .ینیمنو بب کشمیم گاریس یدوست نداشتم وقت -

 چرا؟: شدم و گفتم رهیبه چشماش خ يسرد با

 .دونم ینم :باال انداخت و گفت يا شونه

با . دیچیپ مینیب يقهوه تو يبو. گذاشت زیم يماگها رو پر از قهوه کرد و رو. سکوت برقرار شد قهیدق چند

 ؟یکشیم گاریس یاز ک:گفتم يدلخور

 .کم آوردم یزندگ يحس کردم تو یاز وقت -

من مسبب . گشتنیم انیطغ يبرا یو اشکام دنبال راه دیکشیم ریت مینیروزا ب نیچقدر ا. به سوزش افتاد قلبم

 گاریمن باعث شده بودم س کهیدرحال کردمیرو سرزنش م يوجودم رادمهر يچطور تو. بال ها بودم نیکل ا

 نییگونم گرفت و پا يرو هقطره را هینداشتم چون  ياریانگار اخت یکنم ول هیخواست گر یدلم نم. بکشه

. بازم اون حس مزخرف به سراغم اومده بود. مکردیاحساس شرم م نمیتا رادمهر رو بب ومدینگاهم باال ن.دیچک
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 ریرو دادم عقب که مچم اس یصندل. رونیماگ قهوه رو برداشتم تا از آشپزخونه برم ب. داشتم يبازم حس بد

 .ینگفتم که ناراحت بش: گفت. دستش شد

 .ستمیاز تو ناراحت ن -

 .میتا قهوه بخور نیپس بش -

که از  يو به بخار یصندل يبرگشتم رو. نشستن کنارش بود نیبراش بکنم هم تونستمیکه م يکار نیکمتر

 . چشم دوختم شدیماگ بلند م

 .شهیبخور سرد م -

قهوه رو بخاطر رادمهر . وقت قهوه دوست نداشتم چیه.جمع شد شیصورتم از تلخ. از قهوه مزه کردم یکم

 . شده بود لیدت تبدعا هیبه  نروزهایو ا ادشیبه  کسالی نیا. شیهمراه يبرا یزمان هی. خوردمیم

 .میریم يبود داریهر موقع ب. یش داریخواد صبح زود ب ینم. شرکت میریصبح م -

 شرکت؟ امیمنم ب: گمیو م کنمیتعجب سرم رو بلند م با

 .يایب دیمعلومه که تو هم با: پاش انداخت و گفت يپاش رو رو خونسرد

 .تونم یاما من نم -

اداره . وقته که نبودم یلیمنم خ. يرو دار شییکه توانا يسر کار. سرکار قبلت يبرگرد دیبا. میاما و اگر ندار -

 .دارم اجیمثل تو احت نیزبیو ر قیمعاون دق هیبه . خارج شده یشرکت از دستم کم

بعد از تولد ترنم همه . وقت بود که خودم رو گم کرده بودم یلیخ. خوشحال نشدم دروغ گفتم فشیاز تعر بگم

بودم و کنار گذاشته  دهیکار شرکت رو بوس. تموم رها کرده بودم مهیدکترا رو ن. گذاشته بودمرو کنار  قمیعال

بعد از اون  یاالن وقت. افول کرده بود يازاون همه بلند پرو. ساده بودم نیتکنس هیهم  شگاهیآزما يتو. بودم

اما . کردنیقند آب م وجودم يتو دونهیمنو برازنده معاونتش م ر،یکه رادمهر سخت گ دمیشنیهمه وقت م

توان . خواهر رادمهر سهامش رو به مادرش واگذار کرده بود  یاز طرف.اعتماد به نفس قبل رو نداشتم. دمیترسیم

 .تونم یمن فعال نم: گفتم. داشتمبرخورد مدام با مادرش رو ن

 .بعد برگرد شرکت. تا اخر هفته استراحت کن -

 .امیخوام ب یکه کال نم نهینه منظورم ا -

 .شرکت منتظرتم ياز شنبه تو. تو حساب باز کردم يمن رو -
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بشه به  ییجز راتییتغ نیاز هم دیشا یزوده ول یلیسرپا شدن خ يبرا. ذاره یاعتراض نم يکالمش جا تیجد

 لیتما یاز طرف. خوام با مادرش روبرو بشم ینم نکهیبرگردم شرکت فقط بخاطر ا خوادیدلم نم. دیرس ییجاها هی

 . م که خودم رو به خودم اثبات کنمدار يدیشد

ترنم توش بود  لیکه وسا یاتاق ادی فتهیو نگاهم به اتاق ها م شمیوارد سالن که م. سمت در  رمیو م شمیم بلند

با اعتراض من  ترسمیم. ترسمیم یرو بپرسم ول نجاستیا لشیوسا نکهیبرم و از رادمهر علت ا خوامیم. فتمیم

هر وقت دلم هواش رو کرد به اتاقش پناه  تاباشه  لشیهمه وسا. اتاق ترنم باشه خوادیدلم م. رو ببره  لیوسا

 . ببرم

 شیمرخص يروزها یاز باق خوادیگرفته بره شرکت و نم میکه تصم يرادمهر يتا برا شمیم داریزود ب صبح

که رادمهر  دهین مآماده صبحانه نشو زیم. آشپزخونه  يتو رمیم. ستیاتاق ن يتو. استفاده کنه صبحانه آماده کنم

 شهیمشترك هم یزندگ يکش تویکوچ يها یهمراه نیا. کنمیدلم ازش تشکر م يتو. از من زرنگ تر بوده

. تا نور وارد خونه بشه زنمیمشترکمون، پرده ها رو کنار م یزندگ يبه عادت روزها. برام لذت بخش بوده یلیخ

 . کم کنه مونیزندگ يها یاز مردگ یکم ییروشنا نیا دیشا

 .ریسالم صبح بخ -

 .ریسالم صبح تو هم بخ: گمیبا لبخند م. دهیتازه خر ينون بربر. نمیب یو رادمهر رو م گردمیبرم

 .يشد داریزود ب: گهیو م دارهیبرم ییچاقو

 .صبحانه آماده کنم خواستمیم -

 . میتا صبحانه بخور زیبر يدو تا چا -

دستش رو . ذارهیم زیم يبرش داده شده رو رو يرادمهر نونها. یصندل يرو نمیشیو م زمیریم يچا وانیتا ل دو

 . نهیشیم زیو پشت م شورهیم

 دنش؟ید يریمامانت مرخص شده؟م -

 .خونشون رمیسر بعد از ظهر م هی -

 ام؟یمنم ب يخوایم -

 .میریآخر هفته با هم م ستینه الزم ن -

 ؟يایناهار که نم يابر. خونمون رمیژاله از اون طرفم م دنید رمیپس من امروز م -

 .نه -
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 ستیمشخص ن يزیدرسته که از صورتش چ. رهیدرگ روزیفکرش هنوز هم از د. میشیخوردن صبحانه م مشغول

 .داره یلیخوردن ها دل نیمکث ب نیکه ا دونمیمن م یول

بهم زنگ  یالزم داشت يزیچ. آماده شم رمیمن م: گهیو م کنهیتشکر م. شهیبلند م شهیاش که تمام م صبحانه

 .بزن

 هیگفت که فقط کاف. که آدرسش رو بهم داده یمطب روانشناس رمیو م رمیگیاز رفتن رادمهر با ژاله تماس م بعد

 . کنهیم رشیبدون نوبت من رو پذ. کنم و بگم که از دوستان ژاله هستم یخودم رو معرف

  .تهران ادیاز کرج ب ستیگفتم الزم ن. ادیاصرار داشت که همراهم ب ژاله

 کردمیاگه با رادمهر صحبت م دیشا. کرج يگرفته بود برا یبخاطر من از خانوادش کنده بود و انتقال ژاله

 .برگرده دفتر تهران تونستیم

. رو از کرج آورده بود نمیکاش رادمهر ماش. ندازمیم عصرهیول ابونیخ یبه ادرس که حوال یو نگاه شمیم آماده

 زونهیآو يدیجاکل يرو چییرادمهر نوشته که سو. ادیم امیپ هی میگوش يبرا رسمیساختمون که م یخروج کینزد

 . خوشحالم بودنشهمه به فکر  نیاز ا. استفاده کنم نگیپارک يتو نیاز ماش تونمیو م

که اتاق  خوامیاز اطالعات م. شمیوارد ساختمون م. مرکز مشاوره طلوع. ندازمیروم م شیبه ساختمون پ ینگاه

: گهیو م شهیحوصله است بلند م یب یلیخ دهیپسر جوون پشت باجه که نشون م. بده دکتر مسرور رو نشونم

 .راهرو سمت راست اتاق اول

 یبه منش. ستیاونجا ن شتریمراجعه کننده ب کنفری. شمیو وارد م زنمیدر م رسمیبه اتاق که م. سمت راهرو  رمیم

. سالم دخترم: گهیم ینیو با لبخند دلنش ندازهیبه من م ینگاه نکشیع ياز باال. کنمیدکتر سالم م انسالیم

 .نیداشت یوقت قبل

مراجعشون که اومد .  زمیعز نیباشه بش: گهیو بعد م دهیگوش م قیدق. کنمیکه ژاله گفته بود رو تکرار م ییحرفا

 .کنمیباهاشون هماهنگ م رونیب

کامال . کنهیم يدام با پاهاش بازکه روبروم نشسته م یدختر جوان. نمیشیاز مبل ها م یکی يو رو کنمیم تشکر

. شمیم زهیم يکه رو يمشغول خوندن مجله ا. رمینگاه ازش بگ کنمیم یسع. داره يادیمشخصه که استرس ز

و بعد بلند  دهیبهش م يا گهید توق یمنش. شهیهست از اتاق خارج م یانسالیمراجع که مرد م قهیدق ستیبعد ب

 .داخل دییشما بفرما گهیو م کنهیبه دختر جوان اشاره م گردهیبرم یوقت. اتاق دکتر يتو رهیو م شهیم

 .داخل دیبر دیتونیخانم دکتر وقتشون ازاده و شما م نیبعد از ا: گهیبا لبخند م. دوزمیبهش چشم م منتظر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا s.mokhtariyan  – یزندگ يبرا يروزنه ا

wWw.98iA.Com ١٤٢ 

 .هم بگذره قهیچهل دق نیتا ا کنمیو خودم رو سرگرم م کنمیتشکر م بازم

کامال مشخصه که تمام مدت اشک . رونیب ادیمجله هستم که دختر جوان از اتاق م يخوندن داستانها سرگرم

 داینجات پ یخدا کنه زودتر از بحران روح. سوزهیدلم بحالش م یدونم ول یمشکلش رو نم نکهیبا ا. ختهیریم

 زنمیبه در م ياتقه . شمیجوان رد م ترو از کنار دخ شمیبلند م. اتاق يکه برم تو خوادیاز من م یخانم منش. کنه

 . شمیو وارد م

 بایو ز پیخوشت یلیمخصوصا که خ. کردم انقدر جوون باشن یفکر نم. کنمیتعجب م یلیخانم دکتر خ دنید با

و  کنهیسالم م. شهیبلند م زشیاز پشت م ییبا خوشرو.  کنمیسالم م. بود يا گهید زیتصورم از دکتر چ. بود

 ادیز: گهیو م ندازهیچپش م يپا يراستش رو رو يو پا نهیشیمبل م يمن رو يروبرو. نمیکه بش کنهیدعوتم م

 ن؟یکه منتظر نموند

 .ادینه ز: گمیو م زنمیخود آگاه منم لبخند م نا

از زبون خودتون  لمیما یبا من صحبت کردن ول يژاله جان در مورد شما و مشکلتون تا حدود. خب یلیخ -

 .بشنوم

. برام سخت شده بود انشونیاالن ب یر بود به دکتر بگم فکر کرده بودم ولکه قرا ییزایدر مورد چ یلیخ شبید از

و  امیب خوامیم یچ يبرا دونستمیم شبید. دونم از کجا شروع کنم ینم: هم حلقه کردم و گفتم يدستم رو تو

ذهنم  يتکرارشون تو. ارمیرو به زبون ب زیهمه چ ترسمیم. که بگم ترسمیاالن م یبگم ول دیرو با ییزایچه چ

 .بخوام در موردشون حرف بزنم نکهیبه حال ا يوا شهیعذابم م هیما یکل

اگه بلند . یکن فیخوام که برام تعر یمن نم. میکنیم گهیکار د هیخوب پس : گهیو بعد م دهیدقت گوش م با

 .سیبرام بنو کنهیم تتیگفتنشون اذ

شروع  ياز هرجا که دوست دار. سینوب يکه دوست دار يزیهر چ: آورد و گفت يشد و کاغذ و خودکار بلند

 .سیرو هم بنو دهیکه آزارت م ییزایهمه چ. کن

دستم رو جلو بردم و  دیبا ترد. نه ای سمیبنو تونمیدونستم که م ینم. انداختم زیم يبه کاغذ و خودکار رو ینگاه

 .فقط و فقط بخاطر رادمهر. کردمیم يهرکار دیبا. کردمیامروز تالشم رو م نیهم دیبا. خودکار رو برداشتم

از خاطرات خوب شروع کردم از روز ازدواجمون نوشتم از تولد ترنم و . شروع کردم به نوشتن یول دیلرزیم دستم

 گهید. سخت بود یلیخ. سمیتونستم در مورد مرگ ترنم بنو يدونم چقدر گذشت و چطور ینم. هاش  یسخت

نوشتن داشتم عمق درد  نیبا ا گاران. کنترل احساساتم نداشتم يتو ياریاخت گهید. اشکام نداشتم يرو ياریاخت
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 يرو تو نیماش یوقت. به اون روز رمیم. دادیروم جون م يترنم جلو گهید کباریانگار . کردمیرو دوباره حس م

جون شده بودن  یب یبردارم ول عیداشتم سر یکه سع ییبا قدم ها. شدمیم وونهیداشتم د دمید تیاون وضع

 هی: گفتیکه م دمیرو شن شونیکی يصدا. جمع شده بودن نیماش ورد يچند نفر. رسوندم نیخودم رو به ماش

 .نهیماش يبچه تو

 .فکر نکنم زنده مونده باشه: گفتیم یکی اون

ترنم  جونیجسم ب. دیتوروخدا کمک کن گفتمیو م زدمیم غیج. زدمیو ترنم رو صدا م زدمیم غیج. زدمشون کنار

دونم من  ینم. شد یباز نم یول دمیدر رو کش یبه سخت.  ومدیاز سرش خون م. جلو قرار داشت یصندل يرو

 .برو کنار خواهرم: جلو اومد و گفت انسالیمرد م هی. واقعا قفل شده بود ایتوان نداشتم 

 دیترنمم زنده بود با .کنار زدمش و ترنمم رو بغل کردم. باز کرد یرو چند بار فشار داد و بعد به سخت در

نتونستم  ارهیرو ب نیتا ماش. اریرو ب نیبرو ماش: داد زد و گفت یهمون مرد سر پسر جوون. مارستانیب رسوندمشیم

 یزنده م دیترنم با. مارستانیتا ترنم رو برسونم ب رمیرو بگ نیماش هی يتا جلو ابونیوسط خ دمیپر. ارمیطاقت ب

  ردیگینفسم م: گفتیاون شعر افتادم که م ادی. موند

 .ستیتو ن يکه نفسها ییهوا در

مامان جون زنده : گفتمیو م کردمیچهره ترنم رو نگاه م دینا ام. شده بودن ستین نهایلحظه انگار تمام ماش اون

پات  يخار تو هیذارم  یبخدا نم. کنمیبرات اماده م يکه بخوا يزیبخدا هر چ. قربونت برم نفس بکش. بمون

 .باش یبره ول

. مرد در رو باز کرد و سوار شدم. کنارم نگه داشت نیبالخره همون پسر با ماش. زدیم يدیترنم به سف هرهچ

خواستم قبول کنم  ینم. شدیبدن ترنم باعث ترس و وحشتم م يسرد. راه افتاد نیخودش هم جلو نشست و ماش

خواد فقط  ینم: کنار و گفتم دمیشترنم رو ک.  رمیبذار نبضش رو بگ: مرد گفت یوقت. براش افتاده یکه اتفاق

کاش چشماش رو باز .  کردمیگوش ترنم مدام زمزمه م يتو.  دادیدلم گواه بد م. مارستانیب هی دیتر بر عیسر

 .شدیتا کابوسم تمام م کردیم

و خودم رو به اورژانس  دمیدو. دستم بود يترنم رو. شدم ادهیپ عیسر. نگه داشت مارستانیب يزود جلو یلیخ

 یکیزدم  غیوسط سالن نشستم و ج. از اون همه فشار تا شد دیو شا یپاهام از خستگ دمیرس یوقت. رسوندم

که همراهم اومده بود  انسالیم دمر. ترنم رو از بغلم گرفت. خودش رو به ما رسوند عیسر يپرستار. کمک کنه

 .تصادف کرده: گفت
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اومد  يا گهیپرستار د.پاهام قوت نداشت یکردم بلند شم ول یسع. از اتاق ها برد  یکیدخترم رو به  پرستار

 ؟یشما مادرش: سمتم و گفت

 .بله: گفتم ختیریم نییپا اشکام

تموم : گفتیکه م دمیپرستار رو شن يصدا. اتاق يبود خودم رو رسوندم جلو یبه هر سخت. کرد تا بلند شم کمکم

 .کرده

. من قاتلش بودم. بسته شد ينطوریمن ا نیپرونده نازن. از هوش رفتم. من بودم که تموم کردم نیلحظه ا اون

 . مرگش رو رقم زده بودم میاطیاحت یمن با ب

جلو اومد و جعبه . کنهیو به من نگاه م ستادهیکه پشت به پنجره ا دمیدکتر رو د. از برگه که بلند کردم  سر

مبل  يگفت و بعد رو یراحت باش. گفتم و چند تا برگه در آوردم يدیببخش. دستمال رو برداشت و گرفت طرفم 

 تونمیم: گفت یبا مهربون. دکتر بسپارم هتا از اون فضا دل بکنم و خودم رو ب دیطول کش يا قهیچند دق. نشست

 نم؟یبرگه رو بب

ا موقع نوشتن به نظر پس چر. من رو خوند يزود نوشته ها یلیخ. رو پاك کردم و برگه رو به دستش دادم اشکم

 کتیاسم کوچ: گذاشت و گفت زیم يقرن گذشته بود؟ برگه ها رو رو کیبود؟ چرا انگار  یطوالن یلیخودم خ

 بود درسته؟  نیریش

هر  يکه برات افتاده برا یجان اتفاقات نیریش:  گهیم. کننیم ییاشک خودنما يهنوز قطره ها. گمیم يا بله

بدونم که هدفت  خوامیم یکه فقط نوشته ات رو خوندم هم درد آوره ول یمن يبرا. تو سخته تیموقع يتو یکس

 .میکن يزیبهتر شدن برنامه ر يبرا میتونیبعد م ه؟یاومدن چ نجایاز ا

 . فقط بخاطر همسرم نجامیمن ا -

 ؟يبه اجبار اون اومد یعنی -

خودم  يبرا. همسرم تموم بشه یتدرد و ناراح خوادیچون دلم م نجامیمن ا. نجامیمن با خواست خودم ا. نه  -

 نیرادمهر ا یول. حقمه کشمیکه م يدرد و شکنجه ا نیا کنمیحس م. کنمیمن احساس گناه م. ستمین نجایا

 .برگرده مونیآرامش به زندگ خوامیم. برگشته دنبال آرامش . گناهه یوسط ب

 يا گهیبه کس د یتونیم يایبا موضوع کنار ب ایو  یخودت رو ببخش یخودت نتون کهیبه نظر خودت تا زمان -

 ؟یکمک کن
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 یکه به هردوتون کمک کن یگرفت میبه حرفم خوب فکر کن و اگه تصم: دهیو ادامه م نهیبیمن رو م سکوت

 . رو انجام بده گمیکه من م يچند تا راهکار

 یلیخ نیا. الن برگشته شما رو ترك کرد و ا کسالیکه بعد از اون ماجرا به مدت  یمورد همسرت هم نوشت در

بهش  يخوایو م یهست یراض نجاستیا نکهیاستنباط کردم که از ا نطوریاز حرفت هم ا. خوبه که برگشته 

 .میحرف بزن میتونیم بعدجلسات  يپس در مورد رابطتتون و بهتر شدنش تو. کنه دایتا آرامش پ یکمک کن

 ادیمنو  يزیگفتم که هرجا و هر چ نیدر مورد ا.  میبا دکتر صحبت کردم در مورد رادمهر حرف زد یکساعتی

 زیهمه چ خوادیحاال که برگشته دلم م نکهیاز ا. در مورد رادمهر و حسم بهش گفتم. ندازهیترنم و خاطراتش م

 یخاطرات ناراحت کننده سع سمتگفت هر موقع ذهنم رفت . داد شنهادیدرست بشه دکتر بهم چند راهکار پ

که درش قرار دارم رو  یکیزیف تیموقع. کنم نیگزیخاطره مثبت جا هیفکرم رو با  ندم و تیکنم بهشون اهم

 .خارج بشم ندازهیترنم م ادیهستم که منو  یمکان هی يمثال اگه تو. بدم رییتغ

تابلو  هی تیاون موقع يگفت که تو. داد شنهادیگمراه کردن فکرم از خاطرات تلخ پ يساده هم برا نیتمر هی

 . شهیفکرم آزاد م ينطوریا. ارمیکاغذ ب ياون تابلو که نظرم رو جلب کرده رو اتییجلوم بذارم و کل جز ینقاش

گفتم دوست ندارم . که افتاده بود گفتم یدر مورد رضوانه خانم و هر اتفاق. کاررادمهر گفتم  شنهادیمورد پ در

 . با رضوانه خانم برخورد داشته باشم دیبرگردم سرکارم چون با

کار فکرم از گذشته دور  طیبرگردم به مح کهیزمان. کمکها به من کار کردنمه نیاز بهتر یکیداد که  حیتوض امبر

که ممکنه  ییکنم که کارها یداد که سع شنهادیدر رابطه با رضوانه خانم هم پ. کنمیو خودم رو مشغول م شهیم

 هی دیکرد که با دیالبته تاک. رادمهر واگذار کنم دمخو ایاز کارمندا  یکیباعث برخورد مداوم ما با هم بشه رو به 

بود  نیهم ا شنهادشیپ. که مدام ازش فرار کنم شهیکنم چون نم دایکنار اومدن با مادر شوهرم پ يبرا يراهکار

 کهی يبا ضعف فقط راه رو برا. ستمیکرد دوباره ناراحتم کنه و زخم بزنه مقابلش با یکه اگه رضوانه خانم سع

 . ذارمیم بازاون  يتاز

 نیجلسه مشاوره به ا کردمیقبل ورودم به اتاق فکر نم. بودم شهیسبک تر از هم یلیکه نشستم خ نیماش يتو

به  دیبه قول دکتر اول با. رفتمیم دیبه جنگ فکر خودم با نباریا. شده بود شتریمبارزه ب يبرا زمیانگ. باشه یخوب

بود که فردا برگردم  نیا میتصم نیاول. کنم هیآرامش هد میدگبه رادمهر و زن تونستمیبعد م کردمیخودم کمک م

 .شرکت
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جمع  هیبعد مدت ها . بودم که بابا خونه باشه دواریام. ناهار منتظرم بود يمامان برا. شدم ادهیخونه بابا پ يجلو

 .دیرسیبه نظر م یعال یسه نفره خانوادگ

کنار .  دمیعطر خاك نم خورده رو نفس کش يبو. شده بود سیخ اطیو کل ح دیبار ینم نم م يبهار بارون

 چیداشتم رو ه نجایکه ا یآرامش. حوض رو جابه جا کردم يتو ينشستم و با دست آب ها اطیحوض وسط ح

حالم  رونیبودم ب زدهاز مطب  یاز وقت. خونمون تنگ شده بود يچقدر دلم برا. تجربه نکرده بودم گهید يجا

. میو درد و دل کن مینیبش يبهار يهوا نیا يتو کمی خواستمیم. اطیح يتو ادیمنتظر مامان بودم که ب. بهتر بود

 .حس و حال خوش خودم بودم  يتو

 ؟يشور بچه چطور -

رو  شیلبخند سراسر شور و انرژ یوقت. نجاستیباور سرم رو بلند کردم تا مطمئن بشم اشتباه نکردم و شهرام ا نا

تک تک خطوط چهره اش رو از نظر گذروندم تا باور کنم که . نگاهش کردم اقیبا اشت. حالم دگرگون شد دمید

تو که منو با نگات : صورتم تکون داد و گفت يبا لبخند دستش رو جلو. چهره اش پخته تر شده بود.نجاستیا

 . دختر يقورت داد

چرا . م خفه شد: گفتیم. داشت یبر نم طنتیاغوشم هم دست از ش يتو. دمشیشدم و به اغوش کش بلند

 منو؟ یچلونیم

 ؟يایب گهیدو هفته د یکی يمگه قرار نبود. يکه اومد شهیباورم نم: لبخند ازش فاصله گرفتم و گفتم با

 .نیبش زیسورپر خواستمیم: و گفت ستادیا مردونه

 .تو مامان منتظره میبر: جلو تر از من راه افتاد و گفت. دلم قربون صدقه اش رفتم  يتو

 دمیشاد مامان و بابا رو د هیوارد خونه که شدم و روح. بود یامروز از صبح روز خوب. روونه خونه شدم دنبالش

 خوادیم ایدونستم که شهرام قراره بمونه  ینم. کرده تیمدت هر دوشون رو اذ نیکه نبود ما چقدر ا دمیفهم

قبل از ناهار مامان . سر خودم بردارماز  يالحظه  يرو برا زیدو عز نیا هیحاضر نبودم سا گهیمن د یبرگرده ول

کار  یکه امروز بعد از چند روز نبودن کل دونستمیم. ادیاصرار کرد که به رادمهر زنگ بزنم و دعوتش کنم که ب

به مامان گفتم که فکر کنم سرش . پاسخ موند یمدت تماسم ب نیطبق معمول ا. باهاش تماس گرفتم یداره ول

گذشته  میداشت یهمه سع. شهرام در مورد دانشگاه و درسش صحبت کرد. میهار خوردنا.  ادیشلوغ باشه و نتونه ب

کردم به ترنم  یسع. چند سال فقط اتفاقات خوب افتاده نیکه ا میوانمود کن میداشت یهمه سع. میرو فراموش کن
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 يبه حرفا یتصنع ياکردم درد رنجم رو پشت لبخنده یسع. از رادمهر بها ندم یبه دور بودن احساس. فکر نکنم

 . شهرام مدفون کنم

بعد مدت ها وارد اتاق خودم شده . میاستراحت به اتاق هامون رفت يهرکدوم برا. میحرف زد یدو ساعت یکی

تخت نشستم و دوباره شماره رادمهر رو  يرو. نبودم نیریهمون ش گهیاما من د. مثل قبل بود زیهمه چ. بودم

اون بهونه رو به دستم داده  هرامبرگشت ش. حرف بزنم و صداش رو بشنوم دنبال بهونه بودم که باهاش. گرفتم

 .دیچیپ یگوش يکه صداش تو شدمیم مونیداشتم پش. چند تا بوق خورد و جواب نداد. بود

 سالم -

 افتاده؟ یاتفاق ؟یسالم خوب -

 که زنگ بزنم؟  فتهیب یاتفاق دیبا: گفتم دلخور

 . منظورم اون نبود: بود چون نفسش رو رها کرد و گفت یعصب انگار

زنگ زدم که بگم : گفتم. ستیکه واکنشم درست ن کردمیو حساس شده بودم و خودم کامال حس م زودرنج

 .يتلفنتو جواب نداد یول میشهرام برگشته و مامان اصرار داشت ناهار دور هم باش

 .نمیبیدنبالت شهرام رو هم م امیشب م. جواب بدم جلسه مهم بودم نشد که هیوسط . بود ادیکارم ز -

 .باشه -

 .قطع کنم دیبا يندار يفعال کار -

 .نه خدانگهدار -

 .مواظب خودت باش خداحافظ -

اما . هاشون برام ساده تر بود تیو موقع هیدرك کردن بق یزمان هی. دمیتخت دراز کش يرو. که قطع شدم  تماس

 ...االن

 تو؟ امیب تونمیم: شهرام گفت. تقه بلند شدم و نشستم يصدا با

 . ایب:  گفتم

 ؟يمزاحم که نشدم خواب بود: داخل اتاق و لبه تخت نشست و گفت اومد

 .بودم دهیدراز کش. نه  -

 .هنوز همون طوره زیهمه چ: به دور و اطراف انداخت وگفت ینگاه

 ل و احوالت خوبه؟حا: صورتم نگاه کرد و گفت يتو. گفتم يحسرت اره ا با
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کاش . امیمراسم ترنم ب ينتونستم برا. بودم يبرادر بد: و گفت دینگاهش رو دزد یبا شرمندگ. تکون دادم يسر

 .نیدادیبهم خبر م

 .رانیا يایمن توقع نداشتم وسط امتحانات ب. طور نگو نیا -

 .خودم از خودم توقع داشتم -

برام  يدیسال کش هی نیکه ا ییها یدر مورد رفتن رادمهر و سخت ییزایچ هیمامان : کرد و بعد گفت یمکث

 .یبه بعد حساب کن نیمن از ا يرو خوامیازت م یسخته ول دونمیم. گفته

 .کهیداداش کوچ کنمیمحبت تو حساب م يرو شهیمن هم: گمیشونش و م يرو ذارمیم دست

 .نعمت تنگ شده یدلم واسه بستن. رونیب میبر دیعصر با: لبخند بلند شد و گفت با

 .اشتهام دوبرابر شده : گهیم یسمت در با شوخ رهیطور که م نیهم.  کنمینثارش م ییشکمو يا

 ؟یکه هست هیپا. فرحزادو کردم يمخصوصا امروز هوس قورت دادن دخترا: گهیم زنهیکه م يزیچشمک ر با

وقتش  دیشا. کنم يرو به دور از غم سپر یلحظات خوب تونمیو ته دلم شادم که با شهرام م گمیبهش م ییپررو

 . رونیب امیخودم ب ییباشه از الك تنها

ژاله هم از . فرحزاد میتهران و هر سه بر ادیقرار بود ژاله هم ب. رونیب میبود که همراه شهرام از خونه زد عصر

. کل بودن باهم در حال کل شهیشهاب رو مثل برادرش دوست داشت هرچند هم. اومدن شهاب خوشحال بودم

و هم  یهم از لحاظ جسم.میبود شدهفرق داشت هر سه ما بزرگتر  شهیهم يرفتن ها رونیرفتن با ب رونیب نیا

خوش : نوشت . رونیب میریدادم و گفتم که با ژاله و شهرام م امیبه رادمهر پ. یو عاطف یاز لحاظ روح

 ؟یکن یتو رانندگ شهیم: رو به طرف شهاب گرفتم و گفتم  نیماش چییسو.بگذره

 نه؟یعروسک بش نیپشت ا ادیهم هست بدش ب یکس: و گرفت و گفت چییسو یخوشحال با

 . متنفرم ایدن يها نیمن از تمام ماش. آره من: دلم گفتم يتو

شهرام ضبط صوت رو . کردمیرو تماشا م رونیداده بودم و ب نییرو پا نیماش شهیش. مینشسته بود نیماش يتو

 دارن؟ یچ نشونیدکتر تو ماش ياقا مینیبب :روشن کرد و گفت

 .دهیگوش م میمال ياهنگ ها شهیرادمهر هم -

شهرام . بود نیغمگ تینها یب یآرامش داشت ول شدیکه پخش م یمیآهنگ مال. درست از آب در اومد حدسم

 .همون سکوت بهتره. رهیگیم یآدم افسردگ: فورا ضبط رو خاموش کرد و گفت
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چشمم . نییبون رو داد پا هیشهرام سا. صورتمون بود يتو میرو دور شد و همزمان آفتاب مستق ابونیخ شهرام

 ه؟یچ: شهرام گفت . خم شدم و عکس رو برداشتم. بون بود افتاد هیسا يکه رو یکیبه عکس کوچ

دو  عکس تولد. میزدیلبخند م نیهر سه به دورب. به عکس سه نفره خودم و رادمهر و ترنم انداختم ینگاه

دکتر  يحرفا ادیلبخند زدم و  ختمیریکه م ییاشکها ونیم. بود نیریش یلیاون موقع ترنم خ. ترنم بود یسالگ

 یانقدر از خوشحال. دو سالش بود رنمت نجایا: به شهرام گفتم. خوب رو مرور کنم يکردم خاطره ها یسع. افتادم

 .تولدش کیک يکرد که نتونست تعادلش رو حفظ کنه و افتاد رو يو باز دیپر نییباال پا

از . چند سال نبودم آدرسارو فراموش کردم نیمن ا: حس و حال من، عکس رو گرفت و گفت دنیبا د شهرام

 برم نه؟ دیبا ابونیخ نیهم

: گمیو م زنمیم یلبخند کم جون يهمه حس دلسوز نیبه ا. فکر من رو منحرف کنه خوادیمهربون من م برادر

 .يریم يدرست دار

: گهیو م کشهیگرم به آغوشم م. سمتش  میریم. دهیژاله برامون دست تکون م. میرسیمحل قرارمون با ژاله م به

 .مکه ها یحاج یحاج یرفت. دلم برات تنگ شده بود نیریش

 .میغر غر ندار: گفتم. میکردیرو به هم منتقل م مونیدلتنگ يحس ها ينطوریا شهیهم.  دمیفشارش م محکم

 ؟يپالنگتون چطور: گهیسمت شهرام و م چرخهیو م شهیاز من جدا م ژاله

 نتویبرگشتم گنج يکه خوبم و با انرژ ینیبیم: گهیو م کنهیسالم م. شهیحرف ژاله قهقه شهرام بلند م نیا با

 .بدزدم

 .کردم شی؟ قبل از اومدنت عموم يدیرس رید گهینه د: ژاله

ژاله دفترچه . همه شور و نشاط نیبه ا خورمیدلم غبطه م يو تو کنمیدو نگاه م نیاص اخوش و بش خ به

: که متوجه شد بهش گفت يبار میژاله اخر یکرده بود بدزده و بخونش ول یداشت که شهرام بارها سع یخاطرات

 .یرس یشومت نم تیبه ن یول یمونیم یبرنامه کودك باب اسفنج يمثل پالنگتون تو

 نجایا یهر از گاه میاز قد. میشد یهر سه وارد باغ رستوران سنت. ها هنوز در حال صحبت و کل کل بودن بچه

 .میخوردیم يو من و شهرام چا دیکشیژاله معموال م. نبودم  ونیمن اهل قل. میومدیم

رادمهر چقدر تونستم منکر بشم که نبود  ینم. کردیحالم رو خوب م ییفضاها، بعد از اون همه تنها رییتغ نیا

. کردم عذاب وجدان داشتم یبچه ها رو همراه میبهتر شدن روح يبرا نکهیبخاطر ا یگاه یحت. دادیعذابم م

باغ  يتخت وسطها هیبالخره . میکن داینشستن پ يبرا یمناسب يتا جا میدورتادور انداخت يبه تخت ها ینگاه
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 يو چا یپر از خوراک ینیس هیخدمت اونجا با  شیسفارش رفت و همراه پ يطبق معمول ژاله برا. شد بمونینص

 . برگشت ونیقل ینیس هیتازه دم و 

 ؟يا زهیپالنگتون هنوزم پاستور. از بساط دود و دممون نمیا -

 .رمیگیدود م هیبا اجازه خواهر بزرگه : جلو و گفت دیرو کش ونیقل ینیس شهرام

 زیهمه چ. افتادم گارشیرادمهر و س ادیبلند شد  که ونیقل یدود لعنت. نبودم ونیو قل گاریوقت موافق س چیه

با اخم به . داده بود ونیو ژاله سفارش قل رونیب میبا هم رفته بود یبار که همگ هی ادمهی. به رادمهر شدیختم م

از  یشگونیبعد ن یول دینکش ونیاونروز قل احترامشژاله هم به . بکشه  ونیقل ستیژاله گفته بود که دختر خوب ن

 .هیلیفس يادیبازوم گرفت و گفت که افکار شوهرت ز

جا به جا بشم که  یکم خواستمیم. جلوم گذاشت يچا یوانیغرق گذشته شده بودم که متوجه نشدم ژاله ل انقدر

 . کرد سیمانتو و شلوارم رو خ يچا يو مقدار ختیر وانیل

: گفتم ذاشتمیفرش م میگل يرو يغذطور که چند برگ دستمال کا نیبلند شدم و هم. گفت ییوا يا ژاله

 .یگذاشت يبرام چا دمیند. اشکال نداره

 .رهیفکر کنم لک بگ. شده  سیمانتوت خ کمی: گفت شهرام

 .ستیمهم ن -

 .رهیتا لک نگ ریاب بگ رینه بلند شو برو همون قسمت رو ز: ژاله

تخت ها  نیب. باغ قرار داشت ییقسمت انتها ییدستشو. ژاله کم آوردم و بلند شدم يدر مقابل اصرار ها بالخره

به اطراف انداختم تا  يسر سر ینگاه. دمیکشینگاه ها همه به سمت منه و خجالت م کردمیحس م. شدمیرد م

 نه؟ ای کنهیمنو نگاه م یکس نمیبب

ه چه دونم ب ینم. بعد از اون اتفاق جون دادم گهید کباری.  دید یصحنه رو نم نیو چشمم ا شدمیکور م کاش

 يکردم مرد یباور نم. جون شده بود و کاسه چشمم پر از اشک یهمه عذاب بودم؟ پاهام ب نیمستحق ا یجرم

 . تخت روبروم نشسته رادمهر باشه يکه رو

هم گذاشتم تا  يناباور پلک رو. رادمهر گذشته نبود دمیدیکه امروز م يرادمهر نیا.نبود انتیمن اهل خ رادمهر

به رادمهر بودم که  رهیدونم چقدر خ ینم. جلوم ظاهر شد شهیپر رنگ تر از هم یکابوس محو بشه ول نیبلکه ا

به نشانه تاسف براش تکون  يومدن سریم نییپا زیر کیکه  ییبا اشکها. نگاهم رو حس کرد ینینگاهش سنگ

بود باور نداشت  دهیرو که د يزیدلم چ. نمیرادمهر رو بب گهیخواستم د ینم. دادم و با سرعت از اونجا دور شدم
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فرار . جون گرفته بود بیپاهام عج. رونیاز باغ زدم ب. شده بود کهیدلم هزار ت. دادیعقلم بدطور آالرم م یول

 . روم بود يلوکه ج یتیاز واقع کردمیم

 کهیزمان ياون تو یفکر رادمهر بودم ول يمن تو. نبود يجوره قابل بازساز چیبود و ه ختهیفرو ر نمونیب اعتماد

 . بود گهیرابطه د هی ریبرگشته اونم بخاطر من ، درگ کردمیحس م

 نیخواستم با بزرگتر ینم. برم خواستمیمن فقط م یول دیچیپ یمغزم م يگفتن رادمهر تو نیریش نیریش يصدا

بود به من  يا گهیبا کس د یحق نداشت وقت. کنه انتیحق نداشت به من خ. روبرو بشم میزندگ يدروغگو

 . بود با نبودش کنار اومده بودم کسالیمن که . شده بودم الشیخیمن که ب. بده یواه يدهایام

دستم رو از حصار  کنمیم یسع. شهیپر قدرت رادمهر مانع ادامه حرکتم م يدستا. شهیم دهیاز پشت کش دستم

خوام بازم دلم  ینم. خوام به صورتش نگاه کنم ینم. ستهیا یروم م يجلو. ستیممکن ن یدستش رها کنم ول

 .شهینگاه کردن به چشماش دلم نرم تر م یکه با حت دونمیم. بلرزه

اون حرمت . عشق من قداست داره. باهاش همکالم بشم تیعصبان يخوام تو ینم. تا برم کنمیتقال م دوباره

 .تونم یمن نم یرو شکست ول نمونیعشق ب

 .دمیم حیبرات توض. آروم باش: گهیم

 یرادمهر؟ اون یحیچه توض: گمیتک تک کلماتم مشهوده م يکه تو يو با غصه ا دوزمیرو ناباور بهش م نگاهم

 .دمید دویکه نبا

 .نگاه بشم هیخام  ستیقرار ن یبا نگاه من هماهنگه ول بیعج. غم داره  نگاهش

 .یکنیکه فکر م ستین ياونجور زیچ چیه: گهیم

 چیه. باشه دیکه با ستین ياون جور زیچ چیه گهید: گمیم تیو با عصبان رونیب کشمیرو از دستش م دستم

 .زیچ

که  یخوام حرمت ینم. االن نه یبعدا ول. میزنیحرف م: گمیو م ارمیبزنه که دستم رو جلوش باال م یحرف خوادیم

 .مونده باشه یالبته اگه حرمت. شکسته بشه نمونهیب

دوخته شده  ینگاه ناباور رادمهر که به تاکس يو از جلو شمیو سوار م رمیگیرو م یتاکس هی يو جلو کنمیم فرار

 یکه ترس دارم از رفتن بهش ول يخونه ا. مونهیمیمنو رها کنه خونه قد تونهیم یکه کم ییتنها جا. شمیمحو م

 . درد و غم ههم نیبزنم از ا ادیبا خودم خلوت کنم و فر یبشه اونجا کم دیشا
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برم  رمیشده و مجبور شدم دربست بگ سیدادم و گفتم که لباسام خ امیپ رو در آوردم و به شهرام لمیموبا یگوش

 نیچرا ب.  گرفتمیم جهیکمتر نت کردمیفکر م یهر چ. گذاشتم فمیک يرو خاموش کردم و تو یبعد گوش. خونه

از ابتدا دوست داشت اون عروسش  مکه مادر شوهر يساغر. دمیرادمهر رو با ساغر د نیزم يهمه ادم رو نیا

 .کشمیم يآه حسرت زده ا. باشه

برم  خواستمیم. شدم مونیکوچه از رفتن به اون خونه پش يتو چهیبپ خواستیلحظه که راننده م نیآخر يتو

دور  یهمه افکار منف خواستمیم. کنم؟ من صبح رفته بودم دکتر شتریبشه؟ که درد و رنج خودمو ب یاونجا که چ

 . بردمیباتالق فرو م يتو شتریکار داشتم خودم رو ب نیاالن با ا یبشه ول

 . رمیبگ میفکر کنم و تصم تونستمیراحت تر م دیخونه خودم شا يتو. برگردم کرج يبود چند روز بهتر

در آوردم و در رو باز کردم و  فمیک يرو از تو دمیکل. رو حساب کردم هیکرا. شدم ادهیپ یخونه از تاکس يجلو

تهران  ارهیرو ب يضرور لیرو بفرسته که وسا یکیقرار بود رادمهر . جمع شده بود لیوسا شتریب. خونه يرفتم تو

ذهنم  يتو. نمیشیفاصله به در قرار داره م نیتر کینزد يکه تو یمبل تک يرو. هم به انبار منتقل بشن هیو بق

به نفس  یمحکم کجاست؟ اون دختر متک نیریاون ش دم؟یرس نجایبه ا ين چطورم زنمیم ادیهر بار بلند تر فر

 من با مرگ ترنم نابود شدن؟  يو باور ها تیمن کجا رفته؟ چطور همه شخص يقو تیکجاست؟ شخص

رو  اتیضعفت تموم دن ياجازه بد دینبا. یبلند ش دیبا نیرینه ش: زنمیادمیو فر دمیرو به دو طرف تکون م سرم

 . يچون باعث مرگ دخترت شد.  یینایتو مستحق همه ا: گهیمغزم باز م يتو یکی. نابود کنه

 نیخواستم ا یمن نم.. نتونستم مانعش بشم یمن مقصر بودم ول. بسه. زنمیم ادیو فر رمیگیدست م يرو تو سرم

 .طور بشه

 يکار هی دیبا. کردیمنحرف م یذهن جهینت یب يراه رفتن فکرم رو از بحث ها نیا دیشا. رمیو راه م شمیم بلند

. رادمهر همه باورم رو شکسته بود ؟ياما چطور: و با خودم گفتم ستادمیا. دادمینجات م مویزندگ دیبا. کردمیم

 . بود انتیدرد طرد شدنم کمتر از درد خ. سوختیم. قلبم گذاشتم يدست رو

باهاش  دیفردا که آروم تر شدم با یاالن نه ول. زدمیباهاش حرف م دیکرده بود؟ با انتیرادمهر به من خ یعنی

گذشته  یبرگشتن به زندگ. موندمیم نجایمدت هم هی دیشا. به برگشت نداشتم یمیفعال تصم. زدمیحرف م

 .الزم داشت يادیمقدمات ز
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ما رادمهرم که حت. باغ رستوران تنها گذاشته بودم يژاله و شهرام رو که تو. شنیهمه االن نگرانم م دونستمیم

. شماره رادمهر بود. زنگ خورد یبه محض روشن شدن، گوش. رو در آوردم و روشن کردم یگوش. گشتیدنبال م

 .دادمیجوابش رو م دیبا ؟یکه چ هبالخر. هم بستم و باز کردم تا به خودم مسلط بشم يرو کباریچشمم رو 

 .سالم -

 ؟ییتو االن کجا نیریش: گفتیکه م دمیرو شن شیپر حرص و عصبان يصدا

 .خونه : گفتم. کردیم تمیاذ شیحق به جانب نیا

 ؟یبرگشت یک. رونیاز خونه زدم ب شیربع پ هیمن  -

 .من کرج خونه خودمم -

 .باشه نجایخونه تو ا کردمیفکر م: گفت تیجد با

 .ستین نمونیب یپنهان زیچ کردمیمنم فکر م -

 .و باهات حرف بزنم نمتیبب دیبا -

 .فردا صبح منتظرتم -

 ن؟یریش يدیفهم. یخونه خودمون بخواب دیشب با. فتمیاالن راه م نیهممن  -

 . یکن لیخواستتو به من تحم يتو حق ندار -

 .یبا ساغر باش یحق نداشت: صدام بغض داشت گفتم تیاز عصبان شتریب

 باشه؟ دمیم حیبرات توض امیم. آروم باش -

 .کرد یو خداحافظ دیکش يپوف کالفه ا.  دیاز من نشن یجواب یوقت

به رادمهر بزنم رو مرور  خواستمیکه م ییحرفها. حال و حوصله بلند شدن نداشتم. مبل نشستم  يجا رو همون

 يزیچ هیبود که رادمهر از  نیکه مطمئن بودم ا يزیگفتن هم داشتم؟ چ يبرا یاصال مگه حرف. کردمیم

 یهیو توج حیرادمهر چه توض. رفتمینون مساغر باشه تا مرز ج شیو نگران یممکنه علت ناراحت نکهیاز ا. ناراحته

بلند شدم و . بود تمیعصبان يبرا یموجه لیهم دل يکار یمخف نینبود هم نشونیب ياگه رابطه ا یداشت؟ حت

 هی. دونستمیم یاهیگ يعادت خودم رو به دم نوش ها. آشپزخونه دنبال گل گاو زبون گشتم يها نتیکاب يتو

 . کردیگل گاو زبون حالم رو بهتر م وانیل

 يذره از دم نوش رو خوردم که در با صدا هی. مبل نشستم يبه دست رو وانیو ل ختمیر وانیل ينوش رو تو دم

 داشت؟ دیمگه رادمهر کل. بازشد دیکل
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م از گل گاو زبون گهید کمیخونسرد . بهش داده بودم لیبردن وسا يرو برا یدکی دیاومد که خودم کل ادمی

. صورتش نگاه نکردم يتو. باال اومد وانینگاهم از ل. سرم افتاد ياش که رو هیسا. دلم آشوب بود يتو. خوردم

 .سالم : گفتم

 .سالم: نشست و گفت ییمبل روبرو يرو

دونم چرا منتظر بودم تا رادمهر حرف  ینم. کردیتر م نینفسهامون فضا رو سنگ يصدا. برقرار شده بود سکوت

سرتا . گفتن نداشتم يبرا یمن حرف. ومدیباغ رستوران به درد م يرادمهر و ساغر تو دنید يآور ادیدلم از . بزنم

 . سر وجودم گوش شده بود

 .میاومدم که حرف بزن -

 .کردم و منتظر موندم ادامه بده دییسر حرفش رو تا با

 .یبه صورتم نگاه نکن زنمیم حرف یکه وقت ادیخوشم نم -

 خوادیدلم نم: و گفت دیکش ششیبه ته ر یکالفه دست. هر چه تموم تر به نگاهش دوختم  يرو با سرد نگاهم

 . نیرینگاه سرد سهم من بشه ش نیا

 .نگاه ها آشنام نجوریمن چند ساله که با ا -

 نه؟ یگیم نویا یچون ناراحت -

 . نه -

 چند سال نگاه من سرد بوده؟ نیا یکنیچرا فکر م :محکمم متعجبش کرد و گفت نه

 نبوده؟ نطوریا یعنی -

 .کردم عالقمو بهت بفهمونم یسع شهیهم کنمیمن فکر م... من . معلومه که نبوده -

قبل از اومدن رادمهر . در مورد ساغر بگه خوادیدلم م. میموضوع حرف بزن نیخوام در مورد ا ینم. شمیم ساکت

سوزش قلبم رو مهار .دیکشیم ریت مینینوك ب. بودم تیموقع ياما االن که تو. باشم يبه خودم قول دادم که قو

 هم بوده؟  يا هکه اصال از اول عالق کنمیفکر م نیبه ا دایدارم جد: کردم و گفتم

 .يسوال ببر ریز زویسوتفاهم همه چ هیبخاطر  يحق ندار: گهیم یعصبان

 .شک رها بشم نیبده تا از ا حیپس برام توض -

 ییتنها جا. رانیبعد از رفتنم از ا: گهیم. زهیریبهم م شیختگیدلم از بهم ر. پشت پنجره اتاق  رهیو م شهیم بلند

بود که من تنها  دهیدونم مامانم از کجا فهم ینم.بابا بود شیبدور از تنش باشم رفتن پ تونمیم کردمیکه فکر م
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. داره ییچه نقشه ها دمیکرد بهش سر بزنم فهم اصرارچند روز بعد که با ساغر اومدن اونجا و . بدون تو رفتم

 دشیبار تهد نیاخر یحت. بار باهاش برخورد کردم نیچند. میبش کیتا من و ساغر به هم نزد کردیم يهمه کار

 خوامیو م رانیا امیگفتم دارم م. کشمیدورشو خط م شهیهم يبرنداره برا میکردم که اگه دست از سر زندگ

 .افتاد دیاتفاق جد هیکه برگشتم هر روز  يبه ظاهر تموم شده بود اما از روز زیهمه چ. شمبا نیریدوباره با ش

به مامان واگذار کرده همش به  حانهیکه ر یسهام: گهیو م نهیشیو روبروم م ادیم رسهیحرفش که م ينجایا به

مامانه واسه  دیترفند جد هی نمیا کنمیسهامش رو به ساغر فروخته اما من حس م گهیمامان م. نام ساغر شده

مشهدم زنگ زدن و گفتن حالش  يتو. روز قبل از رفتنمون به مشهد با مامان حرفم شد. مونیخراب کردن زندگ

منه  یاگه به فکر خوشبخت. فهمم یکارا نم نیهدفشو از ا. بهتره شهیحالش از هم دمید میبرگشت یوقت. بد شده

امروزم منو کشونده بود اونجا تا در رابطه شرکت حرف . نیریش شمیقبول کنه که من کنار تو خوشبخت م دیبا

 .به کار نظارت داشته باشه مایستقشرکت و م يتو ادیب خوادیم. بزنه

رادمهر باهام  شهیاگه هم شدیچقدر خوب م. ارمیم مانیبه صداقت نگاهش ا شهیدستاش قفل م يکه تو دستم

 .زدیحرف م

 ؟یچرا زودتر بهم نگفت: لب زدم شرمنده

 .یاز تنش دور باش خواستمیم -

 .که بهم وارد شد برام سخت تر بود یشک نیاما ا -

باز  هیبق يام راه رو براخو یشرکت؟ نم يگردیفردا برم: مبل بلند شد و اومد کنارم نشست و گفت يرو از

 يا گهیرو به کس د ارشیکه اخت دمیهمه سال براش زحمت نکش نیمن ا. اون شرکت مال من و توه. يبذار

 .بدم

 يو تو فتهیدلم جلو ب نباریا دمیاجازه م. دمیاغوشش جا م يو من خودم رو تو شهیدور کمرم حلقه م دستش

فرصت طلبا  يوقتش بود که راه رو به رو گهید. ارمذیشونه اش م يسرم رو رو. وجودش ذوب بشه يگرما

که با هر  ستیاب ن يبه رو یدگزن نیکه ا میدادیبه همه نشون م دیبا. میحرف مردم ببند يراه رو به رو. میببند

 .شرکت گردمیاز فردا صبح برم.  امیم: گفتم. تکون غرق بشه

که سهامشو بخرم؟  شهیم يدونم چطور ینم: سرم زد و گفت يبه رو يخوشحال از برگشت من بوسه ا رادمهر

 . از شرکتمون بره خوامیم
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. دادمیبهش نم يشرویاجازه پ یوقت. سر پستم  گشتمیبا اقتدار بر م یوقت. شهیم يکه چطور دونستمیم من

 .شدیبالخره خسته م

بودم  دهیاز زبونش شن ییبار حرفا نیاول يبرا یمخصوصا وقت. کردیارومم م مرخشین. به رادمهر انداختم ینگاه

 .دونمیمن م یول: گفتم. ومدیم ایبه نظرم رو یزمان هیکه 

 ؟يچطور: شونه اش قرار داشت نگاه کرد و گفت يرو خم کرد و به صورت من که رو سرش

 .یفهمیبعدا م: گفتم طنتیزدم و با ش يزیر لبخند

که چرا زودتر  مونمیاالن پش: دستش محکم تر دورم حلقه شد و گفت. جون تازه گرفته بود از حرکات من انگار

 . بهت نگفتم

. میو بهتر به فراز برس میمقاوم تر بش شهیباعث م یزندگ يتو ییها بینش هی یفکر کردم که گاه نیبه ا من

 .خونمون میبر: گفتم کردمیم ریجا گ شتریشونش ب يطور که سرم رو رو نیهم

 .بلند بشم يدیبهم چسب نطوریحاال که ا ادیدلم نم یول میریم: گفت شنهادمیاز پ خوشحال

 .میکار دار یلیکه صبح خ میبلند شو بر رمینخ: به بازوش زدم و گفتم یاروم مشت

 .گل گاو زبون به منم بده نیاز ا وانیل هیقبلش : زد و گفت میشونیبه پ يدوباره ا بوسه

 یول میکیبهم نزد. اغوش رادمهر اروم گرفتم يبازم تو شبید. بردیکردم خوابم نم ياز نماز صبح هر کار بعد

که دورم  یپوسته سخت نیا دیشا. شهیم شتریب تیمیگودال که مانع صم هی. وسط هست نیا يزیچ هیهنوز 

که  دونمیم. رو دوست دارم  احترام گذاشتن به خواستم. نشه  ممیشده باعث شده که رادمهر وارد حر دهیتن

مورد عالقم کنار  یشمعدون يگلدون ها. کنمیچراغ اشپزخونه رو روشن م. خوامیهنوز زمان م یول ستیدرست ن

لطافت  نیترنم منم به هم. به گلبرگ هاشون کشمیو انگشت م دمیآب بهشون م یکم. زننیپنجره چشمک م

که مدت ها ازش دور بودم  یطیرفتن به مح. شهیم ترفتن به شرک ریو ذهنم درگ زنمیفکرم رو پس م. بود

با خودم که رودر . من و ترنم افتاده يبرا یچه اتفاق دوننیکه همه م کردمیفکر م یمخصوصا وقت. سخت بود

تا حال و هوام  اطیح يتو رمیم. رمیمبادا مورد سرزنش قرار بگ نکهیاز ا. دمیترسینداشتم از نگاه ها م یستیبا

پهن  يها، تنها ملود ركیرجیج يصدا. نییپا امیعمارت رو م يپله ها.هنوز روشنه اطیح ياچراغ ه. عوض بشه

با  دیشا.  کنمیدستم رو دور بازوهام حلقه م. وزهیم یخنک مینس. نمیشیتاب کنار استخر م يرو. اطهیح يشده تو

تر از همه  سختجدال با خودم . بدم يهم به سرما غلبه کنم هم به حس ها خوامیم دنیبه اغوش کش نیا

کنم با ترس هامم کنار  یسع دیبا. دهیم تیکه بهم موجود ییبرگشت به جا. برگشت دارم زهیانگ. تنش هاشت
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االن نقطه . بوده ارزش مبارزه با خودمو داره ینوسیمدار س يکه رو يا ینگه داشتن زندگ. داشتن رادمهر. امیب

وارد شرکت شد و در عرض دو سه  یکه دست خال ینیریش. قبل باشم نیریهمون ش دیبا. منم یزندگ نیتعادل ا

کرده  رییکه تغ يزیچ. نمیریمن همون ش.ادیکه اهل مبارزه است و راحت کوتاه نم یکس. دیسال به معاونت رس

کنار  گهیوقتشه که د. امیدرد کنار ب نیبا ا دیبا. شهیجوره پر نم چیحفره ه نیا دونمیم. قلبمه يحفره تو هیفقط 

 یرادمهر پشتم رو خال. پشت بودن بود یبکشم بخاطر ب رونیچاله ب نیتا االن نتونستم خودمو از ا اگه.  امیب

امروز  یبود ول یخال روزمید. تفاوت داشت روزیامروز با د. اما االن کنارم بود . هام رو گرفته بود زهیانگ. کرده بود

 .رادمهر خال رو پر کرده بود

. صبحانه حاضر کنم و با رادمهر همراه بشم دیبا. زهیدارم هم انگ يهم انرژ. نمیریمن ش. شمیتاب بلند م يرو از

 يبه رو زنمیلبخند م. گمیم ریبا لبخند صبح بخ. نمیب یم وونیا يهنوز قدم اول رو برنداشتم که رادمهر رو تو

 يکفش هاو  يسورمه ا یبه لباس ورزش. دهیملبخندم رو پاسخ . مهربان تر برخورد کنه یکم دیشا.  یزندگ

 .کنمینگاه م کشینا دیسف

 . خرمیو ورزش بعدم نون تازه م يرو ادهیپ کمی رمیم: گهیو م نییپا ادیسه پله م دو

منم حاضر شم با هم  یمونیمنتظر م: گمیم. که داره به وجدم آورده یو نشاط يشاد. کنم شیهمراه خوادیم دلم

 .میبر

 .کنه میهمراه بایخانم ز هیبهتر که  نیاز ا یچ: گهیو م نهیشیپله م نیمن لبه اول شنهادیاز پ سرخوش

 کشمیبه حرارت گونه هام م یدست. ندازهیلپم گل م ییاول آشنا يمثل روزها. شهیدلم آب م يقند تو فشیتعر از

 . باال رمیو پله ها رو با سرعت م

 .میزمان دار یهنوز دو ساعت یعجله کن ستین يازین: زنهیلبخند داد م با

واقعا هنوز در . ندازمیبه صورت خودم م ینگاه نهیآ يتو. یبهداشت سیسرو يتو رمیم میمستق. شمیاتاق م وارد

 یخوب. نشدم میکرد که هنوز وارد دهه سوم زندگ يادآوریو لطافت پوستم بهم  یبودم؟ شاداب باینظر رادمهر ز

بار  نیاول يبرا. بامیگفته بود که من ز رو االن رادمه دادیکمتر از سنم نشون م شهیبود که هم نیچهره ام ا

کشو دنبال شلوار  يتو. ذاشتمیمنتظرش م نیاز ا شتریب دینبا. دادیحرف از زبونش چقدر مزه عسل م نیا دنیشن

رو هم از  یراحت يمانتو. کردم دایپ یمشک کیشلوار نا هیاون همه شلوار و دامن،  نیبالخره ب. گشتم یمناسب

عمق وجودم . که امتحانش کنم کنهیکمد وسوسه ام م يرنگ تو یآب ریحر يروسر. مکمد برداشتم و حاضر شد

تا چهره ام از  زنمیهم به لبم م یرژ کمرنگ. کنمیرو سر م يبالخره روسر یدودلم ول. دوست نداره که بپوشم 
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. بودن هددر جفت ش يجلو يدیسف يها یکتون. يسمت در ورود رمیو م رونیب زنمیاز اتاق م. ادیدر ب یروح یب

کردم بتونم  یفکر نم. یمرس: گمیو م زنمیها رو پا م یبا لبخند کتون. داده به در منتظرم بود هیرادمهر هم تک

 . کنم دایپ یکتون

دستاش  يدستم رو تو. رهیگیدستش رو به طرفم م. نمیب ینگاه مشتاقش به صورتم رو م کنمیرو که بلند م سرم

 . شمیو با کمکش بلند م ذارمیم

هوا .  کنهیدر رو قفل م. ستمیپام با يمن رو بلند کرده بود تا رو یزندگ يبا اومدنش با حضورش تو نباریا رادمهر

و  دمیهام م هیموقع روز فوق العاده است با لذت هوا رو به ر نیا يهوا. شهیو داره روشن م شهیگرگ و م بایتقر

 . میشیبا هم همراه م

 گذرونمیکوچه رو از نظر م يشتریبا وسواس ب. دقت نکرده بودم دیبه محله جدتا به حال . میزنیهم قدم م همراه

با لذت بهشون نگاه . مشغول ورزش کردن هستن رمردیپ يجمع پنج شش نفره ا. میرسیتا به پارك خانواده م

 يها لهیبا وس کمی يدوست دار ای يدیم حیرو ترج يرو ادهیپ:  گهیشنوم که م یرادمهر رو م يصدا. کنمیم

 م؟یاون سمت ورزش کن

. شهیمحوطه باز م هیبود که وارد  يادیز يمتر جلوتر پله ها یحدود س. کنمیاشاره رادمهر رو دنبال م ریمس

 .ورزش اونجا بود يبرا يادیز يفلز يها لهیوس

 .میکنیم يرو ادهیهم پ میخریموقع برگشت هم نون م. ها  لهیسراغ وس میبر -

که مثل ما به قصد لذت بردن از هوا و  مینیب یزوج رو م ییچند تا. میریم نییکه پااز پله ها . فتمیراه م دنبالش

حسرت هام . هم حل بشن يتو خوانیکه انگار م کننیبهم نگاه م اقیهاشون انقدر با اشت یبعض. ورزش اومدن

  وده؟انقدر نسبت به من مشتاق نب چوقتیپس چرا رادمهر ه. شنیم داریب

چشماش . زنمیم بیبه خودم نه یول کنهیرو طلب م شیدلم لمس ته ر. کنمیچهره اش رو نگاه م یچشم ریز

 .هوا فوق العادست م؟یایهر روز ب یموافق: گهیو م کنهینگاهم رو شکار م

شما کم  یبه ورزش ندارم ول يازیمن که ن: گمیاونروزا رو کرده م طنتیش يامروز دلم هوا.  کنمیم دییتا حرفشو

 .یکنیشکم درست م يکم دار

 کهینبود و شکم شش ت يورزشکار کلشیدرسته ه. داشت یرادمهر اندام متناسب. رهیگیاز حرفم خندم م خودمم

 . مواظب غذا خوردنش بود شهیهم ینداشت ول
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 دیبا يا زهیم زهیتو ر یول. من و شکم؟ امکان نداره: گهیو م کشهیبه شکمش م یدست. رهیگیرو م زمیر طنتیش

 .یبه خودت توجه کن شتریب کمی

 .منو دارن يها آرزو یلیفعال که خ: گمیو م کنمینازك م یچشم پشت

ذهنم گفته بودم  يتو شیپ قهیچند دق نیهم. خورهیم يدیقلبم تکون شد کنمیخودم حس م يکه رو نگاهشو

: زنهیکه آروم لب م شنومیم. کرده بود رمیاالن رادمهر غافلگ یول. به من نداره يکه رادمهر نگاه عاشقانه ا

 .یو هست يمن بود يآرزو شهیهم

به  یوقت. نه ای شهیدونم رادمهر متوجه اون همه حس خوبم م ینم. نیهم یعنی گنیدر حد مرگ که م یخوش

 يرو. که شروع کنم کنهیبهم اشاره م. کنهیاز دستگاه ها ورزش م یکیکه داره با  نمیب یرادمهر رو م امیخودم م

 .ام هرادمهر شوک یناگهان رییتغ نیاز ا کهیدرحال نمیشیم شییدستگاه روبرو

. کنمیتجربه نکردم رو دارم تجربه م چوقتیکه قبال ه ییزایچ. میخریرو م مونینون تازه مشترك زندگ نیاول

 نیاون قوان نکهیا. کنه دیبار خودش خر نیاول يخدمتکارش برا يداده بجا حیرادمهر ترج نکهیا. هیحس خوب

 . کنار گذاشته شدن يمسخره گذشته تا حدود

زودتر از رادمهر بلند . میخوریآرامش با هم صبحانه م يتو. نمیچیصبحانه رو م زیمنم م. رهیدوش بگ رهیم رادمهر

 .آماده شم رمیدوش بگ رمیمن م: گمیم. شمیم

 . مکنیجمع م زویخودم برگشتم م: گمیو م گردمیکه برم رونیاز آشپزخونه نرفتم ب هنوز

 .دمیرو م بشونیمن خودم ترت. مینرس ریشما برو حاضر شو که د: گهیکه م شنومیرو م صداش

دونم چطور با ساغر  ینم. بپوشم یدونم چه لباس ینم. اما آماده شدنم چرا. کشهیطول نم ادیگرفتنم ز دوش

. کردیم دیتهد مویکه زندگ یاونم در مقابل کس. که واقعا از کم اوردن متنفرم نهیا دونمیکه م يزیچ. روبرو بشم

بعد از مدت ها . ییطال يبا دور دوز یساتن کوتاه مشک يبا روسر پوشمیم يسورمه ا یمانتو و شلوار رسم

 زیهمه چ زنمیکه م ییبایز یبا رژ گلبه. دمیو گونه هام رو رنگ م کشمیم یخط چشم نازک. کنمیم شیآرا

عطرمحبوب رادمهر رو هم . بودم دهیمدت ها بود انقدر به خودم نرس. امیخودم به وجد م دنیاز د. شهیم لیتکم

 یلیمن خ يها ییتوانا.  کنمیگذرونم و با خودم تکرار م یرو از نظر م قصمن یاندام ب نهیآ يتو. کنمیم ياسپر

 راسخ و محکم قدم. کردیکمک م یلیبه من که نخبه دانشگاه بودم خ یزمان هیمثبت  يها نیتلق نیهم. ادهیز

 ادیسرش که باال م. شهیکه مشغول بستن ساعت مچ نمیب یرادمهر رو م کنمیدر رو که باز م. سمت در دارمیبرم

 ؟يآماده ا: گهیو م کنهیسرتاپام رو نگاه م تیبا رضا. خونمیم شیقهوه ا يچشما ین یرو از ن نیتحس. 
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و به آغوشم  رهیگیرد بشم، مچم رو م خوامیکه از کنارش م یچون زمان ارهیمحکمم دلش رو به لرزه در م بله

 اقیجور اشت هینگاهش  يتو. شهیم کسیلبام ف يو در آخر رو کنهیصورتم حرکت م ياجزا نینگاهش ب. کشهیم

. نمیب یچشماش م يرو تو خواستن. رهیگیم شیکه دارم آت ادهیاز عشق ز ایدونم بخاطر هواست  ینم. نمیب یم

 .یکه دوست دارم حسش کن مهیمال مینس هیعشق من . باشه یخوندن که ستی، عشق من واژه ن نیریش: گهیم

 ستیعشق من هوس ن: گهیو م شهیبرقرار کنن جدا م وندیلبامون پ نکهیاما قبل از ا ارهیم کیرو نزد صورتش

 .که کاشتم و منتظر به ثمر نشستنشم تهیعشق من دونه محب. کنه دایبوسه معنا پ هیکه با 

تفاوت بگذرم  یتونم ب ینم. تک تک کلماتش  يتونم حل نشم تو ینم. رمیتونم نگاه از حرکت لبهاش بگ ینم

 ؟یکنیباورم م: گهیلحن م نیکه با مظلوم تر یوقت

رو  رهنشیپ يدکمه باال. سمت اتاق رهیکالفه م. رهیگیخندون ازم فاصله م. دمیاوهوم تکون م یرو به معن سرم

 .ارمیرو ب فمیک رمیم: گهیو م کنهیباز م

با لبخند  کرد؟یپس چرا خرجم نم. بلده یرادمهر هم عاشق. جا موندم یهمون لحظات احساس يهنوز تو من

 یکیکوچ راتییتغ. خوشرنگ جا مونده بود ياون دو چشم قهوه ا شیدلم هنوز پ.  اطیسمت در ح رمیم یمیمال

 .کردیبکنم مصمم تر م خواستمیکه م يکار يمنو برا کیکوچ يها زهیانگ نیهم. رو دوست داشتم دمیدیکه م

من به همه معجزات واژه مقدس . ستین يزیچ چیه ایدن نیا يباالتر از عشق و محبت تو کنمیتصور م من

که  یپسر جوان. شهیم ادهیو پ دارهیرو برم فشیک. دارهیشرکت نگه م يرو جلو نیرادمهر ماش. دارم مانیعشق ا

و رادمهر با  دمیسالمش رو پاسخ م ییمن با خوشرو. کنهیسالم م ادویبا احترام جلو م ادیم دیبه نظر نگهبان جد

 . رو پارك کنه نیتا ماش دهیرو بهش م چییسو تیجد

آدم رو به  رحمانهیب یکه گاه ییاسترس روبرو شدن با آدم ها. استرس دارم. میشیبا هم وارد شرکت م همقدم

 تیکوه پشتمه و ازم حما هیروزا نشون داده که مثل  نیا رهیراه م که همقدم با من ياما مرد.ننیشیقضاوت م

. نمیب یسابق رو م ياز همکارها يرچند نف. هیهمراه بودن رادمهر کاف نیمن هم يبرا. هیکاف نیهم. کنهیم

رفتن به سمت  يرادمهر بجا. گنیو خوش آمد م کننیسالم م هیو بدون حاش ییبرخالف انتظارم با خوشرو

: پرسمیآروم م. همقدم بشم باهاش کنمیم یسع. رهیطبقه همکف م يآسانسور به سمت سالن اجتماعات انتها

 اتاقمون؟ میر یمگه نم

که بدون معارفه و  يانتظار ندار: گهیکه من اول وارد بشم و همزمان م کنهیو اشاره م کنهیسالن رو باز م در

 قبلت؟ به سمت يبرگرد ییجلسه خوش آمد گو
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مکث . محکم بودن خودم رو االن محک بزنم دیبا. امیبا ترسهام کنار ب دیاما با. از ترس زهیریدلم فرو م ته

 الزمه؟ یکنیفکر م: گمیو م کنمیم

 . البته که الزمه: گهیم. شده يبازم سرد و جد. تونم بخونم  ینم يزیصورتش چ از

ها پر  یهمه صندل بایتقر. شمیفائق اومدن بر استرسم و بعد محکم وارد سالن م يبرا کشمیم قینفس عم هی

. سالن  يانتها رهیو م دهیم یکل یسالم يرادمهر جد. شنیهم پشت سر رادمهر وارد سالن م يچند نفر. شدن

اص خ یتیمیکه با صم نهیا هکه برام جالب يزیچ. هستن دیهم جد يو عده ا شناسمیاز همکارا رو م يعده ا

رادمهر . راحت تر برخورد کنم شهیو باعث م کنهینگاه ها هم استرسم رو کمتر کرده م نیهم. کننینگاهم م

: گهیو م ندازهیبه ساعتش م ینگاه. نهیشیمخصوص خودش م یصندل يو رو کشهیم رونیمعاونت رو ب یصندل

 .میکن یجلسه رو شروع م گهید قهیدو دق

 يآقا: به جمع که ساکت به رادمهر چشم دوخته بودن انداخت و بعد گفت یرادمهر نگاه. از ساغر نبود يخبر

 .تا االن اومده بود ادیکه قرار بود ب یهر کس. نیزحمت اون درو ببند یب يصبور

. وارد شد یشگیهنوز درو کامل نبسته بود که ساغر با غرور هم. بلند شد و به سمت در رفت  يصبور يآقا

به سمت ما قدم  شیده سانت يسالم کرد و با کفش ها. د رو برداشت چشمش بو يکه رو یآفتاب نکیع

درسته . کنمنگاهش رو حس  تیو عصبان شین تونستمیم. اون هم از حضور من تعجب نکرده بود. برداشت

 . ستیکه پنهون ن ییزایتفاوت چه چ یب ينگاه ها نیدونستم پشت ا یفقط من م یتفاوت بود ول یصورتش ب

به من  یبزرگ نیکارش توه. کرد و نشست یمقابل نگاه همه، فقط با رادمهر سالم و احوالپرس در دیما که رس به

جلوه بده فارغ از  تیاهم یکه من رو ب خواستیاون م. باشم تفاوتیکردم نسبت به رفتارش ب یسع یبود ول

 . از چشم انداخت شهیاز هم شتریکارش خودش رو ب نیبا ا نکهیا

 .رادمهر شروع به صحبت کرد. در که بسته شد. اشاره کرد  يبا سر به صبور رادمهر

بود که جلسه  نیقرار بر ا رهیگیوقتتون رو نم ادیز نکهیدوم ا.  گمیو خوش امد م کنمیاز همه دوباره سالم م اول

خانم  یو معرف ییهدف خوش آمد گو. نیدونیجلسه رو همه م نیهدف ا.طول نکشه شتریساعت ب میربع تا ن هی

بنا به . که قبال معاون شرکت بودن يپهربگم خانم س دیبا. هست که تازه به ما ملحق شدن یه دوستانب يسپهر

قدرتمند  یلیخ خوانیاالن برگشتن به مجموعه و م یمدت از ما دور بودن ول هی یمشکالت کامال شخص

 .نیبکن يهمکار شونیکه کما مثل سابق با ا شمیخوشحال م. کارشون رو ادامه بدن

 .میشنویم نیدار یاگه صحبت يخانم سپهر: انداخت و گفت یبه من نگاه رادمهر
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با . کردم لبخند بزنم یسع. بلند شدم . سخت بود  یصحبت کردن کم. دمیشنیقلبم رو م يتپش ها يصدا

. خوشحالم که برگشتم سرکار سابقم  یلیخ یلیخ. کنمیمنم دوباره سالم م: گفتم يکنترل شده ا ییخوشرو

 یعده رو م هی.امیب برکه بهم محول شده  یفیاز پس وظا یباشم و با کمک شما به خوب دینم مفبتو دوارمیام

به کمک تک تک  ازیمدت با کارم داشتم ن نیکه ا يبخاطر فاصله ا.اشنا بشم شمیهم خوشحال م هیشناسم با بق

چرخ  تینها یکه ب مونهیم ستمیس هیمجموعه مثل  نیجلسات گفتم ا يکه قبال تو يهمون طور. اعضا دارم

 یاز اون چرخ دنده ها بزرگن و مهم تر و بعض یبعض. نییاز شما یکیچرخ دنده ها  نیهر کدوم از ا. دنده داره

تونه کار  یهم خوب نم ستمیس هیمتوقف بشه بق ایمختل  یکیاگه کار .داره  تیاما کار همه اهم. ترن کیکوچ

 . مدت بره استراحت هی دیداره اونوقت مثل من با يکار به روغن ازیاز چرخ دنده ها ن یکیهم  یگاه. کنه

 .ادیلب همه ب يطنز ادا کردم که باعث شد لبخند رو یجمله رو با لحن نیا

 يتو یهمگ دوارمیبه هرحال ام. ادامه دادم يجد یلحن یبا لبخند ول. کردم به اضطراب خودم غلبه کنم  یسع

 .میکارمون موفق باش

و  تیرضا. دمیدیم يزیچ هیعمق نگاهش  يتو. به رادمهر انداختم و نشستم ینگاه. که تموم شد  صحبتم

 نباریا یبودم ول دهید يطور نیبارها نگاه رادمهر رو ا. دیتپ یوار م وانهید جانیقلبم از شدت ه. با هم نیتحس

 دیجد نیریش نیا. انقدر خوب بتونم صحبت کنم کردمیبعد از اون همه اتفاق خودم هم فکر نم. برام ارزشمند بود

 . به قالبش فرو برم کردمیم یبود که خودم هم دنبالش بودم و سع ینیریدرست همون ش

صداش با ناز و غرور  یساغر بود که بعد از صاف کردن مصلحت.بودم که رادمهر ختم جلسه رو اعالم کنه  منتظر

 دکتر؟ نیدیزده بشه اجازه م دیحرفا هست که با يسر هی: فراوون گفت

خانم مهندس بعدا . سرکارتون دییبفرما یهمگ نیخسته نباش: جلوش رو مرتب کرد و گفت يبرگه ها رادمهر

 .به واحدتون سر بزنن توننیم شتریب ییاشنا يبرا

که گوشه لبش رو به دندون گرفته و با  نمیب یساغر رو م. همکارا بلند شدن و سالن رو ترك کردن یکی یکی

 نداره؟ یتیشرکت اهم نیا يحرف من تو. حرفا زده بشه  يسر هی دیگفتم با: گهیحرص به رادمهر م

خودمون  نیب دیحرفا با يسر هی یاالن ول نیهم میزنیحرف م: گهیم یعصب یکنترل شده ول يبا صدا رادمهر

 .زده بشه

رادمهر به . کنمینشستن نگاه م یکه کنارم عصب يمنتظر به دو نفر.بنده ینفر در سالن رو م نیو اخر رنیم همه

 .شنومیحرفات رو م: گهیو م شهیم نهیو دست به س دهیم هیتک یصندل
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 .يکارات از منم نظر بخوا يبرا دیبا. شرکت سهم دارم نیا يمن به اندازه تو تو: گهیم ضیبا غ ساغر

من  درصدم 25به اندازه اون . شترینه ب يدرصد سهم دار 25تو فقط : گهیم کنهیم یشیحرفش رادمهر رو آت نیا

 .ذارمتیشرکت م يکارا انیدر جر

 دیشکور با قیو از طر روزیشرکت؟ چرا د ادیمعاونت ب يبرا دیخانم با نیهست چرا ا يدیسع ياقا یوقت -

 بفهمم؟

 نمیریش ینشست نجایکه تو االن ا یبه همون علت: گهیو م گردهیخودش برم يبه حالت خونسرد و جد رادمهر

 .نهیریشرکت متعلق به ش نیدرصد سهام ا 25. نجاستیا

که  زدیم یرادمهر حرف از سهام. از من نداره یساغر هم دست کم. کنمیزده از حرف رادمهر نگاهش م شوك

 سهام به نام من شده بود؟  نیا یک. اطالع بودم یمن کال ازش ب

موقع  چیمن ه. هیکردن ساغر هم باشه برام کاف تیاذ ياگه حرف رادمهر برا. کردم خودم رو نبازم یسع

 . به مال رادمهر نداشتم یچشمداشت

 یول يزد نیریسهام رو به نام ش نیا یدونم ک ینم: گهیو م دارهیرو برم فشیو ک شهیبا حرص بلند م ساغر

 . يبدون اشتباه کرد

. رو نابود کنه  تیکل زندگ تونهیبرد م نیکه بچه ات رو از ب یزن: به من انداخت و گفت ینیینگاه از باال به پا بعد

 .حواست باشه

جدال اصال  نیرو ثابت کنه؟ ا یبا طعنه اش چ خواستیزن م نیا. کمرم راه گرفت يگود يرو يسرد عرق

دستم رو مشت کردم . زدیخنجر م رحمانهیو ب کردیساغر از نقطه ضعف من داشت استفاده م. برابر و منصفانه نبود

 تیرادمهر بود که با عصبان. ا پشت پلکم اومده بود رو مهار کردمکه ت یاشک. به خودم مسلط بشم يطور نیتا ا

 .یبهت نداره حرف بزن یکه ربط ییزایدرمورد چ يحق ندار: و گفت زیم يرو دیمشت کوب

 شیرو پ رونیراه ب هیبعد از چند ثان. عقب رفت  یبلند رادمهر چشمش رو بست و قدم ياز ترس صدا ساغر

گفتم؟  یچ يدیفهم: راهش رو گرفت و گفت يکه رادمهر با سرعت خودش رو به در رسوند و جلو دمید. گرفت

 . ساغر دمیباره که بهت تذکر م نیاخر نیا

 .رونیبرم ب خوامیبرو کنار م:  ساغر

کس  چیه. بود یانصاف یب نیا. سوختیقلبم م کهینشستم درحال یصندل يرو. راهش کنار رفت ياز جلو رادمهر

مادر  هیبه  یتهمت نیحق نداره چن یکس. بزنم بیوجودم اس رهیکه به ش خواستمیت تصور کنه من محق نداش
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 ای یفروشیسهامت رو م ای: گهیمشنوم که به ساغر اخطار گونه  یرادمهر رو م يبندم و صدا یچشمم رو م. بزنه

 .  يداریقدم برم يکه دار یاراتیاندازه اخت

 دیدکتر با هیبه توص. نداشت یتیاونا برام اهم يبودم که حرفا ختهیانقدر بهم ر. داد یدونم ساغر چه جواب ینم

نگاه نگران . رو برداشتم فمیبلند شدم و ک. ارومم کنه تونستیاب سرد م وانیل هی دیشا. کردمیفکرم رو منحرف م

 ؟يبر يخوایم اکج ؟یخوب: دستم رو گرفت و گفت. دمیصورتم د يرادمهر رو رو

غصه هام و دردهامو قورت  دیبا. بودم يقو. بودم نیریمن ش. زدمیابتدا جا م نیهم دینبا. کردمیرانش منگ دینبا

 ؟ياتاقم رو نشونم بد شهیم. خوبم : گفتم. دادمیم

 .رو بردارم  فمیبذار ک: به من انداخت و گفت یقیکرد و نگاه دق زیرو ر چشمش

  ؟یکه خوب یمطمئن: قدم برداشت و گفت نامطمئن

کار  نجایخانم نشاط هنوزم ا یراست. شمیآب هم بخورم بهتر م وانیل هیاگه .اره خوبم: زدم و گفتم يلبخند

  کنه؟یم

 .ارنیبرات آب ب گمیاتاق م میبر. جاست نیآره هم: از بابت من راحت شده بود گفت الشیکه انگار خ رادمهر

خودش  کیکه نزد خوادیم کردمیحس م. ار داشتکه رادمهر برام در نظر گرفته بود، کنار اتاق خودش قر یاتاق

که اتاق معاونت رو جا به جا  شهیم یکه گفت چند ماه یوقت یاتاق رو به من داده ول نیا نیباشم بخاطر هم

 نیاول. دارم یبه مراقبت دائم ازیدوست نداشتم فکر کنه که اونقدر شکننده هستم که ن. راحت شد المیکردن خ

ساقه بلند و خشک  هیبه  لیحاال تبد. بود زمیعز یکه بعد از ورودم به اتاق متوجه شدم، گلدون شمعدون يزیچ

منم اون . به هم بود هیگل چقدر شب نیسرنوشت من و ا. نبود ياون روزاش خبر یشده بود و از طراوت و شاداب

تا دوباره به حالت  میتوجه داشت یو کمبه مراقبت  ازیهر دو ن. االن شکسته شده بودم یموقع ها شاداب بودم ول

ها  یلیخ. محبوبته یگلدون شمعدون: گفت دیگلدون د ياز حدم رو رو شیرادمهر که مکث ب. میقبل بر گرد

. من اجازه ندادم یول یداره نه گل ینه برگ گهیمخصوصا االن که د. جا برش دارن نیکردن که از ا یسع

 .جا نیهم يگردیدوباره برم يروز هیکه  دونستمیم

 .میشیزود مثل سابق م یلیخ: گمیو م کشمیم شیکیبه گلدون سرام یدست

 .ان شاهللا: گفت یچون با لبخند مهربون. کالمم رو گرفت  هیکنا رادمهر

 هیکارم رو با  تونمیگفت که م. داد حیبرام توض يجار يالزم رو بهم کرد و در مورد قرارداد ها يها هیتوص

خوشحال . گذاشت زیم يداشتم رو هم رو ازیکه ن یاطالعات. فرزانگان شروع کنم شگاهیپاال يبرا متیق شنهادیپ
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سرم رو بلند کردم و . نرفته بود رونیرادمهر هنوز از اتاق ب. به نامه ها انداختم یقینگاه دق. نشستم  زیپشت م

 ؟ير یچرا نم: گفتم

 .یینجایخوشحالم که ا: انداخت و گفت زیبه من و م یلذت نگاه با

 .یش مونیاومدن من پش نجایبه کارم برسم ممکنه از ا يو نذار ياگه نر: کش اومد و گفتم يبه لبخند بهامل

. اتاق خودم رمیمن م: باال بردو گفت  میدو تا دستش رو به معنا تسل دمیکالمم خوشش اومد چون د طنتیش از

 .ریتماس بگ یداشت يکار

. کار غرق بودم که نه متوجه گذر زمان شدم يتو ياونقدر. خاص پروژه شدم يها يمحاسبات و زمانبند ریدرگ

بعد از مدت ها  کردمیکارم تمام شد، حس م یوقت. طاقت فرساش فکر کردم يها يو بلند یو پست ینه به زندگ

 . کردیخوشحالم م نیانجام دادم و ا دیکار مف هی

منو به  یخانم نشاط با مهربون. بلند شدم زیاز پشت م تقه در و پشت بندش ورود خانم نشاط با لبخند يصدا با

 ؟یخوب. خانم نیریسالم ش: و گفت دیاغوش کش

 ؟یشما خوب. ممنون : دست پشت کمرش رو نوازش کردم و ازش فاصله گرفتم و گفتم با

 نیفکر کرد. من خوبم یجا باش نیشما که ا: چشمش رو پاك کرد و گفت ياشک تو شیگوشه روسر با

 .براتون بکنم يمدت کار نیکه نتونستم ا رمیبم. رهیم ادمیمحبتاتون از 

ات  هیخدا کنه سا. خدا نکنه هیچه حرف نیا: مبل و کنارش نشستم و گفتم يرو گرفتم و نشوندمش رو دستش

 .سر دخترا و نوه هات باشه يباال شهیهم

 .مادر و پدرت نگه دار مادر يخدا شما رو هم برا -

 نه؟  ای سازهیقلبت بهتره؟ باهات م. خودت بگو خانم نشاطاز . ممنون -

 .سازمیباهاش کنار اومدم اون نسازه من م گهیمن د. خوبه -

 کنن؟یم کاریدخترات چ. خداروشکر: زدم و گفتم يلبخند

 . زهره هم با نوه ام سرگرمه. زهرا که مشغول درس و دانشگاست -

 بود ؟ یاسم نوه ات چ -

 يروز. من که دوست دارم زودتر بازنشست بشم خودمو باهاش سرگرم کنم. نهیریچقدر ش دیدون ینم. بهار  -

 .زنمیاز ده بار باهاش حرف م شتریب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا s.mokhtariyan  – یزندگ يبرا يروزنه ا

wWw.98iA.Com ١٦٦ 

 نیریخانم نشاط از ش.  زدیموج م زدیدرمورد نوه اش حرف م یخانم نشاط وقت يچشما يو محبت تو عشق

که تا پشت پلکم اومده بود رو پس زدم و با  یاشک. نوه اش گفت و دل من از نبود ترنم خون شد يها يکار

 همسن ترنم منه نه؟ باینوه ات تقر: صدام گفتم يبغض نشسته تو

خواستم  ینم. خانم نیریخدا مرگم بده ش: صورتم و گفتم يشد تو قیسوال من دق دنینشاط با شن خانم

 . ناراحتتون کنم

 .شهیم ییدل منه که مدام هوا ریتقص. نیاحت نشتورو خدا نار.  ستیشما ن ریتقص: زدم و گفتم یزورک لبخند

افتاد و منو به آغوش  هیگونم راه گرفته بود ناراحت شده بود، به گر يکه رو یقطره اشک دنینشاط که با د خانم

. یکن تا سبک ش هیگر. ینکن هیخوام که گر ینم. سخته یلیسخته خ. زمیدلت عز يبرا رمیبم: و گفت دیکش

 .خدا منو نبخشه که باعث شدم داغ دلت تازه شه

و من از ترس هام براش  میکه من و رادمهر بهم عالقه دار دیفهم یاونروزا وقت. کردیخانم نشاط ارومم م آغوش

 یاغوشش کم ياونروزم تو. رو به خدا بسپارم میکه خودم و زندگ گفتیو م دادیم نمیگفتم، اون بود که تسک

 .سبک شده بودمکرده بودم و  هیگر

 .زمیعز ارمیاب برات ب کمی رمیم: خانم نشاط بلند شد و گفت. رونیبغل خانم نشاط اومدم ب از

 نیا خواستمیم. نهیرو بب میام و ناتوان هیرادمهر گر ذاشتمیم دینبا. خانم نشاط رفت و باز تنها شدم. کردم تشکر

 يباشم برا فیخودم ضع ییتنها يتو تونستمیم .ممکن بود یسخت بود ول. که حاال هستم نباشم یفیموجود ضع

به  يزن بود برا هیاونم دنبال . شدیخسته م وبالخره اونم مرد بود . مقابل رادمهر نه یکنم ول هیدونم گر هی

 .کردمیم یزنانگ دیبمونم پس با شیمن زن زندگ خواستیحاال که م. دنیارامش رس

خانم نشاط بعد از . بود فمیوظا يکار ، تمرکز رو نیبهتر. از پروژه ها رو باز کردم یکی لینشستم و فا زمیم پشت

 . مطمئن شد که خوبم رفت یآب اومد و وقت وانیل هیبا  قهیچند دق

اومد که بعد از  ادمیاسم شهرام  دنیبا د. زنگ خورد میکه گوش کردمیم يزیانجام کارهام برنامه ر يبرا داشتم

 .سالم: دکمه پاسخ رو زدم و گفتم. بهش زنگ نزدم گهیژاله دجدا شدنم از اون و 

 خاموش بود؟ تی؟ چرا گوش ییمعلوم هست کجا. سالم: مکث کرد و گفت هیثان چند

 . تمام شده بود شیباطر. ببخش شهرام جان -

اره؟ خوب  رونیب یبا رادمهر خانت رفت يسرم دارم؟ من و ژاله رو دو در کرد يبه نظرت من دو تا گوش باال -

 .يباهاش قرار دار یگفتیاز اول م
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 ؟یگیم یچ: و گفتم دمیخند

 . یو االن خواب نیبود رونیبه خونتون زنگ زدم رادمهر گفت که باهم ب -

 مییایسر م هیامشب . اومد  شیپ گهید: کردم و گفتم دییحرف رادمهر رو تا. طور بهش گفته بود نیرادمهر ا پس

 .شتیخونه پ

 . رهیبگ یاخر هفته مهمون يدونه پسرش برا هی يبرا خوادیچون مامان م.  دیخر يبهتره عصر بر -

 .هم دعوت کرده میدار لیفام يدختر جوون و مجرد تو یهر چ. هم نداره یخوب تیفکر کنم ن: اروم گفت بعد

 .ادینگو که بدت م رهیبرات زن بگ خوادیم. مگه بده : حرفش به خنده افتادم و گفتم از

 ادیزن که ب. کنم یطونیش کمی خوامیفعال م یول ادیبدش م یک رمیمن که از خدامه زن بگ: گفت طنتیش با

 .ستین یاسارتم لذت يتو. شمیم ریاس

 .یلحظه گوش هی: گمیم. شهیاتاق زده م در

 .نیبرگه ها بنداز نیبه ا ینگاه نیدکتر گفتن اگه وقت دار: گهیو م ذارهیم زیم يرو رو يرادمهر کاغذ یمنش

 . رهیم یو منش گمیم يا باشه

 .الو شهرام -

 ؟يسرکار -

 .آره برگشتم شرکت -

 .نمتیب یشب خونه م.  شمیمزاحمت نم. خوبه یلیخ: گهیو م شهیم يجد

 .فعال خدانگهدار. زمیباشه عز -

تا  شمیبلند م. ده ینم یدرست يداده ها ایگو. از دستگاه هاست یکی جیمربوط به نتا. کنمیها رو نگاه م برگه

 ییرو به صفا. رونیب زنمیاز اتاق م. از نرم افزار دستگاه باشه بیکه ع دمیاحتمال م. به دستگاه بندازم ینگاه

 اتاقن؟  يدکتر تو. گمیرادمهر م یمنش

 . دییبله بفرما -

 نیا. کرده رییدکور کامل تغ یول هیمیاتاقش همون اتاق قد. شمیو با اجازه رادمهر وارد م زنمیبه در م يا تقه

 . تر کیو البته ش دهیفضا رو بزرگتر نشون م دیدکور سف

 رهیو من دلم ضعف م کنهیسرش رو بلند م.  کنمیصاف م یبه صورت مصلحت ییگلو. لب تاپشه يتو سرش

 .و سخت کوش يجد ریهمون مد. خوبمونه يروزها هیشب بیکه عج يرادمهر يبرا
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 .تو ایب یداشت يکار: گهیم هشیم یطوالن نکشیقاب گرفته پشت ع يچشما يکه رو نگاهم

 .داره يمشکل نرم افزار هیفکر کنم . نمیدستگاه کشش رو بب رمیآره خواستم بگم من م: گمیو م امیخودم م به

 .ناهار میاتاقم بر ایپس کارت تموم شد ب -

هنوز از راهرو خارج . یکه تعلق خاطر بهش دارم حساب ییجا. شگاهیسمت آزما رمیو م کنمیلبخند تشکر م با

دلم راه  يتو یبیاضطراب عج.  چهیپیسرم م يمحکم گام هاش تو يصدا. نمیب ینشدم که مادر رادمهر رو م

 . فتهیم

 . بنده یذهنم نقش م يتو يبد خاطرات

. است فهیوظ يکه اون هم از رو کنمیم يسالم سرد.دونم تا چه حد موفقم  ینم. خودم رو نبازم کنمیم یسع

 ؟ییکه پشتته سرپا ییثایکه برخالف حرف و حد نمیبیم: گهیو م کنهیرو با غرور برانداز م سرتاپام

. پاسخ مونده یسوالم ب نیا شهیهم. گردمیتنفر م نیا يبرا یو من دنبال علت زنهیچشماش برق م يتو تنفر

 مارستانیب شیشما چند روز پ دمیشن. شکر خدا خوبم: گمیو م رهیگیلبهام شکل م يناخواسته رو يپوزخند

 .نیبود

 . زده بود یضیبخاطر کشوندن ما به تهران از سفر مشهد خودش رو به مر. شهیم میکنا متوجه

سمت  دارهیمحکم تر قدم برم. بازه یوقت خودش رو نم چیه. رهیگیاون شکل م يلبها يرو نباریپوزخند ا طرح

 نیکه ا ییزایچ هیگذشته است نه شب هینه شب نمیب یکه من م ینیریش نینه خوشم اومد ا: گهیاتاق رادمهر و م

 .دمیمدت ازش شن

 رمیو م دمیدنبالش روانه اتاق رادمهر بشم، به راهم ادامه م نکهیا يبجا.  فشیاز به اصطالح تعر شمیم خوشحال

درست . دچار مشکل شده زنمینرم افزار دستگاه کشش آرماتور همون طور که حدس م.. شگاهیسمت آزما

رو  یگوش. ادیب ریتعم يتا برا زنمیاتاقم و به پشتبان دستگاه زنگ م يتو گردمیبرم. ن من خارجه کردنش از توا

 .ناهار میآماده باش بر نیریش: گهیم. رادمهره . خورهیاتاقم زنگ م یداخل ذارمیکه م

از اتاق . دارمیرو برم فمیو ک گمیم يدونم که بپرسم باشه ا یدرست نم. نه ایدونم مادرش هنوز اونجاست  ینم

رضوانه . کنهیم يادآوریرو  ینکات یرادمهر به منش. رونیب انیهمزمان رادمهر و مادرش هم م شمیکه خارج م

و به خانم سعادت  یمنش زیکنار م ستمیا یمنتظر م. ارهیرو در م نکشیو قاب ع گردهیرو م فشیک يخانم تو

. ذارهیهم م يو چشمش رو رو ندازهیبه من م ینگاه کوتاه. شهیصحبت رادمهر تمام م. زنمیم یلبخند کم جون

و هر سه از شرکت خارج  زنمیلبخند م هیدر مقابلش . ستین یمشکل چیبهم آرامش بده و بگه که ه خوادیانگار م
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من  نیبا ماش: گهیو م کنهیرو به رضوانه خانم م. ارهیرو براش ب نیکه ماش خوادیرادمهر از نگهبان م. میشیم

 .میریم

تا  دمیاجازه م. شهیو سوار م کنهیرادمهر تشکر م. ارهیرو م نینگهبان ماش. کنه ینم یخانم مخالفت رضوانه

کردم که احترامش رو  یسع شهیمن برخالف اون هم. نهیهرجا که راحت تره بش خوامیم. رضوانه خانم سوار شه

 .نگاهش رو بخونم یبدجنس تونمیهم م نکشیع ریاز ز. نهیشیو م کنهیدر جلو رو باز م. داشته باشم

کاش . داره ییبا نگاهش قصد دلجو. کنهیم میجلو رو تنظ نهیرادمهر ا. شمیو سوار م کشمیم يخسته ا نفس

 .ندارم یبهش بگم من مشکل تونستمیم

رادمهر سفارش غذا داد و . مینزد یکدوم حرف چیشرکت بود، ه یحوال کیرستوران ش هیبه مقصد که  دنیرس تا

 .که گذشت رضوانه خانم بود که شروع به صحبت کرد یکم. مشغول شدم زیم يمن با دستمال سفره رو

 25که بپرسم چرا  نجامیا. نداره یبشنوه و صورت خوش یکیممکنه . از حرفا رو زد یلیشه خ یشرکت نم يتو -

  ؟يزد نیریسهامو به نام ش

 شیبعد به صندل. دهیخوب راپورت م نمیبیزد و گفت م يپوزخند. تعجب کرده بودکه از سوال مادرش  رادمهر

 زدم؟یبه نامش م دیبگو که چرا نبا لیدل هیشما : داد و گفت هیتک

که  یکن یدرك نم. يعشق کورکورانه غرق کرد هی يخودت رو تو. یبفهم یتون ینم: گفت يخانم جد رضوانه

 باشه؟ دینبا تیزندگ يزن تو نیا

ساکت  گهیمن به خودم قول داده بودم که د یول کردیم تیداشت با حرفاش منو اذ گهید کباریخانم  رضوانه

احترام زن من رو . که دوست ندارم رفتار کنم يجور دینذار: رادمهر زودتر از من واکنش نشون داد و گفت. نمونم

 .نینگه دار

کردم که  یتا به امروز سع. م بدجور دلم رو سوزوندرضوانه خان يحرف بعد یرادمهر دلم گرم شد ول تیحما از

از قلبم رو نشونه گرفت که  ییجا نباریا یگرفته بودم ول دهیکه در حقم کرده بود رو ناد يهر بد. ببخشمش 

 .کرد ینم دایزخمش مرهم پ

 . رمتونه از خطاش بگذ یتونه تا عمر دارم نم یبه قاتل نوه ام احترام بذارم؟ نم يخوایاز من م: گفت

 .مامان: نگران به من نگاه کرد و گفت رادمهر

قولو به خودم  نیشرکت ا يتو شیساعت پ مین نیهم. نهیاشکم رو نب گهیخودم قول داده بودم که رادمهر د به

 کردمیم يخوددار یلیخ. بلند شدم . به طرف چشمم رو مهار کردم گرفتنیکه از قلبم راه م ییاشکا. داده بودم
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 يا گهیدار د شین يرو برداشتم و منتظر نموندم تا حرفا فمیشده ک کهیت کهیبا قلب ت. که احترامش رو نگه دارم

 . صبر کن نیریش: رادمهر دنبالم اومد و گفت. بزنه

 .بمونم نجایا گهیتونم د ینم. من خوبم زمیعز: کردم و گفتم ریصورتم جاگ يو نقاب رو رو ستادمیا

 شدیاز کنارمون رد م کهیرو به چشمش زد و در حال شیآفتاب نکیه بود که رضوانه خانم عجملم کامل نشد هنوز

سکوت و مظلوم  نیبا ا. یکه بهت زدم رو داشت ییحرفا اقتیکه ل يو نشون داد يفرار کرد شمیپ کسالی: گفت

و پسرم رو  شمین چهره مظلوم نمیمن خام ا یتا دوباره برگرده طرفت ول یپسرم رو خام کن یتونست یینما

 .دمینجات م

وقت نخواستم احترامش رو بشکنم نخواستم با  چیه. کرد که چرا سکوت کردم یوقت درك نم چیزن ه نیا

پسر .  کردیکه به عشق من به دخترم شک م یزن نیهم کهیدر صورت. دار جوابش رو بدم شیصدبرابر ن ییحرفا

 . رها کرد و رفت دنبال ارزوهاش یکودک يخودش رو تو

 .ادیم نیریشعر چقدر به نظرم ش نیو ا کنمیبه رفتن رضوانه خانم نگاه م.  رهیگیم يدست رادمهر جا يتو مدست

 تو يها دست

 .من است حق

 .کف دستم بگذار حقم

ناهارمون رو  شهیم: گمیبده که با لبخند م حیرفتار مادرش رو توض خوادیهم م دیحرف بزنه شا خوادیم رادمهر

 م؟یبخور

 دایبحث ادامه پ نیا خواستیکه دلش نم دهیچشماش نشون م يبرق تو. هیراض کنمیم جادیکه ا يجو رییتغ از

 هی. هیزندگ هیرادمهر دنبال . متنفره هیکه چقدر از حاش دونمیم. شناسمیمن رادمهرم رو بهتر از مادرش هم م. کنه

حاال که رادمهر . شکسته بشن دیباموانع  نیا اام. و خم چیرودخونه بدون پ هی يمثل شناور شدن تو. اروم یزندگ

با  دیذارن؟ با یچرا نم هیبق میرو فراموش کن مونیزندگ يتو نیخواسته و من خواستم که اون اتفاق سهمگ

روبروش رو  یو من صندل نهیشیم زیرادمهرپشت م. ها رو دور کنه هیازش بخوام حاش دیرادمهر صحبت کنم با

 يدلدار نیا. دهیبه دستم م یمیو فشار مال ارهیم شیدستش رو دوباره پ. شده ننگاهش مهربو. کنمیانتخاب م

 خوامیم. رهیگیاز گذشته ها اوج م شتریقلبم با هر عکس العملش ب. همه مخصوص رادمهره یپوست ریز يها

 .رسهیخدمت با غذا ها از راه م شیکه پ ارمیاحساسم رو به زبون ب
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شروع  نکهیقبل از ا. کنهیپاهاش پهن م يو دستمال سفره رو رو کنهیتا م یلباسش رو کم يها نیآست رادمهر

 کیبوش اشتهام رو تحر. چهیپلو با ماه یباقال. ندازمیکه سفارش داده م ییبه غذاها ینگاه میبه خوردن بکن

 يالغر شد یلیخ. یبش تیتقو کمیبخور : گهیکه م ندازمیبه رادمهر و بعد غذا ها م یبا لذت نگاه. کنهیم

 .نیریش

چه اشکال داره اگه خودمون . ها کم بکنم طنتیش نیروزها رو با ا نیچه اشکال داره فشار ا. کنهیگل م طنتمیش

 رمیچه اشکال داره اگه لحظات سختمون رو فاکتور بگ م؟یکن قیتزر هیهم که شده به خودمون روح کباری يبرا

 .کنار همسرم نیریش يساختن لحظه ها يبرا

 ه؟یچ: گمیخوشرنگ رو شکار کنم م چهیتا اون ماه کشمیپلو رو به طرف خودم م یلطور که ظرف باقا نیهم

  ؟ينکنه زن الغر دوست ندار

 ست؟یطور ن نیا. جذاب تره یاما به نظر خودم زن الغر و اندام: دمیادامه م. کنهیلذت نگاهم م با

خانم  هی يحرفا برا نیا گفتیو با لحن سرزنشگر م کردیخطاب م یمنو عام دیبود شا شیچند سال پ اگه

 یاقیاالن با اشت یول! گه؟ید میخوب منم عام گفتمیو م خوردمیحرص م یمنم الک.  ستیمتشخص مناسب ن

 ادیسرزنش ز يبراوقت . گذشته شدم خوشحاله نیریبازم همون ش نکهیاز ا دیشا. کنهینگاهم م یوصف نشدن

 تیاز کم شتریب تیفیمن ک يبرا یدونیخودت خوب م: گهیم یداره وقت یبرام تازگ شیهمراه نیا یهست ول

 .یکن سالمت باش ینباش سع يو الغر یپس به فکر چاق.ارزش داره

 . کنمیم نیهوششو تحس گهید کباریو من  رهیسوالم در م ریاز ز رکانهیز

کنار  یچرب یکم در حال جدا کردن نهیکه رادمهر با طمان نمیب یو م ذارمیدهانم م ياز غذا رو با اشتها تو یقاشق

 .گوشت هاست

 خونمون؟  میشب بر -

 .نمشیبب دیبا. شهرام بعد مدت ها اومده. بدم شنهادویپ نیا خواستمیخودمم م. اوهوم -

 .از ما هم دعوت کرده. جشن داده هی بیمامان اخر هفته ترت -

 . ستیهنوز مشخص ن. ادیب شیپ يسفر کار هیامکان داره  یجشن؟ دوست دارم باشم ول -

که  ینیبیم یچه لزوم ؟یسبک کن فتویوظا کمی ستیبهتر ن: جابه جا کردم و گفتم یبشقابم رو کم يتو برنج

  ؟یخودت شخصا به همه پروژه ها نظارت کن
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 يطور نیا: گهیو م کنهیهم قالب م يتو زیم يو دو تا دستاش رو رو کنهیدستمال گوشه لبش رو پاك م با

 .درست انجام بشه زیکه همه چ خوامیم. راحت تره المیخ

 .يهم فرصت بد هیبه بق دیبا. رفته شیخوب پ زیهمه چ يهم که نبود یسال هی نیا يکه تو ینیبیم -

 .از دستم در بره يزیخوام رشته چ ینم: گهیو م وانیبه کف ل شهیم رهیو خ دهیم یرو تاب وانشیل يتو نوشابه

 .رو دوست داشتم یداشت زیهمه چ يکه رو یکنترل شهیمن هم -

اما بعد مرگ :گهیم. کنمیطور تصور م نیمن ا ایشده  نیدونم واقعا چشماش غمگ ینم. کنهیرو بلند م سرش

 . من بودم که جا زدم نیترنم ا

 .یخواستیفقط فرصت م يجا نزد -

 یو وقت يبخاطر من فرصت داد ينبود یخودت از ته دل راض نکهیبا ا. يفرصتو به من داد نیتو هم ا -

 .دمید یمتالش ينطوریبرگشتم تو رو ا

خوب  ؟يبروز بد تویتینارضا نکهیا يبجا یکنیسکوت م شهیچرا هم: گهیبم تر شده م یکه از ناراحت ییصدا با

 ن؟یریبودن و خانم بودن تا کجا ش

و دست  برمیدستم رو جلو م شه؟یم نییتع يعشق مرز يمگه برا. ایتا آخر دن: گمیو م کنمیعشق نگاهش م با

 ؟یکاراتو سبک تر کن شهیم: گمیو م کنمیم يدستش باز يبا حلقه تو. رهیگیدستم م يچپش رو تو

 ؟يخوایم نطوریتو ا: گهیو م کنهیدستم رو نوازش م یوصف نشدن یمحبت با

 .اوهوم -

 .پس چشم : گهیو م ذارهیچشمش م يرو رو دستش

ما بذر  يچقدر خوبه که با سبز شدن مشکالت، دلها. پشت سرهمم بشم يتونم مانع لبخند ها ینم.  خوشحالم

چه خوبه که به . ما بشه شتریب یکیچقدر خوبه که مادر رادمهر نتونست مانع نزد. کنهیدرو م يشتریمحبت ب

 .میفرصت دوباره داد مونیزندگ

 یزن وقت هی. ستیهم برام مهم ن هیبق ينگاه ها گهید یحت. ندارم زیچ چیاز ه یبار ترس نیا. شرکت میگردیبرم

زن  دیبا. چه خوبه که رادمهر پشتمه. ها رو داره یمتیبا کل نامال ییارویتوان رو ستهیمردش محکم پشتش با 

به  یداره دلگرم یچه لذت. مردت بهت بتداره مح یچه لذت. داره اعتماد مردت بهت یچه لذت یتا بفهم یباش

 .یشیم رونیاشتباه واقعا و هیاونم بخاطر  شه یکه پشتت خال يبه روز يوا. مردت
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گذشته روز به روز بالنده تر از  نیریش. رو به اون رو کرده بود نیام رو از ا هیشرکت روح يکردن دوباره تو کار

رفته بود  تیرادمهر مامور.بهتر شده بود  یلیرابطه ام با رادمهر خ. کردمیو من خودم کامال حسش م شدیقبل م

اش  دهیکردم ناد یمن سع یبود شرکت ول ومدهساغر ا يچند بار. شرکت رو به عهده داشتم تیریو من مد یدب

 گهیانگار اونم کم آورده بود که د. لوسش رو داشتم ينه حوصله اداها دادمیگوش م داشینه به تهد. رمیبگ

. داده بود بیکه مامان ترت يا یمهمان میرفتیم دیو شب هم با گشتیرادمهر عصر از سفر برم. شدیمزاحمم نم

هست برطرف کنم اما گفته بود که شام رو از رستوران سفارش  يکم و کسر گهصبح به مامان زنگ زدم تا ا

زودتر از  تونمیفقط گفت که اگه م. به من نبود يازیظاهرا ن. انجام کارا هم دو تا خانم اومدن يدادن و برا

. بودم لیپنج شنبه بود و تعط. که پشت سرم بود رو ببنده ییو حرفها لیدهن فام نکاریبا ا خواستیم. امیمهمونا ب

بلند  تونمیشاد و مرتب باشم تا به خودم ثابت کنم که م خواستمیم. شگاهیگرفتم که بعد مدت ها برم آرا میتصم

رو به حال اولش  شدیکه م يزیهر چ تونستمیم یول شدیمثل سابق نم زهایچ یلیبعد از اون حادثه درسته خ. شم

 .  رانیکه بعد از مدت ها برگشته بود ا یشهرام خاطرب یحت. بخاطر رادمهر بخاطر مادرو پدرم. برگردونم

 هیمهربونش  يعمق چشما يتو. شرکت شده بودم که فرصت نشد با بابا حرف بزنم ریمدت انقدر درگ نیا

 يها يبد تونهیپدر م هی یمن بد بودم ول. مدلش رو با خودم صاف کن دیبا. حلش کنم دیبا.  نمیبیم يدلخور

 .دخترش رو ببخشه

 یک نیبب يوا: گهیو م نهیبیمن رو م فونیآ يشهال خانم از تو. زنمیو زنگ رو م ندازمیم شگاهیبه تابلو آرا ینگاه

 .زمیباال عز ایب. جانم نیریش. نجاستیا

از همه  شیکم و ب. بود ممونیقد هیشهال خانم دوست مامان و همسا. رمیساختمون دو طبقه رو باال م يها پله

 .چند سال رفت و امدش رو با مامان قطع نکرده بود نیچون ا. ما خبر داشت  زیچ

و دسته  کنمیم یباهاش روبوس. کنهیبا لبخند آغوش باز م.کنمیسالم م. ستادهیدرگاه منتظرم ا يخانم تو شهال

مثل . میشیم شگاهیو همراه هم وارد آرا کنهیبا تعارف فراوون تشکر م. رمیگیم رو طرفش دمیکه براش خر یگل

 . کنمیم یسالم و احوالپرس نباهاشو شناسمیاز همکاراش رو م يدو سه نفر. شلوغه شگاهیآرا شهیهم

 يپا يچپش رو رو يپا. نهیشیو خودش هم کنارم م نمیها بش یاز صندل یکی يتا رو کنهیخانم دعوتم م شهال

 گلم؟ یکنیم کاریچه خبرا چ. نمتیبیخوشحالم که م یلیخ: گهیو م ندازهیراست م

 اقا خوبن؟ دختر نازت ساره؟ یعل ن؟یشما چطور. خوبم شکر خدا  -

 ؟یگل هیبرنامه امروزت چ نمیخوب بگو بب. يخوشحال شدم که اومد یلیخ. میما خوب -
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 .فکر کنم نینیبچ دیرودوباره با میدکور کل تشیواقع: گمیو م خندمیم

 .دمیهست که اصال به خودم نرس یسال هی: گمیم.  ادیحرفم لبخند به لبش م از

 .ایرو بده من و همراهم ب تیپس مانتو و روسر: گهیو م شهیم بلند

 .رمیم ونیالسیو من به اتاق اپ کنهیم زونیرو آو لمیوسا

رنگ و مرتب شده ام فوق  یبلوط يموها. کنمیم رتیح نمیبیم نهیآ يو خودم رو تو شهیکارم تموم م یوقت

هرچقدر گفته بودم که . بود دهیچیمدل ساده موهام رو پ هیمخصوصا که شهال خانم .ادیم دمیالعاده به صورت سف

 نیاول. زنمیکه کردم لبخند م يرییتغاز  یراض. گوش نداده بود کنمیمختلطه و من شالم رو باز نم يها یمهمون

 رییتغ نیاما االن با ا. خودش رو داشت یعیسالها موهام رنگ طب نیتمام ا يتو کردمیبار بود که موهامو رنگ م

شهال خانم که خودش .  کشمیکوتاه و پهنم م يبه ابروها یدست. در حق خودم ظلم کرده بودم کمیبه نظرم 

 ؟يچطور شد: شخصا کار رنگ و صورت منو انجام داده بود گفت

 . ستتون درد نکنهد یعال -

 ؟یهست یصورتت راض شیاز آرا -

 .شهال خانم یمرس. و گرم میمال خواستمیهمون طور که م. خوبه یلیخ -

 .يبه زحمت افتاد یلیممنون خ: شدم و شهال خانم رو بغل کردم و گفتم بلند

 . زنهیبه گونم م ينداشت و بوسه ا یقابل گهیخانم م شهال

مهمون : گهیم ارمیکارت عابرم رو که در م. تا حساب کنم  زشیسمت م رمیو م کنمیسرم م مویو روسر مانتو

 .جون نیریش یمن

 . امکان نداره شهال خانم: گمیم ناراحت

تو هم مثل ساره . یمهمون من نباریا. شده ادیلطف شما شامل حال من ز: گهیو م کنهیبا اصرار دستم رو رد م اما

ارزش  ایدن هیبرام  نمتیشاد و سرحال بب نکهیهم. نجایا يخوشحالم که امروز اومد یلیخ. يزیعز یلیبرام خ

 .داره

 . کنمیلطفش رو هم فراموش نم یکنم ول ینم ياصرار گهید.شهیکه همه حرفهاش از ته قلبش زده م دونمیم

و صفحه رو  زنمیصفحه لبخند م يعکس رادمهر رو دنیبا د. خورهیزنگ م میگوش رونیب زنمیکه م شگاهیآرا از

 ؟يدیرس: گمیو م کنمیسالم م ادیز يبا انرژ. کنمیلمس م

 .يشما نبود یهست اومدم خونه ول یساعت هی. سالم -
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 .رسمیم گهیربع د هیراهم تا  يمن تو -

 .زنگ زده يشهرام دو سه بار. میتا بر اطیح يتو امیم يالزم ندار يزیاگه چ. من آماده ام . باشه -

 سر راه بخرم؟ يالزم ندار يزیشما چ. منم آماده ام  -

 .شلوغه ابونیخ کمیتصادف شده بود  هیجان فقط مواظب باش سرکوچه  نیرینه ش -

 .نمتیبیخونه م يجلو. چشم -

 .جان نیریش: گهیخدانگهدار نگفتم که م هنوز

 .بله گمیم

 .شمینگران م يطور نیا. سر کوچه امیمن آروم م -

 .افتم یو راه م گمیم يبه لب باشه ا لبخند

 شمیو من متوجه نم رسنیاز راه م رکشانیدو تا آمبوالنس آژ. همون طور که رادمهر گفته بود شلوغ بود ابونیخ

 .شهیحالم دگرگون م شنومیاما هر موقع که اسم تصادف رو م. کننیکه چند نفر مصدوم رو سوار آمبوالنس م

 .گهیم یسالم آروم. شهیو سوار م کنهیدر رو باز م رادمهر

 رهیطرف رادمهر که متوجه نگاه خ گردمیبرم.  رمیگیم نیبردار لمیکه راهو بند آوردن و مشغول ف یاز جمعت نگاه

 .شمیو خاصش به خودم م

: گمیدستپاچه م. ادیبرام نم یحرف. نمیبیصورتش م يرو رو تیلبخند رضا. تعجب کرده رییتغ نیاونم از ا حتما

 .کردم رییتغ یلیخ

 .يخوب شد یلیخ. اوهوم -

 سفر خوب بود؟. رفتم  ادمیانقدر شوك شدم که : گمیطرفش م رمیگیشده دستم رو م هول

 .يکردیم میاگه شما هم همراه شدیبهتر م: گهیو م دهیدست م باهام

. فتمیو راه م کشمیم رونیدستم رو از دستش ب. يپشت سر نیبا بوق ماش. کننیته دلم قند هوارتا اب م بازم

. کنمیدر رابطه با کار م يهم اظهار نظر یو گاه دمیبا دقت گوش م.  گهیکه بسته م يو قراردادرادمهر از سفر 

 . باهاش مشارکت کنم کنهیباهام صحبت م یکه دوست داره وقت دونمیم

رو  ییبایکه لباسم توشه رو از عقب بردارم که رادمهر پاکت ز یساک خوامیم. کنمیرو پارك م نیکوچه ماش يتو

 .بپوش نویا ياگه دوست دار: گهیو م دهیبه دستم م
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 یلباس و پارچه رو ب يرنگ نقره ا یول شمیاز طرح لباس متوجه نم يزیچ.  کنمیپاکت رو باز م يال خوشحال

 .پسندمیم تینها

 .زمیعز یمرس: گمیو م زنمیلبخند م قدردان

 .شهیم رمونید: گهیوم کنهیساعتش اشاره م به

 جانیشاعبه قلبم رو به ه یمحبت ب نیلباس هم نیهم یچطور ابراز عالقه کنه ول ستیمن بلد ن یخی مرد

 . ندازهیم

 رهنشیپ.  ينقره ا رهنیو پ یکت و شلوار مشک. کنمیو تا به من برسه تازه به لباسش دقت م میشیم ادهیپ

 ستیاگه مردم بلد نداره  یتیچه اهم. لباسهامون دنیخر يزمان گذاشته برا یعنی نیهمرنگ لباس منه و ا قیدق

 . فههیمهم منم که زبون دلش رو م. ارهیعشقش رو به زبون ب یزبون

لبخندم رو دست و . زنهیو لبخند م شهیم قیصورتم دق يو تو گردهیبرم.  کنمیرو دور بازوش حلقه م دستم

دو خانم . شدن دهیکنار حوض چ ییبایبا نظم ز زهایم. ستین اطیح يتو یکس.  پاشمیدلبازانه به صورتش م

.  ادیما اشک به چشمش م یکینزداز . نهیبینفر مامان مارو م نیاول. میشیوارد خونه م. خدمتکار مشغول کارن 

 یشونیبه پ يمامان بوسه ا. کنهیسالم م.  رهیبه مامان داشته جلو م شهیکه هم یو لطف خاص یرادمهر با مهربون

 .فظتون کنه مادرخدا ح. نیخوش اومد یلیخ: گهیو م زنهیرادمهر م

 .مامانم یعشق من: گمیو م فرستمیبراش م يهوا بوسه ا يتو

 . نیبرم براتون اسپند دود کنم چشم نخور: گهیو م شهیم ریمن اشکش سراز رییو تغ یسرحال از

اسپند برام دود کن پشت  هی گمیمن از صبح م. دست شما درد نکنه خان جون : گهیکه م ادیشهرام م يصدا

 .اره يزرنگ شد دینوبت که به داماد و دخترت رس یول یگوش انداخت

صبر  کمیپسرجان  کنمیتو هم دود م يصد بار نگفتم نگو خان جون؟ برا: با چشم غره به شهرام گفت مامان

 .داشته باش

 . مینیکه بش کنهیدعوتمون م. کنهیو سالم م دهیو با من و رادمهر دست م ادیجلو م شهرام

 .اطاقم لباسم رو بپوشم رمیمن م :گمیسمت اتاقم و م رمیم

 بابا کجاست؟ یراست: گمیطرف شهرام و م گردمیبر م.  دهیتکون م يسر رادمهر

 .رفته استراحت کنه. خسته بود کمی. اتاقه يتو
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 کنهیکه رادمهر تشکر م چرخونهیاول دور سر رادمهر م. رونیب ادیکه مامان با اسپند از آشپزخونه م گمیم يا باشه

بچرخون مادر  شتریسر من ب يباال: گهیو م کنهیکه شهرام خودش رو لوس م نمیبیم. طرف شهرام رهیبعد م. 

 .زننیچشمم م یامشب دخترا کل دونمیتوپتم بخون که م يمن چند تا از اون دعاها

 .چشم بد ازت دور پسرم: گهیبالبخند م مامان

 .چشم حسودات کور. مادر  ینیغم نب شاهللایا: گهیو م دهیسمت من و دور سر من تاب م ادیم بعد

 . فدات بشم مامان من: گمیو م زنمیبه گونش م يا بوسه

لباس رو که از پاکت در .که رادمهر داده رو امتحان کنم یاتاقم تا لباس يتو رمیاشپزخونه م يتو رهیکه م مامان

من دوخته  يانگار برا. زنمیتن م يفور. رومه رو دوست دارم شیکه پ یکیکت و دامن ش.شمیذوق زده م ارمیم

از  یراض. کنم یابیتنم ارز يلباس رو تو ونمتا بت دمیخودم رو به چپ و راست تکون م نهیآ يتو يچند بار. شده

 .امیم رونیب شمیلباس و آرا

بابا  خوامینم کنهیم یخودش رو ط يصعود ریداره س زیحاال که همه چ. به بابا بزنم يسر هیاول  رمیگیم میتصم

 .شمیو آروم وارد م زنمیدر اتاق رو م. باشه ازم دلخور

. نمیشیتخت کنارش م يآروم رو. که خوابه فهممیمنظمش م ينفس ها ياز صدا.  دهیتخت دراز کش يرو بابا

 يرو شهیم قینگاهم دق. نمیشیاروم م یلیخ نیکنه بخاطر هم دارشیشدن تشک تخت ب نییباال پا ترسمیم

 ریبا حسرت به پ. نبود دیسف کدستیقبال موهاش . نبود يکنار چشمش خبر زیر يها نیچ نیقبال از ا. صورتش

 تینهایدلم ب. داد يشتریبابا سرعت ب يریمن ،به پ کسالی نیکه داغ ا گذرهیو از ذهنم م کنمیشدن بابا نگاه م

 یاحترام یچطور تونستم اونروز بهش ب. شهیشه مانعم م داریمبادا ب نکهیترس ا یول کنهیلمس دستهاشو طلب م

  ؟ییتنها کسالیچطور اون حرفا رو زدم و مجازاتم شد . کنم

 .رو ناراحت کردم مینیزم يکه فرشته ها يبه گذشته و روز زنهیم يزیگر ذهنم

مدام فشارم . بود شهیداغ دلم تازه تر از هم یهفته از مرگ ترنمم گذشته بود ول هی.  کردمیم ریس يناباور يتو

اتاق ترنم نشسته بودم و  يتو. رو داشتم یبزنم نه تحمل حرف زدن با کس يزیبه چلب  تونستمینه م. فتادیم

عروسک . رو برگردونه دونمی یکی خواستمیو از خدا م کردمیم هیگر يها يها. عروسکهاش رو بغل زده بودم

 .خوندمیو براش شعر محبوب ترنم رو م دادمیبغلم رو مثل گهواره تکون م يتو

 رحمانهیبودم که چطور مادرش ب دهیشن. بودم دهیمادر رادمهر با رادمهر رو شن يناخواسته صحبت ها شبید

 ریگفته بود غ. من مادر قاتل بچه سه ساله خودمم. گفته بود من قاتلم. گفته بود که من مسبب مرگ ترنمم
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بودم  دهیدو. دونستیهم منو قاتل م اوردیدونم چرا هم اسم غفلت م ینم. دخترم رو کشتم اونم با غفلت يعمد

به  یگاه. کردمیم هیلحظه گر نیتا هم. مزاحمم نشه یاتاق ترنم و در رو از پشت قفل کرده بودم که کس يتو

گوشم  يانصافانش تو یب يحرفها. شدمیم ونهیداشتم د. کردمیخودم، خودم رو تبرئه م یو گاه دادمیاونا حق م

چند . که کنارم بود همراه بابا رفته بودن خونه مدت  نیمامان بعد ا.زدیم شیات شتریو دلمو ب نداختیم نیطن

خودم خلوت  يخودم با ترنم و خدا ییتنها يتو. از اشناها از راه دور اومده بودن و قرار بود خونه بابا بمونن ينفر

دلخور و ناراحت  ازش. کردیکه اسم منو زمزمه م ومدیرادمهر از پشت در م يصدا. کرده بودم که در اتاق زده شد

تنها  خوامیم: گفتم. بزنه و سکوت کنه یاجازه بده مامانش هر حرف نکهیتوقع داشتم ازم دفاع کنه نه ا. بودم 

 .باشم

 .نیریکه محکم تر از قبل اسمم رو صدا زد و گفت درو باز کن ش دمید

رو  یعروسک خرس.  میقبل يبرگشتم سر جا.قفل چرخوندم يرو تو دیسست رفتم سمت در و کل يقدم ها با

دلم . شده شهیتر از هم دهیکه خم دمید. رادمهر وارد اتاق شد. سر عروسک گذاشتم يبغل زدم و چونم رو رو

که برخالف حرف  نمیبچشماش ب يدوست داشتم تو. دوست داشتم رادمهر دل به دل من بده. خواستینوازش م

جز  دمیکدر د ياون چشما يصورت شکسته تو اون يتو زیاما همه چ. من اعتقاد داره یگناه یمادرش به ب

خورد و  زیل واریکه کنار د دمید. صورتم يچشم از صورتش گرفتم و اشکم بازم راه گرفت رو وسیما. اعتماد

 ؟يکرد هچ نیریش: حرف زل زد به صورتم و گفت یب. نیزم ينشست رو

 يخسته بود: گفت رحمانهیب. کرد يها يدلسوختم وادارم به ها. قلبم شعله گرفت يدوباره تو شیحرفش آت با

 ؟يچه کرد مونیبا زندگ یدرست ول يکم آورده بود. درست

  ؟يچرا ساکت شد ؟یگ ینم یچیچرا ه: صداش باال تر رفت و گفت تن

پشت سرت  وارید نیکه پشت ا يدیم ییحق رو به همه اون ادم ها: کرد و گفت یها خنده عصب وونهید مثل

 نه؟ گنیکه حق م یدونیم. زننیحرف م

زنم  يکه رو یبار اسم قاتل ایدونم داغدار دخترم باشم  ینم. شنومیرو م شونیرکیز ریز يروزه دارم حرفها چند

 گذاشتن رو به دوش بکشم؟

 یعنی. دونموی یکیتهمت فرزند . به من زدن يتهمت بد. من هزار برابر بود  يبرا کردیکه رادمهر حس م يدرد

 سنگدل باشم؟  نقدریا تونمیمن م کردنیهمه فکر م
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تو تنها  یمقابله با من ول يبرا شدنیارتش م هی ایکاش کل دن کنمیو با درد زمزمه م دمیبه رادمهر م نگاهمو

 .يکنار من بود

از  یچطور باورت کنم وقت ؟يروز قبلش اون حرفارو بهم زد یچطور کنارت باشم وقت: گفت یشد و عصب بلند

تحملت  گمیمن م یحواست پرت شد ول یگیم. يغفلت کرد یگیده؟ متحملت تموم ش یکه گفت دمیزبونت شن

پس تو . خترمونتو شد از دست رفتن د يو ناشکر يتاوان ناصبور. نیریش يتمام شده بود که غفلت کرد

 .فقط و فقط تو. يمقصر

 ریغ نیمن باعث مرگ ترنم بودم و ا. دادمیبهش حق م زدیکه حرف م یتمام مدت يتو. به رادمهر دادمیم حق

 .شد کتمانش کرد یبودم و نم یمن ناخواسته باعث از دست رفتن اون همه خوشبخت. قابل انکار بود

روم  يبود که جلو یزمان یاما مرگ واقع. رادمهر يبا حرفا شدمیفقط ذره ذره نابود م. از خودم نداشتم یدفاع

 یتا وقت دیشا ؟یدونم تا ک ینم. نیریش رمیمن دارم م: که خشمم همراهش بود گفت ینیزانو زد و با غم سنگ

طور مجازات شدن  نیتو ، ا يسهل انگار جهینت دیو شا رمیم. امیکه افتاده کنار ب یبتونم با خودم و اتفاق

 .هردومون باشه

نه  گهید. یشیم یخال يدیچشم برهم زدن از دست م هی يرو تو زتیهمه چ ینیبیو م یکنیکه نگاه م یوقت

 رهیکه رادمهر از اتاق م نمیبیم. کنمیمثل مسخ شده ها به روبرو نگاه م. يانجام بد يکار یتونینه م يدار یحرف

 . رونیب

 . که رادمهر منو طرد کرده نداختیذهنم اکو م يحرف تو نیفقط ا. توان بلند شدن نداشت پاهام

 . شده یمتوجه نشدم چ گهیرفت و د یاهیس چشمام

هم  يچشمم رو رو. نشسته بود یصندل يامان کنارم روم. اتاقم يتخت تو يرو دمیکه باز کردم د چشم

. باورش برام سخت بود . منو طرد کرده بود رحمانهیاومد که رادمهر ب ادمی. افتاده یچه اتفاق ادیب ادمیگذاشتم تا 

به دست برام دعا  حیبه مامان که تسب وچشمم رو باز کردم . نییقطره اشک گوشه چشمم سر خورد و افتاد پا هی

دست . رو از نگاهم خوند صالمیانگار است. بلند شد و اومد کنار تخت . بازم شد يمتوجه چشما. نگاه کردم کردیم

 مادر؟  یخوب: موهام و گفت يو رو یشونیبه پ دهیکش

باور نبود رادمهر بعد ترنم . اومدن نییپا يشتریبا سرعت ب يبعد يحرفش بغضم رو شکست و قطره ها نیهم

بلند  دیبا یول رفتیم یاهیچشمم س.بلند شدم . بوده ایرادمهر همه توهم و رو يرفهاح دیشا. سخت بود یلیخ
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من  یکه بخوابم ول کردیمامان اصرار م. باال دمیدستم رو به لبه تخت گرفتم و با زحمت خودم رو کش. شدمیم

 .مامان ادیرادمهر کجاست؟ بگو رادمهر ب: دست پاچه و مضطرب به مامان گفتم. شدمیبلند م دیبا

رادمهر . نکن مادر يطور نیا: و گفت هیگر ریکرده بود خودش رو نگه داره زد ز یکه تا اون لحظه سع مامان

 .انیاالناست که دوتاشون ب. بابات رفته باهاش صحبت کنه. ادیم

اقل ال. نداره یبرگشت گهیرفتن رادمهر د دیفهمیبچه دو ساله هم م هیکه  کردینامطمئن جمالتشو ادا م انقدر

بالشت رادمهر . سرم رو برگردوندم طرف پنجره. دمیو دوباره دراز کش نییسر خوردم پا. نداره یاالن برگشت

 . بالشت خفه کردم ینرم يتو رو میگر يها يبالشت رو بغل زدم و ها. خودش نبود یدرست کنارم بود ول

سوگ عشق  ایکنم  هیترنمم گر يرادونستم ب ینم. بودم دهیمن دو تا داغ د یداشت آرومم کنه ول یسع مامان

 رفتم رو بخورم؟

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

. بودم يداریخواب و ب ونیم. آرامبخش بخورونه تا به خواب برم هیکردم که مامان مجبور شد بهم  هیگر انقدر

رادمهر رو  يبعد صدا هیچند ثان. ازم شهیکه داره دور م دمیو م دمیشنیمستانه ترنم رو م يخنده ها يصدا

و من  رنیهر دو م. راه گرفته ترنمکه خالف جهت  نمیبیم. ندازهیذهنم اکو م يجمالتش تو نیو آخر شنومیم

 .شنون یصدام رو هم نم. رسمیبهشون نم کنمیو دستم رو دراز م زنمیم غیهرچقدر ج

راه  میشونیاز پ زیر يعرق ها. شمیمحض بود جدا م قتیو حق میدیکه م یبسته شدن در اتاق از کابوس يصدا با

 . حتما تا االن بابا برگشته.  شمیبلند م یبه سخت. کنمیم یبه شدت احساس ضعف و تشنگ. نییپا گرفتن

سمت  شمیم دهیکش. فقط نور بالکن طبقه همکف روشنه. و سکوته یکیتار يهمه جا تو. کنمیاتاق رو باز م در

که همه از گفتن  تیموقع نیا يتو یول ستمیخوام که گوش با ینم. ادیصحبت مامان و بابا م يصدا. بالکن

 .است نهیگز نیبهتر ستادنیگوش ا نیفرار قتیحق

 .کرد یتاب یب یلیخ د؟یبه زور آرامبخش خواب: گهیکه م شنومیمامان رو م يصدا

 .  یصندل يرو نهیشیو م کشهیم ياه بلند بابا

 نشد نره؟ یشد راض یچ: گهیم مامان

 .هر دو بهتره که بره يگفت که برا. باهاش صحبت کردم یلیخ. نه -
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 .همش به فکر خودشه. کجا به فکر دختر منه.  کردیبچم عصر داشت دق م -

 .که زد بهش حق دادم ییبا حرفا. طور نگو خانم نیا -

 که دخترت رو ول کنه بره؟ يبهش حق داد -

 يغلطه چه کار يدونستم چه کار یچند روز بهم فشار وارد شده بود که نم نیانقدر ا.  دمیبابا رو نشن جواب

اصال من خودمم به رادمهر حق . آره همه حق دارن منو ول کنن برن: در رو با ضرب باز کردم و گفتم. اشتباست

حتما شما هم . من دخترمو کشتم. تلممن قا. مشکالت من مال منه. دمیبه شما هم حق م. که ترکم کنه دمیم

 . نیاریبه زبون نم یول نیکنیفکرو م نیخودتون هم شیپ

 یلیحرف بابا خ. آخر  میمن زده بودم به س یآرومم کنه ول خواستیم. کرد بغلم کنه یو سع کیاومد نزد مامان

تحملم  يورا گهید ياعتماد یب نیا یجبهه من باشن ول يال اقل بابا و مامان تو کردمیم الیخ. بود نیبرام سنگ

دلش برام  یکس چیه خوامینم گهید. دیبر ونهمت دیبر: اومده بود پس زدم و گفتم شیدست مامان رو که پ. بود

 .خوام شما ها رو هم داشته باشم ینم گهید. بسوزه 

بابا که تا اون لحظه با سکوت . اصال واکنشام دست خودم نبود. کردمیم فیجمالتو پشت سرهم رد هیگر با

 یردم چشمشو نمک تیکه من ترب يدختر ه؟ینطوریکردم ا تیکه من ترب يدختر: بشم گفت یگذاشته بود خال

اون موقع که . رهید النحرف زدن و اعتراض ا يبرا. کنه ینم یاحترام یبه مادرش ب. بنده دهنشو باز کنه

که درست  ياون روز. يباعث حال و روز االنت شد يدیتنه همه مشکالتو به دوش کش هیو  يسکوت کرد

 . يباعث تفکر االن شوهرت شد يبه شوهرت زد يسرد يو حرفا يدیمثل االن به انفجار رس

در رو باز . سمت در دمیدو. اون لحظه کر بودم يتو یول گفتیبابا درست م. من طرد شده بودم. داغدار بودم  من

 زیهمه چ ياالنم خودم تنها پا. من حماقت کردم. باشه من اشتباه کردم: و گفتم رونیکردم و اشاره کردم به ب

 چیبه ه. کنمیم ياز دست رفتم سوگوار یندگز يخودم تنها برا. خورمیرو م خودم تنها غصه دخترم. ستمیا یم

 . ندارم يازیکسم ن

 .میبر: تکون داد و رو به مامان گفت يبا تاسف سر بابا

 . شهیم مونیفردا پش گهیم يزیچ هی. ستیاون االن حالش خوب ن: با التماس به بابا گفت مامان

 يآماده شد رونمیب. طرف مقابلت چقدر برات ارزش قائله یفهمیته که مسخ يتو لحظه ها: بابا با تشر گفت اما

 .میتا بر ایب
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 اریاخت یکنار در نشسته بودم و ب. برگشت فشیبعد با چادر و ک قهیبا اکراه رفت سمت خونه و چند دق مامان

بد برخورد . بودم که اشتباه کردم دهیاز انفجارم گذشته بود فهم قهیاالن که بابا رفته بود و چند دق. ختمیریاشک م

 . کردم

 . دخترم ستیدرك کنه حالت خوب ن دیبا زنمیباهاش حرف م: کنارم نشست و گفت مامان

 بذارمتو برم؟  يچطور: با گوشه چادر اشکاش رو پاك کرد و گفت بعد

 .مراقب بابا باش. برو به فکر منم نباش: چادر فشار دادم و گفتم يرو از رو دستش

که باعث کدورت بشه  نیگیم يزیچ هیچرا  نیخوایرو انقدر م گهیشما که همد: شدت گرفت و گفت شیگر

 .مادر

 .رهیو م بوسهیرو م صورتم

 . کنمیو غم رو حس م ییتازه اوج تنها بندمیکه پشت سرشون م درو

ساعت بعد ژاله اومد  میدرسته که ن. سخت یلیسخت بود خ. از رفتن بابا و مامان پناه بردم به اتاق ترنمم بعد

من نفهم خودم باعث شده بودم . خواستمیشوهرم رو م تیمن محبت و حما. خواستمیمن رادمهر رو م یول. خونه

 .که محبت پدر و مادرمم از دست بدم

که  يتحمل کردن خونه ا گهید. سپردم یخودم رو به فراموش. نتونستم با بابا حرف بزنم یبعد از شرمندگ يروزا

الحق . خودم رو مجازات کنم ییتنها يرفتم کرج تا تو. سخت بود نداختیترنم و رادمهر م ادیش منو هر گوشه ا

به مامان گفته بود که حق نداره منو  بابا. بر اومدم کسالیاون  يخوب هم از پس مجازات خودم تو یلیکه خ

من اشتباهم رو . میدور نیا نکردم مستحق یمتوجه اشتباهم نشدم و عذرخواه کهیگفته بود که تا زمان. نهیبب

با عذاب دادن خودم، خودمو  خواستمیم یول رفتمیهم پذ رونیکه بابا از در زد ب يهمون لحظه ا. بودم رفتهیپذ

 .مجازات کنم

 یژاله خبر داشتن، هم مواقع قیهم از حال و روزم از طر یو مامان در ظاهر ارتباطشونو با من قطع کردن ول بابا

 .کردیرو برطرف م امیو کم و کسر زدیکه نبودم مامان بهم سر م

*** 

 .باباجان ییتو نیریش: گهیم.کنهیبا فشار دستام، چشمهاشو باز م. بابا يسمت دستها رهیناخودآگاه م دستم

 .آره: گمیو م زنمیبه دستش م يا بوسه

 ؟ هیچه کار نیا: گهیو م کشهیرو م دستش
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 .صدبار هم دست و پات رو ببوسم کمه بابا: گمیو م کنمیت نگاهش مبا محب. نهیشیو م شهیم بلند

 چوقتیه گهید. دستتو بده بابا: گمیم. دستش رو بکشه کنهیم یکه سع رمیگیدستم م يدستش رو تو دوباره

 .کنم یدستتو رها نم

دختر  دونمیم: گمیچشمم جمع شده م ياشک تو. کنهینم یمقاومت گهیچون د گذارهیم ریحرفم روش تاث انگار

 نه؟ یبخشیمنو م یکردم ول تتیاذ یلیخ دونمیم. بودم برات يبد

چند وقته حسرت به دلم مونده  یدونیم: گهیو م کارهیموهام م يرو يبوسه ا. زنهیبابا هم مثل من برق م چشم

 نم؟یریش یباهام حرف بزن يطور نیو ا ییایبود که ب

منو . ببخش باباجان: گمیبغلش و م يتو کنمیودمو پرت مخ. خودم یانصاف یهمه ب نیاز ا ادیبه درد م قلبم

که دل پدر مهربونمو  دمیفهم. کردم یکه چه غلط دمیفهم رونیب يکه از در خونم زد يهمون روز. ببخش

 .حقم بود دنایزجر کش نیا ییتنها نیبابا ا یشکستم ول

 .نیریش: حرفم منو از خودش جدا کرد و ناباور گفت نیبا ا کردیکه داشت کمر رو نوازش م بابا

 دیبا یوقت یساکت موندم ول زدمیحرف م دیکه با یمن موقع. تو درست بود يحرفا. بد کردم بابا: دادم ادامه

 .بدم تاوان دادم بابا یمن بد کردم ول. اون حرفا رو زدم کردمیسکوت م

 يمنم روز. يزدیباهام حرف م يومدیکاش همون روزا م :گهیو کنار گوشم م کشهیدوباره منو به اغوش م بابا

 .کنه ينطوریصبور و مهربونم ا نیریتوقع نداشتم ش. از خونت داغون شدم رونیکه زدم ب

 .داغون بودم. رادمهر ولم کرده بود. بودم بابا دهیداغ د -

اگه االنم باهاش . نکردم دییوقت کارشو تا چیه یول دمیمن گفتم که بهش حق م: گهیو م کشهیم یقیعم آه

 .کرد نکارویتونم ببخشم که در حق دخترم ا ینم. نهیبخاطر هم نمیسرسنگ

. کننیهمه اشتباه م. نباش بابا نیسرسنگ: گمیو م کنمیدو تا دستاش رو چفت دستام م یول رمیگیبابا فاصله م از

به . اونم اشتباه کرد فتاد؟یاتفاق م نیا ذاشتمینم نیماش ياگه ترنمو تنها تو. کردمیخود من اگه اون اشتباهو نم

ببخش تا منم . نباش بابا نیپس سرسنگ.  ادیکنار ب شکه بتونه بره تا با خود دنیدیقول خودتون به اونم حق م

 شهیم یول شهیپاك نم چکدوممونیاشتباه ه. میرادمهر برگشته که با هم اشتباهاتمونو جبران کن. آروم بشم

 .جبران کرد

خوشحالم که . بزرگت کرده یلیاتفاقات خ نیا. بابا يبزرگ شد یلیخ نیریش: گهیو م کنهیبا محبت نگاهم م بابا

 .ادیمهربونم دوباره داره به خودش م شهیدختر هم نمیبیم
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 .نیریکارو نکن ش نیا گهید: گهیکه م بوسمیو م ارمیدستش رو باال م دوباره

 .شم باباچ: گمیو م زنمینگاه شماتت بارش لبخند م به

 .دنیکار دارم و آقا گرفتن خواب یکل: گهیو م کنهیکه با غرغر درو باز م شنومیمامان رو م يموقع صدا همون

 .کارا که تمام شده بود خانم: گهیبابا م.  میخندیم کنهیو بابا به مامان که متعجب نگاهمون م من

توقع نداشت که . نهیبب کیقدر نزد نیتوقع نداشت من و بابا رو ا دیشا. ومدهین رونیهنوز کامل از بهت ب مامان

 .انتخاب کنم ییگرد و غبار زدا يمن امروزو برا

 .ششیبرو پ. سالن نشسته  يشوهرت تنها تو: گهیکه مامان م شمیم بلند

 ست؟ین ششیمگه شهرام پ -

.  يانبار يرو ببر بذار تو هیچهارپا ایب: گهیبعد به بابا م. رو حرف من حرف نزن دختر: گهیو م رهیم يغره ا چشم

 يوا: گهیو م زنهیکه با خودش حرف م نمیبیسمت در و م رهیبعد م. انیمهمونا م گهیاالن د. وسط راهرو گذاشته

 .که چقدر کار دارم

 ؟يگلبو خانم هنوز که خودت آماده نشد: گمیو م شمیو همراهش م شمیم بلند

 .هنوز کار دارم مادر -

 .بهت برسم کمی میبر ایب. خوب و آماده بود زیمن که اومدم همه چ: گمیو م کشمیرو م دستش

 شونمشیم. پوشهیمامان لباسش رو م. زنهیبه رفتن ما لبخند م تیبابا با رضا. اتاق يتو میریصارا من م با

 .میمال یلیخ. جان مادر نیریش: گهیم. به سر و صورتش بکشم  یدست هیتا  نهیآ يروبرو

 .گلبو جونم دونمیخودم م: گمیو م زنمیبه اصرارش لبخند م. ادیخوشش نم ظیغل شیاز اراکه  دونمیم

ها  یدختر دبستان: گمیبا لبخند م. رژ کمرنگه هیکرم و  هیکنم  ادهیصورتش پ يرو دهیکه اجازه م یشیآرا کل

 .مامان کننیم شیتو آرا شتریهم ب

االن . کنن ینم رییآدماهم تغ. دخترم ومدی یمن از اول خوشم نم: گهیم کنهیرو سر م يطور که روسر نیهم

 . شمیاز خجالت آب م شهیکه لپم سرخ م کمی

 .مامانم برم يایقربون حجب و ح: گمیبوسم و م یرو م لپش

 .دنیمهمونا رس. شوهرت  شیبرو پ: گهیو م شهیمامان هول م. ادیدر که به صدا درم زنگ

. رادمهر با بابا مشغول صحبتن.  ییرایپذ يتو رمیم. هیعال زیهمه چ. کنمیخودمو چک م گهید کباری نهیآ يتو

 .روابطشون با هم خوب شده میزندگ زیکه دوتا مرد عز شمیخوشحال م. شونیاز همصحبت شمیخوشحال م
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برق . زنهید مو رادمهر لبخن کنهینگاهم م تیبابا با رضا. نمیشیمبل م يو کنار رادمهر رو شمیبابا رد م يجلو از

مهمونا اومدن بهتره : گهیو م رسهیمامان از راه م. ادیو روحم به پرواز در م زنهینگاه هر دو موج م يتو نیتحس

 .اطیتو ح میبر

 .اطیح يتو میریاستقبال از مهمونا م يو برا میشیبلند م یهمگ

ازاردهنده  ياز نگاه ها يخبر. داشتن یخوب یلیهمه برخورد خ. کردمیبود که فکر م يزیبهتر از اون چ یمهمون

من  لیخوب بود که فام یلیخ. خوبه زیکردم که نشون بدم همه چ یچهره داشتم سع يرو يبا لبخند. نبود

 يخار به پا هیخواد  ینمدلش  لیمهربون فام شهیهم نیریکه ش دونستنیحداقل م. شناختن یرو م نیریش

. زدیجمع موج م يسن باال ينگاه زنا يترحم تو یگاه. گرشیرسوندن به پاره ج بیبره چه برسه به آس یکس

 .شده بود ينگاه هم عاد نیمن ا يبرا

و  شدیپخش م میآهنگ شاد مال هی. نبود یغرب يها یقیاز رقص و موس يما خبر یخانوادگ يجمع ها يتو

 بایز يزن ها محجبه ول با لباس ها. براش گذاشت یاسم دور هم شدیم یبه نوع. یدسته جمع يگفت و گو ها

 فیحرف ها و تعر. جمع جوون تر ها از سن باالها جدا بود. دنیپوش یم یبودن و مردها هم کت و شلوار رسم

اما جوون تر ها دنبال .  گفتنیبزرگترها از خاطرات خودشون م. جذاب نبود گهیگروه د يکدوم برا چیه يها

 . دست بودن نیاز ا ییجوك و سرگرم شدن ها

همراه  شتریدو بار ب یکیدرسته . شناختن یاکثرا رادمهر رو م. میو رادمهر هم وارد گروه جوون تر ها شد من

با رادمهر اشنا  مونیمراسم عروس يتو شیکم و ب یول میها شرکت نکرده بود یجور دور هم نیا يرادمهر تو

 . شده بودن

من و رادمهر فقط . دنیخندیو همه م کردنیم یمزه پرون یگاه نیب نیو پسرها مشغول حرف بودن و ا دختر

: بود توجهش رو به ما داده بود گفت يا قهینسترن دختر خاله ام که چند دق. میشنونده بود شتریو ب میساکت بود

 .کنن با ما ینم یاحساس راحت ادیز نکهیدکتر مثل ا يجان ، آقا نیریش

 .رادمهر جان معموال کم حرف هستن: مرادمهر نگاه کردم و با لبخند گفت به

 . برم یجمع لذت م ياز صحبتا: هم مودبانه جواب داد رادمهر

 .نیریبگ هیکنم روح فیتعر يزیچ هی: دست داشت رو به خانوما گفت يکه هنوز جمع رو تو شهرام

 یچیپ یچهارساعت سمبوسه م يدار یچه حس: گهیبه زنش م يمرد هی: کردن که گفت قشیهمه تشو دخترا

 خورمش؟یم قهیدق هیمن تو 
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 .نیشهرام گفت صبر کن. مردا به خنده افتادن همه

 .کنمیساعت تو بازار خرج م هیمن پولتو تو  یکنیماه کار م هیکه تو  یهمون حس: جواب داد زنه

به اصطالح : کمرش و گفتن يزدن تو یاز مردا که کنار شهرام بودن به شوخ ییچند تا. خنده ریزنا زدن ز همه

 .ایخودتم مرد

 . فرق داره هیزن من با بق: پشت گردنش رو خاروند و گفت شهرام

 .گفتنیهم بهش متلک م ییچند تا. خنده دخترا بلند شده بود يصدا

 هم اختراع شده؟ ایدن نیدورب نیتر عیسر نیدونیم: شهرام داشت گفت هیشب یتیپسر عمه ام که شخص ماهان

 یاز خانوما وقت تونهیم: اروم زد تو کمر شهرام و گفت یکیکه  دادنیربطش با تعجب گوش م یبه حرف ب همه

 .رهیدهنشون بسته است عکس بگ

 . قهقه پسرا رفت باال نباریا

هنوز خنده بچه ها از جوك ماهان تموم نشده بود که شهرام . ادیاونا م يجوك ها از کجا برا نیدونستم ا ینم

 درصد مردا عقل دارن؟ ستیتنها ب نیدونستیم: گفت

 .زن دارن هیآخه بق: شهرام گفت. دخترا رفت باال قیتشو دوباره

شهرام  مینیب یخودتم م: سر شهرام وگفت يدستش رو کوبوند تو يدختر عمه ام باد بزن تو الیشدم که ل متوجه

 .خان

 .تر خانم کیگردن از مو بار نیا: گفت یبه شوخ شهرام

تازه . دختر خاله ام بود نیتر کیسحر کوچ. خاص شهرام به سحر ينگاه ها. وسط درست نبود نیا يزیچ هی

 يساعت تو کیاگه . بود يا یبه شدت خجالت یدختر مهربون ول. بود جهیکنکور داده بود و منتظر اعالم نت

 . شهرام مقابلنقطه  قایدق. میدیشنیازش نم یاز سالم و احوالپرس شتریب دینشست شا یم یجمع

کل .اوردمیماجرا رو در م يته تو دیبا. من بود ریتعب نیا ایشهرام و سحر به هم خاص بود  يواقعا نگاه ها یعنی

 یهمه شورو شوق به وجد اومده بود ول نیرادمهر هم از ا. شهرام و ماهان گذشت يها یمراسم با جوك و شوخ

بود که انقدر بهم  یشب نیبعد مدت ها اول. کردیهاشون نگاه م یبه لودگ ينشسته بود و با لبخند جد يگوشه ا

 میمامان و بابا اصرار داشتن که شب بمون. میبعد صرف شام کم کم مهمونا رفتن و تنها شد. خوش گذشته بود

 نیکه به ا میبود ییاز اون دست ادما دیمن و رادمهر شا. خونه خودمون میبرگرد میخواستیمن و رادمهر م یول

 .شهیخونه خود ادم نم ایدن يجا چیه که میبود دهیباور رس
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و چشمم  دمیم هیتک یسرم رو به صندل. کنهیرو روشن م نیرادمهر ماش. خونه میکه برگرد میشیم نیماش سوار

 ؟يخسته شد: گهیرادمهر م. بندم یرو م

 .ادیخوابم م کمیفقط . نکردم که خسته بشم يمن که کار. نه : گمیسمتش و م گردونمیبرم صورتمو

 . ادیخوابم م یلیاتفاقا منم خ: ابروش رو داد باال و رگفت هی طنتیش با

تموم از  کسالیکه  نیهم. داشت ییازاین هیبالخره رادمهر هم مرد بود و . کالمش شدم زیر طنتیش متوجه

نقطه اغاز رابطه . گشتمیبرم مونیزندگ یعیبه روند طب دیبا دیشا. بود یگذشته بود کاف شیعیطب ازیخودش و ن

. بودن رادمهر مطمئن شده بودم یکه من از برگشتن و موندن و حام یامشب. امشب بود نیهم دیارمون شادوب

 . بود دنیقلبم آماده عشق بخش. دونم چرا همه کدورت ها از دلم پاك شده بود ینم

خوابمون نبرده  نجایزحمت تا هم یپس ب: ضبط رو برداشتم و ضبط رو روشن کردم و گفتم موتیلبخند ر با

 .تر برو عیسر

ذهنم  يتو. دادیم شیکه به دستم آورد نشون از اوج خوشحال يفشار. دستم رو گرفت  یبا خوشحال رادمهر

 .دمیبه حرف ذهنم خند زیر. شنیوسط بامحبت م ادیم ازشونین يپا یمردها هم وقت نیگذشت که سردتر

 خانم؟ يخندیم یچ به: لبم تعجب کرده بود گفت يکه از لبخند رو رادمهر

 ادی: گفتم. کنم هم خجالت آور بود فیرادمهر تعر يکه از ذهنم گذشته بود رو برا يزیبخوام چ نکهیا فکر

 .شهرام افتادم يجوکا

 يهمون لبخند به لب اوردن ها يشهرام و ماهان فقط برا يجوکها: به دستم آورد و گفت يدوباره ا فشار

 . داشته باشه یشوخ يبرا ییکه جا ییزایمتفاوت از چ یلیخ یزندگ که میدونیمن و شما م. خوبن  یمقطع

بود نه از شور و  يگرفتم باهات ازدواج کنم نه از عشق خبر میکه تصم يروز: رادمهر ادامه داد. گمیم يا درسته

بودم تا  یمنطق یکمیسالم بود و خوب  یس کیاون موقع نزد. که منو به سمتت سوق بده یشوق جوون

 .یاحساس

. بود نطوریگرفتم ا میکه تصم يگفتم روز: گهیو م زنهیم یاخمم، لبخند از ته دل دنیبا د. کنمیاخم نگاهش م با

که  یآرامش. جسارت همراه متانتت رو دوست داشتم. داشت تیبرام جذاب زتیهمه چ. ومدیفقط ازت خوشم م

 يدیبار مامانمو د نیاول يکه برا یشب. یباش یهمراه خوب یتونیکه تو م گفتیبهم م دمیدیهمه حرکاتت م يتو

 . که از ته قلبم دوست دارم دمیفهم يو اونقدر خانومانه برخورد کرد

 .گهیاون موقع هم زود بود د: اخم گفتم با
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 ممیکه من االن زندگ نهیمهم ا: گفت نگیپارک يبرد تو یرو م نیطور که ماش نیرو باز کرد و هم نگیپارک در

 .خانم نیریش کنهیتب تند زود عرق م.زمیعز دمیبرات م

ذهن  يخاطره است که تو هیداده بود که گذشته  ادیبهم  یزندگ. خوشحال نشدم از حرفش دروغ گفتم بگم

مهم . پس اگه رادمهر از همون روز اول عاشق من نبود مهم نبود. امروز ماست نیاصل هم یول شهیموندگار م

 .امروز ما بود

دونم چقدر موفق  ینم. صورتم نگه دارم يرو رو زمیاخم ر کنمیم یسع یول شمیم هادیپ نیلبخند از ماش با

. رهیگیهنوز چند قدم نرفتم که رادمهر دستم رو از پشت م. طرف خونه فتمیزودتر از رادمهر راه م. شمیم

به  کشهیدست م. زنهیم بهامبه ل یو خاصش چفت محکم رهیچرا دستم رو گرفته که نگاهش خ نمیبب گردمیبرم

 شالم از سرم افتاده بود که متوجه نشده بودم؟  یک. کنهیجلوم رو نوازش م ياز موها يموهام و طره ا

 . نیریش ادیبهت م یلیرنگ مو خ نیا: : کنهیرادمهر تمام ذهنم رو معطوف خودش م فتهیبم و ش يصدا

 شودیلوت جنگل م ریکو یپوش یم سبز

 .یکن یرا هم تو عاشق م ایجغراف عاقبت

دور کمرم و همگام با  شهیو دستش حلقه م کنهیموهام رو رها م. تپهیم شهیوار تر از هم وونهید نهیس يتو مقلب

که ازش گرفتم شدم که  یکه رادمهر خونده و حس يشعر فتهیانقدر ش. بدم یدونم چه جواب ینم. میفتیهم راه م

 . بگم یدونم چ ینم

. نیریش ادیاخم اصال بهت نم:  گهیو م کنهیو آروم منو با خودش همراه م کنهیرو باز م يکه در ورود رادمهره

 . کنهیخودش م فتهیرو دوست دارم که همه رو ش یمن دختر صبور و مهربون

همون اندازه ناب و . تیآفتاب ای يابر يپر ستاره ات لذت بخشه هم روزا يهم شبا. یمونیآسمون م هیمثل  تو

 .یافتنیدست ن

 .یآسمون رو نخواست نیتموم ا کسالیاما تو  -

لعنت به من که ناخواسته .شنیبرجسته م شیشونیپ يکه رگها نمیبیم. کنهیم رییکه حالت چهره اش تغ نمیب یم

آروم . که ناراحتش کردم کنمیدلم خودم رو لعنت م يتو. گردونهیرادمهر روش رو برم. رو بد کردم نمونیجو ب

 يروز چیه: گهیشنوم که م یم وخسته اش ر يبه پشت گردنش و صدا کشهیدست م. سمت اتاق  دارهیقدم برم

رفتم . خواستمینبود که تو رو نم نیکه رفتم بخاطر ا يروز. چند سال نبود که تو روز نخواسته باشم نیا يتو

 نمونیبکنم که تمام حرمت ب يرفتار ایبزنم  یحرف دمیترسیم. دمیترسیاز خودم م. چون از خودم مطئن نبودم
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. یآغاز بهتر داشته باش هی یبرگشت یتا وقت يریم یگاه. نیریش ستیقطع کردن ن يرفتن به معنا یگاه. هبشکن

 . بود شتیهم نبودم تمام حواسم پ یوقت

من : گفتم زدمیموقع حرف م یب دینبا. دادمیبهش حق م شهیمن هم کردمیمن رادمهر رو درك م. بودم کالفه

 .نداشتم يمنظور

من . شهیم ریاشک منم سراز شهیدر اتاق که پشت سرش بسته م. سمت اتاق رهیو م زنهیم یتصنع لبخند

. کردیم ممیقلبش بود رو تقد يکه تو ییقفل زبونش رو شکسته بود و داشت حرفها کهیناراحتش کردم اونم زمان

 دهیچند سال د نیا يتو. که قهر کنه ومدیم شیرادمهر کم پ. کنمیم هیموقع گال یب شهیلعنت به من که هم

 . گشتیدوباره به حالت قبلش برم رید یول میبا هم قهر نکرده بود شتریدوسه بار ب دیبودم که شا

خودم  دیبا. کردمیم يفکر هی دیبا. خودم شبمون رو خراب کردم یول میامشب دوباره از نو شروع کن خواستمیم

 ینگاه نهیآ يتو. اشکم رو پاك کردم.میختسا یرو م مونیزندگ دیبا. نبود ختنیموقع اشک ر. کردمیدرستش م

وقت بهم  چیرادمهر ه يجد تیشخص. زنانم استفاده کنم ياز ظرافت ها خواستمیم نباریا. به خودم انداختم

 امیبه نظر ب نییزن سطح پا هیاون دوست نداره که من  کردمیحس م. خرج کنم یزنانگ یاجازه نداده بود که کم

چه . هم هست ییکنه زن سطح باال بندیکه بتونه با ظرافت هاش مردش رو پا یزن کردمیاما خودم حس م

. باشه یکرده بودم که رادمهر از کارم راض یسع شهیچرا هم. برم شیخودم پ دیبا عقا نباریاشکال داشت که ا

. در آوردم مطمئن مانتو رو از تنم. اونه مخالف بود يخواسته ها کردمیکه من فکر م ییزایاصال رادمهر با چ دیشا

 یکه به تنم بود حساب یتاپ و دامن کوتاه. کت رو در آوردم. بود بایز يتاپ نقره ا هیکه به تن داشتم  یکت ریز

انگشتام فشار  نیگردنم بود و اسم ترنم روش نقش بسته بود رو محکم ب يکه تو یگردنبند نازک ومدیبهم م

 یو کم ارمیعطرم رو در م فمیک ياز تو. باباتم هست یمهمهمون قدر که تو برام  یول ادتمیترنم مامانم ب. دمیم

که  يبه وجد اومده بودم از کار. بندهیم قشصورتم ن يرو یلبخند بزرگ. زنمیگلوم م ریبه ساعد دستم و ز

. دارمیو با اعتماد به نفس قدم برم کنمیکه شهال خانم درست کرده بود رو هم مرتب م ییموها. بکنم خواستمیم

 .تو ایب: گهیکه م ادیرادمهر م يصدا. کوبمیدوبار پشت سر هم به در م

 دیپس با. دوست دارم شهیاز هم شتریمن رادمهر رو ب.کنمیخودم تکرار م شیو پ دمیدهنم رو قورت م آب

 یکتاب. عوض کرده بود کینا یو شلوار مشک دیشرت سف یت هیلباسهاش رو با . کنمیدر رو باز م.خوشحالش کنم

 اجازه هست؟ اآق: گمیو م کنمیم يزیخنده ر طنتیبا ش. کردیدستش بود و داشت مطالعه م يتو
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و  ندازهیم رونیب یاز تن داخل اتاقه و مابق یمیبه من که ن ینگاه.  دارهیچشمش برم يرو از رو نکشیع

 .تو ایگفتم ب:گهیم

مطالعه  نکیمخصوصا که هربار که ع. رهیضعف م تیهمه جد نیا يدلم برا. زنهیرو دوباره به چشم م نکشیع

 .شهیاز قبل جذاب م شتریاش رو به چشم داره چهره اش ب

که  نمیبیم. زمیریقدم هام م يناز و عشوه بلدم تو یهر چ. آروم قدم بردارم کنمیم یسع. اتاق يتو ذارمیم قدم

 .نمیفاصله بهش بش نیتر کینزد يتو کنمیم یسع.نمیشیتخت م يآروم کنارش رو کنهینگاهم م یبا نگاه خاص

 .رمیگیکتاب رو از دستش م. توجهش رو جلب کردم دونمیم یکتابه ول يظاهر سرش تو به

 .جان نیریش هیچه کار نیا: گهیاخم م با

 .زمیعز ادیکتاب خوندن ز يوقت برا: گمیو م ذارمیم یپاتخت يو کتاب رو رو زنمیم ییدندون نما خنده

به  شمیم رهیتر و خ کینزد رمیم. گذار باشه ریو پر از ناز ادا کنم تا تاث کشدار یرو با لحن زمیعز کنمیم یسع

 .من هم بگم ینذاشت. یو رفت يحرف زد: گمیو م شیصورت پر از اخم و به ظاهر جد

 .ياتفاقا شما هم حرف زد: گهیتا کتاب رو برداره و م شهیخم م تیجد با

 .رمیگیدستم م يدستش رو تو.  شمیبرداشتن کتاب م مانع

 . کنمیم یفرض يخط ها دمیدستش شروع به کش کف

 .کامل حرفمو بزنم یاما نذاشت:  کنمیگوشش زمزمه م يآروم تو نمیب یرو که م سکوتش

که استخدامم  ياما من از همون روز: گمیو بعد م کنمیمکث م یکم روزمندانهیپ. کشهیعقب م یرو کم خودش

 .دوستت داشتم سمییشد ر ریپذ تیحال مسول نیو در ع يجنتلمن و جد ياقا هیهمون روزا که . يکرد

حالت چهره اش رو  رییتغ. کنهیها بالخره اثر م یکینزد نیگوشش ، ا يارومم تو يصحبتم، نفس ها لحن

 .دوست داشتم و دارم رادمهر شهیمن هم: گمیبه نگاهش و م دوزمیتر و نگاهم رو م کینزد رمیم.  شمیمتوجه م

 مینیدرست مثل عطر تنه رادمهر که ب ده،یچیفضا پ يعطرم تو يبو. کنهیگردش م صورتم يمشتاقش رو نگاه

. دمیبه گردن بلند و سف شهیم دهینگاهش کش.  کنمیم يگردنم شروع به باز يبا گردنبند تو. کنهیرو نوازش م

 .شهیم نییگلوش باال و پا بکیکه س نمیب یم

شما به کتاب  رمیمن م: گمیو م شمیبلند م طنتیبا ش. سر به سرش بذارم دیکه توجهشو جلب کردم با حاال

 .خوندنت برس
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 يو دلبر يایم: گهیشده م شهیکه بم تر از هم ییو با صدا رهیگیقدم از قدم برنداشتم که ساعد دستم رو م هنوز

 مگه؟ یحاج یحاج يبر يخوایو م کنهیم

 .خوام مزاحم کتاب خوندنت بشم ینم کنم؟ کاریخوب چ: گمیطرفش و م گردمیبرم طنتیش با

. خانم یبکن يکار ستیشما الزم ن:گهیتا خاموش شه و م زنهیبرق رو م دیو همزمان کل زنهیلبخند م طنتمیش به

 .داره یچه عواقب تیمحروم کسالیشما، اونم بعد از  طنتیش دمیمنم که نشونت م

و محکم با کش دو طرف  کنمیم میموهاش رو به دو قسمت تقس.  زنمیمانند ترنم رو شونه م ریبلند حر يموها

 .مامان: گهیکه م کنمیجلوش رو مرتب م يها يدارم چتر. بندم یصورتش م

 جانم -

 م؟یکن يباز اطیح میبر يایم -

 .میریآره مامان جان االن م: گمیم زنمیمانند گره م ونیطور که کمربندش رو پاپ نیو هم کنمیم بلندش

 .کشهیو دستم رو م نییباال و پا پرهیم یخوشحال با

 .مامان جان آروم تر یفتیم: گمیوبا خنده م اطیح يتو رمیم همراهش

دلم صدها بار  يکه تو زنهیحرف م کدستیانقدر روون و . اطیرفتن به ح يشور و شوق داره برا یلیترنم خ یول

 يتو رهیو م نییباال پا پرهیم یبا خوشحال. کنمیترنم نگاه م يو به باز نمیشیتراس م يرو. رمیقربون صدقش م

رسونه به من و  یخودش رو م عیسر. تشهدس يتو بایجوجه زرد ز هی گرده،یکه برم قهیبعد از چند دق. باغچه

 .نگاه کن چقدر قشنگه. کردم مامان دایپ یچ نیبب: گهیم

و  نییپا امیتراس م ياز پله ها. دمیند ییبایز نیبه ا يتا به حال پرنده ا.  کنمیدستش نگاه م يپرنده تو به

 .مامانم نمیبده بب: گمیرسونم و م یخودم رو به ترنم م

  ؟يداریمامان نگهش م: گهیو م سپارهیجوجه رو دست من م ترنم

 !زمیچقدر نازه عز نیبب. آره :  گمیلبخند م با

 .وسش داشته باشتو هم د. دوسش دارم یلیمن خ: گهیو م زنهیدستمه م يبه جوجه که تو يبوسه ا ترنم

 يکه ترنم رو يبوسه ا. ارمیم نییسرم رو پا. تا خم بشم کشهیلباسم رو م یو ترنم با خوشحال گمیم يا باشه

 .کنهیم نیریمثل شهد کاممو ش کارهیگونم م

از پشت پلک . بازهیترنم کم کم رنگ م يایرو. پرمیاز خواب م زنهیرادمهر که چند بار اسمم رو صدا م يصدا با

 جان؟ نیریحالت خوبه ش: گهیصورتم خم شده و م يکه رو نمیبیهام رادمهر رو م
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ترنم بعد از مدت ها . هیاشکم از خوشحال نباریا. نییپا خورهیاشک از چشمم سر م يخوب بود؟ قطره ا حالم

 . نداشته يا یضیمر چیل هانگار از روز او. کردیروون صحبت م. خوشحال بود نباریا. دوباره به خوابم اومده بود

 .بخور کمی: گهیو م زهیریآب برام م یوانیل رادمهر

و  زنمیو به رادمهر که نگران به من چشم دوخته لبخند م دمیام رو به تاج تخت م هیتک.  نمیبش کنمیم یسع

 . زمیخوبم عز: گمیم

 ؟يدیخواب بد د: گهیم یبا نگران. خورمیقلپ آب م هی

 .دمینه خواب ترنم رو د -

 .دیخندیمدت م نیبار بعد ا نیاول يبرا. خوشحال بود: چشم دوخته بود بهم که گفتم منتظر

 .خوشحاله یبه زندگ میدوباره برگشت نکهیاونم از ا: و گفت دیکش ينفس آسوده ا رادمهر

من  نکهیفقط بخاطر ا گرفتیمدت ناراحت بود و ازم رو م نیخودم تا بحال متوجه نشده بودم؟ ترنم تمام ا چرا

 . دادمیداشتم خودم رو عذاب م

. کردیخوب صحبت م یلیترنم خ یدونیم. یلیخ. خوشحالم رادمهر یلیخ: گمیو م زمیریاشک م یخوشحال از

 .حرف بزنه یتونست عال یانگار نه انگار که از ابتدا لکنت داشت و نم

 گهیبود که د نیمصلحت خدا ا. بود  زیعز یلیهردومون خ يترنم برا: گهیو م زنهیم یهم لبخند پر از غم رادمهر

. نیریش گردونهیرو برنم يزیحسرت خوردن چ دمید یبه نبودش فکر کردم ول کسالی نیا يروزا تو یلیخ. نباشه

از اتاق ترنم رو حذف نکردم  يزیاگه چ. تمنگه داش ياگه اون اتاق رو همون طور. کرد یبا خاطراتش زندگ دیبا

که هربار اگه ناخواسته . میرو پشت سر گذاشت یسخت يچه روزا یزندگ نیا يباشه تو ادمونیبود که  نیبخاطر ا

ارزش تلخ کردن کام  یپس زندگ.  میاز دست داد ییگرانبها زیکه چه چ ادیب ادمونی میبزن شیبه هم ن میخواست

 کنمیم یذهنم هستن فقط سع يکنم تو یبد فکر نم يبه لحظه ها گهیوقته د یلیمن خ. نداره گرویهمد

 . بهشون فکر نکنم

 :که گذرهیخوشرنگش و از ذهنم م يها يبه قهوه ا شمیم رهیخ

 است که نیمن و تو ا نیب یدموکراس

 زیو در همه چ شهیهم

 .توست يبا چشم ها حق



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا s.mokhtariyan  – یزندگ يبرا يروزنه ا

wWw.98iA.Com ١٩٣ 

 گهیقول بده د: گمیرادمهر و م يبه بازوها دمیم هیسرم رو تک. چسبهیو بازوش رو م رهیم شیناخودآگاه پ دستم

 .يوقت تنهام نذار چیه

. کنم یخودمو سرگردون نم گهیوقت د چیمن ه. جان نیریش هیچه حرف نیا: و گفت دیمنو به آغوش کش رادمهر

 . کنمیرو گم م يزیچ هیبدون تو  دمیوقته فهم یلیمن خ

 ازیدرونم ن طونیش يدختر کوچولو. دوست داشتم رادمهر برام حرف بزنه و مطمئنم کنه. بچه ها شده بودم مثل

 . به لوس شدن و نوازش شدن داشت

*** 

 ...بعد کسالی

 ینفر رو م کیچشمم فقط  زننیکه دارن برام دست م یتیهمه جمع نیا نیب. ندازمیروم نگاه م شیپ تیجمع به

به  شهیاز هم شتریروزا ب نیکه ا ییبایبا لبخند ز. کنهیم قمیو داره تشو ستادهیاول ا فیرد زم،یرادمهر عز. طلبه

نثارش  غیدر یلبخندم رو ب. میزندگ يراب دیکه شده ام نمیب یم ینینگاهش برق تحس يتو. تابه یصورتم م

. نییپا امیوآروم از پله ها م کنمیاز همه تشکر م ریوصف ناپذ یو با شوق دهیتکون م دییتا يبه معنا يسر. کنمیم

 دنیکه بعد از خر يرادمهر. از دوستان رادمهر بود یکیاستاد راهنمام . ارائه شده بود وهیش نیتز دکترام به بهتر

 يتو سیشرکت رو به من و شهرام واگذار کرده بود و خودش مشغول تدر يها تیشتر مسئولیسهام ساغر ،ب

که  يدیرادمهر شاخه گل رز سف. ، مرد محبوبمه ستادهیپله ها منتظرم ا نییکه پا ينفر نیاول.دانشگاه شده بود

 .يروز قبلت باالتر بر ازپله  هیهر روز  دوارمیام. زمیبود عز یعال: گهیو م رهیگیطرفم م دستش داره رو به يتو

: گهیو م کشهیشهرام منو برادرانه به آغوش م. ستادنیپشت سر رادمهر شهرام و سحر ا. کنمیلبخند تشکر م با

 .نیریبرات خوشحالم ش یلیخ

دل شده و تمام توجهش معطوف شده  یکه ب دمیفهم یوقت. کنم یو کمک هاشو فراموش نم تیوقت حما چیه

هول شدم به نظرت  کمی: گمیو م کنمیبا محبت نگاهش م. باال زدم نیقدم شدم و براش آست شیبه سحر، پ

 نکردم؟  يخرابکار

 .زمیعز يممنون که اومد: گمیو م زنمیبه گونه سحر م يبوسه ا همزمان

 .جان نیریبود ش فمیوظ: گهیبا متانت خاص خودش م سحر

به  یراض یلیکه خ دتیاسات. يخوب از عهده اش بر اومد یلینه اتفاقا خ: گهیو م رهیگیدست سحر رو م شهرام

 .کرد قتیو تشو ستادیهم به احترامت ا يدکتر گوهر یحت. دنیرس ینظر م
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دست گل رو . سمتم انیو م کننیکه کم کم متفرق شدن راه باز م یتیجمع نیب. نمیب یدور موحد و ژاله رو م از

 .بالخره اومدم یاومدم ول رید: گهیو م کنهیم یو روبوس دهیبه دستم م

 .نیکه اومد نیلطف کرد یلیخ: گمیو م کنمیم یو با موحد سالم و احوالپرس رمیبه ژاله م يغره ا چشم

شتم موقع ارائه دوست دا شدیشرکت زودتر تموم م ياگه کارا: گهیبرام قائل بوده م شهیکه هم یبا احترام موحد

 .اومد شیپ يمتاسفانه کار یول. باشم نجایا

 .جا اومدن ممنونم نیقدر که تا ا نیهم -

 يکارا ن؟ییایمگه نگفتم ن: گمیو م رمیگیژاله م ياز بازو ینشگون. شنیو موحد مشغول صحبت م رادمهر

 نجا؟یا نیاومد نیرو به امون خدا ول کرد شگاهیآزما

 دیبا. میکارامونو انجام داد. ارایدر ن يباز سییر. یمملکت نیسرت دکتر ا ریخ: گهیو م دهیدستش رو مالش م ژاله

 .تزت خودمو نرسوندم يکه برا يکردیم یوگرنه تا اخر عمر گلگ ومدمیم

 گله کردم ژاله؟ یوا من ک -

 بارشو بگم؟ نیآخر -

 بگو -

 گرویکه چرا از قبل بهت نگفتم که منو و محمد همد يگله کرد شگاهیآرا يرفته؟ تو ادتیروز عقدمونو  -

 .میدوست دار

 ؟یدونیم یکیاالن با تزم  نویا -

 داره؟  یخوب چه فرق -

 .يا وونهید یلیخ -

سه روز کسر از حقوق برات  یوقت: گمیبه ژاله م تیو بعد با جد زنمیبراش م یچشمک.  خندهیبه بحث ما م سحر

 .یحبت کنچطور ص ستییبا ر یشیزدم متوجه م

 . دست نمک نداره  نیا. میاصال نخواست: گهیسمت درو م رهیو به ظاهر م رهیگیبا اخم گل رو از دستم م ژاله

 . وونهیکردم د یشوخ -

ماه زودتر  نیمارو ا يزحمت بگو حقوقا یب يکرد یپس حاال که شوخ: گهیدستم و م دهیلبخند گلو دوباره م با

 .دستمون تنگه میدار شیدر پ یعروس. کنن زیوار
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طور  نیهست که ا يچند روز. شه یو رو م ریمرتبه حالم ز هیدونم چرا  ینم. کنمینثارش م یلب ریز يپررو

 طور شدم؟ نیندارم چرا ا یاسترس گهیاالن که د یبخاطر اضطراب ارائه تزمه ول گمیهربار به خودم م یول شمیم

 ییسمت دستشو رمیو م گمیبه همه م يدیببخش. هشیدهنم جمع م يتو ادیکه م يزهر مانند عیاز ما صورتم

 کننیم فینامم تعر انیو از پا گنیم کیهر کدوم بهم تبر نمیب یاز بچه ها رو م ییراه چند تا يتو. سالن رونیب

و عق  شمیم ییوارد دستشو. ادیرادمهر پشت سرم م. رونیب رمیم یبا عذرخواه ستیمن که حالم خوش ن یول

بهتر  یحالم کم. پاشمیصورتم م يو چند مشت آب رو کنمیسرم رو بلند م. ادیباال نم يزیجز زرد آب چ. زنمیم

 ؟یخوب زم؟یشده عز یچ: گهیم. نمیب یرادمهر رو نگران م. رونیب زنمیکه م ییاز دستشو. شهیم

 .فکر کنم ضعف کردم. دارم جهیحالت تهوع و سرگ کمی. آره خوبم: گمیو م دمیتکون م سرمو

 .دکتر میبر دیبا. اشتهاتم که کم شده. یشیم ينطوریچند روز مدام ا نیا -

 . شمیخوب م. ستین يازینه ن -

 .میکن که بر یخداحافظ هیشما هم با بق. ارمیرو م نیجان من ماش نیرینه ش: گهیم تیجد با

 .میو بر میولشون کن ستیدرست ن. اما بچه ها بخاطر من اومدن -

 ؟  گرانیمد دخوش آ ایحال شما مهمتره  -

. خونمون میکنیاخر هفته دعوتشون م يبرا میریخوب با هم م: گهیم نهیبیگرفته و ناراحت منو که م چهره

 .ستیاالن حالت مساعد ن گمیو م میکنیم یعذرخواه

. کنهیازشون دعوت م. ستیکه حالم خوب ن دهیم حیو توض کنهیرادمهر از همه تشکر م. شمیم یظاهر راض به

که  زنهیم یکنه حرف یتا باهام خداحافظ کنهیکه ژاله بغلم م يلحظه آخر. کننیاستقبال م ییهمه با خوشرو

 .تار بشه دمید شهیباعث م

 .یشیدوباره مادر م يدار دیشا. هم بده يتست باردار: گهیم

 يشد یچ: گهیم نهیبیژاله حال بدم رو که م. شهیو پاهام شل م کنهیم خیکه دستم  ادهیحرفش انقدر ز شوك

 . سالن يجلو نیاریرو ب نیزحمت ماش ی؟ اقا رادمهر ب نیریش

 . ارهیرو ب نیتا ماش نگیسمت پارک رهیبا عجله م رادمهر

 یامکان داشت باردار باشم؟ امکان داشت دوباره مادر بشم؟ نه من بچه نم. شدیذهنم تکرار م يژاله تو حرف

به من  یامانت هیخدا دوباره  نکهیاز ا. دمیترسیباشم م یقیدوباره مادر ناال نکهیمن از ا. دمیترسیم یعنیخواستم 

 .فشار خالص بشم نیتا از ا ذارمیم مه يچشمم رو رو. دمیترسیکنم م يبسپاره و نتونم ازش نگه دار
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 .شمیم نیکمک ژاله سوار ماش با

من فقط احتمال . نیریتوروخدا اروم باش ش: گهیگوشم م يژاله اروم تو. دمیم هیتک یصندل یرو به پشت سرم

 .دادم

 يجد یاگه مشکل. مارستانیب میریم: گهیو م کنهیتشکر م مونیهمراه يدر مقابل اصرار ژاله و شهرام برا رادمهر

 .کنمیبود خبرتون م

من . گلومه يتو یبیبغض عج. به رادمهر دادن یچه جواب هیفهمم بق ینم گهیو د ذارمیهم م يرو رو چشمم

رو پارك  نیماش یکه عصب نمیب یرادمهر رو م. کنمیچشمم رو باز م. تکرار دوبارهوحشت داشتم از . دمیترسیم

 .ادیم نییمژه هام پا يقطره سمج از البه ال هیو  شهیبغضم شکسته م کنهیبه صورتم که نگاه م. کنهیم

 .میتر بر عیشو تا سر ادهیپ ؟يدرد دار ؟یکنیم هیچرا گر: گهیم یعصب رادمهر

 . زمیشو عز ادهیپ: گهیو م کنهیدر سمت من رو باز م. زنهیرو دور م نیو ماش شهیم ادهیپ نیماش از

ملتمس به رادمهر . باردارم وحشت دارم نکهیا دنیو فهم مارستانیاون ب ياز رفتن تو. شم  ادهیندارم پ دوست

 خونه؟ میبر شهیمن خوبم م: گمیو م کنمینگاه م

 . میگردیو برم یشیچکاپ م هی میریم. ستیحالت اصال خوب ن ؟يبچه شد: گهیاخم و کالفه م با

 رسونهیم رشیکه با عجله خودش رو به پذ يو دنبال رادمهر شمیم ادهیپ. مقاومت کنم نیاز ا شتریتونم ب ینم

 .میشیم یو بعد با هم وارد اتاق پزشک عموم دهیرو انجام م رشیپذ يکارها. شمیروونه م

 ؟ هیخوب مشکل چ: گهیو م زنهیخانم دکتر با آرامش لبخند م. نمیکه بش کنهیک مو کم رهیگیدستم رو م رادمهر

هست که حالت تهوع و  يخانم دکتر چند روز: گهیم نهیبیرادمهر که سکوتم رو م. صحبت کردن ندارم توان

 کنمیمن فکر م یول دنیاز ارائه تز دکتراشون ربط م یخودشون مشکلشون رو به اضطراب ناش. دارن جهیسرگ

 .تر باشه يجد یمشکل کم

 ن؟یشدیم ينطوریقبال هم ا: گهیو م دهیدکتر سرش رو تکون م خانم

 . نه -

 ن؟یهم که نکرد يزیچ یاحتماال تصادف. نیسردرد که ندار -

 .نه  -
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خانم دکتر با . برخالف من که ذره ذره وجودم پر از تالطمه.  میریمیخالف من که از اضطراب دارم م بر

. بدم ینظر قطع تونمیبعد م نیانجام بد سمینو یم شیآزما هی: گهیو م رهیگیش فشارم رو مو آرام يخونسرد

 .باال ادیتا فشارتون ب نیزنیسرم نوشتم که م هیفعال 

 .ستین يمشکل خانمم که جد: گهیم رادمهر

 . نیهم بشنو یخوب يخبرا شیبعد از انجام آزما دیاتفاقا شا. نینگران نباش: گهیو م زنهیدکتر لبخند م خانم

 .باردار باشن دیشا: گهیخانم دکتر م. کنهیبه خانم دکتر نگاه م یسوال رادمهر

اونم شوکه . کنمیبه رادمهر نگاه م یبیبا غم غر. پس حدس ژاله درست بوده. شهیم یدلم از حرف دکتر خال ته

 ه؟یلبش مال چ ياون لبخند نامحسوس رو یشده ول

ترنم  هیرادمهر به . که دکتر داده یرادمهر خوشحال شده از احتمال. شمیو بلند م رمیگیم یرو به صندل دستم

 زنمیاز اتاق م. تونم به مادر شدن دوباره فکر کنم یچرا نم ستم؟یپس چرا من خوشحال ن. کنهیفکر م گهید

 .زمیعز هاون سمت شگاهیآزما: گهیو م رسهیرادمهر برگه به دست به من م. رونیب

 .يبد شیازما دیبا. دکتر احتمال داد: گهیم.  کنهیدستش قفل م يدستم رو محکم تو. بهش  مشیم رهیغم خ با

همه . شدم ودیپر یبار ک نیاخر نمیتا بب کنمیم یحساب سر انگشت هی. اصال باردار نباشم دیشا. شمیم دواریام

 . گذشته شدمیم ودیپر دیکه با یاالن دو هفته از زمان. شهیم دیبا حساب کتابم نا ام دمیام

 .  نمیشیم یصندل يرو.رهیکه قبض بگ خوادیخانم پرستار از رادمهر م. شگاهیسمت آزما رمیخواست رادمهر م به

 .باال دیرو بزن نتونیخانم آست -

از فرو  يدرد. کنهیفرو م يریخونگ يو بعد سوزن رو برا زنهیچند ضربه به دستم م. زنمیرو باال م نمیاکراه است با

و  دهیفشار م يریمحل خونگ يپنبه اغشته به الکل رو رو. قلبمه يتو یدرد اصل. کنم یکردن سوزن حس نم

 .نکنه و کبود نشه يزیمحکم نگه دار تا خونر قهیچند دق: گهیم

خانم پرستار تشکر . رسهیهمون لحظه رادمهر با قبض م. دمیانجام م گهیرو که م ییمسخ شده ها کارا مثل

 .گهیساعت د مین: گهیم شهیجواب اماده م یک پرسهیو در جواب رادمهر که م کنهیم

سرمت رو وصل  گمیاالن م: گهیاورژانس و م يسمت بستر کنهیم تمیکه نسخه دکتر رو هم گرفته هدا رادمهر

 .کنن

. کشمیکه اشاره کرده دراز م یتخت يرو. نیاون تخت بخواب يرو گهیخانم پرستار م. شمیم ياتاق بستر وارد

که  ستیرادمهر ن گهید. زهیریم نییاشکم پا يقطره ها. کارش رو انجام بده دمیبندم و اجازه م یچشمم رو م
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اگه بچم . مادر شدنو نداشتم اقتیمن ل. ارمیب ایبدن گهید يخواستم که بچه ا یمن نم. جلوش مقاومت کنم

و درد دست و  يماریب نیکه قرار باشه با ا ارمیب ایرو بدن يبچه ا هیاگه دوباره  ؟یباشه چ ماریدوباره مثل ترنم ب

 ؟یپنجه نرم کنه چ

 .خوام یبچه نم گهینه من د: گمیو م دمیرو به چپ و راست تکون م سرم

 د؟یشونیاومده انقدر پر شیپ یحالتون خوبه؟ مشکل: گهیو م نهیشیم یصندل يپرستار کنارم رو خانم

. رو پشت سر نذاشته یاروم یکه زندگ دهیورتش نشون مص يرو يها نیچ. کنمیزن مسن پرستار نگاه م به

 نه؟ ای گمیم یدرك کنه چ تونهیاصال م. دونم از کدوم دردم براش بگم ینم

 شوهرته؟ رونهیکه ب ییاون اقا: گهیو م رهیگیرو م دستم

 ن؟یبا هم دعوا کرد. برات نگرانه یلیخ: گهیم. دمیرو به نشونه بله تکون م سرم

 .نه -

 بگو؟ يالبته اگه دوست دار ه؟یپس مشکلت چ -

خوام بچه دار  یمن نم: گمیکه درست طرف مقابل پرستار قرار داره و م يواریطرف د گردونمیسرم رو برم -

 .خوام حامله باشم ینم. بشم

دار بچه  يزمان برا نیبه نظرم بهتر. زمیسنت کم باشه عز ادیبه نظر نم:گهیو م ارهیبه دستم م يفشار پرستار

 .گهیم نویهم هم دمینگاه همسرت د يکه من تو یاون شور و شوق. شدنته

چقدر هر دو خوشحال .که من باردارم  میدیکه فهم يبه اونروز کنهیفکر پرواز م. زنمیدلم بهش پوزخند م يتو

 .نظرو به بچه دار شدن داشتم نیمنم هم دیاگه اون گذشته پشت سرمون نبود شا. میبود

 يپس بدون تو. کنهیمقدر م یهر کس يخدا خودش بهتر سرنوشت رو برا: گهیم نهیبیکه سکوت منو م پرستار

 .هست یو صالح ریباردار بودنت خ

 يبا حرفها کمی. کنمیسرم رو مرتب م يو مقنعه رو شمیبلند م. کنهیرو که تمام شده از دستم باز م سرمم

 .میدست دادن دوباره تمام خوشبخت ترس به اندازه از هی ترسمیم یپرستار اروم شدم ول

با  فتهیتا نگاهش به من م. نشسته  یصندل يرو. نمیبیرادمهر رو م رونیب امیبانوان که م ياتاق بستر از

 ؟يبهتر: گهیسمتم و م ادیم یخوشحال

 .اره خوبم: گهیو م زنمیم یلبخند زورک. نبود يو ضعف خبر جهیاز سرگ گهید. بهتر بودم یلیخ
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 هی. بهمون داده گهیفرصت د هیخدا  نیریش: گهیو م رهیگیدستش م يو دو تا دستام رو تو ستهیا یم روبروم

 .یلمس خوشبخت يبرا گهیفرصت د

به رادمهر بگم  تونستمیکاش م. رفتیبا حماقت من از دست م گهیبار د هی دیفرصت شا نیا. کشهیم ریت قلبم

خواب  هی زیهمه چ دمیفهمیم شدمیم داریب یکابوس بود که وقت هیکاش باردار بودن دوبارم . خوشحال نباش

 .بوده

 . خوام رادمهر یمن بچه نم: گمیم نیغمگ.  شهیم ریسراز اشکام

اون همه ادم منو به  يمن، جلو دیرادمهر مق. بوسه یرو م میشونیپ ستادنیهمه ادم که اطرافمون ا نیا ونیم

 .زمینکن عز هیفقط گر. میزنیخونه با هم حرف م میبربذار . نگو یچیه. شیه: گهیکشه و م یاغوش م

رادمهر اما . تحمل شکست دوباره ندارم. و خسته نمیمن غمگ. میکنیو فکر م میهر دو سکوت کرد نیماش يتو

چند . رهیور م شیبا گوش دارهیپشت هر چراغ قرمز که نگه م. یهست و هم کالفگ ینگاهش هم خوشحال يتو

چشمم . نمیبیکه م یو ذوق یحالهمه خوش نیاز ا رهیگیحرصم م. زنهیها لبخند م امیبا خوندن پ کباری يا قهیدق

 . که پر از ترس بود یقتیراحت بشم از حق يا قهیبندم تا بلکه چند دق یرو م

جلوتر از . خونه يتو میبشه و با هم بر ادهیتا اون هم پ ستمیا ینم. کنه یپارك م نگیپارک يرو تو نیماش

 .بندم یاتاق و در رو م يتو رمیم کراستی. خونه  يرسونم تو یر با سرعت خودم رو مرادمه

 یول ادیشنوم که تا پشت در م یرادمهر رو م يپا يصدا. کنم  یم هیتخت و گر يرو فتمیهمون لباس ها م با

احترام  نکهیا يبرا. طور بوده نیهم شهیهم. ستیحرف زدن ن يبرا یمناسب تیکه موقع دونهیم. کنهیعقبگرد م

 .میتا به خودمون مسلط بش کنهیم يدور یحفظ بشه موقع تنش ها کم نمونیب

فقط . شهیاز مغزم رد نم يفکر چیه. ذارمیزانوم م يرو رو میشونیو پ کنمیپاهام رو جمع م. نمیشیتخت م يرو

با رادمهر ازدواج کنم  خواستمیم کهیزمان. بودم  دهیترس ندهیهم از ا گهید کباریمن . کنهیم ییترسه که خودنما

تونستم؟  یپس چرا االن نم. کردم توکلاون موقع به خدا . کردیجنسش با االن فرق م یهم ترس داشتم ول

 شده بودم؟ فیخودم ضع ایشده بود  فیضع مانمیا

صبحانه کامل  هی. کنمیدستش نگاه م يتو ینیبه س. شهیوارد اتاق م ینیس هیو رادمهر با  شهیاتاق زده و م در

اون  دنیبا د فتهیمعدم به جوشش م. گردو و عسل ریو تخم مرغ اب پز گرفته تا پن ریاز ش. قرارداره ینیس يتو

تند نگاه از  یول اوردیبهم فشار م یگرسنگ. بخورم يزیصبح از استرس تز دکترام نتونسته بودم چ. یهمه خوراک

رادمهر خونسرد بدون نگاه کردن به من کنارم . با خودم لج کرده بودم. بخورم يزیخواستم چ ینم. گرفتم ینیس
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صبحانتو . آشپزخونه يتو يایب يحوصله ندار دمید: گهیو م دهیقرار م نمونیرو ب ینیو س نهیشیتخت م يرو

 .میبا هم بخور نجایاوردم ا

: گمیم يبا دلخور. حوصله بودم یواقعا من ب یعنیحوصلم؟  یمن ب کردیفقط فکر م. کنمیهم م ياخمم رو تو

 .ندارم لیممنون م

. کنمیکارو م نیاز قصد ا. کنه یبه رفتارم نم یرادمهر توجه. ندازمیو با لج اون قسمت تخت م ارمیرو در م مقنعم

 يتکه ا. کنهیم میکفر شتریاالنش ب يخونسرد یول رهیپذ یرو نم يعذر چیو ه ادیبدش م ینظم یاز ب دونمیم

آب دهنم . زهیرینون م يو رو کنهیم زهینگوسوسه ا تینها یکه ب یعسل خوشرنگ يقاشق رو تو.  دارهینون برم

تونم  ینم. سمتم رهیگیو م ذارهیعسل م يمغز گردو رو. با خودم لج کردم یگرسنه ام ول یحساب.  دمیرو قورت م

: گمیو م نمیشیم ینیتر به س کیجلوتر و نزد رمیم. امیاز موضعم کوتاه نم یلقمه دلچسب بشم ول نیا الیخ یب

 .رمیگیخوام خودم لقمه م ینم

 .میاومد مارستانیتازه از ب. اول برو دستت رو بشور. نه: گهیم عیسمت نون که سر رهیم دستم

 .ستمیهم گرسنه ن ادیز. حال بلند شدن ندارم : گمیم یو با بدجنس کشمیرو عقب م دستم

 .دهنت يتو ذارمیخودم لقمه رو م. زمیلج نکن عز: گهیفه مکال شمیدارم از خوردن منصرف م نهیبیم یوقت

ممکن  يتا جا. کنهیم کیلقمه رو به دهنم نزد. همه وسواسش نیاز ا رهیگیخندم م. نهیشیبه دلم م محبتش

 . زنمیگاز رو به لقمه م نیبزرگتر

 . زنهیو لبخند م کنهیرادمهر با لذت تماشام م. کنمیرو حس م رشینظ یو با لذت طعم ب جومیرو م لقمه

 .میآ یبه نگاه تو م. را به من بدوز چشمانت

 میدوباره باردار يادآوریناخود آگاه با . چون من باردارم کنهیرادمهر محبت م. خوشحاله چون من باردارم رادمهر

اشکام . مهیعسل و گردو در نظرم، همه و همه بخاطر باردار رینظ یطعم ب نیهم. تمام اشتها االنم. رهیگیم میگر

 کنهیو بغلم م کینزد ادیعقب و م دهیرو هل م ینیس. درادمهر که از واکنشم شوکه ش. نییپا زنیریگلوله گلوله م

 ؟یکنیم نطوریجان؟ چرا ا نیریشده ش یچ: گهیو م

 نیمن ا. میخوام بچه دار ش یمن نم: گمیم. تپهیمن م يفقط برا گهیکه د یقلب. ذارمیقلبش م يرو سرم

 .خوام یناخواسته رو نم يباردار

 م؟یحرف بزن یمنطق یعنی م؟یحرف بزن يخوایم: گهیو م کنهیکمرم رو نوازش م آروم
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 یترسیکه م دونمیم: گهیو م کشهیم يپوف کالفه ا. کنمیم ریبغلش جاگ يتو شتریو خودم رو ب گمیم یاوهوم

که هنوز با اون اتفاق کنار  کنمیدرك م. باشه ماریکه بچمون دوباره مثل ترنم ب یترسیم. میکه بچه دار بش

که اون موقع  ؟يو بچه رو بخوا يایبا خودت کنار ب تونهیم ای. میدو راه االن دار. جان نیریش یول يومدین

بچه که از  هی. میاریب ایبچه سالم بدن هی یکنترل يو داروها شاتیازما يسر هیو با  میبه دکتر مراجعه کن میتونیم

 . رنگ بده مونیکه به زندگ گهیترنم د هی. پوست و گوشت خودمون

دست  یافکار منف نیا. دست خودم نبودم دنیترس نیاما ا.اروم ترم کرده بود کمی. رو دوست داشتم حرفاش

 . خودم نبود

: گهیکه بم شده و مشخصه که پر از بغضه م ییبعد با صدا کنهویسکوت م یکم. ادامه حرفاش شک داره  يبرا

 .شیببر نیو از ب يبچه رو نخوا نیا یتونیم. یتونیم. یبکن یتونیهم م گهیکار د هی

. شهیدهنم مثل زهر تلخ م يعسل تو. رونیب زنهیو از اتاق م شهیحرف براش سخته چون بلند م نیگفتن ا انگار

؟  شدمیدوباره قاتل م. بکشمش تونمیم نکهیا یعنی نیا. بچم رو نخوام تونمیگفته بود؟ گفته بود که م یرادمهر چ

 کشتم؟  یخودم با خواست خودم بچم رو م نباریا

 وانیموضوع انقدر باال بود که بلند شد و ل یبار روان. تونستم ینم گهیناخواسته دخترم رو کشتم نه د کباری من

 يرو يبد يبا صدا نهیشکسته ا يخورده ها. برخورد کرد  نهیبه آ وانیل. رو پرت کردم ینیس يآب پرتقال تو

. من قاتل نبودم. نداشتم یتعادل روان. واریبه د شدیم دهیدستم بود کوب يکه جلو يزیچهر . پخش شدن نیزم

 شهیم دهیدر اتاق کوب. کردمیجمله رو تکرار م نیها فقط هم وونهیمثل د هیبا گر. تونستم قاتل باشم یمن نم

فقط دو تا چشم نگران رو . شم ینم يزیچ چیکه بهم وارد شده بود متوجه ه يو من بخاطر فشار وارید يتو

 . تپه  یم يسرسام آور ياکه با صد یقلب يو صدا نمیبیم

 . کن ییدلت را خدا ساحل

 .فرستد یم تیرا برا قیقا نیقشنگ تر قطعا

 یکس. اتاق به رقص در اومدن و همه جا روشنه روشنه يپرده ها. وزهیم یمیباد مال. کنمیپلکم رو باز م يال

 يبا سر درد بد. اتاق خودمونم يتو نمیبیم کنمیتر که نگاه م قیدق. ن و مکان رو گم کردمزما. ستیاتاق ن يتو

که خواب بودم؟  کروزهی کینزد يزیچ یعنی. صبحه 9ساعت . ندازمیم یپاتخت يبه ساعت رو ینگاه. شمیبلند م

. ادیم ادمیرادمهر و واکنشم  يرو مرور کنم اما حرفها روزیاز اتافاقات د يزیخوام چ ینم.  ارمیبه ذهنم فشار م

فکر  يزیخوام به چ ینم. میشد نیوقته با هم عج یلیاشک خ يقطره ها نیمن و ا. بارم یدوباره م اریاخت یب
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 ياذان تو يصدا يداریخواب و ب يتمام مدت تو. آروم بشم کمیکه  ییو برم به جا بشمبلند  خوامیفقط م. کنم

خودم  يکنم هم بتونم با خدا دایکه هم بتونم خودم رو پ ییجا رفتمیم دیبا رفتمیم دیبا. شدیگوشم پخش م

 . خلوت کنم

 . کشمیم رونیو مانتو و شالم رو ب کنمیرو باز م يوارید کمد

 ؟يبر يخوایم ییجا ؟يشد داریب: گهیو م ادیجلو م یرادمهر با نگران. شهیدر اتاق باز م همزمان

 . آره: گمیو م کنمیرو تن م مانتو

هرجا . صبحانه بخور ایب: گهیکه م ندازمیسرم م يشالم رو رو. ندارم حیحوصله توض. واد بپرسه کجاخ ینم دلم

 .برمتیخودم م یخواست

 .تنها برم دیبا: گمیم.  زنمیبه صورتم م یو آب ییسمت روشو رمیم

با  دیشا. به من چشم دوخته یو نگران یداده به در و با ناراحت هیتک. فتهینگاهم به رادمهر م ییروشو نهیآ يتو از

 يدستم رو رو. فتهیاز فکرش هم بدنم به لرزه م. گرفتم بچم رو نابود کنم میکه من تصم کنهیخودش فکر م

 خوامیم. برم امامزاده طاهر خوامیم: گمیم. هتا متوجه لرزش و ضعفم نش بندمیو چشمم رو م دمیاب فشار م ریش

 . اروم شم کمیبرم تا 

 .ببرم نیقصدم ندارم بچه خودم رو از ب: گمیو م کنمینگاهش م يو با دلخور مکنیرو بلند م سرم

 يو با چند برگ دستمال کاغذ شمیاز جلوش رد م. پشت گردنش کشهیکالفه دست م شهیرو متوجه م میآزردگ

صبحانه بخور : گهیو م ذارهیدستم م يدستش رو رو. دارمیبرم زیم يرو از رو چییسو. کنمیصورتم رو خشک م

 .برمتیخودم م

 چارهیب. کنمیشده نگاه م دهیچ زیبه م. آشپزخونه يتو رمیهمراهش م. ذاره ینم يلجباز يصداش جا تحکم

و  نهیشیم یصندل يرادمهر رو. زمیریم يچا وانیو دو تا ل يسمت قور رمیم اریاخت یب. نگران بوده یلیحتما خ

و گردو دستم  ریپن يلقمه ا. نمیشیو م ذارمیم زیم يرو رو ياچ ینیس. رونیب کشهیکنارش رو برام م یصندل

 . ينخورد يزیچ روزیبخور از د: گهیو م دهیم

هنوز تموم نشده  میچا وانیل. خورمیم یصبحانه کامل. جومیو با لذت م ذارمیدهنم م يلقمه رو تو.  کنمیم تشکر

 . شمیاماده م رمیم: گهیو م شهیکه رادمهر بلند م

ظرفا  هیبق الیخ یب. ستهیا یاپن م يکه رادمهر آماده جلو نمیچیم نیماش يظرفهارو تو. کنمیرو جمع م زیم

که  کنمیدستم رو خشک م. کنمینگاهش رو حس م ینیسنگ.شورم که باهاش همراه بشم یدستم رو م. شمیم
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که جوانب حرفم رو  یباش ههمه سال منو شناخت نیبعد از ا دیبا. منظور نزدم يمن اون حرفارو از رو: گهیم

تر به  یبود که منطق نیا يرو به عهدت گذاشتم برا میرو گفتم و تصم یاگه جنبه منف. زنمیبعد م سنجمیم

 . یموضوع نگاه کن

داشت  زیکه همه چ کسالیخواستم بعد  یمن نم. واکنشم هم دست خودم نبود یول دونمیم نارویهمه ا دونمیم

 یمن نم. خواستم اون حرف رادمهر رو بشنوم  ینم. خراب بشه میکه دوباره زندگ فتهیب یاتفاق هی شدیدرست م

من . بهم بزنه میحرفارو مستق نیا اقاتفقط توقع نداشتم رادمهر بعد اون اتف. تونستم قاتل باشم یخواستم و نم

موضوع فقط مربوط به حس و قلب  نیا. کردیاز من دوا نم يموضوع درد دنید یمنطق. خواستمیم یهمراه کمی

 . در حد صفر بود دیرابطه اش با منطق شا. من بود

اصال درست  يهر مسئله ا يتو شیمنطق دیدونه د یهمه سال نم نیهنوزم بعد از ا. کنمینگاهش م دلخور

 یرگشتب یاما وقت برمتیم يهر جا که بخوا: گهیسمت در که م رمیم.  دارمیبرم یصندل يرو از رو فمیک. ستین

 .  دهیرو تکون م میزندگ يهر باد نمیتونم بب ینم. نقطه ضعف همراهت باشه نیخوام ا ینم گهید

 يخوام دوباره فکرا ینم. فکر نکنم یچیبه ه کنمیم یسع.  میراه هر دو سکوت کرد يتو. شمیهمراه م باهاش

و اساسش سسته و با  هیپا یزندگ نیبزنم که رادمهر تصور کنه ا یخوام حرف ینم. کنن دایبه مغزم راه پ یمنف

دلم . دارهیامامزاده نگه م نگیپارک يتو. کنهیم یسکوت رانندگ يتو تیبا جد.رهیم یرونیبه سمت و يزیهر چ

 وزهیم یمیباد مال. کنمیو سر م ارمیدر م فمیک يچادرم رو از تو. شمیم ادهیپ نیاز ماش. ارتیز يبرا کشهیپر م

 .چقدر دلتنگم. دل دارم نیا يچقدر حرف نگفته تو. شهیکاسه چشمم پر م فتهینگاهم که به گنبد م. چادرم ریز

کفشام  رسمیکه م يبه ورود. حرم قرار داره نذارم يکه روبرو ییقبرا يپاهام رو کنمیم یسع. سمت حرم  رمیم

و نامه ر ارتیز. حرم نشستن يتو یکم یلیعده خ. حرم يتو ذارمیو قدم م دمیآروم سالم م. ارمیرو در م

، دل  کنمینامه رو که باز م ارتیز. خوشرنگش يها ییدرست کنار طال ییجا. نمیش یم حیو کنار ضر دارمیبرم

نامه رو زمزمه  ارتیز. شهیم شهیو قلبم باز تر از هم خورهیگره م حیانگشتام رو دور ضر. شهیپر دردم هم باز م

خودم بواسطه  ياز خدا یاومده بودم تا سبک بشم؟ اومده بود چ نجا؟یاومدم ا یچ يبرا. زمیریو اشک م کنمیم

که  کنهیاشکها ارومم م ختنیقفل زده شده به لبهام؟ انقدر خوندن دعا و ر نامامزاده بخوام؟ پس چرا اال نیا

. ستین يتا االن خبر روزیاز اضطراب د گهید کهیدرحال ذارمیهم م يچشمم رو رو. نجامیا یچ يبرا رهیم ادمی

 .مامان گهیبا لبخند م. پاهام نشسته يترنم رو. هستم ینیریخلسه ش يتو

 .دخترکم يجانم اومد: گمیم
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 .نجامینرفتم هم ییمن که جا -

 مامان؟: گهیبلندش که م يبه موها کشمیسکوت دست م يتو

 جانم مامانم؟ -

 ؟يپس چرا دوسش ندار ؟یکنیم ياز جوجه من نگهدار یتو که گفت -

 .مراقبش باش. يقول داد: گهیو م ذارهیرو دوطرف صورتم م کشیکوچ يدستا. نهیشیروبروم م دلخور

. ستیاز ترنمم ن يخبر. کنمیباز م عیچشمم رو سر. شهیبذارم که محو م فشیظر يدستا يدستم رو رو خوامیم

 ...منظور ترنم از جوجه یعنی. شکمم يرو نهیشیدستم م. باشه تونهیم یخلسه چ نیا یمعن

. کنهیمصمم ترم م ممیتصم ياذان همه برا يصدا نیا ا،یرو نیارامش ا نیا. شهیاذان از بلندگو پخش م يصدا

 هیبجاش  یرو که اگه از من دخترم رو گرفت ول ییخدا کنمیو من سجده م زنیریم نییرود پا هیاشکام مثل 

 .بودم شنبالد میزندگ يباشه که من برا يهمون روزنه ا نیا دیشا. بهم داد گهینعمت د

 .ممنونم: گمیو م حیبه ضر کشمیدست م. کنم مشیبا رادمهر تقس خوادیانقدر خوب که دلم م. خوبه یلیخ حالم

 دایتا بلکه کفشم رو پ کنمیاطراف رو نگاه م. رونیب زنمیم حیو از ضر ذارمیقلبم م ينشونه احترام دستم رو رو به

پا  کهیچقدر حال االنم با زمان.تونه ناراحتم کنه ینم يزیچ چیه. شمیناراحت نم. ستیاز کفشام ن يخبر یکنم ول

معطل  یربع هی. شمیو با لبخند منتظر رادمهر م ندازمیم ونیاقا يبه ورود ینگاه. حرم گذاشتم متفاوته يتو

 شده؟ یچ: گهیسمتم و م ادیم. شهیمتوجه من م. زنمیاروم صداش م. رونیب ادیبالخره رادمهر م. شمیم

 .ستین: گمیو م کنمیم اشاره ملبخند به پاها با

  ست؟ین: گهیتعجب م با

 .دنیپوش یاحتماال اشتباه: گمیو م کنمیم یاروم خنده

 بپوشم؟ نارویاز ا یکیمنم : گمیو م کنمیکه اونجاست اشاره م ییاز کفشا یکیلبخند به  با

 نارو؟یا: گهیاخم م با

. پوشمیرو م گهید یکیمنم مال . دهیمال منو پوش یکی. اره خوب: گمیم طنتیو با ش کنمیخم م یرو کم سرم

 نه؟ میشیحساب م یب

 .جان نیریش: گهیلبامه م يکه رو يحال و احوال من و خنده ا رییاز تغ متعجب

 !جانم: گمیم آروم
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سرم رو خم . کنهیمواخذه گر نگاهم م. ذاشتمیکه سر به سرش م فهمهیتازه م. هم يتو رهیم شتریب اخمش

 بپوشم؟ یخوب من چ: گمیو مظلومانه م کنمیم

و  ارهیمن رو از پاش در م يکفشا. یسمت جا کفش ادیکه م نمیب یخانم رو م هیحرفم تموم نشده که  هنوز

 . رادمهر هم خنده اش گرفته. ندازمیبه کفشا و بعد رادمهر م ی، نگاه شهیوارد حرم م یوقت. سر جاش ذارهیم

 .دوباره کفشام مفقود االثر نشدن تا میبر: گمیو م پوشمیرو م کفشا

 ؟يبهتر:گهیکه رادمهر م میاز صحن حرم خارج نشد هنوز

 .یعال. میعال: گمیو م ندازمیبه آسمون م ینگاه مین

: گهیم ادیکه به حرکت در م نیماش. نمیشیم یبا تشکر کوتاه. کنهیرو برام باز م نیو در ماش گهیم يخداروشکر

 م؟یخوب کجا بر

 .مانیمتخصص زنان و زا شیبرم پ خوامیبعد م میجا ناهار بخور هی میاول بر: گمیو م کنمیرو روشن م ضبط

مطمئن بشم بچم  دیبا: گمیو م کنمینگاهش م. شهیپخش م نیماش يتو ییبایاهنگ ز.  کنهینگاهم م منتظر

 .به بچم برسه یبیخوام آس ینم یمتیق چیبه ه گهید. سالمه

 رهیگیدستش م يدستم رو محکم تو یخاص یبا مهربون. زدیبرق م بینگاهش عج. دارهیرو نگه م نیماش رادمهر

مادر و من  يتو يصبر گذشته  جهینت. خواستم ازش خواستم که کنارمون باشه زیچ هیمن امروز از خدا : گهیو م

 . مون باشهخودش کنار یهست ول ادیمون زیزندگ يتو نییهم، باال و پا نیکه بعد از ا دونمیگفتم م. پدر رو بده

تر خواسته هاشو گفته بود و من سکوت کرده  یبازم اون منطق. کنمیخوشرنگش نگاه م يها يقهوه ا يتو

 .من و تو رنگ باخته بود گهید. میمشترك بود يما هیاالن هردومون  یداشت وقت یتیاما چه اهم. بودم

 شنهادیاگه اون دو راه رو بهت پ یول مونمیم نمیهم. من رادمهرم يخوایباشم که تو م یتونم اون یمن نم: گهیم

نباشه  ندمیاگه خوشا یحت.  يریکه بگ یمیهر تصم مونیزندگ يبعد تو نیاز ا یبود که بدون نیا يدادم برا

 . ذارمیتنهات نم گهیکه د یخواستم بدون. ستمیا یپشتت م

 .بود نیریرادمهر مثل شهد ش يچقدر حرفا. امروز حالم خوب بود چقدر

 .طوره نیحتما هم: گمیو م کنمینگاهش ممحبت  با

هم  يبا همه خصلت ها دیبودم که با رفتهیپذ.  ستین رییبودم که رادمهر قابل تغ دهیهمه سال فهم نیاز ا بعد

من دوسش . با دل و احساس من راه اومده بود شهیته قلبش هم یو سرد بود ول یرادمهر منطق دیشا. مییایکنار ب

 داشت؟ تیهما نیاز ا شتریب يزیچه چ. کردمیم یداشتم و کنارش احساس خوشبخت
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*** 

 ماه بعد هفت

داشتم  یراحت مانیخداروشکر زا. ندارم يادیدرد ز. بغلم رو گرفته ریرادمهر ز. رمیدوال راه م یبه کمر و کم دست

منو با عدد هفت گره  يمانایانگار بخت زا. اومده بودن ایودم چون هفت ماهه بدنبچه ها نگران ب يبرا کمیفقط 

دوست  يفرشته ها. دادم تموم شد ریو بهشون ش رفتمبغل گ يبچه ها رو تو کهیزمان میاما همه نگران. زده بودن

انجام  يبرا يقبل از باردار دیکه به دکتر مراجعه کرده بود دکتر گفته بود که با يروز. من سالم بودن یداشتن

نظر دکتر سالمت بچه ها رو کنترل  ریز يباردار يتو شهینشده م ریاالن هم د یول رفتمیم کیژنت شاتیازما

در حال پرواز  یدو قلو باردارم از خوشحال میدیفهم کهیاما زمان کردمیرو تجربه م يادیز استرسو  ینگران. کنم

مامان رو اورده بود خونه تا مراقب من باشه و . و رو شده بود ریانگار ز. ختشنا یرادمهر که سر از پا نم. میبود

که کرده بود  یهم که به لطف عمل اررستگ ياقا. بودم يهمه توجه رادمهر و مامان و بابا غرق شاد نیمن از ا

 .رفتیم شیخوب پ زیهمه چ. شمونیپ رانیسرحال بود و برگشته بود ا

 .باال ادیچند تا پله رو ب نیفکر کنم براش سخت باشه ا: گهیدست داره و به رادمهر م يزهرا رو تو ریکر مامان

 . آره : گهیو م کنهیبه پله ها نگاه م یبا نگران رادمهر

 .باال ارمیبغلت کنم ب يخوایجان م نیریش: گهیم رسهیبه ذهنش م يفکر يانگار بعد

 .باال امیب تونمیم. من خوبم . نه : گمیو م ارمیپهلوم قرار داره رو باال م يکه رو یدست

 ؟یمطمئن: گهیم یبازم با نگران رادمهر

 .بابا من خوبم. نیکنیلوسم م نیدار يادیز گهید: گمیباال و م رمیپله رو م نیو اول زنمیم لبخند

و  کنهیکه غرق خوابه نگاه م یکه با لذت به عل نمیبیم. رستگار هم همراهشونه يآقا.رسهیم یعل ریبا کر بابا

 جناب رستگار؟ ستیطور ن نیا. نهیریش هیرادمهره برعکس زهرا که شب هیو دهنش شب ینیب: گهیم

اومد  ایکه بدن يرادمهر هم روز ادیم ادمی:  گهیو م زنهیم یعل يکوچولو يبه دستها يرستگار بوسه ا ياقا

 .قدر اروم و معصوم نیهم. بود يطور نیهم

 یپشت چشم. نهیغرق خواب رو بب یسمت بابا تا دوباره عل رهیو م کنهیکه به شوق اومده منو فراموش م رادمهر

 .دل آزار شهینو که اومده به بازار کهنه م. آره خوب: گمیباال و م رمیم گهیپله د هیو آروم  کنمینازك م

 یجان قرار نشد حسادت کن نیریش: گهیو م رهیگیدستم رو م. طرف من گردهیو برم رهیگیم ینگاه از عل رادمهر

 .خانم
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 .تهیمن واقع زیعز ستیحسادت ن -

 .خودش رو داره يجا یهر کس. من  زینه عز -

داشتم که اگه  ییچقدر خوب بود که خدا. میچقدر همه شاد بود. کننیو بابا با لبخند به کل کل ما نگاه م مامان

االن . هزار بار شکرش کنم کمه يکه اگه روز ییخدا. داد میکرد بجاش دو تا نعمت به زندگ غیرو ازم در ینعمت

 .حکمت بوده تینداده ها ونعمت  تیداده ها: که گفته برمیم یامام سجاد پ يدعا یبه معن

 ؟یاالن راحت: گهیو م ارهیچونم باال م ریپتو رو تا ز رادمهر

 . ممنون. آره  -

 مارستانیب ياز صبح تو خوادیرو م یموضوع. کنهیدست دست م یکم. رفتن از اتاق رو داره رونیقصد ب رادمهر

 .رادمهر: گمیو م شمیقدم م شیپ. تونه ینم یبگه ول

 .جانم: گهیو م گردهیبرم

 .باهات صحبت کنم خوامیم. ینیبش نجایا يایب شهیم -

 يزیچ يخوایاز صبح م کنمیشده؟ حس م يزیچ: گمیو م کنمیبا محبت نگاهش م.  نهیشیتخت م يرو کنارم

 .یگ ینم یول یرو بهم بگ

 .بشه تیخوام باعث ناراحت ینم یبگم ول خوامیم يزیچ هیآره : گهیو م ذارهیهم م يرو رو چشمش

 .افتاده یاتفاق: گمیاسترس م با

 .نه نگران نشو: گهیو م زنهیم یبخش نانیاطم لبخند

 .تو و بچه ها دنید ادیب خوادیمامانم م: گهیبه لبهاش که م دوزمیچشم م. کنهیم مکث

پس . شهیراحت م المیخ. دوشش برداشته شده ياز رو يبار هیحرف  نیانگار با گفتن ا. رونیب دهیرو م نفسش

 .نبوده ينگران کننده ا يزیچ

 .گذرهیدور هم خوش م. ومدنیهم م حانهیشهرام و سحر و ر يزدیکاش زنگ م اد؟یب خوادیم یک. چه خوب -

ها عادت  یجور دورهم نیبه ا شهیما همانگار . خوب بوده زیانگار از اول همه چ کنمیم فیجملم رو رد يجور

 . خوام االن که خدا محبتش رو در حقم تموم کرده نسبت به بنده هاش نامهربون باشم ینم. میداشت

 .ممنونم: گهیو م بوسهیرو م میشونیو پ ادیجلو م رادمهر

باشم که  یمن اون زن خوادیدلم م. خانواده خوشبخت و اروم رو هر روز حس کنه هیرادمهر مزه  خوادیم دلم

 یزن زندگ. ستین نیزن هم یمگه معن. که الزم داره رو ببخشه یخوب يزایبه مردش همه اون چ تونهیم
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. محبت به خانوادش  ومهر  دنیدر قالب بخش یگاه ایدن نینوزاد به ا هی دنیدر قالب بخش یگاه بخشهیم

که داشت در همه  يدر کنار مرد. ال برسونم ذات زن بودنم رو به کم خواستمیم. دنیبخش یزندگ یعنی یزندگ

 .کردیم یجهات مردونگ

به محمد و ژاله هم زنگ  دیشا. انیبرم زنگ بزنم که همه ب: گهیسمت در و م رهیو م شهیبا شوق بلند م رادمهر

 . زدم

 .يزیچ هی: گمیم رونیاز در بره ب نکهیاز ا قبل

 .یبرامون کباب درست کن دیبا. مییناهارم دعوت شما: گمیکه م کنهیمکث نگاهم م با

 من؟: گهیو م کنهیخودش اشاره م به

 .اوهوم: گمیم طنتیو با ش کنمیم نییرو باال پا سرم

 .ستمیبلد ن یعنی. جان من که تاحاال کباب درست نکردم  نیریاما ش -

مون امادش که تو برا یکباب.  خواستیدلم کباب م شهیمن هم. يریگیم ادیحاال درست کن : گمیم یبدجنس با

 .یکن

 .نداره به ظاهر گفت باشه و رفت يا گهیبود چاره د دهیکه فهم رادمهر

به  زایچ نیو ا ازیدود گرفتن و رنده کردن پ يمن از بو یرادمهر وسواس. دمیخودم خند یدلم به بدجنس يتو

 . کردیشروع م ییجا هیاز  دیبا یشدت متنفر بود ول

داده بودم و خوابونده  ریتازه به بچه ها ش. دمیبودم رو پوش دهیکه خر یرنگ یاسی رهنیکمک مامان پ با

منو برده بود حمام و بعد  مایمامان مثل قد.شدن ینم داریبودن و ب ریس گهیبودمشون مطمئنن تا دو سه ساعت د

د که رضوانه خانم االنا بو. کرده بودم یمیمال شیخودم هم ارا. بود و شونه کرده بود دهیهم موهام رو سشوار کش

 .بشه  داشیپ

 یمراسم رو برگزار کنن ول نایزود تر از ا خواستنیم. بود شونیعروس گهیچند ماه د. و سحر اومده بودن شهرام

 خواستمیم. شهرامم داشتم  یعروس يآرزو برا یکل. شونیعروس امیعمرا ب دهیشکم ورقلمب نیمن گفتم که با ا

هم که از  ییفکر کنم تنها کسا. کنن یعروس طیاون شرا يمحال بود بذارم تو. خودم مجلسش رو گرم کنم

 یبا بدجنس دمشونیهرچند صبح که د. دو نفر بودن نیخوشحال بودن هم یلیزودتر از موعود من خ مانیزا

اون دوتا هم وا رفته بودن و . رسمیالم م دهیمنم به وزن ا گستیکه سه ماه د شونیگفته بودم که تا زمان عروس
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بالخره خواهر شوهر بودم . اما من قصد کوتاه اومدن نداشتم. تشون کنمیگفته بود که کمتر اذرادمهر در گوشم 

 .مثال البته گهید

محمد گفته بود که کارش تا ظهر طول  یاماده هم، بعد زنگ رادمهر خودش رو رسونده بود ول شهیهم ژاله

شت تلفن بهش گفته بود که قراره ژاله با خنده پ یمخصوصا وقت رسونهیناهار خودش رو م يبرا یول کشهیم

که بابا کمکش  دونستمیهرچند م. بکنه نکارویا خوادیهمه جالب بود که رادمهر م يبرا. میکباب رادمهر پز بخور

 . راحت بود المیخ يو تا حد کنهیم

من  یگذاشته بود تا دراز بکشم ول ییمن بالشت و پتو يمبل برا يمامان رو. نشسته بودن ییرایپذ يتو همه

استرس روبرو  یهمه به نوع. طرف در چرخهیسر همه م. ادیزنگ خونه که به صدا در م. نشسته راحت تر بودم

صبور بود چون  دیاد داده بود بایبهم  یکه زندگ یمن. تر من بودم لکسیاز همه ر. شدن ما با هم رو داشتن 

 .رسنیمعجزه ها خودشون به موقع از راه م

 . نم رضوانه جون اومدنفکر ک: گمیو م شمیم بلند

رو  فونیآ. نیشما بش گهیو م جنبونهیرادمهر زودتر دست م یباز کردن در ول يبرا شمیقدم م شیپ خودم

 .کنهیو بعد در رو باز م دارهیبرم

خودش رو سرگرم  خوادیم دونمیم. اشپزخونه  يتو رهیو م شهیمامان بلند م. يسمت در ورود رمیاستقبال م يبرا

که رادمهر واسطه شد تا ساغر سهامش رو به  یمخصوصا از وقت. ستین یبه اومدن مادر رادمهر راض ادیز. کنه

گفته بود که ما . حرف بار مامان کرده بود یشهرام بفروشه و بعد از اون مادر رادمهر اومده بود خونه و کل

هرچند بعدا از . دمیبعدها فهمموضوع رو من  نیا. شده بوده نییتع شینقشه از پ هیرادمهر  یورودمون به زندگ

 .کرده بود یشده بود و از مامان عذرخواه مونیکارش پش

 میدونیکه االن دارم هر دو م یبا ارامش روح.  رهیگیدستم رو م. استقبال اومدم يمن هم برا نهیبیکه م رادمهر

 . ستیرضوانه خانم هم اون زن گذشته ن. فتهینم ياتفاق بد

به  دنیرس يمقاوم بودنش برا نیبوده هم زیبرانگ نیتحس شهیزن هم نیا زیچ هی. هداریهم محکم قدم برم هنوز

به  دمیو م رمیگیگل رو م. دهیو گل رو به دستم م زنهیبار لبخند م نیاول يبرا رسهیبه من که م. خواسته هاش

 .نیومدخوش ا یلیسالم خ: گمیجلو تا بغلش کنم و م رمیبا محبت م. رادمهر

: گمیبوسم و م یگونه اش رو م. رهیگیو در اغوشم جا م ادیبه خودش م عیسر یول کنهیبا تعجب مکث م یکم

 .رادمهر دوست داشت مادرش هم باشه. بود یجاتون واقعا خال نیومدی یاگه نم
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مادر دوست داره بچه هاش بودنش رو  هی نکهیدرك ا ستیسخت ن یلیخ. درخشهیم زنمیکه م یاز حرف چشماش

 .ستیبخوان سخت ن

دونم چرا  ینم. نینینوه هاتونو بب دیبا: گهیکه رادمهر م کشهیرادمهر رو هم به اغوش م شهیتر از هم یمیصم

 .دنیهمش خواب

بچه  بایتقر. برهیتا بخوان عادت کنن زمان م. اومدن ایخوب مادر تازه بدن: گهیداخل و م دارهیرادمهر قدم برم مادر

 .دارنیب ریخوردن ش يوز فقط برار هیبق. و دو ساعت بخوابن  ستیب يروز دیها با

حرفها از زبون مادرش براش لذت بخشه سراپا گوش شده و با لذت با مادرش صحبت  نیا دنیکه شن رادمهر

رضوانه خانم با همه سالم و . کننیو سالم م شنیهمه به احترام مادر رادمهر بلند م. میشیوارد خونه م. کنهیم

با  ینگاه. کنهیمعذب تر حال و احوال م یکم رسهیرستگار که م ياگه اشتباه نکنم به اقا. کنهیم یاحوالپرس

 یتصوراتم وقت. زده است جانیرضوانه خانم خوشحال و ه دنیانگار از د. ندازمیرستگار م يفراوون به اقا یفضول

 .شوننمیدوست دارم بب یلیخ. بچه ها کجان: گهیکه رضوانه خانم به رادمهر م شهیکامل م

 هیشب یعل: گهیکه به رضوانه خانم م نمیبیم. دمشونیمن نشونت م: گهیرستگار زودتر از رادمهر م ياقا

 .بانمکن یلیخ شونینیبب دیبا. رادمهرمونه

. رهیرستگار م يپشت سر رضوانه خانم و اقا.کنن ییرایو از خودشون پذ ننیکه بش کنهیاشاره م هیبه بق رادمهر

 هیچون شب. کننیتوجه م یچرا همه به عل:گمیو م ارمیبه بازوش م یو فشار اروم شمیاروم باهاش همقدم م

 .توه؟خوب زهرا هم مثل منه 

دستش رو حلقه . اتاق يتو کشهیاز اتاقا و منم همراه خودش م یکی يتو رهیکه م نمیب یو م ستهیا یم رادمهر

: گهیلبم و م يرو کارهیاروم بوسه م. شهیم یقلبم مملو حس خوب. چشمام يتو شهیم رهیدور گردنم و خ کنهیم

 . توهه هیخوشحالم که زهرا شب یلیمن خ یدونیم

 .یکنیم دایکجا بهتر از من پ. یخوشحال باش دمیبا: گمیو م کنمینازك م یچشم پشت

 .نیریممنونم ش: گهیم. شمیاز بوسه اش گرم م دوباره

آرامش رو به  نکهیممنونم از ا: گهیم. طلبه یشدن رو م دهیبوس شتریدلم هزار بار ب. کنمیعشق نگاهش م با

 .يبرگردوند مونیزندگ

 . يمن ازت ممنونم که دو تا نهال کوچولو بهم داد: گمیو م دنشیبوس يبرا شمیقدم م شیمن پ نباریا
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رشد نهاالمون به نحو  يبرا طویخوب منم دوست دارم شرا. جالبه . نهال: گهیچون م ادیخوشش م رمیتعب از

 ؟یمونیبازم همراهم م. کنماحسن مساعد 

 .تا اخرش:  گمیلبخند م با

االنمون بخاطر صبر و توکل  یکه خوشبخت دونهیرادمهر هم م. دونمیمن م. همچنان ادامه داره یزندگ

گرفتم که من باهاش سازم رو کوك  ادی یبا من سازگار نباشه ول دیکه مادر رادمهر بازم شا دونمیم. گذشتمونه

 يتو شهیهم ادشی یول میکنحادثه از دست دادن ترنم رو فراموش  میکنیم یمن و رادمهر، هر دو سع. کنم

 یتا زندگ مییایهم کنار ب يبا خصلت ها دیکه با میدونیهر دو م. ارهیهم دلمونو به درد م یذهن و قلبمونه و گاه

اما . داره ادیز يو بلند یخودش هست و پست ینوسیدور س يهنوز هم رو یزندگ میدونیم. میداشته باش يشاد

 .میبش ههمرا انیجر نیبا ا دیکه با مییخود ما

 .شعر خالصه شده باشه نیا يما تو یزندگ دیشا

  گذردیاست روان م یآب روان یزندگ

  گذردیمن و توست همان م ریتقد آنچه

 خواب بلند  کیآرام است،مثل آرامش  یزندگ

 روز قشنگ  کی ینیریاست،مثل ش نیریش یزندگ

 کودك ناز  کی يایرو ست،مثلیایرو یزندگ

 ناز  يغنچه  کی ییبایز باست،مثلیز یزندگ

 عقربه هاست  نیچرخش ا یساعتهاست،زندگ نیتک تک ا یزندگ

 دست پدر است  ي نهیپ یراز دل مادر من،زندگ یزندگ

 مثل زمان در گذر است  یزندگ

  گذردیاست روان م یآب روان یزندگ

 گذردیمن و توست همان م ریتقد آنچه

 

 ...انیپا

 15:00ساعت  94/04/31

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا s.mokhtariyan  – یزندگ يبرا يروزنه ا

wWw.98iA.Com ٢١٢ 

 

 

  94تیر   : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  94 مرداد: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member190355.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member101619.html    :ناظر 
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