
 

 

كتابخانه نودهشتيا   ركسانا حسيني  –بيددرختزير                               

w W w . 9 8 i A . C o m  ١

   بيد زير درخت  :نام كتاب 

  ركسانا حسيني : نويسنده 

  

  » كتابخانه ي مجازي نودهشتيا «

wWw.98iA.Com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

كتابخانه نودهشتيا   ركسانا حسيني  –بيددرختزير                               

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢

 

 )1(قسمت

 

 يجز صدا ييشهر درندشت من بودم و بس صدا نيشب ا مهيتنها رهگذر ن كنميفرو رفته بود احساس م يقيبه خواب عم شهر

امواج دهشتناك را كه در  نيرقص ا ديرسيبه گوش نم كردين كه به اسكله كنار ساحل برخورد مخصوصا در آن زما ايامواج در

نشسته نشسته  ينور ماه تنها چراغ روشن سالن كنار ريدر ز.بود يزيانگ غمو  جيمنظره مه.ستمينگريم گشتيشب محو م يكيتار

 يآن را بر رو نيسنگ ينهراسم و بارها يتا از زندگ ددايكه به من هشدار م يامواج كردميگوش م ايامواج در يبودم و به صدا

 .دوش خود تحمل كنم

نكردم كه  دايپ يسوال چگاهيه.من بدور بود دياز عقل و د نيو ا خواندنديذهن م يخانواده ما مصائب و مشكالت را ظواهر ساختگ در

 گنه كار بود؟ نيريش ايكه ا:نيچن نيا زيهم ن نبارينامفهوم و گمنام بود و ا شهيهم ميباشم پرسشها افتهي يپاسخ شيبرا

مجرم است و بمن كه دوستدارش بودم  كياو  اياورم كه آ ديوسوسه را در خود پد نيدر وجودم رخنه كرده بود تا ا ديو ترد شك

 كرده؟ انتيخ

دارند كه بدون شك  وجود يبانوان ايكه در دن پنداشتميم نگونهيدر تصورم ا شهيهم...و  افتمين يپرسش پاسخ نيا يبرا چگاهيه

 ديكه شا سازنديم يتراژد زننديبه هر چه دست م نانيا دهنديرا بطرف مردان خود سوق م ياما ناخواسته بد ستندين ياشخاص بد

 .داشته باشد تيها جذاب يليخ يبرا

 

**** 

بود را  زانيسالن آو يه هاپنجر يكه بر رو يميضخ ينارنج يبلند شدم و بطرف پنجره رفتم پرده ها نهيكنار شوم يصندل يرو از

 يياشنا ينگاهم را به تابلو نقاش دميترس يكم.و غول آسا نگاه كردم كيتار يايزدم چند لحظه از پشت پنجره به در يبه كنار

 يرفتم كم خچاليبه سمت .را از افكار خود دور كنم شيكردم تشو يلم داده بود سع ميپا يوكه جل ايپارس گو يانداختم با صدا

پارسش به بلندا  يصدا يماه يگرسنه اش شده بود با استشمام بو يحساب نكهيكردم مثل ا دايگوبا پ يبرا يدار و تن ماه نان برش

فقط  يزندگ يهايو بلند يسگ بودم و از پست كيمنهم  يبا خود گفتم كاشك.و به حالش غبطه خوردم دميبه سرش كش يدست ديرس
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 .پخش كردم نهيشوم يزمهايه يرا در البال گارميخاكستر س...كنم ريس ينه اشكمم را به گو ديكه با كردميفكر م نيبه ا

 :شب 10:30ساعت

 يچشم ريگوبا را كنجكاو كرده بود تا رد صدا را جستجو كند ز خورديم يروانيسقف ش يبر رو يباران كه به محكم يصدا

كننده  جيو گ جيمه اليپوآرو سر يونيزيتلو اليرا روشن كردم سر ونيزيتلو ديرسيمضحك بنظر م يحركاتش را ورانداز كردم كم

با خواندن آن احساس  يدست زدم كه روز يبه كتابچه ا.زدم يكوچكم سر هسپس به كتابخان.تماشا كردم يلحظه ا.بود يا

من را درك كند و اما حاال با نگاه به  نيريآن احساس ش توانستيهم نم ايدر رو يحت چكسيهستم كه ه يغرق خوشبخت كردميم

را در وجود خود دو  يو بدبهت جبدل شود احساس رن بايز يانتشارات معتبر به داستان كيدر  يكه قرار بود روز ين كتابچه اآ

به  اهيو س كيتار يايدر يها انهيكه در م يچراغ يرا فشرد دوباره به سمت پنجره رفتم و به سوسو ميبغض گلو نميبيچندان م

بودند در  يروس يتجار يها يهدف قرار دادم به گمانم كشت يام را برداشتم و بر رو يشكار نيچشم دوختم دورب خورديچشم م

 .گريد يزهايچ يليخ ديپوشاك و شا ييغذا يمحموله ها كننديهستند كه محموله بار م ييها يكشت نهايا گفتيم درمگذشته پ

كه با دو  داديغرور مردانه ام اجازه نم.مدزنگ تلفن به صدا در آ يها سرگرم كردم كه صدا يكشت نيا دنيخود را به د يقيدقا

پشت  يگريشخص د ديخود تصور كند من ساعتها در انتظار او نشستم اما شا اليسوگند در خ ديزنگ اول به تلفن جواب دهم شا

 .خط باشد

 بله الو؟-

 .ديسوگند به گوشم رس يحدس زده بودم صدا درست

 .سالم كوروش خان-

 .كيو عل-

 ؟يدلخور نكهيمثل ا-

 .گوش دادم شينگفتم و به ادامه صحبتها يحرف

 زنگ بزنم؟ يدوست نداشت-

 .يو زد يديحاال كه زحمت كش-
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 .بمن و رخساره شك كرده يشده و پدرم بدجور دايپ يمزاحم تلفن كيهم  يگرفتار بودم به تازگ يليچند روز خ نيباور كن ا-

 !...نرم كنند نينچنيخود را ا جنس مخالف تواننديدخترها چگونه م يارام شدم واقعا بعض يكم

 ه؟يمزاحم ك-

 .گهيم فيو اراج زنهياست كه مدام زنگ م يهفته ا كي دونمينم-

 .شماره نده يشناسيكه نم يچند بار تكرار كنم به هر كس-

شماره  رسنديم ابانيتو خ يانگار من به هر ك يزنيحرف م يمن هستند كه شماره منزلم را دارند طور يفقط دوستها هيمنظورت چ-

 .دهميتلفن م

 .يزنيم يخودت را به نفهم اي گميم يچ يفهميم اي-

 چه طرز صحبت كردنه؟ نيكوروش ا-

 .كننده شماره منزلت را خواست نده هيگفتم اگر ته ادته؟چقدري...يينمايشركت س شيدفعه پ-

 .شديخوب آخه مربوط به كارم م-

 شد؟اكران شد؟ يشد؟كارت چ يچ-

 ؟يزود نيبه ا-

 بود؟ ياسمش چ...ياصال اقا گذرديسه ماه م خيگند خودت را گول نزن از آن تارسو نيبب-

 .يگودرز-

 شد اصال تماس گرفت؟ يچ يخوب گودرز-

 .چند دفعه-

 داشت؟ يا جهيبشه چه نت يخوب كه چ-

 .كارم را به چند نفر سپرده بود-

 گه؟يم ياش را ك جهيفقط سپرده و نت-

 .اش را ارائه داده لنامهيكارگردان مشهور است كه ف كيفعال از من واجب تر  يداد يبابا كوروش تو هم بدجور ك يا-
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 .برهيلفظها را بكار نم نيكرده ا ليدختر تحص كيچه طرز صحبت كردن است؟ نيا-

 .از او خاموش ديسكوت كرد و منهم به تقل يكم سوگند

 .يحتهر طور را يدر ثان يشما مراحم- قطع كنم؟ يندار يمزاحم نباشم اگر كار-

و موضوع حرف را عوض  دياز قطع كردن تلفن امتناع ورز.بمن دارد يقلبا چه عالقه ا دانستميوقفه و به آن خاطر كه م يا لحظه

 .كرد

 شمال چطوره؟ يهوا-

 .يبارون-

 .تهران صاف است يخوشا بحالت هوا-

 ه؟يآفتاب يبگ يخواهيم يعني-

 صبح است؟ يكه تو هست يياونجا...كوروش واقعا كه-

 .تهران صافه يهوا يتو خودت گفت:كردم و گفتم يا ندهخ

 .كه آسمان تهران پر از ستاره است نهيمنظورم ا-

از  گفتيم شياز گذشته ها زديحرف م ميدوست داشم در كنارم بود برا يليخ ديكاهياز غم و غصه ام م يسوگند كم يصدا

 شديها حاضر م يكه در آن مهمان يو هر پسر جوان كرديكه پدرش برگزار م يمجلل يها ياز مهمان يدوران كودك يطنتهايش

ناگفته نماند من سوگند .پرورانديخواهر كوچكترش رخساره را در ذهن م اي ودورگه  يبارويازدواج با سوگند آن دختر ز يارزوها

 .و پاكش دوست داشتم نه بخاطر نفس لوامه ام فيو صداقتش و بخاطر روح لط يرا بخاطر خودش بخاطر پاك

 درت كجاست؟پ-

 .خانه دوستش دعوت است-

 ؟يشما نرفت-

پدرم خانه است و در كنار من نشسته  يپس فكر كرد:كرد و گفت يفقط مختص بزرگترها بود زن و شوهرها بعد مكث ينه مهمان-

 .كنميبا تو صحبت م يو من براحت
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 .نه خانه كه نه-

 ؟يشمال بمون يخواهيم يتا ك يراست-

 .كردم راينگفتم و سكوت اخت يحرف

 ؟يبرام هوو آورد ؟نكنهيجواب بده يدوست ندار-

 قطع كنم؟ يندار يكار:گفتم يكردم به آرام يباز لميسب يبا گوشه ها دميكش ميبه موها ينداشتم دست يشوخ حوصله

 نگفتم گفتم؟ يمنكه حرف بد-

 .پدرت سر برسه ترمينه نه فقط م-

 .او پاسخ دادمبه سكوت  ركانهيز يسكوت كرد و من با خنده ا سوگند

 .يخوب بخواب ريشب بخ زميعز-

 يگريكه اگر كوروش به حرفه باز شديعنوان م ليدر فام شهيدارم كه هم اديب كنديم ياريتلفن را قطع كردم تا آنجا كه ذهنم مرا  و

 و اما چه سود؟ دهديرل اول را به او م شهيوارد شود كارگردان هم

بجا مانده بود  ميبرا ميفرد زندگ نيتر بيو نج نيكه از معصومتر يادگاريتنها  نيريبه سمت كتابخانه رفتم و كتابچه ش مجددا

 چگاهيه ريچند سال اخ نيا يدر ط.تمام نگذارم و تا به آخر آن را بخوانم مهيكه داستان را ن دادميم ديبخود ام نباريا ديبا.گشودم

مرا احاطه كرده  يقيحق ياياحساس خارج بودن از دن در آن حال كماكان.را مطالعه كنم داستان نيا انيدوست نداشتم پا

من دوست داشتم مانند .دوش خود حمل كردم يرا رو ينينخواهد توانست حدس بزند من چه بار سنگ چكسيو ه چگاهيه.بود

بردن  يبه پ ايآ پنداشتميو اما در تصور احمقانه ام م رميقرار بگ گرانيد ميداشتند مورد احترام و تكر اتياجدادم كه قبل از من ح

 .نام را فراموش كنم نيكه ا رسديفرا م يروز نيريش يبه خاتمه داستان زندگ

آن لم داده بودم را به عقب  يكه بر رو يريحص يصندل سوزانديرا م ميگونه ها نهيشوم يزمهايحرارت ه كردميم احساس

 يكاغذ كاه يشد بو ريگاه از چشمانم اشك سرازحاكم اعمال خود بودم كتابچه را باز كردم ناخودآ يبه سخت كهيدر حال.دميكش

 روزيد نيارزش است انگار هم يچقدر انسان ب ايخدا يقرار داده شده بود وا چهكتاب نيا 23كه در صفحه  يطاووس نيرنگ يپرها

ه اعتراف گشودم او و آن زمان كه زمان وداع من با او بود لب ب گشتيبرداشتم او ماهها به دنبالش م فشيكتابچه را از ك نيبود كه ا
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كه درتصور او همچون  كردميقابل وصف وجودم را اشباع كرده تصور م ريغ يغصه ا كردميسرزنش كرد احساس م نيمرا بخاطر ا

 يتمام ديدانست؟شايچه م يخود را از دست داده بودم كس تياهم گريقد علم كرده ام اما چه سود كه د ديخسته و ناام يا گانهيب

 ايبزرگ و  يخشو كيبد نوشته شده بود  يها كه با خط يكاغذ باز نيا يتمام دياشتباه كوچك بود و شا كيز ا يحوادث ناش نيا

شده  يشده كه همچون سنگفرش دهييسا نيبا زم يبرخورد چرخ درشكه ا ياز كنار جاده صدا.كرديجلوه م زياسرار آم يشوخ كي

نگاهم .خورديبه چشم نم ياهيجز منظره س زيچ چيبود و ه كيهوا تار از جا برخاستم و به سمت پنجره رفتم ديرسيبود به گوشم م

از اتاق قرار داشت  يپدرم كه تا بحال در گوشه ا يدست ياز سرسرا عبور كردم و به اتاقم رفتم به عصا يبه گوبا افتاد به آهستگ

نعل  كيشكل پوزه گرگ و دورش از دسته اش به  كرديم هياو تك يرو شهيبود هم ييبايز يتا قبل از شكستن عصا دميكش يدست

عصا بود  نيماند هم ادگاريبه  ميكه از او برا يزيام طرد شدم تنها چ يدراز خانه پ نكهياز شانس بود پس از ا يكه بنظر ناشن ييطال

دو دستم از  خانه آن را با يميقد اطيعصا را گرفتم تا د رح تياز شدت عصبان.بود كه عصا را به سمتم پرت كرد روزيد نيانگار هم

 ...شاد نخواستم ايوسط تكه كنم اما نتوانستم و 

 نمينشيو قرآن آن م نهيكه تنها در مقابل آ گذارميم ينيسال سفره هفت س 12.گذرديم خيسال از آن تار 12چه زود گذشت  ايخدا

 يصندل يدوباره بر رو.بخوانم توانستمياحساس نم نيا يبرا ينام چيدر وجودم رخنه كرده بود كه ه ياحساس مبهم.خوانميو دعا م

كتابچه  نياز بو كردن ا ديشا.انداختم يمقابلم قرار داشت نگاه زيم يكه بر رو يقطور كتابچهنشستم و به  نهيكنار شوم يريحص

از  يبرهه ا چيو در ه چوقتيه.زميبر يهر جمله اش اشك يآن را خط به خط بخوانم و در ورا نكهيتا ا بردميم يشتريلذت ب يكاه

 .دميپرستيتمام او را م مانيكوركورانه و با ا كردميش نميرا همچون او ستا چكسيدوست نداشتم و ه نيريرا مثل ش يمان كسز

 :آغاز كرده بود نيچن نيمقدمه اش را ا يقلم خوردگ چيصفحه كتابچه را گشودم بدون ه نياول

را به مشامش  ييآشنا يبوها خواهديبنگرد م اسي ديز درا ا يندارد تا زندگ يليتما گريمنزل كرده اما د يدر قلب دختر تاثر

صداها چشمانش را كه  نهمهيفرار از ا يناپسند آواز دردناك خود را آغاز كردند دخترك برا يحشرات كوچك با آهنگ.برساند

و  ابديذشت دست گ زيتا به معشوق خود كه بخاطرش از همه چ كنديم يمخف يشال انيدر م خواننديم بندهيآن را دلربا و فر يهمگ

 ينگاه آشنا به نگاه.گردديشهر سوزناك م يو هوا كنديغروب م ديخورش!...و از دست سرنوشت رياما چه سود از دست تقد

موذن را در  يو صدا كشنديم اديفر دچوپان به هنگام فرار گوسفندان خو يپسر بچه ها شوديدهشتناك و وحشت زده مبدل م
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 يهمه خوار نيا زديخانه دختر از تواضع و تضرع موج م يسنگ واريگاه محنت زده پسرك به دن دارنديم يخود مخف يصدا يالبال

 چه درد ذلت را تحمل كردن چه سود؟ يبرا

 دهديگوش فرا م كنديم يمنظم اب پاش يآب فواره اش كه در استخر خانه دختر با چرخش زشيو به ر بندديچشمانش را م نكهيهم

تا بهتر رشد  كردنديبود و مرتب خاكش را عوض م چكيپ كياو فقط  يو كاشك كنديم ريدرگدر باغچه خود را  يچكيهمچون پ

كه  ينيريكنار ش.كنار من كنار روحم كنار جسمم نشسته بود يدر پوست و استخوان ؟اوچه سود...و اما نديكند و آن را سرزنده نما

او كوروش بود كوروش ...را  حشينش و انتظار لبخند ملچشما دنيانتظار د ديكشيسال انتظارش را م انيبه قول خودش سال ديشا

 .قائل شود يارزش او يخواسته ها ينخواست برا يچكسيدركش نكرد و ه دياو را نفهم چكسيكه ه زيعز

 

****** 

 يليخ يآخر درد عاشق.ختميريو اشك م ستميگريباز هم م يول دميديكلمات را مقابل چشمانم م نيبود كه ا يبار نيكصدمي ديشا

كتابچه را  دينبا شديخوانده م يخطوط صورتم احساساتم به خوب يافكارم و احساساتم را منظم كنم از ماورا توانستمينم.سخت است

 نيريش شهيكه هم يمرد ريتصو شوديداستان غرور مردانه ام خرد م انيبا خواندن پا كردمياحساس م ديشا زدميتا به آخر ورق م

از چه  كنديرا سر م يزندگ يبا چه كس نيرينفهمم كه ش دادميم حيترج.كرديم يدارد مرا عصب يزندو از او فر نديبيرا در كنارش م

 يمساع كيو در خلوت با همسرش چگونه تشر دهديمكودكش را چگونه نوازش .كنديتحكم م يبه چه كس شنوديتحكم م يكس

شمال موها را عوض  يآخر هوا.فر شده بود ميوهام دميبه صورتم كش يرفتم دست يكنسول نهيكتابچه را بستم و به سمت ا.كنديم

گرسنه  دارم يچه احساس دانستميگاز روشن كردم اصال نم يرو رو يبه آشپزخانه رفتم و كتر.بلند شده بود ميالبته موها كنديم

ام كرده بود  وانهيدو احساس تنها بودن  ييتنها شدميمست م ديبا ديشا ايداشت و  اجياحت روزايبدنم به مواد ن ديشا.تشنه ايهستم 

خاموش بود و  ايكنار در يخانه ها يزمزمه كردم چراغ عمگ يلب آواز ريز.ستادميكنار پنجره آشپزخانه ا يتا جوش آمدن كتر

مثل  ديچيپيهم به دنبال دمش بدور خود م يگاه گدار كرديپارس م ايگو.فرو رفته بود يقيارام به خواب عم بهمه جا در سكوت ش

لوس  ميطبق روال همه روزها خودش را برا دميبه سرش كش يسوت بطرفم آمد دست كيبه سرش زده بود با  يهوس باز نكهيا

 .كرده بودم دايبه او پ يعجب الفت كرديم
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گوشه لبم گذاشتم  يگاريس.اشپزخانه نشستم يچوب مكتين يقهوه بر رو دنيقهوه دم كردم و تا دم كش يجوش آمد كم يكتر آب

بود قهوه  دهيشمال نم كش يدر هوا كنميخود نبود فكر م اديطعمش ز ديسر گوبا گذاشتم تا باالخره قهوه دم كشهم سرب يكم

 .كردم دايپ اديخوشمزه تر بود اصال از همانجا بود كه به قهوه اعت يليخ خوردميكه در تهران م ييها

با  يتلفن بردارد تا آنجا هم كه هر كس يرا از رو يعادت داشت گوش شهيزنگ زد زودتر از من گوبا به سمت تلفن رفت هم تلفن

 .بله:در دهان گوبا قرار گرفته است به تلفن جواب دادم يگوش يتا چند لحظه ا دانستيم گرفتيخانه من تماس م

 .سالم كوروش-

 ؟يديسالم خانم هنوز نخواب-

 .امدندينه مادر و پدرم هنوز ن-

 د؟يترسيمگر م-

 .تخانه اس اسينه بابا ال!ترس؟-

 ه؟يك گهيد اسيال-

 .مستخدم خونه زاد پدرم-

 خوابه؟ينم اسيعحب خوب پس چرا اقا ال-

 .او امكان نداره بخوابه اديمگر جرات دار؟تا پدرم به خانه ن-

 .خوب خوشا بحال پدرت يليخ-

 ؟يكرديم كاريچ ياصال االن داشت ياونجا موند يچ يبپرسم برا تونميكوروش م-

 .خوندميكتاب م-

 ؟يچه كتاب-

 .رمان-
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 ؟يخارج اي يرانيا-

 .شباهت داشته باشه ميكه به زندگ يزيچ كنهيم يچه فرق-

 .است هيشب تيكه چقدر به زندگ يبعد متوجه بش يكتاب را بخون ديآخر اول با-

در چه  بايداستان تقر نيا كنمياز فروشنده سوال م رميانقالب م ابانيخوب هر وقت به خ يول يهست يكامال درسته دختر باهوش-

 يگريد زيو اهانت چ نيجوابم جزتوه نصورتيا ريچون در غ پرسميسوال را م نيبشاش ا يآدمها شترينوشته شده البته ب يمورد

آن  ديكه با فهمميآنوقت م...و...دخترها به خاطر شوهر نكردن يديناام اي يزندگ رمرد جوان د كياگر گفتند شكست .ستين

 .كتاب را بخرم

كه كنار  يبرداشتم و با انبر زيم يرا از رو گارميس.تلفن به سمت آشپزخانه رفتم يهمراه با گوش ديخند بلند يبا صدا سوگند

 .زغال گرفتم و آن را روشن كردم يقرار داشت تكه ا نهيشوم

 ؟يدار يميچه تصم ندهيآ يبرا ؟اصاليحرف بزن ندهيدر مورد ا يخواهيكوروش نم-

 ؟يمثال چه حرف-

اش  يخانوادگ تيداشته باشه؟موقع يباشه؟چه شغل يهمسرت چه شكل يدار ه؟دوستيبا همسرت چ يراجع به زندگ متيتصم-

 ؟يآبرومندانه كارمند يزندگ كي ايمثال پولدار باشه 

 .مسئله فكر نكردم نيا يهنوز رو يرا بخواه تشيواقع-

 .كردم بيدودش را در هوا تعق زدم و حركات يپك محكم گارميمن و او در پشت خط تلفن حكمفرما شد به س نيسكوت ب يكم

 ؟يشام خورد-

 .هنوز نه-

 كنه؟يم فيغذا نخوردن اعصاب آدم رو ضع يدونيم چيچرا؟ه-

 .نداشتم ليتا االن م خورميم:كردم و گفتم يآرام خنده

 اوقات مادرت بهت سر بزنه؟ يگاه يگيچرا نم يراست.كردميآماده م تيآنجا بودم و برا يكاشك-

 .داره يا گرفتاربابا خودش هزار ت يا-
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 شيبچه ها يداره برا فهيو تا آخر عمر وظ كنهيم تشيترب كنهيآره بعد بزرگش م يم ايبچه را بدن ه؟مادريچه حرف نيا!؟يگرفتار-

 .باشه يمادر تو مستثن دياست و نبا يعيچرخش طب كي نيخانواده دادند ا ليتشك شياگر بچه ها يحت.كنه يمادر

شد تا آنجا كه  ماريطرد شدم مادرم ب ياز خانه پدر يادرم من را بحال خودم رها كرده باشه از وقتم نكهينه ا:و گفتم دميكش يآه

 .شده البته نه فقط به خاطر غصه من رينگيزم دانميم

 ؟يطرد شد يتو از خونه پدر-

برادر برادر  كيدارم و است هفت تا خواهر  يتيبود خانواده ما خانواده پر جمع نيسنگ ميآن خانه برا طيبله خودم خواستم مح-

تحت درمان  يطوالن يشد ماهها يو عرق دچار بحران موج زدگ ارنيكرده بود در جنگ ا ليتحص يبزرگم كه در رشته پزشك

خانه مان در آتش سوخت  لياز وسا يميتمام بدنش جزغاله شد ن.كرد يخودسوز وربا چراغ وال يبود اما روز يپزشكان متبحر

و نگار از  الينابهنجار سوء استفاده كردند و دو خواهرم سه يتهايموقع نين دو خواهر كوچكم از اهمسرا يعني مانيدامادها

كه در حال حاضر  گرميخواهر د پنج.ام آمدند يهمسرانشان جدا شدند و هر كدام با داشنت دو فرزند مجددا به خانه پدر

 .همسر خوب كيدر انتظار  يساله است و همگ 18 نشانيكوچكتر

 ؟يداشت كه تو از پدرت قهر كن يليحرفها درست اما چه دل نيه اخوب هم-

 .نپرس يزيبس كن چ گهيد كنميخواهش م-

 ؟يكنيبزنگاه حرفت رو قطع م ؟سريچ يعني-

 .يبمن زنگ نزن چوقتيه گهيد ياگر تو بفهم ديداستانش مفصل است و شا-

در ضمن تو .حرفها هم خودم را كنترل كنم نيبدتر دنيبا شن خورميقسم م امدهيكوروش زود باش حرفت را بگو تا پدرم ن-

پدر و  دانمينداشتم و مطمئن م يكبود يدر زندگ چگاهيچون خودم ه دهمينم تياهم يخانوادگ تيكه من اصال به موقع يدونيم

 .گريحس كنم چه با تو وصلت كنم چه با شخص د يرا هم در زندگ ينخواهد گذاشت كه كمبود چوقتيمادرم ه

 .يداشته باش يمشكل ياز نظر مال ياگر با من وصلت كن مكنيفكر نم-

 .اختالف با پدرت را بگو ليخوب حاال زود باش دل.كنميصحبت م يمن كل دونميم-

 .يكه ناراحت نشو يخوريقسم م-
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 .خورميسوگند م يپرستيبه هر آنچه كه تو م-

او فكرش را  ايبود كه من  يسم خورد او پاك تر از آنق دينبا دميپرستيرا كه من م يآن كس يحرف را نگو رو نيا چوقتينه نه ه-

 .ميبكن

 شيدوست داشتم سفره دلم را پ يليشدم خ اليخيساكت شد متوجه شدم كه به كلمات من شك كرده است اما ب يلحظه ا سوگند

 ...كه مرا عاشقانه دوست دارد باز كنم و  يكس

 يحساب هيسر مسئله مهر اليشوهر سه يعنيد پدرم با داماد بزرگش مانده بو يكه به سالگرد برادر مرحومم باق يدو سه ماه-

به  ديرا كه با هيكفش كرده بود كه صد هزار تومن مهر كيهمسرش را بپردازد اما پدرم پا در  هيمهر خواستينم ريبود ام ريدرگ

دادگاه اقدام  قياز طر ديبا هيمهر فتايمطمئنا در.كنند افتيرا از او در شديتومان م ونيليپول روز حساب كنند و حدود مبلغ سه م

 .شدميم ليتعط ياز دانشكده پزشك ياثنا وقت نيمستلزم زمان بود در هم نيو ا شديم

 .كوروش پدر و مادرم آمدند ديببخش يوا-

من  با خودم فكرم كردم چرا همه از.امديحركت او خوشم ن نياز ا.شد دهيبوق آزاد پشت خط شن يبالفور تلفن را قطع كرد صدا و

سوژه شكست خورده در  كيكردن  دايپ ايخنده و  يهم برا ديپر كردن اوقات فراغت شا يبرا كنندياستفاده م يبعنوان سرگرم

كه از خواهران  يدست چندم يها ياسباب باز.از اغتشاش خاطرم كاست يو كم رددر ذهنم گذر ك ياتاق كودك.داستان كي

جلوه  يمتيق ينهايكودكانه ام ماش ياهايكه در رو ياسباب باز ينهايماش.جا گرفته بود از اتاقم يدر گوشه ا لهايفام ايبزرگترم و 

 يزندگ راتيياز رنج و غم و غصه تغ يعار وزگاربود ر يروزگار نادان يروزگار كودك يبه راست.بود نيرياما باز هم ش.كرديم

و خفقان اور بود به آشپزخانه رفتم  نيسنگ اريظرم بسهوا منزل در ن ميشديمتوجه آن م ينامحسوس بود و به سخت مانيروزمره برا

 ييرويچرا ن دانميدوست داشتم مجددا به سمت كتابچه بروم و آن را از سر آغاز كنم اما نم يليخ.بخورم گريفنجان قهوه د كيتا 

 ايت تلفن رفت لحظه طبق روال همه روزها گوبا به سم ديزنگ تلفن به گوش رس يصدا 10:40ساعت  شديم نكاريمانع از انجام ا

اما حدسم نادرست بود دكتر .استراحت كنم خواهميم ميگويو م كنميم يفكر كردم اگر سوگند پشت خط باشد از او عذرخواه

مطب گرفته بود در  يشماره تماسم را از خانم برزگر منش.آرمان از همكاران خوبم و از دوستان دوره دانشكده ام بود نيافش

 .شديبود كه روز سه شنبه در دانشگاه تهران برگزار م يكنفرانس پزشك كي ايگو كرديمصحبت  ناريسم كيخصوص 
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 .ارهيمسافرت حالم را جا ب كي ديحوصله بودم گفتم شا يب يچند روز. يكرد يادآوريجان ممنون كه  نيحتما افش-

 كي دميها هم كه شن يتازگ.ولدارا بودبود از زمره بچه پ ميدوستان دوره دانشگاه نيتر يمياز صم يكي نيكه گفتم افش همانطور

 يرخ داده بود اما با خونسرد شيبرا يدر زندگ ياتفاقات نابهنجار.است دهيخر قايآفر ابانيدرخ كيمطب و آپارتمان فوق العاده ش

ند دوست داشتم كمكم ك يليدوشنبه شب من را به خانه اش دعوت كرد خ يبرا ياز خداحافظ قبل.كرد يچشم پوش يتمام از همگ

چون او را  گفتميم نيرياگر از ش.درد دل كنم ينزد كس ايو  رميكمك بگ ياز كس يكه در زندگ داديغرورم اجازه نم چگاهياما ه

بود كه او را  ليدل نيمطلع شود به ا ميزندگ يها انستهسوگند از ند خواستميو اگر م كردميم شيو ستا دميپرستيهمچون جان م

و با زبان مردم  ستمين اديپدرم ش يمن بر خالف گفته ها.سوق دهم يگريبا شخص د ديجد يندگز يو برا.نسبت به خود سرد كنم

تنفرها را جستجو  و يزشت ميريگيكه ما دكتران روانپزشك از زبان مردم حرف م ديشياند يم نگونهياو در تصورش ا بميفريرا نم

چشمان خود  يناهان خود اعتراف كنند و كف دستها را روبه گ شانينزد كش ينيهمچون مراجع ميكنيرا اجبار م مارانيب ميكنيم

 يدگيبه نظافت خانه رس يكم ديآمدم با يآن روز به تهران م يچون فردا 11ساعت .دميقهوه ام را تا به اخر سر كش.قرار بدهند

نازك پاك  يبا دستمالبرگ درختچه ها را  يريهال را گردگ يا شهيش زيم دميكش يخانه را جاروبرق.آمد ينم ابماصال خو كردميم

 يبه اشپزخانه رفتم اب گلدان را خال ديرسيبنظر م دهيپالس گريهال بود د زيم يكه داخل گلدان بر رو يخكيرز و م يگلها.كردم

و  ييخوشبو نيبه ا يگل ياست كه روز بيرا داخل خاكروبه انداختم عج دزر يزد گلها رونيتعفن و لجن از آن ب يكردم بو

بود كه آنهم به  وهيم يفقط كم شدينم دهيد خچاليدر  ياديز يگلدان را شستم مواد خوراك يحساب.شود ليه تبدبه گنداب ييبايز

 يكند سم پاش يدگيمن به آن رس ابيخواستم در غ عقوبياز اقا  دميرا خر اليو نيكه ا يچند سال يدر ط.دهميباغبان م عقوبي

 يو خروس و اردكها همه و همه را به عهده او گذاشتم در گوشه باغ كلبه ادرختان نارنج و پرتقال هرس اب و دون دادن به مرغ 

 گاهنكرده فقط  غيمن در يبرا يچكاريهم از ه عقوبيآقا .كردميبه او كمك م ياو و خانواده اش درست كردم از نظر مال يهم برا

است ازدواج كردند با هم  يكوتاه چون مدت ديخوب البته شا شنوميرا با كوثر خانم همسرش م ادشيداد و فر يصدا يگدار

دور  ياز او بخواهم شمشادها ديباشد فردا با ادمي يكامل دارم راست تيرضا عقوبيدر هر صورت من شخصا از اقا .دارند يريدرگ

 .را هرس كند قيآالچ

شم كه تلفن را قطع بترا يبودم تا خواستم بهانه ا رياز دستش دلگ.سوگند بود 11:20زنگ زد به ساعت نگاه كردم ساعت  تلفن
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 .كنميمتوجه بشوند با تو صحبت م خواستميپدر و مادرم آمدند نم يمرا ببخش ديكوروش واقعا با:كرد يعذرخواه يكنم كل

 االن كجا هستند؟-

 .رهيگيها دوش م يپس از مهمان شهيپدرم در حمام است هم-

 كرده؟ يرو ادهيدر خوردن مسكرات ز ديشا-

 پدر من و مسكرات؟ رهيگيو وضو م زنهيرا باال م نهايآست من؟او سر اذان ؟پدريچه كس-

 مادرت كجاست؟-

 .به رخساره گفتم مواظب باشه زنميمن از اتاق خودم حرف م دهيخواب-

 ؟يموقع شب با من حرف بزن نيا يشده كه اصرار دار يخوب حاال چ-

 .را بشنوم تيحرفها هيكوروش دوست دارم بق-

 .ميايبه تهران ب ديو فردا با خسته ام يسوگند من حساب نيبب-

 .ميايفردا؟اما من بخاطر تو با هزار دوز و كلك خانواده ام را مجبور كردم فردا به محمود اباد ب-

 چطور مگه؟-

 .ميديخر اليما هم آنجا و شهيم يآخر چند وقت-

 .به مطب نرفته اماست كه  يمن سه شنبه در كنفرانس دكتر نوبخت حاضر شوم در ضمن سه چهار روز اديمتاسفم ب-

 .نمتيبيباشه پس تهران م-

 .بود يباق يباشه و عمر ياگر وقت-

 ...كوروش-

 .قطع كنم يندار يكار-

 .فقط تك زنگ.تك زنگ بزن كيفقط  يديفردا كه رس-

 .كنهيام به اتاق وصل م يمنش ريبا مطب تماس بگ يداشت يكار تونمينم-

 .يا كدندهي يليواقعا كه خ -
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 .ريبخ شب ؟يندار يكار -

 .تو را به خدا مواظب خودت باش، كمربندت را ببند، اهسته حركت كن -

 .كنه ياريهر چه اجل  -

 ...يليكوروش واقعا كه خ -

 .ريشب بخ -

و  ييسعادت اشنا يطوالن انيدانست كه سال ياو نم. دميخند يبه افكار پاك و صادقانه سوگند م. گفت و تلفن را قطع كرد ريبخ شب

كنم و  نيتا عشق كودك و همسر را درهم عج. اورديب ايبه دن يكودك ميخواستم برا يرا داشتم كه م ييبارويتر زازدواج با دخ

تنها، مضطرب و  يجز روح ستين يزيمانده، چ يباق بارويو اما انچه كه امروز از ان زن ز اورم ديرا پد ينيگرم و دلنش يزندگ

 .بزرگ در عشق يماحصل شكستها

حال با  نيها و در ع ييبايز يرا با تمام ايدوست داشتم دن. نشستم نهياتش شوم يشعله ها يو به تماشا دميكشرا درهم  ابروانم

ثروتمندان متصور نگشتشه در وجود مرد و  يوقت برا چيكه ه ييزهايبا چ شيها يها، و تشنگ يبا گرسنگ ش،يها يتمام غم گسار

را در ادامه كتابچه  زيفال سحرام نيكشف كنم و سرنوشت ا ريحسب تقدبزرگان بر اعتقادبه  ايعاشق بر حسب اتفاق و  يزن

از  ديبا. آوردم، قرار دادم يبا خود به تهران م ديكه فردا با يبرداشتم و در سامسونت زيم يكتابچه را از رو. معشوقه ام بنگارم

از رنج درونم كاسته شود  يكم سميان بنو يرودرددلم را  ايكنم و  ياگر با كاغذها باز ديبنگارم، شا يام داستان يسرگذشت زندگ

 .گردد يتداع ميخواندن هر صفحه ان حوادث گذشته لحظه به لحظه برا ديشا ايو 

 يسرم م يزيچ يرياگر از فالگ دميو فنجان قهوه ام را برداشتم و تا به اخر سر كش دميگاز را خاموش كردم، پرده ها را كش اجاق

از شانس و  ينشان. اسب درامده بود كيقهوه به شكل  يدر فنجان كه با دانه ها ياليخ اسب كيمنظره  دنيبا د ديشد شا

 دنيبه اتاق خوابم رفتم، طبق معمول همه شبها قبل از خواب دنيخواب يرا شستم و برا جانزدم، فن يخود رقم م يرا برا يخوشبخت

دو زنخدان بر  يبرجسته كه با هر لبخند ي، گونه هارنگ يقهوه ا يموها ش،يباينگاه كردم، به چشمان خمار ز نيريبه عكس ش

سركش و  يعياز مردان طب ياگر من مانند برخ ديشا. شد يشد چه زود از دستم رفت، تصاحب ان باعث افتخارم م يم انيانها نما

 يث شوم زندگكردم اما متاسفانه حواد يم ايخانواده مه ليازدواج و تشك ،يخوشبخت يزبان چرب داشتم بدون شك خود را برا
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 ياحساس م افتميرا  نيريكه ش يساخته بود، به دنبال محبت و زمان هياز فرض ييبا دربا ييايرو ز،يگوشه گ ياز من فرد يخانوادگ

مانده بود، قرار  ادگاريبه  مياز او برا يرا داخل كتابچه ا نيريعكس ش. من گشوده شده است ياسمان بر رو يدرها يكردم تمام

بود و من هم با ذكر نام خدا به خواب رفتم،  دهيهم در گوشه اتاقم كز كرده و خواب اينار تختم را خاموش كردم، گواباژور ك. دادم

كه در دستش بود  يرنگ يهم با قلم نقره ا نيريبودم، ش يوصلت راض نيمن از ا. دميد يدر خواب مراسم ازدواجم را با سوگند م

 يجمله، من نتوانستم حرف نيپس از خواندن ا ".كند يبار به انسان رو م كي اتيشانس در طول ح "نوشت  يم يتكه كاغذ يرو

روز  نيبود كه د اخر يهمان جمله ا نيامكان شانس وجود ندارد و ا گريكه د وشتن نيريدوباره ش. دچار لكنت شده بودم. ميبگو

 يمردان نياز باهوش تر يكياو  ،يكن ريرا درگ سام يتا تو بتوان ستيدر كار ن يامكان شانس چيكوركش ه. وداع از من عنوان كرد

احترام به  يادا يرود و من برا يبسته به سمت چوبه دار م يبا دستان نيريكه ش دميد يدر خواب م. ام دهياست كه من تا به االن د

 نكهيد، مثل ابو سياز خواب برخاستم ، چشمانم خ كهوي. كنم يطلب امرزش م شيزنم و از خدا برا يجان او زانو م يجسد ب

به  يرفتم، اب نهبه اشپزخا... چه امده است؟ نيريبر سر ش يعني ايخدا. ديطپ يكرده بودم، قلبم به شدت م هيدر خواب گر يحساب

باران بدون وقفه . چراغ هال را روشن كردم. كه در سالن خانه حكمفرما بود، به وحشت افتادم يكيسر و صورتم زدم، از منظره تار

كه  يبه خواب. مجدداً به اتاقم رفتم . داد ياز خود نشان م يبيخورد انعكاس مه يسالن م شهيكه به ش شيضربه ها يداو ص ديبار يم

كه مجبور شود  يمانند طفل. در افكارم نبودم يقادر به وجود اوردن تسلسل. بود بيمنتظره و عج ريغ اريبس. ردم يفكر م ودمب دهيد

 نمايس يياو را به خدا يكه روز يمرد. دميوز يكند، نسبت به ان ناشناس حسادت م ميتقس را با ناشناس شيفرد زندگ نيزتريعز

 يوقت دم،يد يم ماريب يو چه از لحاظ جسمان يكه چه از لحاظ روح يخاكستر يبا موها يا وانهيهنوز قبولش داشتم اما امروز او را د

 يبودم، برادرم، فرد يجينوع مرگ تدر نيمن شاهد ا رايشدم ز يمتاثر م ييايبه اندازه دن دميشياند ياش م يروح يبه شكنجه ها

 گرياو د. داد تيماه رييتغ ياريهنام بم. و دوستش داشتم كردم يم نياو را تحس شهيها بود و هم نيزترياز عز يكي ميكه برا

اتاق  يوات 100و نور المپ خواند  يم يجنگ بيمه يشعله اندك شمع را انفجارها. بود يگفت نم يم اينوشت  يمسئول انچه كه م

 كيكرد، او  يم يلقجنگ ت يسنگر محفوظ در جبهه ها كيلحاف دست دوز مادر را  ريشدن ز يمخف. ها يبعص يرا نارنجكها

موجود  كياجازه نداد كه او همچون  ريكند، اما دست تقد ييخود اقدامات به جا يمملكت اسالم يتوانست برا يپزشك بود و م

 .در چشمم حلقه زد و باالخره به خواب رفتم يخاطرات قطره اشك نيبا مرور ا. خود ادامه بدهد يندگزنده و سالم به ز



 

 

كتابخانه نودهشتيا   ركسانا حسيني  –بيددرختزير                               

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧

 

 

 

 :صبح 8 ساعت

 

در كتاب  كيب ديبه حمام رفتم، همچون مج ياجاق را روشن كردم و تا زمان جوش امدن كتر. سر حال شوم يگرفتم تا كم دوش

 .ديرس يبه گوش م بايصدا در حمام به نظر ز نيطن يبه راست. خواندم يغم اواز م يكلبه ها

و به سمت در امدم،  دميچيبه دور خود پ يحوله ا. است عقوبيدانستم اقا  يم. زنگ در به صدا درامد. در حمام بودم يا قهيدق ده

را برگرداندم و  هيگرفتم و بق يبود كم اديمقدار كره ز. اورد ميكه همسرش پخته بود، برا ،ينان خونگ ،يكره، خامه محل يمقدار

 .زنگ تلفن به صدا درامد، سوگند بود. غذا دادم يهم حساب ايخوردم به گو يصبحانه كامل. گردماخر قرار بود به تهران بر

 .سالم كوروش -

 .ريصبح شما بخ. سالم خانم -

 ؟يبود دهينخواب -

 .عازم تهران هستم رينخ -

 .يمن فكر كردم حركت كرد -

 .گريساعت د ميتا ن -

 يليگفت به خاطر بارش برف تردد در جاده چالوس خ ياخبار م. تو رو خدا مواظب باش ا،ينگ زدم سفارش كنم، اهسته بز -

 .اهسته است

 .بعدازظهر انجا هستم. ريبا مطب تماس بگ 4ساعت . ممنونم يبه فكرم هست نكهياز ا -

 .تو را به خدا مواظب باش -

 .قربانت خداحافظ -

بود خوشحال شدم اما چه سود؟  ميبه فكر زندگ ميبهتر بگو ايام و  يهمچون سوگند هم به فكر سالمت يكس ن،يريبعد از ش نكهيا از
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 يشدند از خانواده ها يكه به سمت من جذب م يو از بخت و اقبال من تمام دختران يزودگذر بود فقط در حد دوست يهمگ نهايا

گذارند و چه حرفها بار  يچه منتها م نشانينازن زيعز يازدواج دخترها يها براداند كه پدر و مادر يمتموا و ثروتمند بودند و خدا م

 .كنند يادم نم

باز . نگاه كردم رونيزدم و از پشت پنجره به ب يحوصله اش سر رفته بود، پرده را به كنار نكهيمثل ا. گوبا بلند شده بود يها زوزه

شدند،  يجا جمع م كيرفتند و در  يم ياز داخل اب بالفور به گوشه ا يين هااستخر با برداشتن تكه نا ياردكها د،يبار يهم باران م

از  يفقط خاكستر ديشا گريكه د نهيشوم يزمهايه يصبحانه را شستم و بر رو يظرفها دم،يپرده ها را كش شدم،از كنار پنجره رد 

 گريبستم ، د يرا به محكم ريحمام رفتم و ش امد به يچكه چكه اب م يتا كامال خاموش شود، صدا ختميمانده بود، اب ر يان باق

احساس  چيامدن به تهران ه يبرا. امدم رونيسامسونتم را برداشتم و از خانه ب دم،يكش زيتلفن را از پر. نبود كه انجام بدهم يكار

در ان . افتمي يتنها منشستم و خودم را  يسال اخر م مكتين يبود كه سالها قبل بر رو يياحساسم مانند روزها دينداشتم، شا يخوب

بودم و هم  زاريكه به شدت از ان ب دميد يرا م ياسناشن يايدر مقابلم دن. كرد ينم يكس نسبت به من ابراز دوست چيهنگام ه

اطرافم  طيمح يشد، شاد يمن م يو انزوا يباعث بدبخت شتريكه ب ييزهايكنم چ يگذرد احساس م يسال از عمرم م 39اكنون كه 

. و غصه بزرگ شده بودم ييبا تنها يداد، من از زمان كودك ياز افراد ذره ذره وجودم را ازار م يبعض زيشعف انگ يخوشحال. بود

تمام وجودم را اشغال كرده  ييكرد و رخوت و تنها يم ريس يريدر مس شهيرشد كردم اما افكارم هم يتيدر خانواده پر جمع ديشا

 .بود

همچون من كه  يريچگونه حاضر شد با مرد گوشه گ نيريبود كه ش نيا افتمين يمعما پاسخ نيا يدانم و هنوز برا يرا كه نم انچه

بود كه  يخبر خوش نيبهتر نيهزاران مرد انتخاب كند و ا نيدهد و من را ب يبه ظاهر دشمن سرسخت زنان بود تن به دوست ديشا

 يبرا يبيپرودرگار عالم سرنوشت عج. من ابالغ شدبه  يقلب هيادع نيبا بهتر ميدانشگاه هدوست دور نيتر يميصم نيتوسط افش

هوس زودگذر،  كينبودم كه به علت  ينگرفتم، من اانسان يسرسر يميتصم يدر زندگ چگاهيه. اورده است ديمخلوقات خود پد

 ميبرا يسعادت نيكردم چن يفكر نم چگاهيكه ه داور يبه من رو يدهم، اما سعادت رييخود را تغ يو مرام زندگ يشگيعادات هم

كه  دانميچون م. باشد نگونهيا ديدارم، اما نبا ديامروز كه امروز است نسبت به انچه كه رخ داده، ترد يحت. وجود داشته باشد

 ميمردم ن ياستهزااگر از . شد يم يتلق يروزيپ كي ميبرا ميمفاه نيهم شكست در برابر ا ديشا ايبوده و  نيمصلحت خداوند در ا
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 .....كردم اما يبلند قرائت م يرا دركوچه و بازار با صدا ميزندگ يابدون شك ماجر دميترس

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

 ييطبق مقررات راهنما ميبهتر بگو ايطبق سفارش سوگند و . تهران شدم يو راه نيرا قفل كردم و همراه با گوبا سوار بر ماش درها

نگاه  رونيب ينشسته بود و كنجكاوانه به منظره باران يعقب با چهره مضحك يگوبا هم در صندل. را بستم يمنيكمربند ا يو رانندگ

روشن  يگاريشد، س يپخش م ياز خواننده استامبول يارام كيكرد موز يجلوه م يطوالن اريزمستان امسال در نظرم بس. كرد يم

از هر  ديرس يسر كه به نظر م ياز مركبات بر رو ييه با سبدهاك يهنوز از شهر خارج نشده بودم ، منظره زنان و مردان محل. كردم

 يدست م لهيسبدها به وس نيكردم چگونه بدون نگهداشتن ا يم رفك يدر كودك شهيهم. خورد يخبرند به چشم م يب يرنج و غم

سر، با  يبر رو لونيا گذاشتن نادوچرخه سواران ب!...هنر باشد كيكار هم  نيا ديشا.... توانند ان را بر سر خود ثابت نگاه دارند و

 ....كردند تا از گزند باران محفوظ بمانند يم يرا ط ابانيخ ريسرعت مس

بدون انكه به چپ و راست نگاه  گريلغزنده بود د يجاده حساب. شد يم دهيد يبه خوب يطوفان ياياز ان طرف در دميجاده رس به

 يدلچسب بود صدا اريبس يباران يكردم در ان هوا يروشن كردم، فكر م يرگايدوباره س. خود ادامه دادم ريبه مس ماًيكنم مستق

به  نهيدر ا. از سرعتم كاستم يكم. كرد يپارس م يچسبانده بود و به بلند شهيگوبا پوزه اش را به ش. بلند كردم يرا هم كم كيموز

حركت من او هم  نيبا ا. سرش را نوازش كردمدستم را به عقب بردم و . بود دهيسگ ولگرد در جاده د كيبله او . او نگاه كردم

 .ساكت شد

 

 

 

 11:30 ساعت

 

 خيبه  ليجلو تبد شهيكه از فرط سرما برف ش يكرد، به گونه ا دنياز محمود اباد دور شده بودم، نم نمك برف شروع به بار يكل به

 .حااصل كند نانيامدن من به تهارن اطم يخواست برا يم. بود نيشده بود، تلفن همراهم زنگ زد، افش

 .تو راهم -
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 جاده چطوره؟ -

 .بد يليخ -

 .اهسته حركت كن. مواظب خودتب اش -

 .راحت باشه التيخ -

 .ميخور يپزم، با هم م يخونه من، شام م ايب يديرس -

 .شب خونه برم بهتره. به مطب، گوبا هم خسته است ايسر ب كيبعدازظهر . دستت درد نكنه -

 .ورت دوشنبه منتظرت هستمدر هر ص ،يهر طور راحت -

را  شيصدا لياوا. دميپرست يرا تا به حد جان م شيگذاشتم، صدا لميدر ضبط اتومب يافتخار رضاياز عل يكاست. كردم يخداحافظ

كند  يم يسع يافتخار يصدا دنيرا مطالعه كردم و متوجه شدم او با شن "سام اتابك" مارميسرگذشت ب نكهيشناختم، پس از ا ينم

 ضايدست مر ارميبار به بم نينخست يآنگاه بود كه برا....او باشم و  يل زشتش دست بردارد، مشتاق شدم تا شنونده صدااز اعما

بكشم، دوست دارم  يبه كنار يخواهم خود را از هر گونه مذمت و نگوهش يدهم، م يگوش م يافتخار يكه به صدا يزمان. گفتم

 .كنم كرف دم،يپرست يجنون او را مكه تا به حد  يو فراغت به ان زن يدر اسودگ

 كيش اريرنگ بس يمشك يمزدا ليشد توجهم را جلب كرد، اتومب يمنعكس م لمياتومب نهيكه پشت هم از ا يممتد يچراغ ها نور

 يدختر جوان چگونه م. توجهم را به خود جلب كرد ،يو در ان جاده سرد و برف ليدختر در ان اتومب نيچهار سرنش دنيو د

سبقت گرفتن به او راه دادم،  يچراغ راهنما زدم و برا. رديرا به عهده بگ لياتومب كي تيهوا و جاده خطرناك هدا نير اتوانست د

را  لمياتومب يزود نيمن هم به هم ديبود، فكر كردم با يكيش لياتومب. جلو افتاد، از حركت خشن و مردانه اش به خنده افتادم

 .كردم يرا ط ريمس مقانهافكار پوچ و اح يسر كيبا . ده بودمن دموده ش نيماش بايعوض كنم، تقر

 

 1:30 ساعت

چند  نيدر طول ا. داشت يخوب اريبس يده سيو سرو يحساب شيغذا. بود يجلوتر رستوان باباعل يكم. گرسنه شده بودم يحساب

خوب مرا  يليقا صاحب رستوران هم خاحمدا. رستوران بوده است نيدر ا شتريكردم، پاتوقم ب يرفت و امد م ريمس نيكه از ا يسال
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 ....با يشناخت و قبل از هر مسافر يم

 

 39صفحه  تا

بود و گوش به زنگ فرمان من بود  دهيخواب يصندل يانداختم بر رو يبه گوبا نگاه نهياز آ.كرديم يدگيمن رس سيبه سرو يمهمان

بلند رستوران كه به موازات هم قرار گرفته بودند  يهارا در كنار چراغ نيماش دميكردم باالخره به رستوران رس يدلسوز شيبرا

ها  يليچون ممكن بود خ اورمياو را داخل رستوران ب توانستمياما نم.دادمياول به گوبا غذا م ديپارك كردم طبق معمول همه روزها با

كدورت احمد آقا مسئله باعث  نيباشد رستوران را ترك كنند و ا يفيكث وانياز نظرشان ح ديبخاطر وجود سگ كه شا

استخوان مرغ و  يبا سفارش مقدار رونيسرد ب يدر فضا مكرد ادهيپ ليتا زمان حاضر شدن غذا گوبا را از اتوموب نيبنابرا.شديم

 يليخ.زن شدم نيرنگ با چهار سرنش يمشك يمزدا ليامدن از رستوران متوجه همان اتومب رونيبه محض ب.گوشت به او غذا دادم

 ...!حواسم كجا بود؟ يعنيا از من سبقت گرفته بودند متعجب شدم چون آنه

 يحساب يركدم طفلك ادهيپ ليگوبا هم حاضر شد او را از اتومب يرا باال زمد غذا ميپالتو هيحاكم بود بق رونيب يدر فضا يسرد سوز

شدند  ادهيمزدا پ ليكه از اتوموب ييخانمها.ستادميگوبا در كنارش ا يغذا انيسردم شده بود اما تا پا نكهيگرسنه اش بود با وجود ا

پوش بودند لباسها  كيش يحساب يعني دنشانيباشم بلكه طرز لباس پوش يجوان چشم چران نكهينه ا كردندتوجهم را بخود جلب 

 يبا صدا كردميم بيوارد رستوران شدند با نگاهم آنها را تعق.با هم تفاوت داشت شاني نهايمدل فقط رنگ پوت كيو  كرنگي

 نيريش اديب يآن.دميشنيم شانياز غم بودن را در صدا يو عار ينشان خوشبخت.كردنديبرف پرت م گريهمد يو برا دنديندخيبلندم

 !...و چه مشقتها كه نبرد ديچه رنجها نكش ريافتادم كه از دست تقد ييبارويدختر معصوم و ز

درست مقابل  خورديكه در رستوران به چشم م يخال زيتنها م.گذاشتم و خودم رستوران شدم نيگوبا تمام شد او را داخل ماش يغذا

كه مقابل آنها بود  يزيابتدا دستم را شستم و كنار همان م.راه توجهم را بخود جلب كرده بودند ريبود كه در مس يچهار دختر

در دهانم تلفن قاشق  نيچنجه با برنج سفارش داده بودم به محض گذاشتن اول.را آورد ميذاتامل گارسون غ يپس از كم.نشستم

 .باورم نشد سوگند بود.همراهم زنگ زد

 .سالم كوروش-
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 حالت خوبه؟ زميسالم عز-

 .شهيصدا قطع و وصل م-

 .شده بود يسرگرم كي شانيگوبا برا.نظر گرفته اند ريحركاتم را ز يدخترها حساب دانستميكنار پنجره رستوران رفتم م به

 ؟ييكوروش كجا-

 .ه را آمده امرا شتريمن دررستوران هستم ب-

 جاده چطوره؟ تيوضع-

 مادرت كجاست؟.كنميدلواپس نباش آهسته حركت م-

 .رفته رونيب-

 !...ست؟يو پدرت هم كه ن-

 .شركت است 3نه تا ساعت -

 ؟يكنيپس چرا ارام صحبت م-

 .ترسميم اسياز ال-

 .نشده برو يزيهم متوجه چ اسيباشه مواظب خودت باش تا ال-

 ا مواظب باشتو را بخد كنميخواهش م-

 .راحت باشه التيخ-

كه  يرو بايهمان دختر ز.رستوران را اشغال كرده بود يخنده دختران فضا يآمدم صدا زيكردم و مجددا به كنار م يخداحافظ

و پس از .كنم ميخدمتتون تقد ديخواهيم شهيآقا تلفن همراه من قطع و وصل نم:گفت يخاص طنتيبود با ش نيظاهرا راننده ماش

 .دختر بود كه در رستوران حاكم شد رچها نيخنده از طرف ا ليمله اش سج انيپا

 .كردميآنان با دقت توجه م يسرگرم غذا خوردن بودم اما به گفته ها نكهيبا وجود ا.از دختران زنگ خورد يكيتلفن  باالفاصله

 .ميسالم بابا ما االن در رستوران هست-

خوب  يليخ يراحت باشه كت التيبابا خ:كه دخترش در جواب گفت كرديم ييهاو چه سفارش گفتيپدر به فرزندش چه م دانمينم



 

 

كتابخانه نودهشتيا   ركسانا حسيني  –بيددرختزير                               

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٣

 .هم بسته ريتازه زنج.كنهيم يرانندگ

به ساعتم نگاه كردم .زديخاطر در چشمانش موج م شيو اسا يكه راحت يطانيهمان دختر ش.است يشدم نام راننده مزدا كت متوجه

ام خانم  يكه منش يطبق تماس تلفن.شدميادامه حركت به تهران آماده م يبرا و خوردميرا زودتر م ميغذا ديگذشته بود با كياز 

 .هستند اديز مارانميبرزگر با من داشت امروز بعدازظهر تعداد ب

قربون صدقه و تعارف رد و  يحساب نزد احمد اقا صاحب رستوران رفتم با كل هيتسو يهمراه با نوشابه ام را صرف كردم و برا غذا

در كنارم ظاهر  ليهمان راننده اتوموب يپول در آوردم كت فميكه از داخل ك يلحظه ا.خره پول غذا را حساب كردمبدل كردن باال

 .ديپنج تا نوشابه لطفا حساب كن الداقا چهار تا جوجه برنج سا:شد

 د؟ينداشت يچا-

 .نه اقا-

صورتش  شيآرا كرديرا بخود جلب م يسنظر چشمانش توجه هر ك نيبود در اول يدختر قشنگ.به صورت دختر نگاه كردم يآن

به دستانش .كرديجلوه م بايز نيچن نيزده بود ا شيكه بر موها يهم رنگ ديشا اي ديرسيهم بنظر بور م شيموها.بود ميمال اريبس

ه سبز ب نيرا نگ يمتيفقط در دست راست و آنهم انگشت سبابه انگشتر گران ق داردبدست  يبدانم حلقه ا خواستمينگاه كردم م

 حساب كنم؟ دييفرماياجازه م:دست كرده بود با لبخند گفتم

 .ديها نكن يولخرج نيآقا لطفا از ا رينخ:تمام پاسخ داد تيبا جد دختر

از لحن صحبتش متعجب .سرش گذاشته بود يرستوران را رو يبود كه انگار اصال تا بحال او نبود كه فضا يكالمش بگونه ا لحن

بامزه اش مرا بخنده  افهيق.ديكشيانتظارم را م نيگوبا داخل ماش.ب كردم و از رستوران خارج شدمخود را حسا يشدم و صورت غذا

كه  يريبه مرد فق.دادينشان م جانيمن در كنار پلكان رستوران به شدت ه دنيبود و با د دهگشاد ش يا لهيواداشت چشمانش مثل ت

شدم دستم را بطرف گوبا دراز كردم با من  نيسوار ماش.ود پول دادممشغول ب ييبه گدا يمسافر بر يدر آن سرما دركنار اتوبوسها

فكر افتادم كه چگونه  نيبه ا يآن.به او انس گرفته بودم يابحس.شديام دو چندان م يدست داد واقعا اگر او نبود احساس افسردگ

 ...كه ازاردياش را آنچنان ب يسگ خانگ توانستيسام اتابك م

در آن  ييچه سرما ديدانيآخر نم.گرم شود ليصبر كردم تا موتور اتوموب يكم.شده بود شتريرف ببارش ب.را روشن كردم نيماش
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كردم  يكه به دختر جوان گفتم شرمنده شدم سع ياز بابت حرف احمقانه ا.زدند رونيدخترها هم از رستوران ب!قسمت حاكم بود

خانم روشن  لياتوموب ديرسياتش زدم بنظر م يگاريس.منظر داشت ريحركتشان را ز يچشم ريخود را با گوبا سرگرم كنم اما ز

ناراحتم كرده  يوجه دوست نداشتم كمكش كنم خصوصا آنكه لحن تند كالمش نزد صاحب رستوران حساب چيبه ه.شدينم

 نكهيه ابودند و به بهان ستادهيا ادختره نيبودند در كنار ماش ياتوبوس تعاون نيافتاد كه از مسافر يچشمم به دو پسر جوان.بود

احمقانه نسبت به آنها  يسرگرم كيفقط  ايو  يقصد دوست زيو جسارت ام مزهيب يها يبه آنها كمك كنند ظاهرا با شوخ خواهنديم

خدا رها  نآنها را به اما داديمردانه ام اجازه نم رتيغ كرديبود كه طلب كمك م نياز ا يمن حاك نينگاه دختر به ماش.ابراز داشتند

 ادهيپ لياز اتوموب يزيهدف جسارت آم ايو  يغرض چيقسم بخورم بدون ه توانميم.قرار دهم يدو جوانك شهرستان چهيباز ايكنم و 

 .شدم

 شه؟يروشن نم-

 ..كه دينيبيم-

به دلخواه خودش رفتار .دارد يمنحصر فرد ياخالق اتيخصوص كردمياحساس م ديرسيبنظر م يو عصبان يخانم دختر جد يكت

طبق خواسته خودش  كرديداشته باشد بطرف مقابل نگاه نم يقصد شوخ يبا كس ايكند و  طنتيش خواستيهر گاه م كرديم

 .نسبت به او جسارت كند دادينم اجازه چكسيبه ه شديم يعصبان كهياما زمان گفتيرا م شيحرفها

 .دياستارت بزن-

 .جهيباز بدون نت اما

از فرط سرما دستشان را مقابل بخار دهان خود قرار  نشسته بودند و نيگذشت سه دختر جوان در ماش يساعت مين ديشا

 يناگهان نيدلكو ماش ميجابجا كردن س يباالخره با كم...سرخ شده بود فشيدستان ظر.داشت يشجاعت مردانه ا يكت.دادنديم

 .انجام دهم يتوانستم كار مثبت همن خوشحال شدم چون باالخر ياز كت شتريب.روشن شد

 .ممرخص بش دييفرماياجازه م-

 .لطفتون متشكرم از

 .در آورد و بمن داد يكارت فشياز داخل ك سپس
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 .دارم يو نقاش كيگراف سانسيل.مشغول بكار هستم...يدر فرهنگسرا.هستم يارعاب ونيمن كتا-

 خوره؟ياطالعات به چه درد من م نيخوشوقتم اما ا اريبس-

 با شما اشنا بشم؟ تونميم:زد و گفت يلبخند كوتاه يكت

خود  ياز معرف يرعب و ترس چيه ديپزشك بودم و نبا كياما من .نه ايرا عنوان كنم  لميمنهم مثل او اسم و فام ديبا دانستمينم

 .بودم خبرياز او ب يبه كل ايو  دميدينم مينيريش گريخصوصا آنكه د.داشتميابراز م

 .من كوروش بدخشان دكتر روانپزشك هستم-

 !...يو چه حسن تصادف! چه خوب يوا-

 ر؟چطو-

 .رترهيروانپزشك از همه چشمگ يدكترها يمال تيدوره زمونه وضع نيآخر در ا-

 .ستين ديكنيها هم كه فكر م ينطورينه ا-

 آن سگ شماست؟-

 .بله گوبا-

 .بامزه است يليخ-

 از حضورتان مرخص بشم؟ ديندار ياگر امر ديخوب ممكن است سرما بخور يليخ...ممنونم-

 ؟...اگه جسارت نباشه ممكنه يراست...سپاسگزارم تينها يضمن از كمكتان ب و در يياز اشنا كنميخواهش م-

 .دييبفرما-

 را داشته باشم؟ تتونيزيكارت و تونميم-

 .داخل سامسونتم است ديالبته اجازه بده-

را از  تميزيو كارت...كرديبود به شدت پارس م دهيچيدختر جوان كه از فرط سرما بخود پ دنيرا باز كردم گوبا هم با د نيماش در

انجام  الميتشكر بطرفم دراز كرد امتناع كردم در خ ديشا ايو  ييدستش را به قصد اشنا.برداشتم و بدست دختر دادم فيداخل ك

 .بود نيريش بمبه محبو يبزرگ انتيكار خ نيا
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از كنار  يسرعت احمقانه ابا .با زدن راهنما اجازه سبقت گرفتن را به او دادم.شدم نيكردم و سوار بر ماش ياو خداحافظ از

در هر  كرديم ديرا تهد لهاياتوموب نشانيرانندگان و سرنش يبود و خطر بزرگ يچون جاده برف دميترس يليخ.رد شد لمياتوموب

 .دمصورت رفت و من در پشت او براه افتا

چشمان زرد رنگ .ر بودخطوط صورتش روشن و اشكا.از وسط باز كرده بود يو فرق يقهوه ا سوانيگ دميشيچهره اش اند به

 يياست كه صرفا بعنوان اشنا يدختر پولدار نيسوم نيبا خود فكر كردم ا كرديجلوه م باتريز شديم ريكه متح يدرشتش به هنگام

 هيكه فقط دختران سرما شديم دهيدر چشمانم د يزيچه چ دانستميبه خود نگاه كردم نم نهيدر آ.ديرا بگشا يدوست قيطر خواهديم

 .شدنديم جذب مدار به سمت

كه او بخود  ينانياطم رغميقلب شكسته اش نزد من راز گشود عل يمرهم نهادن بر رو يو معصوم من برا بايمعشوق ز نيريش

 .خود انتخاب كند نه سام اتابك را يزندگ كيهمسر مرا شر كيدوست دارد بعنوان  ديمتصور شدم كه شا توانستميداشت نم

خود را  يدر برابر آن خونسرد توانستميكه نم كردميمفرط احساس م يشاد ينوع شديم كالم مكه با من ه يلحن كالمش زمان در

كه در  يا هيپس از او سوگند دختر همسا.كتابچه غم گرفته و كهنه تنها گذاشت كيرفت و من را با  يليبه دال نيريش.حفظ كنم

 ...اشنا شدم بمن وفا كرد و  شيازمان رفتن به دانشگاه با رفت و امده

سرنوشت من همچون  ديشا كردمياوقات احساس م يگاه.كه من در آن سكونت داشتم يبود درست مقابل برج ييالياش و خانه

را پشت سر گذاشت  يبه او ماجراها و حوادث دنيرس ياشنا شد و برا هيبا دختر همسا ديمج.غم باشد يدر كتاب كلبه ها كيب ديمج

با سوگند  يخواهم بود اگر قرار است طرح دوست يچه نقش فاگريوانفسا ا يايدن نيدانم در ايماما من ن. تا باالخره او را بدست آورد

را  يريسرد مس يو هوا خبندانياز آن جاده  يبا چه افكار...خواهد كرد؟ فايرا ا يچه نقش يباز نيخانم در ا يكت رميرا از سر بگ

هر جا كه هست خداوند !خوب چه بهتر.و رفت رفتگ سرعت دينبود شا يخبر چيه يكت يمزدا ليكردم از اتوموب يسپر

 .به تهران نمانده بود شتريب يساعت كي ديراه را آمده بودم شا شتريب.باشد بانشيپشت

 

 49ص  تا

 2:30 ساعت
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 ياتفاق رخ م نيدانتسم باالخره ا يافتاد بله م يمشك يمزدا ليشمشك حكمفرما بود، چشمم به اتومب يكينزد ينيسنگ كيتراف

اطراف  يكوه ها يخاك ها يتكه ا يحت. بود ديو زمان سف نيزم. شد يم مهيمسلما جر. را متوقف كرد يكت ليراه اتومب سيپل .دهد

از  يبه كاست. بود فيضع يفركانس ها. را روشن كردم ويراد. خسته شده بودم يديهمه سف نيا دنياز د. خورد يبه چشم نم

مزدا حضور خودم را  ليبا زدن چراغ به اتومب. كردند ياهسته حركت م نهايماش. دمگوش دا يبسطام رجيخواننده محبوبم مرحوم ا

روان  كيتراف ليباالخره س. است دهيتا به االن خواب درا دركنار رستوران خور شيهم از ان زمان كه غذا ايگو. اعالم كردم يبه كت

 .ارام ارام حركت كردند نهايشد و ماش

 

 

 

 3:30 ساعت

 

 يراه مايمستق ايدانم اول به خانه برو  يخسته هستم نم يليخ. بارد يهم هوا سرد است، اما برف نم نجايا. دميرس به تهران بايتقر

 !...مطب شوم؟

. رفتم يبه خانه م ديپس با. بله مطمئن شدم كه شارژتلفنم تمام شده بود. كس تماس نگرفته بود چيتلفن همراهم نگاه كردم ه به

. كردم تيكه خانه ام بود هدا ييسئول همانجا ابانيرا به سمت خ نيماش. شلوغ نبود اديز روز تهران زساعت ا نيخدا رو شكر در ا

. داخل خانه شدم. روم يبه مطب م كسرهياخر به او گفته بودم كه . سوگند برطرف شود يتا نگران مرا كنار در پارك كرد نيماش

 يسالن و اتاق خواب را به كنار يپرده ها. شارژ اماده كردم يهمراهم را براتلفن . را نبسته بودم اتوريراد رياخر ش. خانه گرم بود

 .بود ريافتابگ يواقع بود، مسلما حساب هيعالوه خانه من در طبقه هجدهم برج سا هب. به داخل خانه بتابد ماًيزدم تا نور افتاب مستق

 كيكنم نوشتن  يكنم و فكر م دايپ يمقرر كار خود خارج از ساعات يسرگرم يبرا يديكار جد كيخواهم  ياز امروز م خوب

. رديگ ينشات م قتياز حق شيخصوصا انكه داستان زندگ. نباشد يبا نام كوروش بدخشان فكر بد يپزشك جوان يداتسان از زندگ

 يها تيو شخصبا رفتارها، هنجارها  ييانسانها. كنند به داستانم اضافه كنم يم جوعرا كه به مطبم ر يتوانم موارد يبه عالوه م

خواست  يو م ديكش يم ازهيبه نظر گوبا هم مثل من خسته بود، خم. دست و صورتم را شستم لباسم را به كل عوض كردم. مختلف
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مطب  يو راه دميبه سرگوبا كش يدست يمعطل چيه ونخانه عوض شود، بد يدر بالكن را باز كردم تا هوا. كز كند و بخوابد ييدر جا

 .شدم

 

 

 4:30 ساعت

 

چند  يگزارش كار يخانم برزگر با سالم و احترام خاص. در سالن انتظار نشسته بودند مارانياز ب ياديتعداد ز دم،يمطب رس هب

 ازدهيبعد از  يناباور ليساله مطب من كه به دل 38 يخانم برزگر منش. بردم را به دستم داد يبه سر م بتيروزه را كه من در غ

توانم  يداشت تا انجا كه م ينيريهم چهره ش يبود، از نظر ظاهر يتيو با شخص نيزن مت. شدمشترك از همسرش جدا  يسال زندگ

تن به  ستين يراض گريد يمشكل نابارور ليكردند اما او به دل يم يمن بودند از او خواستگار ماريكه همراه ب نيچند نفر از مراجع

 .ازدواج بدهد

 .و هشت ساله همراه با مادرش داخل اتاق شدند ستيحدودا ب يپسر جوان. وارد اتاق شد ماريب نياول ،يزدن دكمه فشار با

 ...كرده دايپ ياما مشكل روان. شه يترك كنه، خوب م ديشوم گفت يكنم، دست به دامنتان م يدكتر خواهش م ياقا -

 كير من هم به عنوان اگ ديو زننده بود، شا زيت شيصدا خت،ير ياو اعصابم به هم م يصدا دنيزد و من از شن يضجه م مادر

 .شدم يمثل پسرش دچار م يتيكردم وضع يم يسقف با او زندگ كي ريفرزند در ز

 .مطب است نجايا.خانم لطفا اهسته تر -

 .خبر بود يب زياز همه چ ايكرد گو يبهت زده مرا نگاه م يجوان با چشمان پسر

 ...يصندل نيا يرو نيبنش نم،يجلو بب ايب -

 .گفته من عمل كردبه  ياعتراض چيه بدون

 ه؟ياسمت چ -

 .يريجهانگ اريكام -

 ؟يمبتال هست اديچند سال به اعت -
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 .شه يم يشش هفت ماه -

 ؟يكرد يمصرف م يچ -

 .كرد از جواب دادن طفره بره يم يكار سع نيگذاشت با ا نييپا يرا به نشانه شرمندگ سرش

 ؟يكن ياالن كه مصرف نم -

 .دكتر ياقا رينخ -

 يروح يخواهم ناراحت يمن م. اديهستم، نه دكتر ترك اعت يانتظام يرويمن نه مامور ن. من خوب توجه كن يرف هاو به ح نيبب -

 ؟يش يمتوجه م. تو را درمان كنم

 .دكتر يبله اقا -

 .كردم ياوقات كراك هم مصرف م يگاه شي؟حشيمعتاد بود يخوب حاال بگو به چ -

 ...كرده بود و دايهم مشكل پ يظر مغزكردم حدسم درست باشد چون پسر از ن يم فكر

 ؟يشد كه ترك كرد يچ -

 .پدرم باعث شد -

 ؟يباز هم ادامه بده يدوست داشت يعني -

 .نه خسته شده بودم -

 چرا دلت را زد؟ -

 .نه اخرها گران شده بود -

نسان ها چقدر پاك هستند، ا يكرد، واقعا بعض يرا اعتراف م قيساله، چه رك و پوست كنده حقا 28جوان  ياز ساده لوح عجب

 ....كنند و  يم ريباكره را در دام خود اس يانسان ها نيكه ا ديچقدر پل يبرخ

 ه؟يشغلت چ -

 .كنم يكار نم يبخصوص يجا -

 ؟ينان خور پدرت هست -
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 .ا بفهمماش ر يبحران يخواستم حالت ها يدادم، م يادامه م ديبا. شد نيجمله جوان چهره اش دگرگون و خشمگ نيا دنيشن با

 ه؟يشغل پدتر چ -

 :گفت يكه از عكس العمل پسرش به ترس افتاده بود فور مادر

 .كارمند بازنشسته -

 كار؟يپسر بازنشسته و ب -

تند و  اريپرت كرد، عكس العمل بس يرا به گوشه ا زميم يرو يرا به عقب هل داد، برگه ها يدوباره دگرگون شد، صندل پسرك

كرد، خانم برزگر برا  يبا گفتن جمالت پرت و پال پسرش را سرزنش م. را گم كرده بود شيست و پامادر هم د. داشت يزننده ا

 .بردن به ماجرا داخل اتاق شد يپ

 .در اتاق باشه اريكام يفقط اقا. هم شما و هم خانم برزگر. رونيب دييبفرما -

برادر مرحومم  اديرنجاند به  ياش دلم را م هيبغض گر. افسرده بود دايشد. كرد يم هيگر اريكام. از اتاق خارج شد انيگر مادر

 .كردم تشيهدا يدر گوشه چشمم حلقه زد، دستش را گرفتم و به تخت كنار ياشك. افتادم

را از  يمشغول كن تا اهسته اهسته حالت افردگ يسرت را به كار ،يكسب درامد باش كي اليبه دن دياول از همه تو با اريكام نيبب -

مثل  فيكث اديكنه، حاال كه تو با اعت يمحروم م يتياز انجام هر فعال ،يبه مواد مخدر انسان را از انجام هر كار ادياعت ،يخود دور كن

كسب درامد هم كوشش  يبرا ديپس با ،يرا به نحو احسن انجام داد يا دهيو پسند يمهم نيو كار به ا يكرد زهقهرمان مبار كي

 .يو صاحب فرزند شو ،يريزن بگ ،يكن

 هيدوست نداشتم گر چگاهيه داديامانش نم هياما گر ديبگو يدوست داشت حرف. ديبلند تر از قبل به گوشم رس اريكام هيگر يصدا

 .دوست نداشتم شاهد چشمان اشكبارشان باشم. نميپسران و مردان را بب

 يكه تو دلت نگه داشت يو هر چ يكن يكه فكر م يپس هر چ ،يتا درمان بش ياومد نجايكن، تو ا يحرف بزن، دلت را خال اريكام -

 .توانم يكه نه، مطمئناً م ديكنم شا دايپ تيبرا يخوب يمن بتوانم راه درمان ديشا ز،يبر رونيرا ب

ازدواج بودند اما  نيخانواده ام مخالف سرسخت ا. از اب درامد، به من نارو زد يمن قبال ازدواج كردم، اما همسرم دختر بد -

 .جادوم كرده بود يه حسابدختر. نكردم يتوجه
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 .خوب ادامه بده: خنده گفتم با

گرفتم با  ميبود كه تصم نيامد، ا ياز شبها هم خانه نم يآمدم در خانه نبود، بعض يهر وقت از سر كار م. تحملش كردم يسه ماه -

 .كنم اليخ ياستفاده از مواد خودم را ب

 ؟يكرد يكجا كار م -

 .اخراج شدم ادميپس از اعت يگرفتم، ول يم يبحقوق خو ،يغاتيشركت تبل كيدر  -

 .كرد يرا تحمل م يدانستم جوان چه درد بزرگ يم

 ه؟يچ التتيتحص -

 .پلميد -

 د؟يآ يخوشت م يگر ياز كار منش -

 شركت؟ -

البته همكارم در . دهياز كارش دست كش ياش به خاطر مسائل يمنش دايروان پزشك است جد كيمطب، همكار من  كينه در  -

 .كنم يتو را به او معرف ياگر دوست دار. را چاپ كرده است ياستخدام منش يروزنامه اگه

 .دستتون درد نكنه -

انجام دهم  شيتواستم برا يكه م يحداقل كار كوچك. متحمل شده بود يرا در زندگ يشكست بزرگ. سوخت يجوان م يبرا دلم

كردم  يم ياش را سوال كردم سع يحاالت روح اوردين يه طرف مواد روب گريسرگرم به كار كنم تا د ييبود كه او را در جا نيا

 .اما سماجت كردم. را كتمان كند قتيحق

 برخوردت با خانواده چطوره؟ -

 .رسونم ينم ينداشته باشند من هم ازار يكه با من كار يتا زمان -

 ه؟ينحوه ازارت چه جور -

 :و گفت ديكش يقينفس عم پسر

 ....و دهم يفحش م يلفظ ريز -
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باالخره در اخر گفتگو شماره . ديطول كش مانيحرفها يساعت مين. من و او مطرح شد نيب يمحرمانه ا يسپس سوال جواب ها و

. نوشتم شيارام بخش برا يدارو يمقدار. او را در مطبش مشغول به كار كنم نياز او گرفتك تا در صورت جواب مثبت افش يتماس

 .و سپس هر دو از مطب خارج شدند دصدا ز تيزيپرداخت حق و يمادرش را برا

سه . شد يافسردگ يماريپس از فوت مادرش دچار ب يسالگ 18از . بود به نام شهناز شعله كردار يساله ا 27دختر  يبعد ماريب

ركنان ازاردهنده اش تنها با پدرش كه از كا يو خلق و خو يروان يماريب ليخواهر كوچكترش ازدواج كرده بودند اما او به دل

 .داشت يعبوس و نچسب هرهچ. كرد يم يبود زندگ يانتشارات رسم

 ؟يكن يدارو مصرف م -

 .كنم يم اديرا ز ميبد است دوز داروها يلياوقات كه حالم خ يبعض ،يقو يبله ارام بخش ها -

 .اورد يبه بار م يصورا اثرات منف نيا ريچون در غ ،يكن ينم يشما كار خوب -

 كنند؟ يرفت و امد مبا شما  تيخواهرها -

 .كم يليخ -

 و دوستانه باشد؟ يميبا هم صم ديرابطه خواهرها با نكهيچرا، مگر نه ا -

 .شب شركت است 8پدرم هم تا ساعت  م،يبا هم سازش ندار -

 چطور؟ ليتعط يروزها -

 .رو بدهند شونيدگمن پز شوهر و خونه زن شيادم كالس بگذارند، پ يدوست دارند برا يلينه انها بچه دارند، و خ -

 بشه؟ يكه چ -

 .دياز خودشون پرس ديبا -

تا انجا كه معلوم بود  يشد ول يم ياش از حسادت ناش يافسردگ شتريب. كرد يعنوان م يو پرخاشگرانه ا ضيضد و نق يها پاسخ

 يز خداوند طلب امرزش مزد مرتب ا يكه از مادرش حرف م يداد چون زمان يازار م يكه مادرش زنده بود، او را حساب يدر دوران

 .شد، اما دست خودم نبود رميدامن گ نشيكه قدر مادرم را ندانستم، اه و نفر ديخداوند مرا ببخشا: گفت يكرد و م

 .وارد شد يبعد ماريصحبت و پرسش و پاسخ ب يپس از كم. بود يديشد يدچار افسردگ. اش را عوض كردم يمصرف يداروها
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 .داشت يمشكل يهر حال هر كس در

 6:10 ساعت

 وصل كنم؟. پشت خط هستند با شما كار دارند يبه نام اردهال يدكتر خانم ياقا

 .بله، بله -

 ؟يچرا همراهت را خاموش كرد: ارام گفت ييصحبت كند، فقط با صدا يتوانست به راحت ينم. پشت خط بود سوگند

 .شارژ نبود -

 ؟يراحت اومد -

 .راحت التيخ. زميبله عز -

 .شنوم يرا م تيصداخوشحالم كه  -

 .طور نيمن هم هم -

الته قصد او . انتخاب كنم يهمسر يكنم كه بتوانم او را برا يامد، اما فكر نم يخوشم م شياز متانتش و وفادار. كرد يخداحافظ

 ينستم سعتوا يتا انجا م گهيكه داشتم د يناجور يخانوادگ تيموقع ليبه دل يازدواج با من است اما پس از شكست اولم در زندگ

 ........ثروتمند وكردم دنبال دختران متمول  يم

من بود  تيذهن نيالبته ا شتريهم سطح خودم باشد نه كمتر نه ب يانتخاب كنم كه از نظر خانوادگ يهمسر يرا برا يكس ديبا. نباشم

 ...حاال تا قسمت چه بخواهد.

 .خسته بودم يليداخل شدند خ زين گريد مارانيب

 :شب 8 ساعت

از دهانش  كردياعصاب داشت غش م يبود ناراحت يساله ا 14دختر  مارميتمام شده بود آخر ب مارانيب يساعت مالقات برا گريد

تمام شده  مارانيساعت مالقات با ب گريد.كردم يمتخصص مغز و اعصاب را به مادرش معرف يدكتر مجتهد ختيريم رونيكف ب

گرفت و از مطب خارج  يخانم برزگر هم اجازه مرخص.و داخل سالن شدم كردمو لوستر اتاق را خاموش  يزيبود چراغ رو م

سالن را هم خاموش و درها را قفل كردم و از مطب خارج  يهالوژن يجا نگذاشته بودم المپها يزيبه دور و بر انداختم چ ينگاه.شد
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 ياز قناد.ديرسيبنظر م يوشمزه اخ زيتر هم چ ينيريش يسرد زمستان يهوا نيدر ا دميخر وهيگوشت و م يشدم سر راه مقدار

داخل  لميبه محض گذاشتن اتوموب.دميسرد و شلوغ تهران بخانه رس يابانهايدر خ يمعطل كساعتيو پس از  دميخر ينيريش

به  كرديلوس م ميخودش را برا ياست داخل خانه شدم حساب ييباوفا وانيعجب ح.ديپارس گوبا به گوش رس يصدا نگيپارك

 .مدز يبدست و صورتم آ

امروزم را  يداغ توانستم خستگ يها را هم شستم فقط با دو سه فنجان چا وهيگذاشتم گوشتها را تكه تكه و م خچاليرا در  ينيريش

 .مختلف سر و كله زدن مارانيو با ب خبندانيسرد و جاده  يدر هوا يخسته بودم سفر طوالن يليخ.رفع كنم

 يو بداخالق ريپدرم مرد فوق العاده سختگ.رميد اما جرات نداشتم با او تماس بگخانواده ام خصوصا مادرم تنگ شده بو يبرا دلم

 توانستينم چكسيه.حكم كرد نيچن نيدر هر صورت قسمت ا.شد شترياش ب يبود پس از مرگ برادر بزرگم بحران عصب

مثل  يخانواده ا يبرا دينبود نبا ريتقد يمن از رو يفقط بوالهوس.سرنوشت گردد ميبهتر بگو اي نكاريمانع ا ايجلودارش باشد و 

او از خانواده متمول و  گفتيپدرم م گذاشتميم شيخانواده ام پا پ تيبدون رضا يخواستگار يو برا كردميقد علم م نيريخانواده ش

مسئله بحث و مشاجره  نيو شبها سر ا زهارو.نگذار شينشان دادن پاپ يخود يغرورت را نشكن و برا.است يبزرگ زاده ا

كامل داشتم  تيرضا زيداشتم و از شغلم ن يرتبه عال التياز نظر تحص دميدينم يكم تيعنوان شخص چيمن خودم را به ه ميكرديم

كه  يوانج يبرا دينبا يمال تيوضع ميبهتر بگو اي يخانوادگ تيحساب وضع.نميكمتر بب ينداشت كه خودم را از كس يليدل نيبنابرا

كارمند جز بود با هفت عائله زن و بچه در عوض من درس  كيباشد اگر پدرم  يسئله مهمرا با عشق شروع كند م يزندگ خواهديم

شده بود  يشرط بند نيريازدواج من و ش يدر هر صورت بر رو.انتخاب كردم يخودم شغل مناسب و پردرآمد يخواندم و برا

شانس را دارد كه  نيا يگريكه دختر د كردنديمادعا  گريد يبعض يول كنميم ريمن او را تسخ هاز اقوام معتقد بودند ك ياديعده ز

كرده بودم و  دايعالقه پ ييخرس به تنها كيسالها در انتظارش بودم مانند  ميبهتر است بگو ديشا ايماهها و .من او را تصاحب كم

 ريياجع به من تغوضع پدرم ر نيبا ا ديشا گذراندميم زيغم انگ يها يقيتمام وقت خود را با خواندن كتاب و گوش دادن به موس

 شتريب روديپسرم از دست م گفتياو نشد اگر مادرم به او م دهيعق رييباعث تغ زيچ چياما بعدها متوجه شدم كه ه داديم دهيعق

البته حق با آنها بود چون موضوع .شديمن م يخواسته ها كيگفته ها باعث تحر نيو ا زدنديبودن من حرف م يراجع به احساسات

 .در آنجا وجود نداشت ديفكر آنها را بخود جلب نماكه بتواند  يگريد
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خسته بودم  يليكردم خ زيو انگار كه سالها در خواب بودم اجاق را تم ختهيشعله ر يرو ديجوش يآب كتر ديآ يگاز م يبو يوا يا

غذا به  يم مقداردرختان چنار نشسته بود نگاه كرد يكه رو يدر آشپزخانه نشستم و به برف يچا دنيدم كردم و تا دم كش يچا

را خاموش كردم و  يكتر.شام بخورم توانستمينم يحت ياز فرط خستگ دميكش يگاريو بعد س متر خورد ينيريبا ش يچا.گوبا دادم

كه تمامش با خودكار قرمز نوشته  18صفحه .را از داخل سامسونتم در آوردم نيريبه اتاق خوابم رفتم مجددا دفترچه خاطرات ش

آن را  يتكه تكه جمله ها.شدم ميرفتم اما باالخره تسل يخواندن دفترچه با خودم كلنجار يبرا.بخود جلب كردشده بود توجهم را 

 نيسنگ اريها بس يبود و بعض انهياز جمالتش عام يبعض كردميآن را درك م نيريفقط كلمات ش شياز ابتدا و انتها ديشا خواندميم

 .قابل درك ريو غ

 

****** 

و  خندميلحظه م نيبه ا كشمياندازم و آه م يبه ستارگان خانه كوروش نظر م يو گاه زنميشب حرف م يكيتاربا  االتميدر خ يگاه

رادر  يمطب.ستين يمال و ثروت چيساله است و صاحب ه 30هم اكنون كوروش .كنميم دايپ ييرها يبرا يعشق تازه خود راه نيبا ا

در  ديام نينقل مكان كند اما ا يجارياز خانه پدرش به خانه است يبزودكرده و قرار است  رهاجا يخصوص كارش و حرفه روانپزشك

 ايو  ياو به درجه ثروتمند دنيوجود دارد كه زمان رس تيذهن نيدر نظر و تصورم ا.رسديم ايبه درجه اغن ياو زنده است كه روز

است كه خودش  لياست طبعا ما يدور اريزمان بس شدهزده  نيتخم يالاقل خود مختار شدن كه در فكر كوروش زمان محدود

هستم مقبول  نشيريو تعارفات خود را به من كه ش ايهدا يبتواند به راحت ديصاحب ثروت شود و محتاج به عشق نباشد شا

مثل من  ييدلرباو  باياو زن ز اليدر خ.مال و ثروت قيو عشق پاك است نه رف هايدوست قيرف شتريكه او ب دانميم نيقيالبته به .كند

و اما پر واضح است كه عشق تمام .ديفزايب نيافزونتر از ا تواندينم گريمحبت او د يالوه برجمال ثروت هم دارم به ابتداكه ع

 ميدور هست يچنانكه بنظر فرسنگها از آباد رسديبه گوش نم ييصدا گذردينم يلحظه ا.كوروش من را محو خواهد كرد االتيخ

من و كوروش كه در وعده  دنيمناظر از د نيا ياما تمام ريهولناك ودلگ ياست منظره ا انياز ابر نما يخاردود و ب انيشهر در م

زنگ ساعت  الميدر خ.بود كيبه محبوبم نزد دنيخوش داشت چرا كه ساعت رس يمنظر ميهم بود يگانه معشوقه در جستجو

و  ديتابيم رونياز آنجا به ب يفيخف ييكه روشنا از طبقه چهارم يكي زدن گذاشت تمام پنجره خانه ها بسته بود اال يبنا يشهر به ارام
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چشم به همان  يساعت مين ديشا كشديپنجره است كه معشوقم انتظارم را م نيدر پشت ا كردمياحساس م.كرديآنجا را روشن م

باه خواندم د نامه كوروش را اشتيخود تكان نخوردم از فرط سرما رعشه به تنم افتاد احساس كردم شا يپنجره دوختم مطلقا از جا

ساعت مالقات من و كوروش بود اما چرا  10دوباره كاغذ را خواندم درست ساعت  دميانتظار كش يليبود خ 11ساعت مالقات  ديشا

من  كيكش يجز دو خدمتكار جوانم كه برا.افتاده است يكوروش اتفاق يبرا ديمتوحش شدم كه شا يبراست نبارياز او نشد؟ا يخبر

افتاد  ياز دور نگاهم به مرد جوان.نشد يگذشت اما از كوروش خبر 11ساعت از .سرا به خواب رفته بودنددار بودند همه در سريب

كه در روح برادر كوروش ظاهر گشته بود و من او  يتوهم توهم كيبود و  اليخ كيفقط  نيتمام وجودم را دلهره فرا گرفت اما ا

وارونه  زيو م يپنجره شكسته شده و صندل شهيش يوا يرا بخود آورد ا من ييصدا.كردميم ارهمقابل چشمانم نظ قتيرا به شكل حق

 !هم قرار گرفته است يبر رو

خانه  يلگد له شده اهال ريها در ز وهيو م ختهير نيبودم بزم دهياتاقم به دستور دو خدمتكارم د زيم يبر رو يكه پنهان يشام تدارك

ناگهان  يشدند و همگ داريگ بازگشته اند خدمتكاران همه و همه از خواب بپدر و مادرم و برادرم و همسرش كه تازه از سفر فرن

بودم به خاطر همه  زاريب تيكه از او به حد نها وانهيد كيمجنون  كيخواستگار به ظاهر عاشق اما  دندمتوجه چهره سام اتابك ش

 .شيو حماقتها شيكارها

كرد؟مال و ثروت چشمها را  توانياما چه م كشديانتظارم را م يميعظ يبدبخت دانستميم...اما كردميدل و زبان او را سرزنش م در

در آورده  يبه عقد مرد ديتنها دخترش با.مال و ثروت تمول كنديآنچه كه در ذهنش خطور م فهمديپدرم از عشق چه م كنديكور م

كه با فكر خود  ييزحمتها و مشقتها به ارث برده است كجاست آن ياتابكها مال و منال هنگفت يعنيشود كه از ابتدا از خانه اش 

به هدفش پشت سر گذاشته  دنيرس يكه كوروش من برا ييكجاست آن همه تالشها.كننديو با دست و پنجه خود بنا م سازنديم

را بنا  ينيتازه و نو يو زندگ ستديخود با يپا يرو رب اجيرا تجربه كرده تابتواند بدون احت يزندگ يها يدرس خوانده و سخت

گفته ها  نيا.كنم دايپ يواقعه چاره ا نياز ا يخالص يفرشته ات را مامور كن كه برا ايخداواندا تو با من حرف بزن در خوابم ب.كند

ها در شمال انجام  يقرار است صحنه ساز روديآخر به مسافرت م يباز لميف هيته يشب برا مهيسام ن.ميگويرا از راه صدق و صفا م

 وانهيد كيبا  يزندگ توانمينم گرياما د گذارميم ادگاريرا به  ياديز يو كاغذها كنميات جسارت مامشب به جر ليدل نيشود بهم

مرد شجاعت مومن و  يپزشك محبوب با مرد زندگ كينشدند كه با  يچرا پدر ومادرم و اقوامم راض.خسته ام كرده است تكاريجنا
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را با  ميدوران زندگ نيرا ساخت ازدواج كنم؟چرا دو سال از بهترخود  ياجتماع تيشخص ميكه با درس خواندن با عقل سل مانيابا 

 ندهيهمسر آ اريبا امكانات را در اخت يزندگ نيكوروش بدخشان بهتر دانميم نيقيكنم؟به  يسپر ديكردم و با يسپر وانهيد كي

بزرگ شده  يو آبرودار مينداشت در عوض در خانواده فه يبود اگر ثروت يو پاك ادهز بياو جواب نج.اش قرار خواهد داد

اگر پدر كوروش مانع ازدواج با  دانميداشتند و از آنجا كه م تيثيآبرو و ح.داشتند هيعال التيتحص شيهمه خواهرها و برادرها.بود

را  يطعم خوشبخت توانديخواهد كرد و نم كمبودفرزندش در خانواده ما احساس  دانستياو شده بود فقط به آن خاطر كه م

 ارزش قائل هستم شترياز پدرم ب ياو حت يبرا شهيو هم گذارمياحترام م رمرديآن پ ديه عقامن ب.ابديدر

شب و  گريد سميشوم و آنگاه بتوانم بنو االتمياگر غرق خ دانميم نيقيبه  ستيگذراندن وقت مثل فكر كردن ن ياز برا زيچ چيه

تا از فروش آن  كنديكه در گنجه اش پنهان م يمواد مخدر سام به يبه شكنجه ها.اما چقدر فكر كنم گذرديم ميروز مثل برق برا

 يبه قهقرا انيرا با نگاه گر يمادران كشاند؟چهيو فساد م اديرا به اعت يدهد چه جوانان شاش را گستر يينمايبتواند شركت س

 شم؟ينديها بدارم كه به آن يدر زندگ يفكر كنم؟چه خاطرات خوش توانميم ييزهايمن به چه چ.رسانديو عجز م يبدبخت

 يسر برسد بهتر است دفترچه را پنهان كنم و درد دلم را با كاغذها گريد يتا ساعت دينقشه باشد شا كياست رفتن سام  ممكن

 .موكول كنم يگريدلم هستند به شب د يكه شنونده حرفها يديسف

 توانمينم گريرنج بزرگ دلم كم باشد اما د يدر هزاران صفحه برا ديشا سميدوست دارم بنو نكهيبا وجود ا دهيغم امانم را بر اشك

 .ميشويسردردها م نيا يجو قربان ايمن  ايدر آخر  شهيكه هم يوحشتناك يسردردها شيمارياز ب ترسمياو م ياز شكنجه ها

 چكسيه.سوزانديرا م ميگلو يديشد يرا پاك كردم بغض مياشكها.دفترچه با خودكار قرمز نوشته شده بود نيا 54صفحه  تا

 چوقتيه ياست ول يكه سام مرد خشن گفتيم شيدر هنگام صحبتها شهيهم نيريدر آن لحظه احساسم را درك كند ش توانستينم

در كتابچه عنوان  نيريبود و خشونت آن شبش كه ش ماريب كياو .شديم يصعب العالجش ناش يماريخشونت او از ب دانستمينم

 .شديم يمردانه ناش رتيغ كيكرده بود بنظر از 

 نيريكه ش فهمميرا نداشت و االن م نيريش يخانوادگ ميتجاوز به حر اي يحق اعتراض چيخواستگار بود و ه كيآن زمان او فقط  در

 .و چه مشقتها برد دياز او كش بتهايبعدها چه مص

اما .را بخوانم دوست داشتم تا به آخر دفترچه يليسمت هال رفتم لوستر هال را خاموش كردم و مجددا به اتاق خوابم آمدم خ به
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را در ذهنم به جا  يدفترچه من خاطرات بد نيا انيكه با پا شديبمن الهام م ديشا شديكار م نيمانع ا ييروين شهيمثل هم

از او  دانمياتابك است و تا آنجا كه م يهمسر رسم گريرا بشنوم آخر او د ينيريش يفهاحر توانمينم گريافسوس كه د.گذارميم

 .د داردبنام سپهب يفرزند پسر

كه  يلحاف رفتم به گونه ا ريآباژور هال را خاموش كردم و به ز.گذاشتم يكنار زيم يدفترچه را بر رو.عشق نبودم قيمن ال ديشا

بمن نگاه  ديسف يدرختها مثل ارواح.كردمينگاه م رونيبودم به منظره ب دهيتخت دراز كش يهمانگونه كه بر رو.بود رونيفقط سرم ب

را كه در جاده با او برخورد كردم از  يدختر. توانستمياما نم.فكر كنم نيريش يجز نوشته ها يزيبه چ ردمكيم يو سع كردنديم

 گذرا بود ميبرا يو مالحت دخترانه اش همگ يبه سادگ كردميبه سوگند فكر م.شدينظرم زود محو م

از  ديمن با.را بخوانم نيريادامه داستان ش دياكه ب داديبمن فرمان م ييروين.بخوابم توانستميكه داشتم نم ياديز يوجود خستگ با

 .دفترچه پنهان شده بود نيآوردم كه درا يسردر م يزهايچ يليخ

شدم و  زيخ ميخود ن يآمده بود بدون حركت بر جا ديدر من پد يخواندن كتابچه شوق يشب گذشته برا مهياز ن قهيده دق ساعت

لحاف بردم تا  ريدوباره سرم را به ز.با خود كلنجار رفتم تا بر نفسم غلبه كنم.نگاه آرام خود را به لوستر خاموش اتاق انداختم 

 .نشم وسهخواندن ادامه داستان وس يبرا

 باشد؟ توانستيم يموقع شب چه كس نيآخر ا.تلفن مرا بخود آورد ناگهان از جا برخاستم زنگ

 .در خانه هستندمتوجه شدم پدر و مادرش .كرد ياحوالپرس يارام يسوگند بود با صدا بله

 االن ساعت چنده؟ يدونيسالم خانم م-

 ؟يبود دهيخواب ديببخش-

 .نه تو فكر بودم-

 ؟يكرديبه من كه فكر نم-

 ؟يدونياز كجا م-

 .ينطوريهم:كرد و گفت يكوتاه خنده

 .ديرسيبنظر م يمعصوم دختر
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 !...يامشب برق اتاقت رو زود خاموش كرد-

 ؟يكنيپس تو هر شب اتاق خواب مرا چك م-

 .به سرم بزنه يخواب يهر شب كه نه، هر وقت ب -

 ؟يفردا كالس دار -

 ؟يديپرس يچ يبرا...كارميب 12تا  10 نيبعدازظهر، البته ب 2صبح تا  8بله، از  -

 .ميبا هم بزن يگشت م،يايدنبالت ب يگفتم اگه دوست داشته باش -

 .حرفم خوشحال شده است دنيكردم از شن ياس ماحس. داد يبه او م يشنهاديپ نيچن يبار بود پس از دوست نياول

 .رفتيپذ ليكمال م با

 10:30فردا كنار دانشگاه ساعت . شم يپس مزاحمت نم -

 .ندارم ياديز ضينداره من هم كه صبحها مر ياشكال -

 .نمتيخواهم بب يفردا م نكهيچقدر خوشحالم از ا يدون يكوروش نم -

 .زميمتشكرم عز -

 .مزاحمت نباشم -

 .يمزاحم بدون نقطه ا شما -

 .گفت ريو شب بخ ديخند يارام به

 .شناختم يبود كه او را م يچند ماه. دميشيبا سوگند اند ييرا قطع كردم به نحوه اشنا يگوش

 يمعهذا او ظاهراً مرا معشوق م. امدهين انياز من نسبت به او به م يحرف عاشقانه ا چيبود و ه دهيتا به حال از من ابراز عشق نشن او

 .داند و خود را معشوقه

 .شلوغ به خواب رفتم اريبس يافكار با

. مانده بود يهنوز بر بدنم باق روزيد يگرفتم خستگ يطبق معمول همه روزها دوش اب گرم. از خواب برخاستم 8ساعت  صبح

غذا هم به گوبا  يو مقدار خوردم يصبحانه مختصر. رفتن از خانه سرما نخورم رونيرا با سشوار خشك كردم تا به هنگام ب ميموها
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انداختم،  ينگاه رونيصبحانه را شستم و به منظره ب يشدم، ظرفها يم وانهيد يينبود از تنها نكه اگر او در خانه م يدادم، به راست

انه ام را خ يرفت نما ادمي يبه كل يدرختان را پوشانده بود، راست ياز برف شاخه ها يصاف بود، اما هنوز انبوه اريو بس يهوا افتاب

 .كنم ريتفس

 يدر ابتدا ورود به خانه هال كوچك. خوابه كيمتر  78. ندارد يمتراژ بزرگ. سئول است ابانيبرج افتاب در خ 18ام در طبقه  خانه

خورد، اشپزخانه در امتداد هال به شكل اپن قرار گرفته، اتاق خواب من هم  يوصل است به چشم م ييرايان به سالت پذ كسريكه 

است  يبه نظرم رنگ سرد. شده دهيپوش يطوس يها كياز سرام نيكف زم. واقع شده ييدستشو وحمام  نيت راست سالن بدر سم

 ستاليدو لوستر كر. ها كاسته است كيسرام نيرنگ ا ياز سرد يكف پهن كردم كم يكه بر رو يو كرم رنگ ينارنج يها ياما قال

كرم رنگ با طرح كوبلن كه  يبلند با تشكچه ها يه هاي، مبلمان سالن همه پاقرار گرفته ييرايسقف هال و پذ يهشت شعله بر رو

 يپرده ها. مبل تهران به معرض تماشا گذاشته بود شگاهيبزرگ در نما يطرح را مبل فروش نياز ا ديمدل جد نياول شيدو سال پ

 .كر است يعنيمبلمانم  يقرار دادم همه به رنگ تشكچه ها ريحر يپرده ها يرا كه بر رو يميضخ

. است يحفاظ ان همه به شكل پادشاهان هخامنش يرهايكار گذاشته شده و زنج ييبايز اريبس يدر گوشه سالن با طراح نهيشوم

 يعسل يبر رو ييرايبه مطبم اورده بد را د ركنار مبلمان پذ يبار به عنوان چشم روشن نياول زميعز نيريكه ش يمتياباژور گران ق

 .ماز سنگ مرمر قرار داد

 .است دهيخانه بخش طيبه مح ييبايتمام سقف خانه را گرفته و منظره ز يمصنوع يايماركانس يچكهايپ

 زيدر كنار اجاق گاز پشت م يبزرگ زريفر. و سبز قرار دارد ياب ،يزرشك يبه رنگ ها يچوب يكنار اپن اشپزخانه سه صندل در

و صرف  دنيكش گاريس يبرا شتريكوتاه قرار داده ام، ب هيپا يصندل سه زيم نيا طياشپزخانه قرار گرفته، در مح يچوب يا رهيدا

 .نمينش يدر انجا م يچا

برداشتم  كيبه  كيبا سوگند عكس ها را  ياما پس از دوست. پر بود نيرياتاق خوابم از عكس ش واريچند ماه قبل هر طرف از د تا

كنم  يابچه معشوقم قرار دارد و با گشودن ان كتابچه احساس مكت انيدر م شهيكه هم ياز عكس ريغ. جدا قرار دادم يو در البوم

 .كند يم تقرائ ميمعشوقه داستان را برا

 نيهال گذاشتم، ا زيم يقرار دادم و بر رو يستاليشسته بودم در ظرف كر شبيكه د وهيم يمقدار. است 9 كيساعت نزد خوب
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در . داد يقرار م زيم يبر رو وهياز م يظرف شهيهم ييچه در زمان تنها ايگرفته بودم چخ در زمان امدن مهمان و  اديكار را از مادرم 

 .دهد يخانه م ونيبه دكوراس يكردم منظره قشنگ ياحساس م ودجالب ب ميصحنه برا نيا يكودك

ردانه م راهنيپ يهم بر رو يرنگ يدود وريشوم پل ادهيپ نيمردانه ام را تن كردم، چون ممكن بود از ماش راهنيو پ يمشك شلوار

. رنگم را هم به تن كردم يشمي يباران. بود يو مرتب كيآمد، ظاهرا لباس ش يم رونيب ورياز پل راهنيپ قهيكه  يبه گونه ا دميپوش

 ميبهتر بگو ايو  يدوست يكنند و خود را مشتاق برا يمن جانفشان يبار دختران برا نيدوست داشتم ا ،ادكلنم را زدم نيخوشبو تر

 .ازدواج نشان دهند

كنم  يبه خود انداختم، فكر م ينگاه نهيدر ا. بدانم شتريبه من داد تا قدر خودم را ب يخوردم، درس خوب نيريكه برابر ش يشكست

 .از نظر عوام دخترپسند بودم

امدم و  نروياز خانه ب. گذاشتم، به دربان برج سفارش او را كردم نگيامدم، گوبا را در پارك نييرا قفل كردم، همراه گوبا پا درها

 .شدم نيسوار بر ماش

 .كرد، رفتم يم ليتحص سانسيفوق ل يكه سوگند برا ييهمان جا مايكنار دانشكده صدا و س به

 

 

 

 10:10 ساعت

 

 يبرا. به لباسم زدم يبا هم دست راهنميپ قهيبا وجود مرتب بودن  دميكش ميبه موها يدست. به خود انداختم ينگاه لياتومب نهيا در

باكم و . پنداشتم يم دهيهم صحبت فهم كيخاطر بود كه فقط او را به عنوان  نيبه ا دينداشتم شا يلشوره و اضطرابسوگند د دنيد

 رييفكر كنم مدل ابروانش را تغ ديرس يبه نظر م بايامروز ز. را سرگرم كردم تا باالخره سوگند امد ودخ ويراد يكردن صدا اديز

 .كرد يم شتريچهره او را ب تياببود و جذ دهيكش شياخر ابروها. داده بود

. از مقابل جام جم عبور كردم يپدال گاز فشردم و همچون جوانان نادان با سرعت انچنان يپا را بر رو ياز سالم و احوالپرس پس

 .تفاوت بود يمسائل ب نياز سوگند بودم كه خوشبختانه او به ا يمنتظر عكس العمل تند



 

 

كتابخانه نودهشتيا   ركسانا حسيني  –بيددرختزير                               

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٢

 خوب چه خبر؟ -

 .يسالمت -

 نمت؟يب يم ونيزيدر تلو يچطوره؟ ك يو درس ياراوضاع ك -

 :زد و گفت يلبخند سوگند

 .گرفتم ينامه نمره خوب انياز پا -

 ؟يمشغول به كار شو ييجا يخواه ينم. خوب خدا رو شكر -

 .او قول كار را به من داده. پدرم هست يميكننده دوست صم هيو ته هيات يينمايشركت س ريكد يگودرز ياتفاقا اقا -

 درسته؟ ياقا سپرده بود نيشد؟ به هم ينامه ات چ لميف يراست -

 !يهست يواقعا كه مرد باهوش -

بد دل  ميبهتر بگو ايو  يحوصلگ يمتحمل شده بودم سبب ب نيرياز بابت ش يشكست ديشا. كردم و منتظر جواب شدم نگاهش

 .شدن من نسبت به زنان شده بود

 !اكران كنند را لمتيقرار بود ف ؟يشد؟ جواب نداد يچ -

 .ميبخور يگرم يدنيشاپ انجا نوش يخواستم در كاف يم م،يديرس قايافر ابانيدر خ دياز مراكز خر يكي يكيهمان موقع به نزد در

 :گفتم يلب غرولند كنان م ريكردم ز يپارك م ييرا در جا نيكه ماش يحال در

رل ان  يتوان ينامه وارد كنم، كوروش تو نم لميهم در ف دوست دارم تو را يليكوروش خ". يكه نداده بد ييدهايچه وعده وع -

 "ادته؟ي. كنم دايتو پ يبرا ينقش بهتر ديبا يكن يمرد بدجنس را باز

 :فشرد پاسخ داد يدستش را م يو ناخن ها ديرس يبه نظر م يعصب يكه كم يدر حال سوگند

 .كنم يم فيرا تعر زيخوب، همه چ يليخ -

 .ميدياطراف سرك كش يها كيخلوت بود، ابتدا به بوت اريشاپ بس يكاف. ميشد ادهيپ نينگفتم و از ماش يحرف گريد

 ؟يبخر يخواه ينم يزيچ -

 .نه متشكرم -
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 .كرد يم ييخودنما نيترياز پشت و يمتيانداختم، جواهرات گران ق يپاساژ بود نگاه يهم كه در ابتدا يمغازه طالفروش به

اتش زدم، احساس سوگند را  يگاريتا اماده شدن ان س. كاكائو دادم كيقهوه و ك شاپ رفتم سفارش دو فنجان يداخل كاف به

 ...خوب يليروان پزشك بودم و خ كيبه عالوه من . نشان دهد لكسيكرد خود را ر يم يمودب بود اما سع اريبس. كردم يدرك م

 خوب چه خبرها؟ -

 .يسالمت -

 .يرا كه قبال گفته بود نيا -

 ...ديو با يروان پزشك كياصال تو  ،يكن يبهتر صحبت م يليپشت تلفن خ. يدار يالق تندكوروش واقعا كه، اخ -

 .دميبه عالوه من هنوز جواب نشن ؟يهست ،يستين ضياما تو مر ،يبگ يخواه يم يدونم چ يم ؟يچ ديو با -

 ؟يچ يعني -

 چه كار كرد؟ يجناب گودرز د؟يات به كجا كش لمنامهيكار ف -

 .يبش زيكنم، اما دوست داشتم سورپرا يم فيتعر يكن يحاال كه اصرار م -

 چند لحظه بعد،. شد جاديما ا يكوتاه در گفتگو يما، وقفه ا زيكنار م شخدمتيامدن پ با

 بشم؟ زيسورپرا ديبا يخوب چطور -

 .كنم يم فيتعر تيرا برا زيكنم اصرار نكن، به موقع همه چ يكوروش خواهش م -

 ...پس. هستم يكه ادم عجول يدان يم ،يبا اخالق من كامال اشنا شده باش ديماه باچند  نيا يطفره نرو، در ط -

 ....اخه كوروش -

 .شد ميكج و راست كردن ابوران و خطوط چهره ام باالخره تسل با

 .يديد يم ييويديو لميف كيكنم اما دوست داشتم همه را در  يم فيتعر تيباشه برا -

 .را شروع كرد شيم ارام ارام حرفهاسوگند ه. دميقهوه را سر كش فنجان

 .اورديبه وجود ب يراتيينامه ام تغ لميخواهد در ف يم يبه دستور شخص باالتر يگودرز يفعال اقا -

 چرا؟ -
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 .كنه داينامه من هم ربط پ لميتونه به ف يشده، م دايپ ديسوژه جد -

سوظن را سوگند در  نيبار ا نيالبته اول. نخواهد داشت نسبت به سوگند يديپل تين يگودرز يمطمئن شدم اقا دميرا شن نيا يوقت

 ...احساس را نيا ديداشت و من بالطبع با يدل پر يگودرز يمن به وجود اورد چرا كه از چرب زبان

 دايپ يبرا يديطفره بروم اما چون سوژه جد شيحرف ها دنيكردم از شن ينسبت به سوگند نداشتم سع يانجا كه احساس مبهم از

 .مشتاق نشان دادم شيادامه گفتگوها دنيخودم را نسبت به شن زين يكردم به نحو ينم دايامه گفتگو ها پكردن اد

البته . مشهور است يسازها و كارگردان ها لمياز اون ف. كرد ياتابك را به شركت ما معرف ياقا ،يگودرز ياقا شيچند هفته پ -

اومد با  يينمايبه شركت س يوقت. بود يراض يليمن هم خ يرفتم، به عالوه از بازكوتاه از او نشق اول گ لميف كيتئاتر و  كيقبال در 

در چشمان ان مرد موج  يميعظ يداد كه بدبخت يم يدر ان روزها به من گواه زيهمه چ. كاركنان شركت روبرو شد ميو تكر ميتعظ

 .گذاشت يالتماس م يبود بناو اضطراب  يقرار ياز ب يكه ناش يبود و با لحن دهيزند، رنگش از رخسار پر يم

 گفت؟ يم يچ -

 .كه نوشته در شركت ما به ثبت برسونه ييوياصرار داشت سنار -

 داره؟ يچه اشكال نيعجب، خوب ا -

به كاركنان شركت  يبده ليبوده است اما به دل يينماياست كه او قبال صاحب دو شركت س نياما مسئله ا. نداره يدرسته اشكال -

 .گذرد يسال از ان ماجرا م نيرده حاال به گفته خودش چندك ليانجا را تعط

 نيكردم ا يم يبا فندك كه در دستم بود، سع يو باز گاريسوگند را نداشتم، با اتش زدن س يادامه گفتگوها دنيشن حوصله

 .دهم صلهيموضوع را ف

. لذت بردم شياز شعور و فهم واال. رساند انيرا به پا شيصحبتها ديخالصه و مف اريبس. كردم يصندل يبر رو يزيخ مين انهيناش

كند، به شدت سرخ و  يم ينيدانستم نگاه من در چشمان او سنگ يكرد م يفروغ نگاهم م يب يبا نگاه. بود يا دهيدختر فهم

 .هستند اياز دخترها محجوب و با ح يبعض چقدربرافروخته شد، با خودم فكر كردم كه 

 ؟يگرفت يميچه تصم تيزندگ يبرا -

 :رنگش را خمار كرد و با كرشمه زنانه پاسخ داد يشي مانچش
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 .رميبگ ميتصم ندهيا يدوست دارم در كنار تو برا -

 .ميباش يكند كه زوج خوشبخت ينم جاديمن و تو ا ياما اختالف سن -

حس هم در  نيخدا رو شكر ا. مهم تر است زياست كه از همه چ نيمهم درك و احساس طرف ست،يمالك ن يدر زندگ زهايچ نيا -

 .تو وجود دارد و هم در من

سوگند به معرض تماشا  يتوانستم احساس مردانه ام را برا ينم چگاهيه م،يگفتن نداشت يبرا يگذشته بود، حرف 11از  ساعت

 .هم صحبت مهربان كيدانستم و  يدوست م كيبگذارم، او را فقط 

 .دامه اش را بشنومدوست دارم ا يبمن گفت ييحرفها يكوروش آن روز تلفن يراست

 .باشه سر فرصت-

 .است ريوقت گ يمن حساب قيوقت قرار مالقات ندارم كار تحق گريد كماهيمن تا -

 .باشه سرت خلوت شد ستيمهم ن-

 .رفتميبه خانه او م ديافتادم امروز دوشنبه بود و با نيافش اديب كهويخاموش كردم و  يگاريرا در جا س گارميس

 د؟ييفرمايم خوب سوگند خانم اجازه-

 ؟يچ يبرا-

 .نداره تا شركت برسونمت يكار دارم اگر اشكال يليخوب امروز من خ-

 متشكرم مزاحم نباشم؟-

 !...؟يزنيبابا چه حرفها م يا-

 داديم سيسرو گرانيكه به د يهم بابت انعام به پسر جوان يرفتم تا صورت حساب را بپردازم مبلغ شخوانيطرف پ به

 نكهيمثل ا.كرديدر آورده بود خود را ورانداز م فشيكه از داخل ك يكوچك نهيبه پشت انداختم سوگند با آ ينگاه كوتاه.پرداختم

 .كرديم فياز رنگش تعر شهيهم كهبود  يمسلما رژلب ديماليهم به لبش م يزيچ

به  ييپاژرو نياشبه شركت نگاهم به م دنيبه محض رس.ميشركت شد يو راه نيشاپ خارج شدم سوار بر ماش ياو از كاف همراه

 .شوكه شدم كهوي نيشدن مرد از ماش ادهيبا پ.بود افتاد يو سورمه ا يرنگ دود
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 ه؟يك يدوني؟ميشناسيمرد را م نيسوگند ا-

 ؟يهول شد نقدريچرا ا يشناسيخوب حاال بالفرض محال كه م يليخ:از رفتار متعجب من بخنده افتاد و گفت سوگند

 9و حاال بعد از  گذشتيمن با او م داريد نيسال از آخر 9كرد؟يم كاريچ نجاياو ا ايبدهم خداآب دهانم را قورت  توانستمينم يحت

مرد  نيسال ا نهمهيپس از گذشت ا نكهيزبانم بند آمده بود و از ا.بود امدهين ديدر چهره اش پد يرييتغ نياما او كوچكتر...سال

از  يكه طفل يوارد شده ضربه ا يبه قلبم ضربه ا كردميس ماحسا.و متعجب بودم رانيح دميديك ميمنفور را دوباره از نزد

 .كنديكوچك به بدنش احساس م يئيدرد ش ايو  اديخشونت ز

 افتاده؟ يشده؟چه اتفاق يكوروش بمن بگو چ-

 .برم ديشو من با ادهيپ يفور ستين يمهم زيچ-

 م؟يكن ياز هم خداحافظ يخواهينم يگيم يچ-

 .رميگيتماس مفرصت با تو  نيدر اول زميچرا عز-

 .شد ادهيپ نياز محبت از ماش يحاك ينگفت و با لبخند يحرف گريمتعجب شده بود د داياز شدت اضطراب من شد سوگند

 ينه آنكه سر دوست.كنم دايپ نيرياز ش ينشان اي يبتوانم رد ديدارد تا شا يدر كجا سكن دانستميم ديبا كردميم بيمرد را تعق ديبا

از  گريبدانم چرا بعد از مالقات در مطب كه آن هم بابت جنون سام نزد من آمده بود د خواستميلكه فقط مآغاز كنم ب نيريرا با ش

 دايزن شوهر دار بود و من شد كي گريچرا كه او د.كنم داياز او پ ينشان خواستميم يحس كنجكاو يونشد فقط از ر ياو خبر

 .آن بودم و هستم يو مبان نيمعتقد به اسالم و د

در گذشته هر وقت او را از دور .ديبر او بگذارم از من دزد دينام ص توانستميمن را كه نم نيريبود كه ش ياديمرد همان ص نيا بله

 يجنون او را برا نيريشد كه ش شتريب يهولناكش شدت ترسم زمان ياز نعره ها شيغول اسا ياز صدا بتشياز ه دميترسيم ديديم

 .كرديمن دست و پا شكسته بازگو م

را به جلو  نيآرام آرام ماش.شناختياو را از كجا م يعنيمتعجب شدم  يليخ.كرد ينگاه كردم سوگند با او سالم و احوالپرس نهيآ در

 شدميمطمئن م ديبرنداشتم سوگند به موازات آن وارد شركت شد بالفور با تلفن همراه سوگند تماس گرفتم با نهيچشم از آ.راندم

 است؟ يعهده دار چه نقش يينمايكه آن مرد در آن شركت س
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 الو سوگند؟-

 ؟يبله كوروش تو هست-

 ؟يياالن كجا-

 .داخل دفتر-

 كنارت هست؟ يكس-

 .نيخوب آره خانم آذ-

 ؟يكه با تو وارد شركت شد چ يفقط؟اون مرد-

 .تو يها يبد دل نيكوروش اما از دست ا يا-

 ه؟يندارم اون مرد ك يحوصله شوخ-

 .اتابك ياقا.ديبشنو دينبود ليصحبت كردم سركار ما شاپ راجع به او يمنكه در كاف-

نام او را  ياشتباه نگرفته ام اما وقت يگريشخص د چيبا آنكه مطمئن بودم چهره او را با ه.منفجر شدم  ينام اتابك مثل بمب دنيشن با

 .صد در صد مطمئن شدم دمياز زبان سوگند شن

 اتابك؟-

 .ثبت آورده يبرا ديجد لنامهيف كيكه  گفتميآقا را م نيآره هم-

 .بنام است ياز كارگردانها دانستميچون م زدميم حدس

 ؟يگيم يتو چ-

 .ستين شتريو جاه طلب ب اديش كينظر داشته باش اون مرد  ريرا ز شيسوگند همه كارها-

 ...كارگردان مشهور و  كيباشد اما  يظاهرش آدم خشن دياما كوروش شا-

 كه؟ يفهميركت گزارش كن نه در كاغذ تو ذهنت تو حافظه ات مرا در ش شيگفتم تمام كارها نكهيهم

 ؟يشناسيمرد را از كجا م نيبپرسم ا تونميخوب اره اما م-

 .شركت هم بسپار يرا لو نده به بچه ها يزيچ كنميفقط خواهش م كنميم فيتعر تيرا برا زيبعدا همه چ-
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 .كنميم يبگ يبخاطر تو هر كار-

به عقب دوخته  لياتوموب نهيكه از آ ينشستم از نگاه ممتد نيجلوتر از شركت در ماش يم و كمرا قطع كرد يگوش.زميعز يمرس-

 .كردميم دايخانه آن مرد را پ ينشان ديشده بود اما با تيبودم چشمانم اذ

 نيماش در دست داشت سوار بر يمتيسامسونت گران ق فينگاهم به او افتاد ك يمنتظر شدم كه لحظه ا نيدر ماش يدو ساعت ديشا

 ديخر خواستيم ايگو ستاديا يدر كنار سوپر ماركت.مسئله نگردد نيكه متوجه ا يكردم به گونه ا بياو را تعق يبه آرام.شد

خشونت د رچهره مرد موج .قرار داد نيشده را داخل ماش يدارياجناس خر ماركتدرست حدس شده بودم فروشنده سوپر .كند

اثنا به  نياگر در ا دانستميخانه اش را متوجه شدم م قيدق يكردم و باالخره نشان بشيتعقبراه افتاد  يا قهيپس از چند دق.زديم

كه اسما و رسما در شناسنامه همسرش  بود ياز آن مرد گريبس بزرگ كرده ام چرا كه او د يكنم گناه دايپ يدسترس نيريش

 ...داشت كه يهم از او فرزند و فرزندان ديو شا شديمحسوب م

كند اما فكر كردم  ليدرام تبد يا لمنامهيبتواند آن را به ف ديكنم شا فيسوگند تعر يام را برا يمد كه داستان زندگمد نظرم آ در

 .هنوز زود بود

در ذهنم  يهمهمه ا.را جلب كرد نيتوجه عابر لمياتوموب يكه صدا ياز كنار خانه اش رد شدم به گونه ا يسرعت فوق العاده ا با

 .دغدغه خاطر و افكار شلوغ تصادف نكردم نهمهياصال چگونه با ا دميچگونه به خانه رس دانمينم.دمبو قراريبود آشفته و ب

مرور زمان افكارم را محسوس تر و آرامتر جلوه گر  كردمينم داياگر سام را پ ديشا زدميساختمان شدم بلند بلند حرف م داخل

دورا دور او را  خواستمياما فقط م ديافزا يبر گناه من م نيرياط با شارتب دانستميم نكهيقرار نداشتم با وجود ا گرياما د نموديم

آن را در  تيبه چشمان سبزش بنگرم و جذاب.كنم سهيرا با گذشته ها مقا شييبايدوست داشتم ز.مطمئن شوم شيبنگرم و از سالمت

خاطرات او  ادياما با  رفتيبه حساب م رهيببود و نگاه به چشم نامحرم از گناهان ك بهيغر كي مياو برا گرياما د ميخاطرم ضبط نما

 .شديمحسوب م رهيكب هانمرور خاطرات جز گنا كنميفكر م دادميم نيخودم را تسك

 كردميتصو م فتكينان برش دار با ب.حاضر شد ميگذشته بود غذا 1ساعت از .قرار دادم ويكرويداشتم داخل ما يفتكيگوشت ب يكم

گوبا در گوشه .آمدم نهيشوم كيبه نزد.در آن لحظه احساس من را درك كند توانستينم چكسيه.رديگيم يشيپ هيافكارم از هر ثان

 ياز مالقات با او صرف نظر كنم ول دادميم حيام ترج يفعل يصبر يو مبهوت بودم در ب جيگ دمرا دا شياز اتاق نشسته بود غذا يا
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نشستم  يمبل راحت يآتش زدم و بر رو يگاريستن ظرفها سپس از صرف غذا و ش.موضوع را به او خاطر نشان كنم نيا توانستمينم

 اجيمرد احت كيآورد اگر  يرا به وجود نم يسعادت چيازدواج ه كهبودم  دهيرس جهينت نيكنم به ا دايتا قبل از آنكه سام اتابك را پ

ادا  تشيدوست داشته باشد نكه خانه خودش را  يرا تماشا كند در صورت ييبايو ارامش داشته باشد و بخواهد نماد ز يبه گرم

 .محتاج به زن گرفتن نخواهد بود گريو د شوديم

 يارياز بس كردميفكر م ديشا.درباره اش صحبت كنم نكهيداشته باشم تا ا يفرزند خواستميبمانم نم بيدوست داشتم غر شهيهم

را از من ربودند و مرا با خاطرات تلخ و  نيريش به ذهنم خطور كرد كه يافكار از زمان نيا.ها بدور خواهم بود يو ناراحت هاياز بدبخت

 .او تنها گذاشتند نيريش

 

 .گرفتيتماس م يينمايزنگ زد سوگند بود از شركت س تلفن

 سالم كوروش حالت چطوره؟-

 ؟يسالم خانم تو خوب-

 ؟ياسترس ندار گهي؟ديتشكر چطور-

 بهترم از اون مرده چه خبر؟-

 اتابك؟ يآقا-

 .را فراموش كرده بودمآره اسمش :دروغ گفتم به

گروه استخدام كرده و اصرار داره هر چه زودتر  كيداره  يخودش سابقه كارگردان.بود كه از شركت رفت شيپ كساعتي نيهم-

 .استخدام كرده يبشه گروه پر كار مياكران تنظ يبرا شيويسنار

 ؟يسر در آورد يزيچ ويسوگند از سنار-

 كياز جنون  لمنامهيكه متوجه شدم سوژه ف يزيكرد چ فيتعر يذنوب يآقا ياز متن را برا ياره منكه نخوندم اما خودش خالصه ا-

 .زديكارگردان بنام حرف م

 .يريكاغذهاش بگ ياز رو يكامل يكپ يقاتيكار تحق كيو  ويسوگند دوست دارم بعد از مطالعه سنار نيبب-
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 چند صفحه است؟ يدونيم-

 .شد با من ياش هر چ نهيهز-

 .آخر ستياش ن نهيموضوع هز-

 ؟ياخه چ-

 .باشه-

از اتاق كز كرده بود و به خواب  يگوش دادم گوبا هم در گوشه ا يميمال كيگذشته بود به اتاق خوابم رفتم و به موز 2از  ساعت

را در خواب  زيبود انگار همه چ بيعج اريبس ميبرا دميسال او را د 9به همسرش كه پس از  كردميفكر م نيريبه ش.رفته بود

بود  زانيآو واريكه به د يو تابلو نقاش يسراسر اتاق كتابخانه چوب ديرسيبنظر م كردميفكر م هك يهمانطور زهاياما همه چ دميديم

 نيريش كردميرد و بدل شد فكر م نيريمن و ش نيكه درآن زمان ب ييبه گفتگوها.تفاوت نداشت ييايمنظره رو كيبا  چكداميه

 ينقاش كي ريتصو ياو مانند دستها يزانوانش قرار داده بود دستها يدستانش را بر رو.زديم و لبخند كرديشعله آتش را نگاه م

 ستمينگريمژگانم او را م ياما از البال.كنم فيتعر شيام را برا يبود در مد نظرم آمد كه داستان زندگ فيو ظر دهيكش اتورينيم

از  اينسبت به فرزندان  درماز خشونت پ نيرياگر ش ديشا.ورزمام امتناع  يكه از گفتن راز زندگ داديكه بمن هشدار م ييروين

 .شديانس و عالقه اش نسبت بمن كم م شديبرادرم مطلع م يماريب

به دوران .با تواضع و تضرع را دارا بود ختهيآم يچشمانش نگاه كردم تكبر ريبه تصو.اوردم رونيدفترچه ب يرا از ال نيريش عكس

نفس لوامه ام بمن هشدار  گذاشتيمالحت زنانه اش را در برابرم به معرض تماشا م نيريكه ش يبه دوران خوردميگذشته غبطه م

كه بر محبوب  تشيدوست داشتم اتابك را با آنهمه آزار و اذ.ميكن يجوان يطنتهايش نيجانش اپاك و خالص ر يهايكه دوست داديم

 ياز او باق ياثر چيه گرياو را مقابل كفتارها قرار دهم تا دله كنم و الشه  نميماش يچرخها ريز كرديم ليتحم ميفرد زندگ نيتر

 .نماند

حس  نيدر گذشته ا ميبه جرات بگو توانميمخرب تر و زشت تر از حسادت وجود داشته باشد اما اكنون م يحس چيه كنمينم فكر

در وجودم رخنه كرد كه  ياحساس مبهمروز ازدواجش را با اتابك بمن اطالع داد  نيريبود اما از آن زمان كه ش بيغر اريبس ميبرا

 .بنامم ساساح نيا يبرا ينام چيه توانستمينم
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 چكسياما ه.باشم كيشر يعموم يشاد نيدر ا زيكه من ن دنديكشيرا م نياقوام از ازدواج او خرسند و خشنود بودند و انتظار ا همه

 .را جز او دوست نداشتم چكسيمن ه دميتپرسيداشتم و چگونه او را م يپاك ياهايچه رو نيريكه من با ش دانستينم

ام  يخوش زندگ يروزها ماندهيباق يتجل نيريش سمينويكاغذها م نيا يرا كه تا آن زمان اعتراف نكرده بودم اكنون رو ياحساسات

 .بود

 يطرخا يرا بخاطر آرامش روح و تسل نيريمن ش شديم يتجل ميبخش از غمها يآزاد يو موجود يناج كيمن همچون  يبرا او

 ...و  يطانيش الينه به خاطر ام خواستميم

 .را اعالم كرد 4:30برخورد پاندول ساعت  يبا صدا يواريد ساعت

 شدميآماده م نيرفتن به خانه افش يبرا ديافكارم كاسته بود با ياز خستگ يكم.بود ينيريخواب ش.بخواب رفتم يمن ك ايخدا

 نم نمك برف.هوا مطلع شوم تيتا از وضعزدم  يتختخوابم را آنكاد كردم پرده را به كنار.

. دميرنگ از انجا برداشتم و پوش يرنگم را همراه با شلوار دود يسورمه ا وريو پل يطوس راهنيدر گنجه را باز كردم و پ. ديبار يم

كه سال گذشته ام را  يمشك نيپوت. ادكلن زدم يكم. كردن نداشت يشده بود، كسل بود و حوصله باز داريگوبا هم تازه از خواب ب

 .داشتم به گوبا دادم خچاليغذا در  ياورده بود به پا كردم، كم ايتالياز ا مارانمياز ب يكي

 

 

 

 

 5:30 ساعت

 

سوار بر . سپردم داريامدم، گوبا را به دست سرا نييهمراه گوبا از اسانسور پا. محول كردم نيعصرانه را به خانه افش يچا صرف

 .شدم نيخانه افش يو راه نيماش

مرتبه بود كه به خانه  نياول ياخر برا. دميتر خر ينيريش ياز قناد ،يكيدر همان نزد. حكمفرما بود ابانيدر خ ينيسنگ كيتراف

 .رفتم يم نيافش ديجد

 6:45 ساعت
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 .من در مطب حاضر باشد بتيدر زمان غ ياز او خواسته بودم حت. خانم برزگر بود. همراهم زنگ خورد تلفن

 .شاندرخ يسالم اقا -

 .بله امرتون -

 .كه مزاحمتان شدم ديمن را ببخش ديبا -

 كنم چه خبر از مطب؟ يخواهش م -

 .شماره تماس دادم د،يستيامروز ن ياما گفتم شما برا. خواستند يامروز وقت م يبرا ماريسه ب -

 .بعدازظهر به بعد در مطب هستم 5فردا ساعت  -

 .دهم يانها وقت م يفردا برا يپس برا. چشم -

 .ممنونم -

 .خدانگهدار. كنم يخواهش م -

اصال در كل تعداد . كوچه ساخته شده بود نيمنطقه خصوصا در ا نيدر ا يكينوساز و ش يپارك كردم، اپارتمانها يرا به كنار نيماش

 .به شهر داده است يشده و منظره قشنگ اديز يلينوساز در تهران خ يخانه ها و اپارتمان ها

 .يغربBگشتم  نيشزنگ خانه اف دنبال

 بله؟ -

 .كوروشم! جان نيسالم افش -

 .ماهت يسالم به رو -

 .سپس در خانه باز شد و

 .شدم نيهفتم وارد خانه افش طبقه

خصوصا از . ميبود يميصم اريدوست بس نيمن و افش. نيهمچن زيخوشحال شد و من ن يليمن خ دنياز د م،يكرد يو احوالپرس سالم

از راز و رمز . شده بود شتريشده بودم انس و الفتمان نسبت به هم ب رفتهيدر دانشگاه پذ يته روانپزشكرش كيكه هر دو در  يزمان

ام  يزندگ يقيحق ياياز زمان رو يبرهه ا چياما د ره م،ياموخت يو به هم تجربه م ميگرفت يم رساز هم د ميهم باخبر بود يزندگ
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 .ردماوين انيبه م يبه او نگفتم و اصال حرف يزيچ نيريش

 ز؟يكوروش عز يخوب چطور -

 .رسم يتو نم يبه خوب -

 .و من هم باور كردم يكلك، تو گفت يا -

 .تلفن همراهم زنگ زد مجدداً

 سالم كوروش؟ چطوره؟ -

 ؟يخوب. ممنونم.سالم -

 ؟ييكجا. ستميبد ن -

 .خانه -

 پدرت كجاست؟ -

 .تنگ شده تيدلم برا يليخ. افتادم ادتي كدفعهي...امدهيهنوز ن -

 .يتو به من لطف دار -

 كوروش چه خبرها؟ -

 تو چه خبر؟ ،يسالمت -

 .ميتنها هست اسيرفتند و من و ال روتيخبر كه، مامان و رخساره ب -

 ه؟يخطر اسيال يمگر نگفت -

 .كنه يرو پارو م اطيفعال ح -

اجازه ندارم باهات تماس  يعني تونم يدر ضمن من كه نم دمياز دوستانم هستم، تازه رس يكيمن منزل  زميعز نيعجب، بب -

 .ريبا من تماس بگ 5فردا تا قبل از ساعت  ياگر خواست رم،يبگ

 .سالم من رو به دوستت برسون ،يستيخوشحالم كه تنها ن. زميباشه عز -

 .رسونه يهم سالم م شونيا. ممنونم -
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 .خداحافظ. شم يمزاحمت نم -

 :گفت يا ركانهيز طنتيبا ش نيافش. كردم ياو خداحافظ از

 .دونم ينم يزيكه من چ يباشه؟ حتما تازه باهاش اشنا شد يدختر خوشبخت ك نيكلك ا يا -

 .شه يم يتازه كه نه، چند ماه -

 نانه؟يقابل اطم ه؟يچه جور -

 .هيتا دلت بخواد، ازدواج -

 .خوبه يليكه خ ينطوريا -

 .ستميدرسته، اما من اهلش ن -

 .يها را باال بزن نياست ديباالخره با شه، يكه نم ينجوريكوروش ا گه،ينه د -

 بره؟ يچرا خوابت نم يبلد ييتو كه الال -

 :و گفت ديبلند خند يبا صدا نيافش

 .بلدم ييكه من الال يدون يتو از كجا م -

 .يخون يخوب م يلياخر خ -

 بره؟ يكه بعد از خوندن خوابم نم يدون يحاال از كجا م -

 .ميديبلند خند يهر دو با صدا بعد

 م؟يبخور ينيريش يچه خبر؟ ك نيافش يراست -

 :و گفت ديكش يقينفس عم نيافش

 .ستادميا شيگفتم رو يهر وقت حرف ،يشناس يمن را هم خوب م ،يدون يتو كه م -

 .دمينشن ياما من از تو حرف -

 .شد انينما نيبر چههر افش يكمرنگ لبخند

 هست؟ ادتيسال سوم دانشگاه را  -
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 :مكث كردم و گفتم يكم

 .نه يسال سوم؟ راستش رو بخواه -

 .بنازم حافظه ات رو -

 :داد حيبه سالت اورد توض كيداغ با ك يكه دو فنجان چا يدر حال نيافش

 هست؟ ادتيرا  ييناتاشا فدا -

 .بود يراستش مصنوع ياون دختره كه پا... ناتاشا؟ ناتاشا -

 .نه بابا، اون كه نگار دانشپور بود -

 .افتادم زيچ هي ادي كدفعهيتش زدم ا يگاريكه س يحال در

 .كه تا روز اخر به تو نگفته بود كه قبال نامزد داشته يناتاشا همون دختر دم،يفهم -

 .نيافر -

 ؟يازش دار يخبر چيه يراست -

 .دختر خوشگل داره كيشه كه از همسرش جدا شده،  يم ياخر پنج سال ره،يگ يم اديسراغم را ز -

 چرا جدا شد؟ -

 .لياص يها يپولدار بود از اون بازار يليوهرش بد دل بوده، اما طرف خش دميشن -

 .جنبه پول دار شدن نداشت ديشا -

 .خل و چل دراومد يكي نيچرا بابا، جد اندر جد تاجر فرش بودند، تو همه انها ا -

 ؟يهمه اطالعات به دست اورد نيا يخوب حاال چطور -

بد . كنم يبا همه دعوا م. كردم داياعصاب پ ياز دخترم، ناراحت ييبعد از جدا گفتيم. دناتاشا به مطبم مراجعه كر شيچند وقت پ -

 ....شدم و نيگم، نسبت به همه بدب يو ناسزا م راهيو ب

 پدرشِ؟ شيبچه پ -

ازاو  ياثر گريد بچه و بردن به گردش او را به همراه خود برد و دنيقانون بچه رو به ناتاشا داده اما پدر به بهانه د نكهياره با ا -
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 .نشد

 كرد؟ دايعجب، حاال ادرست رو از كجا پ -

 .مطب يشماره مطبم را از طاالعات گرفت و ادرسم را از منش -

 ؟يندار يبه منش اجيكالمت احت ونياومد، م شيپ يحرف منش نيافش يراست -

 .شود يتمام م يحشمت يقرار دادم با اقا گريد كماهيتا  -

 !يخطر يب تيبابا تو كه كبر -

 .مرد راحت ترم يبا منش تشيراست -

 يشركت ايشده در مطب  ياش بهتر شده، بهش قول كار دادم راض يروح تيها وضع يهام تازگ ضياز مر يكيخوب شد،  يليخ -

 .يداشته باش اجيكردم تو احت يبشه، فكر م يمنش

 .ماه قرارداد داره كيتا  ياما حشمت -

 اديدوباره طرف اعت نصورتيا ريبه كار داره، در غ اجيباالخره جون احت. شه يخوشحال م يليفقط بهش بگم، خ. ستيباشه مهم ن -

 .ره يم

 .باشه يگذارم ناراض ينم. ميآ يباهاش كنار م يكجوريبهش بگو، در مورد حقوقش هم نگران نباشه،  -

 .يدونستم دست و دل باز يدستت درد نكنه از اول هم م -

 .يدار ارياخت -

خونه اش  ناتياز او اجازه گرفتم تا به تزئ م،يهم درددل كرد يو برا ميگپ زد م،يديكش گاريو س ميخورد يم چابا ه دوباره

 .ندازميب ينگاه

 .شده بود دهيچ قهيو باسل بايز اريبس هيو اثا مبلمان

 .كار خواهرمه، دكوراتوره -

 .مشخصه -

 .شدم ينم شيمتوجه حرف ها دميد يمن شمرد، تا نم يود براكه در منزل خواهرش صورت گرفته ب يناتياز تزئ ستيل كي نيافش
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 ومدند؟ين رانيبه ا -

 .نديايب سمسيكر التيتعط يبرا دينه دخترش مدرسه داره، شا -

 ره؟ يمگه دخترش مدرسه م -

 .سالشه ازدهي ؟يكار يبابا كجا يا -

 .نوزاد خانواده به المان بروم نياول دنيد يم براخواه يم يگفت يبود كه تو م روزيد نيانگار هم. زود گذشت اچقدريخدا يا. -

 :و گفت دياز ته دل كش يدو دستش را پشت گردن گذاشت و اه نيافش

كه ناتاشا قبل از ازدواج  ييدروغ ها كيبه  كيكردم كه  اديخدا سوگند  يگذرد، من به بزرگ يكوروش، روزگار زود م يبله اقا -

 .كنم يبه من گفته بود را بر سرش تالف

 ؟ينشد يواضح نيبه ا ييچگونه متوجه دروغ ها. يدكتر روانپزشك كيتو خودت . است ديواقعا كه از تو بع نياما افش -

 .دانم يانسان ها م وهيخوب من هم دوست داشتن را دوست دارم و عاشق شدن را ش. من باشه ياقتيل يب ليتونه دل ينم نيا -

 .و فرنگ رفته باشه يختر نمكد كيطرف مقابل  نكهيخصوصا ا. حق با توست -

 تيكه زاده فرنگ هستند و مل ييانها يتونم به جرات قسم بخورم كه حت يم. بس كن كوروش، اون فرنگ تو سرش بخوره -

 .كنند ينم يانتيخ نيدارند به همسرانشان چن يياروپا

 ينم يداره و با خانواده اش زندگ يردكه طرف تو باالشهر خونه مج يتو متوجه شد يوقت. ياما خودت مقصر ن،يدونم افش يم -

 ؟يرو كرد سكير نيبود كه ا ينيكنه چخ تضم

كرد، تماس  يم يكه همه به خاطر وجود او بود با پدرش در سوئد در زندگ ياون به من گفت به خاطر اختالفات مادرش با ناپدر -

 يباور م نياز ا ريغ يكرده و اگر تو بود يم يزندگبود كه او در ان خانه  نيا. فرستاده شيخانه را برا ديگرفته و او پول خر

 ؟يكرد

 :اتش زدم و گفتم يگاريس مجددًا

 بود؟ ياون خونه مال ك تشيحاال راست. نه -

 .دانگ خانه بود كه بعد از طالق به او تعلق گرفت 6اش سند  هيمهر. مال خودش -
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 !هم با بچه عوض كرد؟ ديشا -

 .ميحرف خودمون رو بزن ايب ميكن بتيچرا غ. دونه، اصال ول كن يخدا م -

 فقط مربوط به كنگره روان پزشك هاست؟ ناريسم نيا يراست -

 .است در دانشگاه تهران يكنگره ا كيبله  -

 ؟ياماده كرد يزيچ -

 .نوشتم ييزهايچ -

 .خوبه يليخ -

 بايز يلياتش الو زد و خ. را جابه جا كردم زمهايبود ه نهيكه در كنار شوم يجا بلند شدم، عرض سالن را قدم زدم و با چوب بلند از

 .بود

به اتاق خواب ارتباط  يتوسط در بزرگ منيشد، اتاق نش يبود، باز م يكه به شكل باغ رونيسبز ب يسالن به طرف فضا يها پنجره

 يبه چشم م ييراياز اتاق پذ يدر گوشه ا زين ينيتزئ يگلها. قرار گرفته بود يدر جنب اتاق يشيارا يكنسول زيو م نهيا. داشت

 .ديرس يسقف م يكينزدبه  كسيدرختجه فن يبلندا. خورد

 !يهست يباغبون ماهر -

مطالعه  ياديز يكتابها نكاريا يبرا.خودم را مشغول كردم يو باغچه و باغبان يرا انتخاب كردم با درختكار ييكه تنها ياز وقت-

به مطبم منظره .جا دادم ويمثل پاس يتچه را داخل محوطه كوچكگل و درخ نيدر دو گوشه سالن چند يديكردم تازه مطبم را ند

 .داده يقشنگ

 ؟يتو مطب باغچه درست كرد يعني-

 .ميديبلند خند يهر دو با صدا بعد

 8:50ساعت

 .زنگ زدم داريبا تلفن همراهم به سرا.آماده كردن شام به آشپزخانه رفت يبرا نيافش

 ؟يميكر يالو اقا-
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 .بله-

 .بدخشان هستم-

 .ريم اقا شبتون بخسال-

 كنه؟يگوبا چكار م يخسته نباش-

 .نشسته ديهمانطور كه او را بست-

 داره؟يب-

 .مجتمع سرگرم است يبله با بچه ها-

 .نكنند تشيبگو اذ-

 .راحت مراقبشون هستم التونيخ-

 .دستت درد نكنه خداحافظ-

 ؟يديه ات را پرسحال بچ:و گفت ديبلند خند يكه تا لحظه در آشپزخانه بود با صدا نيافش

 .يسرگرم كيشد  نهميم؟ايچه كن:گفتم يبا خونسرد داشتمياز جعبه برم ينيريش يدانه ها كهيحال در

 ماسه؟يم داريبه سرا يزيچ-

 .من؟مردم حوصله بچه خودشون را ندارند چه برسه سگ مردم را يعاشق چشم و ابرو يآره پس فكر كرد-

 زاريوجود داشته باشد كه از انسانها ب ييها يديشكستها و ناام يدر زندگ ديچرا با.ميرم كنسرگ وانهايخود را با ح ديچرا ما با اصال

 م؟يپناه ببر واناتيو به ح ميشو

 د؟يآ يدرست كردم خوشت م گنفياستر فيب-

 .وقته كه نخوردم يليآره اتفاقا خ-

 .چه بهتر-

 .دارم يقشنگ يالينباشه و فيرتع.ميبه شمال بر ناريبرنامه شمال بزار بعد از سم كي نيافش يراست-

 .مخلصتم هستم فقط بساط مساط جور باشه-
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 ه؟يمنظورت از بساط چ-

 ...و  يكته ماه ونيقل-

 .است فيرد زيهمه چ-

 شد؟ يباالخره از اون دختره خبر:سوال كرد نيقاشق به دهان افش نيبا گذاشتن اول.ميصرف شام به آشپزخانه رفت يبرا

 كدوم دختره؟-

 ؟يكرد دايشمرونه با پدرت بخاطر اون اختالف پ ياز بچه پولدار يگفتيهمون كه م-

 .آه پدرم گرفت ديشا:و گفتم دميكش يآه

 .ينگفت ياز او حرف چوقتيبا اون خانم ه تينباشه اما تو مدت دوست يفضول-

 .كه با تو در دانشگاه اشنا شدم او را از دست دادم يچون از وقت-

 !...خوش قدم هستم؟ نقدريمن ا يبگ يخواهيم يعني-

اون چشمك  يبلند داشته باشه كه خط شانس رو يشونيپ كي يتو زندگ ديهمه خرافاته آدم با نهايبابا ا يا:زدم و گفتم يلبخند

 .بزنه

 .يواهللا راست گفت يا-

 شده؟ يكه چ يكنيم فيتعر ميحاال برا-

 .بعد يه براباش:گفتم كردميگوشت را با چنگال و كادر داخل بشقاب تكه م كهيحال در

 بعد از شام؟ يعني-

 .ها هيما نيتو هم-

و به كنار پنجره  ميآتش زد يگاريس.ديرس انيگذشته بود و صرف شام به پا 9ساعت از .ميرا باال زد ريماءالشع وانيبعد هر دو ل و

را  اهيو اسمان س كردنديمحركت  يابرها در ارتفاع كم.افكند يم نيرعد و برق در اسمان طن يبود و مرتبا صدا يشب پر ابر.رفتم

را  نيزم يرو ماندهيباق يكند تا برفها دنيبرف نبارد و باران شروع به بار گريبودم كه د دواريام.بودند دهتاخت و تاز قرار دا دانيم

رق شاخه و درختها پر از برف بود اما در آن ساعت از شب رعد و ب نيزم يرو.اب كند اصال انگار دوره آخر زمون شده بود زين
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 ...و  زديم

تعارف را كنار گذاشتم .كرده بودم يهوس چا.آورده بود..تنقالت از جمله پسته شور و بادام و  يمقدار نيافش ميسمت هال آمد به

 .ختمير يو به اشپزخانه رفتم و دو فنجان چا

 ه؟يچه جور ضهايخوب اقا كوروش از مطب چه خبر؟اوضاع مر-

كنجكاو  دميپرستيكه من مدتها او را م ياو راجع به دختر كردميآمد چرا كه ابتدا فكر م يخوشم م اريبس نيافش يواال تيشخص از

 ...اما كنديراجع به او از من پرسش م نايقياست و 

تا عشق  رهيبه معشوقش برسه بطرف مواد م تونهياما چون نم شهيعاشق م يكيخراب شده  يليمردم خ تيزمونه وضع نيتو ا-

 يتا سردردها كنهيمخدر مصرف م يدارو گهيد يكي...معتاد و مطرود كي شهياش اضافه م يد به بدبختمعشوق را فراموش كنه بع

كالمت چند وقت  ونيكوروش م:اضافه كرد ميدرادامه صحبتها نيافش...كنهيم برابرمشكلش را چند  دونهياش كم بشه اما نم يعصب

طبق گفته  يعنيداشت  يعصب كيبود ت يباوقار اريه و بسخانم محجب.سال به مطبم اومد 46هم  ديشا 45 كينزد يخانم شيپ

آورد  يبه او رو يعصب يماند ناراحت نهابد او با دو فرزند دخترش ت ريسال در آنجا اس 14شوهرش به جبهه رفت و  يخودش از وقت

برادرش او را  نكهيشد تا ا مترياما روزبروز حالش وخ شهيخوب م كرديكرد به دكتر مراجعه نكند فكر م يسع توانستيتا آنجا كه م

 .دكتر روانپزشك برود كيمجبور كرد نزد 

 عجب باالخره شوهرش ازاد شد؟-

بعد از آن كه همراه همسر و دو  كسالياز ازادگان خوب كشورمان بود آزاد شد اما  يكيسال شوهرش كه  14بله باالخره بعد از -

تصادف كشته شدند و  نيتصادف كرد او و دختر كوچكش در ا نساين كيبا  روزكوهيف يكيفرزندش به مسافرت شمال رفت نزد

 زنديم يكرده دست به خودسوز دايپ يروان يخانم ناراحت نيمن و دختر بزرگش زنده ماندند از اون موقع ا ماريب يعني يسيخانم او

 .رخ نداده است شيبرا ياما تابحال شانس به او رو كرده كه اتفاق بد

 .دخترش چارهيب-

 .تا مادرش را مداوا كنه رهيگيسالش است او مرتب در مطب با من تماس م 20د االن حدو-

 .است يبدشانس گهيد نيعجب ا-
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 ريدوست داشتند اما دست تقد شتريب ميرا از ما كه فرزندشان بود گريهمد ديپدر و مادر من عاشق هم بودند شا گفتيدخترش م-

 ...به آنها وفا نكرد و 

 .انسان از زهر هم تلختر است يآن برا تيقصه باشد اما واقع كيگفتنش مثل  ديبود البته شا يداستان ناراحت كننده ا-

 كاره است؟ كنه؟چهيدخترش چكار م-

در زمان اسارت پدرش .است تيو با شخص نياما مت ستيخوشگل ن ادياست البته ز ينيسنگ اريدختر بس يدندانپزشك يدانشجو-

بشه و  يعصب يدوست نداشت مادرش دچار بحرانها ديشا ديرسيشرمنده و خجل بنظر م اريو مادرش به مطبم آمد بس ييبا دا يوقت

 ...گريد يدهايشا اي

 اديب ساختياتفاقات روحم را ناراحت و مكدر م نيتمام ا دنيشن دميكش يهال هل دادم و با قدرت تمام آه يچرم يرا براحت خود

كرد حرف را عوض كند اما دوست داشتم  يكدورت خاطرم گشت سعچهره من متوجه  دنياز د نيبرادر مرحومم افتادم افش

نه آنكه از فرط  بوديم ميبرا يخاطر يتسل گرانيد يمشقتها دنيشن دياشكست خورده بودم كه ش يبشنوم آنقدر در زندگ

شان  ندهيآ يو برااند  دهيزجر كش يهم وجود دارند كه همچون من در زندگ يو ثالث يثان ياشخاص دميديم نكهيبلكه از ا يخوشحال

 .اند كردهيم ياحساس نگران

 مادرش چطوره؟ تيخوب ادامه بده حاال وضع-

 تونهيو نم رهيآخر محدثه به دانشگاه م گردنديپرستار خوب م كيدنبال  كنهيمصرف م اديمادرش دارو ز گهيدخترش كه م-

 .مادرش را د رخانه تنها بگذارد

 بد است؟ تشيوضع نقدريا يعني-

مطمئنا .بدهم حيمهربان عطوفت محدثه را توض تيميصم يمحدوده زمان نيدر ا تونميمن نم يشويبا آنها اشنا م كيزدن ندهيدر آ-

 .يشخصا در مورد او قضاوت كن كينزد ندهيدر آ ديبا شهيباعث كسالتت م

 ...نكنه نميبب-

از  يكيدختر قسم بخورم كه  نيبت و شرف اهم صحبت نشوم اما حاضرم به نجا يدختر چيعهد بسته بودم با ه گريد نكهيبله با ا-

 .دمياست كه در طول عمرم د يدختران نيو پاكتر نيمقدس تر
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 است؟ يدندانپزشك يدانشجو يگفت-

 .تا به درخواست ازدواجم پاسخ مثبت دهد كردميبله اگرهم دانشجو نبود از او خواهش م-

 ؟يكرد يازش خواستگار-

 .هيجد يليخ كنميجرات نم تشيهنوز نه واهللا راست-

 .خوب به مادرش بگو-

كه  خورديشده محدثه قسم م شترياش ب ياش صحبت كنم گفتم كه مادرش بعد از فوت همسرش مشكل عصب ييبا دا دينه با-

سال انتظار مادرش به خاطر اسارت همسر او را از پا در آورد  14 گفتيم.نداشته تهايوضع نيعنوان از ا چيمادرش در سابق به ه

 ...و

 ؟يدوستش دار:و گفتم دميكش يآه ديرسيرعد و برق همچنان به گوش م يصدا

مرا  يخوشبخت يبه مادرم كه ارزو يجز تو نگفتم حت چكسيراز را به ه نيكوروش من ا نيبب...به اندازه جونم يباور نكن ديشا-

 .دارد

 ؟يچرا مرا انتخاب كرد يازت ممنونم ول-

 اديز يكه بحد مانيبخاطر شباهت ساده لوح ديشا ايساله مون و  نيچند يخاطر دوستب ديداره مثال شا ياديز يدهايشا دونمينم-

 يگريمردان د ايخود را از آن مرد و  كهيخود قرار دادند در حال چهيكه ما را باز ميشد يدختران يبوده كه از اول هر دو قربان

 .دانستنديم

او را با آن دوست سابقت ناتاشا خانم كه  دينگو نبا يحرف نيرياز ش:گفتم تيدر آمدم با جد انياز درون به غل يا دهياب جوش مثل

 .بودم دهيبود كه در طول عمرم د يدختران نياز پاكتر يكي ينيريش.يكن يبود قاط دهيخود كوب يشانيپ يرا رو يمهر بدنام

 ...يبود دهيآخر تو دختر ند-

 ....ها بودند كه يليخ...و  ييهام دختر خاله دختر دا ياتفاقا در اطرافم دورو بر-

 م؟پسيمثل خودمون را درمان كن ميتوانيچگونه م ميما روانپزشكها اگر خودمون را نشناس گريكوروش خودت را گول نزن د نيبب-

 ...ناتاشا بود يهم كپ نيريقبول كن ش
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زدواج كند چون رسم ا وانهيد كينگو او مجبور شد با  يحرف ينيريبسه از ش گهيد:گفتم يبلند يكم يشدم و با صدا يعصبان

 .كرديم جابيا نگونهيا شانيخانوادگ

عشق  ياش را زنده نگه دارد؟پس معن يسنت خانوادگ نكهينه ا كرديصرف نظر م زياما كوروش اگر تو را دوست داشت از همه چ-

 ست؟يچ

 يبا كس اي يسر دار ريرا ز يكس يبود دهياز من پرس كهينكردم فقط زمان يمنكه تا االن در مورد او با تو صحبت:و گفتم دميكش يآه

سراغش را از  يليترم تحص نيشش ماه بعد از اول.را بزبان اوردم نيريبخاطر انكه از قافله عقب نمونم اسم ش ؟فقطيستيدوست ن

 ادته؟ي.و من گفتم در شرف ازدواج است يمن گرفت

 دتيجد يزندگ يو برا يم تا او را فراموش كنبتونم كمكت كن ديشا.بدونم ييزهايكنجكاوم كه راجع به او چ يلياما خ قايدق-

 .يريبگ يميتصم

پرماجرا و  يمن پس از زندگ.دارميزنده نگه م ادميو خاطراتش را در  نيريعمرم ش انياز لطفت متشكرم اما تا پا:خنده گفتم با

موج  ليبرادر مرحومم به دلمادر حركات نابهنجار  يگذراندم و با خشونت پدر ساده لوح مانيكه در خانواده هفت نفر يمتالطم

را درك  انميجنب نخورم فقط اطراف ميو از جا رميقرار بگ يا لهيم يرو يمجسمه ا مانندو شكست د رعشق دوست داشتم  يزدگ

 .نندياز من نب يزيآنها چ يكنم ول

 .اجازه رفتن خواستم نيخاموش كردم و از افش يگاريرا در جا س گارمياست س يفكر جالب نهميا-

 .امتحانت كنم خواستميمرد گنده م يلوس باش نقدريا كردميفكر نم چيه-

 چه؟ يعني-

 ...نه اي يمطمئن بشم كه هنوز او را دوست دار خواستميم-

 .ها نكن يشوخ نياز ا گهيلطفا د-

 .يخوشبخت بش دوارميام:رفتم و گفتم يبرداشتم و سپس بطرف در خروج يجالباس يرا از رو ميپالتو بعد

 .هل داد ونيزيكنار تلو يمبل چرم يو من را به رو ديكش رونيپالتو را از دست من ب به زور نيافش

سالن  يايزوا فتدينگاهم به چشمان نافذ او ن نكهيا يبود و برا ستادهيا يدر مقابل اتش بخار نيافش. ميعمل هر دو خنده افتاد نيا از
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اخر منظور . كردم يفكر م نيافش يبه گفته هاه. نم قفل شده بودمبل نشسته بودم و زبا يصامت و ساكت بر رو. كردم يرا تماشا م

 بود؟ چهحرفها  نياز ا نيافش

 گرينداشت و بهتر بود د يسود يعذرخواه گريشده بودم اما د يتلف يادب و گستاخ يمن شخص ب نيشك در نظر افش بدون

 .فراموش كندجسارت من را  نيا نيباشم كه افش دوارينكنم و فقط ام يصحبت نيريدرباره ش

او در  يكنم، حر فها يفكر م نيافش يمانم و به گفته ها يم داريتمام مدت را ب. نخواهم بود دنيقادر به خواب گريدانستم شب د يم

 يگاريزانو زد تا س نهيدر مقابل اتش شوم نيافش. خواندم يرا تا به اخر م نيريامشب دفترچه ش ديبا. انداخت يم نيگوشم طن

كس اعتراف نكرده بودم در ان زمان اشكار  چيه يرا كه تا به ان زمان برا يو احساسات تمسالن را شكس روشن كند، سكوت

 .ساختم

عالقه من نسبت به او عالقه . نشناختم و دوست نداشتم نيريرا جز ش يكس يوقت در زندگ چياست كه ه نيمن ا يبدبخت نيافش -

از وجود او را حس  يتوانم اثر يو نه م نمييتوانم بب يرا كه هم اكنون نه م يزن توانم يبه عالوه من نم. دار بود شهيو ر قيعم يا

 .دهم رارو انتقاد ق نهيكنم، مورد ك

 .يكن يورز نهيمثل او ك يگناه ينكردم كه به موجود ب يدر ضمن من جسارت. نگفتم يمن كه حرف -

 :او گذاشتم و گفتم يشانه ها يرفتم، دستم را بر رو نيبلند شدم و به سمت افش ميجا از

 .كردم، بچه نشو يغلط كيحاال من  -

 :كرد و گفت يخنده معصومانه ا نيافش

تو را از دست  يلحظه ا نكهيبه خاطر ا. كه به من نارو زد ياون دختر يرا از خود نرنجوندم حت يكس چگاهيمن در طول عمرم ه -

 ....كردم ناراحت هستم و گرنه من يخودم عصبان

 يروز كيمن باعث شد تا  ييمحبت بودم، خجالت و كم رو يحال در جستجو نيو در ع زيمردم گر يكودك يبتدامن از ا كوروش

حهان  يكردم تمام ثروت ها يبه من جواب مثبت داد فكر م يكه دختر يزمان رديروزگار قلب من مورد اصابت قرار بگ نياز ا

انها  يرشته با اشخاص متفاوت مواجه شوم با دردها نيخصوصا در ادرس خواندن  اكردم ب يسع ليدل نيبه هم. متعلق به من است

 .باشم كيشر شانيها يو با شاد ميبگر
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 :دستم را به هم فشار دادم و گفتم دو

 يدهم اما در ان زمان من سعادت رييخود را تغ يامورات زندگ يهوس ان كيكه ب علت  ستمين يمن ادم يدون يخودت م نيافش -

و  نياو حاضر بود با مرد بدب. او را از دست دادم دركش كردم نكهيپس از ا. اطالع بودم يزمان از وجود ان ب را شناختم كه تا ان

كه احساس  ديفهم يم ديفاش كنم او با نيرا نزد افش نيريدوست داشتم شدت عالقه ام به ش دهمچون من ازدواج كن يريگوشه گ

 .صحبت با او بودم يفرصت برامترصد . و پررنگ است قيچقدر عم نيريمن نسبت به ش

هم اضافه كردم كه البته هنز به صورت  يصفحه ا نيچند. الزم است اماده كردم ناريسم يرا كه برا ييمن متن ها م،يخوب بگذر -

 ؟يمطالعه كن يدوست دار. است سيچرك نو

 .كار را انجام بدهم نيدر خانه ا ديبا يالبته ول -

 كيخواهم  يها اضافه كن، م هيدر حاش. ديبه ذهنت رس يالح كن، اگر نكته جالبپس كم و كسرش را خودت اص ح،يصح -

 .ميكنفرانس خوب اجرا كن

 .دوارميام -

و  ميرا در اغوش فشرد گريهمد. اجازه رفتن خواستم نياز افش ينيريداغ و ش يفنجان چا كيگذشته ، با صرف  11از  ساعت

 .ميكرد يخوشبخت يهر ارزو يبرا

 .مينيب يرا م گريهمد ناريمپنجشنبه در س -

 ...انشاا -

 .عوض كنم ييدوست دارم اب و هوا يلينره، خ ادتيبرنامه شمال  يراست -

 .ميكن يبعد از كنفرانس هماهنگ م -

 .برد يمالقاتها لذت م نياز ا نيكنم افش يكودكانه داشت اما فكر م يباز كيدوست و اشنا از نظر من شباهت به  يدهايو بازد ديد

 .ساخت ياز خود منعكس م يدهشتناك نيطن رونيب يرعد و برق در فضا يو صدا ديبار يبدون وقفه م نبارا

شمشاد به فاصله كاشته شده  يكه در اطراف ان درختچه ها يا نهيقر يباغچه ها ستادميان ا يگذشتم و در كنار نرده سنگ اطيح از

 .شدم و به سمت خانه راه افتادم نيسوار بر ماش. دييگرا يم ياهيشب رنگشان به س يكيخورد اما در ان تار يبود به چشم م
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در . دادم ياو پاسخ م يبلند به گفته ها يبا صدا. رد و بدل شد فكر كردم نيمن و افش نيكه ب ييبه حرفها. ها خلوت بود ابانيخ

 .سر داشت يبر رو يه تن كرده و چترب يرنگ رهيت يافتاد كه باران يچشمم به خانم جوان رداماديبلوار م يابتدا

 كند؟ يخلوت چه م بانيخ نيوقت شب در ا نياو در ا اخر

 .كرده است رونيشوهرش او را از خانه ب ديشا ايرخ داده و  شيبرا ياتفاق ديبا خود فكر كردم شا يا لحظه

 .بود كه چهره ام را ورانداز كرد نيعكس العملش ا نياول. ترمز زدم شيمقابل پا تيانسان ميبهتر بگو ايقصد ترحم و  به

 .اقا متشكرم -

داد كه در ان لحظه  ياو شدم اما غرور مردانه ام اجازه نم يبيبرخوردش متوجه نانج نياز اول. جلو را باز كرد و كنار من نشست در

 .كنم ادهيپ نياو را از ماش

 د؟يكن يبارون چه م نيا ريوقت شب ز نيا -

 .با شوهرم دعوا كردم -

 .بره رونيكه او از خانه ب ديكرد يم يب كارخو -

 .كنه يم ياقا چه فرق يا -

 ....كردم اما در مورد شما ينم داينسبت به او پ ينظر بد دميد يم ابانيوقت شب او را در خ نياست كه اگر ا نيفرقش ا -

 هستم؟ يمن ادم بدكاره ا دييبگو ديخواه يم يعني -

 .دربرگرفته بود يمحسن دانيمجسمه مادر را در م يرنگ يصورت نور

 !چقدر خوشگله -

 .ديشما لطف دار -
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 .نگفتم يمن در مورد شما حرف -

 د؟ينكرد فياما شما االن از من تعر -

حرف  بايزنان ز ييبايوقت از ز چينصب شده حرف زده به علالوه من ه دانيكه در وسط م يمن از مسجمه ا د،ياشتباه نكن ر،يخ -

 .رتيو بدس افهيبد قزنم چه برسه زنان  ينم

را ازامثال مادر و خواهرت  تيبا شخص يخانم ها يتا بخواه يبچه ا يليبه عالوه هنوز خ يشما خودت مشكل دار. دياقا ببخش -

 .يده صيتشخ

او  باز كردم و از شيدر را برا. به چهره ام نگاه كرد تيبا عصبان. كه زن به جلو پرتاب شد يشدت تمام ترمز كردم، به گونه ا با

 .شود ادهيخواستم پ

 گرانيد يبودند و برا يابانيزنان خ نهايداد اما ا يزن انجام م كيمرد در حق  كيبود كه  يكار نيشرمانه تر يعمل ب نيا ديشا

 .قائل نبودند يخودشان ارزش ياصال برا يعنينداشتند  يحرمت

تك و توك چراغ . عبور كردم ابانيسرعت تمام از خ و با دمياما خند. نثارم كرد يبد اريبست و فحش بس يدر را به محكم زن

 .تر بود عيشدت بارش باران از حركت برف پاك كن سر. مغازه ها روشن بود

 نگياز پارك يسگ كوچولو در گوشه ا يطفلك. از گوبا تشكر كردم يبه خاطر نگهدار يميكر ياز اقا دم،يبه خانه رس باالخره

مادر است،  ريغذا كه همان ش يكه در جستجو يمن همچون نوزاد لياتومب يصدا دنينمحوطه از فرط سرما كز كرده بود با ش

او  يبود و صدا روقتيارام شود اخر د يسرش را نوازش كردم تا كم. كرد يب ميبا چشمانش مرا تعق. كند يمادرش را طلب م

 .ها را به هم زد هيارامش همسا نگيخصوصا در پارك

غذا از  يمقدار. سرد بود اريرا روشن كردم، هوا بس نهيشوم يه با گوبا وارد خانه شدم، فوررا پارك كردم و سپس همرا نيماش

گرفتم، به حمام رفتم، چهارزانو در اب گرم  يم يش اب گرم.د ديرا هم روشن كردم، اول با يكتر. دراوردم و به گوبا دادم خچالي

مشغول خشك كردن  ياستحمام لذت بردم، وقت نياز ا. كردم يبخار اب زمزمه م انيم رااهنگ بدون شعر  كيوان نشستم 

 .ديزنگ تلفن به گوشم رس يبا حوله بودم، صدا ميموها

فكر  يشد، ان ينم دهيپشت خط شن كيجز موز ييصدا چينواخته شد، به سمت تلفن رفتم، ه يواريهم از ساعت د 12ساعت  زنگ
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خوب . رديبتواند با من تماس بگ ستيپدر و مادرش در خانه ممكن ن ساعت از شب با حضور نيسوگند باشد اما او در ا ديكردم شا

شام خورده بودم اما باز هم  نيدر خانه افش نكهيزده، به اشپزخانه رفتم، با وجود ا رشبه س يخوابيب.... كاريمزاحم ب كي ديشا

 .پخته شده را گاز زدم يفتكيتكه گووشت ب كيو  يچيكردم، نان ساندو يم ياحساس گرسنگ

گرفتم،  يم ميام تصم ندهيا يبرا ديخواند، با يرا تا به انتها م نيريدوست داشتم دفترچه خاطرات ش يليدم كردم، خ يچا يكم

خورد،  يكه در زندگ يبعد از شكست بزرگ نيكه افش يگنم، در حال يزندگ نيريش يايعمر با رو انيتوانستم تا پا يچگونه م

كنم، به  دايخانه پ يواريرا كه الزم دارم در چهارد يحيتفر ديمن نبا. لش را انتخاب كردا دهيبه دست اورد و همسر ا يتجربه خوب

كه چگونه كتابچه را  دميشياند يم نيكردم اما به ا يبه او نگاه م. سگ كوچك برداختم نيا يبا گوش ها يسمت گوبا رفتم و به باز

 .داد يتوجه نشان م يعمل ب نيرا به ا دشد اما خو يعمل من ناراحت م نيگوبا از ا. برسانم انيبه پا

 يفنان چا كي. شد ياز ان منعكس م يرنگ يخاطرات را به اشپزخانه بردم لوستر اشپزخانه را روشن كردم، نور نارنج دفترچه

 :جمالت را حفظ بودم نيدفترچه نگاه كردم، ا ليدوباره به اوا ختمير

صفحه دفترچه خاطرات نگاه  نيبه اخر. بنگرد اسي دهيرا از د يتا زندگ ندارد ليتما گريمنزل كرده اما د يدر قلب دختر تاثر

 .بود دهيرس انيبه پا... صفحه با سه نقطه  نياخر 286درست صفحه . كردم

به  ييروين شهيگفتم هم يهمانطور كه م. كتابچه را مطالعه كردم نيبرگ ا نيهمه سال اخر نياولن بار بود، پس از ا. كردم تعجب

افكار گذشته من به  يشب زمستان نيدر ا ديداد و شا يرا تا ابد از دست خواه نيريداستان، ش نيا انيبا خواندن پاگفت  يمن م

 زياز دوازده گذشته بود، تلفن را از پر قهيدق ستيبه صدا درامد، به ساعت نگاه كردم، ب لفنمجددا زنگ ت. وستيپ يم قتيحق

 :نسبتاً بد نوشته شده بود يبا خط يصفحه ان را خواندم، كلمات نياخردفترچه را باز كردم و با دقت تمام . دميكش

 يبرا گريسام د. مرد كنم نيا ريكردم تا خودم را اس يپدرم گوش نم يبه گفته ها يكاشك. رفته است نيتحملم از ب گريد خداوندا

ان را تحمل كرد  دياست كه با نيا يزندگ قتيحق نديگو يبزرگان م. نگذاشت تا بتوانم در ان طعم زنده بودن را بچشم يمن زندگ

 ؟يمتيچه ق بهو با ان ساخت اما چگونه ؟ و 

 .تواند من را از او جدا كند يو اسمان جز مرگ نم نيدر زم يقدرت چيه

 ميداغ از گلو يهوا يلحظه ا. دميلول يدر رختوابم م. برگ از دفترچه نوشته شده بود نيا يبود كه در انتها يجمله ا نياخر نيا و
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 شد؟ يبزنم اما مگر م اديخواستم فر يرا د رلحاف نرم فرو بردم م ميناخن ها. ديرس يام م نهيشد و به س يرد م

 يحرف ها اديبه . شدم رهينامعلوم خ يكتابچه در دستم و به نقطه ا. حركت نشستم يب نهيكنار شوم يراحت يسالن امدم و بر رو به

 .شود نيريمن به ش دنيانست مانع رستو يجز قسمت نم يسد چيه. افتادم نيافش

 

 

 

 :صبح 7 ساعت

 

كتابچه را خواندم، از خسونت و شرارت سام  ياز ابتدا تا انتها. هم نذاشتم يپلكها را رو يلحظه ا يساعت از بامداد حت نيبه ا تا

 .به نام سپهند اتابك يپسر يزندو تنها فر يبه خاطر ابرو و اصالت خانوادگ چارهيو از سكوت زن ب: اتابك به كرات نوشته شده بود

حافظ  وانياز د يخواهد برگ يكه م يهمانند كس. نوشته شده بود يجمالت با خط قرمز. كتابچه قرار دادم يدستم را در ال انگشت

 .با دقت تمام جمالت را مرور كردم. را انتخاب كند

 :ختيشك مرا برانگ ييجمله ها نيدفترچه با چن 154 صفحه

 يعلت عقالن چيكنند، او بدون ه يم يسام ابراز نگران يماريمغز و اعصاب از وخامت ب نيروان پزشك و متخصص يدكترها يتمام

كه طبق دستور  يارام بخش يشوم كه حال او را با داروها يم دارياز خواب ب ديام نياطبا دشمن شده، هر روز صبح به ا يبا تمام

است و  يروح ماريب كيبرد، او  يرنج م ديشد ياز سردردها ياما او گهگاه ،نميب يبهتر م زم،ير يم شيها يدنيپزشكان در نوش

 ....مسئله شود نيتوانست منكر ا يكس نم چيه

و همهمه شهر  يدائم يسر و صداها نيا گريد. ميشو يمرد م نيا يشكنجه ها ريفقط من و پسرم سپهبد اس نجايهر صورت در ا در

 يخوابها. ستين يضربات باران بر در و پنجره خبر يشاخه ها و صدا انيزمزمه باد در م ياز صدا گريد. شلوغ كالفه ام كرده است

 ييدرباره غصه و اندوه خود و راجع به خال گريدهم كه د يم حياصوات نامانوس است و من ترج امن پس از ازدواج با سام اغشته ب

 .سميننو يزيمرا دربرگرفته است چ يكه در زندگ

 !....هستم ايزن دن نين بدبخت ترداند كه م يچه م يكس
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تعجب  هيمجموع آنچه ما ثياما در ح.شد دميعا نيريش ييزناشو يو شكست بزرگ در ازدواج و زندگ ينوشته ها رنج دور نيا از

 .نامه ها به كرار نوشته شده بود نيبود كه د را ييو انزوا ييمن بود حس تنها

قرمز و متورم  يخوابيبه خود انداختم چشمانم از فرط ب ينگاه نهيدر آ ختميش رگوبا را هم در ظرف يرا آماده كردم غذا صبحانه

آزار دهنده سام در كتابچه اش نوشته  ياز شكنجه ها نيريش.كنميم فايرا ا يچه نقش يكره خاك نيا يبر رو دانستميشده بود نم

كتابچه  نيصاحب ا يدر جستجو گريكه د داديدار مبمن هش يبيحس عج مكردين غيمحابا بر سپهبد در يكه ب ييتهايبود از ازار و اذ

 ...نباشم او راهش را از تو جدا كرده

آن بود  يكه باعث و بان يتا بحال متحمل شده بود به كس مينيريرا كه ش ييتمام رنجها كيبه  كيجا سوگند خورد م كه  نيهم از

 .بازگردانم

 .گذشت و گذشت يكنواختيبا  يمتماد يروزها

 :اسفند 18

اما هنوز هوا  ديرسيشلوغتر و پرازدحام تر بنظر م شهيو مغازه ها از هم ابانهايخ كردنديسال نو آماده م يكم كم خود را برا ممرد

 يعمل يازدواج با من داشت هنوز برا يبرا ياديمدت دوبار با سوگند مالقات داشتم اصرار ز نيا يط.داشت يبيسرد بود و سوز عج

 شوديوجه از نظرم محو نم چيسام اتابك به ه ريتصو.نكرد يكردم و سوگند هم اعتراض لفتمخازود بود  ميتصم نيكردن ا

نكته  يراست.مياجرا كرد يكنفرانس خوب يو دكتر زرقند نيمن افش.بود ناريسم يبهشت ديپنجشنبه گذشته هم در دانشگاه شه

 ياو گرفته بودم حل شد چرا كه منش يبرا نيشكه به مطبم آمده بود و قول استخدام را از اف يمشكل پسرك جوان نكهيا گريد

 .رفتيشغل پذ نيا يرفت و بالفور او را برا نيافش

 :شب 11:30 ساعت

افكار  توانستمينم.شده بودم رهيخ كردنديم يدر آسمان نورافشان كينزد يكه به فاصله ها يبودم و به ستارگان ستادهيپنجره ا كنار

 :نگ تلفنز يباز هم صدا.و احساساتم را منظم كنم

 .بله-

 بدخشان؟ ياقا-
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 .خودم هستم دييبفرما-

 د؟يشناخت-

 .اوردمينه بجا ن-

 .يهستم ارعاب ونيمن كتا-

-اوه بله حالتون چطوره؟.ونيكتا...ا 

 !ديدار يحافظه خوب-

 .آوردم يبجا نم ديشا گهيد ياسمها يليخ ايو  دايش ميمر ديگفتيمثال اگر م.است يابياسم نا ياتفاقا نه اسم كت-

 .مطمئنا حق با شماست-

 خوب حالتون چطوره؟-

 .رميوقت مالقات از شما بگ كي خواستميبود كه م نيبه لطف شما غرض از مزاحمت ا-

 د؟ياوال شماره تماس مرا از كجا گرفت دياما ببخش.شماست اريوقت ما د راخت ديدار ارياخت-

 .را بدهم يتا جواب اول ديدوما را هم بگ-

 د؟ييايبه مطب ب ديخواهيچه م يبرا:و گفتم دميخند

 .شدم يعصب يكهايدچار ت كنميفكر م-

 .روانپزشك هستم كياما من -

 .بشه يهم از روانم ناش كهايت نيا ديخوب شا-

شما را مالقات  يگريد يدوست دارم جا.ديجوان هست يليخ هايماريب نگونهيا ينباشه به عالوه شما برا نطوريهستم كه ا دواريام-

 .كنم

 شوم؟يارج از مطب هم معالجه مخ يعني-

 .است نطوريمطمئنا هم-

 ؟يباشه فردا چه ساعت-
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 .صبح در خدمتتون باشم ديبه مطب بروم اگر دوست دار ديبعدازظهر با-

 .اما فردا پنجشنبه است-

 .كننديخود را مالقات م مارانيپنجشنبه هم در مطب ب ياز پزشكان عصرها يليخ ستيمهم ن-

 فردا كجا؟-

 .يپارك ساع يكلبه شاد-

 ؟يباشه چه ساعت-

 .به بعد 11-

 .شميخوشحالم م-

 سگتون چطوره؟ يراست شتريمن ب-

 د؟يشب با من تماس گرفت نموقعيشد كه ا يچ.دهيخوبه خواب-

 داره؟ ياشكال-

 .ديساعت را نگاه نكرد ديشا پرسميم يكنجكاو ينه از رو-

 .دينده صيظهر تشخ 1:30شب را از  مهين 1:30ت باعث شد كه ساع يعصب يكهايت ديو شا:بعد با خنده گفتم و

 درسته؟ ديكنيم يشما تنها زندگ گهيبمن م يحس-

 كنه؟يم ينيب شيرا هم پ ندهيحس شما آ ايبله كامال درسته ا-

ا او مالقات كردم اما ب يد رجاده آنهم به صورت اتفاق كباريرا  ونيكتا نكهيبا وجود ا شوديباورم نم.ميديبعد هر دو با هم خند و

 .شناختميسال او را م انيسال ايراحت بودم گو يليخ

 .يكلبه شاد 11فردا راس ساعت  شميخوب مزاحمتون نم-

 ...چشم پس تا فردا-

 .ريشب بخ-

كه مجددا سام اتابك  يرا خوانده بودم و از زمان نيريكه كتابچه ش ياز زمان.بر لبانم ظاهر شد يرا قطع كردم ناخودآگاه لبخند تلفن
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با همه  خواستميم.دهدينم صيراه درست را از نادرست تشخ گريبودم كه د يهمانند شخص مست دميو زنده مقابل چشمانم د يرا ح

 يخود را به صورت داستان يزندگ خواستمياصال م.اورميبدست ب يدر زندگ يشوم تا تجارب حبتدختران و پسران جوان هم ص

 .جوانان كشورم شود يبرا يچاپ كنند كه الاقل تجارب تلخ من درس عبرت ميانتشارات معتبر بدهم تا آن را برا كيو  سميبنو

 :صبح 8 پنجشنبه

از زمان بگذرد تا او هم از خواب بلند  يتنگ شده بود خواستم مدت نيافش يدلم برا.گرفتم يمعمول همه روزها دوش اب گرم طبق

است كه بخاطر  يچند هفته ا.به آرامگاه سر خاك برادرم بروم ديحالش شوم به عالوه امروز با يايو جو رميشود بعد با او تماس بگ

به  دميكش يظرفها را شستم و سپس خانه را جارو برق.صبحانه را صرف كردم.كرده بودم اموشاو را فر يو كار يمشغله فكر

سوگند است چرا  دانستميم نيقيتلفن زنگ زد به .آتش زدم يگاريمبل نشستم و س يسپس بر رو.داخل سالن اب دادم يگلدانها

 .رديگيكه مثل همه روزها باالفاصله پس از خروج پدرش از خانه با من تماس م

 بله؟-

 .سالم كوروش-

 ؟يسالم خانم چطور-

 ؟يتشكر تو چطور-

 .حرف كمتر شكر كيبا -

 اديزه تا يزهايچ گذرهيهر روز كه م:و گفت ديبود خند يزيحرف من را بفهمد دختر ت يمعن خواستيم دانستميكرد م مكث

 .رميگيم

 .خوبه يليخ-

 ؟يامروز چه كاره ا-

 ايپزشك بودم و  كيشرمنده شدم اما خوب من  قتايحق يعنيگذاشته بودم در جواب تامل كردم  ونيكه با كتا يقرار مالقات بخاطر

چه به قصد  يچه به قصد دوست كننديكه به من مراجعه م يروانپزشك جوان كه دوست داشتم با همه كسان كي ميبهتر است بگو

 .مداوا ارتباط داشته باشم
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 .كار دارم يليامروز خ-

 .كه داشت مورد قبول واقع شد يتياون اقا بخاطر اهم لمنامهيف نطوريمنهم هم-

 كدوم آقا؟-

 .گمياتابك را م-

 .بروز ندهم يستيكردم عكس العمل ناشا يشدم اما سع هول

 شد؟ ديياش تا لمنامهيف-

 .شهورهم يطرف از اون كارگردانها-

 ؟يگيم يچ -

 .گرفته ييطال مرغيدوباره س.به جشنواره رفت شيقبل لميباور كن سه ف-

 اتابك؟-

 درسته؟ يدانيم يزياقا چ نيتو از ا-

 .مشكل داره ياز نظر عصب ارياما صداش را در ن.به مطبم آمد ماريدو سه بار بعنوان ب يرا بخواه قتشيحق يعنينه بابا -

 ؟يبه مطبت اومد؟چه تصادف-

من و من كردم با خودم كلنجار رفتم و بعد  يكم ميكه من را دوست دارند دروغ بگو يدوست نداشتم به كسان يدر زندگ چوقتيه

 .خودش كه نه همسرش:با جرات تمام گفتم

 پس همسرش مشكل داشت؟-

 .است يروان ماريب كيشوهرش .من اومد شياتابك پ يمارينه بخاطر ب-

 .زنهيم اديفر كنهيدفعه سر صحنه با همه دعوا م كي!هيبيدم عجآ يليخ يگيراست م يزيچ كي-

 ؟يگرفت يكپ دشيجد لمنامهياز ف ميبگذر-

 .هنوز نداده-

 نداد؟ يخواست-
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 .اش را بخوانم اما قبول نكرد ملنامهيف يمطالعه سطح كيمنهم از او خواستم كه بخاطر  يآره همان موقع كه تو بمن گفت-

 ؟يآخر واسه چ-

را  لمنامهيف گرانيمطمئنا به هر نفر از باز ميمطمئن شو مانيرا انتخاب نكرده هر وقت به نقش ها گرهايباز يشهاچون هنوز نق-

 .ميمطالعه كن ويسنار يخواهد داد تا بر رو

 كار داره؟ يليپس هنوز خ!عجب-

 لمنامهيف ياصرار دار نهمهيچرا ا...وال؟س كياما ...تمام شده و  نمايو خانه س لميف يارشاد و مجوز برا ياتفاقا نه چون تمام كارها-

 ؟يكارگردان را مطالعه كن نيا

 .مرد مشكوك است نيبه ا يعلم روانپزشك-

 !...يعلم روانپزشك نيامان از ا:و گفت ديبلند خند يبا صدا سوگند

قلب از همه شكستها و ال يمرد قص نيازاردهنده اش از دست ا يشكنجه ها اديب.زشيغم انگ ينوشته ها اديافتادم ب نيريش اديب

 .يزندگ يباختها

 ؟يشد چرا ساكت يكوروش چ-

 .برادرم افتادم اديب ستين يزيچ-

 .خدا رحمتش كند يآخه راست-

 .ممنونم-

 دايپ نيرياز ش يرد دانستميببرد چون آنوقت با لو رفتن موضوع نم ييسام بو يكه سوگند از ماجرا كردميعمل م يبه گونه ا دينبا

 .كنم

 :9:30 ساعت

 .ميخاتمه داد مانيتلفن بود به گفتگو گريكه پشت خط د يكس لهيساعت صحبت به وس ميو پس از ن ميمسائل روز صحبت كرد از

 .بله-

 .سالم-
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 ؟يسالم خانم چطور-

 .است يخواستم بپرسم آمدن شما حتم ريممنونم صبح شما بخ-

 .11زوده منكه گفتم ساعت  يليهنوز خ-

 .ديمن را سركار بگذار د؟نكنهييآ يشما حتما م ايسوال كردم كه ا دميپرس من فقط.ديهست يچه پزشك عجول-

 .را استخدام كنم كاريكه جوانان ب ستمينه من كارمند وزارت كار ن-

 همه روانپزشكها حاضر جوابند؟ يعني:و گفت ديخند ونيكتا

 .يكن قيتحق يتونيم-

 .كم آورده موضوع حرف را عوض كرد دمينگفت فهم يحرف ونيكتا

 د؟يشد داريساعت چند ب-

 يربع كي:گفتم يحوصلگ يبا ب ليدل نياو ذوق داشتم بهم دنيد يتصور كند برا الشيدر خ ديشا 8ساعت  ميكردم اگر بگو فكر

 .شهيم

 د؟يپس صبحانه نخورد-

 .االن صرف شد نيچرا هم-

 د؟يدار اديمن را ب افهيشما ق.داشتم يسوال كيفقط  شميمزاحمتون نم اديخوب نوش جان پس ز-

 .كنميفراموش نم چوقتيه نميبب گريد كبارياگر -

 .ديناز يبود به خود م باياز انچه كه ز شتريخاطر كه او ب نيگونه وانمود كنم به ا نيبودم ا مجبور

 ؟يديسوال رو پرس نيچرا ا -

 :و گفت ديخند

 .ديام را فراموش كرده باش افهيق ديفكر كردم شا -

 .او شدماز  ينگفتم و منتظر حرف يحرف

 .منتظرت هستم 11خوب ساعت  -
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 .سوال دارم كيحاال من  -

 .دييبفرما -

 فقط با من؟ اي يطور نيبا همه هم. يشد يزود با من خودمون -

 .خود داشته باشد ماريپزشك به ب كياست كه  يتيميبرم از فرط صم يفعل اول شخص را به كار م اياگر لفظ تو و  -

 .يوابم را ندادالبته ج ،يهست يدختر باهوش -

 11ساعت  يكلبه شاد. قطع كنم يندار ياگر كار -

 .زده شده بود رتيحركات من ح نياو هم از ا ديشا. كرد يبهت زده مرا نگاه م يبا چشمان گوبا

. دخانه نبو نكهيزنگ زدم، مثل ا نيبه افش. را اماده كردم و مقابلش گذاشتم شيمنتظر صبحانه بود، غذا..  دميبه سرش كش يدست

 .گذاشتم غاميپ

 10:15 ساعت

. كرد يم فيرنگم تعر يبلند مشك يافتادم كه از پالتو نيحرف افش اديبه  دم،يلباسم را پوش. شدم يرفتن اماده م يبرا ديكم با كم

 اريبس نرويب يچون هوا. پس بهتر بود پالتو بپوشم م،يرفت يداخل پارك م ونيبا كتا ديبه عالوه شا. هم بد نبود نيافش قهيخوب سل

 يدادم، سگها بنا به عادت به دنبال صاحبشان م هيبود به كتابخانه تك بميكه دستم داخل ج يشدم، در حال يناروارد اتاق ك. سرد بود

گرفتم كه او را هم با خود  مينبود، سرش را نوازش كردم و سپس تصم يقاعده مستثن نيگوبا هم از ا. خوابند ياوم يو كنار پا نديا

پرده ها را . لوستر هال و اشپزخانه را خاموش كردم. ديا يكالسها خوششان م نيبا افكار او از ا اي يمثل كت ييدخترهاخوب . ببرم

 يتماس ها يپزشك بودم برا كيبه داخل بتابد، به محض خروج از خانه تلفن زنگ زد، چون من  ديزدم تا نور خورش يهم به كنار

 :ادمه به داخل خانه رفتم و جواب ددوبار. قائل بودم يخاص تيام اهم يتلفن

 الو؟ -

 .سالم كوروش خان -

 ؟يزنگ زدم نبود. نيافش يچطور -

 ؟يداشت يكار. دميرا شن غامتياره حمام بود، پ -
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 .خواستم حالت را بپرسم ينه فقط م -

 تشكر، چه خبر؟ -

 تو چه خبر؟ ر،يخبر خ ،يسالمت -

 .كه در مطبم استخدام كردم يجهانگرد ياجع به اقار رميخواستم سر شب باهات تماس بگ ياتفاقا م -

 اومده؟ شيپ يشده؟ مشكل يچ -

 .مشكل داره يليداد، اما ظاهرا خ ياول كارش را خوب انجام م يروزها -

 كرده؟ يشده؟ خرابكار ياون كه اره، حاال چ -

 .را نشان نداد عالئم نيا يگه، كه اصال موقع تست كردن ان هم در سه نوبت متوال يم اديز فياراج -

 چه كار كرد؟ ديبا -

 يبرنم يكارها به خوب نياز عهده ا يروان مارانيچون ب. بودم يگريمن به فكر شخص د ،يموضوع را گفت نيهمان موقع كه تو ا -

 .در نظر گرفتم شيبرا يحقوق كيكردم و  نينش زيخداوند او را هم پشت م شيپ ريبه خاطر ثواب و كار خ يول نديا

 د؟يدستت درد نكنهف چرا عقل من نرس ؟يهست يك گهيو دبابا ت -

 ؟يندار ديشا -

 ؟يچ -

 .عقل -

 .ميديبلند خند يبعد هر دو با دصا و

 ؟يامروز چه كاره ا -

 شيپ ايشام ب يبرا يراست. به مطب بروم ديروم، عصر هم كه با يسر به ارامگاه برادرم م كيكار دارم، از انجا هم  ييصبح كه جا -

 .به بعد 8 من، ساعت

 .شم ينه بابا مزاحم نم -

 ؟ينكنه قرار مرار دار -



 

 

كتابخانه نودهشتيا   ركسانا حسيني  –بيددرختزير                               

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٠

 ؟يبا ك -

 .است يدندان پزشك يمثال با همون خانوم خانوما ه دانشجو. يطور نيهم -

 .شه ينمازش سروقت خونده م. ستيبرنامه ها ن نياصال اهل ا ،يشناس ينه بابا، تو او را نم -

 .يگل زد يدواج دارند، واقعا كه اگر باهاش ازدواج كنجور دخترها ارزش از نيا ،ياخ راست گفت -

 .ومدهين شيپ يتوكلم به خداست، تا االن كه مشكل -

 ه؟ياسمش چ يگفت -

 .محدثه -

 .شم يبه خودت سر و سامان بده، هر چند كه من تنها م. اش صحبت كن ييزودتر با دا -

 .ومدهين شيپ تشيدوست دارم اما هنوز موقع يليخ -

 .امشب منتظرتم. گرمي ميوقتت را ن. خوب يليخ -

 .يكن يم يزيخودت برنامه ر يبرا. كار دارم يكوروش؟ امروز كل يگ يم يچ -

 .كه گفتم نيهم -

 .رفتيدعوتم را پذ نيپس از سماجت من افش باالخره

 10:30 ساعت

تشعشع . ديدرخش يدر ان م يقشنگبه  دياسمان صاف بود و خورش. رفتن اماده شدم يادكلنم را زدم و كم كم برا نيبو تر خوش

پخش  يكه از مختاباد خواننده مازندران يقشنگ يقينشستم و به موس لميدراتومب. رفت يرنگارنگ منازل فرو م طيان در مح ميمال

را پارك كردم و داخل  نيماش. دميرس يو پارك ساع عصريول ابانيباالخره به خ. بود نيشگرم و دلن شيصدا. شد، گوش دادم يم

به . كودكان بود يباز طيمح بايرفتم، انجا كه تقر يرفتن از پله كان به سمت چپ پارك م نييپس از پا ديبا يطبق گفته كت. مشد

 .ردهمراهم زنگ خو. نبود يخبر يطرف و ان طرف نگاه كردم اما از كت نيا

 .هستم يسالم كت -

 ؟ييشما كجا. سالم -
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 د؟ييشما كجا. داخل پارك -

 .ار كلبهكن. نجاميمن هم -

 .سمت چپ ايب -

دانم او را  يچهره اش اشنا بود اما نم. مقابل چشمانم ظاهر شد يدختر ميكرد يصحبت م نكهيا نيگفته او عمل كردم و در ع طبق

 .بودم دهيكجا د

 .سالم -

 .نكردم ييبودم به دختر اعتنا يدر حال صحبت كردن با كت چون

 ؟ينك يم يباشك باز ميچرا قا د؟ييپس شما كجا -

پزشك ان هم  كيچرا . دمياو متعجب بودم و به عاقبت خودم خند ياز كارها. سر داد و تلفن را قطع كرد يخنده احمقانه ا يكت

 ؟...او قرار دهم و  چهيخود را باز ديداند، چرا با ياز او نم چيكه ه رديقرار بگ يدختر ريتحت تاث نگونهيا ديروان پزشك با

 اقا كوروش؟ -

 .دييبله بفرما -

خودش فرستاد تا از  يشما را معطل نكند من را به جا نكهيو به خاطر ا اديامروز نتونست ب يكت ون،يدوست كتا. من فرحناز هستم -

 .كنم يشما عذرخواه

 .االن به من زنگ زد نياما او هم -

 ....اما او...كنه يم يازدواج مجدد با او پافشار يهمسر سابقش برا. بده حينشد علتش را توض شيرو ديشا -

 مگر شوهر داره؟ -

 .دختر پنج ساله هم داره، اما دادگاه بچه را به پدرش سپرد كيبله  -

 !نگفته بود يزيچ -

 يبه عالوه او به خاطر فرزندش قصد دارد مجددا با شوهرش زندگ. كنم فيشما تعر يبرا برا نهاياز من خواست كه ابتدا همه ا -

 ...است كه نيا قتشياما حق. كند
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مثل  ييايزنان با ح يو ان هم خجلت ها يميدختران قد يايكو، كجاست ان حجب و ح د؟يكن يفكر م يشما دخترها چ ؟يچ -

 مادران ما كجاست؟ هان كجاست؟

 ...نكهيا قتشيحق -

 يز ناراحتبود كه او ا نياگر قرار مالقات با دوستت را قبول كردم فقط به خاطر ا. كارميمگر من ب. به من بگو ه؟يچ قتشيحق -

است از امدنش به مطبم امتناع كردم تا به  يمبتال به ناراحت يبه ان خاطر كه احساس نكند در عنفوان جوان. حرف زد ياعصابش برا

 شد؟ رفهميدكتر روان پزشك امده، ش كينكند كه نزد  نيخود تلق

از نظر  ونياماچون كتا. رتون در دلم نشستمه دميبه خدا قسم از ان روز كه شما را در جاده د د،ينشو ياقا كوروش عصبان -

 د،يا يمن خوشتون نم افهياز ق اي ديحاال اگه دوست ندار. اورميجسارت را نكردم تا احساسم را به زبان ب نيمورد پسند بود ا يظاهر

 .است يكه شكست در عشق تلخ تر از هر زهر ديدون ياست اما م نيريش اريعاشق شدن بس د،ييبه من بگو

 .يتجربه دار يتو عشق و عاشق يليكنم خ يفكر م ،يا دهيرد و گرم چشخوب س -

من  يحرف ها ديروانپزشك هست كيشما . دميدوستانم را د ايو  انميخاطر است كه اطراف نياگر تجربه دارم به ا... دكتر ينه اقا -

 .ديكن يرو خوب درك م

 :سر دادم و گفتم يبلند خنده

 !شه يم دايثل تو هم كم پم يدصاقتت، دختر نيبه ا نيافر -

 يبه شمار م ياو شكنجه ا يدهد در ان لحظه سكوت من برا ينشان م يچه عكس العمل نميخواستم بب يقدم عقب جلو رفتم م چند

را كنار گذاشتم و با  ايشرم و ح. كنند، متنفر بودم يمرد لگدمال م يغرورشان را برا نيچن نيكه ا يرفت به عالوه از دختران

 :ام گفتمجسارت تم

اعصابش قرار مالقات گذاشته از قول من بهش بگو، اصال توقع  يناراحت يبرا يابونيمن چقدر ساده هستم، فكر كردم دختره خ -

 .را از او نداشتم يكار نيچن

ار را نداشته انتظ نيا نيكند بنابرا يدارد با همسر سابقش زندگ مياصال او تصم. كند ادهينقشه را پ نيمن به او اصرار كردم تا ا -

 .ديمجددا او را مالقات كن ديكه بتوان ديباش
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خواهد من را مالقات  ياش م يماريكردم به خاطر ب يخاطر بود كه فكر م نيمن هم قبال گفتم غرض از مالقات با او صرفا به ا -

 .كند

 !ديعنوان كرد گريد ياما در تلفن حرفها -

 :ميكنم و به او بگو يمحابا گستاخ يزننده اش سبب شد كه ب ظيغل شين و ارابه عالوه چهره خش امد،يدختر خوشم ن ييپررو از

 .ديكار نكن يمن را از كار ب يديبا سوژه و نقشه جد گهيدفعه د دوارميكار دارم، ام يليمن امروز خ -

با  شيه من انداخت و لبهاب يكه نگاه معصومانه ا يخود را به چهره مغموم و درهم رفته داد، در حال ياو جا يعيخندان و طب افهيق

از دهان من غرورش  يجمله ا نيچن دنيدانستم با شن يم. بود، نگاهم را از او برگرداندم ياز بغض و ناراحت يكه حاك يفيلرزش خف

نكردم چرا كه از زمان  يمانيپش اي يگونه احساس ناراحت چيعمل ه نيدارم از بابت ا اديچگونه لگدمال شد اما تا انجا كه به 

 .احتران قائل نبودم و نخواهم بود يدختران نيچن يوقت برا چيو ه چگاهيتا به حال ه يجواننو

 .به محض سوار شدن همراهم زنگ زد. به راه افتادم لمياز دختر كردم و به طرف اتومب يسرد يهر صورت خداحافظ در

 .بله -

 .سالم كوروش جان -

 يبه ان خاطر كه او و خانواده اش را م ديخوشحال شدم، شا شيصدا دنيداشتم اما از شن يدانم چه احساس يبود، نم سوگند

 .داشتم نانيشناختم و به انها اطم

 سالم خانم، حالت چطوره؟ -

 ؟ييخوبم، كجا -

 ؟ييتو كجا رونيب -

 .مطمئن بشم يزيچ كيخواستم از  يفقط م. حرف بزنم اديتونم ز ينم ،يينمايشركت س -

 شده؟ يچ -

كم  يتون يم اورميب تيصحبت شده، برا ارشيدكتر روانپزشك و بم كي يسام اتابك كه از گفتگوها ياقا ديجد نامه لمياگر در ف -

 ؟ياصالح كن راستاريو كيوكسرش را به عنوان 
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 :تعجب گفتم با

 !يدكتر روان پزشك؟ باالخره كار خودت را كرد -

 :كرد و گفت يبچگانه ا خنده

 .ينيرا ببگفتگوها  ديشركت، با ايب ياصال فور -

به . نشدم گريد يها لياتومب ايخداوند را شكر كه باعث تصادف خودم . را چرخاندم ليفرمان اتومب يجانيدانم با چه قدرت و ه ينم

سام از رابطه  ديوجه نبا چيباالخره سوگند امد، به ه. ستادميمنتظر ا يكنار در ورود ديطول كش يساعت ميسمت شركت راه افتادم، ن

. امد ياز متانت او خوشم م. بود يو باوقار نيسنگ اريكردم دختر بس اسيق ونيظاهرا او را با دوست كتا. دش يباخبر ممن و سوگند 

 .قائل بودم ياو احترام خاص يكال برا

 كيو از نزد رفتمياگر من بداخل شركت م.از من خواست بداخل شركت بروم اما همانطور كه گفتم امتناع كردم ياز احوالپرس پس

از سوگند خواستم كه نشان مطبم را به او  ليدل نيبهم برديم يرابطه من و سوگند پ متيمطمئنا اتابك به صم كردميرا مالقات م او

 نياز ا ادياش صحبت كند به احتمال ز يروان يماريدختر وانپزشك در خصوص ب كيراجع نقش  نجابدهد و از او بخواهد كه در آ

محترمانه از طرف اتابك به همراهم  اريكه بس يمشكوك نخواهد شد پس از رفتن سوگند با تلفن اتابك به رابطه من و سوگند قيطر

من خبر دار نبود  يهايكار يشدم اما خوب او كه از مخف يبانسوگند عص نكاريزده شد از من خواست كه به داخل شركت بروم از ا

بهتر  اياو  دنيتوام بود كه من از د ينيبا تواضع و سنگ يررفتار سوگند بقد.داخل شركت شدم ديدر هر حال لحظه موعود فرا رس

احترام و  ختنيپرنسل شركت باعث برانگ انيرفاقت محترمانه و با وقارش در م كردميبخاطر رفاقتم با او احساس غرور م ميبگو

در  ديكه با يبه خانه ا رفتن يحاضر بودند و برا يگروه همگ.گشتيهنر نسبت به او م شكسوتانياعتماد كاركنان هنرمندان و پ

هم اكثرا از نخبگان و هنرمندان بنام  شگانيبود چرا كه هنرپ يبه نظرم داستان جالب.دنديكشيانتظار م شدياجرا م لمنامهيآنجا ف

 .بودند وركش

بود سر  ييبشودر دلم چه غوغا و بل ديدانيسام اتابك وارد شدم نم يآقا يعنيبه اتاق كارگردان  يكوتاه ياز سالم و احوالپرس پس

 .صحبت از اتابك آغاز شد

 !...د؟يباش دهيبه كرار اسم مرا از رسانه ها شن ديمن اتابك هستم سام اتابك شا-



 

 

كتابخانه نودهشتيا   ركسانا حسيني  –بيددرختزير                               

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٥

 .دميديرا در مردمك چشم او م نيريش كردميبه چشمانش نگاه م يكردم وقت ارينگفتم و سكوت اخت يجواب از من شد حرف منتظر

 ...؟يشما آقا يراست-

 .من بدخشان هستم-

فرمودند شما پزشك  شانيشما را نداشتم اما ا يمن قصد مزاحمت برا.كردند يشما را بمن معرف يخوشوقتم خانم اردهال يليخ-

 .ديهست شانيا يمعالج نامادر

 رنديگيبخاطر حال مادر با مطب من تماس م يگاه گدار.به مطب من آمدند يخانم اردهال ينامادر يعني يخانم عسگر يبله از وقت-

 .ديبه حداقل رس تشانيآزار و اذ زيبا مصرف دارو ن.آرامتر شدند يبختانه خانم عسگرخوش

 !...ديباش يخوب اريپزشك بس ديپس با-

 .كنديم يخوب يدر مصرف دارو با من همكار يلطف شماست خانم عسگر نينه ا-

وقت  نكهيبعالوه از ا.خرسندم يليا شدم خآشن ديبرخوردار هيعال التيمثل شما كه از تحص يبا جوان نكهيدر هر صورت اوال از ا-

 ...يكمال سپاسگزار.كند يما را همراه مارشيروانپزشك و ب كيمكالمات  حيتا در تصح ديگذاريما م اريرا در اخت تانيگرانبها

 .دانمياز موضوع نم يزياما من چ:لبخند جواب دادم با

 .شما خواهم گفت يرا برا زينداره من همه چ ياشكال-

در كار  نينچنيمن جالب است كه ا يبرا:گفتم ياز سام داشتم اما ظاهر خودر ا حفظ كردم و با خونسرد يبينفرت عج نكهياوجود  با

 .ديدهيتان وسواس به خرج م لمنامهيف

رتبه اول را كسب  يينمايس يبعالوه اگر تا االن د ركارها.هستم يآدم منحصر به فرد يچه جمع يچه خصوص ميمن در كارها-

مزاحم شما  ليدل نيو به هم.آورم يكاغذ نم يو پرس و جو رو قيرا بدون تحق ياثر چيو ه زيچ چياست كه ه نيم بخاطر اكرده ا

 .مطمئن شوم مارشيبروانپزشك و  كيشدم تا به صحت مكالمات 

 .گفته اش تكان دادم دييو سرم را به نشانه تا دميخند

 بپرسم شما چند سالتونه؟ تونميجسارتا م-

 .1346قربان متولد  ديدار ارياخت-
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 .خورهيچون اصال بهتون نم ديهست يپس دكتر خوشگذرون-

 شما چند سالتونه؟ دميباز پرس دانستميروز تولدش را م ياتابك حت قيسن دق نكهيوجود ا با

 .دو سال از شما بزرگترم اما انگار دو سه تا نوه دارم-

 واقعا؟-

 .نوه داشتم كي دياش كردينه نوه كه نه اما اگر پسرم ازدواج م-

كردن با او در ذهنم ساخته  يزندگ يبرا اهايتمام خاطرات گذشته كه چه رو اديافتادم و ب نيريش اديكرد ب ادياز فرزندش  يوقت

ساعت ...جا آغاز شد نيمن و سام اتابك از ا ييآشنا ميبهتر بگو ايمن و  يكردم بر خودم مسلط باشم و باالخره گفتگو يبودم سع

 .فراموش كرده بودم يشته بود گوبا را به كلگذ 12از 

داخل اتاق شده بود با  يسوگند كه لحظه ا.بزنم بعد خدمتتون برسم يسر كي دياگر اجازه بده نهيسگ من تو ماش ديببخش-

 يلرفتم گوبا بر صند يبه هر حال به سمت در خروج...چرا؟ دانمينم.اما چهره سام دگرگون شده بود ديحرف من خند نيا دنيشن

 .عقب نشسته بود

 ياز حرف ينگاهش حاك.كردينگاه م لميبود و بمن و اتوموب ستادهيسام كنار پنجره ا.افتاد يينمايشركت س يبه طبقه باال نگاهم

برخورد  يعاد يلياز موضوع باخبر بود اما نه او با من خ يعني.داشت يچه احساس دانميدرچهره اش خواندم نم يخشونت آن.بود

من فقط .نگه دارم دهيجز سام پوش ينبود كه بخواهم از كس نيريمن و ش نيب يمحرمانه ا عموضو ايو  يضوع خاصبعالوه مو.كرد

كه متاسفانه با  رميقبل از ازدواج با سام به خانه شان رفتم تا از پدرش جواب بگ يخواستگار يو دوبار برا خواستميدورادور او را م

تا  داديپور م يدانشگاه بنام خانم صعود ياز دخترها يكيدست  و نوشتينامه م ميبرا نيريش يفقط گاه گدار.مخالفت روبرو شدم

كرده و به او بخاطر  يخوب عشق و خواستن كه گناه نبود تا آنجا كه باالخره متوجه شدم سام از او خواستگار.به دست من برساند

 .ميداده است بگذر جواب مثبت ديبه خواسته پدرش به زور بازو و تهد يو مرد ساالر تيمحدود

 

رفتن آماده  ياش بود همه برا يسوگند مشغول صحبت با خانم كنار دست.بود ستادهيطبقه باال رفتم سام هنوز كنار پنجره ا به

 .نكرد ييكردم تا توجه سام را بخود جلب كنم اعتنا يسرفه .بودند
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 .اتابك يآقا-

را از چشمان او  ييحرفها يو افسرده بود علم روانپزشك نيمگنگاهش غ.را به سمتم برگرداند شيدهد رو يآنكه پاسخ بدون

 .خوانديم

 ه؟ياسم سگت چ-

 .گوبا-

 چند سالشه؟ يگوبا؟چه اسم قشنگ-

 .ساله است4-

 تو بوده؟ شيچند سال پ-

 .كنميم ياست كه ازش نگهدار مياز صاحبش گرفتم توله بود االن سه سال و ن يوقت-

از متنها را بدستم داد و  يسر كيسام .حرفها بود نياما او زرنگتر از ا.ا بهتر بشناسمصحبت كند تا او ر شتريداشتم ب دوست

 .تر جلوه كند يعاد يليو پزشك خ ماريب يگفتگو خواهميم:گفت

آنوقت به آن  برديم ويمن در خواندن سنار اقيبه اشت يچرا كه پ.بدهم يبه او جواب فور توانستمينم.نگاه كردم يرا چند لحظه ا او

 دياتابك من با ياما آقا:كردم و گفتم يگريرا به سمت د ميام باخبر نشود رو يخطوط صورتم از احساس درون ير كه از ماوراخاط

 .باشم اشتهداستان د يرو يمرور كل كي

 !...هنوز هم تمام نشده است قتشيكار كردم حق لمنامهيف نيا ينداره من سه سال است كه رو ياشكال-

 !...دياستفاده كرد گرهاياما شما ازباز-

 .ها بدرخشد لمنامهيتمام ف نيهم ب يكي نيا خواهميم.دهميوسواس به خرج م ميكارها يبرا شهيهم-

 .باشد نطوريهم دوارميام-

متن كامل  گريتا هفته د:به داخل شركت انداخت و گفت ييرفتن آماده بودند سام نگاه گذرا يبرا يميو همكارش خانم عظ سوگند

رفتن به  يبچه ها را برا يفور يليو خ.ديداشته باش ماريچند صفحه مكالمه پزشك و ب نيبر ا يفعال مرور رسونميرا به دستتون م

 .احضار كرد يمحل باز
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ام  لمنامهيف كنميكه هنوز احساس م ياستفاده كردم در صورت گرهايمن از باز ديرفتم جوابتون را بدهم شما گفت ادمي يسام راست-

نقشها را به  نياما در جواب شما من ا دهيرس انيبه پا لمنامهيظاهرا ف.البته آنطور كه بخواهم.نساخته ام خواهميرا انطور كه م

آنها چگونه  يكار تيبدونم شخص خواهمياست فقط م يشروع كار آنها از چه زمان خيتار ميگويآنها م بهو  كنميم يمعرف گرهايباز

 ...ريخ اي كنديم يهماهنگ نوشته شده لمنامهيكه مطابق ف ياست و با كاراكتر

 !...ديرا تمام كرد لمنامهياما شما ف-

 ماريب كيدكتر و  يدر متن گفتگوها خواهميرا م يديبه عالوه موضوعات جد ختهيكار روزانه اعصاب و روانم را بهم ر دايبله جد-

داشته باشد فقط مكالمات  يام مشكل لمنامهيف كنميفكر نم د؟چونيكن يبا من همكار ديخصوص حاضر هست نيدر ا.وارد كنم يروان

گرفته نشده و مجوزش صادر شده اما همانطور كه قبال گفتم  يرادينوشته شده البته از نظر ارشاد ا انهيناش يتا حدود ماريدكتر و ب

 .كنميخواهش را م نياز شما ا يكار طهيكه دارم در ح يبخاطر وسواس

بود اما بخاطر شهرتش در  يعاد ريكه كارهاش غ يبه راست.قبول كردم يبه هدف خورده بود با كمال خونسرد يحساب رميت

 .رديبگ ياز او خرده ا توانستينم چكسيه يينمايس يكارها

 .خانه شدم يكردم و راه يدهنده از پرسنل و بالخص سام اتابك خداحافظ بيفر يگفتگو و محاوره ها ياز كم پس

كه در دست  يبه ساعت ياحساس من را درك كند مضطرب بودم حت ستتوانيدر آن لحظه و در آن برهه از زمان نم چكسيه

قدرت تكلم از .كرديعقب نشسته بود و مرا نگاه م ياو در صندل.گوبا را فراموش كرده بودم يبه كل.كردميم ديداشتم احساس ترد

 .نداشتم يزمان گريم خوب درفت به آرامگاه برو ادميبر من كه  يوا يا.دميرسگذشته و به خانه  1من سلب شده بود ساعت از 

مدت برق رفته و  نيدر ا ديخانه سرد بود شا.و ناآرام بودم همراه گوبا داخل ساختمان شدم قراريخواندن متون نوشته شده ب يبرا

به  بالفور.اتش انداختم انيافتاده بود م يرا كه به كنار يزميرفتم و با نوك پا تكه ه نهيبه كنار شوم.شوفاژها خاموش شده بودند

فكر .آماده كنم يگرم يمهمان شبم غذا ياوردم تا برا رونيب خچاليمرغ از  نهيهم س يرا روشن كردم مقدار ياشپزخانه رفتم كتر

از افكار سام باخبر  ديمن با.خواندميكه در دست داشتم م يچند صفحه ا ديصرف ناهار داشته باشم با يبرا يوقت كنمينم

اش را انجام  يمادر فيو وظا كنديم يمرد خشن زندگ نيبا ا ونهو مهربانش چگ فيآن روح لط با نيريكه ش دانستميم ديبا.شدميم

 !...دهد؟يم
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مجموع  ثيو د رح سندهينو نگريكارگردان تدو كيو  ستيسنار كي يدونيدكتر م ياصال آقا گفتيسام افتادم كه م يحرفها ديبا

ها  يو آن اشخاص كنجكاو زهايكردن همه آن چ دايپ يو برا شهياشنا م يديو چه اشخاص جد زهايهنرمند هر روز با چه چ كي

 ...اضافه كنه يتازه ا زياش چ ژههر روز به سو تونهيم نيبنابرا.دهينشون م

 .كردم نيبه وجد آمدم و به خاطر پشتكارش او را تحس شيصدا دنياز شن.همراهم زنگ زد سوگند بود تلفن

 نيكه توانستم انجام دهم ا يمردد بود كه تنها كار يكم ماريمكالمات پزشك و ب يو برااما باور كن من اصال از او نخواستم فقط ا-

كه  يشود و هم تو كار لياش تكم لمنامهيكنم تا هم اطالعات او در خصوص ف يام معرف يبود كه تو را بعنوان پزشك معالج نامادر

 .دهمرا انجام  ياز من خواست

 .ازدواج با او خودم را مصمم كنم يام بگذرم و برا يز رفاقت و دوستگرفتم ا ميآمد تصم يصداقتش خوشم م از

 چه خبر؟ گهيخوب د-

 ؟يريامروز مطب م يسالمت-

 .زيمهمان عز كيمشكل ساز دارم تازه امشب هم  ماريبله سه تا ب-

 ن؟يافش حتما

 ؟يدونيدر ضمن تو از كجا م نيدكتر افش ينه و آقا نيافش:مردانه به خرج دادم و گفتم تعصب

 .يستيدوست ن ياز اون با كس ريچون غ-

 ويخواند سنار يدم كردم برا يجوش امد و چا يآب كتر.پاك و خالص بود اريمن و سوگند بس يدوست.ميديبعد دو با هم خند و

 كهياز كنارش رد شدم مظلومانه نگاهم كرد در حال دهيخواب نيزم ياز وجود من سلب شده بود گوبا هم رو يخونسرد.بودم قراريب

به چشمان من زل زده بود  دميبه سرش دست كش ديمال ميآمد و پوزه اش را به پا سمتمبه  كرديدر م يو خستگ ديكشيم ازهيخم

قرار دادم  يكنار راحت يعسل يام را بر رو يفنجان چا.خوانديو تمام افكارم را م كردمياو تمام آنچه را كه من تصور م ديرسيبنظر م

 يمرور شديم يصفحه ا 23حدود  ديكه شا ويربه صفحات سنا.آتش زدم يگاريغاز مطالعه سآ يبرا يشگيطبق عادت هم

كه بدست من  يشماره صفحه ا.شدميسام آشنا م يقيحق تيآوردم و با شخص يرا بدست م لمنامهيدوست داشتم كل ف يليخ.كردم

 .شديشروع م 89سپرده شده بود از صفحه 
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كه رل روانپزشك و اردالن  وشيدر اتاق بسته شده و دكتر دار لمنامهيطبق ف.از شده بوداتاق پزشك آغ حيمكالمات با تشر يابتدا

  شوديسوال و جوابها آغاز م ماننديو عوامل صحنه در اتاق م كنديم فايرا ا مارينقش ب

كه  يياهايها و روند، به خواب يم رشيدلگ يابر يو هوا ديا يخوشش م يافتاب يشود كه دكتر از هوا يمكالمات معلوم م ياثنا در

 .كند يم يوحشتناك سپر يراسخ دارد و باالخره اكثر شبها را با كابوس ها مانيا نديب يم

كه  يكنم، به راست نيرا گلچ يزيتوانستم از متن مكالمات موضوعات شكست برانگ يبود اما نم يرشته ام روان شناس نكهيوجود ا با

 .بود يو زرنگ ركيسام مرد ز

پوشه قرار  يورقها را ال. نشد رميدستگ يو بم كلمات توجه كردم، اما نكته قابل توجه ريرق زدم و با دقت به زصفحات را و مجددا

چهره بهت زده سام افتادم در ان زمان كه از كنار پنجره به من  اديبه . شدم رهيسوخت خ يم نهيكه در شوم يميدادم و به اتش مال

 يكردم كه اگر دران لحظه به او م ينگاهش نافذ و خشن بود و من حس م. كرد يمنگاه  ميبود تمانساخ نييو گوبا كه در پا

 يشده بودم و نم روزيمن پ. كنم دايكرد تا دوباره سام را پ تيبه من عنا يخداوند لطف بزرگ. داد يم ريياش را تغ دهيعق دم،يخند

من  نكهينه ا. شدم يباخبر م دم،يبه خاطر او از هم پاشرا فقط  ميزندگ هك ياز راز كس ديبا دادميرا از دست م يروزيپ نيا ستيبا

از  د،يسال انتظارش را كش انيكه سال رديرا بگ يخواهد انتقام كس يكه بدانم چگونه م نياو را از هم بپاشم، بلكه فقط ا يزندگ

و او در كمال  ديدست كشوجود مقدس او  طرفقط و فقط به خا. دندياو زحمت كش يسال برا نيخانواده اش، پدر و مادرش كه سال

و متعصب  ريسخت گ اريبس ياست چرا كه در خانواده ا ريتقص يماجرا ب نيدانستم در ا يبه من گفت البته م ريادب جواب خ

 ...بزرگ شده بود

درمقابل  مانده بود، 1به ساعت  يا قهيهنوز چند دق. داد يحاده را نشان م هيهال زاو يواريساعت د يرا باال گرفتم، عقربه ها سرم

 يم يديباد شد. از سالن كز كرده بود يگوبا در گوشه ا. مانده بود يجز خواب باق يچه كار نهيشوم يها زمياتش خاكستر شده، ه

كردم كه چگونه با ان قامت بلند و صورت  يرا مجسم م نيريخود ش اليدر خ. شد يم دهيخانه شن در يان به خوب يو صدا ديوز

 !كند؟ يم يمشاهده كرده بودم، زندگ كياو را از نزد شيپ يكه تا ساعت يگار و مهربانش با مردساز هيو با ان روح با،يز

كه در دست من قرار  ياز شمع يفيفرو رفته و نور ضع يكيدر تار يكه اتاق دميد يامد، در خواب م يبه سراغم م ينيريش خواب

به  يخوب راهنيداشت، پ يكند، نگاه نافذ يشمع عبور م هيذر ساگ رياز ز بارويز يدختر. بخشد يبه اتاق م ييدارد هاله از روشنا
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 يپرده ها را به كنار. بودم رياو متح ييبايخوانند به تن داشت، من از ز ياواز م سايكه در كل ييهمانند لباس راهبه ها ديرنگ سف

شود، به طرف  يفروغ م ينگاهش ب جيبه تدر او را نگاه كنم، اما ديدرخش يم ييبايكه در اسمان به ز يزنم تا از تابش نور مهتاب يم

بلعد و  يرا در خود م بارويباد دختر ز. كند يوزد و پنجره ها را با قدرت باز م يم يديباد شد. رود تا از من رو برگرداند يپنجره م

 .شده بود زانيپنجره او رهيسرش بود كه به دستگ ديماند روبان سف يكه از او باق يزيتنها چ

اما  د،يوز يكه باد م يبه راست. حس كردم و از خواب برخاستم، نگاهم به پنجره افتاد يرا خال ميپا ريو اضطراب زفرط ترس  از

 يكردم، چقدر خسته بودم و خسته و چقدر احساس گرسنگ يپر از برف را نگاه م يپنجره ها بسته بود و من فقط تكان شاخه ها

 .باالتر از خانه بود، سفارش جوجه دادم ابانيكه دو خ ياندفترچه تلفن را برداشتم و به رستور. كردم يم

اتاق به خواب رفته بود، من  يواريد يگوبا در كنار بخار. به گوبا دادم يخوردن يرا خوردم، مقدار ميگذشته بود، غذا 2از  ساعت

 .مازش گله كرد يبود، حساب ونيكتا. تلفن زنگ زد. بخورم يفنجان چا كيهم به اشپزخانه رفتم تا 

چند ساله ام را با او  يبا شما مصر بود من هم نخواستم دوست يياشنا يقرار مالقات نبودم اما فرحناز برا نيبه ا ليمن ما ديباور كن -

 ميبهتر بگو يحت اي ياز دوست چگاهياست و ه ياو دختر خوب دياما باور كن. قبول كردم ليدل نيبه خاطر شما به هم بزنم به هم

 .شد دينخواه مانيازدواج با او پش

 ؟يمتوجه شد ،يريبا شماره همراه من تماس بگ يحق ندار گهيد د؟يدوز يو م ديبر يازدواج؟ شما دخترها خودتون م ؟يچ -

نگذشته بود كه مجددا تلفن  يا قهيروشن كردم تا بر اعصابم مسلط شوم چند دق يگاريمجددا س. تلفن را قطع كردم تيبا عصبان و

 يدوباره تماس گرفته تا جواب پرخاشگر ياست كه پس از برخورد تند ونيدانستم كه مجددا كتا يخاطر م ننايبا اطم. زنگ زد 

 ....ام را بدهد اما

 :جواب دادم يلحن عصبان با

 بله؟ -

 .داداش سالم -

البته او از من  ،ميداشت يبا هم تفاوت سن يبود، دو سال اليخواهرم را نداشتم سه يصدا دنيمن و من كردم اصال انتظار شن يكم

 .قائل بود يمن احترام خاص يدر هنگام صحبت كردن برا شهيبزرگتر بود اما هم
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 !يكرد رتياز برادر حق ياديسالم خواهر نامهربون، چه عجب  -

 .كوروش واقعا متاسفم -

 ينداشتم از او بپرسم كه چ بود اما دوست ياز اتفاق ناگوار يلحن كامش حاك. را سر داد هيتمام نشده بود كه گر يهنوز جمله ا و

 افتاده است؟ يشده و چه اتفاق

 ....كوروش، مامان، مامان مهربونمون را -

 .او در تمام اقوام زبانزد بود يو مظلوم تيمعصوم. تلفن در دستم شل شد، چهره مادرم در مقابل چشمانم ظاهر شد يگوش

 .شده؟ حرف بزن يچ ؟يك -

 .خونه ايفقط پاشو ب يچيه -

شده بود و  داريگوبا هم ب. ستميدادم و زار زار گر رونيام ب نهيفشرد از درون س يرا م ميكه تا به حال گلو يقطع كردم بغض را تلفن

 .ديكش يم يدر پ يپ يمن زوزه ها انيچهره گر دنيبا د

خانه . ام شدم يخانه پدر يو راه نيسوار بر ماش. امدم نييرو دراوردم و بالفور همراه گوبا به طبقه پا يداخل گنجه لباس مشك از

بودم كه  نيانقدر ناراحت و غمگ. فرا گرفته بود اطيرا ح نيزم شتريمتر، ب 600به سماحت  يخانه بزرگ. بود رانيشم چيپدرم در پ

اش  يشگيو نجابت وقار و متانت هم تيكردم و به خاطر مظلوم يبه مادرم فكر م. گرفتم دهيرا ناد يعتيشر ابانيخ نيسنگ كيتراف

 .ختميشك را

واقعا چه منظره سوزناك . شد يبلند م اطياز ح يو زار هيگر يدرخانه باز بود و صدا دم،يرس يبه خانه پدر. گذشته بود 3از  ساعت

افراد متفرقه  دنيبه درخت بستم، با د يريخانه با زنج اطيگوبا را در ح. داخل شدند يزنان و مردان با لباس مشك. بود يو دلخراش

 .ديرس يبه بلندا مپارسش  يصدا

 يكردند به سمت پدرم رفتم، دستم را بر رو يم هيبلند گر يبود و خواهرانم با صدا ستادهيخانه شدم، پدرم در كنار پنجره ا داخل

و اشك  ميكرد هيهر دو با هم گر. ستيبلند گر يبدون انكه به صورتم نگاه كند، مرا در اغوش گرفت و با دصا. شانه اش گذاشتم

روز تلخ و غم  قتيحق. زدند يبلند نام مادرم را صدا م يبا اوا. دار كرد حهيخواهرانم را جر ساتصحنه احسا نيا دنيد. ميختير

 .بود يزيانگ
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گاه  چيشما ه رايز سميننو يزيچ يگريام حاكم بو د يخانه پدر طيكه در مح ييدهم دوباره غم و غصه ام و خال يم حيترج

فرد جامعه  نيو درمانده تر نيكردم بدبخت تر يدر ان لحظه احساس م د،يمن را درك كن يتوانست اندوه جان فرسا دينخواه

 كباري يماه ياجازه را نداده بودند كه حت نيخواهرانم به خودشان ا يحت. اطالع بودم يمادرم ب يماريهستم، چرا كه تا ان زمان از ب

اختالف با پدرم با  ليداد به دل يغرور مردانه من هم اجازه نم. كنند احوال من شوند و من را از احواالت افراد خانواده مطلع يايجو

نادان  نقدريكردم چرا ا يفهمم چه اشتباه بزرگ يخواهرانم هم صحبت شوم اما االن م ايو  امرزيو با مادرم خدا ب رميخانه تماس بگ

 .دمغرور كر رينادرستم را اس يپندارها م،ياهايرا، احساساتم، رو زيبودم كه همه چ

كردم و با او هم  يبا پدرم اشت يدر روز خاكسپار نكهيبا وجود ا. با خواهرانم قطع رابطه كنم يشد كه به كل نيمادر سبب ا مرگ

مراسم  انيآزرد اما پس از پا ياز درون من را م يدرد جانسوز نكهياز غم و غصه اش بكاهم ولو ا يكنم كم يصحبت شدم تا سع

 .خانواده ام نرفتم ميبهتر بگو ايپدر و  دنبالبه  گريو شب هفت مادرم د نيتدف

از زمان مرگشان به  ريشد و با خودم عهد بستم به غ ديساله ام نسبت به خانواده ام تشد نيمادر، كدورت چند يمرگ ناگهان با

روز قبل از  كياشتم او را از دست داده بودم، دوست د گريبود كه د ميفرد زندگ نيزتريمادر عز. كدامشان نگاه نكنم چيچهره ه

 ينوازشم كند، اخر من هم فرزندش بودم، احساس داشتم و م تميهمانند زمان طفول نم،يمرگش با او هم صحبت شوم، او را بب

گفت مرگ او به  يكه م دمياز پسرخاله ام شن. تمام شده بود زيهمه چ گرياما د. خواستم محبت او را نسبت به خودم احساس كنم

اخر  يمبتال بوده، در روزها يماريب نيخودش بداند به ا نكهيبود كه پزشكان اعتقاد داشتند ماهها بدون ا يمغز يماريب كي ليدل

 .است دهيساكت در بهشت زهرا ارم يكه االن در گوشه ا ديرس نجايكرده و باالخره كار قسمت به ا دايشدت پ

 يكه در زمان كودك يگور با درخت چنار كهنسال نيم، اانتخاب كن شيرا برا يانتخاب قبرش من مجد بودم تا محل خوب يبرا

هم خودش را به من نشان داد و مادرم را در  عتيكرد، احاطه شده بود دست طب يم فيقصه اش را تعر يمادر مهربانم برا شهيهم

شت زهرا بودم و در مراسم مادرم در به يكه برا يچند روز يدر ط م،يمطلب را بگو نيافراوموش كردم  يراست. كام خود فرو برد

چه در  يمراحل عذادار يمن در تمام يدوست مهربان و وفادار من را تنها نگذاشت و پا به پا نيافش م،يبرنامه داشت يخانه پدر

 .ام كرد يخانه چه در مسجد همراه

 يميكه ن يسرخ شده ا شام در مقابل گوشت زيبه باور مرگ مادرم عادت كردم، تنها بر سر م جاًيگذشت و من تدر يمتوال يماهها
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كه  يدادم تا زمان يام سر و سامان م يهر چه زودتر به زندگ ديبا. كردم يم يشده بود نشسته بودم، احساس افسردگ اهياز ان س

تا ان زمان . كند ريتواند غافلگ يرا م يو مرگ، هر انسان غافل يماريب دم،يفهم يرا نم يازل يگمرگ و زند يمادر زنده بود معنا

تك و تنها  تيروز فعال كيپس از  نكهيتصور ا. كردم يبه مرگ فكر نم چگاهيكردم زنده ام و زنده خواهم ماند، ه يفكر م شهيهم

با  نهيجرق جرق اتش شوم يكه فقط صدا يو به خوردن غذا مشغول شوم در حال نميبنش ينهار خور زياز م يدر گوشه ا ديبا

از  ديا ينم ادميتا به حال . و از صرف شام لذت ببرم نميبنش يبه اتفاق همسر ديبا نكهياز ا غيشود در يم ختهيگوبا ام ينفسها

از  يبعض يهم ناباور ياهو گ ديلرز ياز خاطرات گذشته م يبعض ياداوريدلم از  يباشم البته گاه دهيترس يبه طور جد يزيچ

عالقه مند بودم، اما اگر  يدرباره سرنوشت انسانها ييبه داستانها يمن از زمان كودك. برد ياز سكوت فرو م يا لهيمرا در پ عيوقا

 .بود يام م يزندگ يدهايبه ام ييخودم نقطه اتكا ياما برا. بود زيامثال من قدر تمسخر ام يمسائل برا نگونهيباور ا

در ظرف  گوبا هم در كنار من،. به غذا مشغول شدم عيسر يليگرفتم، خ يم يجد ميتصم يزندگ يبرا ديبه خودم امدم با يان

 يمبهم ريدر ان فاصله تصو. زدم يپرده را به كنار. ظرفها را شستم و به اتاق خوابم رفتم د،يبلع يخود را با ولع م يمخصوصش غذا

گرفتم در  ميكرد، تصم ياز من مشاهده م يكيتار هيزدم، مطمئنا او هم سا يلبخند. شد يده مياز سوگند از پشت پنجره اتاقم د

اهسته زمزمه كردم، به سمت كتابحانه رفتم و مجددا به دفترچه خاطرات  ييجمله را با صدا نيا. فكر كنم يكم مورد ازدواج با او

 :ن جمله ها برخورد كردميكتابجه با ا يانداختم، با قرار دادن انشگتم ال ينگاه نيريش

 نيچن نيكردم كه سام ا يفكر نم گاهچيه رم،يبگ يميتصم دميجد يزندگ يتوانم برا ينم گريد ينيسنگ نيبه ا يپس از ضربه ا

 تاوان او را پس دهد؟ ديرخ داده كه سپهبد كوچكم با شياو در زندگ يبرا يشد، چه اتفاقات نگونهيدانم چرا ا يخشن باشد، نم

ق عش نكهيبا وجود ا. شد، مو بر اندامم راست شده بود يپخش م يبسطام يبايز يبا صدا ييبايز يقيموس اميپ ييويشبكه راد از

دفترچه را بستم . كرد  سيگونه ام را خ يقطره اشك. تلخ تر است يفقدانش از هر زهر ايو گورارست اما ترك ان و  نيريش اريبس

كه به شدت به پنجره  يباران يسرم گذاشتم و به صدا ريطبق عادت دو دستم راگره كرده ز. دميتخت خوابم دراز كش يو بر رو

از زمان  شهيرفت، هم يم يبه اسمان نگاه كردم، رو به سرخ. رفتم تا پرده ها را بكشم به طرف پنجره. خورد گوش كردم يم

دست رد  چگاهيكنم او ه يو از خداوند بزرگ درخواست رميرا باال بگ ميو غصه دار بودن دستها ييپنداشتم اگر در تنها يم يكودك

 .من نخواهد زد نهيبه س
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مادرم طلب امرزش كردم و از خداوند خواستم روح او  يگرفت برا يدروت دلم نشات مبا تضرع كه از  ختهياهسته اما ام ييصدا با

 يكه ب دميد يرفتم، در خواب مادرم را م يدوباره به تختخوابم رفتم، چشمانم را بستم و به خواب قشنگ. رحمت كند نيرا قر

 دم،يشن يرا م شيمن صدا. خواست يو كمك م ديكش يم اديو دهشتناك فر كيفرار از قبر تار يراكند، او زنده بود اما ب يم يقرار

 يابرها راه م يمن رو. شد يم نيزم يمن بر رو ستادنيمانع ا ييروين دم،يرس يم يكردن قبر او بودم، به هر قبر دايپ يدر جستجو

خودم از  اديفر يره با صدازدم و باالخ اديفر. از همه جا كوتاه بود مدست. توانستم بكنم ياما چه م دميشن يمادر را م يرفتم و صدا

 .خواب بلند شدم

امرزش روح مادرم خواندم و  يبرا يفاتحه ا. چشمانم قرمز شده بود. خود را نگاه كردم نهيزدم، در ا يبه صورتم اب. بود يكابوس

 .مجددا به خواب رفتم

 .گذشت يو شبها با تكرار مكررات از پس هم م روزها
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. بود نيتلفن زنگ زد، افش. گوبا را هم دادم ياماده كردم، غذا يگذشت كه از مطب به خانه امده بودم، شام مختصر يم يساعت مين

 .رفتم يدر خود فرو م شتريبعد از مرگ مادرم ب. خوشحال شدم شيصدا دنياز شن

 .سالم دكترجان -

 !گل نيافش يطرفها، اقا نياز ا -

 .يفتيكه پس ن ديريگ يم شيدست پ -

 .ارام شدم يكم شيصدا دنيبا شن. دميبعد هر دو با هم خند و

 خوب چه خبرا؟ -

 ....مطب، خانه، گوبا و شه،يطبق معمول هم. يسالمت -
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 ؟يوچ -

 .ينطوريهم يچيه-

 .شهيسه نقطه هم پر م يغصه نخور جا-

 .كرد رميكامال غافلگ نيافش ثيحرف و حد ياز كم بعد

 ؟ييكوروش فردا كجا-

 شب؟-

 .كه االن هستم يينجايهم-

 ؟يقرار مدار ندار يستيدعوت ن ييبود كه جا نيمنظورم ا-

 !..فردا فردا شب:من من كردم و گفتم يكم

 .ميا يشام نم ينترش برا-

 .برم شمال ديفردا شب شا:دوباره گفتم يعكس العمل چيه بدون

 .بچه نشو-

 .حوصله ام يب يليباور كن خ-

 .!..به اما خدا؟ ضهايشه؟مريم يمطب چ-

 .مونمينم شتريب يدو سه روز-

 .ميرفتيكاش با هم م-

 .ميريخوب چه بهتر با هم م-

 ؟يآخه خانمم چ-

 ه؟يك گهيخانم خانم د-

 .االن خونه باش اومدم نيهم-

 ؟يگيم يچ-
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 ...و  ديرا كنكاش كردم فقط خند موضوع

 ديدوست داشتم اما شا يليرا خ نيافش كهنيدر كار باشد با وجود ا يعروس ديحدس زدم شا دميبوق آزاد را پشت خط شن يصدا

 .در دل به او حسادت كردم يآن

گاه .نشستم ونيزيتلو يآتش زدم و به تماشا يگاريو بعد س.دم كردم يگذاشتم تا آمدنش چا زيم يشستم و بر رو وهيم يكم

 .شدميم ريخانه آرام گرفته ام دلگ نيدر آغوش ا بانهيكه چه غر كردميفكر م نكهياز ا يگدار

به  يبتن كرده بود فكر كنم درست حدس زده بودم و بعد دست يكيلباس ش.بود نيگذشت زنگ در به صدا در آمد افش يساعت مين

 .رسديبه مشامم م يخوب يبوها:شانه اش زدم و گفتم

 او با يآورد بله كارت دعوت عروس رونيكتش ب يكنار بيرا از داخل ج يديو سپس كارت سف ديبه سرش كش يدست نيافش

 .كردم يارزو خوشبخت شيبود خوشحال شدم و برا يقيمحدثه صد زهيدوش

لحظه .كردميفكر م نيريو به دفترچه ش نشستميدائم پشت پنجره م.همه بگذارم يپلك بر رو ينتوانستم لحظه ا يتمام شب حت در

از  كردياز جنونش صحبت م ردكيبه مطب من آمده بود و از بابت همسرش شكوه م نيريافتادم كه ش يروز اديب.بخودم آمدم يا

سرم به .كردميو دست خواب رفته ام را ستون بدنم م گذاشتميم نييشرم سرم را پا راش من از فط انهيو وحش يوانيح التيتما

 يصبح سر زده نماز را خواندم و از خداوند خواستم كه روز خوب دهيسپ گرياست اما د يخوابياز فرط ب دانستميم.رفتيم جيشدت گ

اوقات كه مشكالتم به اوج  ياما گاه كردميفراموش م يارگرفته بودم البته گاه گد اديدعا را از مادر مرحومه ام  نيا.ز كنمرا آغا

 .كه درطول روز همراهم باشد خواستميو از او م زدميخداوند را صدا م.ديرسيم

 :روز بعد چند

 ييو بزك چهره دلربا ميباشد با گر يخواهر يهم جا بود عروس يجشن مفصل.تاالر برگزار شد كيو محدثه در  نيافش يعروس

برده بودند تلفن همراهم زنگ زد  يمن پ يشد اكثر مهمانان به آشفتگ يچهره سام اتابك مقابل چشمانم تداع يلحظه ا.داشت

به  يادگاريه عنوان ب يا هيبا دادن هد.ممنون بودم ارياز او بس ديپرسيكرد حالم را ميم اديدر همه حال مرا  نكهياز ا.سوگند بود

و اضطرابم  يدوران اشفتگ كينزد يا ندهيدر آ گفتيبه من م ياحساس.كرده و مراسم را ترك كردم ياز او عذرخواه نيدست افش

سام تابك .شدميآشنا م يمختلف ماراتيرفتم و با بيروز و شب از پس هم گذشت طبق معمول همه روزها به مطب م.رسديم انيبه پا
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 اديز تيدل بر كار و فعال زياش را ن يو روان يروح يرا بهانه كرده اما بحرانها لمنامهيسرشناسم بود البته كار ف انمارياز ب يكيهم 

اصرار داشت كه بداند بعد از  يليمدت خ نيا يسام در ط نيهمچن.نكرده بودم داياش پ لمنامهياز ف يهنوز رد مناسب.كرديوانمود م

 يدر كل اظهار ب.من و سوگند وجود دارد نيتنگاتنگ ب يرابطه ا ايسام اتابك آ يبه آقا تيو در نها يينماينامه شركت س يمعرف

مسئله جلوه دادم كه بخواهم با دختران شركت صحبت  نيمهمتر از ا يليام را خ يحرفه پزشك تيو كار و مسئول كردميم ياطالع

 .كنم

 .من وجود داشت ميتصم نيبر سر ا يمانع شهيدم انگار همقاطع نگرفته بو ميازدواج با سوگند تصم يماه گذشت هنوز برا شش

 ناتيالبته معا.جنون است يمارينكرده بودم كه كامال مطمئن شوم او دچار ب داياتابك پ لمنامهياز ف يرد چيكه گفتم ه همانطور

بود كه بتواند خود را  نهايتر از ازرنگ ارياما او بس كرديم رميرا دستگ ييزهايچ دادياو انجام م يبر رو كباريكه هر دو هفته  يپزشك

 كيمن  يخاطر بود كه همه عوامل صحنه و حت نيرجوعش به مطب من فقط به ا لياز دال يكيهم  ديشا.ها لو دهد يسادگ نيبه ا

 .او مطلع نشود يمارياز ب يپزشك بودم را گمراه كند تا كس

كردم اما هنوز به آن  شيرايو رييعنوان شده بود با مختصر تغ هلمناميو دكتر روانشناس در ف ماريب كي نيرا هم كه ب ييها نوشته

 .نكرده بودم دايپ يدسترس خواستميكه م يزيچ

تا  كرديم قيبود و مرتب مرا تشو يراض ارياز ازدواجش بس.اورد يدر م ييآمد و مرا از تنها يبه خانه ام م يهم گاه گدار نيافش

 ...مورد عالقه ام ازدواج كنمو با دختر  رميبگ ميام تصم يزندگ يمنهم برا

خبر چقدر  نيا دنيشن ديدانيگرفته بود نم يكپ لمنامهيبعدازظهر به مطبم زنگ زده شد سوگند بود از كل ف 4:30ساعت  چهارشنبه

ر نظ ريهمه ما را ز ديشا نهاستياتابك زرنگتر از ا:او گفت.را انتخاب كند مخالفت كرد يخوشحالم كرد بالفور از او خواستم محل

 .ميخانه خودت قرار بگذار رداشته باشد بهتر است شب كنا

 .داشتم ياديز نيمراجع گريد يو متاسفانه بر خالف روزها شناختميرفتن بخانه سر از پا نم يبرا رفتميپذ ليكمال م با

 لياز اتوموب.دياير ببا زدن دو بوق ممتد داخل كوچه از سوگند خواستم كه به كنار د.كردم و بخانه رفتم ليمطب را تعط 9 ساعت

خود بمن و  اليلگد زدم تا او در خ نميماش يكهايبه الست.پدر سوگند شدم متيگران ق ليشدم كه ناگهان متوجه اتوموب ادهيپ

 د؟يپنچر كرد:گفت يداد و با مهربان كتش را باال قهينشود  نيدخترش ظن
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 .نه نه فكر كنم كم باده متشكرم:هل شده بودم  يليخ

با .قرار گرفته بود به كنار در آمد يكاغذ كه داخل پوشه ا يچشمم به سوگند افتاد كه با كل كدفعهيچرا تشكر كردم  دانمينم اصال

اصال متوجه حركت من نشد ناگفته نماند در آن لحظه كه او  يبه او بفهمانم كه پدرش كنار در است اما طفلك خواستميو اشاره م مايا

خواستم ورود  نكهياز او تشكر كردم و به محض ا يداخل محوطه گاراژ بود فور نيكردن ماش به كنار در آمد پدرش د رحال پارك

 !...عجله؟ نيسوگند خانم كجا بابا با ا:پدرش را گزارش كنم پدرش سوگند را صدا زد

 د؟ياومد يسالم بابا ك-

 ؟يموقع شب سر صحنه بر نيا يخواهينكنه م هيكاغذها چ نيسالم دخترم ا-

هر  ترسديكه از پدرش م كرديچگونه سوگند وانمود م نكهيتعجب كردم از ا.خوردميگ و دوستانه پدر سوگند غبطه مرفتار قشن به

پدرم  يمن برا ميكن يكيترس را با احترام  دينبا:داد و گفت ياز او سوال كردم او جواب قانع كننده ا نبارهيچند كه بعدها كه درا

 .ماز آنچه كه پدرم است احترام قائل شتريب

 .دكتر خدمت شما يآقا دييبفرما:كاغذها را از دست سوگند گرفت و با خنده گفت يبه ارام پدر

 .از شدت گرما داغ شده است ميكردم گونه ها احساس

 !؟يآقا يول-

 داشته يدرباره آن اعتراض توانميعنوان نم چياست و به ه يقاتيكار تحق كيكار شما  نيا.مطلع هستم زيمن از همه چ ديريبگ-

 .باشم

 ؟ياما آقا-

 .تشكر كردم ياردهال يكاغذها را گرفتم و از آقا.ميكرديو سوگند از فرط تعجب مات و مبهوت بهم نگاه م من

 يعنيالبته بعدها .بود جهينت يموضوعات شده اما ب نيخانه شدم منتظر تلفن سوگند بودم كه بدانم پدرش از كجا متوجه ا داخل

 يعنيسوگند خانم  يكارها توانستينم اسيجز ال يپس از ازدواجم با سوگند متوجه شدم كه كس يعنيبعد  ميماه و ن كي قايدق

 .كند راپرتام را نزد پدر و مادرش  يهمسر كنون

او را دختر  نيدوست داشت همچن اريدخترش را بس ياردهال يساده برگزار شد و چون اقا اريمن از سوگند بس يخواستگار مراسم
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اما  ميمن و سوگند ازدواج كرد.مالقات من درخانه اش با ازدواج من و دخترش موافقت خود را اعالم كرد  نيلبا او دانستيم يعاقل

فاش  زيرا ن نمايس يسام اتابك كارگردان حرفه ا ياقا ديراز جد ميمشترك را آغاز كن ياز زندگ يديفصل جد نكهياز ا ريبه غ

من در حادثه  نيريچرا ش نكهياز ا رمياز دل او خبر نداشت و من متح سچكيسالها در دل او بود اما ه ديكه شا يراز.ميكرد

نفر  نيبه چند رياما دست تقد كردنديرا جستجو م خترشانتصادف پدر و مادرش را از دست داد اگر آنها زنده بودند مسلما رد د

 ...وفا نكرد و 

برده بودم عالوه بر آن چون سام از من  ياز مسائل پ يليخ من با سام اتابك در مطبم من به يناگفته نماند پس از مالقاتها البته

از  يليو دكتر را اصالح كنم به خ ماريب يكنم و كم و كسر گفته ها فايروانپزشك را ا كيهم نقش  دشيجد لمنامهيخواسته بود د رف

كرده بود در هر صورت تا زمان سام من را گمراه  يركيز ديشا اياتفاقات روزمره اجازه نداد و  سفانهبردم اما متا يمسائل پ

 ويخواندن سنار يبرا.ديبه دستم رس ويسنار نكهيگذاشتم تا ا نيذره ب ريسام را ز يكارها و حرفها نيازدواجم با سوگند كوچكتر

 .آغاز شده بود نينچنيا بايز اريبس يداستان با مقدمه ا شناختميسر از پا نم

 

****** 

داستانم  هيسكوت و باالخره بغض گر نيخشم در ح نيطن غلتنديصورت م يبه رو ارياخت يكه ب يياشكها يپوچ يناتمام زندگ قصه

 .سپارديكاغذ سرنوشت من را به دست روزگار م يشده رو يو كلمات متالش درديرا از هم م

 .شوم ييطال مرغيس يعني زهيجا نيبهتر افتيام را تمام كنم تا بتوانم باز هم موفق به در لمنامهيكار ف يبودم به زود دواريام

حركت  نيرا در دهانم مشاهده كنم با ا گاريتا حركت س چرخانميچشمانم را به اطراف م.خورديخاموش در دهانم تكان م گاريس

 دميكوبيم نيرا محكم به زم ميپا كيتند موز يصدا دنيبا شن دميسردم شد اوركتم را پوش يبخود گرفته بودم كم يمضحك افهيق

 نهيشوم يباال نهييآ.دميد نهييرفتم و چهره خودم را در آ نهييبطرف آ.حس كردم مدر دهان يمزده بد.خرد شده بود گارميس

 .را از من نشان داد و من در گذشته فرو رفتم يبد ريتصو

 ياثر بد لمنامهيف نيآخر نيتدو كنديم بيمرا تعق يكس كردمياحساس م.در خانه مرا ترسانده بود يكم يقيتند موس يصدا دنيشن

 .ام گذاشته بود هيروح بر
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مبل  ريز شيارا زيم يرو زيم ريز گشتميم نيماش چيدنبال سوئ.دميام را پوش يمشك يرا خاموش كردم به اتاقم رفتم و باران نهيشوم

جرعه نوشابه بنوشم  كيرا باز كردم تا  خچاليدر .كالفه شده بودم.اعصابم خرد شده بود خچالي يهال داخل گلدان همه جا رو

 !...؟..خچاليدر  چيفكر كردم آخر من آخر سوئ يبود كم خچاليدر  ساالدداخل بشقاب  چميردم سوئتعجب ك

خسته ام كرده بود اما  ييبكنم تنها ديچه با دانستميتلفن زنگ زد نم.شستم ييرا هم در ظرفشو چميناخنك به ساالد زدم سوئ كي

 .از بار گناهم بكاهد يكم توانستيجواب ندادن به تلفن م

 .شدم رهيخ فيكث نهينوار پخش شد به همان ا ياز رو ييرا روشن كردم صدا ريامگغيپ

 .اريمنتظرتم اسفند رميگيتماس م يمن از خونه مهد-

با .نشسته بود نيزم يرو ياديرفتم برف ز اطيرخ دهد به ح يكه اتفاق بد دميكشيرا پاك كردم و هر لحظه انتظار م نهيدستمال ا با

 ..وقت بگذرانم ينحو كيخاطر بود كه به  نيكارها به ا نياما ا.دادم پا آنها را به جلو هل

 .رفت گريد يام پارس كرد و به سمت يسگ خانگ يآتش فندك هپ ييبه دهن و فندكم را روشن كردم با روشنا گاريس

 :صبح 9:30 ساعت

 .ميرفتيبود م رداماديم ابانيكه در خ يا به خانه يلمبرداريف يبرا ديرفتم با رونياز خانه ب عيسر يليرا روشن كردم و خ نيماش

خانه شدم  يرا دور زدم و راه عصريول ابانيخ ريمس اوردميها را ن وياز سنار يسر كي گهيد يحواس پرت كيباز هم !ايخدا يوا-

 !...يبيچه اتفاق عج

 يباغچه هماهنگ يتو ياشده بود و با برفه ختهير اطيهمه تكه تكه در ح لمنامهيف يرا باز كردم كاغذها اطيدر ح يوقت

 آمد كه ادميب.كردنديم

شدم دوباره حالت جنون به من دست  يعصبان يليخ. بوده يكه كار هپ دميفهم. جا گذاشته بودم اطيح زيم يكاغذها را رو كالسور

اما . بود چارهيمظلوم و ب. زد يبا نگاهش با من حرف م ديكش يدردناك يزوزه ها. حمله ور شدم يبه هپ ريداده بود با چوب و زنج

 يخوردم و بر رو زياز باغ نشست، من هم ل يرا دور زد و در گوشه ا اطيبردم، زوزه كنان ح يمدر ان لحظه از شكنجه او لذت 

با ان همه . كرده بودم دايپ نيتسك يكم يزخم شده بود اما با كتك زدن هپ يدستم حساب. دميكش ينفس م يدر پ يپ. افتادم نيزم

. اشك در چشمم حلقه زد. نگاهش مظلوم و ارام بود. داد يم اندم تك ميكه به او وارد كرده بودم باز هم برا يمحكم يضربه ها
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 .كردم و از خانه خارج شدم يكنم به او كم محل تشيانكه ترب يبرا

 11:10 ساعت

 ينشات م قتيحق كياستان از د نكهيبود خصوصا ا يو دردناك زيانتخاب كرده بودم داستان غم انگ ديدرخت ب ريرا ز لميف عنوان

 .گرفت

اما ناگفته نماند . زمان بود نيري، پسرم سپهبد اتابك، و همسرم ش"سام اتابك"داستان، من  نيدر ا ياما اصل ياليخ يها هنرپشه

 نيرياشتم شدوست د. را عهده دار شوم يكارگردان زيخود ن نكهيمحمدپور داده بودم ولو ا يرا به اقا لمنامهيف نيا يسياجازه بازنو

چهره اش را به  نمايهمچون او قابل وصف نبود جز انكه خودش در صحنه س بايز يچون چهره ا دهمشركت ب يباز نيرا در ا

 .كرد مرا به خود اورد يم فايداستان ا نيكه نقش فرزندم را در ا يپسر ييماياردالن ن يصدا. گذاشت يم شيمعرض نما

 :لمنامهيف طبق

 بخش؟ ياردالن منو م -

 :جواب داد يبا تحكم خاص اردالن

 تو را ببخشم؟ دينه چرا با -

 نيپر طن ييدوباره سوالم را تكرار كردم با دو قدم فاصله به عقب با صدا. اشك در چشمش حلقه زد. به صورتش زدم يمحكم يليس

 :و محكم جواب داد

 .)عنوان نشده بود ويگفته در متن سنار نيا. ( ازت متنفرم -

 چرا؟ -

 .يمحكم زد چون -

خود  يبه زندگ نكهيجز ا دميد ينم لمنامهيف نيا يبرا يانيپا. كردم يم يرا ط ييانتها يدور و ب ريمس. دار شد هيجرح احساساتم

 .دادم يخاتمه م

 :صبح 9ساعت  چهارشنبه

 يبه او كمك م ياز نظر مال توانستم يبود تا انجا كه م يمحتاج رمرديپ. امد ينظافت به خانه ام نم يبرا مياقا رح گهيامروز د از
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از لهجه . را بشنوم شيزدم تا صدا يرفت به او تلفن م يحوصله ام سر م ايشدم و  يخسته م ياز شبها اگر حساب يبعض. كردم

 .كرد نيكه با دخترش رابطه نامشروع برقرار كردم منو نفر ياز زمان يولامد  ياش خوشم م يلكيگ نيريش

 .باعث رنج و عذابم شد نشينفر. ناروا زدم يو به دخترش تهمت ها كردم رونشياز خانه ب ظالمانه

افراد با  ادهايليبزرگ است و م يواقع يايدانم دن يم نكهيبا وجود ا. نميب يم يرا سخت خال ايلحظات عمرم دن نيان زمان تا واپس از

 ميكن يم يكه ما در ان زندگ ييايدن دمياما بعدها فهم. كنند يم يگذراند و سپس ان را خال يمختلف پا به ان م يطرز فكرها

 ستم،ين ميعظ يايدن نيذره ا كياز  ينقطه ا يكه حت يمن يگنجد و اما كاشك ياست كه در ذهن ما انسان ها م يبزرگتر از ان

 .گذاشتم يبه معرض تماشا نم تميكتمان معص يرا برا تميكردم و وص ينم تيمعص

 صبح 9:30 ساعت

نظافت  يبرا ميمثل اقا رح يباشم كه گاه گدار يگريخدمتكار د يدر جستجو ديبرام سخت بود و با ييتنها دم،يصبحانه را چ زيم

كه  ديرس يجالب به نظر م رانيجامعه ا يمسئله برا نيزرنگ شده اند و ا يامروز يخودم فكر كردم دخترها شيپ. ديايخانه ام ب

 و زند رنديقرار نگ يابانيخ يدر جنگال گرگها دهند تا يپرورش م حيصح ريدختران جوان افكار خود را در مس

شلوارم و  يچند قطره مربا بر رو. ديدستم لرز. ختمير يسوخار يتمشك را با قاشق رو يمربا. خود را به باد ندهند تيو هو ي

 .ختير نيزم يسپس بر رو

بر  يبيكرد، ترس عج يت پارس مبه شد يهپ. را پخش كردم نيزم يرو يبود مربا ميكه به پا يداشتم و با كفش يعصب يحالت

توانم  يبا خوردن دارو م ايا. دميد يم ديكردم، با يمبارزه م ديبا. نداشتم شتريچند عدد قرص اعصاب ب. شده بود يوجودم مستول

 به. اوردم رونيرا از داخل ان ب نيريقاب عكس ش. در ان بود را باز كردم نيريعكس ش كهاتاق خواب را  زيم يكشو. ادامه دهم

 .چشمان سبزش و به لبخند قشنگش نگاه كردم

كرد، از پنجره اتاق به  يپارس م يهپ. گذراندم يرا م يشدم، لحظات سخت رهيقرار داشت خ شيشانه ها يدست خودم كه بر رو به

 يعكسهابود و  ديمن از پالر يعكاس نيدورب. گرفتم يعكس م ديبا. بود رهيو اسمان ت ديبار يم ينگاه كردم، برف قشنگ اطيح

 .شد يبالفاصله ظاهر م

 .فكر كردم كه زنگ تلفن به صدا درامد يعكس گرفتم، به صحنه وحشتناك يهم از هپ پشت
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را  ريگ غاميباز هم پ. خودم باخبر بودم يرا لو خواهم داد، چرا كه از حاالت روح يكردم با جواب دادن به تلفن موضوعات فكر

 .روشن كردم

و كاركنانش همه در  ياشنر المان. ييايب ونيبه خانه هما يتوان يفرصت است كه م نيهستم، امشب اخر ارياتابك، من اسفند ياقا -

 .شه يبه ضررمون تموم م يييانجا هستند، مواظب خودت باش اگر نا

 ؟يبه نظرم ترسناك جلوه كرد، به نظر شما چ خانه

ادم  يخواند يشما كه داستان من را م يطفلك. ندادمخانه ام  ينما يبرا يحيربط حرف زدم خوب من كه هنوز توض يهم ب باز

 يدوست دارم انانكه در انجام كاهرا. خردمند، خواننده كتابم باشند ينه نه، من دوست دارم انسان ها. دهد يعقلش را از دست م

دل  ميبرا رانگيخواهم د ينم گريد. كنند نيو مرا نفر زنديداستانم اشك بر خواندنس از  رنديگ يخود از عقلشان مدد م

 .كنند حتيبسوزانند و مرا نص

 :ميخانه جدا شد ينما از

 كيسه اتاق خواب بزگ در . ساختمان همه از سنگ مرمر است يمتر بنا داشت، نما يظفر، چهارصد و س ابانيدر خ ،يياليام و خانه

 هيبا رو يچوب زيم كي. سبز قرار دارد يبامبو با تشكچه ها ياست كه دور تا دور ان مبل ها يقسمت ، در وسط ساختمان هال بزرگ

 .مقابل كتابخانه نصب شده است واريد يهم بر رو نيريش يتابلو فته،جا گر زيدر وسط ان ن يا شهيش

 يبه فاصله هر چهار صندل ل،ياست يها يمبلمان همه را از صندل يقرار دارد كه به جا يو غذاخور ييرايسالن پذ ،يان طرف هال در

 .داده امقرار  يكوچك زيم

قرار گرفته اند، لوستر برنز  فيها همه در چهارگوشه سالن بزرگ به رد يتفاوت كه صندل نيشباهت دارد با ا نمايبه سالن س شتريب

با  يو نارنج يصورت يكه با رنگ ها يشميابر ياست و چهارفرش نه متر زانيسقف مهمان خانه او يكه بر رو يچهارده شعله ا

 .مججدا زنگ تلفن به صدا درامد. سالن را دو چندان كرده است ييبايز شاندهرا پو نيمز ينقش شكارگاه كف سنگ

 .تمام بگذارم مهيرا ن يعادت نداشتم كار ياز زمان كودك. نوشته ام را تمام كنم ديبا

 :ريگ غاميپ يدوم رو يصدا

فعال  يغاتچيتبل ياقا: زدم يبا خودم حرف م. مجوز داده شد ديشا. خودم خبر نداشتم. يقبل لمياكران ف يبرا يغاتيشركت تبل كي
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 .كنم حوصله جواب دادن ندارم يدارم از داخل خانه ام صحبت م

بزرگ قهوه  زريفر كيدر وسط قرار گرفته ،  يچوب يو صندل زيسقفش ترك برداشته، م. ديرس يبه نظر م يميقد يكم اشپزخانه

را كنارش  ييظرفشو نيماش ،ياجاق گاز هشت شعله ا كي، در مقابل كند يم ريو ادم را دلگ ديآ يكه از رنگش هم خوشم نم يا

 كياخر تعداد بشقابها كم شده و برا شستن . كنم ياستفاده نم ييظرفشو نيماش نيا ار نميب يرا نم نيريكه ش يگذاشتم، از وقت

 زيم يشده، بر رو نيمز ينوعهم كه با چند شاخه گل رز مص يستاليگلدان كر. مورد است يبشقاب روشن كردن ان ب كيقاشق و 

دانم از  ينم گريد. است كيو انت يميقد اريبس هشد زانيسقف او يلوستر بنفش رنگ اشپزخانه هم كه بر رو. اشپزخانه قرار دارد

 .انتخاب كرده بود نيريرا ش سيسرو يها يبنفش پررنگ، كاش سيسرو ييدستشو كي يراست. سميكدام قسمت بنو

از اول هم با . بود يبه نظر من رنگ بنفش رنگ تند. دهديها به من ارامش م يكاش نيخوابم رنگ ا يدر وان م يوقت: گفت يم

 ...قهيبود و سل نيريرنگ مخالف بودم اما ش نيانتخاب ا

گرفتم  ميبار تصم نيچند. پوشانده بود يرنگ اهيس مانيرا س وارشيبود كه همه د يترسناك يباالخره در پشت ساختمان انبار و

 .بزنم اما تا به حال فرصت نكردم ديسف مانيا س انجار

 .كرد يگرم م يبود و فقط خاكستر داخل ان اطراف را كم دهيبه اخر رس بايتقر نهيشوم زميروشن كردم، ه يگاريس

 .اعتنا نكردم ديرس يبه نظر م فيشده بود كث ختهيان ر يكه رو ييبه خاطر مربا نيكف زم. به اشپزخانه رفتم يچا ختنير يبرا

 :زنگ تلفن دوباره

 .يميكر. در دفتر منتظرتان هستم 11ساعت . رميگ يتماس م يينماياز شركت س. جناب اتابك سالم -

 ميو موها دميرا سر كش يفنجان چا. كردم ياز دارو استفاده م ديبا نميخواستم پشت فرمان بنش يتماس داده شد، چون م شماره

كرد اما  يامد و خانه ام را نظافت م ينفر م كيدوست داشتم  يليخ. ته بودم اما مهم نبودبلند شده بود واقعا شكل هنرمندها را گرف

 ....مستخدمه اش را بفرستد ميسارا زنگ بزنم و بگو بهخواستم  يدانم، م ينم ؟يك

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

كه بعدها به خاطر  ياسكزوفرن يماريب ليبه دل. ديبه من و او رس ينگفتخواهر بزرگ من بود، پس از فوت پدرم ثروت ه سارا

 يبرا ياديداد و دخترها و پسران ز يساز تار اموزش م يزمان. را انتخاب كرد ييتنها گرياز همسرش به ان مبتال شد، د ييجدا
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مرد چهل  ثميم. ساز را كنار گذاشت نيد اكر دايپ يديشد ياز شاگردانش وابستگ يكي نكهيا زاما پس ا. امدند ينزد او م يريادگي

همسر . ديورز يدانم به خانواده اش عشق م يدر بازار تهران بود و تا انجا كه من م يبود كه صاحب فروشگاه بزرگ يجانيساله اذربا

خصوصا . برداشت يقيبه خود مطلع شد دست از كالس و موس رمكه از عشق خواه يدوست داشت و زمان تينها يو فرزندانش را ب

 .داشت يتحمل رقابليانكهسارا چهره خشن و غ

 .اما فكر كردم خودم به نظافت خانه مشغول شوم بهتر است رميكردم از محترم خانم مستخدمه سارا كمك بگ يفكر م داشتم

ند و زننده سارا از اخالق ت يكرد مطلع بوده و حساب يخانه را نظافت م يخواهرم كه گاه گدار يماريانكه محترم خانم از ب خصوصا

 .دلخور بود

 دياو را به سارا تشد يياعتنا يب رمينظافت خانه كمك بگ يكنم اگر از او برا يحساب فكر م نيهم كه برادر سارا بودم با ا من

 .خواهم كرد

 10:15 ساعت

 .برف تندتر شد بارش

و  ديكش يزوزه ا. ختميبدنش  يرا رو گارميسخاسكتر . خود خواندم شيبا زدن دو سوت او را پ. شده بود يدر النه خود مخف يهپ

 .از كنارم دور شد

 .دميبلند خند يكرد، با دصا يها احساس ترس م يتازگ

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

 10:50 ساعت

انها پاسخ  ياخونسرد به پرسشه اريبس. مورد سوال و جواب چند خبرنگار شدم ،يغاتيگذاشته شده همان شركت تبل غاميپ طبق

 .هم صحبت با انها همراه هستم يبود كه به انان لبخند بزنم تا فكر كنند برا نيتالشم بر ا تينها. دادم

 است؟ يواقع ويسنار نيداستان ا اياتابك ا ياقا -

 .ميدانم چه بگو ينم -

 .است زيابهام ام لميموضوع ف -
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 .ديهم در دست دار يگريد يويشما سنار -

 .ريفعال خ -

 .ديده ياصال جواب سوال ما را نم اي ديده يشكا چرا كوتاه جواب م -

 .زنم يچون اصوال من كمتر حرف م -

 د؟يمشغول به كار هست يلمبرداريشركت ف نيشما هنوز در مشهور تر ايا -

 .كنم يدهند كار م ليتحو يبهتر يوهايهر جا كه از من دعوت كنند و سنار -

 .شد يپشت هم تكرار م سواالت

كرده  يطراح ينيغمگ كياردالن را همراه با موز يباز يصحنه ها يدارد؟ چرا كارگدان ها ييچه معنا ويسنار نيرارت در اش -

 است؟

 كار چه بوده است؟ نيا ليشده، دل يترسناك صحنه بردار يها كيبا موز نيريش ياز تابلو -

 يلبخند يبرا ياريبس ياما بهانه ها ديبار ياتش خشم م از چشمانم. انها شده بود حيمن به سواالت خبرنگاران باعث تفر پاسخ

 .داشتم و ان جنازه پسرم سپهبد اتابك نياندوهگ

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

 ظهر 2:20 ساعت

 يگريدر مقاب چشمم گشود بود اگر شغل د يمنظره كل شهر چشم انداز مسحور كننده ا. شده بودم جييبرگشتن به خانه ته يبرا

 يزيداشته باشد چ ديبا ستيسنار كيلذ ببرم اما متاسفانه انچه كه  ايدن يها ييبايتوانستم از ز يكردم م يانتخاب م يرا در زندگ

 .........خارج صعود يبه جشنواره ها يحت ايدر كشور موفق شود و  لمشيبخواهد ف گرباشد و ا ينم ليو تخ قهيجز سل

 .داشته باشد تيبنام گردد بهتر است كه داستانش واقع يو كارگردانها ستهايز سنارا يكياگر بخواهد  ايكند و  دايپ

 شيروشن كردن با سرعت در اتوبان به پ يگاريس.شديپخش م لميخواننده ترك از ضبط اتوموب كي يبا صدا ينيغمگ كيموز

 .جستيم ياما انگار فرشته اجل از من دور كردميجز مردن فكر نم زيچ چيبه ه رفتميم

 2:45اعتس
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را به نوك كفشم  شيها قهيشق كرديمن لوس م يخودش را برا يهپ گريد يپارك كردم طبق معمول روزها اطيرا در ح نيماش

غذا  شيباز هم فراموش كرده بودم برا دميبر سرش كش يدست.وفادار بود يليخ گرفتيو گردنم را م شديبا دوپا بلند م.ديماليم

آورده و چند تكه نان به  رونيخودم گرفته بودم را ب يكه برا يكردم و كنسرو ماه باز خچالير به اشپزخانه رفتم و د يفور.رميبگ

 يالزام يحس كردم وجود زن در هر خانه ا.بود روحيخانه سرد و ب.تماس نگرفته بود چكسيرا زدم ه ريغامگيدكمه پ.دادم يهپ

 دهيچيخانه پ يغذا در فضا يو اراسته بو زيمدم خانه تمآ يم يلمبرداريآن زمان كه از محل ف اديافتادم ب نيريش اديب.است

و  زيوسط واقعا چقدر عز زيم يبر رو وهيهال ظرف پر از م يكنار زيم يبر رو زيتم شهيبه رنگ بنفش هم يستاليكر يگاريجاس

 نم يونتهابه خش يبدون آنكه عكس العمل كرديگوش م فميو به اراج نشستيكنارم م نيمعصوم و اندوهگ.بود يدوست داشتن

 .نشان دهد

حالم بد .خوردميناراحت بودم و افسوس م يو از رفتنش به راست دميدياو را نم گريبودم چرا كه د ديام ناام يدر زندگ يبزرگ ديام او

خواب .خواب را به چشمانم دعوت كردم نيريش ينقاش يشدن به تابلو رهيبا نگاه و خ كردميآرامبخش مصرف م يدارو ديشد با

پرپشت  يموها يبلند بدن قو يبا قد شهيكه مانند هم دميديدر خواب اسپهبد را م.بلند شدم دمخو غيج ياز صدا دميد يوحشتناك

ازار  يخرم اباد ازدواج كرده برا ياز اهال ياريبخت يبه رنگ چشمان مادرش سبز بود با دختر يكه براست شيروشن چشمها يو كم

 يقاض دميديد رخواب م شوديم يكند او نزد قانون شاك هيتنبتا پسرم او را  كنديم يهرزگ.كندينم غيدر يچكاريدادن پسرم از ه

و از مادرش كمك  زنديم ادياسپهبد فر.حكم شكنجه اسپهبد را صادر كرده است دو نگهبان او را با دستبند به دست خود بسته اند

و از  دميكش اديفر وحشتناكصحنه  نيا دنيبا د.ندسوزايروشن تن گندمگون اسپهبد مرا م گاريبا س ياريو آن دختر بخت خواهديم

 .شدم داريخواب ب

ساله بود بود كه از دستم  15اسپهبد من  كردميطلب آمرزش م شيبرا دينبا گريفاتحه خواندم او انقدر معصوم بود كه د شيبرا

 .گذاشت ادگاريبه  ميغم را برا يايرفت و دن

 يزيبدنم به چ ديتشنه شا ايداشتم گرسنه بودم  يچه احساس دانستميدن اصال نمرا روشن كر يكتر رياشپزخانه رفتم و گاز ز به

كنار پنجره  يام كرده بود تا جوش آمدن كتر وانهيو احساس آن د ييتنها.كردينم ياريهم روحم با من  ديداشت شا اجياحت

بود اما  يمنظره قشنگ.انداخت يم نيدرختان را تكه تكه به زم يبرف رو ديخورش ارتآمد اما حر يبرف نم ستادميآشپزخانه ا
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 .كسل كننده

ها شباهت  شهياز هنرپ يكي.سرگرم كننده بود يالهاياز سر يكيبرنامه اش  گريد يرا روشن كردمطبق معمول روزها ونيزيتلو

از  خواستميم.شدميخالف دور م رياز مس ديبا كردميحساب م هيتسو ديبا.افتادم  اريتلفن اسفند اديداشت ب يبه اشتر آلمان ياديز

زنده بود نفس  ميآنجا برا ميارزوها نيسرزم ايفرنيكال.در آنجا زاده شدم يبروم كه از كودك ييبه همانجا خواستميبروم م رانيا

را در  شييبايبود تا ز ستادهيبرهنه در انتظار من ا يكول كيهمچون  ايفرنيكال دانستميم.داشتيو مرا به تحرك وام ديكشيم

كه كوهها به ناگهان  يلحظات ستادميا يساحل م نيكه در ا يزمان ايبا شكوه در يصدا پتوسيدرختان اوكال يكنم بوام ثبت  لمنامهيف

 .گرفتنديآنها را م يجا ميعظ يو صخره ها رفتنديم يها به كنار دهياز د

از تمدن دور  كردميساس مدور به سراغم آمد اح يليبار تخ نيو لطافت ا يگرم ييبايز يبه رنگ سبز بود برنگ شاداب زيچ همه

بود كه  يوجدان واقع كيشرف و  شديبود كه از من دور م تيآدم ديبودند شا نهايكه ا ديشا ميبگو يشرف و براست تيشدم از آدم

 .اورميام آنها را بدست ب يشده همچون كودك يبدنبال آنها بروم تا با هر قدرت خواستميو من م گرفتياز من فاصله م

****** 

 5:40ساعت

تمشك كه مورد عالقه ام  ينان برش دار و كره و مربا يكم.قهوه دم كردم يجوش آمده كم يگرسنه ام شده بود اب كتر يحساب

رفتن  يآخر برا.تماس گرفتم ونيپس از خوردن دو فنجان قهوه داغ با خانه هما.در آوردم و با قهوه خوردم خچالي يبود را از تو

 .شده بودم ديتهد يبه خانه اش حساب

 6:30ساعت

به سوپر  ديخر يآمدم اول برا يم ونياز خانه هما روقتيد ديداخل را قفل كردم و از خانه خارج شدم چون شب هنگام با در

 .دميو شكالت را هم خر ينيريش يو مقدار وهيگوشت و دو مرغ تكه شده گرفتم م يهپ يگوشت رفتم غذا برا

 8ساعت

ترسناك  ياز آن خانه ها.خانه اش در ولنجك بود.رفتم ونيدادم و فورا به خانه هما يهپ هم غذا به يرا در خانه گذاشتم كم ليوسا

كه  يبود اطاقها همه تو در تو از در يعيوس يبنا.ساخته شده بود رهياختفا قاچاق مثل مواد مخدر اسلحه و غ اي تيصحنه جنا يبرا
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تر از  نييهال در قسمت پا.مفهوم نبود ميخانه برا نيان انقشه ساختم چوقتيه.يخارج شو ديكجا با زا يدانستينم يشديوارد م

اتاق مشاوره نقشه  يزيمجلل اتاق برنامه ر يسهايدو اشپزخانه بزرگ با سرو ييرايتر از سالن پذ نييپا يو سالن غذاخور ييرايپذ

 يمخف يبرا ير از اسباب بازپ يمختلف اتاق يها به شهرستانها محمولهنشان دادن و فرستادن  يبرا گريد يدر اتاق رانيبزرگ ا

 .شدنديم دهيسال كه از خانواده ها دزد 7 ريكردن كودكان ز

محموله را  نيا ستيبايبود م يقيبه هر طر دينداشتم و با يتيبود از بابت در آمد شكا ينيبستم محموله سنگ يبا كمال يداد مهم قرار

كه سرنوشت چه  دميديم ديبود والبته با ايفرنيكال مياهايرو نيمكنم كه همان سرز ليتبد تيرا به واقع مياهايتا رو.كردميرد م

 .است دهيد ميبرا يخواب

 .بايز اريبس يبود با چشم انداز يبود وارد اتاق شدم اتاق بزرگ يهال باز كرد اتاق دنج يرا در انتها يخانه در شخدمتيپ

لو  دانستميم.هم كمتر از آن نبود اكيگراس و تر شتريباز همه  نياز محموله ها را با انگشت لمس كردم مقدار هروئ يونياشانت

با فروش .كه سالها در انتظارش بودم كردميخودم فكر م ياما من فقط به خواسته ها.شديجانم تمام م متيمحموله به ق نيرفتن ا

 يايفرنيكه همان كال نميريش ياهايآوردم به رو يبدست م تيمامور نيكه از ا يدر شمال و پول مياليدر تهران و و ليخانه و اتوموب

سروناز و  كيرعنا همچون  يبا آن قد و باال دميديرا م ينيريو در آن خانه ش دميخريو آن خانه دلخواهم را م.دميرسيبود م بايز

و  بود يواه اليخ كيفقط  نيو اما ا بخشنديام استحكام م يكه به زندگ نهمردا يستبر و رفتار يا نهيبا س دميديپسرم اسپهبد را م

... 

 يشام نوشابه ها زيم.كرديرا ورانداز م زياش همه چ يپنس نكيع رياشتر از ز ميدعوت شد يصرف شام به سالن غذاخور يبرا

تند و  ارينگاهش بس.كند سهيها مقا يرا با خوراك آلمان يرانيخوراك ا خواستيم ديشا...و  نيمختلف سالد رنگ يرنگارنگ دسرها

 .بود نيخشمگ

 ...نانها همه برش دار و  يسالد به سبك لهستان يزعفران يازون برون كباب شده كباب بره برنجها گويبوقلمون م خوراك

به مناسبت ورود اشتر برگزار كرده  ونيكه هما يافتيض يشام و بطور كل زيم نييتز شخدمتهايحركات پ دهيرس انيشام به پا صرف

 .در سطح باال بود و يعال اريبس كرديدر نظرم جلوه م لميف كيبود همه مثل 

 ابانيخ يبه بروجرد انتها ديصحبت كردم طبق نقشه با اريو تحول محموله با اسفند قيروشن كردم و در مورد حمل دق يگاريس



 

 

كتابخانه نودهشتيا   ركسانا حسيني  –بيددرختزير                               

w W w . 9 8 i A . C o m  ١١١

 .هستند ريو عشا نيآن منطقه اكثرا چادر نش گفتيم ارياسفند.رفتميم نينش ريبه سمت چپ كه منطقه مخصوص و فق يكاشان

 يهر چند كه انسان زندگ دميشياند ينم نكارياصال به مخاطرات ا.رفتميم ريبود كه به همان مس يرعتتوجهم به حركت و س تنها

 .است ازمنديو به آن ن كشديبلكه انتظار آن را م ديازما يهمراه با خطر را نم

***** 

 1:30ساعت

را  نيزم يقطور خي.صاف شده بود آسمان.خانه خود شدم يخانه را ترك كردم و راه ونيورود چند زن بدكاره به خانه هما با

باالخره به .تهران در سكوت شب خاموش و آرام بخواب رفته بود يابانهايخ شديپخش م ليدر اتوموب يآرام كيپوشانده بود موز

طبق .دميبه سرش كش يبه سرش زده دست يموقع شب هوس باز نيد را كردميم اساحس كرديهمچنان پارس م يهپ.دميخانه رس

سوز ان را تحمل  توانستميآنقدر سرد بود كه نم رونيب يكرده بودم هوا دايبه او پ يعجب الفت.ا بمن چسباندمعمول خودش ر

 يلمبرداريف ينبودم در تهران بچه ها انتا در زم رساندميم انيرا به پا ويسنار ديرا روشن كردم با نهيداخل خانه شدم شوم.كنم

افتادم كه  ونيخانه هما يمهمان اديردن قهوه خواب خواب را از چشمانم دور كردم برا روشن كردم با خو يكتر.را آماده كنند لميف

 .كردنديدر آن خانه آنان را به خود سرگرم م ييچه گندابه ها

******** 

منتظر نشدم و  رنديگياز بابت محموله با من تماس م كردميچون فكر م.باشد توانستيم يموقع شب چه كس نيزنگ زد ا تلفن

 .ديسال به گوشم رس 30 اي 25حدود  ديشا يدختر يصدا جواب دادم

 بله؟-

 جناب اتابك؟-

 .خودم هستم دييبفرما-

 .شنوميرا م تيخوشحالم صدا-

 شما؟-

 ؟يفراموشم كرده باش يزود نيپس از آنهمه خاطره به ا كردميفكر نم-
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 .شناختم سوگند بود.به فكر فرو رفتم يا لحظه

را با هم  يبود نقش اصل دهينرس انيشهرستان به پا ينماهايكه هنوز اكرانش در س يقبل لميدر ف دميرا شن شيشدم صدا خوشحال

 ميكرد فايا

 ؟يمن افتاد اديموقع شب  نيشد ا يحاال چ ستميكم حافظه ن يكنيآنقدرها هم كه فكر م يخانم اردهال-

 .تو هستم اديب شهيمن هم-

 ست؟يخونه ن يكس يكنيصحبت م يخودمون-

 .نه تنها هستم-

 سام؟-

 .بله-

 كند؟ دايپ قتيحق يروز ميدر تثاتر شهر اجرا كرد شيسال پ 6را كه  يممكنه نقش-

 چه؟ يعني-

 .ساده گفتم-

 .شوميمتوجه نم-

 .ميزوج خوشبخت را داشت كينقش  لميمن و تو در آن ف-

 يسن با من همباز يرو شينما كيكه سوگند تازه پا به عرصه هنر گذاشته بود به عنوان آزمون از او خواستم كه در  يزمان آخر

 .كارگردان بودم زيخودم ن نكهيشود سوا از ا

 ...اما.متوجه منظورش شده بودم تازه

 ؟...؟و بعد...خوب-

 .مشتركمان گرفتم يزندگ يبرا يجد ميتصم كنمينم يسام من شوخ-

 .گذارنديم شيپا پ يخواستگار يپسرها برا ميبود دهيشن مياز قد-

كه به كارم ادامه دهم  شونديخانواده ام مانع م نكهيسام از ا.كنديفرق م ندهيبا حاال و آ ميدر ضمن زمان قد يستيپسر ن گرياما تو د-
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 .كنميم ياحساس ناراحت

 كنند؟يچرا مخالفت م-

 .كننديفكر م يآنها هم مثل تو سنت ديشا دانمينم-

 ...سكوت يكم

 .روشن كنم يگارياجازه بده س-

 .ستين يخوب زيچ گاريس-

 .بد هم باشد كنميكر نمف-

 يبرخوردار هستم وقت يكنم اما طبق گفته خودت هم من از استعداد خوب فيو تئاتر تعر لميخودم در ف يهاياز باز خواهميسام نم-

و  ميبا هم موفق باش ميتوانيم يهست يخوب سندهيكارگردان و نو كيبشوم و تو هم كه  يخوب شهيهنرپ توانميبا تو ازدواج كنم م

 .مخالفت نخواهند كرد مدر مورد كار گريده ام دخانوا

 .داشتم يو احساس خوب بردميلذت م كرديبه من التماس م نگونهيا يكس نكهيا از

 .اسم كوچكت را صدا كنم توانميم-

 ؟يكنيم يبا من شوخ-

 يازدواج با كس يراعمرم ب انيخوردم و با خودم عهد بستم تا پا يشكست بزرگ يسوگند خانم من در زندگ:و گفتم دميكش يآه

 .نشوم مانيهم پ

 !؟يخواهش كنم مرا سوگند صدا كن توانميم-

 .دييهر چه شما بفرما -

 .فنجان قهوه به طرف اشپزخانه رفتم كي ختنير يتلفن در دستم، برا يگوش

 ؟يكن يچكار م -

 ؟يفنجان قهوه موافق كيبا  ،يچيه -

 .نوش جان -
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و هر  يكه دوست داشته باش يشيبا هر گونه ارا ،ييكه بگو يواهت باشم، با هر فرم لباسدهم همان زن دلخ يسام من به تو قول م -

 .يمن انتخاب كن يبرا لمنامهيكه تو در ف ينقش

همانگونه ه در  ،يهمسر واقع كياحساس . داشتم يكردم احساس خوب يم يباز لميكه با تو در ان ف يزمان يرا بخواه قتياگر حق -

فرزندمان را دوست  لميباشد و همان طور كه در ف نيچن نيام هم ا يواقع يخواهد در زندگ يدلم م م،يدبا هم مهربان بو لميف

 .ميو به انها عشق بورز ميداشته باش يانهم فرزند يواقع يدر زندگ ميداشت

 يكرد و از زندگ نياما دلم را چرك. ليتخ ي ا،يرو كيداستان بود  كي نكهيمن گذاشت، با ا يرو ياثر بد لميف نيسوگند ا نيبب

 .كرد زارميب

سرنوشت  ميبهتر بگو ايقسمت و  ديبود كه از اعماق دلم نشات گرفته است شا شنهاديپ كي نيكنم ا ياصرار نم گهيباشه سام، د -

 .باشد يگريد زيما چ

درمانم  يب ي، دردهاكه مرا درك كند و زبان مرا بفهمد يبه كس اجياحت. هم صحبت دارم كيبه  اجيمن احت. لحظه صبر كن كي -

 .ثبت شود مانيمان در شناسنامه ها ينام و نام خانوادگ ديحتما كه نبا!... بگم؟ يدهد، چ نيرا تسك

 .زن كينه  يدار اجيمعشوقه احت كيكه فقط به  يزن يحرف م يسام طور -

كالمش دوستانه بود به  يوقت يتح. فاصله است ايدر كيمن و سوگند  نياحساس كردم ب. شد دهيبوق ازاد شن يصدا. نگفتم يزيچ

 .جلوه كرد ينظرم سرد و معمول

گونه  چيسوگند تلفن را قطع كرد ه نكهيدسته مبل بامبو هال فشار دادم، از ا يبر رو يهم و دستم را به محكم يرا رو ميپا دو

 .رود يم نياو از ب شدن به كيبا نزد ميارزو نيبه سرزم دنيرس يايكردم رو يكردم چرا كه فكر م ينم يتياحساس رضا

كردم داستان  يكامل كردم كه در زمان خواندن ان احساس م يبه گونه ا لمنامهيف نيرفتم، ادامه داستان را در ا ويدنبال كار سنار به

 .هم اكنون در مقابل من اتفاق افتاده است

 صبح 4:20 ساعت

اگر در وجود . است يديموجود پل طانيكرده بود واقعا كه ش اديپ ليسوگند تما دنيد يبرا. بود دهيرس انيبه پا ويكار سنار بايتقر

 .كردنش مشكل است رونيانسان رخنه كند ب
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جز سوگند  يكردم و او كس يهمسر انتخاب م كيرفتن به بروجرد  يبرا ديگشتم با يتلفن به دنبال شماره اش م يدفتر راهنما در

زنگ تر از ان  يليبا خودم فكر كردم او خ. افتاد يفت سوگند هم به دام مر ياما اگر در ان جا محموله ها لو م. توانست باشد ينم

 .ستميداند كه من حاضر به ازدواج با او ن يم گريبه خصوص حاال كه د. دياياست كه با من به مسافرت ب

از ته  ديباور نن ديشا .رفتن به بروجرد اماده كردم يسفر را برا ليصبح است وسا 4:30كردم اما االن كه ساعت  داياش را پ شماره

پدر و مادر به فالكت و  ديمقابل د اديكه به خاطر اعت يدانستم و چهره فرزندان يم يبزرگ يرا گناه تيمامور نيدل انجام دادن ا

 يدست به انتحار م. منظره وحشتناك از دست دادند نيكه جان خود را به خاطر ا يشدند، و چه بسا مادران يم دهيكش يبدبخت

 ايو  ينيوالد نينچنيما كه ا يدادند، و چه فراوان در دادگاهها و زندانها يم انيفرزند خود پا يبا دادن سم مهلك به زندگ اي زدند، و

خو  يزندگ يزندان را برا طيرساننند و باالخره مح يانان را به قتل م ن،يوالد اديشود كه به خاطر اعت يم دهيد يبلعكس فرزندان

 يم يجا خال ريمس نيدر ا يو اگر كس م،يهم بود بيافتاده بودم، همه در تعق ريمس نيدر ا گريهم د اما من. كنند يانتخاب م

از دارو  ديكالفه ام كرده بو، با يسفر حساب اضطرابدانستم چه كنم، هول و  يكرد، واقعا كه نم يوداع م ايدن نيبا ا ديگذاشت با

 يم فايا لمنامهيكه خودم در ف يبا نقش ستادميا نهيدر مقابل ا يكم. كردم يم مبارزه ديكردم اما چون خواب اور بود با ياستفاده م

موفق  اريبس لمميف نيقيبه  مدانست يم يبود، من هم به ترس افتادم ول انيدر م يفاجعه وحشتناك كيصحنه . كردم يم يكردم، باز

 .خواهد شد

 .ام گرفت هيگر

 4:50 ساعت

با . خانه برنگردم نيبه ا گريد ديبا خود فكر كردم شا. رفتم نيريسرد بود به اتاق خودم و شو  كيخانه تار. دميپرده ها را كش همه

كمد لباسش را باز كردم با . كردم، به قسمت باالتر اتاق خواب خودمان كه اتاق پسرم اسپهبد بود رفتم يخداحافظ نيريعكس ش

به  كدستش،يو  ديسف يقشنگ و صافش، به دندان ها يموها مردانه اش، به كليباز هم به ه ،يفان يايدن نيوجود نبودنش در ا

به محض قفل كردن در، تلفن . سرد بود ياز خانه هوا حساب رونيب. كردم ياش فكر م يشيستبرش و به ان چشمان م نهيبازوان س

 نيونه در مقابل من ابود چگ ياو كه دختر مغرور. ديرس يم ربه نظ بيعج يليخ. زنگ زد، برگشتم جواب دادم، دوباره سوگند بود

خوش  يكس رو چيبه ه يبردار لميو كال گروه ف يينمايمتعحب بودمف در شركت س يدختر نياز غرور چن. كرد يهمه التماس م
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 !...دانم؟ يكرد نم يم نينچنيبود اما با من چرا ا يداد، كال دختر مغرور ينشان نم

 بله؟ -

 .مزاحم شدم موقعيكه ب ديسام ببخش -

 .ديمراحم هست ديستيدر ضمن شما مزاحم ن. بودم دهينخواب -

 .كنم يزنگ نزدم شوخ -

 ؟يزنگ زد يچ يپس برا -

 يمختلف تو را م واناتيتمام بدن ترل محاصره كرده اند، تمساح و سوسمار و ح ييايموجودات در دميخواب د. دميد يخواب بد -

 .رديجانت را بگ ياشتدوست د ديبه نظرم شا يكش ينم غياما ج يكن يم هيازارند، تو گر

 كردم؟ يم هيگر يچ يپس برا -

 .دهند يازارت م شتريب يبزن اديكه اگر فر يدانست يدام، فقط م ينم -

 شد؟ ياخرش چ -

 .دفعه دروغ باشد نيكنم كه ا يدارد و فكر نم قتيحق ميخواب ها شهيكنم، هم ينم فيسام قصه تعر -

 .دادم يرا لو م ميشدن به او زندگ كيبا نزد يكنم ول فيتعر شيبرادلم شك افتاده بود، دوست داشتم موضوع را  به

بلند  يسپس با صدا. محترمانه به او نزنم ريخاتمه دهد خودم را مجاب كردم كه حرف غ شيان خاطر كه زودتر به صحبتها به

 .شد دهيشن يبوق تلفن ازاد در پشت گوش يو مجددا صدا دميخند

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

خطرات ان را هم  ديكند با يانتخاب م يزندگ يرا برا يراه يدانستم هر كس يم دم،يترس ياز خطر م ديمرد بودم نبا كي من

 .نبودم يو قافله مستثن ايدن نيا يو من از انسان ها. رديبپذ

 5:10 ساعت

پاژور بود  نميماش. ديبار يباز هم برف م. داشت يبيسرد بود و سوز عج ونريب يهوا. را در النه اش گذاشتم يچند روزه هپ يغذا

اخر محموله ها در انبار خانه او . رفتم يم يرزاق يبه خانه اقا ديرا بگذرانم اما ابتدا با ريتوانستم مس يشكن، م خي يها كيبا الست
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بلند  يبا صدا. زد ينفس م. به من تفاوت داشتنسبت  گريد يامروز با همه روزها يهپ يعكس العمل رفتار. شد يجابه جا م

را با  نيزم ريز ينرده ها د،يكوب يبه پنجره هال م د،يكش يرا بو م نيماش د،يدو يبه ان طرف م اطيطرف ح نياز ا. كرد يپارس م

به  يو از خودم لگدجدا كردن ا يبرا. كردم يمبارزه م ديبود اما با شتهكارها مرا به شك وادا نيكرد، تمام ا يدست و پا لمس م

 .به راه افتادم يرزاق يشدم و به سمت خانه اقا نيشد، سوار ماش ريدلگ يكم دم،يسرش كوب

 صبح 7:30 ساعت

ساله  5دختر بچه . كند دايان را پ يتوانست به راحت يم يكردم كس يشد كه فكر نم يجاساز يبه گونه ا نميها در ماش محموله

ناگفته نماند لباس . كرد نيسوار ماش يرزاق يو اسپند دود كردن بود اقا ييتهارن كارش گدا ياه ابانيشده را هم كه در خ دهيدزد

كه  يما معموال در مواقع. بر سرش گذاشته بود يبه رنگ نارنح يرا شانه زده و كاله قشنگ شيو موها ودكرده ب اليبه تن ل ياراسته ا

استان لرستان و شهر  يراه. شك نكنند نمانيبه ما و ماش يانتظام يروينكه  ميبرد ياز بچه ها را با خود م يكي ميديخر يجنس م

و  يابانيبچه ها خ نيكه ا يكرد، به راست يزمزمه م نيدر ماش يكول تركبود، گاه گدار دخ يجاده خسته كننده ا م،يبروجرد شد

 ي، تا صدا را بلندتر كند، اگر دلش مزد ليبا وقاحت تمام دست به دكمه ضبط اتومب. دانستند ينم اياز شرم و ح يزيولگرد، چ

 يكرد، عصبان يم يباز ياسباب باز كيمثل  شهياتومات باالابر ش يرفت، با دكمه ها يعقب م يجلو به صندل يخواست از صندل

 يندخترا نهايدانستم ا يم. كرد يم يمرا عصبان شترياش، ب يشرم يباعث خشمم شده بود، وقاحت و ب شيكارها نكهياز ا ريشدم، غ

 مهخصوصا انكه ه. فرستادند يبدست اوردن پول م يمختلف برا يانان را به شهرستان ها يبه خاطر فقر مال نشانيبودند كه والد

 .مثال ده نفر به باال بودند يتيانها از خانواده پر جمع

 .پارك كردم ييرا در جا لياتومب

 :اعتراض به او گفتم به

 ؟يشو يجا بند نم كيچرا  ؟يكن يم تيچرا اذ -

 يليس. امده اند و بزرگ شده اند ايبه دن يدانستم در خانواده انچنان يبچه ها متنفر بودم خصوصا انكه م نگونهياز ا. دراورد زبان

به راه . بود و نتوانست در را باز كند يقفل مركز نيشود اما ماش ادهيرا باز كند و پ ليخواست در اتومب يم. به صورتش زدم يمحكم

به  يانتظام يروهاياراك ن يها يكينزد. راه باخبر شد نتيخواست از ام يبود م ونيهمراهم زنگ زد، هما لفنت. دادمخود ادامه 
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 .امدين شيپ يدادند اما خدا را شكر مورد خاص يم ستيمشكوك دستور ا يها نيماش

دل،  خيچند س. ستادميا يجگر فروش مقابل دكه ،ياباد يكيگرسنه شده بود نزد يگرفت، حساب يبهانه م اليل لومترجلوتر،يك ده

مجددا تلفن همراهم . طور نيشد و خودم هم هم ريس يهم حساب اليدو تا نوشابه هم گرفت، ل. ميگرسنه بود يليخ. جگر گرفتم

 .را اسوده كردم الشيخ. راه مطمئن شود نتيخواست از ام يكه مجددا م بود ونيشدم، هما نيزنگ زد، سوار بر ماش

 گاريس. كس ازش خبر نداشت چيكه ه يبه گذشته ا. دميشياند يرا ارام كردم، به گذشته م كيموز يصدا د،يخواب نيدر ماش اليل

. انداختم ينگاه اليپوشانده بود، به صورت ل يدو سه روزه ا شيكردم، صورتم را ته ر يبه خود نگاه نهيخاموش كنار لبم بود و در ا

 اورميهجوم ب اليبود كه به ل نيشدم، احساسم ا يروان يشد، دبواره دستخوش ازارها يم دهياش د رهدر چه يبچه گانه ا تيمعصوم

 .از پا درآورم زياو را ن...و همچون

شده  كيبروجرد نزد يبازرس ستيبه ا. روح مرا داشته باشد يديتوانست پل ينم يخفاش شبانه ا چيشده بودم كه ه ياشام خون

 گريهنوز در خواب بود اما من د اليل. داده شد سيفرمان حركت پل. م مرا فرو بنشاندتوانست خش يمنظره م نيا دنيبودم، فقط د

حالت  نيسوخت كه چرا دچار چن يدلم به حال خودم م. مثل ترحم شده بودم يبرعكس دچار احساس. را نداشتم يدياحساس پل

 يرا ناشاست م ميكارها شتريحاال ب يشته باشم ولبد بودنم كنترل دا ايتوانستم در خوب  يكه مثال كامال م يشوم در صورت يم ييها

 .نميب

 يخواستم به بن بست يمحموله ها، مرتب از خدا م ولينح يزمان برذا نيبود و بهتر يعصر بد، هوا ابر كينزد دم،يبروجرد رس به

. برسم ميكنم و به ارزو بتوانم سرنوشت خودم را عوض لياورم و فروش خانه و اتومب يكه بدست م يپول قينرسم تا بتوانم از طر

كردم، تمام وجودم را ترس  دايپ يبود و به راحت ياسان ريرفتم، مس يم يديكوچه سع ،يكاشان ابانيخ يبه انتها ديطبق نقشه با

منطقه . يخانه ها همه اجر. نسبتا بزرگ اهسته وارد كوچه شدم نيبود و ماش كيبار بايكوچه تقر. وارد كوچه شدم. گرفته بود

 يگل ياغلب خانه ها. كوچك و كهنه بود يو پنجره ها چوب بودكوچه خانه ها همه خشت و گل  يدر انتها. بود ينينش ريقف اريبس

 !چقدر با هم تفاوت دارند شانيها يكه انسان ها و زندگ يوا وارها،ياجر هم رنگ د. بود يهم گل اطيباز بود و كف ح شانيدرها

رد و بدل محموله ها انتخاب كرده بودند تا شك و  يزن عرب تبار را برا كيمنزل  انيچقاچاق. بودم ييدنبال منزل كوكب سخا به

 .زدينگيرا برن نيمامور ايو  يمردم عاد ديرتد
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 اريبه نظرشان من شخص بس. حلقه زده بودند نيمحل دور ماش يشدم، بچه ها ادهيپ نياز ماش اليرا خاموش كردم و همراه ل نيماش

 .من امد از او سوال كردم نيبه كنار ماش فيكث اريبرهنه و صورت بس ياز ان ها با پا يكي. كردم يجلوه م يمهم

 كجاست؟ ييسخا جهيمنزل خد -

 :گفت يلهجه لر با

 ؟يداشت يكار -

 نه؟ اي يشناس يم -

 .رفته نون بخره جهيخد -

 .)شناختند ياو را كوكب م انيكه قاچاقچ يان منطقه بو در حال ياهال انياسم مستعار زن م جهيخد(

 :زدم اديفر تيمحله بود، با دستم نوك دماغش را باال زدم، چشمانم را گرد كردم تا از من بترسد، با عصبان يان بچه پروها ار

 خاره؟ يتنت م نكهيمثل ا -

 اليل و به من و دنديخند يجمع شدند و حرف زدند و م نيدور ماش يچشم به هم زدن چند تا پسر كول كيحرف و در  نيزدن ا با

 ......شكلك در

دوست داشتم همانجا او را رها كنم و به تهران برگردم اما از هر طرف تحت .ديخنديهم خوشش آمده بود و م اليآوردند ل يم

 .بودم بيتعق

 يبدش را تالف يكارها ديسر فرصت با.از او به دل داشتم يبيعج نهيك.كردم نياو را سوار ماش اليشكالت به ل كينشان دادن  با

 .با او چه كنم دانستميمحموله ها را رد كنم بعد م ديابتدا با.كردميم

 يژنده چگونه زندگ يسرد و با آن لباسها يبود در ان هوا بيعج ميبرا يبراست رفتنديكنار نم نيماش يمحل از جلو يها بچه

 .دادنديو شرارت به خرج م كردنديم

رنگ  يدر طوس رفتميبه سمت راست م ديبا.اورميب رونيقشه را از داشتبرد برفتند تا ن يآرام حركت كردم بچه ها هم به كنار آرام

 .با نشان نعل در وسط

كه ضربان قلبم با چه  دانستينم چكسيه ديدرست بود شا ينشان.شدم ادهيكردم وپ يگذاشتم درها را قفل مركز نيرا در ماش اليل
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متوجه شوند سنگ به رنگ  ونيتا آقا كرمديپرتاب م ينگ كوچكابتدا س ديوارد شدن به خانه طبق دستور با يبرا.ديطپيم يشدت

كه به من داده شده بود  يسنگ قرمز.خود را بشناسند نيبود تا صاحبان قاچاق مراجع ينشان نهايا.قرمز كم رنگ انتخاب شده بود

در توسط دو  قهيدق كيهم  ديشا هيثان 50نقشه را رد كردم بعد از گذشت  يدر ورود ريپرتاب كردم سپس از ز اطيبداخل ح

لباسها را از تن كدام  نيحاال ا.شونديظاهر م يانتظام يروين يمامور باز شد ابتدا جا خوردم اما از قبل گفته بودند كه افراد با لباسها

 .د رآوده و بتن خود كرده اند خدا داند يا چارهيمامور ب

به سمت .بود اطيساختمان بزرگتر در وسط ح كيو  شديم دهيا ددر انته ييبود اتاق و دستشو يبزرگ اطيكردم و وارد شدم ح سالم

خانم ) كوكب(جهيخد دهيژول يبا موها يباالپوش مشك يگريبلوچها د هيشدم داللها نشسته بودند دو نفر با لباس شب يياتاق راهنما

كه  يريآقا خزائل مرد مال.دمقرمز رنگ از خوردن آن لذت بر يو نعلب يا شهيداخل استكان ش وعمطب يچا.آورد يچا.دميرا هم د

 دميرا پرس شيكارها ليدل ديرسيبنظر م ياالتيخ يكم كرديم يبيحركات عج شديمحموله م نيصاحب ا كرديم يدر بروجرد زندگ

خارج شدن از آن  يداشتم تا از او بپرسم اما برا ياديسواالت ز.شوميحالت م نيدچار ا رميگيم ليرا تحو يهر وقت جنس:گفت

 .كردميم يلحظه شمار ييخانه كذا

در خانه  يتيمسائل امن ليرا به دل يديمد يساعتها.ديجوشيبود كه مرتب م يبخاطر بخار سماور ديآمد شا ياز خانه م ينمور يبو

 .ميو به سمت مقصد حركت كرد ميشد نيباالخره پس از گذشت چند ساعت همراه خزائل و مرد بلوچ سوار ماش ميگذراند جهيخد

 :بش مهين 3:20ساعت

 .لباس مرد بلوچ به ترس افتاده بود بتياز ه ايآرام بود گو اليروشن كردم ل گاريس

 .شديمحموله ها در آنجا انجام م ليتحو ميديبروجرد رس يدر تپه ها يريمس يو باالخره به قسمت انتها ميرفت يلومتريك چند

حوصله .بود يرزاق يآقا نباريتلفن همراهم زنگ زد ا.دمكر يدوباره درها را قفل مركز.ميشد ادهيپ نيهمه از ماش الياز ل ريغ به

 .امن است و تلفن را قطع كردم زيصحبت كردن نداشتم فقط به او گفتم همه چ

و  ميداديافتادند اگر جواب تلفن را نم يبه دلهره م انيچرا كه اطراف ميكرديتلفن همراه را خاموش م چوقتيه ديقرار نبا طبق

 .ختيانگ يرا بر م هيامن سيپل ديشك و ترد رويفرستادن نبفرستند و  رويممكن بود ن

و  كرديجلوه م ينيپوش و سنگ كيخزائل مرد ش يآقا.ميديبود و باالخره به مقصد رس اديز يگل يكه كلبه ها ميديرس يمحل به
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 .دميپوشيخود لباس م انيمنهم كه ظاهرا به من مثل مردان تهران همشهر

 نيفقط به ا ريما در آن سم اديو راه رفتن ز ميرفت نييباال و پا يكم ميهست يدولت يه ما از آدمهاك كردنديفكر م نانيكلبه نش اغلب

 نيدر ماش اليل.ميآمد نيمجددا به سمت ماش.كردينم ديما را تهد يكه خداوند شكر مسئله ا ميآنجا مطلع شو تيخاطر بود كه از امن

داروها مصرف كرد اما  نگونهيكودكان از ا يبرا ديبق مطالعات گذشته نباآرامبخش بر او موثر بود ط يروهابود اثر دا دهيخواب

 .نديشياند يجز هدف خود كه آنهم پول و ثروت است نم يزيمواد مخدر و كودك به چ انيقاچاقچ

م به چش يگريد زيچ ايكردن محموله ها مامور شده بودند شخص  يخال يكه فقط دو مرد از قبل آنهم برا يمحله قلعه مرغ در

 .خوردينم

كه دود شدن فرزندان  كردميرا مجسم م يآمدن هر بسته چهره مادران نييبا پا شديم يخال كيبه  كيبسته ها  ليمحل تحو در

 .كردنديرا حس م شانيو پرپر شدن بچه ها رنديرا بگ شانيبچه ها يجلو توانستندينم چگونهيو ه دنديديخود را مقابل چشم خود م

 ادياعت ليبه دل ييزناشو يخود در آمده اند اما پس از چند ماه زندگ يو ارزو به عقد زوجها ديكه با ام دميديرا م يهمسران چهره

 .را انتخاب كنند ييجدا ريتا هر چه زودتر مس گذارنديرا بر سر خود م يحكومت يهمسر دادگاهها

رد بلوچ و لحن كالم او مرا به ادامه كار خود مصمم بودم اما چهره م يعصب يفساد بودم كم نيبار نبود كه من عامل ا نياول نكهيا اما

با سقف  ميبود ستادهيكه ا يامن بود در همان محل اريبس شيجا.شد يخال نيمحموله ها از ماش قهيدق 35پس از گذشت .كرديتر م

 .شد يمحموله ها مخف نيزم ريقرار گرفته بود با فاصله دو پله تا ز نيكف زم يكه بر رو يفلز

 :حصب 4:10ساعت

 .شكستيرا م يدهشتناك قلعه مرغ طيسكوت مح واناتيزوزه ح يبود و فقط صدا كيجا سرد و تار همه

چرا كه  رفتميشده بودم اما با خود كلنجار م يسر دهم دوباره دچار بحران عصب يخنده مستانه ا خواستميداشتم م يبد احساس

از بابت آن طفره  يحت ديبكاهند و شا شديم دميمحموله عا نيكه از فروش ا يتا سهم شدينقطه ضعف از من سبب م نيكوچكتر

 .بروند

 

****** 
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عقب به خواب رفته بود  يكه در صندل اليدر عقب نشسته بودند ل اليآقا خزائل در جلو و مرد بلوچ و ل.ميشد نيسوار ماش يهمگ

 .ما رد و بدل نشد چكداميه نيب يصحبت چيه نيدر ماش.ميحركت كرد جهيداشت به سمت خانه خد يچهره معصوم و درمانده ا

 :بامداد 5:15ساعت

سفر  ياز اسكناس بودم تا برا يفقط منتظر سامسونت.ميديكرده بود وارد كوچه و باالخره به منزل رس دنيبرف شروع به بار مجددا

 .ميشد ادهيپ نياز ماش اليرا پارك كردم و من و خزائل و ل نيماش.خود را آماده كنم

چك و چانه  نباريو باالخره خدا را شكر كه ا.شديم دميتومان عا ونيليم 90بسته بودم حدود  يبا اشنر المانكه  يقرار داد طبق

از خانه  دميكه با اكراه آن را نوش ياستكان چا كيپس از صرف .كردميم افتيدر يمسافرت يهمه را به صورت نقد و چكها.نبود

 افتينگشتم و پولم را تمام و كمال در يشكر كردم كه دچار مخمصه ااسمان گرفتم و  بهخارج شدم در همان لحظه دستم را 

 ينزنم و بخاطر گذشته ها يدست به عمل زشت گريگرفتم د ميشد و از آن لحظه بود كه تصم ياشك شوق از چشمانم جار.نمودم

 يآرام و بدون دغدغه ا يدگواقع نشود و زن ديمورد تهد.كه چقدر خوب است انسان دچار بحران نگردد دميفهم.توبه كنم نميننگ

بود  كيهنوز هوا تار.ننديبياعمالشان را م جهيكه گهنكاران نت نديگويها ممكن بود؟پس چرا م يسادگ نيبه هم اياما آ.داشته باشد

ن روشن نشد يبا زدن چند استارت پشت هم ماش.تهران شوم يشدم تا راه نيپلك بر هم بگذارم سوار ماش يبدون آنكه لحظه ا

نكند  كردميشوم را نداشتم چون فكر م جهيمجددا وارد خانه خد نكهيجرات ا قتيحق كردم؟بهيم ديبود چه با بيعج ميراب يليخ

 يگل يكه در كلبه ها ييسطل آبجوش از همان آدمها كي ديبخاطرم رس يفكر.مقدارش را كمتر كنند اي رنديكه پولم را از من بگ

 يرا ط ريآهسته آهسته مس.پولم را از دست بدهم خواستميوجه نم چين به هچو رميبگ كردنديم يكوچه زندگ يكه درانتها

 يكم.كرديم هيو به شدت گر كرديم يتابيبچه ب.آمد رونيب يگل يدر آغوشش بود از خانه ا يبا قد بلند كه كودك يخانم.كردم

 گريقسم بخورم د توانميبود؟م يوجودچه م گرياو د!عجبا يوا.گرفتميآب گرم م يبهانه بود تا از او مقدار نيجلوتر رفتم بهتر

 يروسر كي ريبه رنگ طال از ز شيرنگارنگ موها يپولكها.لر بود ريلباسش از عشا!بودم دهيند يخاك ارهيس نياز او در ا باتريز

 .آمده بود رونيب يرنگ

 .جواب داد ياش شده بودم باز هم جلوتر رفتم سالم كردم با لهجه گرم لر فتهيش

 .سالم-
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 ايگرسنه اش بود  ايكودك برهنه بود  يپا.كرديكه داشت بچه خود را آرام م يريعشا يايگرفته بود با حجب و ح نييرا پا سرش

انتخاب كنم  شيبايچشمان ز يبرا توانستمينم عتيطب نياز ا يرنگ چيه.شدم رهيبه چشمانش خ.كرده بود سيخودش را خ

 .يغزال وحش كيچشمان  يوانه و به درشتپر كي بالبه رنگ  ديشا...ايزرد  ايسبز بود  دانستمينم

 .شوديروشن نم نميماش خواستميسطل آب گرم م كيخواهر -

 .ها شباهت داشت يبه جنوب شتريبد نبود اما ب افهيآمد از نظر ق رونياش ب يمن شوهر زن از كله گل يصدا دنيشن با

 ؟يخواهيچه م نجايا-

 .زميبر يباطر يرو خواستميسطل اب گرم م كي.مال من است ينيبيكه م نيآن ماش شهيروشن نم نميبرادر من مسافر هستم ماش-

 .مزاحم باشم كي توانميمتوجه شد كه نم متميگران ق ليچهره من و اتوموب دنيبا د مرد

 .بهتر تماشا كنم كيتا مرد به داخل برود و بتونم همسرش را از نزد كردميم يشمار لحظه

 .داخل كلبه اش رفت و از ما جدا شد زد و همراه كودكش به يحيلبخند مل خانم

 يكرد پسر محجوب و خونگرم يمرا همراه نيآنهمه اب را از كجا آورد تا كنار ماش دانميبه دست من داد نم يسطل آب گرم مرد

 .بود

 .همچنان خاموش بود نينشد ماش يخبر چياما ه ختمير يباطر يرا باال زدم و اب سلط را ارام آرام رو نيماش كاپوت

 .رفتم يداخل خانه گل رگاهيهنوز در خواب بود به اصرار مرد لر تا روشن شدن هوا و باز شدن تعم اليل

 .فرستاد كردنديم يدر آنجا زندگ انشياز آشنا گريد يكيكه مادر و  يهمسرش را به اتاق بغل مرد

را انتخاب  يزندگ نگونهيچرا او ا!م؟ديديكند؟خداوندا چه م يزندگ نجايدر ا توانستيچگونه م ييبايز نيزن به ا ييبانو نيچن

 نهاياز ا شتريب يليبود خ بايحد ز نينكبت بار را تحمل كند حق او كه تا ا يزندگ نيدر آمد كه ا يريمرد فق يكرد؟چرا به همسر

 يهادر درون با خودم نقشه  يبا مرد لر هم صحبت شدم ول.كرديبلند با من صحبت م يبا صدا ناز درو يكس كردمياحساس م.بود

با همسرش او را به خارج از كشور  يياندازم پس از آشنا يمرد راه م نيو رفاقت را با ا يبا خود گفتم طرح دوست.دميكشيم يطانيش

 .برميم

 .كردمياو گوش م يدقت به حرفها با
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 ست؟ياسمت چ-

 .يجانعل:جواب داد يلر ظيلهجه غل با

 ست؟ياسم پسرت چ-

 .بچه ام دختر است-

 .دخدا نگهدارش باش-

 .ديزنده باش-

 ست؟يشغلت چ يآقا جانعل-

 .شبان-

 ؟يچند تا گوسفند دار-

 .زن و بچه با دو تا گوسفند دارم كيو  ريمادر پ كيبا  يخانه گل نيفقط ا ايمال ارباب از مال دن هيبق.دو تا مال خودمه-

 ؟يهست يراض-

 .خورميكه مال حرام نم كنميخدا را شكر م-

 ديشا.همسرش برود شيمرا تنها گذاشت تا پ يلحظه ا يجانعل.ديرسياو همچنان به گوش م يصدا يغلاز اتاق ب كرديم يتابيب بچه

 طانياما چه كنم كه ش.يدارند نه من و امثال من شهر ييرا مردم روستا متيكه صفا و صم يبچه اش را آرام كند به راست توانستيم

 .او را از خود دور كنم توانستميدر وجودم النه كرده و نم

را  نيكه تمام با وصله كف زم يانداز رياش نخ نما شده بود و به ز هيكه رو ييبه بالشها دنديخوابيآن م يكه رو يپاره ا يتشكها به

 .پوشانده بود نگاه كردم

 .شديم دهيد يدر گوشه ا متيارزانق يزوج در قاب نياز ا يكوچك عكس

دشمن همان  نيشوم و ا يطانيو دچار جنون ش نميدر مقابل خود بب را اتيواقع نيتا ا كنديم يبا من دشمن يكس كردميم احساس

 .ميگويبود كه از آن سخن م يانتقام

شكار  يرا برا يابتدا راه دوست خواستميچرا كه م.زدم كه حاال زود است بيباز به خودم نه يول رميبگ يواشكيعكس را  خواستميم
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 .زن باز كنم نيا

 يكرده بودم عذرخواه جادياو مزاحمت ا يبرا نكهياز ا.شك كند يدون آنكه مرد ذره ادر چادر نشستم ب نيآرام و مت اريبس

 .شدياما نم.آن مرد را از پا در آورم تا صاحب آن زن شوم خواستيدلم م.شده بودم يبيدچار حسادت عج.كردم

. كردم دايپ يمردانه ا افهيردم قبلندتر شده بود، احساس ك شمير. كردم يبود به خود نگاه نيزم يرو ميكه روبه رو يا نهيآ در

 ممكن بود ان بانو هم به من فكر كند؟ يعني

 .دانستم ياسم ان زن را م ديبا

 صبح 5:50 ساعت

همراه مرد بر سر  ،يرمحليپن ر،يسرش ،ينان تنور ،ياماده كرده بود كره گوسفند يهوا روشن شده بود، مادر صبحانه محل بايتقر

 .ديچند لقمه را به فرزندتان بده نيكرد كه ا ياداوري ييمرد روستا. نبودم اليل ادياصال به . دمخور يسفره نشستم، صبحانه كامل

 .زودتر روشن بشود نميماش ديفقط دعا كن دم،يخر شيراه برا نيممنونم، ب -

 .نگردد يمتوجه مسئله مشكوك يكردم تا جانعل يردگم م ديبود با ونيزنگ زد، دوباره هما ليموبا

 كيمكان كيو  رگاهيتعم ميرو يهستم، االن م يجانعل يساعت است كه مهمان اقا نيشه، چند يروشن نم نين، ماشجا ونيهما -

 .لندهور را درست كند نيتا ا مياور يم

 ؟يسام حواست راجمع كن، من هنوز با خزائل صحبت نكردم، سهمت را گرفت -

 .همه پولش را داده ام. دميكفشم را خر. راحت باشه التيخ -

 .بود انيباند ما قاچاقچ نيرمز صحبت ب نيا

 .ايخوب خودت را لو نده، هر چه زودتر ب يليخ -

 .يكه به فكرم هست يمرس -

 دختره كجاست؟ -

كه بچه  امدميبچه رو با من به مسافرت نفرسته، من امدم حال خواهرم رو بپرسم، ن نيا گهيبه مادرش بگم د ديبا ده،يخواب ايكامل -

 !نگه دارم
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 ؟يندار يخوب، كار يليخ -

 .قربانت -

 نيماش ميساعت و ن كيباالخره پس از گذشت  م،يديرس يكيبه مكان. داد يما گوش م يهمچنان ارام به صحبت ها يجانعل يطفلك

 .روشن شد

دوباره از خانواده اش،  يو قدردان يشمردم تا به بهانه خداحافظ متياش رفت و من هم فرصت را غن يبه خانه گل يلحظه ا يجانعل

 .ندازميبه همسرش ب يزينگاه هوس انگ

 .سپاسگزارم تينها ياز محبت ب. شوم يخوب داداش من با اجازه ات، مرخص م -

 .دميرا بوس صورتش

 .لطفا مادرت را هم صدا كن ازش تشكر كنم -

 .ديكنم اقا اتا خجالتم نده يخواهش م -

 .كرد يم مياقا اتا صدا ليدل نياو مشكل بود و به هم يام برا يكردن نام خانوادگ يهج

 .به زن انداختم، از او هم تشكر كردم قيعم ينگاه. امدند رونيب ياز خانه گل شيبايو عروس ز مادر

خواست او را به من عطا كند تا من احساس  يخداوند م ديدر چشمانم منعكس شد و شا نيرياز ش ييدختر كه بود، نما نيا ايخدا

 .او را از دست داده ام ايو  نميب يرا نم نيرينكنم ش

شانه  ياش بر رو يمشك ريحر ريكه از ز ييزد، چشمان درشت و سبز و زردش، موها يم ييكه به خرما شيبايابروان ز رنگ

 .قرمز ييكوچك با لبها يبرجسته و گل انداخته، دهان يكوچك، گونه ها ينيب خته،ير شيها

 :گفتم يزدم و با مهربان يشانه جانعلبه  ياز احساسم را بروز بدهم دست يانكه ذره ا بدون

 .ريتماس بگ يبا من داشت ياگر كار. شماره تلفن همراه من است نيا -

 اتا؟ يچطور مگه اقا -

توانم  يكنم، م يشركت كار م كيمن در  ،ييايب رونيسخت ب تيوضع نيتا از ا يريدرتهران كار بگ ياگر خواست ،يطور نيهم -

 .كنم يم هيخانه هم ته تانيمن برا ا،يمادرت به تهران ب يخانواده ات حت دست و پا كنم، با يكار تيبرا
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 .اقا ديشما لطف دار -

 .خواهم جبران كنم يمن هم م ،يدهم، شما لطف كرد يعكس العمل نشان م گران،ينه من لطف ندارم، من در قبال كار د -

كردم، به  ياز انها خداحافظ. شدم نيانها گذاشتم و سوار ماش از كنار لكسير اريبس يشماره تلفن را گرفت و با چهره ا يخوشحال با

 .سفر كرد يمرا راه نيسطل اب به پشت ماش ختنيبا ر يزن كول. نگاه كردم نهيا

سطل اب بپاشد،  بهيمرد غر يتا مرا برا دميد ينم يليچرا كه دل. احساس كردم او هم مرا دوست دارد. شناختم يسر از پا نم گريد

 .وباره به ان شهر برگردمتا طبق سنت د

 داريب اليچرا ل. كردم يان به خود امدم و به عقب نگاه كي. دور يلياز انها دور شدم خ. بود مانهيزد، لبخند مهربان و صم يم لبخند

 .دمياز او ند يحركت چيتا االن ه شبيزند؟ اصال از د يشود؟ چرا حرف نم ينم

 ينم دم،يكش اديفر. سال به خواب رفته بود انيسال ايگو دم،يبه سرش كش يدست. دندا يزدم، جواب شيرا متوقف كردم، صدا نيماش

شد و  ينم دهيشن ييصدا چياش چسباندم، ه نهيصورتم را به قفسه س. عقب رفتم، دستانش سرد و خشك بود يدانم چگونه به صندل

 .گريد يقربان كي نيا ايخدا

 !شود؟ يقربان ديطفل معصوم با نيه خود گفتم كه چرا اافتادم و ب هيو به گر دميكش ياديبلند فر يصدا با

چه  نيا ايكدوك بده تا نفس بكشه، خدا نيبه ا ييروين ،يشنو يما را م يو صدا يتو وجود دار نديگو يكه م يقدرت يا! خداوندا

 د؟يا ياست كه بر سر من م ييبالها

 .در اغوش نگرفته بودم نيچن نيوقت فرزند خودم را ا چيه ديو در آغوش فشردم، شا دميرا بوس اليل

 م؟يبگو ديمشكوك شوند چه با سهايراه، پل انياگر در م ايخدا. را مه گرفته بود اسمان

 گفتم؟ يم ديچه با دميترس يدكتر ببرم، اما م كيخواست كه او را نزد  يرفتم، دلم م يخودم كلنجار م با

به  يهوشيبچه بعد از چند ساعت ب نيكند، اما چرا ا يتا ده ساعت اثر م يهوشيب يبه او داده ام؟ اما دارو يهوشيب يدارو يچ يبرا

 امده؟يهوش ن

 يم گرانيبود كه در حق د ييها انتيبه خاطر قساوت قلبم بود، به خاطر خ نيدانستم ا يم نيقيبود، به  يارياتفاقات بد ب نيا همه

 .به هدف سام اتابك دنيرس يكردم فقط برا
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 8:10 ساعت

كس باور  چيبودم، اما ه دهيكودك شش ساله را ند كيصحنه مرگ  چگاهيه. خواباندم نيزم يرا بر رو اليل يابانيب يپشت تپه ا در

 .را مرتكب نشدم يبار من جرم نيكند كه ا ينم

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

 .تلخ تيبود و در واقع نيريش ايرو كه در دميشياند يم يزيروشن كردم، به سامسونت پولها فكر كردم، به چ يگاريس

اش و نه همسر ساده  رخوارهيفقط او، نه فرزند ش. كه شده او را به دست اورم يخواستم به هر نحو يكه م دميشياند يم يزن به

 او لحظه دنيد يشش ساله و مادرش كه برا ياليل نيمراسم تدف. شده بودم يوحشتناك يدچار كابوسها يدر هنگام رانندگ. لوحش

باالخهر مادرش  نهايجدا از ا. رديكرد از او بگ يم هيتهران ته يها ابانيچسب زخم در خ وشكه از فر ييكرد تا پولها يم يشمار

 .كرد هيبود نه ماه او را در وجودش ژرورش داد و از خون خود او را تغذ

خوب بشود من فقط به خاطر  ديشده باشد شا هوشيبه عالوه ممكن است فقط ب. دارو را من به او ندادم يحت. من كه او را نشكتم اما

 يچهره اسپهبد پسر شانزده سال ام در مقابل چشمانم مجسم م. زدم يبا خودم حرف م. راه او را با خود به بروجرد اوردم نتيام

 .زدير يكنان اشك م يمادرش زار يو برا ازداند يمن تف م يشد كه بر رو

 ....سامسونت دوباره به خود امدم و فيگاه كردن به كبا ن. و خسته كننده بود كنواختي جاد

×××××× × ××××××××××××××××××××××××× 

 18:40 ساعت

كردم همه جرائم قتلها و  يداد احساس م يشلوغ تهران به من ارامش م طيواقعا كه مح دميبه تهران رس يخطر چيه بدون

 يرا در ذهنم پرورش م يما چه احمق بودم و چه افكار احمقانه اشود ا يم يمخف اهويهمه ه نيا انيهمه در م يابانيخ يتجاوزها

 .اندازد يو او را به دام قانون م رديگ يخون مقتول قاتل را م هينام يروين قاتيهمه تحق نيجدا از ا. دادم

 زيانها ن دياگاه شوند شارفتم تا اشتر و چند تن از كارمندانش از وجود پولها  ونينشان دادن سامسونت پولها به خانه هما يبرا ابتدا

 .بردند يمانند من از شمارش اسكناسها لذت م

 .دادم حيسراغ بچه ها را گرفتند توض دميرس يم ونيهالك شده بودم به خانه هما يگرسنگ از
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 .كردند و باعث رعب و ترسم شدند ديحق به جانب مرا تهد يا افهيكه در انجا حضور داشتند با ق يافراد همه

 ؟يده يجواب مادرش را چه م ؟يبچه را كشت هي يحترا نيبه هم -

من به خاطر . زنده ايكه مرده باشد  ستيدر ضمن معلوم ن. نداشتم يمن كه با او كار. ديكرد قيتزر يهوشيب يشما دارو! من؟ -

 .شك نكردن مامورها او را در تپه رها كردم

 ستادهيكه در كنارش ا يانيبه او حمله كنم چهره قاچاقچ خواستم يم. شدم يم وانهيبه صورتم زد داشتم د يمحكم يليس اشتر

 .نشان دهم يشد كه عكس العمل يم نيبودند مانع از ا

قاچاق بچه حدوداً  متيچون از ق اورميب رونيب نيشد سامسونت پولها را از داخل ماش نيقرار بر ا يپس از مشجرات طوالن باالخره

شگرد  كي نيو ا! شد دميتومان عا ونيليمبلغ داده شده به من كم كردند و حدودا چهل ماز . بردند يتومان استفاده م ونيليپنجاه م

 .بود ينالما فياز اشتر كث گريد

 .من به خانه ام فرستاد بيطبق روال هر روز سه نفر را در تعق. امدم رونياز خانه ب. رفتم يكلنجار م دينبا

 يمبارزه م ديباالخره با يول. ت و امدم تلفن همراه همه تحت كنترل بودرف ريگرفتار شده بودم تلفن خانه ام مس يبيدام عج در

 .كردم

///////////////////////// 

 شب 6:30 ساعت

 يانقدر مشغله فكر. برده بودم ادياو را از  ينمود به كل يم يتاب يكرد و از امدن من ب يپارس م يرا باز كردم هپ نگيژارك در

 نيباالخره كنار رفت ماش دميبه سرش كش يدست. كردم يفكر م يه هزاران گونه مسائل جز هپساعت ب 24 نيداشتم كه در طول ا

 .بودند با زدن چراغ از كنار خانه ام گذشتند بميبستم گاالنت افراد اشتر كه در تعق يدر را م يگذاشتم وقت نگيرا داخل ژارك

چراغ هال را . ر تهران حكمفرما بود داخل خانه شدمد يديشد يسرما. گذاشت از كنارش رد شوم ينم يهپ دميكش يقيعم نفس

و به زن  دميتخت خوابم دراز كش يرو. به اتاق خوابم رفتم. را هم روشن كردم نهيشوم. بود نيخانه سرد و غمگ. روشن كردم

پول نقد  ونيلياز دست دادن پنجاه م. ميدانم چه بگو ينم ،يبه ان چشمان وحش ،يريعشا ياي، به ح شييبايفكر كردم به ز يكول

 يصبر م دينشان دهم، با يتوانستم عكس العمل يمرا خاموش كرده بود، نم يبود، زن كول يسخت اريمعامله بزرگ كار بس نيدر ا
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 يبه سوگند و ان يفكر كردم لحظه ا نيريبه ش يلحظه ا. خواستم به دست اورم يرا كه م يزيكردم تا ان چ ياستقامت م ديكردم با

 حياو را به من ترج يدانستم با بودن اسپهبد، زن كول يكردم افكارم را از خود دور كنم چون م يم ياتابك، سعبه ژسرم اسپهبد 

 ستيب ديكه شا يمن هن. با هم مناسب تر بودند يو هم از نظر سن. برخوردار بود يخاص تي، چرا كه چهره اسپهبد از معصوم داديم

افتادم كه  يان سطل اب اديبه . شكار كنم يتوانم او را به راحت يپس م. وجود نداشت ياالن كه اسپهبد يول. سال از او بزرگتر بودم

غول  يناسورهايجانوران خزند، دا يوحش واناتيح دم،يد يرا مقابل چشمانم م يبيموجودات عج. بود ختهير نيبر پشت سر ماش

 يرا م يشكار يسگها. دادند يازردند، و روحم را شكنجه م يكه انها همه مرا م ياالتيچه خ يبودند ول االتيهمه در خ اام كر،يپ

 .بلعند يرا با دندان م ميكنند و همچون الشخورها روده ها يكه بدنم را تكه تكه م دميد

را روشن كردم تا فنجان  يكتر. به اشپزخانه رفتم. خود را ازاد كنم يكردم به گونه ا يبه سراغم امد، سع يروان يناراحت دوباره

همچنان  واناتيشد ، ح يتوهم از من جدا نم. كردم يكنار اشپزخانه نشستم و به بارش برف نگاه م يصندل يبر رو. نوشمب يچا

 ييرفتم تا هوا اطيرا در دست خود نگاه دارم، به ح گاريتوانستم س ينم د،يكردم، دستم لرز شنرو گاريس. مقابل چشمانم بودند

 ايشدم و  يم روزيمن پ ايخود مبارزه كنم،  يماريخواستم با ب يم. كردم ين قرص امتناع متوانستم از خورد يبخورم، تا انجا كه م

 .زيانگ اليروح خ

دانست من به خاطر  ياو م. برخورداند يخاص يروياز ن واناتيمانده بود ، اخر ح رهيبه چشمان من خ يقيدقا ديبه كنار امد ، شا يهپ

چون امكان . ديدرختان سرو رس يكيرفت تا به نزد رونياز در ب. عقب رفت و من به جلوارام ارام به . كنم يچه به چشمانش نگاه م

 يبا نشان دادن گوشت و هر خوراك. آمد ينم اورميخانه را باز كردم تا او را به داخل ب يدر ورود ندداشت رهگذران متوجه شو

 .گرداند يبرم ياز من رو گريد

 ينم د،يكش يم يدردناك يندك را روشن كردم و مقابل چشمانش گرفتم، زوزه هابه داخل امدم ف متيشده بودم با مال يعصب

 يروياز ن واناتيگفتند ح يم نكهيتعجب كردم از ا. گذاشته بود نيزم يسرش را رو يچگونه او را از پا دراورم ، به ارام ديدانستم با

 چيه. بود، فشار دادم نيزم يد سرش را كه بر روسوخت، با لگ يم شيدلم برا د؟يترس يم نگونهيپس چرا ا. بهره اند يعقل ب

 .......يافتادم، فكر شكنجه هپ يزن كول اديبه . نشان نداد يعكس العمل

حوصله اش را .فكر كردم سوگند است يآن كرديصحبت نم يتلفن زنگ زد كس.بردم اطياو را به ح.رفت رونيسرم ب از
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اش به  يمردانه و اصالت خانواده گ يايح اديب تشيو انسان تيمظلوم اديب.افتادمپدر مرحومم  اديبه  دميكش زيتلفن را از پر.نداشتم

 يو عقده ها يروح يها يجز ناراحت يزياش كرد چ يوانيح زيغرا يهمه ما را فدا كه يمادرم فكر كردم به مادر نامهربانم كس

 .ميديمحبت مادرانه از او ند يرا بجا يروان

اب شد  خشيگذاشتم تا  ويكرويآن را در ما يآوردم چند لحظه ا رونيب زريكه شده از فردم كردم مرغ ت يچا ديآب جوش يكتر

صدا را  يوقت ديرسيشلوغ بنظر م اريبس طيمح.تلفن همراهم زنگ زد آب را بستم و تلفن را جواب دادم.اب گرفتم ريبعد آن را ز

 .رنديگيمتوجه شدم از مخابرات تماس م دنيشن

 .ت كندصحب 4 نيلحظه كاب كيالو -

 .بله-

 .سالم آقا اتا-

 .دميرا شن يجانعل يداشتم چقدر خوشحال بودم كه صدا يدر آن لحظه چه احساس دانستينم چكسيه

 حالت چطوره؟ يسالم آقا جانعل-

 نه؟ اي ديديخوبم زنگ زدم كه مطمئن شوم راحت رس-

 دستت درد نكنه راحت آمدم خانواده ت خوبند؟-

 .و دست بوسند رسوننديسالم م-

 .ستين حيصح نكارياصال ا دانستميشوم اما م ايداشتم از حال همسرش جو دوست

 .كنميمن كمكت م ايبه تهران ب يخواست يزيو چ يداشت ياگر كار يآقا جانعل-

 .ندازميكه شما را به زحمت ب نميآقا اتا من كوچكتر از ا-

 .تعارف نكن برار-

 !د؟يديبدانم سالم رس خواستمياالن م زنميمن باز هم به شما زنگ م:سر داد و گفت يآرام خنده

 .دميآره جانم راحت رس-

 .رميگيوقتتان را نم ديدخترتان را ببوس-
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 .را گذاشتم يجوابش را دادم و گوش يكرد به ارام يافتادم خداحافظ اليبه فكر ل يكردم آن تشكر

زمزمه  يلب آواز ريهم برنج شستم ز يكم.تماجاق گاز گذاش يتابه بر رو يدر ماه يبه آشپزخانه آمدم مرغ به آرام دوباره

نبود .اعصابم به شدت ناراحت شده بود.خفه كردم كرديراه باز م ميرا كه داشت از داخل گلو يچشمانم را بهم فشردم بغض كردميم

 .كودك دوره گرد شش ساله اليو اسپهبد مرگ ل نيريش

 .شد گران تمام خواهد ميگزارش آن در روزنامه ها چاپ شود برا اگر

 .با من قهر كرده است يهپ دميبرف افتاده بود فهم يشده بود روزنامه كنار در رو يدر النه خود مخف يرفتم هپ اطيح به

 .او االن بود هيتنب يزمان برا نيبهتر

رتش فشار آن را به صو يها لهيم يبرداشتم از ال نيرزميرا از ز يبود قفل كردم چوب بزرگ لهيم لهيالنه اش را كه به صورت م در

 رسدياطراف م يزوزه اش به خانه ها ياحساس كردم صدا بردميشده بود و من لذت م يچوب را به دهانش فرو بردم كفر.دادم

 .ديخواب نيناله كرد و به زم ديپر رونياز چشمش ب ياب دادمچوب را با فشار به چشم راستش فشار 

 .انداختم يادث روزنامه نگاهشدم به داخل خانه آمدم دستم را شستم و به صفحه حو آرام

 .متوجه شدن صاحبخانه افراد او را به قتل رساندند ليعلت قتل فقط سرقت از خانه بود به دل خواندميگزارشها را م يتند به

 :گريد گزارش

 :كانادا

 .جا داد زرياو را تكه تكه كرد و در فر.ساله مادربزرگ خود را با كارد آشپزخانه كشت 14 نوه

 .سر دادم تلفن همراه زنگ زد جواب دادم يبلند خنده

 .يلمسازيف شكرت

 .ديكن نيتمر يآنجا هستم كم 9فردا ساعت -

 كيكه پشت  يآن ورقه را طبق معمول تا كردم و د رانبار.خورديدر صفحه حوادث روزنامه به چشم نم يخبر جالب توجه گريد

 .قرار دادم گريد يها صفحات حوادث روزنامه ياتاق در گوشه ساختمان قرار داشت بر رو

 :شب 10 ساعت



 

 

كتابخانه نودهشتيا   ركسانا حسيني  –بيددرختزير                               

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٣٣

در آسمان  يانداختم آسمان صاف شده بود و ستاره ها بخوب ينگاه رونياز پشت پنجره به ب پختيتابه آرام آرام م يدر ماه مرغ

 .منظره حالم را بهتر كرد نيا دنيد.شدنديم دهيد

 يبه عشق زن كول خواستميم.به سمت هال آمدم ينيريش و يچا يهمراه با فنجان.ديدم كش يفر را كم كردم برنج هم به آرام شعله

 .بنوازم ولونيو

 :شب 10:20 ساعت

تمام بدنم گرم شده بود .نوازميم ياحقيدر حد  كردميشروع به نواختن كردم احساس م.چانه ام گذاشتم  ريمخصوص را ز دستمال

زنانه  يو او طناز نوازميم شيكنار من نشسته و من براكه د ر دميديرا م يزن كول.دميديو اسپهبد را مقابل چشمانم م نيريچهره ش

 .گذارديم شيبه نما مياش را برا

 .نواختم ولونيو يكساعتيشدم حدود  دوارميام يبه زندگ يكم

 :شب 11:30ساعت

 ياسيبرنامه جنگ س.اپن آشپزخانه قرار داشت روشن كردم يكه بر رو يكوچك ونيزيتلو.صرف شام به آشپزخانه رفتم يبرا

حوصله عذاب وجدان نداشتم اصال دلم .شديقاچاق م يمربوط به محموله ها بايتقر يينمايس لميآن كانال ف ياخبار ورزش گريال دكان

كه در آشپزخانه بود  يكاست مورد عالقه ام را در ضبط صوت.را خاموش كردم ونيزيلوموارد فكر بكنم ت نيكه در ا خواستينم

 خواستميم.گرم شوم يرا با غذا خوردم تا حساب ريماء الشع وانيل كي.رف شام مشغول شدمبه ص يرانيا ليگذاشتم و با آواز اص

 .واداشت هيمرا به گر انيآواز شجر.شب را بدن دغدغه خاطر و با ارامش به صبح برسانم

حالم كامال  كردميغم را دوست داشتم و حس م نيو ا داديبمن م ينيريمخصوصا در دستگاه شور غم ش يرانيا ليآواز اص معموال

 .است يعيطب

 :12:15ساعت

كه مانده بود از همان  يياز غذا يرفتم مقدار اطيبه ح.شدم مانيانجام داده بودم پش ينسبت به هپ يبيامشب خشونت عج نكهيا از

كه  يعمل زشت و وحشتناك نياز ا.گرفته بود يچشم سمت راستش شكل بد.چشمش باز بود كيفقط .بردم شيبرنج و مرغ برا

سگ چه .كردميكه هنوز نوازشش م گذشتيم يساعت مين ديرا باز گذاشتم شا اشدر النه .م دادم سخت آزرده خاطر شدمانجا
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من دوباره او را  ديشا كرديكه احساس م يرا به گونه ا شيبود دستها نييسرش پا كردياصال لجاجت نم يهپ.است ييباوفا وانيح

من واقعا جنون دارم؟از خوردن  ايآ دهديبمن دست م يحاالت نيچن يچرا گاه كه كردميخودم را سرزنش م.كرده بود يمخف زنميم

 .و داخل خانه شدم دميبر سرش كش يكه مقابلش گذاشتم امتناع كرد دست ييغذا

حالتها  نيا گريد ديشا.روانپزشك بروم تا معالجه ام كند كينزد  يينمايگرفتم فردا بعدازظهر پس از بازگشت از شركت س ميتصم

 يلبخندها يماندن اديب ييبايحركاتش ز خواستمينبود م يكاف ميعكس او برا دنيافتادم د نيريش اديمجددا ب.اشته باشمرا ند

 .زنده مشاهده كنم يمعصومانه همه را به گونه ا

 .گذاشتم ويديدر و ميمراسم سالگرد ازدواج در كنار اسپهبد ضبط كرده بود يبرا شيكه چند سال پ ييويديو لميف

و دوستان  لهايدر مراسم سالگرد ازدواجمان تمام مهمانها از فام.آمده بود شيپ اناتيهمه جر نيبود كه ا روزيد نيانگار هم ايخدا

 .ماريخواهر ب كينداشتم جز  يمهمان نيرا در ا چكسيبودند و من ه نيريش

در .شدميتك تك افراد ناراحت م دنيداز  يداشت ول يتازگ يبودم و باز هم برا دهيصحنه ها را پس از گذشت بارها د نيا همه

چهره .دادم نيريدرشت بود به ش ينهاياز جواهر با نگ يسالگرد ازدواجمان را كه ست كامل نيششم هيكه هد لميآن قسمت از ف

بستن  يچون كه برا.دانستميطرز بستن را به دور گردنش نم ديشا.زديدر چشمانش موج م يبياش را با دقت نگاه كردم ترس عج

 .گردنبند را به گردن دخترش محكم كرد نيريمعطل شده بودم و باالخره مادر ش يليگردنبند خ حلقه

 لميساعت از ف كي.كردمياش را حس م يشگيعطر هم يبو دميديوجودش را در خانه م.كترميكه از قبل هم به او نزد كردميم حس

 نيعمل را تا چند نيو ا گرداندميرا به عقب برم ريترل تصوآمد با دستگاه كن يو اسپهبد م نيريش ريرا تماشا كردم هر جا كه تصو

 .شدميخوشحال م دنشانياز د اريو بس.بار تكرار كردم

 :شب مهين 1:30ساعت

 .ميايبا اوضاع كنار ب يكجوريمجبور بودم .داشتم يحالت عصب گذشتيبا سرعت م زمان

كه فكر  دهيبمن دست م يحالت زنميرا م يهپ يوقت.نمدور و برم نبود كه شكنجه ك يگريچون شخص د.را باز شكنجه كردم يهپ

 .شهيراحت م ياعصابم كم كنميم

كه آن را روشن كردم  يياز ابتدا دميكش يگارياول س.كردميآماده م دنيخواب يخود را برا ديكم كم با.را روشن كردم ونيزيتلو
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نشستم و به  نهيآتش شوم يدر سكوت به تماشا.ودب يسرگرم كيكارها  نيتمام ا.مانده بود يدر دهانم باق لتريبه ف دنيتا رس

نشسته را داخل  ياز لباسها يسر كيبعد . كردميم يافكار سپر نيرا با ا يو اوقات خوش دميشياند يام م يستاره داستان عشق

 .را زدم تا شروع صبح لباسها حتما شسته خواهد شد نيدكمه ماش.انداختم ييلباسشو نيماش

 :بامداد 2 ساعت

بر لبم  يبخش تيلبخند رضا.به اسكناسها انداختم ينگاه.سامسونت را از داخل كمد در اوردم.م رفتم چراغ را روشن كردماتاق به

را داخل  فيك.بودند دهينقشه را كش نياما آنها از قبل ا.ديرسيمقدار به دست م نيزنده بود دو برابر ا اليفكر كردم اگر ل.نقش بست

رختخوابم را .زدم زيبا پر زيشارژ آماده كردم و طبق عادت لباسم را در آوردم و تلفن سالن را ن يكمد گذاشتم تلفن همراهم را برا

 .دميمرتب كردم و خواب

 :صبح 8 ساعت

 .ديدرخشيدر آسمان م يزدم تا نور وارد شود آسمان صاف بود و آفتاب قشنگ ياتاق را به كنار پرده

بودم به سمت تلفن  دهيكه پوش يامدن از حمام تلفن زنگ زد با حوله ا رونيگرفتم به محض ب يحمام رفتم دوش اب گرم به

 .مطمئن شوند خواستنديآمدن من به دفتر م يشركت بودند كه برا يبچه ها.رفتم

 .صبحانه آماده شد.كردم يدگيبه امور خانه رس يكم يتا جوش آمدن كتر.را روشن كردم يكتر.به آنها جواب دادم حوصلهيب

 :8:30ساعت

ظرفها را داخل .شدم يبود عصب يروشن كنم كه پاكت خال يگاريپس از صبحانه خواستم س.تمشك خوردم ين با كره و مربانا يكم

تنها عكس .دميبه سرش كش يدست.بود دهيهنوز در النه خواب يهپ.رفتن آماده شدم يو برا دميگذاشتم لباس پوش ييظرفشو

 بود؟ يسرزنش كاف اياما آ دمكريم شدر دل خود را سرزن.العملش تكان دادن دم بود

 :9:20ساعت

دستور صادر  طيو روشن كردن مح كيتار يو من فقط برا كردنديم يرل خود را باز يعال اريبچه ها بس.بود يپر كار اريبس روز

طرف شركت  كيتلفن شركت زنگ زد از .ختيريبار صحنه را كات كنم به هم نم نيآنكه چند ياعصابم برا گريد.كردميم

چون هدفم تمام  رفتمياما نپذ دادنديبابت آن م يكرد پول كالن شنهاديبه من پ يكاربا من كار نكرده بود  چوقتيكه ه اميپ يغاتيتبل
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 .بود ايفرنيآخر و سفر به زادگاهم كال لميكردن ف

 يذرخواهبه شركت ع دنيرس ريسالم كرد و از بابت د.وارد شد مهيپك سوگند سراس نيروشن كردم به محض زدن اول يگاريس

را بلوند كرده  شيرنگ موها.اورده بود رونيشال ب ريرا به سفارش من از ز شيموها.بتن كرده بود يپالتو پوست قشنگ.نمود

 .پوش بود كيش اريبس يمشك ريج نيبا پوت يمشك يمخمل شلوار.داديجلوه م شتريرنگ سنش را ب نيبنظرم ا.بود

هستم وگرنه  نجايخدا را شكر كه من ا:گفت يزيند با لبخند تمسخر آمسوگ.پشت خط نبود يكس.زنگ زد جواب دادم همراهم

 .يكرديبمن شك م

 .انداخت نيينگاهش كردم سرش را پا هيچند ثان ديشا

 .قشنگ شده تيرنگ موها-

 د؟يآ يخوشت م-

 .كنديم اديسنت را ز ياز رنگش بله ول-

 ند؟كيسنم را كم م يبپرسم چه رنگ توانميم سندهيكارگردان و نو يآقا-

 .دهديجلوه م يعيو هم سنت را طب ديآ يم شتريهم به صورتت ب رهيت يقهوه ا يرنگ مو يهست يخانم كوچولو چون گندم-

 .كنميامروز درستش م نيهم:ناز و كرشمه جواب داد با

 

****** 

 كرديم يرا باز يبدكاره ارل زن  لمنامهيف نياو در ا.بود دهينوبت به نقش سوگند رس.به روند خود ادامه داشت يلمبرداريف صحنه

 قيطر نيتا از ا داديم بيدختران را فر.كشاندياز جوانان را به فساد م ياريبه هدف خود بس دنيرس ياز سنگ داشت و برا يكه قلب

 سرشار از ياخمو چهره ا يصورت او را به گونه ا موريداشت و گر يديچهره پل ويسنار نياسوگند در .امرار معاش كند

 .دميشياند يگاه به او نم چيبود كه ه ليدل نيبه هم ديشا. كرده بود ميو خشم گر ظيغ

اخر مرا  لميدر دو ف يمنف ينقش ها نياما هم. بود يداشت دختر جذاب و بانمك لميكه در ف ينماند كه سوگند برخالف نقش ناگفته

 ييمن نسبت به خودش بو يتفاوت يدم تا از بكر ينم يخبر بود چرا كه كار يموضوع ب نياو از ا. احساس كرده بود ينسبت به او ب
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اكران شده بود  نمايژرده س يبر رو شيكه دو سال ژ يقبل لميالبته در ف. احساس بودم ينظر و ب ياما در كل نسبت به او ب. ببرد

است كه  يركا نيسوم لمنامهيف نينكته را ذكر كنم، ا نيفراموش كردم ا يراست. كرد ياز نظرم جلوه م يسوگند ، چهره بهتر

 .كند يم يسوگند با من همكار
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كردند و من كه كارگردان بودم و  يم فايرا ا ماريدر اتاق بسته شد، دكتر كوروش كه رل روانژزشك و اردالن نقش ب لمنامه،يف طبق

 .عوامل صحنه در اتاق ماندند

و رو كرد و سوال و جواب  ريز زيم يدكتر كاغذها را رو. شده بود يقرمز پررنگ و صورت به رنگ شيوارهايبود كه د يكوچك اتاق

 يم رشيدلگ يابر يو هوا ديا يخوشش م يافتاب يسوال و جوابها معلوم شد كه اردالن از هوا نيدر ا. شود ياغاز م ضيدكتر و مر

 .كند

 :دكتر

 ؟يخواب يم ييشبها با چه فكرها -

 .مختلف يفكرها -

 كند؟ يتو را خوشحال م يچه مسئله ا اي ؟ييزهايچه چ هيشب شتريخوب ب اريبس -

 .كند يمرا خوشحال م يافتاب يهوا -

 ؟يرا دوست دار يافتاب يحاال چرا هوا م،يخوب بگذر.. ييمن كه نگفتم چه هوا -

 .كند يرا روشن م زيهمه چ ديشود، خورش يم دهيواضح تر د زيهمه چ -

 چطور؟ يابر يهوا -

 .هوا را دوست نداشتم نيوقت ا چيه -
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 چرا؟ -

 كند؟ يم نيمرا غمگ يابر يهوا -

 !؟يكن يم هيو زار زار گر يشو يم كيشر ياستباط كنم كه در فصل زمستان تو هم با اسمان ابر نگونهيا تياز گفته ها ديبا يعني -

 :دهد يحوصله پاسخ م يكه ضعف دارد ب يبا حال اردالن

 .دهم در راهن يخوش يروزها -

 .باشد نطوريكه هم دوارميام -

 :تكان داد و گفت يسر مختصرا

 .دوارميام -

 ؟ينيب يشبها خواب م -

 :ديگو يكند و م يو احترام به دكتر نگاه م ميبا ب يبه گونه ا اردالن

 .دور كند قتيتا من را از حق رديگ يدستم را م ياكثر اوقات در خواب هستم كس -

 ست؟يچ قتيمنظور از حق -

 .نميب يكه م ييابهاخو -

 دارد؟ قتيحق تيخوابها ايا -

 :مكث يكم

 .و مرا از همه جا دور كند رديدستم را بگ ديايشوم تا خواب به سراغم ب يمنتظر م شهيهم -

 همه جا؟ -

قرمز و ( تاتاقتان اس يوارهايام را كه به رنگ د يعاطف يكنم و دردها داياز دست رفته ام را پ يروهايخواهم ن يبله همه جا، م -

 .رنگ كنم ياصال ب ايكم رنگ و ) پررنگ ينارنج

 .ديخواهد رس انيبه پا يزندگ ،يكن يكه تو م يكار نيبا ا زم،يخوب، اردالن عز -

 :پاسخ داد عجالتا
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 .حفظ كنم زيدارم تا خودم را ن يمن مردگان را در وجدان خود زنده نگه م. نه نه نه -

 :دهد يكند و ادامه م يخود اردالن نگاه م ماريبهت زده به ب يكوروش با چشمان دكتر

 .دمينشن يزياست اما من چ قتيحق يگفت ؟يحرف نزد تيتو از خوابها -

 د؟يكن يحقه باز ديخواه يم -

 .كنم يخود را مداوا م مارانيروان پزشك هستم و ب كينه من  -

 :تر كرد و گفت دهيچيموضوع را پ اردالن

 .كنم يقاط يپيروان پزشك ه كيشوم و خودم را با  چهيباز همه سال عمر نكردم كه نيمن ا -

 :ديگو يسر داد و م يكوروش خنده بلند دكتر

 است؟ يقيحق تيخوابها يپس به دروغ گفت -

با اردالن به  وياما دكتر خارج از متن سنار ديرس انيفاصله سكانس، مصاحبه دكتر با اردالن به پا نيدر ا يعنيبرگشت  ريتصو

 :د ادامه دادخو يصحبت ها

 :دكتر

 .و شما را از هر جا دور كند رديدستتان را بگ د،يايتا خوابها به سراغتان ب ديشو يمنتظر م شهيهم ديشما گفت -

نگردم با  ديشك و ترد هيسر دادم تا ما يخنده بلند. را عهده دار بودم انداخت وريسنار يبه من كه كارگردان ينگاه اردالن

 :گفتم يخونسرد

 .نامه كنم لميرا وارد ف يقشنگ يمتن ها ديشا. ادامه بده اردالن -

 .بدهم يدانم چه جواب ينم -

 :دكتر

 .كنم يقسمت نقش اردالن را باز نيمن در ا يخواه يم -

. در برابر سوالت بده؟ اما نه اجازه بده همه كار از من باشد يبگو چه پاسخ يكند، ول يبا كاركتر خودش نقش باز دينه اردالن با -

 .زديرا برانگ دشينسازم تا شك و ترد يكردم جمله ا يخونسرد به مكالمه ادامه داد سع اريبه كوروش شك كرده بودم اما بس
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 :شما در ادامه بگو اردالن

 .كند يدور م تيخواب سراب، خوب اخر سراب است كه انسان را از واقع ر،يخواب كو -

 .لمنامهياز ف خارج

 :كوروش

 .دارد قتيشما حق يهاخواب  دياما شما گفت -

 .سوال تو داشته باشم يبرا يقشنگ يفكر كنم تا جمله ها ديبا يكم يستيبابا دكتر تو هم دست بردار ن ياورد، ا كم

 .نداد دوباره به صحبت افتاد تيكه كرده بودم، رضا يشنهاديپ به

 .دارد يشتريب تيذابها ج نندهيب يتر باشد برا يو دكتر طوالن ماريسام اتابك، اگر مكالمه ب ياقا -

 :فكر كردم و گفتم يكم

 .باشم شتريب ياز گفتگو يدر خانه دنبال متن ديبا -

 :دكتر

 .شود يكار درست م گريبا چند تا جمله د ست،ين ياجينه احت -

 !م؟يدانست يما نم يهم بود سندهيتا حاال تو نو ياز ك -

 .باشم يكنم از انها مستثن يند و من هم فكر نمكن يم يهم باز سند،ينو ينامه م لميها هم ف گريباز يليخ -

به ضررم  ديامدم شا ياگر در برابر كوروش كوتاه م. يدست و پا چلفت كيداشتم اردالن مكالمه ما را قطع كند اما او هم  دوست

 مين ريز يسه اكرد كا يفكر م ديكردم شا يمخالفت م شيشد اگر هم با گفته ها ياو به من مشكوك م ديدر ضمن شا. شد يتمام م

 .از اتاق خارج شدم ياب پرتقال لحظه ا وانيل كي دنيكاسه باشد، به بهانه نوش

 

 

 

 

 :بعد قهيدق 5
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 .اردالن واضح كنم يكه من كاراكتر گفتگو را برا يبپرس يخواه ياول بگو چه م. خوب دكتر ادامه بده -

 :تامل جواب داد بدون

 .است قتيحق تانيخوابها ديكه شما گفت يكند در صورت يدور م تيقعو سراب انسان را از وا ريگفتم خواب كو -

 :خنده گفتم با

 .ديكه شما دست بردار ميبگو يكردم، حاال چه جمله ا يغلط هيدكتر من  -

 :به چشمانم دوخت و گفت قيعم يكوروش نگاه. خنده در اتاق حكمفرما شد ليس

 .شه يكه بعدا روشن م زهايچ يليخ -

 

 

 

 

 :عدازظهرب 4:20 ساعت

 

 

شدند،  يرفتن اماده م يكم كم بچه ها برا. دميكش گاريپاكت س كيكردند  يم يباز لميكه بچه ها ف يدر طول مدت زمان بايتقر

باعث شده بود تا  و،يسنار نيدر ا دشيپل تيشخص ديبه خود گرفت اما شا يعيسوگند هم پس از پاك كردن صورتش، شكل طب

 .كرد يم ريرا متح يا نندهيكرد كه هر ب يم يكه انقدر خوب رل را باز ميبهتر بگو ايه باشم و داشت ينيمن نسبت به او حس بدب

 .را نشانم داد نميماش چيسوئ كوروش

 ه؟يمنظورت چ -

 .خواهم سوگند را برسونم يخودم م يعني -

 .كرده بودم يگريفكر د نيماش چيشدم چون از اشاره سوئ خوشحال

حال  نيو در ع ركيو ز نيواقع ب اريبس. روشن و چشمان سبز و درشت بايتقر يسال با موها 40از حدود  ديبود شا يجوان مرد
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 .جذاب اريبس

 .سوگند خانم افتخار نده ديشا يبژرس شانياز ا ديبا -

 :سوگند

 .قدر زر،زرگر بداند ديا ياتابك به نظرم م ياقا -

 .و دكتر كوروش زرگر يتو زر هست يبگ يخواه يم يعني -

 .ها هيما نيتو هم يزيچ -

 .يفتين گريبه دست مردمان د يكن يم يباز لميكه در ف يو مثل نقش يزرگر جوان بمان نيدارم در دست ا ديپس ام -

 .انداخت زيداخلش بود به روز م ويسنار يكه ورقه ها يكالسور تيبا عصبان سوگند

حدودا  ديغرورم نزد دكتر كه شا. شده بودم يطوفان يدچار خشم. ميمانده بود يدر سالن من و دكتر كوروش و سوگند باق تنها

 .از من كوچكتر بود، شكست يچند سال

 :دكتر

 .ديكارگردان انتخاب كرد كينقش ها را خودتان به عنوان  يفايو ا ديرو خودتون نوشت ويسنار ديفراموش كرد نكهيمثل ا -

 .زيم يور بر روكالس يكاغذها يسر كيتنها من مانده بودم و . از شركت خارج شد سپس

 .گرسنه ام بود يشدم حساب نيامدم سوار بر ماش رونياز شركت ب قهياز ده دق پس

 

 

 

 

 :تمام 5 ساعت

 

 

 نيدر ا. مانده بود، اخر امروز وقت دكتر روان شناس داشتم 6تا ساعت  يساعت كي. ديبار يبود و ارام ارام برف م يابر اسمان

هم  يچوب يها مكتينور چراغها همه به رنگ قرمز و ن. بود يرستوارن قشنگ و دنج. فتمر قايافر ابانيدر خ يفاصله به رستوران
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 مكتيهر چند كه در ن. جوان بود پيرستوارن مخصوص ت نيا بايتقر. ميمر يپر از گلها يدانگل زيهر م يبر رو. رنگ نور فضا

كردند اما از ظاهر  يعاشقانه م يسال صحبتها 30حدود  يشصت ساله با خانم جوان بايتقر يكه مقابل من بود، مرد مسن يكنار

 ....مرد

كه  كنديرا به تور زده و اصال فكر نم يگربه صفت كه كرد پولدار ياست و دختر هم از آن دخترها يبود كه مرد ثروتمند مشخص

روتش را هم به او از مال و ث چيباسد كه دختر را از راه به در كند و ه نيهدفش ا ديشا ايمرد صاحب زن و بچه است و  نيا

 .نداشت يدر هر صورت ظاهر خوش.ندهد

 

 .مرد مسن و دختر جوان گوش دادم يآتش زدم و به گفته ها يگاريس تزايزمان آماده شدن پ تا

 ؟يچقدر دوستم دار-

 .ايو آن دن ايدن نيبه اندازه ا دياما شا دونمينم:داديبا ظرافت و مكر زنانه اش جواب م دختر

همسرش را كه در خانه با فرزندان خود انتظارش را .را فراموش كرده بود زيانگار همه چ.انداختم يگاهبه مرد ن يچشم ريز

 .ييايعجب دن.است بيواقعا عج دنديكشيم

 .آمد يهم نداشت فقط بنظر خوش اندام و خوش لباس م يدختر صورت جالب اتفاقا

 هم وجود دارد؟ ييايمگر آن دن:مرد

 .خواندم زهايچ يليبله من در كتابها خ:دختر

 .ميكنيحرفها صحت داشته باشد من و تو آتش جهنم را شعله ور م نياگر ا يول:مرد

خودم  يزندگ يو او را برا ديايخوشم ب ياگر من از مرد ايآ نكهياما ا.بهشت و جهنم وجود دارد يعني ستين نطورينه ا:دختر

 بخواهم مرتكب گناه شده ام؟

به عالوه در كجا نوشته !...؟يكرديانتخاب م تيزندگ كيمرد پولدار نبود باز هم او را بعنوان شر نياگر ا ميداشتم به او بگو دوست

 .ديكن دايتا به بهشت راه پ ديو به خواسته خود برس ديبيكه مرد متاهل را بفر

 .ستميچند بار بگم من اهل ازدواج ن زميعز:در جواب دختر گفت مرد
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 ؟يپس چرا قول داد:دختر

 .ندادم يقول نيچن چوقتيمن ه:مرد

 .يكن يمادر ميبچه ها يو برا يكه دوست دارم همسرم باش يگفت يچرا گفت:دختر

 .از او گرفته بودم اما حاال نه ييبه جدا ميكرده بودم و واقعا تصم دايپ يديبود كه با شهناز اختالف شد يزمان نهايا زميعز نيبب:مرد

 .اريمن ن شيرو پ ياسم اون لعنت:دختر

 .مياشه حرف را عوض كنباشه ب:مرد

 .ينيزم بيمخصوص نوشابه س يتزايمنهم آماده شد پ شام

 .ديچسبيم ياز ساعتها گرسنگ پس

 .زديكه در دهانش بود م پيبه پ يو مرد پك محكم ختيريآرام آرام اشك م دختر

 .كستسكوت رستوران را ش كرديبلند صدا م يمرد كه گارسون را با صدا يصدا.كردميدختر را درك م احساس

 شد؟ يچ كياست نيآقا پس ا-

 .ديلحظه صبر كن كيچشم اقا :گارسون

 .دختر و مرد رد و بدل نشد انيم يدر آن فاصله صحبت.خوردن مشغول شدم به

روشن  يگارياو هم س.انداختم يبه دختر نگاه يچشم ريز.روشن كردم يگاريمانده بود مجددا س يبه وقت دكترم باق قهيدق 25

 .نشدم يبشنوم اما آنقدر آرام بود كه متوجه حرف يزيچ كردميم يسع.كرديت آرام آرام با او صحبت مداش يكرد ژست قشنگ

 .مرد مسن و خانم جوان گذشتم و از رستوران خارج شدم نيرستوران را حساب كردم و از كنار ا پول

 يچشمك كردياقعا كه اگر دختر نگاهم مو.بود دهيرس انيآنها به پا يرابطه دوست گريانگار د.بود يدختر اشك جار يگونه ها بر

 .زديپك م گارشيفقط پشت هم به س زيتوجه به همه چ ياو ب يول شدميهم صحبت م يمدت يو با او برا زدميم

 :5:35ساعت

 قايآفر ابانيدر خ ينيسنگ كيبود و تراف خبنداني ابانيخ.شوديزود شب م يليشده بود آخر در زمستان خ كيتار گريد هوا

 .دحكمفرما بو
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 :6:10ساعت

خصوصا به آن زن و  گفتميناسزا م انميبلند به اطراف يبا صدا.بودم رداماديو هنوز سر م 6:10وقت دكتر داشتم اما ساعت  6 ساعت

 .كه در رستوران نشسته بودند فكر كردم آنها باعث شدند كه من معطل شوم يمرد

 :6:35ساعت

 يعاد يعكس العمل همه جز دو نفر كه ظاهر.ل سالن انتظار نشسته بودندهنوز در داخ يچند نفر دميبه مطب دكتر رس باالخره

 .بازگشته اند تيفرو رفته كه انگار تازه از صحنه جنا يو طور جيزده گ رتيداشتند ح

 .عرض كردم خانم سالم

 .دييسالم بفرما:جواب داد يها دارند به آرام يكه همه منش ييطبق عادتها يمنش خانم

 آمده بود معطل شدم شيپ ديوقت داشتم متاسفانه تصادف شد 6ت ساع.من اتابك هستم-

 .نوبتتان حفظ است ستين يمشكل-

 .شود تيرعا نيچن نيمساوات ا ايدن يكردم چقدر خوب است كه در همه جا احساس

بمن  يمنش بهت زده خانم يبود با چشمان يپسر ماريشخص ب.همراه با مادرش از اتاق خارج شد يماريساعت انتظار ب مياز ن پس

 .اشاره كرد كه داخل اتاق دكتر شوم

 نيداخل مطب پزشك چن يول زديريروانپزشك بروم اعصابم را بهم م كينزد  نكهيمحل كار هستم احساس ا ايدر خانه و  يوقت

 .نداشتم ياحساس

 .كردم سالم

 .احترام قائل بود ميتر برابودم دك يآدم سرشناس بايتقر يچون از نظر شغل.گشاده پاسخ سالمم را داد ييبا رو دكتر

 !....ميكنينم ارتياست كه شما را جز محل كارتان ز ياتابك چند وقت يخوب آقا-

 .كرده است ريمرا درگ يحساب يآخر لمنامهيواهللا سرم شلوغ است ف-

 !شده يطوالن لميف نيچقدر كار ا يراست!عجب-

 .خوب زمان الزم است لميف هيته يخوب برا-
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 يباشكه موفق  دوارميام-

چوب  زيدر گوشه اتاق م كسياز فن ياتاق دكتر عوض شده بود گلدان بزرگ ونيمدت دكوراس نيا يدر ط.به دور بر انداختم ينگاه

 يبه رنگ نارنج ديشا كيكم رنگ و تار ارينور چراغ بس يراست نيزم يبر رو يرنگ كوچك يصورت چهيبه رنگ سبز قال يبزرگ

 .عوض شده بود گريآباژور د كيبا  شيجا زيدر آن كتاب بود ن ياديتعداد ز هك يوبكتابخانه چ.گرفتيآدم خوابش م رهيت

 د؟يرا عوض كرد ونيدكوراس-

 .وقت است يليخ-

 .دكتر يخوب شده آقا يليشد خ يمدل قشنگ-

 ؟يخوريرا م تيخوب اتابك جان داروها...متشكرم-

 .كه بخورم كنميم يسع-

 چرا؟مگر ضرر داره؟-

 .اورميام را بدست ب يارو سالمتنه دوست دارم بدون د-

 .يدر ابتدا خودت را با دارو مدارا كن ديو با يهست ماريتو ب.بزرگ است سكير كي نيا-

و  توانمياما نم ميايبا خودم كنار ب يبه نحو خواهميم شوميم زاريو همه كس ب زياز همه چ.كنمياوقات احساس ضعف م يدكتر بعض-

... 

 .خوب ادامه بده حرف بزن-

 يبرا گريفراموشش كنم كه او اصال د كنميم يسع نكهيبا ا دانميخودم تمام شده م يرا برا يهمسرم مرا ترك كرد زندگ يوقتاز -

 .فراموشش كنم توانميباز نم يمن وجود ندارد ول

 .بداند يكس ديشا يريكن از آنها سراغش را بگ يسع يكنيها رفت و آمد نم هيچرا با همسا-

 يا هيهمسا چيه.خانواده ما بود ديسكونت گز ابانيكه در آن خ يكس نيقرار دارد و اول يباغ بزرگ جناب دكتر خانه من در-

 .هم ساخته شدند يكنار يبعدها مجوز ساخت داد و خانه ها يشهردار نكهيتا ا مينداشت

 نداشتند؟ يها با خانواده شما ارتباط هيهمسا يعني-
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 .نطوريمه زيو آنها ن ميشناسيرا نم چكدامياصال ما ه-

 شناسند؟يپسرت را چطور؟او را هم نم-

 .بچه ننه است كياو  دانستميداد از اول م حياسپبهد مادرش را بمن ترج كنميفكر م شهيوجه هم چيبه ه-

 .كرديكردن تو را انتخاب م يزندگ ياسپهبد برا يبود ياگر پدر مهربان يخوب تو اگر مشكل نداشت-

 .آمد يكنار م يبا سپهبد حساب نحاليبود با ا يعصب نيرياما در خانه ما ش.مردها خشن هستند شهينه نه دكتر هم-

 ؟يكرديداشتند حسادت نم يخوب انهيبا هم م نكهياز ا-

 .جز حسادت كردميفكر م زيآنقدر سرگرم مطالعه بودم كه به هر چ!...يبيحسادت؟چه كلمه عج-

 بود؟ يپس اختالف شما بر سر چه مسئله ا-

 !...هست؟ ستيكه دادگاه ن نجايا-

 .منصفه باشد ئتيدر حضور ه ديشا:كرد و گفت يخنده كوتاه دكتر

 .باشم يو جد ميايب رونيكردم از حالت احمقانه ب يبخود آمدم سع يكم

دفاع از خود  يبرا يو من جواب ديكشيآنها را به رخم م نيريش.مادرم بود ستيناشا يكارها لياختالف من و همسرم فقط به دل-

 .نداشتم

 بوده؟ يمادرت زن معروفه ا يته بودگف-

 .او سكته كرد همه ما را كالفه كرده بود ستيناشا يبله پدرم بخاطر كارها-

 .ادامه بده-

 .كردم فيتعر تانيرا برا زيدكتر من قبال همه چ-

 نيذره ب ريرا زكار كوچك مردم .ديبده تياهم يمسئله ا نيو كمتر نيبه كوچكتر يدر زندگ ديشما نبا زياتابك عز ياقا نيبب-

 .ديو از آنها كوه نساز دينگذار

 .يهپ يحت.كرديجلوه م بيمن غر يبرا زيدكتر همه چ-

 ؟يهپ-
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 .آزارم ياوقات او را تا به سر حد مرگ م يام بعض يبله سگ خانگ-

 ؟يهديكه او را آزار م كنديآزار باوفا همچون سگ قابل شكنجه است؟او چه م يب وانيح كيكرده؟ ياما سگ چه گناه-

به سگ  يحت يبخاطر دفاع دكتر از هپ ديباور نكن ديشا.داشت يعالقه خاص واناتيبود كه انگار به ح يصحبت دكتر به گونه ا لحن

 .كردميام حسادت م يخانگ

 بود؟ ياسم سگت چ يخوب گفت:ادامه داد ديرا از نگاه من فهم نيام عبوس شد و دكتر ا چهره

 .يهپ-

 ؟يدهيآزارش م يچطور-

شده  زميپنوتيه ايگو.جلوه گر كرده بود لكسيو ر ميمال ارياتاق را بس يرنگ فضا يخاموش شد و نور نارنج زينوس كنار مفا چراغ

 .داشتم ديترد يخودم را سبك كنم اما كم خواستميم زدميبودم آرام آرام حرف م

 يدچار بحران روح دهديد نشان ماز خو يجالب طنتياوقات ش يبعض ديشا.كنديم فيرا كث شيجا اي كنديپارس م اديز يوقت-

 .شوميم

 سم؟يساد كي يعني-

 ...اي يآشفتگ يحالت بحران شتريوحشتناك است ب يكه نه كلمه كم سمينه ساد-

 .بودميمواظب م دياز دهانم حرف بكشد با خواهديزد مشخص بود كه م يلبخند آرام دكتر

 ؟يكنيبه او حمله م يهپ حتما پس از عكس العمل.است يعيمسئله طب كي نيخوب جالب است ا-

 .هستم يمن روان ايكه گو دييگويدكتر شما همچنان م ينه نه آقا-

 .مثل تو مهارت داشته باشد نيچن نيا يكارگردان ايو  لمنامهيدر نوشت ف تواندينم چگاهيه يروان ماريب كينه نه -

 .خام شدم دكتر صحبت را عوض كرد يكم

 ده؟يرس انيان عاشقانه ات هم به پااز همسرت داست ييپس از جدا يكنيفكر م-

 دم،يترس يگفتم اما م يخود م يرا به خاطر مداوا زيهمه چ ديروان پزشك بود و من با كياو . ميكردم كه در جواب چه بگو فكر

 .خبردار شود و مرا سرزنش كند يكه از عشق من نسبت به زن كول دميترس يم
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 .ام بود ين عشقستاره داستا نيو اخر نياول نيريبله دكتر، ش -

 ؟يچرا در جواب دادن تامل كرد -

غصه نجات  نيمرا از ا ديكنم شما هم بتوان يفكر م قتيگفتن حق يبرا ليدل نيبه ان خاطر كه دوست دارم معالجه شوم و به هم -

 .ديده

 .فقط با ذهنت كلنجار نرو. دهم يام باشد در حق تو انجام م فهيمن انچه كه وظ -

 ؟يچ يعني -

 .جواب بده يدر جواب دادن طفره نرو، فور يعني -

 !چشم، حتماً -

 همسرت به كدام كشور رفته؟ يكن يفكر م -

 .كايامر -

 كنند؟ يم يچرا انجا؟ اقوامش انجا زندگ -

 .دانست زادگاه من انجاست ينه چون م -

 الت؟يكدوم ا...كايامر يگفت -

 .در انجا متولد شدم ا،يفرنيكال -

 ؟يتا االن نگفته بود -

 .بود امدهين شيپ -

 ؟يرو يكنند چرا سراغشان نم يم يهمسرت و پسرت انجا زندگ يكن يخوب اگر فكر م -

 .عازم سفر خواهم شد گريبه عالوه من هم اگر خداوند كمكم كند تا چند وقت د. كنند يم يزنم كه انجا زندگ يدكتر، حدس م -

 به زادگاهت؟ -

 .ايفرنيبله، به كال -

 سرت ازدواج كرده؟هم يكن يفكر م -
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 :خونسرد پاسخ دادم اريبس

 .نكند يكار نيوقت چن چياو به من قول داد كه ه -

 .را فشرد ميبغض گلو. چشمانم پر از اشك شد. به من انداخت يقينگاه عم دكتر

 .نميب يدر خواب م شهيكه هم يهمان راه. يراه اسان. كنم دايخواهم راه فرار پ يدكتر م -

 ؟ينيب يم يچه خواب -

 مياوقات برا يگاه. نجات دهد ييو مرا از تنها رديكند تا دستم را بگ يبعد دستش را دراز م. شود تا بخوابم يمنتظر م نيريش -

 .زند يحرف م ميبرا. اورد يم هيهد

 روحش؟ ايخودش  -

 يم يزمان را با او سپر. ستا يعيطب ايكشد كه گو يخودم م هيشب يكشد، چهره ام را به حد يچهره مرا م يدانم دكتر، گاه ينم -

چهره او، چشمان  اي. بسته شد مياز متاب زندگ يجلد نيريبا رفتن ش. ببرم ياستفاده ا اهايرو نيواقعا از ا نكهيبدون ا. كنم

 .كنم يتنش را نفسش را حس م يكنم گرم ياو را در وجودم حس م يگاه. كند يم روشنرا  زيغم انگ يروزها ش،يبايز

 .است نيريش تيبت هاصح. ادامه بده -

 .دميبه صورتم كش يرا دراوردم و دست كتم

 .بكشم گاريتوانم س يدكتر م -

 .راحت باش -

 .توانم در زمان صحبت كردن به چشمان دكتر نگاه نكنم يكردم تا انجا كه م يم يسع. روشن كردم يگاريس

 .هم از پسرت بگو يكم -

 

 :گفتم ياندوهناك يو با صدا دميكش ياه

 .معرفت مثل مادرش يب كي او هم -

 بشه؟ مانيپش يروز يكن يفكر م -
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 ؟يك -

 .پسرت -

 .فهمم يمنظورتان را نم -

 كند؟ يو با تو زندگ اديب شيپ يروز يكن يفكر م -

 .او االن... همه اسل؟ نيبعد از گذشت ا -

 االن چند سالش است؟ يعني -

 .فرزند استساله باشد، حتما ازدواج كرده و صاحب  20 دياو االن با -

همسر و فرزندت  ،يمختلف معروف بشو يو در كشورها يسيبنو يخوب لمنامهياكر ف ديشا ينوشتن دار يبرا يتو كه قلم خوب -

 .يكه عاشقانه فرزند و همسرت را دوست دار يجلوه ده يداستان را طور يكن يسع يسراغت ول نديايب

 :گفتم يغض الودب يداشتم، با صدا يحساس هيروح. ام گرفت هيگر دوباره

خواهم ابهامات و  يبار م نيگرفت و ا يبه خود م يكردم، صورت واقع يعنوان م مينامه ها لميكه در ف يواقع رياتفاقات غ شهيهم -

 .باشد يدواريام يجا ديشا سميكاغذ بنو يرا بر رو مياهايرو

 جهيكند، در نت يهم فكرت را به خودش مشغول مو . كند يات را كم م يهم درد روح يزندگ يوياتابك، نوشتن سنار يبله اقا -

 .ياور يم اديرا به  زانيو هجران عز يكمتر دور

 .كنم يشما عمل م شيحتما دكتر به فرما -

 .گرفت يخواه جهينداشته باش كه نت ديمتشكرم، ترد -

 ؟يكن يدارم، چرا هنگام صحبت كردن به چشمان من نگاه نم يگريسوال د: گفت دكتر

 

 :جواب دادمتامل  بدون

: گفت يخواهرم م. كند يم ينيبر وجودم سنگ گرانينگاه بر چشم د. نگاه نكنم يعادت را داشتم، به چشمان كس نيا ياز بچگ -

 .بگذارم گرانيد يخواهم ان را به تماشا يدر وجودم است كه نم ييايحجب و ح
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 د؟يهم دار يشما خواهر -

 .بله -

 !؟يقبال نگفته بود -

 :م و گفتممن و من كرد يكم

 .ديسوال نفرمود -

 درسته؟. حساس بودن شما به خاطر تك فرزند بودنتان است هيبود كه روح نيپرسش من ا شيشش ماه پ. است ادمي قاياتفاقا دق -

 .نداشتن برادر يعنيبله اما من فكر كردم منظورتان از تك فرزند بودن  -

را  يمسئله ا نيچن شيابهام است كه دفعه پ يجا نيو ا ركيش و زباهو اريبه عالوه بس. ديهست يكرده ا ليشما شخص تحص -

 .ديعنوان نكرد

 .با خواهرم ندارم يكيچون من رابطه چندان نزد ست،ين يمهم زيچ -

 !...او هم مثل همسرتان؟ يعني -

 .ستيبرخوردار ن ييباياصال از ز. نه نه نه -

 ل؟يخوب پس دل -

 .ندارم يخاص ليدل -

همه دروغ  ميكرد حوادث زندگ ياو فكر م دياست شا يزوفرنياسك يماريگفتم سارا دچار ب ياگر م م،يبگو فكر كردم كه چه يكم

است به  يدر خانواده من موروث يروان يها يگفت ناراحت يم ديشا. داد كه از من جدا باشند يو اسپهبد حق م نيرياست و به ش

 .را قطع كردم وعكوتاه و مختصر موض اريبس ليدل نيهم

 .خودش است تا به فكر تنها برادرش ندهيبه فكر ا شترياو ب -

 از شما كوچكتر؟ -

 .سه سال بزرگتر -

 !كند؟ يم يحتما او هم مثل شما تنها زندگ -



 

 

كتابخانه نودهشتيا   ركسانا حسيني  –بيددرختزير                               

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥٣

 .فهمم يمنظورتان را نم -

 :برگشت و گفت گريد يمتحرك خود به سمت يبا صندل دكتر

 .ازدواج را درك نكرده است اتيواقع ايواج نكرده و خودش است، پس واضح است كه ازد ندهيبه فكر ا دياخر گفت -

 .نگفتم ياز من شد، حرف يدكتر سكوت بود؛ او منتظر پاسخ يجواب برا نيبهتر

 .سوال كرد دوباره

 كند؟ يم يتنها زندگ ايا -

 .بله -

 .ث را عوض كردموضوع بح. من شده بود يدكتر متوجه چهره عصب ختمير نيزم يخاكسترش را رو. زدم گاريبه س يمحكم پك

 يم يزيرنگ ام انيتماشاچ يرو ريرا با تاث يزندگ يسازد و صحنه ها يم يلميف سد،ينو يها نفر داستان م ونيليم يكه برا يكس -

خانواده اتابك  ياز زندگ يكه شانس و خوشبخت يكن يفكر م دياست شا بيپر از فراز و نش يزندگ. شود يعصبان يفور ديكند نبا

 .رفته باشد رونيب

 .بود يكاف ميجمله برا نيهم دنيادا كرده بود و شن ييبايارام شدم، دكتر جمله ز يكم

دلهره داشتم، . به پزشك دادم بتيزيرا بابت و يمبلغ.  ديمن و دتر به طول كش يصحبتها قهيدق 58 قايبه ساعت انداختم، دق ينگاه

دوست داشتم زودتر . بودم نيو به همه كس بدب زيبه همه چ. داده بيكردم دكتر مرا فر يفكر م. كردم يم ياحساس ناامن يعني

 .شوم رجبحث را خاتمه دهم و از مطب خا

 .من شد يحوصلگ يخود را جابه جا كردم و دكتر متوجه ب يصندل يرو يكم

 .خواهم از دارو استفاده نكنم يدكتر م -

 .است يشما الزام ياما مصرف دارو برا -

 مگر حالم بد است؟ -

 .دياز دارو استفاده كن دياز اتفاقات ناگوار شما حتما با يريشگيپ يخوب است اما برا ارياضر، حال شما بسدر حال ح -

 يكرد چشمان مرا با نگاه تالق يچانه ام را گرفت و سع ريدكتر از جا بلند شد و به سمت من امد ز. دوختم نيبه زم يقيعم نگاه
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 .دهد

اما از نظر خودم . در ذهنم غوغا بود. شده بود ادتريز ميبار مصرف داروها نيا. ادنسخه را به دستم د. اكراه نگاهش كردم با

 .كردم كه دكتر متوجه اضطراب من نگردد يرفتار م ميهمچنان مال

 .شود ياش را خودم متحمل م نهيهز د،يبردار وياز سنار يكپ كياتابك، اگر ممكن است  ياقا -

 به چه منظور؟ -

 .شود يشما دچار بحران عصب تيبا شخص ياست فرد بيعج ميبرا. شما رو مطالعه كنم يويسنار نيخواهم اخر يم -

 .گذارم يتماشا نم ايفروش و  يبرا ميها لمياكران ف انيرا تا پا ميها لمنامهيمن ف. دكتر متاسفم ياقا -

 .اما من پزشك شما هستم -

 .متاسفم. كنم يباز هم تكرار م -

 :گفت متيبا مال. اغوش فشردزد و مرا در  يلبخند ارام دكتر

 .ميخود باش مارانيتا محرم اسرار ب ميما سوگند نامه امضا كرد -

 .واقعا مات و مبهوت بودم. بزنم يتوانستم حرف ي، نم ديلرز يم ميلبها

 ؟ياتابك، چه احساس دار ياقا -

 .شدم زميپنوتيروح شما مجذوب و ه لهيدكتر به وس -

 :گفت يكرد و به ارام دييتا دكتر

 .را بگو قتيحق يالتهاب و اضطراب خارج شو نيو از ا ديكن دايارامش روح پ ديخواه ياگر م -

 .خورد مرا دچار بحران ساخته بود يبه چشم م ابانينور چراغ خ ريام گرفت و بارش ارام برف را كه از پشت پنجره اتاق در ز هيگر

به . انها را از دست دادم. دميپرست يداشتم و م يان دو را دوست م. دبا من بودن يزندگ يدكتر همسرم و پسرم تمام سالها ياقا -

شده  سيتمام صورتم از غرق خ. شود يكنم چون با نگاه به چشمان شما وجود انها از چشمان من خارج م يچشمان شما نگاه نم

 .و از او طلب دعا كردم ردمبود، دست دكتر را در دست خود فش

دوست دارم  يمخف يگفتن با تو دارم، رازها يبرا ييمن هم رازها. با تو در تماس باشم ديبا. اس بدهشماره تم ز،ياتابك عز ياقا -
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 .يبده شينما لميف كيمرا به صورت  يات ، داستان زندگ لمنامهيپس از اتمام ف

 :نگاه گذرا به او انداختم و گفتم ر،يخ ايكردم  يم نانياطم شيبه دكتر و گفته ها ديدانستم با ينم

 .ديداشته باش يدر زندگ ييكه رازها ديجوان تر از ان هست يلياما شما خ -

 :دستش را روش شانه ام گذاشت و گفت متيبا مال دكتر

 .بگذار شيام را به نما يكنم و تو هم زندگ يمن تو را معالجه م م،يبه هم كمك كن ايب -

 .شده ريخوب شدن د يبرا گريد. شده ريدكتر د -

 .در امده بود مارانيهمه ب يصدا. امدم رونيتاق دكتر باز ا يحرف چيه بدون

 :مردم

 !....كنند؟ يچه كار م! بابا چه عجب يا -

 :بلند شده بود يمنش يصدا. فورا وارد اتاق دكتر شدم. امد كتم را فراموش كردم ادميامدم  رونيدر مطب كه ب از

 :گفت تميمحض وارد شدن به اتاق، دكتر كت را به دستم داد و با مال به

 .ديفراموش كرده بود -

 :گفت تيبا عصبان ينگفتم و از اتاق خارج شدم، خانم منش يزيچ

 .ديبدون اجازخ داخل اتاق دكتر شو دينداشت يشما حق -

 .نكردم و از مطب خارج شدم يتوجه

 .شدم و بطرف خانه راه افتادم نيسوار بر ماش.اعصابم داغون بود.ديباريم برف

 يبه هپ يبودم توجه يچون از دست دكتر عصبان.آمد يبنظرم آرام و مظلوم م كرديپارس م يبه آرام يهپ دميبخانه رس 9 ساعت

 .كردميكرده بود و خودم را مرتب سرزنش م داريچشم راستش وجدان خفته مرا ب دنيد.نكردم

هر چه زودتر برنامه  ديبا.شدم خوشحال.گرفته نشده يتماس چيه دميفهم.نگاه كردم چراغش ثابت بود ريگ اميبه پ.خانه شدم داخل

 .سفر آماده كنم يخود را برا يبرسانم و به زود انيرا به پا لميف

 يآوردم و كم رونيرا ب فتكيگوشت ب.مرا نداده بود يرستوران جواب گرسنگ يتزايپ.هم گرسنه بودم يليرا روشن كردم خ يكتر
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 .بود يدر ذهنم آشوب.كردم برنج درست يكم.نانمان تمام شده است يوا.سرخ كردم ينيزم بيس

 .نزد او نروم گريكه د گرفتميم ميتصم يگاه.كردميدكتر را در ذهن مرور م يها گفته

 يماريبه ب ديشا كردميچون فكر م.ام شد ينگران هيشده بود و ما اديز مينگاه كردم تعداد داروها بميكه داخل ج ينسخه ا به

 دواريام يكم.به اتاقم رفتم و مجددا به سامسونت اسكناسها نگاه كردم.رده استرا اضافه ك ميخواهرم مبتال شدم كه دكتر دواها

 .برود نيكسالتم از ب ديشا.رميتا قبل از آماده شدن شام دوش بگ دمدروار لباس در آور ياز كشو.شدم

در وان استراحت كنم  كيموز يصدا دنيشامپو كف همراه با اب گرم داخل وان پر كردم فكر كردم بهتر است با شن.حمام رفتم به

گوش  شكستيو سكوت خانه را م شديپخش م ويبلند از استر يكه با صدا يرانياز آواز ا يضبط صورت را روشن كردم و آهنگ

دكتر فكر كردم تمام  يبه گفته ها.شده بودم رهيبه سقف حمام خ.شدم يكف مخف ريداخل وان رفتم و تا گردن در ز.كردم

كه چرا به چشمان نگاه  ديپرسيچه م يام را مطالعه كند؟برا لمنامهيف خواستيچرا م.دمرا از خاطرم گذران شيصحبتها

 .برسد جهيبه نت خواستيفقط م كنميم ينينداشت كه چقدر عقب نش يتياهم شيكنم؟براينم

 .نديبيرا تدارك م يمفصل يام داستانها يزندگ يقيبردن به حقا يپ يبرا دانستميم.دل از او متنفر بودم در

بودم كه مقابل چشمانم ظاهر  يمنتظر شخص.در درونم بوجود آمد يخشم.كردميمچاله م الميو به خ گرفتميو دستم كفها را مد با

را مملو از  ميكه زندگ يياهايرو.بود ايمن سرشار از رو يبه تنها پسرم اسپهبد كه چهره شان هنوز برا كردميفكر م نيريبه ش.شود

كه  كردميخواهش م نيريو از ش.ميرفتيم يرنگ يسال نو به فروشگاهها ديخر يروزها كه برابه آن .كرديم نيريخاطرات تلخ و ش

 يپس از چند ماه زندگ يول كرديم نيلباسها را گلچ نيكتريو ش شديبابت خوشحال م نياز ا لياوا.خود لباس انتخاب كند يبرا

 .ديورزيكردن همراه با من امتناع م دياز خر گريمشترك د

 .مثل او باشم كردميمن آرزو م.كردميبه نحوه كردار خود فكر نم.شده است يتيدو شخص كردميساس ماوقات اح يگاه

 كردنديرا كه به او اهانت م ييو آنها داشتيرا كه دشمن او بودند دوست م يداشت چرا كه كسان شهيدر وجود او ر يواقع قدرت

 .كرد مياهخو يمطمئنا احساس خوشبخت ميپس اگر ظلم را فراموش كن.ديبخشيم

از  يبا بزرگوار شدميم يدچار بحران عصب دادميانجام م يكار دست يوقت كرديجمالت را با مالطفت به من گوشزد م نيا شهيهم او

 ادينشان دهد فر يدوست داشتم عكس العمل.بزند يحرف خواستميم.شدميم يمن از گذشت و سكوتش عصبان يول.گذشتيآن م
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كنم و من در درون احساس كنم خشونت مردانه در وجودم شكل گرفته  يزندگ توانميده ام نمخسته ش گريكه من د ديبزند و بگو

 .كنم يقلدر توانميو م

و با چه  دادمينشان م يمن چه عكس العمل داديآن بود انجام م يرا كه مادرم مجر ييهمسرم كارها يكه اگر روز پنداشتميخود م با

 !؟...دميكوبيم نياو را به زم يقدرت

با فشار اب از دوش به صورتم .سرم باال بود.دميدوباره داخل وان خواب.اب گرم را باز كردم ريش.سرد شده بود باين تقروا آب

فراموش كرده بودم كه سرپوش وان را بردارم تا اب وان كم كم  يوا يا.شمينديبه گذشته ن گريكه د شديباعث م نيو هم ديپاشيم

زدم  فيبه سرعت ل.كردم يبه سرم بزند اب وان را خال االتيخ نكهيقبل از ا.ختيريم حمامآب از داخل وان به كف .شود يخال

 .آمدم رونيدوش گرفتم و از حمام ب

و به آشپزخانه  دميلباس پوش.خودم را خشم كردم تا سرما نخورم يخانه را گرفته بود حساب يسرخ شده فضا فتكيب يبو

 اليسر نيا يتماشاچ شهيبود و من هم يجذاب اليسر شديپخش م يسيپل اليسر را زدم طبق روال سه شنبه ها ونيزيدكمه تلو.رفتم

به  يكم.مشغول شدم اليسر نيا دنيبه د يفنجان چا كي دنيرا كم كردم و با نوش زشعله گا.بود يداستان مرگ مخف نينام ا.بودم

 .شباهت دشات ميداستان زندگ

 نيداستان را بخاطر نوشتن ا نهيكه زم دميشياند يم يمختلف ينه هابه بها.دادميكره در دستم قل م كيرا همچون  يچا فنجان

 .داشت يانتظار نيچن ديافتد اصال نبا يقاتل به دام م يسيپل يلمهايف نيدر ا شهيهم.محكوم كنم يسيپل لمنامهيف

 .ديرس انيبه پا لميف

 :12:10ساعت

ظرف شام را آماده كردم اب وان كامال مرا .فرما بوددر خانه سكوت محض حكم.در كنار پنجره آشپزخانه نشستم يصندل يرو بر

 .لم دادم نهيكاناپه كنار شوم يرو يبا اشتها ظرفها را شستم و كم.سرحال آورده بود

 يهايآوردم تا از ناهنجار ياو را بدست م ديبا.كنارم نشسته است ايكه گو كرديجلوه م ميبرا يطور كردميفكر م يزن كول ييبايز به

و از آنجا  كنميكه در حق من كردند به خانه ام دعوتش م يگر شوهرش با تلفن همراهم تماس گرفت بخاطر محبتا.بكاهم يزندگ

 اندازم يدام خود را م
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 نيبه ا ديشا.زجر بكشم يكم خواستميم.سوزانديرا م ميشعله ور بود و پا يآتش حساب.گذاشتم نهيآجر نسوز شوم يرا بر رو ميپا

 .باشدينم تياز اهم يخال ستيسنار كي يبرا يتيكشف هر واقع ايو  يزيهر چ ليخاطر كه تحل

اجدادم مورد سرزنش پدر قرار گرفتم خوب كوچك بودم و در تصور  نيو آئ نيافتادم كه بخاطر عوض كردن د يروز ديبا

بودم  روانشيپ و حيمس فتهيش يبه قدر.نموديجلوه م بايمقدس و ز ميبرا سيسرك يسايكل ايبابانوئل و  سمسيكودكانه درخت كر

از نظر پدر و اقوامم اعمال .كردمياحساس گناه و كمبود م ختميآو يگردن نم همخصوص ب ريرا با زنج حينشانه مس بيكه اگر صل

عشق و اعتقاد  ليو دل كردميرا انكار م هيقض نياما من ا.بر من گذشته بود يبود كه در كودك يروان يمن نشات گرفته از عقده ها

 ميبرا نيو ا رسانديرا به قتل م يگريكه د يسحكم ك يفقط و فقط نداشتن چوبه دار برا يرا در زمان كودك حيمس نيخود به آئ

 .نداشت يمكتب مفهوم نيكه خشونت در ا ديرسيجالب بنظر م

ابچه كه كت نيبا ا.انداختم يكرده بودم نگاه يداخل اتاقم مخف يام كه در گنجه ا يجا بلند شدم و به دفترچه خاطرات كودك از

 يكه از عشق و حادثه و چهره ها ييگذشته ها.كه در آن ثبت شده بود ييداشتم به گذشته ها يمقابل خود قرار داده بودم عامل

از بار گناهم  يكنم تا كم هيگر خواستميم.در چشمانم اشك حلقه زده بود.كتابچه را بستم.اختماند يزشت و منفور سرشار بود نظر

 .كردميمرور م زميغم انگ يگذشته ها در سكوت خانه به.بكاهم

 نياسالم به د نيبود كه از د يهمان افكار كودكانه ا ديشا نيبجا گذاشت و ا ميرنج اور و رقت بار برا يدرس يدكلمه زندگ نيا

بودم  به گناه آلوده شده گريكرده بود و بعدها كه د شهيدر وجودم ر يفكر فقط در زمان كودك نيناگفته نماند ا.دميگرو حيمس

 .زدميحرف م ايو انب تيگناهانم از عالم ربوب تمانمرتب بخاطر ك ينداشتم ول ينيد

 :شب مهين 1:10ساعت

دفتچره خاطراتم را به .گرفته نشد يتماس چيبه تلفن همراه نگاه كردم ه.به اتاق خوابم رفتم.شدياز گرام پخش م يآرام كيموز

بود  ديدفترچه هنوز سف نيا يكاشك كردميبا خود زمزمه م كردميخود فكر م يكلحاف رفتم و به دوران كود ريفشردم و به ز نهيس

خودم با دكتر  يگفتگوها اديب يآن.ديرس انيآن دوران به پا گرياما د.سميصفحات آن را بنو نيريبا اتفاقات ش توانستميو من م

 .بدام خواهد انداخت مرا يدكتر روانشناس روز نيا داديبه من هشدار م يبيحس عج.كوروش بدخشان افتادم

 ويگرفتن سنار يتقاضا.حدسم درست بوده است كردمياحساس م.انداختم يخودم و او مرور نيمكالمات رد و بدل شده ب به
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 ...و  نميبيكه در شب م ييسوال از خوابها كنميچرا به چشمانش نگاه نم نكهيپرسش از ا

سرم را روشن  يچراغ آباژور باال.بود كيهمه جا تار.شدم داريخواب ب از يپارس هپ يشب با صدا مهيافكار به خواب رفتم ن نيا با

هم  ديشا دهيد يبيعج زيچ ديفكر كردم شا.كرديهمچنان پارس م يهپ.افتاده بود واريد يوحشتناك رو يام به گونه ا هيسا.كردم

چراغ هال را .دميربدوشامبرم را پوش.ادهافت يچه اتفاق دانستمينم زننديكنار خانه ام پرسه م اشنركاركنان  ديشا كنديچشمش درد م

 .ساكت شده بود يانداختم هپ يساختمان نگاه رونيروشن كردم از پشت پنجره به ب

خوابم  يخسته بودم فور يحساب.و به اتاقم رفتم دميبلند خند يفكر با صدا نيبا ا.است دهيد يهم خواب بد يخود پنداشتم هپ با

 .برد

 .عادت شده بود ميبرا گريد يول دميديم يوحشتناك ياگذشته كابوسه يمعمول شبها طبق

 :صبح 9:20ساعت  چهارشنبه

 يعادت داشتم كابوسها يدر زمان كودك شهيرفتم و اب را باز گذاشتم هم يينرمش كردم به دستشو يكم.خسته و كوفته بود بدنم

را كه در  يبد ياهاياگر رو گفتيم.موخته بودكار را پدربزرگم بمن آ نيا.كنم فيآب تعر يبرا دميديرا كه در خواب م يوحشتناك

 نيو از ب ديشويآب آنها را م ييآب بگو ياگر برا يول وندديپيم قتيهمه كابوسها به حق ينك فيتعر گرانيد يبرا ينيبيخواب م

هنوز با  نمكيفكر م.شدينم دهيشن ييسر و صدا يبعد صبحانه آماده شد از هپ يكم.را روشن كردم يبه آشپزخانه آمدم كتر.برديم

پشت خط بود انتظار  يجانعل.تلفن همراهم زنگ زد مهلق نيگذاشتم به محض خوردن اول زيم يكره و مربا را رو.من قهر بود

 .خوشحال شدم يليخ يرا داشتم جر جانعل يهر كس يصدا دنيشن

 .شوميمن واقعا شرمنده ام كه زود به زود مزاحمتان م ريآقا اتا صبح بخ-

 .دميفهمياما من م.كرديصحبت م يفارس يجه لرسخت و با له يليخ

خواهرم برم سراغت را  شيدفعه قسمت شود پ نيو ا ديايب شيپ ياگر برنامه ا كردميفكر م شبياتفاقا د زميعز هيحرفها چ نيا-

 .و حالت را بپرسم رميبگ

 .در دلم نشانده يش را خدا حسابمهر دميد كباريآقا اتا را  نكهيگفتم با ا الميبه ع روزيد ديمهندس شما لطف دار يآقا-

 !؟يما كرد اديموقع صبح  نيشده كه ا يحاال چ.جانم يمرس-
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 بگم؟ يجور يآقا اتا چ ديراستش را بخواه-

 بگو يهر طور كه دوست دار-

 گفتميبه خانواده ام م روزيد.گران است يليخرج خ رميگياما خدا را گواه م ندازميفكر كردم كه شما را به زحمت ن يليمن من خ-

 .ميمانينم قهيدر مض نطوريلقمه نان ا كي يبرا گريما د رنديمهندس محبت كنند و دست ما را بگ ياگر آقا

 شده؟ يمگر چ-

گفت و ولم  يعل ايمزد چند روزه ام را بدهند  نكهيكردند حاال هم بدون ا تمياذ يليخ.دندياربابم را دزد يآقا دو تا از گوسفندها-

 .كرد

 ؟يخوب تا االن به تهران آمد يليخ.شانس نيابابا لعنت به  يا-

 .سه چهار بار -

 سوادت چقدر است؟-

 .كالس نرفتم-

 شيبعد طبق آدرس پ سديتا بنو دهميخانه ام را به او م يمن نشان.كن كه سواد نوشتن داشته باشد داينفر را پ كيخوب برو  يليخ-

 ؟يموافق ايمن ب

 قطع كنم؟پس تلفن را .ممنونم يليمهندس خ يبله اقا-

 .بعد زنگ بزن قهيدق 5قطع كن -

 يو با خودم گفتم باالخره طعمه با پا دميدو دستم را بهم مال.تلفن گذاشتم يرا رو يبوق آزاد تلفن گوش يصدا دنياز شن پس

 .خودش آمد

فت و به شخص خانه را گر ينشان.بله خودش بود.بعد همراهم زنگ زد قهيچند دق.روشن كردم يگاريس دميفنجان را سر كش يچا

 .نوشتياو هم م كرديم كتهيد گريد

طعمه  خواستميشوم و فقط و فقط م يميبا او صم ياديدوست نداشتم ز شديدر جامعه محسوب م ينييفرد پا ياز نظر طبقات چون

 .اورميبدست ب نباريخودم را ا
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 يريسالن و اتاقها را گردگ يزهايم يرو دميكش يهال را جارو برق.منزل پرداختم يعجله به سر و سامان دادن كارها با

رز بنفش را داخلش قرار  يشستم و گلها يچرب شده بود آن را هم حساب يليآشپزخانه خ يها شهيش زيم يگلدان رو.كردم

 هيته يبرا يرا باز كردم گوشت چرخ زريدر فر.كردميم هيته يزيچ هارنا يبرا ديصبحانه را هم شستم فقط با يظرفها.دادم

 .شمزه است و هم راحتهم خو يماكارون

 يحت ميبه او بگو دينه نه با!...شود؟يچه م اورديهمسرش را ن ياما اما اگر جانعل شهيخوشحالتر از هم.خوشحال بودم يليخ امروز

 ريصورت كار خ نيچون در ا رميگياز آنها م يچندرغاز هيو كرا دهميم يخانه به آنها سكن نيرزميمن در ز.اورديمادرش را هم ب

را امروز بر  روزشيكار د يتالف كردميرفته بود امروز سوگند را هم مالقات م ادمي يراست گردديآنها م ديشك و ترد هيمن ما

 .اورميسرش در م

نوازشش كردم  يبود چون امروز خوشحال بودم حساب حاليب يهپ.رفتن به شركت آماده شدم يساختمان را قفل كردم و برا يدرها

 هم درد چشمش مانع ديبا من قهر كرده بود شا ديشا زديم ميخودش را به پا يبه ارام

موضوع  نيرفتم فقط به ا يكه به شركت م يريرا روشن كردم و از خانه خارج شدم، در مس نيماش. كند يگوشيشد كه باز يم نيا

 يم بيوسه پول مرا فروس دينبا گريد. شوم يكشور خارج م نياندازم و سپس با او از ا يرا به دام م يكردم كه دختر كول يفكر م

 .داد

كنند و بالطبع من  يبه فرزندان خود رحم نم يكه حت يانيكرد، اسارت در دست قاچاقچ يمرا در دام اسارت مبتال م رانيدر ا ماندن

 .نبودم يهم از انها ممستثن

 .كردم ياتوبان را به سرعت سپر ريپدال گاز فشردم و مس يرا بر رو پا

 

 :صبح 10 ساعت

در گروه شركت داشتند، هر كدام مشغول مطالعه نقش خود در  يفعال يبار بجه ها نيبود، ا بيعج ميشدم، براشركت  وارد

 مدهياما هنوز سوگند به شركت نا م،يبه كار خود ادامه داد يشد و پس از سالم و احوالپرس يبا ورود من همهمه ا. بودند ويسنار

 .ش باال برهيكالس گذاشته كه ارزش كار ديشا. بود
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 :گفت تيكرد با جد يم فايا لمنامهيف نيدكتر كوروش كه همان نقش دكتر كوروش را در ا

 .ديايبه شركت ن يشما باعث شد كه خانم اردهال روزيد يها هيسام اتابك، كنا ياقا -

بچه ها بود و  نيروز از تمر نياخرامروز اخر. شدم يعصبان يليخ. به شماره تلفن همراه سوگند زنگ زدم، خاموش بود تيعصبان با

 .كردند يمادر اماده م لميف يخود را برا ديبچ هها با گرياز فردا د

 .نشان دهم يچه عكس العمل ديدانستم با ينم. شدم يعصبان يليداد، خ يپاسخ نم يمنزلش را گرفتم كس شماره

 .كردند ياطالع يتم انها هم اظهار بسراغش را گرف. كرد يم تيبود كه سوگند در ان فعال يگريشركت د. تماس گرفتم لمياوا ف با

 .شركت نداشتند نيدر ا يامروز كار مهم -

 دمياش عوض شده بود فهم افهيكه زنگ شركت زده شد و سوگند خانم امد اعجب كردم ق ميگفتگو و كشمكش بود نيح در

خواند،  يساس را در چشمان همه ماح نياو خوشحال شدند و او ا دنيبا د يلمبرداريگروه ف يبچ هها. كرده بود رهيرا ت شيموها

 .شان بود يكار روز نيشدند چون امروز اخر يخوشحال م ديالبته با

به چشمانش  تيبا عصبان يول. زدم، نگاهش معصوم و صادقانه بود شيصدا. تند توجه همه را به خود جلب كرد اريسالم بس كي با

 :زدم اديفر تيمه بچه ها بلند شد، با جدهمه. چه وقت امدن است نينگاه كردم و با اعتراض گفتم كه ا

 ؟ياست و تو تازه وارد شد نيروز تمر نيامروز اخر ؟يكارت قراداد نبست يمگر برا -

 اي. ماندند يدر چشمان من پنهان بود كه زنان در برابر خشونت من، خاموش و ساكت م ييجادو ديشا. نزد و از كنارم رد شد يحرف

 چياماده كند، ه يباز يرفت تا خود را برا ميبه اتاق گر. كه همان باعث ترس و سكوتشان شد ديم درا از نگاه يوانگياز د يحالت

 ديگروه با شماره سوگند تماس گرفتم شا يكه نزد بچه ها ديرس يبه نظر م ليثق ميبرا. غرور خود را نشكستم يوقت در برابر زن

 يبشكنم حت يكه غرور خود را نزد زن دميشياند يموضوعات نم نيبه ا ايدر رو يمن بو و من حت دنينوع منت كش نياز نظر انها ا

 .يوانيح زهيغر يبرا

سوگند نسبت  ياحترام يگروه پس از ب يبود كه نزد بچه ها نيسنگ ميبرا. پك زدم گاريپشت سر هم به س. روشن كردم يگاريس

 .نوار به مشكل برنخورم هيته يبه من مجددا به دنبال او باشم تا برا

 .اوردم يرا بر سرش درم يكار خانم اردهال نيا يو من تالف ديرس يم انيبچه ها به پا نيهر صورت امروز تمر در



 

 

كتابخانه نودهشتيا   ركسانا حسيني  –بيددرختزير                               

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٦٣

 .همه همه به نحو احسن انجام شد.... صحنه و  يصدا، اكو، طراح ميتنظ. نور ميافراد گروه انجام شد، تنظ نيب مكالمات

 يم يسست ينقش كم يكردم در زمان اجرا يه با او داشتم احساس مك يديامد، پس از برخورد شد رونيب مياز اتاق گر سوگند

و نقش زن  يعيطب ارياو بس ينكند اما درست برعكس امروز حالتها فايا يزنانه نقش خود را به خوب يايبه خاطر حجب و ح ايكند و 

 .كردم يم يباز يبدكاره را به خوب

 

 .را خاموش كردم ليموبا ليدل نيو به هم دميشياند يم يبه بازفقط  لميتوجه خاص به ف ليهمراهم زنگ زد، به دل تلفن

گرد  يشنود، ام فارغ از هرگونه دغدغه خاطر يكنند، پسر م يفرزند مشاجره م اديپدر و مادر سر مسئله اعت. اغاز شد يباز

 .رساند يرا با زرورق به مشام خود م نيهروئ

را  شيمخارج زندگ زيسپارد كه او ن يم انياز اشنا يكيك مقابل خانه به دست پار يها لهيزن بدكاره، مواد را از پشت م نيا سوگند

 :ديگو يپرسند، م يكار از او م نيخبرنگاران علت ا. افتد  يم نياشنا به دام مامور. گذراند يو فروش مواد م دياز اره خر

 نيحال دشوار تر نيدر ع نيراحت تر نيا وجود ندارد و يمردم خراب است و كار و درامد يدوره زمونه، وپع اقتصاد نيدر ا -

 .ميا يتوانستم انجام دهم و از عهده اش هم برم ياست كه م يكار

كرد و باالخره به  ينم قهيمضا يكار زشت چيفرار كردن از ه يدر زندان برا. كردند و به زندان انداختند رياو را دستگ نيمامور

 .ر كردندصاد شيرا برا يدستور مقامات باالتر حكم انفراد

نقشها به  هيشود و بق ياندازد و با او از كشور خارج م يرا به دام م يمرد متاهل ثروتمند لهيداستان با مكر و ح نيدر ا زين سوگند

 يشد وقت يبود كه ان هم مجددا تكرار م يو فراموش نشدن يطوالن يو اردالن كم وشيفقط مصاحبه دكتر دار. شود يانجام م يخوب

وارد كند  ويمكالمات نوشته شده در سنار نيدر ادامه ا زيرا خود ن يكوروش از من خواست كه مكالمات كترد ديمه رسمكال انيبه پا

 .جذابتر باشد انيتماشاچ يبرا ديشا

 يعنوان م نگونهيگفتگوها ا. نه ايدانستم مخالفت كنم  ينم. ديرس ياور به نظر م ديترد يبه او انداختم، جمالت كم يا ركانهيز نگاه

 .شد

 د؟ينيب يكدام شخص خانواده تان را م شتريتوانم بپرسم ب ياست م يقيحق تانيخوابها دياردالن شما گفت يخواب اقا -
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 .همسرم -

 چرا او؟ -

 .دوستش داشتم شتريچون از همه ب ديشا -

 د؟يهنوز هم دار -

 .به اندازه سابق نه -

 كرد؟ انتيچرا، مگر به شما خ -

كرد اما  ياو جذب م. چلچله اوازه خوان معصوم بود كيپرستو مقدس و همچون  كياو همچون . او نبوددر خور  انتينه نه، خ -

 .نبودم نگونهيا گرانيمشترك بودم كه با د يزيبا او در چ. ديكش يپس از ان خودش را كنار م

 د؟يمشترك بود يزيتوانم بپرسم در چه چ يم -

 .استاد بود ولونيدر نواختن و ولن،ينواختن و -

 د؟يا يساز خوشت م نياز ا -

 .اديز اريبس -

 .....باالخره ادامه مكالمات و

حرفها و گفتگوها مختص به  نيا. بود قلبم از جا كنده شود كينزد. دكتر بدخشان و به مكالمات نوشته شده اش مشكوك بودم به

 .استنهفته  ياديز يرازها قتيچند سطر حق نيكه در ا دميمن فهم. بود يواقع يايدن كي

مكالمات  يكه در دست داشتم بر رو يبا خودكار قرمز. به سمت دكتر بدخشان رفتم. در دستم بود لمنامهيهنوز ف. شده بودم متاثر

 :بود گفتم يمرموزانه ا متياز صم يحاك يو با لبخند دميخط كش ياضاف

 .كند يرا خسته م نندگانيوضوعات مزخرف بم نيا. همه گفتگوها با هم در تضاد است ز،يهمه چ. ندارد يمكالمات مفهوم نيا -

 .شود ينم دهيدر مكالمات د يتضاد چيه. اتابك ياقا يول -

ان دخالت  شيرايدر و يچرا؟ چون كس يدان يم. موفق بوده و خواهد بود شهيمن هم يها لمنامهيف. گفتم نه، سماجت نكن -

 .نداشته، پس بهتر است متن محدود به همان گفتگو باشد
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 .بچه ها نگاه كردم يو به ادامه باز دميپاشنه پا چرخ كي يكار شماتش كنم اما رو نيتم به خاطر اتوانس يم

 :بلند از ان طرف گفت يبا صدا دكتر

 .شما از صحنه وجود محو شده ياهاياستاد، اما شاهزاده رو -

 ؟يدان يمحو شده، تو از كجا م -

 :سرش را تكان داد و با خنده گفت كوروش

 .بود كه از سرنوشت همه با خبر بود يمعروف نيزرگم طالع باخر مادرب -

 شناسد؟ ياما مادربزرگ تو مرا از كجا م -

 .دانم يرا خودم هم نم نيا -

 يزياز چ ديبا يشدم، ول يم ديشك و ترد هيما ديكردم شا يموضوع اصرار م دنيفهم ياگر برا. رفت يم يناگوار عيوقا انتظار

 :شانه كوروش گذاشتم و گفتم ياوردم، دستم را رو يسردرم

 كيشوم و با  چهيهمه سال عمر نكردم كه باز نيمن ا يبگذار يمرا سر دو راه يحرفهاس كه تو بخواه نياز ا شتريسن من ب -

 د؟يديمن كش يبرا يتو و سوگند چه نقشه ا. كنم يو دوست خودش خودم را قاط گريباز يپيه كهيمرد

 .شد يبه هم فشرده م ميهادندان  ديبودم كه شا يعصبان انقدر

 .قطع شد ربرداريتصو يما با صدا نيب يگفتگو

چرا مانع كار  س،يبنو ديجد يويسنار كيخوب خودت  ياگر هنر نوشتن دار. است نه شما شانينوشته ا لنامهيبدخشان، ف ياقا -

 ؟يشو يم گرانيد

 .اشدداشته ب يفروش خوب لم،يخواهم بعد ازاكران ف يمن م زياتابك عز ياقا -

 .و برو كنار ريتو حقوقت را بگ -

 .است يحرف كيهمه  نيا. باشه چشم -

 .بودم دهيدكتر كش يبرا ينقشه شوم. بود كه فقط خودم ان را حس مس كرد يدلم اشوب در

اجرا كرد  يم يط لميف كيكه  يمخصوص و باالخره تمام مراحل يها ميبا گر گرهاينامه، باز لميطبق ف ونيشروع شد، دكوراس يباز
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 .كم بود اريبرنامه بس يهايخوب بچه ها، تعداد كاست يبه خاطر باز. شد

را بلند  شياز شدت درد پاها.دو گوشش را گرفتم.بردميبابت لذت م نيو من از ا ترسديزمان مصاحبه اردالن انستم از من م در

فقط  اورميكاغذ ب ينحوه آزارش را بر روالبته دوست ندارم .شكنجه كردم يرا حساب يدارد هپ قتيحق ميفكر كردم خوابها.كرد

داشتم سگ را رها كردم  يامروز حالت بد دميخنديبلند م يسگ با صدا نيدردناك ا هرهچ دنيو از د دميشنياو را م يضجه ها

با افكار احمقانه ام .نگردد منهم دستم را شستم دايتا آثار جرمش پ ديشويكه پس از قتل خون دست خود را م يهمچون قاتل

 .شدم روزيبرده ام چون كه من بر سگ پ نيرا از ب شبيكابوس د كردميحساس ما

 .ميشديآماده م لمياكران ف يبرا گريخوشحال بودم كه د يليآماده شدم خ يلمسازيرفتن به شركت ف يبرا

 نميبينم ييخوابها نيچن ليدل يمن ب.كردميرا باز م يراه دوست دينه در شركت بلكه با كردميم دايپ يبه سوگند دسترس ديبا اما

 .و ادب كنم اورمياز پا در ب ياو را همچون هپ ديداشت با قتيمطمئنا خوابم حق

 دهينگذاشتم به تلفن همراهش زنگ زدم فقط بوق آزاد شن ياميپخش شد پ ييصدا ريغامگيخانه اش تماس گرفتم از پ با

 .ز چند بار زنگ خوردن پاسخ دادباالخره پس ا شنوديآن را نم ياست و صدا فشيدر ك ليموبا ديشا.شديم

 .يسالم خانم اردهال-

 بله؟-

 ؟يشناسيحاال من را نم-

 !سام؟ يآقا-

 .خوشبختم-

 ؟يبمن كرد ييرفت آن روز چه اهانتها ادمي يكنياست؟فكر م يچه مسخره باز نيباز ا-

 .بود يهمه شوخ-

 .يگفتيرا م تيحرفها تيچون با عصبان كنميفكر نم-

 .خانمهاست كه چگونه برداشت كنند قهيو خشن دارم بسته به سل يعصبان يچهره اسوگند من كال  نيبب-

 ه؟يحاال كارت چ-
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 .نمتيبب خواهميم-

 شده؟ يچ-

 .دميخواب د شبيد-

 .باشه ريخ يديكه د يديخوب خواب د-

 .است ريهم خ يليخ-

 ؟يديد يخوب چه خواب-

همسرم به خود  انتيعهد بسته بودم پس از خ نكهيبا ا ميدار يخوب يمن و تو در كنار هم زندگ دميخواب د:و گفتم دميكش يآه

 .كرد مانيپش زيمرا از همه چ شبيازدواج نكنم اما خواب د گريد

 ؟ييبگو شتريدر مورد همسرت ب شوديم-

از همسر سابقم از پسر مهربانم كه همسرم  ميحرفها دارم كه بگو يليخ:جواب دادم لكسير يليخ.حرف او باعث شكم شد نيهم

 .شده داينسبت بتو در دلم پ يكه به تازگ يو باالخره از عشق يزندگ يهاياز گرفتار.را بر دلم گذاشت شيآرزو

 .يعوض شد ؟امروزيگيم يچ يتو-

را كه تابحال با  ييمانهايو عهد و پ نميبب يخواب نيبود من چن نيقسمت ا ديدگرگون كرد سوگند شا يمرا به كل شبيبله خواب د-

 .بشكنمخود بسته بودم 

 رم؟يقاطع بگ ميباشم؟تصم دواريام يعني-

 .حتما-

 ؟يكورش چ يپس اقا-

 ؟يمگر به او قول داد-

 ...شيبا رفتار تند آن روزت پ يقول كه نه ول-

 ؟يخوب كه چ-

 .دوست نداشتم غرورم شكسته شود.هستم يتيشخص يبا خودش فكر كند من دختر ب ديشا-
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 د؟يا ينم شيپ ييزن و شوهرها دعوا نيب چوقتيه يعني-

 .مينزد يهنوز كه ما حرف يرويم شيتند پ يليخ-

 .گرفتم يجد ميتصم-

 ؟يراجع به چ-

 .و بعد ازدواج يمدت دوست كي ديشا-

 .نه فقط ازدواج يدوست-

بكشد ممكن است  شيو رفاقت را پ ياگر او بالفاصله مسئله دوست كردميام شد چه بسا فكر م يحرف سوگند باعث خوشحال نيا

 .را از درون من جستجو كند ييزهايچبخواهد 

فرزندانمان و  تيترب يبرا يمشترك آداب و رسوم يزندگ يبرا ياديز طيشرا ميگفتن دار يبرا ياديز يما حرفها زميعز نيبب-

... 

 :سر داد و گفت يخنده ا سوگند

 .حرف ها در شركت هيباشه بق -

 .شركت هستم 10ساعت  -

 .انجا هستم ميمن هم ساعت ده و ن -

 .قربان تو خداحافظ. زميباشه عز -

. خبر است يب زيعنوان كرد كه از همه چ يچرا كه سوگند به گونه ا دمعيكش يشوم م يفعال نقشه ها دينبا. تلفن را گذاشتم يگوش

 .كردم انيحرفها را ب گرياما د

 .بودند نمايس ينوار برا ليگروه، سخت مشغول تشك يبچه ها. شركت رفتم به

 10:50 ساعت

. شد يكس متوجه ان نم چيبود كه ه يبدخشان بودم، رفتارم به گونه ا يعكس العمل او با اقا يدر جستجو. بود دهيسوگند رس ازهت

 .گروه صحبت كردم اال كوروش يهم كه وراد شركت شده بودم با تمام بچه ها يياز ابتدا
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 .از او كردم يبدون توجه به كوروش با ناز و كرشمه به طرفم امد، استقبال گرم سوگند

 ساعت شما چند است؟ زميعز -

 .شلوغ بود نيشرمنده ام، پمپ بنز -

 .دشمنت شذمنده باشه -

 را صدا كنم؟ كيتونم اسم كوچ يم -

 .اورنديسردرب يزياز موضوع چ ستين يخواهم فعال كه خبر يگروه نه، نم يبچه ها شيپ يراحت باش ول نجايا -

كه  ميگو ياالن به تو م يول يو خوددار بود يجد شهيتو هم ست،ياس من نسبت به تو چوقت نتوانستم بفهمم احس چيسام، ه -

 .واقعا دوستت دارم

من كه در  م،يهر دو در سكوت به هم نگاه كرد. را باور كنم شيحرف ها جيشد كه به تدر ياش باعث م يميصادقانه و صم لحن

خشك  اريدانم چرا امروز برخورد سوگند و كوروش بس ينم. ديرس ينم به نظر نگونهياز هر گونه احساس بودم اما او ا يدرون عار

 ريخوردند و تحت تاث يم بيفر ياز دخترها به راحت يبعض ديپنهان شده؟ اما نه، شا نهست كه از م يزيچ يعني. بود يو رسم

 .ذشتگ يبودم به خوب دهيكه كش ينقشه ا يدر هر صورت ان روز با اجرا. رنديگ يمرمدام مكار قرار م

 نمايفرستادن به خانه س يان را برا ديبا ينوار اماده بود و پس از مراحل م،يدر شركت با بچه ها كار كرد يانتراك و مكث چيه بدون

 .ميكرد ياماده م

 

××××××××××××××××× ×××××××××××××××××××××××× 

 

 :شب 9:30 ساعت

من بود،  بيدر تعق شهيهم ييدو سه تا) مواد فروشان(بچه ها  نيماش. مدايبه كنار در ن يرا باز كردم اما هپ اطيخانه امدم، در ح به

در هر صورت در . واقع شد شيو رفقا اريمن مورد قبول اسفند يحرفها يعني. دانم كجا رفتند ينم گريپس از امدن به خانه د

 .نگفتم دروغمورد كه به انها  نيخصوص ا

 ؟يهپ ،يهپ. زدم شيصدا. ه اش هم نبودكرد، در الن يپارس نم يبود كه هپ بيعج خداوندا
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 ديدرخت ب ريجستجو كردمة در وسط باغچه ز يرا به سخت اطيح. بود خبندانيو  يبرف نيزم. دميخس خس شن يصدا فقط

 !خ؟يهمه برف و  نيا يرو ايخدا دهيخشك

دانم چگونه  ينم. واست جان بدهدخ يانگار م. داشت  يشده بود اما حالت بد يكه من به طرفش نروم انجا مخف نيبه خاطر ا ديشا

كردم،  هيچقدر گر. ستاديارام ارام و باالخره از نفس ا اريبس يبه بدش دست زدمة به ارام. داخل باغچه شدم يبا چه هول و هراس

 .ختميچقدر اشك ر

 زودتر نمرد؟ تا زمان امدن من؟ چرا

 ،يبدن هيدر زمان تنب يكه حت يفرزند. زندم مرده استكردم فر ياحساس م. از مرگش ناراحت شدم نيريبه اندازه مرگ ش ديشا

 .كرد يناله م تيفقط با مظلوم. زد ينم اديفر

 .ديخداوند مرا ببخشا...بد شكنجه اش كرده بود يليدانستم مسبب مرگ او من بودم، امروز خ يم

متروك در  يشد، خانه ا يافتاد مطلع نم يكه در خانه ام اتفاق م ييها از ماجراها هيوجه همسا چيبود كه به ه يام در قسمت خانه

 .باغ كيوسط 

به خاطر بارش برف و بارن . را كندم نيكه جان داده بود زم ييهمان جا د،يدرخت ب ريز. كندم يم يهپ يبرا يگور دياوردم، با ليب

بر وجودم حكمفرما  يديانداختم، ترس شد يبه داخل ان نگاه. شده بود قيعم باياما كندم، تقر. انجام شد يعمل كندن به سخت

 شيرا گرفتم، دلم برا يهپ دهيخشك يدست و پا. ديبار يروم؟ هنوز برف م يم يمكان نيچن داخلمن هم به  يروز يعني. شده بود

 .سرد ارياما بدنش خشك بود و بس. بدهد يبه هپ يخانه جان تازه ا يگرما اورمياگر او را داخل خانه ب ديسوخت فكر كردم شا

گودال پر شد . ختميبدنش ر يو سفت را رو سيخ ياو را داخل گودال انداختم و خاك ها. گرفتم يقرار م ريتحت تاث دينه نبا نه

 .زدم و خسته بودم ينفس نفس م

ام را  يخانگ يتامل نكردم تا لباسها يلحظه ا يحت. شده بود فيكث شيهمه لباسها. را قفل كردم و داخل خانه شدم نيماش در

 مين. رود رونياز تنم ب يدوش ماندم تا خستگ ريز يرا دراوردم و داخل حمام شدم و اب گرم را باز كردم و مدت ميلباسها. بپوشم

 .زياحمقانه بود و نفرت انگ ميكارها. كردم تيخودم غسل م اليدر خ ديباور نكن ديشا. در حمام بودم يساعت

را روشن كنم، باالخره پس  نهيتوانستم شوم يخسته بودم كه نم رنقديا. خاموش نشستم نهيو كنار شوم دميچيبه دور خود پ يا حوله
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اتش گرم  يشعله ها يزده ام را رو خيانگشتان . نوك انگشتانم هنوز سرد بود. را روشن كردم نهياستراحت شوم قهياز چند دق

 .ديسوگند به گوش رس يصدا. رفت ريگ غاميپ يرو خودشزد تا  يتلفن مرتب زنگ م. كردم

 .به من زنگ بزن يامد يوقت يستياگر هم ن. را بردار يگوش يخونه ا سالم اگر -

 يهر چند كه من اصال به او احساس. بردم يسوگند لذت نم يصدا دنياز شن ليدل نيافسرده بودم، به هم يخاطر مرگ هپ به

 .را ثابت كنم قتيخواستم خالف حق ينداشتم و فقط م

 11:10 ساعت

. نگاه كردم خچاليدر  يمانده هپ يباق ينان خوردم، به غذا يداشتم با تكه ا خچاليتن در  يغذا پختن نداشتم، مقدار حوصله

 .نداشت يسود گريناراحت شدم اما د

با سوگند تماس  يچا دنيگرفتم پس از نوش ميتصم. را روشن كردم يكتر. ام را رفع كند يتوانست خستگ يم يچا دنينوش فقط

 .رميبگ

كردن به موقع از من  هيو خصلت شرارت را با تنب يكند و خو تيكه چرا نتوانست مرا درست ترب شدم يم رياز مادرم دلگ يگاه

 .دور كند

 .فكر كردن در مورد گفتگو با سوگند با او تماس گرفتم يو كم يچا دنيپس از نوش. اماده شد يچا

 .سالم  -

 .ريسالن شبت بخ -

 .دميرا شن غامتيپ -

 ؟يكن يحوصله صحبت م يب نقدريچرا ا -

 جواب دادمك يعاد يليشك او نگردم خ هيما نكهيا ياما برا ميچه بگو ديدانستم با ينم

 شده؟ ضيسگم مر -

 چرا؟ -

 .سرما خورده ديدونم شا ينم -
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 ؟يدوستش دار -

 .يليخ -

 ه؟ياسمش چ يراست. شركتمان است كينزد. ميرو يم واناتيح كينيفردا با هم به كل. خوب غصه نخور -

 .يهپ -

 .نزد دامپزشك ميبر يرا با هم م يفردا هپ. ب ناراحت نباشخو -

 .ديايخواهم لوس بار ب ينم. ستين ياجينه نه احت -

 است كه متوجه شود؟ زاديمگه ادم ؟يگيم يچ -

 ؟يكه زنگ زد يخوب كار داشت. نه -

 ؟يحبت كنص ديخانم چه طور با هيبا  يدون يچه طور نم يو كارگردان معروف هست ستيسنار كيسام تو  -

 .ناراحتم يليمن خ. يمرا ببخش ديبا -

 .يكن يم دايپ نيتسك. گوش كن نيغمگ كيموز هي يكه ناراحت يدر زمان -

 ؟يگذار يسربسرم م -

 .نه من امتحان كردم -

 ؟يگوش داد نيغمگ كيو موز يافتاد كه تو ناراحت شد يچه اتفاق ؟يچرا ناراحت بود -

 .عاشق شدده بودم -

 ؟يچ -

 .كنم يرا بدون سانسور عنوان م ميها من حرف -

 .ميدار ينقطه مشترك. يكن يم يكار خوب -

 .بگذرم ميبه انان كه دوستشان دارم و حاضرم به خاطر انان از زندگ. البته فقط به دوستدارانم -

 ه؟يچ يموضوع خاطرخواه يحاال نگفت. به تو دختر نيافر -

او هم دانشجو بود اما در . كرد ياز من خواستگار يقبول شده بودم پسر نمايسكه تازه در دانشگاه هنر رشته  شيپنج سال پ -
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به پارك و . با او هم صحبت شدم يمدت. گرغت يردم را م يليكردم خ يم ليكه من تحص يدر همان دانشگاه يول. يقيرشته موس

 ~است؟ ينتا مطمئن شوم چگونه انسا ميرفت نمايس

 يبرا يگاه محكم هيدادمة تك هيتك يخوب يبعدها متوجه شدم كه سرم را به جا خت،يبهم ر ابتدا شك و ترس همه احساساتم را در

را كه من سخت به ان دل  يديجد يكند تا زندگ يو كوشش، تالش م يكردم كه با سع يو حس م دميد يكرده بودم م دايخود پ

 .بستم بنا كند

فقط شور اغاز مراسم ازدواج نبود . گذشت يم يساعات به كند نياماده شد، اخر يروز عروس يگذشت همه نوع تدارك برا كماهي

جز من از  يكس. كرد يكردم ذهنم را اشفته م يرا اغاز م يديجد يفردا و فرداها زندگ نكهيتصور ا. انداخت يكه مرا به استرس م

خبر  م،يو شمعدان به بازار رفت هنيا ديخر يكه برا يو باالخره شب. دميفهم يان را نم ليدل و يو من هم معن. خبر نداشت ياشفتگ

و قدم نحسش را  يكرده بودم اما بدشوم داينامزدم پ وانيكه ك يبا تمام عالقه ا. همه برنامه ها به هم خورد. دميفوت برادرم را شن

 .ندمازدواج نب مانيپ يمردد چيعهد بستم با ه گريپس از مرگ پدرم د. بهانه قرار دادم و از ازدواج با او صرف نظر كردم

 :ادامه داد يو پس از لحظه ا ديكش ياه. من و سوگند در تلفن حكمفرما شد نيب يسكوت

 .مادرم را هم از دست دادم يبعد از مدت -

 :و گفتم دميخند

 .يبعد به خودت سر و سامان بده يهمه رو خاك كن يپس منتظر بود -

 .ها هيما نيتو هم -

 :سر داد و گفت يخنده كوتاه سوگند

 .يريبپذ ديتو با. ام را انتخاب كنم يگرفته ام مرد زندگ ميسام حاال تصم. با تو باشه حق ديشا -

 .من زنگ زدم نكهيمثل ا -

دارم كه در  يكيبه شر اجياحت. هم صحبت دارم كيبه  اجيمن احت. خسته ام كرده ييتنها يول ،يتماس گرفت يتو لطف كرد -

 .دهد نيرا تسك ميغمخوارم باشد و دردها يزندگ

 يزن چياز همسرم قسم خوردم كه با ه ييپس از جدا يعنينداشتم كه ازدواج كنم  يميتصم چيسوگند من قبال هم گفتم ه نيبب -
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 .عوض شد مميدر مورد تو تصم داياما جد. را بنا نكنم يمشترك زندگ هيپا

 ؟يكرد يم نيبه خودت تلق يكن يگمان نم -

 .ندارم يقدرت گريد يعني. و منازعه و بحث و دعوا را ندارم يك و كتك كارحوصله جار و جنجال، حوصله كت گهيد. نه نه -

 قطع كنم؟ يندار يخوب اگه كار. خودت است ليباشه هر طور كه م -

 .خسته شده بود يياو هم مثل من از تنها ديشا. اصرار ورزد نينچنيبه من ا دنيرس يكه برا ديرس يبه نظر م ديسوگند بع از

 .رميگ يم ميمشتركمان تصم يهر چه زودتر درباره زندگ. كنم يباور م را تيسوگند حرفها -

 مانيپ ميتوان يم ميديمثبت رس جهيان وقت اگر به نت. ميهم اشنا شو اتيتا با اهالق و روح ميكن يبا هم رفت و امد م يمدت -

 .مين را فراموش كنبدما يو هر دو نفرمان گذشته ها ميبشو يبا هم زوج خوشبخت ميتوان يم. ميببند ييزناشو

 .ميخود خاتمه داد يمن و سوگند به صحبت ها نيب يخودمان يگفتگو ياز كم پس

كه كنده و  يدر كنار گودال. رفتم اطيبا وجود بارش برف به ح. كردم يدلتنگ يهپ يبرا. شب را نواخت مهين 12هال زنگ  ساعت

كشد، توهم به سراغم امده بود  يرد است و او از فرط سرما زوزه مكردم انجا س يفكر م. ستادميرا درون ان دفن كرده بودم، ا يهپ

 .شده بودم ياالتيو خ

به طرف جلو خم .  ديچهره ام تاب يرو ياحساس كردم نور. جز من از ان خبر نداشت يامد و تمام شد و كس شيپ يحادثه ا خوب

 .كردم يم ياز ترس داشتم قالب ته. شدم

 .زدميحرف م يبا خودم به بلند.واريد ينور شمع به رو كيحركت  ديرا حس كردم شا حركتش

در  شهيجمله را دكتر روانشناس دكتر بدخشان هم نيا.دور نگه دار دهديكه آزارت م يزيرا آرام كن و خودت را از هر چ ذهنت

ه كردم و به نگا نيريش يبه تابلو.كردم و داخل ساختمان شدم يرا ط اطيح ريبا دلهره و ترس مس گفتيبمن م حشيزمان نصا

به اتاق  دنيخواب يآخر برا يام با عنوان باز لمنامهيو به ف يبه افكار آرام و انسان تشانيبود به معصوم بميعكس پسرم كه داخل ج

 روزيد نيانگار هم.انداختم يآلبوم نگاه يبه عكسها وسانهيما.هم بگذارم يچشمانم را رو يلحظه ا يحت توانستميخواب رفتم نم

چرا كه آلوده  شناختميكمك خواستم البته منكه او را درست نم زننديكه مردم او را خدا صدا م يبه باال گرفتم و از كسبود دستم را 

 .آرامش ايمرگ  اي.شيآسا ايمرگ  اي:زدم و گفتم ادياراده فر يناخود و ب.به گناه و غرق فساد بودم
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 نيريمملو از بغض و اندوه ش ديلرزيلبانم م يناهانم كلمات بر روبود و كاهنده گ ميزندگ انيارامش خاطر نداشتم مرگ پا يا لحظه

مافوق  يباور كنم قدرت توانستميكه نم ختيروح من برانگ يدر قلب ب يآن چنان شعف ثارشيو ا يبزرگوار ادشينامش .را صدا زدم

 .من قرار داده است اهسبب او را بر سر ر يقدرتم ب

و  نيريش گريد كردمياحساس م.ستميبلند زار زار گر يبار با صدا نياول يو برا سوزانديرا م ميدر چشمانم بود پلكها يبيعج آتش

 .به مردگان يحت ديشا كردميحسادت م.وستهيبه جمعشان پ يشان هپ يميو دوست صم ستندياسپهبد تنها ن

 .به جلو انداختم تف به روزگار و تف به سرنوشتم تف

را هم روشن كردم تا آماده شدن صبحانه  يكتر.دميخانه كش يبه سر و رو يستدوش گرفتم د دمينخواب يلحظه ا يشد حت صبح

اصال .ستين شيب يليو تخ ايرو كياش بود  يقربان يهپ نباريشب گذشته را كه ا تيفكر كردم جنا ديباور نكن ديشا.رفتم اطيبه ح

 .ردمشكنجه اش كرده ام و از پا در او يراحت بهرا  ميصدايسگ باوفا و ب كردميتصور نم

رفتگانم  يو برا ستادميا سوختيم يكه به ارام نهيدر كنار شوم.زدم و وارد ساختمان شدم ياعصابم قهقهه ترسناك نيتسك يبرا

 .فاتحه خواندم

 .كردميانتها احساس م يصورت زمان را دور و ب نيا ريدر غ.تا احساس ضعف نكنم خوردميغذا م ديآماده شد با صبحانه

و  دميلباس پوش.اعصابم الزم بود نيتسك يو خوب برا دميكشيم ياديز گاريس دايجد.روشن كردم يرگاياز صرف صبحانه س پس

 ميبرا يشميابر يقال يبو يحت.آمد يآن بدم م وارياز هر د كرديترم م وانهيد يماندن در خانه به مدت طوالن.از خانه خارج شدم

به  ديبا كردميم دايدست پ ميهر چه زودتر به ارزوها ديبا.كردميماحساس  يفيو كث يماندگ يبو خچالي ياز غذا.مشمئز كننده بود

 .داديو رنجم نم لرزاندينبود آنان دلم را نم.شديگفته نم ياز رفتگان من حرف.نبود ياز انتقام خبر گريكه د ييجا.رفتميم كايامر

كه از حوصله ام خارج است جز به جز آن را آمد  شيپ لميف هيته يبرا ياديرفتم در آنجا مسائل ز نمايشروع اكران به خانه س يبرا

 نمايتا به صحنه س ديكشيطول م يكماهي ديارشاد هم جواز اكران آن را صادر كرده بود طبق قول آنها شا.داستان عنوان كنم نيدر ا

 .بود يمستثن هم ويسنار نيالبته ا.بروم

خوب  اريبس لمنامهيف يبرا.است قتيحق كيو در اصل  ديا يكه به ظاهر دروغ م يداستان:گفت يينمايدفتر س ريمد يميكر يآقا

 .شما زودتر از همه مجوز گرفته است لمنامهيف شدياكران م ديبا نمايكه در س گريد لميبا چند ف ليدل نيعنوان شده است و بهم
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 .بابت خوشحال بودم و خرسند نيا از

 :ظهر 11:30ساعت

فكر كردن  ينداشتم و بجا يمشغله كار گريخوشحال شدم چون د دشيم دهيپشت خط شن يجانعل يهمراهم زنگ زد صدا تلفن

 .با او خوش باشم يو مدت اورميرا بدست ب يزن كول توانستميم

 .خانه ام را به او دادم ينشان خواستياز من كمك م.ديايكار به تهران ب يجستجو يگرفته بود برا ميتصم

 .ميآ يآقا اتا اگر خدا بخواهد فردا غروب به خدمتتان م-

به او محول  يابتدا كار خوب.ارام آرام جلو بروم ديابتدا ناراحت شدم اما فكر كردم با.ديآ يم ييلحن صحبتش متوجه شمد بتنها از

 .همراه خانواده اش به تهران مهاجرت كند ميگويو م سپارميخانه را به او م نيرزميبعد ز كنميم

چهره اش قامت سر و گونه اش لبخند  ييبايمجددا ز يما با تلفن جانعلرفته بود ا رونياز سرم ب يبود فكر زن كول يروز چند

 .آمد ادمياش به  ركانهيمعصومانه و ز

 .داشتم يخبر يكه جانعل نيقرار گرفت و هم قيو تشو دييمورد تا يام بخوب لمنامهيبود هم ف يمنيچهارشنبه خوب و خوش  امروز

 :1 ساعت

كه مقابل پارك بود  يبه رستوران.خانه داشتم نياز ا يوصا آنكه خاطرات بدخص برديدر خانه حوصله ام را سر م ماندن

 يو فقط با لحظه ها دانستندينم ياز زندگ يچيكه ه يبه رفت و آمد دختران و پسران جوان.سفارش همبرگر و نوشابه دادم.رفتم

در رفت و آمد  كردنديخود م بيرا نص يلذت چه دانميخود نم يكه با نشان دادن پا يامانتو كوتاهه.دميشياند يگذرا خوش بودند م

و به  كردميو من تنها به آنان فكر م ديخنديو م گفتيبا جفت خود م يهر كس.ديرسيهمهمه جوانان در رستوران به گوش م.بودند

 .كردميم يخوشبخت ساسمكان اح نياز ترك كردن ا ستيپويم قتيبه حق ميزمان اگر آرزو نيريهمسرم ش

آورم  ياز كجا سر در م دانميتهران را گشت زدم نم يرنگ يابانهايخ يابر يدر آن هوا.شدم نيو سوار بر ماش را خوردم چميسادنو

 .گريد ابانيبه خ يابانيراه داشت و هر خ ابانيبه خ يهر كوچه ا

 .كنمپارك كردم تا بدون قطع و وصل شدن صدا با او صحبت  يبه كنار.سوگند پشت خط بود نباريهمراهم زنگ زد ا تلفن

 .كنميم ييسوگند تنها هستم و احساس تنها-
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 !...ميحرفها را بشنو نياز زبان تو آدم مغرور ا!چه عجب-

 ؟يگيم يمن وغرور؟چ-

 .كردم دييحرفت را تا يچيه-

 ؟يياالن كجا-

 .نمايدفتر س-

 ؟يكنيچكار م-

 .سميبنو ديجد لمنامهيف خواهميم-

 تو؟-

 .در ذهنم است يجالب يويبله سنار-

 ه؟يچموضوع -

 ؟يموضوع چ-

 .لمنامهيموضوع ف-

 .تو را دارد اتيو خصوص تيكه شخص كنمياستفاده م يكه از كار آكتر دانميفقط م دانميهنوز نم-

 من؟ تيشخص-

 ؟يخورد كهيبله چرا -

 ؟يكنيم يشوخ-

 انتخاب كنم؟ نمايس ستيارت كيهمچون تو به عنوان  يتيرا با شخص يمرد يدوست ندار-

 بگذارند؟ شياكران به نما يرا قبول كنند و برا وياز كجا معلوم سنار!يواقعا كه بچه ا-

 .كه نه به داره و نه به باره ؟حااليشد هوشيچرا ب-

 .ميخودمون را آماده كن يباز يبرا ديفردا ما با نيكه انگار هم يكنيصحبت م يآخر طور-

 .ستين يخبر نيمن چن زينه عز-



 

 

كتابخانه نودهشتيا   ركسانا حسيني  –بيددرختزير                               

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧٨

 ؟يارد نيماش:و ادامه دادم دميكش يراحت نفس

 .بله-

 نجا؟يا ييا يم

 ؟ييتو االن كجا-

 .يكنار دكه گلفروش يپارك ساعت كينزد-

 .باشد نميماش يبپا ديبا يكي اورميب نيخوب اگر ماش-

 .ميآ يدفتر بگذار من دنبالت م نگيرا در همان پارك نتيماش ياوريب نيماش ستين ياجياحت-

 .نيو هم نيبود هم يسرگرم كيفقط  ميامروز او برا يعني كردميل نمهم صحبت شدن با سوگند را دنبا يبرا يهدف چيه امروز

 .كرديتر م دواريام يمرا به زندگ يهوا كم نگونهيا.شديم يسمت شركت رفتم آسمان كم كم افتاب به

 :2:20ساعت

 .ديايب نييسوگند را متوجه كردم كه به پا يبا زدن دو بوق متوال دميشركت رس به

 .كرده بود خوشم آمد اما عكس العمل نشان ندادم يميمال شيآرا.ه بودعطرش كوچه را پر كرد يبو

 .اكثر مغازه ها هم كه بسته بود ميرا گشت ابانهايخ ياز سالم و الحوالپرس پس

 .ميگفتن داشت يبرا يشتريپشت تلفن حرف ب نكهيمثل ا-

قرار داده بودم نگاهش  يصندل يوگند روكه بر پشت س يگريكردم و با دست د تيبا دست فرمان را هدا.سر دادم يبلند خنده

 .آمد از نگاه من و از تماس دستم به پشتش يبه نظر بدش نم.كردم

 سگت چطوره؟-

 ؟يگيرا م يهپ-

 است؟ يبله اسمش هپ-

 .و كم حوصله است حاليكم ب هيبله -

 ممكن است خطرناك باشد؟ ياگر معالجه اش نكن يدانيم-
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 شه؟يچه؟هار م يعني-

 .رديكه اگر مداوا نشه ممكن است بم نستيمنظورم ا.شهيهار نمكه  ينه سگ اهل-

 !؟يسر رشته دار يليخ واناتيدرباره ح نكهيمثل ا-

 يحساب.من بود شيدو سال پ.داشتم اسمش جك بود يسگ شيفقط چند سال پ.ندارم واناتيراجع به ح ياطالع چياتفاقا برعكس ه-

 .شده و دو روز بعد از آن مرد ريگفتند د.بردم يزشكگرفت به دامپ يسخت يماريبه او انس گرفته بودم ب

 بود؟ يچ شيماريب-

 ...سگ من شد دوا و درمان اثر نكرد و  بيبود آن هم از شانس بد نص عيشا روسينوع و كي-

 .خدا رحمتش كنه:خنده گفتم با

 ببرم؟ كينيرا به كل يبنظر تو فردا هپ يعني:ادامه دادم نهيكردم بر اعصابم مسلط شوم و با طمان يسع

 .ميا يمنهم با تو م!حتما-

 .كنميرا م نكارياول صبح خودم ا ستميبه زحمت تو ن يراض-

 .بدهم رييكردم تا موضوع صحبت و گفتگو را تغ تالش

 .از پدر و مادرت.كن از خانواده ات حرف بزن فيخوب بگو تعر-

 .رفتندفقط مردند و  ميبگو ياز آنها حرف خواهمينپرس نم يزيدر مورد آنها چ-

 ...برادرت به رحمت خدا رفته؟ ي؟گفتيخواهر ندار يراست...يكرده بود فيتعر ييزهايچ هي ؟قباليگيراست م-

 .دردانه پدر و مادرم بودم پس از مرگشان فقط وازث مال و اموالشان شدم زينه من عز-

 ...خوب خاله عمه عمو؟-

 .ستندينبودند و ن ينگرمخو يآدمها مينداشت يبا آنها رفت و آمد يزندگ ياز ابتدا-

 يبه اتكا خواهميكه م يدختر كي يبرا نيتنها هستم ا يليسام من خ:بطرفم كرد و گفت يشدم نگاه رهيمتوج شد كه به او خ يوقت

 است؟ يبزرگ يكند ارزو هيو زرنگ تك يقو يمرد

 .خواهم شد يگاه خوب هيتو تك يمن هم برا زمينه عز:خنده گفتم با
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خوشحال .را با تو آغاز كنند يديجد يكه همسرت و تنها پسرت به نزد تو بازگردند و زندگ خواهديل دلم مسام من در درجه او-

 .ديد ياو را نخواه گريكه بتو كرد د ييانتهايخ ليبه دال يخواهم شد اما تو قسم خورد

 نه؟ ايمجددم را آغاز كنم خوشبخت خواهم شد  ياگر با او زندگ دانميسوگند خودم هم نم-

 نيا يبود و كس يوجود مقدس ياو برا دميستيپريكه در دل او را م دانستمينزنم خودم م يحرف نيرياز ش گريكردم كه د يسع

 .دانستيرا نم قتيحق

اگر  يول يرا آغاز كن يديجد يباز هم حاضرم تو با خانواده ات زندگ:بهم فشرده شده بود و گفت دشيسف يكردم دندانها نگاهش

 .باشم يهمسر خوب تيمن حاضرم برا يو قصد ازدواج مجدد دار يستيات ن گذشته يحاضر به زندگ

 .غرور او را بشكنم خواهميم قتيمن است و من در حق ياو به فكر خوشبخت.بر من غلبه كرده بود يبيعج اندوه

قبول  توانمينم.ستير نمن سازگا هيبا روح يول.داشته باشم يخوب يخانوادگ يكه دوست دارم زندگ ميرا بتو بگو قتيحق ديبا سوگند

 .بروم ديبا ميگويخاطر است كه م نيبهم.داشته باشم يمن بتوانم همسر يكنم كه روز

 كجا؟ -

 يروم تنها هم م يم نجايكه من باالخره از ا ميگو يخاطر به تو م نانيمن با اطم. دميكه زاده شدم و به رشد رس ييبه همان جا -

متوجه من  يگناه چيماجرا ه نيمطمئن باش در ا. رميگ يم ميخود تصم يكه خودم برا مستقل يانسان ازاد با اراده ا كي. روم

 .بود و هنوز هم هست منيام ه دهياز اول ا. نكردم يعهد شكن ايو  ييوفا يچرا كه من به تو ب ستين

سزاوار نبود من غرورش را  گرينه د. او پر از التماس بود ينگاهها. ناراحت شدم شيدانم چرا برا ينم. به من كرد ينگاه سوگند

 .رمياز او فاصله بگ ديبا خود گفتم كه با. دار كنم حهيجر

 .تا اسوده تر باشم. كردم چشمانم را از نگاهش بدزدم يم يسع

 يرا از تو دور كنم و تو را به زندگ ينيبدب نيخواستم ا يم. عوض كنم يخواستم نظر تو را به زندگ يازدواج م نيسام من با ا -

 .مينما ردوايام

كشتم و به همه  ينبود خودم را م نيچن نياگر ا. شتريهم ب يكن يهستم از انچه كه تو فكر م دواريام يمن به زندگ زم،يعز نيبب -

 .دادم يخاتمه م زيچ
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 ادته؟ي ،يگفت يم تياز خوابها م؟يكن يكه با هم ازدواج م يباشد تو به من قول داده بود ادتياما . حق با تو باشد ديشا -

 .شدم مانيحق با تو باشد، اما حاال پش ديشا -

 .من را به شركت ببر دهيخوب تا كارمان به دعوا و مشاجره نكش يليخ -

 

 3:20 ساعت

 .كردم يناهار خورده بودم به دروغ تظاهر به گرسنگ نكهيدادم با وجود ا ياز خود بروز م يميرفتار صم دينبا

 .ستادمياباد ا وسفيدر  يرستوران كنار

 ؟يغذا بخور يخواه يم -

 .ميغذا بخور ميخواه يم -

دختران و . شلوغ تر بود نجايسابق، البته ا يپهايباز هم از همان ت. ميشدم و به رستوران رفت ادهيرا قفل كردم و همراه سوگند پ درها

 .خوردند يرستوران به چشم م نيدر ا ياديپسران ز

از  يول. شدند يم دهيران سن باال، با جوانان كم سن و سال در ان رستوان داز دخت يخواسته سوگند سفارش جوجه دادم، بعض به

پاكت . صحبت نكرد يتا زمان حاضر شدن غذا سوگند كالم. بودند دواريبردم كه هنوز به خودشان ام يحركات دختران لذت م

 .بابت خوشحال شدم نيامتناع كرد از ا. را دراوردم و به او تعارف كردم گاريس

 .حرف بزن يگند خانم ساكتخوب سو -

 .كردم فيتعر تيرا برا ميزندگ ايمن بدون ر -

 .گهيد يحرفها يليو خ ؟يرا دوست دار يدانم منزلت كجاست؟ چند سالته؟ چه كس يمن هنوز نم يول -

 .مات برگردان يپسرا را به زندگ. دهم يخواهم تو را با همسرت اشت يم. خواهم كمكت كنم يچون تو را دوست دارم م -

 دارد؟ يجا چه معن نيپس دوست داشتن تو نسبت به من در ا ؟يكن يبه همسرم اصرار م دنيرس يچرا برا -

 يو بدبخت يباعث سرگردان دينبا ياشتباه بزرگ در زندگ كيسام،  نيبب. يخوشبخت باش خواهميسام چون تو را دوست دارم م -

 .ن هم باالخره ازدواج خواهم كردو م يريرا از سر بگ يبا گذشت زندگ يتوان يات شود تا م
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 ؟يكن يفكر م نگونهيچرا ا -

را  زهايچ يليكار خ نيا يبرا ،يرو شروع كن يديجد يزندگ ها،يكنم فارغ از همه رنجها و بدبخت يسام من با تمام وجود ارزو م -

تا همسرت را مجددا به . يپا بگذار ريز غرورت را يتوان يم يكن يفكر م ايا. كند يم دييرا كه عقل تا ييزهايچ. يريبگ دهيناد ديبا

 يتو اگر گناه. كند هيو به او تك رديخودش از خداوند هم كمك بگ يخوشبخت يبرا ديالبته ناگفته نماند انسان با.... ياوريدست ب

 .دغدغه همت به خرج بده يپاك و ب يزندگ كيشروع  يتوبه كن و برا ،يهم كرد

 چگاهيه يدر زندگ ديشا. اورد هيشد مرا به گر يكه در رستوران پخش م ينيغمگ كيا موزبود و ب نيدلنش اريسوگند بس يحرفها

 ياگر با او ازدواج م ديرا پاك كرد، شا ميكه مقابلش بود اشكها يسوگند با دستمال. احساس قرار نگرفته بودم ريتحت تاث نينچنيا

 .داد يم نيتسكمرا  شيحرف ها افت،ي يام بهبود م يشد و زندگ يكردم وضعم بهتر م

دوست . كرده بودند دايبود كه نسبت به من پ يدلسوز كياز  ينشسته بودند حاك يكنار زيكه در دو طرف م طانيدختران ش نگاه

 .داشتم يداشتم در ان لحظه، وجود سوگند را در وجود خود محفوظ نگاه م

من . كردم بر احساسم غلبه كنم يسع گريد گاريس كين داد تا نگاهم را به سوگند بدوزم، با روشن كرد يبه چشمانم امان نم اشك

ثابت شدكه ادم خوش قلب و  ميكه زده بود برا ييحرفها نيدانستم او اما با ا يم يكردم او را ادم بد يدر مورد سوگند بد فكر م

 .است يخوب

كه سوگند مشتاقانه به من  دميكردم و دسرم را بلند . خوردند يتكان م يدرختان به ارام يرو يخواندند و برگها يها اواز م پرنده

 .كند ينگاه م

 .نداشت جز اواز يكه مفهوم يلب زمزمه كرد، اهنگ ريرا ز ياهنگ

 

 4:20 ساعت

 :گفت يپس از سالم و احوال پرس. بود يتلفن همراهم زنگ زدو باورم نشد جانعل. با سوگند از رستوران خارج شدم همراه

 آقا اتا من مزاحمتان شدم؟ -

 خوب چه خبر؟ ه؟يبابا مزاحم چ نه -
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 .شما دردسر درست كنم يبرا ستيدرست ن: به من گفت. در مورد امدن با تهران مشورت كردم الياقا اتا با ع -

 گفت؟ التيع -

 .كرد دييبله قربان مادرم هم حرفش را تا -

 ؟يندار يمشكل يخوب از نظر خرج -

 .ديايمان دربدوشم تا خرج يم ريبافم، ش يم يگفت، قال الميع -

 با كدام گاو و گوسفند؟ -

 .مال مردم -

 يريام كار خ يفقط دوست دارم در زندگ. ستميو من از ان ادمها ن ستين يدردسر چيمن ه يبگو برا التينه پسر جان، به ع -

 .يكرد يبهتر از تو؟ كه به من هم خوب يان هم چه كس. بكنم

 د؟ييگو يم قتيجان بچه تان حق. اقا اتا جام -

 :و گفتم دميكش ينمانده بود اه يباق يجان گريبه جون فرزندم د چون

 .تعارف نكن نقدريهم ا گريفردا منتظرم د. ميگو يرا م قتيبله به جلن فرزندم حق -

 .كردم يكرد، از او خداحافظ يتشكر و قدردان يليخ

 :با خنده گفتم. كند دايام را پ يكرد كه مخاطب تلفن ياز ان م يسوگند حاك نگاه

 داره؟ يبه نظر تو اشكال -

 ؟يچ -

 .انجام بده ربيكه ادم كار خ -

 .بتشه يچ ريتا ان خ -

 يليكه االن زنگ زد، خودش و خانواده اش خ يياقا نيا. خراب شد نميوسط راه ماش. گذرم به بروجرد افتاد شيچند وقت پ -

بود  كينزد. را درست كند نميرفت تا ماش كيل مكانهمان روز هم دنبا يفردا. خودشان نگه داشتند شيكمكم كردند، شب مرا پ

 .دميدهانم را كش يفور يول ميبگو يزيچ ،را كه با خود برده بودم يدر مورد بچه ا
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 .هستند اديز ايدن نيخوب در ا يسام، ادمها يبله اقا -

بود تا با هم  يمنتظر قرار بعد ديبود، شا ينگاهش پر معن. به من انداخت يسوگند نگاه دوستانه ا. ميديرس يينمايشركت س به

 .ميمالقات مجدد داشته باش

 ساعت چند؟ گهيدفعه د -

 :كرد و گفت يخنده كوتاه سوگند

 .مييآ يبا هم كنار م ميدار نكهيمثل ا -

 :چسباند و گفت نيماش شهيسرش را به ش. شد ادهيپ نميزد و با كرشمه زنانه از ماش يچشمك

 .زنم يزنگ م -

 .پدال گاز فشردم و از دفتر دور شدم يا را بر رو، پ ميكرد يخداحافظ

انقدر افسرده بودم و احساس . نبود يخبر ياز هپ گريد. دميبه خانه رس 6ساعت . كردم يقشنگ سوگند فكر م يحرفها به

 يا به كسكنم، چر يم يچه زندگ يدانستم برا يفكر كنم، اصال نم شيتوانستم به سوگند و گفته ها ينم يكردم كه حت يم يهودگيب

 .توانم فرار كنم يازرد نم يم مراكه  يزيتوانم اعتماد كنم؟ چرا از چ ينم

 .شنوم يدور م يرا از فاصله ها يزوزه سگ يمثل صدا يگريد يكه صدا ديرس يبه نظرم م يامد ول يباد م يزوزه  يصدا

 يدر حركت هستند و صورت شگم را م يمهااد هيخانه پر از سا نيا واريامد تمام در و د يبه نظرم م. محض برقرار بود سكوت

را در  نهايهمه ا نكهيتامل كردم مثل ا يكم. و زشت داشت يعيطب ريوحشتناك، غ يچهره ا. كه از خشم برافروخته شده دميد

 .شبانه ينه در كابوس ها دميد يم يداريب

 .شد يم شترياه و عواقب ان بترسم از گن ياما م. توهمات كمرنگ شوند نيو خانواده اش ا يبا امدن جانعل ديشا

 .شد يم دهيد يكرنگيصداقت و  شياز حرفها. شيكردم و به گفته ها يشب نتوانستم درست بخوابم، به سوگند فكر م ان

خودم را در  ديذهنم را سخت اشفته كرده بود فكر پل ديافكار پل. ازردند يخواب ان شب افتادم كه او و كوروش چگونه مرا م ادي به

درست نباشد  ديبه فكر خواهرم سارا افتادم شا. خوردم ريش وانيل كيبا  ينيريرا باز كردم و دو عد ش خچاليدر . دميد يم گرانيد

 .از من تنهاتر يحت. تنها ياست و زن ماريحالش نشوم، باالخره او هم ب يايو جو رميكه اصال با او تماس نگ
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 .ديرس يبه گوش م فيضع شياش را گرفتم، صدا شماره

 .لو سالم ساراا -

 شما؟ -

 ؟يشناس يبرادرت را هم نم گهيبابا، د يا -

 .كرد، مجدداً زنگ زدم، جواب نداد يگستاخانه رفتار م د،يتلفن را محكم كوب يگوش

زد و  يناروا به او م يبد كرده، تهمتها نيرياو بود كه نظر مرا به ش. گرفتم به انجا برم ميتصم. هم تماس گرفتم پاسخ نداد پشت

 كند؟ يكه رفت، اسپهبد هم به دنبالش، چرا حاال تلفن را قطع م نيريشد؟ ش يحاال چ. اورد يتضاحات خانه ما را به بار ماف

 .و به طرف خانه اش رفتم دميپوش لباس

ن بود خانه اش روش يچراغ ها يل.جواب نداد،  يدر را باز نكرد با تلفن همراه، شماره خانه را گرفتم اما كس يچه زنگ زدم كس هر

 .ارام شدم و به خود امدم يشدند كم يكه از كنار خانه خواهرم رد م يپسران معتاد دنيبا د. شده بود دهيو پرده ها هم كنار كش

كرد و من دو، سه  يم يظفر زندگ ابانيخانه من و سارا نبود او در كوچه سوم خ نيب ياديفاصله ز. شدم و به خانه رفتم نيماش سوار

 .تر نييكوچه پا

 .بودند اريخانه اسفند يبچه ها. محض سوار شدن به خانه تلفن زنگ زد هب

 ؟يانجا چه كار داشت ؟يكجا رفته بود -

 .كند يدهد نه در خانه اش را باز م ينه تلفن جواب م رميگ يسراغش را م يهر چ. خانه خواهرم بود -

 .رفته رونيب ديشا -

 .نزدم يكرد حرفدر پشت تلفن صحبت  يبا من به خشك نكهيبه ا راجع

من  يصدا نكهيمثل ا. شود يخودتان بد م يان وقت برا. كند ياسترس و اضطراب مرا اشفته م. دلواپس شدم يفقط كم ديشا -

 .ديخنده چند مرد به گوشم رس يشد، چون صدا يفون پخش م يرو

را جستجو  يزيچ يسرگرم يفقط برا دياش. گشتم يم يزيدنبال چه چ خچاليدانم در  يرا قطع كردم، به اشپزخانه رفتم، نم تلفن

 بمينص يريخ ييبايدانستم از ز يم. شيبايو همسر ز يجانعل يكردم، برا يم ينيفردا نقشه چ يحوصله بودم، برا يكردم، ب يم
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 .ديبخش يم ييلطف و روشنا ميبه زندگ بايز يبانو نيحضور ا ديشوند شا يو مجذوبش م دنخواهد شد اما همه ان را دوست دارن

علتش را . امديوحشتناك به سراغم ن يبود كه كابوسها يتنها شب شبيخسته بودم د يليخ. از خواب برخاستم 9ساعت  صبح

شبانه به خواب خود  يكابوسها دنيند يبرا يليتوانستم دل يجز هم صحبت شدن با سوگند را نم يزيكردم اما چ يجستجو م

 .باشد تهمن داش يبرا يريبنا به گفته خودش قدم خ. بگذارم

كنار  يبه گلدان ها. دميرا دستمال كش زهايم يرو. شستم ياشپزخانه را حساب. دميخانه كش يبه سر و رو يرا خوردم، دست صبحانه

 لشيشبانه دل يكابوسها دنيهم ند ديشا. نميرا بب ييبايتوانم موجود ز يم نكهيخوشحال از ا. خوشحال بودم يليخ. سالن اب دادم

 .بود بايهم زن ز

رفتگانم فاتحه خواندم و طلب مغفرت  يرفتم، برا اطيپس از ان به ح. دميكردن و شستن ظروف صبحانه لباس پوش زياز تم سپ

 .به فروشگاه رفتم ديخر يشدم و برا نيسوار بر ماش. بود يامروز هوا صاف و افتاب. كردم

و  يكنم تا سر و سامان گرفتن جانعل ديخر اديز ديبا فكر كردم. دميخر.... نوشابه، قهوه ،ينيريجات، گوشت، مرغ؛ ش وهيم ،يسبز

 .خانواده اش بتوانم از نظر اذوقه به انها كمك كنم

 :12:30ساعت

 .گذاشتم زريگوشت و مرغ را تكه تكه كردم و در فر.را شستم جاتيو سبز وهيخانه آمدم م به

 .سوگند بود.كار كردن بودم كه تلفن زنگ زد مشغول

 .سالم-

 حالت چطوره؟ زميعز ريظهر بخ-

 /خوبم-

 ؟ييكجا-

 .شركت-

 لم؟يهنوز مشغول كار ف-

 ؟ياينم رونيب ينگ يبگ يا-



 

 

كتابخانه نودهشتيا   ركسانا حسيني  –بيددرختزير                               

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٨٧

 .خوش گذشت روزيد نكهيمثل ا:خنده گفتم با

 .هستم نجايا يكار طراح يفعال برا:عكس العمل ادامه داد بدون

 صحنه؟ يطراح-

 .قال گذاشته نجايرا اآمده وم شيپ شيبرا يسرافراز بودم كه تلفن زد مشكل يبله منتظر آقا-

 .من امشب مهمان دارم زميراستش عز-

 آقا؟ ايخانم -

 ادته؟يكه با او صحبت كردم  ينه بابا آقاست همان-

 .كه تلفن زده بود ييآقا يبله بله جانعل-

 .به آن هوش و ذكاوتت نيآفر-

 م؟يايكمك ب يبگو برا يدار يخوب اگر كار-

 .يتو نسبت بمن لطف دار زمينه متشكرم عز-

 شود؟يم كينزد يباعث دوست يآنچنان يدعوا كي گفتنديم ميكه از قد دميشن-

 ه؟يگفته چ نيخوب حاال منظورت از ا-

 آمد؟ شيو تو ودكتر بدخشان اختالف پ نياست كه ب ادتيآن روز در شركت -

 .بشنوم يزيچ خواهميهست تكرار نكن نم ادميبله -

 .خواهميمعذرت م-

 يهم اكنون هم صحبت سوگند هستم بدم نم يول.خرسند بودم اريهستم بس يدختر لر بانزيم كردمياحساس م نكهيا از

ام را با او قطع نكنم و پس  ياش پس بهتر است كه دوست يصداقت دارد و بخاطر خوش قلب شيكه در گفته ها دميباالخره فهم.آمد

 .كنميسوگند را ترك م رانياز رفتن از ا

 ؟يچرا ساكت-

 .يمنتظرم تو حرف بزن-
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 .يرا دار زيواقعا كه جواب همه چ-

 يحاضر جواب نطوريبدانم چگونه جمالت را بهم ربط دهم و هم ديبا.هستم سيداستان نو كيكه من  يفراموش كرد نكهيمثل ا-

 .شما را يها

 .شوميمزاحمت نم يمهمان دار زميباشه عز يهست يواقعا كه مرد جالب:سر داد و گفت يخنده بلند سوگند

 .مكنيخواهش م-

 .را قطع كردم يكرد و من گوش يخداحافظ

 يدختر زرنگ كياو  يآخر براست.مشكل است ميو تركش برا شوديعادت م ميصحبت كنم برا اديخود فكر كردم اگر با او ز شيپ

 .رفتار كند يبا هر كس ديچگونه با دانستيبود و م

 :1:10ساعت

 ديبا.دميخواب يخوردم و حساب ينيرينان ش كيبعد از ناهار .مدرست كرد سليداشتم مقدار شن خچاليگوشت چرخ كرده در  يكم

و  يمهربان اديو با  نيريش اديبا .شدياز گرام پخش م ينيغمگ كيموز.دميشيانديو به او م ماندميم داريب ميبايز يايشب با رو

 .ه افتادميبه گر شيبايچهره ز اديو ب تيمعصوم

 .بود امدهيبه سراغم ن نينچنيا چگاهيه ميكه در طول زندگ يقيبه خواب عم.اشكبار به خواب رفتم يبا چشمان

 :6ساعت

احمقانه اش  يداشتم به خانه خواهرم زنگ بزنم و علت برخورد تندش را با خود بدانم اما منصرف شدم فكر كردم با حرفها دوست

 .خراب كند باشديم ميبرا زيعز اريممكن است امشب را كه شب بس

 .تماس نگرفت چكسياز تلفن سوگند ه ريبود كه به غ يامروز تنها روز.دمينتظار و انتظار كشا.دميكش گاريخوردم و س يچا

تصادف كند  نديآ يكه آنها با آن به تهران م يفكر كردم اگر اتوبوس.كردميروشن كردم مرتب به ساعت نگاه م ونيزيتلو:9ساعت

 .خواهد شد ليبدمن به پوچ ت يايرو ديايب يسرهمسر جانعل يينكرده اگر بال ي؟خدايچ

 .دميكشيو انتظار م زدميخانه مرتب قدم م در

 :10:15ساعت
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 نيچند.خواستيتر خانه ام را م قيبودم نشانه دق دهيخوشحال شدم به تهران رس يليبود خ يجانعل.تلفن همراه بصدا در آمد زنگ

 .ستينوشتن بلد ن دانستمياخر م.بار گفتم تا آدرس را از بر كرد

 .سرد بود اريبس رونيب طيمح.را گرم كند طيمح يكردم تا حساب اديز را نهيشوم يزمهايه

 نيو به سرزم اورميطعمه خودم را به دست ب توانستميم يبا آمدن جانعل.شده جاديا يبيكردم در روح و جانم حس غر احساس

 .كوچ كنم ميآرزوها

 :11ساعت

 .باز كردم شيه روشد در را ب دهيد يريتصو فونيدر آ يجانعل ريتصو.خانه زده شد زنگ

 نيقيتنها آمده بود به .مبل نشستم تا او داخل شود يباالتر بودم همانگونه بر رو ارياز او بس يتيآن خاطر كه از نظر شخص به

و به  دميصورتش را بوس.داخل شد.دادمياو را سر و سامان م ديخاطر هر چه زودتر با نيبهم.خواهد كرد يكار نيكه چن دانستميم

 .گفتماو خوش آمد 

 .كرده بود جياو را گ يخانه حساب ليمبلمان وسا دنيشدن و د يبزرگ نيعمارت به ا وارد

 .خواندميرا م زياز چشمان او همه چ يو كارگردان بودم و حساب سندهينو كي من

 يستيرودربا احساس نيكردم به او آرامش بدهم تا از ا يسع.بود دهياش را پوش يمثال لباس پلو خور.انداختم يلباسش نگاه به

 .ديايب رونيب

 .يخوش امد يخوب آقا جانعل-

 .ميايب رونيچگونه از خجالت شما ب دانميتشكر من واقعا نم:پاسخ داد يلهجه لر با

 نيبا هم كنار ا ايبزن بعد ب ياب كيدست و صورتت را هم  اورياول اتاقت را نشان بدهم لباست را در ب ستميمن اهل تعارف ن-

 .ميدبش بخور يدو تا چا نهيشوم

 .كردم تشيسمت اتاق مهمان هدا به

 ...من من.قشنگ است يليآقا اتا خانه تان خ-

 ؟يبگ يخوايم يچ هيچ-
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 .را گم كردم ميواهللا من دست و پا-

تا آنها را  كنميكارت را درست م.يكنيم يكه احساس ناامن ستنديفقط خانواده ات با تو ن.مثل خانه خودت است نجايراحت باش ا-

 .دهميخانه ام را بتو م نيرزميز ياوريهم ب

بقچه گلدار زرد رنگ از .نداشت شيلباسها يجمع آور يبرا يساك يدلم براش سوخت حت.كردم ييرا به سمت اتاق راهنما يجانعل

 .جنس متقال با خود آورده بود

 .يبلوز پشم كيبا  يبه رنگ قهوه ا يشلوار كرد.ديراحت پوش لباس

 .شك نكردن ماموران با خود به بروجرد برده بودم يرا كه برا يان كودكهم اليل.بچه را گرفت سراغ

 .بچه خواهرم بود كه با خودم به مسافرت آورده بودم:جواب دادم يفور يبه فكر رفتم ول يآن

آن  يكردم كه بر رو يداشت اشاره به مبل كنار يخاص تياش معصوم افهيق.نشسته بود نيزم يچهار زانو بر رو يجانعل

 يمن نهفته بود اما از هم صحبت شدن با شخص يكه كه در ذات درون يبا تمام غرور ديباور نكن ديشا.ميمشغول صحبت شد.دنيبنش

بودم و دوست  ستيسنار كيخاطر كه من  نيبه ا ديآورد و شا يبخاطر من م اچهره همسرش ر ديو شا بردميلذت م يچون جانعل

 .كه باشند بخوانم ير طبقه اآدمها را در ه يداشتم با چشمانم افكار تمام

 .از كار و بارش گفت يجانعل

بدنش )كه پدرش در آنجا متولد و بزرگ شده بود ينام محل(نالوديز يدر آتش سوز گفتيم.را از پدرش به ارث برده بود يشبان

اما  گرفتيم يزچندرغا.كرديآباد در منزل خان خدمتكار م ميكر يجزغاله شد مادرش نتوانست مشكالت را حل كند در روستا

 .داديكفاف خرج خانه را نم

من بودم و سه برادر و شش خواهر  گريشد د ريمادرمان پ) ميچوپان شد(ميرفت يبه كار شبان ميبعدها كه بزرگ شد گفتيم

 .ميدينكش هايكه چه سخت ديكوچك آقا اتا بدان

 .ميهم صحبت شد يمن و جانعل يدو ساعت حدود

با او تعهد ازدواج بسته بود و از او  نوايمرد ب نيكه ا ييبايبه آن ز كردميه همسرش فكر ماحساسم بودم ب ريتحت تاث دايشد

 .گوش كنم شينخواستم به حرفها گريد.داشت يفرزند
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 .دهميانجام م ديكن شنهاديكه به من پ يهر كار.كنم ريشكم خانواده ام را س توانميو نم كارميآقا اتا حاال من ب-

 .ام ستادهيقولم ا يقول دادم و رو راحت باشد من بتو التيخ-

هم برنج  يهم مرغ سرخ كرده بودم و كم يمانده بود كم ياز ظهر باق سليشن يآماده كردن شام به آشپزخانه رفتم و مقدار يبرا

 .نگذشته بود كه غذا آماده شد يساعت مين.دميشام را هم چ زيم.پخته بودم

 .دميكش يگارياو شام خوردم س با

 شيآنوقت پ يبود يانتخاب كردم راض تيكه برا يدياگر از كار جد دهمينشانت م نيرزميردا صبح اتاقت را در زف يآقا جانعل-

 .خودم بمان

 شما؟ شيپ-

 .را انشاهللا شروع كن يخوب يو زندگ اوريب نجايرا از بروجرد به ا لتيوسا نييمنظومر طبقه پا-

 .تكه را با خانواده ام خواهم آورد كه ندارم همان چند ياديز ليوسا.آقا دستتون درد نكنه-

 يزياگر چ يول كرديشك م يبه مسائل يجانعل دادمينشان م ياگر عكس العمل تند ديشا.كردم يحرف از درون غرش نيا دنيشن با

 .ممكن بود بعدها با مشكل مواجه شوم گفتميهم نم

 ؟ي؟داريرا ندار هايتو كه رسم و رسوم افغان:گفتم يخنده مهربان با

 .نه واهللا آقا من:جواب داد تيگذاشت و با معصوم نييا پار سرش

 ؟يمتوجه منظورم شد-

 .كنديم يمادرم هست پس از مرگ پدر و برادر بزرگم مادرم با من زندگ ستيبله اقا اتا فقط كه زن و بچه ام ن-

 ستين ديدست و پا كنم در ضمن بع تيبرا دياست فقط مسئله كار است كه با يهمه شما كاف يخانه برا نيرزميز يآقا جانعل نيبب-

 است درسته؟ ييزن روستا كيرا دوست نداشته باشد چون او  ينيشهر نش يكه مادرت زندگ

 .اقا دانمينم-

 .حرفها باشه واسه بعد هيبق ميشام بخور ايخوب حاال ب يليخ-

و به حماقت و ساده  بردميبرسم لذت م خود يطانيش يتا به خواسته ها دادميشوم را در ذهنم پرورش م يمجددا نقشه ها نكهيا از
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 .دميخنديم ركانهيز يجانعل يلوح

 :12:30 ساعت

كند و ناراحت  يكيكه او احساس نزد خواستميم نكاريممانعت نكردم با ا.باال زد نيشستن ظرفها آست يبرا يصرف شد جانعل شام

 .نباشد

 .دميشياند يم يدر فضا به زن كول گاريدود س يحركات موج دنيو با د دميكش يگاريس

 .مرا كالفه كرده بود يدر زندگ كيشر دنيشيو اند ييتنها

به  دنينشان دادم به بهانه خواب ياتاق خواب را به جانعل.پخش شد ونيزيبود از تلو ياسالم يكه سرود جمهور ونيزيتلو يانيپا آرم

 .دميخواب يبه راحت گفتم و ريو اسپهبد نگاه كردم و به آنان شب بخ نيريعكس ش هي.اتاق خودم رفتم

 :صبح 8 ساعت

 يبودن او واقعا چه صفات يخنده ام گرفت از خودمان.بود يدر آشپزخانه مشغول دم كردن چا ياز خواب بر خاستم جانعل يوقت

 .دادمينشان م يعكس العمل ستيبايما چه خالصند و من نم ريدارند عشا

 .خوردم تا بر اعصابم مسلط شوم آرامبخش يناشتا بودم دارو نكهيبا وجود ا.اتاقم رفتم به

 .سالم آقا اتا-

 ؟يديچطور خواب شبيد ريصبح بخ-

 .دميراحت خواب يليكمتان نكنه خ ييآقا دست شما درد نكنه خدا از آقا-

 .خوب خدا را شكر-

 .حاضر كردم يآقا چا-

 ؟يشد داريب يك-

 .ميخوابينم گهيد ميشويم دارينماز كه ب يبرا ميما عادت دار-

 .يهست داريوقته كه ب يليپس خ-

 .احساس كردم من ارباب او هستم و او يك رعيت براي من. زد و با انگشتانش بازي كرد لبخندي
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 راستي اول بگو چه كارهايي بلدي؟. خيلي خوب چايي را كه خورديم با هم به شركت مي رويم  -

 .فقط خانواده ام سختي را تحمل نكنند. اقا هر چه شما بفرماييد -

 .باشه زود چاي بخور و اماده شو. رو شنفكري هستيادم  -

 .جانعلي هم با همان لباس ديروزي كه از راه رسيده بود امده شد. از سرف صبحانه لباس پوشيدم پس

. من هم به گلدانهاي داخل ساختمان اب دادم. خدمتكاري كه وظيفه اش را بداند ميز صبحانه را جمع كرد و ظرفها را شست همانند

 .سوگند بود از شركت تماس مي گرفت. نگ زدتلفن ز

 .من هم دارم مي ايم -

 مهمانت امد؟ -

 .بله با او مي ايم -

جاي هپي را خالي ديدم كه با ديدن جانعلي پارس . همراه او از خانه خارج شدم. به صورت خبردار كنار من ايستاده بود جانعلي

سوار بر اتومبيل پاژرو كه يك اتومبيل گرانقيمت بود و ديدن خانه و . مسوار ماشين شديم، احساس جانعلي را درك مي كرد. كند

و شايد يك فيلم كه اگر در روستايش تلويزيون داشت او اين مال و منال و زندگي را در شهر  بودزندگي م براي او مثل يك رويا 

 .كه يك واقعيت استبزرگي چون تهران در تلويزيون از نزديك مشاهده مي كرد، مي فهميد رويا نيست و بل

فقط كمي ترافيك سنگين در خيابان ميرداماد مرا عصبي مي . حال من هم خوش بود و سردماغ بودم. روز قشنگ و افتابي بود امروز

 .كرد و ان هم به دليل زمان طوالني چراغ قرمزها بود

 .حيرت را ديدممن از نگاه جانعلي برق . همراه جانعلي وارد شركت شديم. به دفتر رسيديم باالخره

پسرك . بچه هاي ديگر هر كدام به كار مشغول بودند. مشغول مطالعه يك فيلمنامه اي جديد از يك كارگردان معروف بود سوگند

 .جواني كه تا به االن او را نديده بودم در قسمت چپ سالن در انتظار ايستاده بود

 ببخشيد فرمايشي داشتي؟ -

 .ه صحبت كنممن مي خواهم با اقاي تهيه كنند -

 .ايشان امروز نمي آيد -
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 پس براي ارائه يك داستان كه شايد يك فيلمنامه بشود بايد چه كسي مراجعه كنم؟ -

 .شايد بتوانم كمكتان كنم -

 ببخشيد شما اقاي؟ -

 .سوالش تعجب كردم از

 !مثل اينكه شما مراجعه كننده هستيد -

 من كاميار هستم و شما؟. بله البته -

 .سام اتابك. هستم من اتابك -

 .اظهار اشنايي دستش را به سمتم دراز كرد براي

مي گويند به دليل حجم ... سيما فيلم،هدايت فيلم، شكوفه و . جناب اتابك من به چند شركت سينمايي ديگر هم مراجعه كردم -

 .زياد كاري هيچ فيلمنامه اي را قبول نمي كنند

 ت؟اينجا را چه كسي به شما معرفي كرده اس -

 .يكي از كارمندان شركت شكوفا فيلم -

به يازي حق مورد قبول واقع . من متن را مي گيرم ولي چون وقتم پر است به يكي از دوستانم مي دهم تا ان را مطالعه كند. باشه -

 .شود

 .از كمك شما بي نهايت سپاسگزارم -

چون شخصيت پسر جوان هم يك . ستان جالبي باشدعنوانش توهم بود، فكر كردم يك دا. گذرايي به سناريو انداختم نگاه

متن را گرفتم، پسر شما شركت و همراهم را . خصوصا لباس گران قيمتي كه به تن داشت. شخصيت قابل توجه و چشمگير بود

 .من نيز شماره تماس از او گرفتم. گرفت

 .از من خداحافظي كرد و بسيار خرسند از شركت خارج شد جوان

 .هنوز كنار من ايستاده بود و منتظر بود كار جديدش را به او بگويم. افتادبه جانعلي  نگاهم

 :او به سمت اطاقم رفتم و به او گفتم كه با
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 .تو چون سواد درست حسابي نداري نمي توانم كار نوشتاري به تو بدهم -

 .بله اقا -

 خوب دوست داري ابدارچي بشي؟ -

 يعني چي اقا؟ -

 ئول چاي و اب و شستن ظرفها تو باشي؟اصال مس. مثال چايي بدهي -

 نظافت هم همين طور؟. بله اقا -

 .نه، مشهدي رضا نظافت اين شركت را به عهده دارد -

 .اقا دست شما درد نكنه -

 خوب در مورد حقوقت دوست داري هفتگي حقوق بگيري يا ماهيانه؟ -

 .هر جور كه شما لطف كنيد -

 .قوقت را بگيري فكر مي كنم به نفعت باشهنه خودت مي دوني ولي اگر ماهانه ح -

 چشم اقا، از كجا شروع كنم؟ -

 .از همين حاال، اول بيا اتاقها را نشانت بدهم -

 .به يك ابدارخانه، اتاقها، سالن را به او نشان دادم يك

 ببخشيد اقا كسي كه قبل از من اينجا كار مي كرد رفت؟ -

 .و انجام مي دادنه همان مشهدي رضا بود همه كارها را ا -

 .سوگند در انجا بود. خودم را به اتاق گريم رفتم. را به ابدارخانه هدايت كردم او

تعجب كردم چون . به من خوشامد گفت. عصبي و بي طاقت به نظر مي رسيد ولي سرشار از انرژي بود. و احوال پرسي كرديم سالم

 .هم خيلي بي تفاوت رفتار كردممن . فكر مي كردم به دليل دير رفتن به اتاقش ناراحت شد

 راستي ان پسر جوان كي بود با او اشنا بودي؟ -

 .داستاني نوشته مي خواست من بخوانم. نه يك ارباب رجوع بود -
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 شما زحمتش را مي كشيد؟...اگر مورد تاييد مواقع بشه -

 چرا من؟ -

 .هم رويش كار مي كنيماگر بپسندي من هم مي خوانم بعد با . خوب اخر نظر من و تو يكي است -

 ولي تو كه نمي خواهي درايران بماني؟ -

 :بلندي سر دادم و گفتم خنده

 .خوشا به حال ان مرد خوشبختي كه همسري مثل تو نصيبش شود. افرين به هوش و ذكاوتت -

 .سناريو را روي ميزش گذاشتم و از اتاق خارج شدم بعد

مگر نه اينكه او يك دختر جوان و من در حال حاضر تنها . ه سوگند داشته باشمدانم چرا نمي توانستم هيچ احساسي نسبت ب نمي

شايد خطري را از ناحيه او احساس مي كردم، شايد قسمت اين بود كه اين چنين از او فاصله بگيرم و شايد . يك مرد مجرد بودم

 .گاه گداري رفتار تند و سردش مرا از او منزجر مي كرد

. از او تشكر كردم. سيني كه داخل ان يك فنجان و چي و قندان بود به اتاقم اورد. كارش را شروع كرده بود جانعلي. اتاقم رفتم به

در دل به اين مرد بيچاره حسادت مي كردم چرا كه او با اميد به اينكه ابدارچي بشود و كار و بارش بهتر شود و زندگي بهتري براي 

 .ن امده بوددرست كند، نزد م كوچكشهمسر زيبا و فرزند 

 از او پرسيدم كارت را دوست داري؟ -

 .بله اقا دستتان درد نكنه -

 .تكيه كالم تكراري او خنده ام گرفت از

 به اتاقهاي ديگر هم رفتي؟ -

 .نه اقا سر چاي را براي شما اوردم -

 .نزد خانم اردهالي. حاال براي كارمندان ديگر هم ببر، اول اتاق كناري برو. خيلي خوب -

 .چشم. بله اقا -

 .فراموش نكرده بودم كه با يك فرد بي سواد و روستايي صحبت مي كنم اصال



 

 

كتابخانه نودهشتيا   ركسانا حسيني  –بيددرختزير                               

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٩٧

 .صداي ضعيفي به گوش رسيد. تلفن همراهم زنگ زد. اتاق خارج شد، از طرز فكر و رفتار فقيرانه اش كمي احساساتي شدم از

 .بله بلندتر صخبت كنيد -

 .اي شيرين و گرمي داشتولي صد. لهجه بسيار غليظ لري صحبت مي كرد با

 .من زن اقاي جانعلي هستم. اقا سالم عليكم -

جوانبي شده بودم كه با دو كلمه حرف . انگار خودم نبودم. كس احساسم را درك نمي كرد كه در ان لحظه چه احساسي داشتم هيچ

. ش افتاده بود كمي جابه جا شدمفكر مي كردم كه صورتم قرمز شده و قلبم به شمار. دختري كه دوستش داشتم قلبم فرو ريخت

 :گفتم

 حال شما خوبه؟. بله بله -

 .من دلواپس اقام هستم. مرسي اقا -

 .حالش خوبه از امروز پيش ما مشغول به كار شده است -

فقط مي خواستم . نگوييد من زنگ زدم چون خيال مي كند كه من دلواپس هستم و كارش را ول كند و بيايد پيش ما. الحمدهللا -

 .دانم سالم رسيده يا نهب

 .شما هم كم كم اماده باشيد كه جانعلي مياد دنبالتان كه شما را بياورد تهران پيش خودش. خيالت راحت باشه -

 .گوشي را قطع كردم. به تك تك خانواده اش رساندم، خداحافظي كرد سالم

 .انه اي با جانعلي داشته باشمسعي كردم رفتار بسيار خوب و صميم! چقدر خوشحال و مشعوف شده بودم خدايا

 .اتاق زده شد در

 .بفرماييد -

 .با فنجان چاي داخل اتاق من شد، اصال دوست نداشتم با كسي هم صحبت شوم ولو انكه سوگند باشد. بود سوگند

 سام، چرا نگراني؟ -

 .اتفاقا امروز خيلي ريلكس و ارام هستم -

 .به نظر نمي رسد اينطور
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 .متاسفم

كس داري كه روي ميزم قرار داشت نگاه كردم هر تصوير قصه اي مي گفت كه براي ذهن من پر از اسرار و حقايق كاغذهاي ع به

 .جالب بود

فقط چهره اش را مي ديدم و او نگاه زيركانه اي داشت و من . صداي سوگند را نمي شنيدم. عالمي داشتم و در خودم نبودم واقعا

 .لبخند مي زدم

كمي خجل شدم دوست نداشتم عاشق شدنم و خس . دن در كه تقريبا محكم بسته شده بود به خود امدمشنيدن صداي بسته ش با

 .زيباي ان را به معرض تماشا بگذارم

اما اگر عاشق بودي و . واقعا كارهايم احمقانه به نظر مي رسيد. به اين خاطر كه مرا خوشحال كرده بود. همراهم را بوسيدم  تلفن

 .او را از دور مي ديدي شايد مشتاقانه از كارهاي من استقبال مي كردي در خيال همچون سراب

حرفهاي زن جانعلي فكر مي كردم كه مي گفت به همسرش نگويم كه با من تماس گرفته و شايد اين باعث مي شد دو چندان  به

احساس مي كردم ديگر در . مي گرفت زندگيم رنگ و بوي تازه اي \از اينكه كسي به من اعتماد كرده بود. نسبت به او عشق بورزم

من دوست داشتني ترين چهره دنيا شده بود در خيالم او را مي ديدم و در فكر پليدم او را  رچهره اين زن در نظ. دنيا تنها نيستم

 .براي خودم مي خواستم به دست بياورم

اني به . ر مي گذشت لحظه ها را ساعتها مي پنداشتمزمان برايم دي. را در ميان دو دست روي ميز قرار دادم و چشمانم را بستم سرم

 .شايد عمل من باعث رنجش او شده بود كه در را به محكمي بست و از اتاق خارج شد. سوگند فكر كردم

متانت و معصوميت زن جانعلي، به افكار روستايي و پاكش، به صداقت چشمانش فكر كردم و او را با سوگند دختري شهري و  به

دن داشت مقايسه كردم و انچه به فكرم خطور مي كرد، به دست اوردن او بود كه فكر مرا از همان روز به خود مشغول افكار متم

 .كرده بود

 :عصر 5:30 ساعت

 

برق خوشي و رضايت در . ناهار در انجا صرف شد و از انجا به خانه امديم. جانعلي به رستوراني رفتيم و سفارش جوجه دادم همراه
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 .لي ديده مي شدچشمان جانع

از . روز خسته كننده اي بود به اشپزخانه رفتم چاي درست كردم و تا دم كشيدن ان به اتاق رفتم تا كمي استراحت كنم امروز

هوا كم كم تاريك مي شد، . بر روي تخت دراز كشيدم و از پنجره به بيرون نگاهي انداختم. جانعلي هم خواستم كمي استراحت كند

به عكس شيرين و پسرم . بود و او را از نزديك مي ديدم دلم خيلي خوايش را كرده بود نجاست زن جانعلي ايچقدر دلم مي خوا

 .شايد در ان لحظه نسبت به انها هيچ احساسي نداشتم و از نبودشان رنجي نمي بردم. اسپهبد نگاه گذرايي انداختم

يكي از بچه هاي گروه فيلم بدراري . شد و به تلفن جواب دادمصداي زنگ تلفن افكاري را كه در مغزم رد و بدل مي شد پاك  با

 .بود زمان شروع اكران را مي خواست

 .شايد يك ماه و نيم ديگر اكران شود -

چشمم به جانعلي افتاد در اتاقي كه به او جا داده بود مشغول عبادت . نتوانستم استراحت كنم به اشپزخانه رفتم تا چاي بخورم ديگر

 .مهر نداشت از حجب و حياي او خوشم امد كه درخواست چيزي نمي كرد. به اتاق سرك كشيدم. نماز مي خواندظاهرا . بود

 .بهمراه سوگند زنگ زدم يتا آمدن جامعل.در آوردم خچاليرا از  ينيريظرف ش.ختمير يخودم و جانعل يبرا يفنجان چ دو

 بله؟-

 .سالم خانم-

 .سالم-

 حال شما چطوره؟-

 .سهريبحال شما نم-

 ؟يقهر-

 .قهر مال بچه هاست-

 .بر تو دختر خوب نيآفر-

 .يمهم بود حال عاشقها را داشت تيبرا يليكه خ يزديحرف م يبا كس نكهيمثل ا يداشت يگريحال د يكرديتلفن م يصبح وقت-

 گناه است؟ اورميعاشقها را در ب يخوب حاال اگر ادا ستميخوب من عاشق ن-
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 ؟يزنگ زد يچ يبرا ديآ يخوشم نم هايباز نياز ا-

 .دلم تنگ شده بود-

 .يكرديكه تلفن م يكس يبرا ايمن  يواه برا-

 ؟يياالن كجا...خانم  ارياخت-

 .شركت-

 ؟يكنيچه م-

 .دعا-

 ؟يك يبرا-

 .يصحبت كردن انتخاب كرد يرا برا يوقت نامناسب:و گفت ديكش يآه

 زنگ بزنم؟ يبگو ك ديخوب ببخش-

 .يباشجز االن هر وقت كه دوست داشته -

 ؟يپسره زنگ زدم مطالعه كرد يدر اصل بخاطر نوشته ها:سر دادم و گفتم يبلند خنده

 .از زبان خودت بشنوم خواستميفقط م يدهيرا انجام نم يكار ليدل يب دانستميم-

 .شدميناراحت نم زيكالم تندش ن دنينسبت به سوگند نداشتم از شن يا زهياحساس و غر چيه چون

 .شومياحمت مبعدا مز زميباشه عز-

 .رميگيتو زنگ نزن من خودم تماس م-

 .باشه مزاحمت نباشم-

 .كردم يخداحافظ يتعارف چيه بدون

 .آمد يجانعل

 .يكرديما را هم دعا م يقبول باشه جانعل-

 .مييقبول حق باشه آقا اتا محتاج دعا-
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 .ختمير يچا تيبرا ايب-

 .دست شما درد نكنه-

 .ار برعكسمحل ك زميريم يچا تيمن برا نجايا-

 .را خورد شيكرد و چا يمعصومانه ا خنده

 زن و بچه ات تنگ نشده؟ يدلت برا-

 .روميبا اجازه شما سر ماه م ستيمهم ن:زد و گفت يلبخند

 .نمانده شتريتا سر ماه ب ياما چند روز-

 .آخه دفعه اول است كه آنها را تنها گذاشتم-

 .يآور يد رم يياچون در عوض مرا هم از تنه يكرد يخوب اريكار بس-

 .ديشما بمن لطف دار-

پول گذاشتم زودتر برو زن و بچه ات  يات هم كم هيكرا يبرا دهميم شيشاپيماه را پ نيحرفها گذشته حقوق ا نيخوب حاال از ا-

 .ييايدر ب ييتنها نياز ا.اوريرا ب

 .كم نكنه ييخداوند شما را از آقا-

 .زيخودت بر يبرا گريد يچا كيخوب حاال پاشو -

 .آقا يمرس-

طبق معمول گذشت از  يچند روز.كردميرا مطرح م يگريو به زبان مسئله د دميكشيم ريرا به تصو يگريد يذهنم نقشه ها در

 .نزدم يحرف يتماس همسر جانعل

 .نشده بود يهنوز از او خبر.بود كه من به او داده بودم يديجد يويهنوز مشغول مطالعه سنار سوگند

 :دوشنبه

از حال من بداند بعدازظهر نزد دكترم  يزيچ يجانعل خواستميشده بودم و چون نم يعصب ديسه بار دچار بحران شد ايدو  امروز

 .رفتم
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 .شلوغ بود اريامروز مطب بس.وارد مطب شدم و ساعتها نشستم يوقت قبل بدون

 تيبا او روبرو شوم اما موقع گريم ددوست نداشت نكهيوارد اتاق دكتر بدخشان شدم با وجود ا.شب نوبتم شد 8:20ساعت  باالخره

 .كرديم جابيا نگونهيا

 .دكتر يسالم آقا-

 !ياز ما كرد ياديچه عجب كه .سالمرد محبوب و قهرمان-

 .ستياست كه حالم خوش ن يدكتر چند روز-

 ؟يكنيرا مصرف م تيداروها-

 .كم كردم-

 چه؟ يعني-

 .خورميفقط قرصها را م-

 .كنميآمپولها را نزدم وقت نم-

ات  يماريب ديها و تشد ياستفاده نكردن از آمپولها باعث همه ناراحت يدانيبره؟ميچه؟مگر چقدر وقت م يعني يكنيوقت نم-

 !شود؟يم

 .من موثر باشد يماريب يآمپولها آنقدر برا كردميدكتر من فكر نم ياقا-

 .يقع و مرتب استفاده كنبه مو تيپزشك از داروها زيطبق تجو ديو با يهست ماريب كياتابك شما  يآقا نيبب-

 .اورميوجود ن ياما منكه مشكل-

 ؟يكنيوسوسه بوجود آوردن مشكل را در وجودت حس نم ايآ-

 .اوقات يگاه-

 .خراش ساده هيبه اندازه -

 .هم كمتر ديشا:فكر كردم و گفتم يكم

 .رميگيخواهد آمد به عهده نم شيكه پ يمسائل يبرا يتيمن مسئول اديگوناگون به سراغت ب يو وسوسه ها جاناتياما اگر ه-
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 د؟ياز جانب من شد يتيمگر تابحال عهده دار مسئول-

 .شما يبله فقط اسرار باطن-

 خبرم؟يكه من خودم از آن ب ديدانيمن م ياز اسرار باطن يزيمن؟شما چه چ ياسرار باطن-

خود  مارانيتا محرم اسرار ب ميمضا كردا يبتو گفتم ما پزشكان سوگند نامه ا يهم كه بمن مراجعه كرد شياتابك دفعه پ يآقا

 .خوانميرا از نگاه تو م نيمن ا ميدار يمن و تو در ذهنمان و در حسمان نقاط اشتراك فراوان كنمياتابك احساس م يآقا...ميباش

 .مينما يكنم و با آرامش روزگار را سپر يكه همچون شما خونسرد زندگ شومياما دكتر من خوشحال م-

 !...يمضحكآرامش؟چه كلمه -

 .ديشما هم از دارو استفاده كن اديپس ب مياگر من و شما نقطه مشترك دار-

 .خواهميشماره منزلت را م:و گفت ستاديعرض اتاق را قدم زد و سپس با تحكم مقابل من ا.برخاست يصندل ياز رو دكتر

 .تلفن نشده است يكش ميخانه ام س:گفتم يبا خونسرد يول دميترس يكم

 اه؟و تلفن همر -

 ...0912935اشتباه به او دادم  شماره

 .نيبنش يكه هست نجايهم-

 .من زنگ نزد يپاسخ داد و گوش يگريرا كه به او داده بودم تماس گرفت شخص د ياتاق شماره ا يبا گوش دكتر

 ؟ياورديرا ن ليموبا-

 .نه متاسفانه منزل جا مانده است:زدم و گفتم يمتوجه كار دكتر شدم لبخند بعدا

 .آورد رونيهمراه را ب يكت و شلوارم زد و گوش بيبه ج يدست دكتر

 .را بگو يحاال شماره واقع-

 .دكتر تماس نگرفت و از غرورش خوشم آمد گريد.را دادم يشدم در عمل انجام شده قرار گرفته بودم و شماره واقع شرمنده

 است؟ ادتيبتو داده بودم  يخوب شنهاديپ شياتابك دفعه پ يخوب اقا-

 .يحدودتا -
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 ؟يآن فكر كرد يرو-

 .وجه چيبه ه-

 ...من و تو تفاوت در استطاعت نوشتار است كه من متاسفانه نيتنها تفاوت ب.بخودت مغرور نشو اديز-

 .ديدر آور ويخودتان را به صورت سنار يوگرافيب ديخواهيم دياما شما قبال گفته بود-

ها و  لمنامهيها و كارگردانها در ف سندهياست كه نو ييهايها و مغلطه باز ياست منظورم از استطاعت نوشتار سفسطه باف حيبله صح-

 .كنندياستفاده م يفاكتورها بخوب نياز ا شانيكتابها

 .ديرا فراموش نكن شياما شرط دفعه پ كنميباشه قبول م-

 ؟يچه شرط:گفت يجابجا كرد و با خوشحال يصندل يخود را رو يكم دكتر

مرا از هر  ديبا...آورم و اما شما يدر م ويو اگر جالب توجه بود در فرصت كم آن را به صورت سنار انمخويشما را م نامهيمن زندگ-

دكتر من در  يبدون استرس آقا.كنم يخوش زندگ كنميم يدوست دارم در هر جا كه زندگ.ديازاد كن يطانيش يگونه وسوسه ها

 .را تحمل كردم ترس از وجودم رخت بر بسته است يحد يها ب يعدالت يكه ب نجاسرگردان هستم از ا يكره خاك نيا

 .است نيقابل تحس نيا.ينترس يكس ايو  يزيخوب است كه تو از چ يليخ نياما ا-

 ...آن وجود دارد و من فقط از يقانون و مجازاتها ايدن نياما دكتر در ا-

 .كرده است خكوبيم ميجادكتر مرا بر  يرنگ اقا يشيآرامش اتاق و چشمان م كردميساكت شدم احساس م يفور

 .ادامه بده-

عاشقانه  يماجراها.ياما كجاست احساس قدرشناس.قرار داده شده ينيسنگ يدوش من چه بارها يكه بر رو كنديباور نم چكسيه-

 يبازاگر هم ايچه شبها كه من تنها در منزل بودم .بود يهمباز بهيقمار مادرم با مردان غر زيسر م.دميشنيو آن م نيرا از زبان ا

با  ايمرسوم مردم دن يارهايمن با مع.خودمان بود به كار خودش و دوستانش مشغول بود لدر منز شيقمار مادرم با دوستها

 .كردميطلب نم يزياما از مخاطبم جز خنده و تمسخر چ زدميهمنوعان خود حرف م

 .و ساكت شدم دميكش يآه

 .گوش كنم ليا با كمال مر تيكه دوست دارم حرفها يهست يمارياتابك تنها ب ياقا-
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 ميو برا كننديمن حساب م ينوشته ها يرو گرانيالبته د.ديكنيمن گوش م يكه با حوصله به حرفها يهست يو شما تنها كس-

 .قائلند تياهم

 يناتابك زود از كوره در رفتن و عصبا ياقا دينيبب...كنم نيتحس ستهيصفات شا يكه شما را برا دانميخود م فهيدر هر صورت وظ-

 .يكن دايپ يهم صحبت تيزندگ يبرا ديتو با كنديتو را خسته م زين ييو تنها يمنزو عتيطب.كنديرا درمان نم يشدن درد

 ازدواج كنم؟ يعني-

از من .بود يبگذار مطمئنا موفق تر خواه انيبا او در م يرا كه در دلت نگه داشت ييكن و رازها دايپ يميدوست صم كي نينه نه بب-

 .آورد يبه بار م تيبرا يعواقب شوم يزندگ يجانهاياضطراب و ه.زشك حرف را گوش كنپ كيبعنوان 

 .كنميدكتر دوست من قلم و كاغذ است كه با آنها دردل م ياقا-

كه  ييقلم در جاها ايدهد؟ايبه درست و غطل بودن افكارت م يپاسخ اياما ا كنديكاغذ افكار تو را قبول م رنديپذيخوب آنها فقط م-

 .نه شود؟مطمئنايبنگارد متوقف م دينبا

 ديبر من شا ياما وا.به دلم نشسته بود بيمهرش عج.بود نيريش اريدكتر بس يحرفها.گفته اش تكان دادم دييرا به عالمت تا سرم

 !دهديم بميفر

از  يچهره دكتر حت تيمعصوم نكهيكرد ولو ا دايبر من پ ينفوذ اساس جيبه تدر.داشت يادياو از من انتظار ز. ستين نطورينه ا نه

 .فزون تر بود زيپسرم اسپهبد ن

 .رد كرد ياو را به سادگ اتيبتوان نظر ينبود كه براحت يهر حال دكتر مرد در

 شيبه ته ر يدكتر دست.است يو انسان مانهيصم اريو چه رنج بس يكه در او هست چه شاد يو عاطفه ا يهر حس كردميم احساس

 صاف و  يموها.فرو برد شيموها يدستش را البال.ودب يواقعا كه مرد جذاب ديصورتش كش

 .شد و ناخوداگاه اشك در چشمانم حلقه زد يتداع ميناگهان چهره اسپهبد برا. داشت يمشك

 ؟يكرد يبه پسرت فكر م -

 ؟يدياز كجا فهم -

 .روانپزشك هستم كياخر من  -
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 .كردم دييتكان سر حرف او را تا با

 هيبه توص ديبا يداشته باش يارام و بدون دغدغه ا يزندگ ياوريات را به دست ب يبهبود يخواه ياگر م ز،ياتابك عز ياقا نيبب -

 .يمن عمل كن يها

 ممكن بود؟ ايا....نجات دهد؟ جانيهمه ه نيتوانست مرا از ا يواقعا دكتر م يعني

 اريبس. يبودم منف يادم, خواستم يه را مبد هم شهيهم. خسته شده بودم تيوضع نيبود و واقعا از ا يكالمم با تاثر و درماندگ لحن

خود ازارم  ليكه در خا يتك تك كسان يگذاشتم و برا يم نيذره ب ريرا ز نيو مخاطب انيحركت اطراف نيبه همه و كوچتر نيبدب

 .دميكش يدادند نقشه م يم

 )چهارشنبه( ايمن ب شيپ گريهفته د -

 مطب؟ -

 م؟يگذارقرار ب ييجا يخواه يم ياگر دوست دار. بله -

 خواهد؟ يخواهد، م ينم تيزيحق و گريد يجا -

 :و گفت ديبلند خند يهم با صدا دكتر

 .شب رستوران جام جم 8ساعت  ندهيچهارشنبه هفته ا -

 ر؟يد نقدريدكتر چرا ا -

 .شام دعوتت كردم ياخه برا -

 .ستين ريچهارشنبه د نكهينه منظورم ا -

 .خواهم متنم را كامل كنم ياخر م -

 :زدم و گفتم يلبخند

 د؟يپس شما فراموش نكرد -

 .دهم يوقت بدون پاداش كار را انجام نم چيمن ه -

 .كرد زيتجو ميارام بخش و چند امپول در نسخه برا يدارو دكتر
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بود كه احساس  يتنها شب. گرفتم شيشدم و راه خانه را د رپ نيسوار بر ماش. او را فشردم و از مطب خارج شدم يدوست دست

 افتهي اميالت بايدل و روحم تقر يزخمها. سبكبال شده بودم يسبك شده ام و همچون كودك يليكردم خ يفكر م. كردم يمارامش 

 .بود

 ييشنها ياسمان صاف بود و صدا. بود زيو خاطره انگ نيغمگ اريبس يينوا. گذاشتم لميدر ضبط اتومب يرانيخواننده ا كياز  يكاست

 .ديرس يو تصادف شود به گوش م خبندانيبودند تا مانع از  ختهيبرفها ر يها بر رو ابانيدر خ يشهردار يها نيكه ماش

 .كردم ياالن احساس ارامش م يگذاشت ول يحساس من اثر م هيصدا بر روح نيكوچكتر

پارس  لميباتوم يصدا دنيافتادم كه با شن يهپ اديبه . دميباالخره به خانه رس يشب سرد و زمستان نيدر ا نيسنگ كيوجود تراف با

 .كند يم ييدر خانه است اما دوست داشتم بدانم در نبود من در خانه چه كارها يدانستم جانعل يم. كرد يم

 يچهار زانو بر رو. را باز كردم ياهسته در ورود. داخل خانه شدم يانداختم و به ارام ديكل. پارك كردم اطيرا در مقابل در ح نيماش

 .كرد يتماشا م ونيزيظاهرا تلو. نشسته بود ونيزيمقابل تلو نيزم

 .اوقات خوش. سالم اقا -

 .جمله بود نياصطالح لرها ا نكهيا مثل

 :را تكان دادم و گفتم سرم

 .سالم سالم پسرم -

 .كردم نيشناس نشسته او را تحس فهيمودب و وظ ينكرده و مثل بچه ها يمتوجه شدم در خانه فضول نكهيا از

 .گذاشتم نگيپارك را داخل نيرفتم و ماش اطيح به

 ديكه احساس كردم شا يبه اسمان نگاه كردم و از كس, دلتنگ بودم داخل باغچه رفتم و با پا خاكش را لمس كردم يهپ يبرا

 .كردم يباالتر بو عذرخواه نيقدرتش از ا

 يمثل غبار ديجوش يز مگا يكه بر رو يبخار كتر. اشپزخانه را پر كرده بود يغذا فضا. بود زيتم يخانه حساب. خانه شدم داخل

دست و صورتم را , لباسم را دراوردم. تشكر كردم دميكه كش يبه خاطر زحمات ياز جانعل. رفت يبر اسمان م دهيچيو پ ديسف

خاموش  ريگ غاميچراغ پ. به تلفن هال انداختم ياز اشپزخانه نگاه. ديچسب اريبس. شدم لمشغو يبه صرف چا يهمراه جانعل. شستم
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 .تماس نگرفته تعجب كردم يكه كس نياز ا. بود

 زنگ نزد؟ يكس يجانعل -

 .زنگ زدند اما صحبت نكردند كبارينه اقا اتا فقط  -

 .خوب يليخ -

 .ديبه خاطر رس يكه فكر ميخوردن شام بود نيح در

 .اصال فراموش كردم فردا پنج شنبه است -

 .بله اقا فردا پنج شنبه است -

 ؟يفردا بروجرد برو ستينمگر قرار  ؟يگ ينم يزيپس چرا چ -

 .نشد ميواهللا رو. بله اقا -

 .خبر خوش بهت بدهم كيحاال  -

 .ديخوش خبر باش شهيهم. اقا دييبفرما -

 .ييا يتو هم با من م. روم يخواهرم به بروجرد م دنيد يفردا من هم برا -

 .ميا يفردا من با شما م يعني -

 .نميرا ببخواهرم  ديروم و با يمن داخل شهر م.... اره -

 .ديزحمت افتاد يتو. اقا دست شما درد نكنه -

 .اوريامشب مهمان تو شام را ب. خسته هستم يليحاال من خ. خوب يليخ -

 .چشم اقا -

 يم دايدست پ ميايبه رو ديمن با. بودم دهيانها كش يبرا ينقشه خوب. خواندم يم يرا د رچشمان جانعل يو خوشحال يشاد برق

 .خسته شده بودم ييكردم واقعا از تنها

 د؟يشياند يخود به چه م اليدر خ يطفلك جانعل. كردم يفكر م يخوردن شام فقط به همسر جانعل نيح در

نشستم و  نهيكنار شوم. امدم رونياز او تشكر كردم و از اشپزخانه ب. باال زد نيشستن ظرفها است يبرا يجانعل, صرف شد شام
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 .شدم ونيزيتلو يمشغول تماشا

 .و جذاب بود نيريش ميكه چقدر برا دميد يرا م يياهايكردم اما در اصل رو ينگاه م ونيزيظاهرا به تلو ؟ييتماشا چه البته

 قتيدر حق يعنيمطمئن شود  زيهمه چ تيخواست از امن يم. همراه نداشت يبود از همكاران اشنر، در قالتاق ديزنگ زد، سع تلفن

 يبود تا با انها همكار نيدروغ يگفتم بهانه ها شانيرا كه برا يكرد مسائل يفكر م ديشا. خواست زا جا و مكان من خبردار شود يم

 .نكنم

 .من به انها ثابت شد يساعت صحبت، صحت گفته ها ميهر صورت پس از ن در

 :شب مهين 12:30 ساعت

 يخواسم انفاق ناگوار يخداوند مشدم كه از  يعازم سفر م يفردا صبح زود با جانعل ديبه اتاق خودم رفتم، اخر با دنيخواب يبرا

 .كوكب برنخورم يرفقا اينباشند و در بروجرد به افراد خزائل و  بميدر تعق انيقاچاقچ. رخ ندهد ميبرا

 :صبح 5:30 ساعت

دوش گرفتم تا . صبحانه اماده كردم يفور. دراتاق مشغول نماز خواندن بود يجانعل. از خواب برخاستم يزنگ شماطه ا يصدا با

 .شاداب باشم يحساب

و جاده هم  نميتوانستم پشت فرمان بنش يخواب اور بودن داروها نم ليكردم چون به دل يارام بخش استفاده م ياز داروها دينبا

 .تراش اماده كردم شيلباس و ر يساك كوچك برا كي. بود و خطرناك يطوالن بايتقر

 7:30 ساعت

 .كرد يم ييخودنما ديخورشدرختان نور  يشاخه ها ياز ال. هوا صاف بود امروز

 .كردم يدگيبه نظافت خانه رس يكم يبه كمك جانعل. داخل خانه اب دادم يمعمول به گلدانها طبق

 8:30 ساعت

. كردم يم نيكار خود را تحس ركانهيو ز دميخند يدر دل به حماقت جانعل. ميو به قصد بروجرد حركت كرد ميشد نيبر ماش سوار

 :سوگند بود. همراهم زنگ زد

 .سالم -
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 حالتون چطوره؟ يسالم خانم اردهال -

 ؟يصحبت كن يتوان ينم -

 .مختصراً -

 .نظر بدهم ،يكه به من داد ييويخواستم در مورد متن سنار يم -

 ؟يمطالعه كرد يزود نيبه ا -

 .شب كيبله در طول  -

 چه طور بود؟ -

 .و اموزنده يعال اريبس -

 بود؟ يچ لمنامهيعنوان ف -

 .جالب است بايكه نقر ديا يم شيپ شيبرا يان هم در زمان جنگ مسائل يمورد جنگ و قهرمان اصل داستان در -

 .ديا ياگر از جنگ سررشته داشته باشد با شركت ما جور درنم -

 .ستين يمتن بد يول -

 .ميكن يحاال باشه بعدا صحبت م -

 ؟يياالن كجا -

 .رميگ يمن بعدا خودم تماس م. رونيب -

 .دميفهم يرا م ياحساس جانعل. شد بلند كردم يپخش م ليرا كه از ضبط اتومب يرانيا يقيدلنواز موس يو صدا كرد يخداحافظ

 ياحساس لذت م نيو من چقدر از درك ا. بود ايرو كي شيمن، كار و حرفه ام در شركت همه برا متيگران ق ليمن، اتومب يزندگ

 .بردم

 .گشتند يها را تك تك م لياتومباراك  يكيدر نزد يانتظام يروهايگشت ن افراد

 .ضامن دار با خود حمل نكرده بودم يجز چاقو يزيبار چ نيكه ا شكر

 .2تا ساعت . گذشت يپشت هم م ساعتها
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ان قرار  يجگر بر رو يخهايپسرم مشغول باد زدن منقل بود كه س. ستادميا يدر كنار قهوه خانه ا. گرسنه مان شده بود يحساب

 .داشت

روشن  يگاريس. خورد يهم با لذت م يجانعل. ديچسب يسرد با نان گرم تافتون حساب يجگر گرفتم و در ان هوادل و  خيس چند

 .ميدو مرتبه حركت كرد رونيباز ب يدر فضا گاريس دنيپس از كش. شناختم يبه بورجرد سر از پا نم دنيزودتر رس يكردم برا

 شب 8:50 ساعت

در هر صورت با . كرده بود جميگ يهم خستگ ديشا. فراموش كرده بودم يها را به كل ابانيخ ريمس. شب بود. ميديبروجرد رس به

 .ميديبه محل رس يجانعل ييراهنما

 افهيخانه همان شكل بود و مادر و زنش هم با همان ق. به كنار الونك امدند يهمسر و مادرش با لباس محل. كردم ادهيرا پ يجانعل

 .شب مشاهده كنم يكيتار نيچهره زن را در اتوانستم  يم يو من به سخت يقبل يها

 رونياز تنم ب يتا خستگ. بخورم يچا. داغ بخورم ريش. به كلبه شان بروم ديگفت با يشدم م ادهيپ لياز اتومب ياصرار جانعل به

 .برود

 يدر دل به جانعل. دكر ياز شوهش استقبال م يو مهربان يبه خوب يهمسر جانعل. ام بود يقلب يهمان ارزو نيا يعني. كردم قبول

 .او را دو چندان نموده بود ييبايكه زن به تن كرده بود، ز يريرنگ عشا يلباس اب. كردم يم يحسود

 .دميرنج يبابت م نيكرد و من از ا يكه داشت به عروسش تحكم م ييبا چهره خشن و روستا يجانعل مادر

 ياز ما شهر يدر دل و جان خود دارند كه بعض يمحبت انييكه روستا يبه راست.  ديبوس يفرزندش را به بغل گرفت و او را م يجانعل

همسرش،  يطفلك. كرد يمادر صحبت م يهم از كار مناسبش در شركت برا يجانعل م،يسر صحبت را باز كرد. ميها فاقد ان هست

قدرت حرف  بايتقر يعني. نبودحالم خوب . زن بود نيا ريحواس من تحت تاث يتمام. بود فتادهاز ظرافت ا اديدستش در اثر كار ز

خواستم تا بدون انكه انها متوجه شوند قرصم را  يم يفرصت. قرص اعصابم را هم كه نخورده بودم. زدن از من سلب شده بود

و مادرش  يجانعل. چادر را ترك كردم ليدل نيبه هم. اورميخود را به دست ب يبخورم و كامال حالم خوب شود و حوصله و صبور

شدم و داخل شهر  نيسوار بر ماش. را بهانه كردم نميو رفتن به خانه خواهر دروغ. رفتميمن نپذ ينم اصرار كردند ولماند يبرا

كه در دل به  يحسادت خاطربه  اي. تنها پسرم اديبه  ديشا ايهمسرم و  اديبه  ديشا. افتادم هيبه گر نيدانم چرا در ماش ينم. شدم
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 .ام كاشته بود نهيس را در هيبغض گر. دميورز يم يجانعل

 .پارك كردم يرا در گوشه ا نيكالو، ماش يجاده بروجرد به روستا ريارام بخشم را خوردم و در مس دارو

 .را به عقب زدم و به خواب رفتم يصندل

 نكهيااز خواب برخاستم خوشحال شدم از .كنديو مرا سرزنش م گردانديكه بخاطر گناهانم از من رو برم دميخواب همسرم را د در

كنم اما او  نيدر دلم بود كه او را خشمگ شهيارزو هم نيآخر ا دميشن كنديبلندش كه بمن پرخاش م يزنم را با صدا يچهره اخمو

 .دادينشان نم يملو عكس الع شدينم نيخشمگ چگاهيه

 :صبح 8ساعت

ماندن نداشتم  يبرا ييجا چيو ه يچكاريسردرگم ه يخوردم به راست يرفتم صبحانه كامل يصرف صبحانه به قهوه خانه ا يبرا

 .سرگردان كرده بود نيچن نيآن كه مرا ا االتيفقط عشق بود خ

 ريروزانه عشا يتهايدهكده آرامش آنجا مشغول يهوا.آن سر زدم ياز صرف صبحانه شهر بروجرد را گشتم به چند روستا پس

 .شده بودمحال مرا جا آورده بود و قرصها هم اثر خودش را كرده بود و آرام  يكم

زمستان مدفوع گاو و  يزده در سرما نهيپ يبه دستها دنديكشيكه م يبه زحمات.كردميو به دخترانشان فكر م ييزنان روستا به

كرده بود و هوا كامال  دنيشروع به وز يصبح باد تند.كردنديگرم كردن اجاق خود از آن استفاده م يگوسفندان را جمع كرده و برا

 .رنگ بود يصاف و اب

 :10:15ساعت

در مورد  يپس از سالم و احوالپرس.بود كه خود را سرگرم كند نيكار ا نيبهتر.لم دادم با شماره سوگند تماس گرفتم نيماش در

 .تهران از او سوال كردم يهوا

 ؟ييمگه تو كجا-

 .شهر دور كي-

 .نكن يشوخ كنميخواهش م-

 .من اطراف تهران هستم-
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 كجا؟ يعني-

 .چالوس يكينزد-

 س؟چالو-

 .بله-

 ؟يصحبت كن يتوانستيبود كه نم تيدر ماشن يچه كس-

 .يجانعل-

 خوب حاال كجاست؟-

 .بزنه يرفت گشت-

 ؟ييآ يم يك-

 مهم است؟ تيمگر برا-

 .راحت تر است الميخ يالبته تهران باش-

 .شوم رشيمدام به او صحبت كنم ممكن بود اس خواستمياگر م يعنينبود  تياز جذاب يسوگند خال يحرفها

 .ميآ يفردا صبح م-

 ؟يچرا چالوس رفت-

 .ندازميب عتيبه طب ينظر هيدلم گرفته بود دوست داشتم -

 يكردم و زمان مالقات را برا يدر هر صورت از او خداحافظ.ما رد و بدل شد كه از حوصله ام خارج است نيهم ب يگريد يصحبتها

 .كردم نييروز دوشنبه صبح در شركت تع

 .و خسته كننده ريمعمول همه جمعها دلگ جمعه بود و طبق امروز

او  يصدا دنيواقعا از شن.دكتر بدخشان بود نبارياذان ظهر بود كه همراهم زنگ زد ا يكينزد ديشا.زدم يدر شهر دور نيماش با

 .متعجب شدم

 دكتر حالتان چطوره؟ يسالم آقا-
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 !يهست يواقعا كه مرد فوق العاده باهوش-

 .قربان يدار ارياخت-

 مقدمه الزم است؟ يزندگ يوينوشتن سنار يبدانم برا خواستميفقط م.شميزاحمت نمم اديز-

 باشه؟ يتا مقدمه چ-

 .شخص اي يش كي فيمثال توص.باشه يفيتوص ديبدانم با خواستميرا م نيخوب هم-

 .باشه كه به خود داستان ربط داشته باشه يقشنگ يمتن ادب دينه نه مقدمه با-

 .خودت به داستان ربط بده قهيمقدمه را طبق سل.مسينويپس متن داستان را م-

 .ديليهر طور كه ما-

 ؟ييخوب حاال كجا-

 .حول و حوش بروجرد-

 آنجا چرا؟!بروجرد؟:ديبا تعجب پرس دكتر

 .بخاطر كارم آمدم-

 ؟يكنياستفاده م تياز داروها-

 .خوردم 10 وميوال كيبله صبح -

 .يكن يرانندگ ديتو آنوقت نبا يول-

 .حرفها از من گذشته نيدكتر جان ا-

 .را به موقع مصرف كن تيدر هر صورت مراقب خودت باش و داروها-

 .متشكرم دكتر-

 .از مسئله به صورت گذرا عبور كردم.دلواپس حالم بود نينچنيتعجب بود كه دكتر ا يجا ميكردم واقعا برا يدكتر خداحافظ از

 :ظهر 1:15ساعت

 .كه چرا از خواهرم زود جدا شدم و به سراغ آنها آمدم كردنديآنوقت بمن شك م.ه اش برومو خانواد يزود بود به منزل جانعل فعال
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 انيغذاها را به مشتر نيبهتر ياكبر ديشه ابانيخ يانتها يديرستوران سع گفتنديآنجا گرفتم م يرستوران خوب از اهال كي سراغ

 .كنميمبالغه م اتمينظر يبرا ديشا.كرد زاريب مرا از خود يوانيح زيداشتم شكستن غرور بخاطر غرا يبيحس عج.دهديم

 .افكار از ذهن آشفته ام دور كنم نيرا بلند كردم تا ا كيموز يصدا

پس از صرف ناهار تلفن همراهم را خاموش كردم و در .خواب آلود بودم يمصرف دارو حساب ليبه دل.را در رستوران خوردم ناهار

 .دميخواب نيماش

 :5:30ساعت

 .ميتا از فردا سركار حاضر شو ميگشتيامروز به تهران برم ديآخر با.رفتم كرديم يدر آنجا زندگ يجانعلكه  ييروستا به

 .ديبخشيم هيبمن روح ديرا خواهم د يمجددا همسر جانعل نكهيفكر ا يكسل بودم ول يخود را مرتب كردم كم يو رو سر

 .زدم شيصدا رونيكنار كلبه شان رفتم از ب به

 ...؟يجانعل

 .سالم كردم و سراغ پسرش را گرفتم.كه بتن داشت به كنار در آمد ييبا لباس روستا مادرش

 .كم نكنه ييخدا شما را از اقا.شوديم شيدايكند االن پ هيآذوقه ته يپسرم رفته كم:پاسخ داد يلهجه لر با

 .هم مثل پسر من است يه؟جانعليحرفها چ نيا-

 .خانواده داشت يبر رو ياديزچرا كه جذبه  كردميمادرش شروع م قياز طر ديبا

 .نداره تيجاده امن.راه خطرناك را رفت و آمد كنه نيسخت باشه كه هرماه ا يليخ يجانعل يبرا كنميخانم فكر م-

 م؟يچه كار كن يعني ديآقا ببخش-

سكونت  يجا برا نيخانه من بهتر نيرزميگفتم ز يمن قبال به جانعل.دييايبا خانواده به تهران ب ديريبگ ميشما هم تصم دينيبب-

 .ديآ ينم شيپ يمن كه مشكل يهستم برا ييهم كه الزمتان باشد در آنجا هست به عالوه من شخص تنها يا لهيهر وس.شماست

 .شاد شد اريبس ييزن روستا چهره

بت شده با مادرش هم صح نكهياز ا ديشا.شد انيمردانه در چهره اش نما رتيغ يآن.آمد يكه جانعل ميصحبت كردن بود نيح در

 .كرد يمرا معطل گذاشته بود عذرخواه نكهيبعد بخود آمد و از ا يول.شده بود يرتيبودم غ
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 .عجله كن يفتيراه ب يخواهيمنتظرم اگر م نيمن تو ماش يجانعل-

 .ميآ يچشم اقا االن م-

 .بود يمرد زحمتكش يبراست كردميم ياو دلسوز يكرده بود در دل برا هيخانواده اش ته يآذوقه برا يمقدار

 .كرديپسرش عنوان م يمرا برا يمشخص بود مادر گفته ها.در متوجه صحبت مادر و پسر شدم كنار

 .با زبان و لهجه مخصوص خود با هم صحبت كنند يكردم تا آنها براحت يگريرا به سمت د ميرو

آمده  رونيبچه به بغل از چادر بافتاد كه  ينگاهم به همسر جانعل.شدم ادهيپ نيبگو و مگو آنها بلند شد از ماش يصدا يوقت

 .بود بايز قتايحق.بود

و  شانيآمده چهره پر رونيشده اش ب يچارقد پولك دوز رياش كه از ز ييطال يموها.زديگشاد سبز رنگش از دور برق م چشمان

 .كرده بود بايمضطرب او را دو چندان ز

 .نبود يهم مستثن يكي نيآوردم و ا يبدست م دميطلبيو م خواستميهر چه كه م يآوردم از كودك ياو را بدست م ديبا

 يشك چيه يدادم كه جانعل يزن سالم كرد جواب سالمش را بتند.روشن كردم به سمت چادر رفتم يگاريشدم س ادهيپ نيماش از

 .نسبت بمن نكند

 ؟يچرا مادرت را ناراحت كرد شوديآدم م ريمادر دامنگ نينفر يآقا جانعل-

 .اقا اتا ستين يمهم زيچ-

 د؟يمگر خودتان نگفت دهدياقا مهندس خودش در شهر به ما جا م ميگويم:و گفت ديمرا كنار كش يبه آرام مادر

به .رفت و آمد خطرناك است ريمس نيگفتم ا يهم دارد من قبال هم به جانعل لهيخانه ام همه جور وس نييبله من گفتم طبقه پا-

 .مشكل است ارين بسمحروم بود كماهيزن و خانواده تا  دنيعالوه از د

 گفتم نگفتم؟:رو به او كردم و گفتم.خود را جابجا كرد يكم يجانعل

 .اند يخانواده اضاف گريد دميبه شما زحمت م يمن خودم به اندازه كاف.بله آقا دستتان درد نكنه-

 .يتعارف يو نه از آدمها ديآ يمنهم قبال گفتم نه از تعارف خوشم م-

 .است قتيحق ستيتعارف ن نيا.وست ندارم به شما زحمت بدهماقا بخدا قسم من د ديببخش-
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 .به نفعت است ينطوريا ريرا بگ متيتصم كنمياصرار نم گريدر هر صورت د-

 .كرديفرزندش را نوازش م ييطال يكه با دستان زحمتكش خود موها دميديزن را م چهره

باالخره پس .اصرار كن يكه باز هم به جانعل ديبه او بگو استخوينگاهها م نيبا ا كرديبه چشم مادر شوهر م يمعصومانه ا ينگاهها

 .شد ميتسل يمادر و پسر جانعل ادياز كلنجار ز

 :6:30 ساعت

 م؟يرا جمع و جور كن لمانيمن فردا خودم حركت كنم تا وسا ديدهيآقا اتا پس اجازه م-

 ؟يهم دار يليمگر وسا-

 .چند تا قابلمه و كاسه كوزه كه هست كيخره اتا باال يآقا:زد و گفت يلبخند معصومانه ا يجانعل

 .داخلش بگذار يخواهيهر چه م گذارميمن صندوق را باز م.را جمع و جور كن لتيوسا.ميكنيما شبانه حركت م.ستيمهم ن-

 .ديبه طول انجام ليشب كار جمع كردن وسا 10:30تا ساعت  ديشا

نگاهش كنم اما غرورم و  كيو از نزد رميدر آغوش بگ يم او را لحظه ادوست داشت يليخ.بود ييبايبچه ز.كرديم يتابيب يجانعل بچه

 .كنم يكار نيكه چن دادياجازه نم تميشخص ميبهتر بگو اي

 يمن براحت يماجراها برا نگونهيچرا ا يعنيبه فكر فرو رفتم  يعمل شود لحظه ا يراحت نينقشه ام به ا كردميبودم باور نم سردرگم

 .حل شد يراحت نيبه ا.دميكشيانتظار م ديانجام آن حداقل شش ماه با يبرا كردميفكر م ديرا كه شا يزيدهد؟چيرخ م

 

***** 

 ينبود كه كار يديشد؟ترد رايرا پذ يبزرگ نيمسئله به ا يچرا راحت دانمياما نم.شديكامال مشاهده م يدر چهره جانعل تيرضا عدم

 .بود نيچن نيا ريتقد ديشا ميبهتر بگو ايو  ديا ياز دستش بر نم

 .ام خوشحال بودم افتهيدست  ميباالخره به آرزو نكهيا از

 :11ساعت

 .ميحركت به سمت تهران آماده شد يبرا
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را در  نهايانگار همه ا.شد يعقب نشسته بودند باالخره نقشه ام عمل يو فرزندش در صندل يجلو و مادر زن كول يدر صندل يجانعل

 نيشهامت و شجاعت خودم را تحس يبيبه طرز عج.احساس من نبود فيبه توص قادر يعبارت چيه ايرو كيدر .دميديخواب م

 تينشسته و با جد نيماش يصندل يمجمسه بر رو كيدرست همچون .مسلط بودم سمبر احسا يبار در زندگ نياول يبرا.كردميم

 .كردميم يرانندگ

 .كردم يدانستم چگونه از ان استفاده م يبودم كه نم ينامحدود يازاد صاحب

 .اهسته يكردم ول يبدون وقفه حركت م ديبا. نبود زيجا ريكردم تاخ يم يرانندگ اطيبا احت. كيبود و هوا تار بش

 هيما نيتو هم يزيچ ايو  يخاطر شانيبود، پر يگريمطئله د ديشا. شد يهمسر و مادرش رد و بدل نم ،يجانعل انيم يصحبت چيه

 .امده بود و من از ان غافل بودم شيها، پ

 .كردم يم يستادگيتا اخر ا ديكرده بودم و با دايصورت من به خواسته خود دست پ هر در

 ريرسم زنان عشا ايبه نقش و نگار خود را كه گو نيزن چادر مز. گرسنه اش بود نكهيمثل ا. را شكست نيكودك سكوت ماش هيگر

 .دخوشم ام شياياز حجب و ح. داد ريصورت و بدن انداخت و به كودكش ش يبود به رو

 .از همسرش سر نزند يستيعمل ناشا چيگرداند تا ه يرا به عقب برم شيهم كمتر رو ديشا قهيدق كيهر  يجانعل

 .حركات را انجام دهد نيكرد كه ا يم جابيا نگونهيمردانه اش ا رتيغ يعني

 يتر از ان بيمعصومتر و نج .نگاه كنم شيبه چشم ها يتوانستم لحظه ا ينم يكردم، حت يمقابل به زن نگاه م نهياز ا يچشم ريز

 .كردم يبود كه تصور م

 .از ان حالت سكوت درامده بود نيماش طيشد، مح يپخش م يميمال يقيموس ليروشن كردن ضبط اتومب با

 .شب مهين 1:20 ساعت

هر . كرد ينگاه م رونيزد و فقط از پنجره به ب ينم يهم حرف يجانعل. فرو رفته بود يقيبه مادر نگاه كردم، به خواب عم نهيا در

زدم و فقط منتظر صحبت  ينم يحرف چيكه داشتم ه يكاذب تيغرور و شخص ليمن هم به دل. شد ينم دهيد ييچند كه شب بود و جا

خواستم  يرا بشنوم م شيهم دوست دشاتم صدا يليخ. ديزن به گوشم رس فيظر يبا صدا خرهكه باال. بودم انياز طرف اطراف

 .دارد ييچگونه صدا يو معصوم يبايز نيبدانم چهره به ا
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 .ديرا هم به اقا بده نيا. نان و خرما نيا ،ياقا جانعل -

 .به عنوان تشكر سرش را تكان داد و سپس نان و خرما را به من داد يجانعل

 .گرداندم يدست زن را برم ستيبا يكردم نم تشكر

هم سكوت  ديشا. كرد يواضح صحبت م يارام بود ول شيصدا. ديبگو يزيسرش را جلو اورد تا در گوش همسرش چ يبه ارام زن

 .كرد ياو را اشكارتر م يشب وضوح صدا

 .نظر داشتم ريحوصله و ارامش هر دو نفر انها را ز با

خلوت قدرت عشق را در وجودم دو چندان نموده  يشب در جاده ا يكيزن در ان تار يبايچهره ز يو تماشا يقيموس يصدا دنيشن

 .بود

 يدلم م يدارد گاه يدوست دشاتم بدانم او نسبت به من چه احاس يليخ. امد ياز او خوشم م يعاشق او باشم ول خواستم ينم من

 شيكرد زنخدان بر گونه ها يكه صحبت م يدر لحظات. نابودكننده غلبه كنم يول ندياحساس خوشا نيتوانستم بر ا يخواست كه م

 .افتاد ينقش م

صاحبش  شهينبود كه چگونه هم نيشد و ان جز ا يم يهم در ذهنم مستول يشد اما اندوه متولد يلبخندش در دلم شاد دنيد از

 باشم؟

 ....است رانهيحق يكنم ارزو يارزو زندگ نيا يخواهم به اتكا يانسان همچون من كه م كي يبرا نيا

 .شوم ييروستا يكول كياما  بايز يخواهم صاحب زن يكه من م چرا

 .ادامه دادم يبه خود امدم و به رانندگ يقيموس تميبا عوض شدن ر يم امد ولبه سراغ يبيو غر بيعج افكار

 .خلوت اما لغزنده بود اريبس جاده

 3:15 ساعت

 .نمودم يرا ط ريمس يمه شكنها را روشن كردم و به ارام. جاده را فرا گرفته بود يديشد مه

 .بود دهيخواب يانداختم او هم همچون پسرش به ارام ير نگاهبه ماد نهيدر ا. به خواب رفاه بود يافتاد، حساب يبه جانعل نگاهم

 .خود كرده بود ياز خود ب زياو را ن كيموز يصدا نكهيمثل ا. كرد ينگاه م رونيچشم به زن دوختم، از پنجره ب نهيا در
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 اليانها بخوابند تا با خدوست داشتم  قتيدر حق يعني. شدم يمزاحم خواب ان دو نفر م ديداشتم صدا را بلندتر كنم اما نبا دوست

 .تنها يتنها م،يراحت حس كنم كه با او در ان خلوت شب تنها

 يكردم نگاهم كند، تمام يتقال م. از شرمش خوشم امد. صورتش انداخت يزود متوجه حالت من شد، چادرش را بر رو يليخ

مقابل  لياتومب ينور باال. از طرف او بود يامير پچشم و گوشم منتظ. زد يقلبم تند و محكم م. قرار داده بود ريحواسم را تحت تاث

 .امد، مجددا مرا به حالت اولم برگرداند يكه از روبرو م

 7:10 ساعد

 .شد ينم دهيشن نيدر ماش يقيموس يجز صدا يكالم چيه. ميتهران بود كينزد

رخ دهد؟  يانكه مجدداً اتفاق ناگواربدون . توانستم همسرش باشم يتصرف كنم؟ چگونه م يزن را به زود نيتوانستم ا يم چگونه

 .دچار دردسر شوم اي

و  ياو به من پناه اورد تا ازدربه در م؟يخواهد افتاد؟ به مادر شوهرش چه بگو يفرزندش چه اتفاق يبرا اورم،ياو را به دست ب اگر

را با او اغاز كنم به  دميجد يزندگ خواهم عاشقش باشم و يكه م يكند ان وقت من او را تنها رها كنم و با كس داينجات پ يپول يب

 كنم؟ ركشور سف نيخارج از ا

. را پس برانم يزندگ يخواستم دغدغه خاطرها يم. ادامه دادم يبه رانندگ يبعد بدون احساس اضطراب با لذت و اسودگ ياندك

 .را به كنار بگذارم يماض يخواستم غصه ها و زمان ها يم

. ستيزن كول ن نيكس در حال حاضر مناسب تر از ا چيمن ه يدانستم برا ين خاطر كه مخوش باشم به ا يخواستم با زن كول يم

 .خواهم شد ريدر برابر ثروت من، جاه و مقامم، برده و اس ييزن روستا نيا

 .از هر گونه احساس بود يكه دوران تاهلم كوتاه، دردناك و خال ميگو يبه او م. رديپذ يم ميچه كه بگو هر

 :داد يبه من هشدار م ياما حس ميبگر يخواستم همچون ابله يسراغم امد، مبغض به  يا لحظه

 ".بر وفق مراد توست زيچون سه چ يكن هيندارد كه گر يليدل"

 .ميان بگر يبرا ايو  مينداشتم بگو يزيچ گريكردم چون د يحركت م يسكوت و خاموش در

 تهران يلومتريك 25
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پدر  كيبچه اش را عوض كند احساس  يراحت جا اليپارك كردم تا زن با خ ييجادر . كرده بود سيرا خ شيزد، جا ينق م بچه

 .را داشتم

 .شده بود جاديهمسر در دلم ا كيهمچون  محبتش

 .دميرا پرس لشيكردم خسته و ناراحت است دل ياحساس م. شده بود دارياز خواب ب يروشن كردم، جانعل يگاريس

 نماز قضا شد؟. اقا يچيه -

 .را بخوان شيانه قضاخ يرفت. بله -

 .چشم اقا حتماً -

 8:45 ساعت

 .فقط دوست داشتم در وان اب گرم بخوابم. خسته بودم يليخ. ميديبه تهران و به خانه رس باالخره

 .ميو خانواده اش وارد ساختمان شد يهمراه جانعل. پارك كردم اطيرا در ح نيماش

 .كردم يشاهده مم يو تعجب را در چشمان مادر و همسر جانعل رتيح برق

بود كه بذر  ياحساس من فقط به همسر جانعل نيا. معشوقم را با لذت بنگرم زينداشتم فخر بفروشم و نگاه حسرت ام دوست

 .عشق را در دلم كاشته بود

 .كرد ادهيپ نيرا از ماش ليبه كمك همسرش وسا يجانعل

 .باز گذاشتم شيرا برا نيرزميز يدادم و تك به تك در اتاق ها يرا به جانعل نيرزميز ديكل

 .كند يم يخرسند تيخانواده اش در كنارش هستند احساس رضا گريد نكهيدانستم از ا يم

 يرا روشن كردم و بر رو نهيشوم. قابل تحمل بود ريسرد و غ يخانه حساب. رميبه حمام رفتم تا دوش بگ يفور. طبقه باال رفتم به

 .به خواب رفتم نهيكاناپه كنار شوم

 .كردم يخاطر م ياحساس اسودگ. بودم دهيارامش نخواب نيمدت طول عمرم با ا نيا در

كه  ستيكس ن چيه. دور افتاده و متروك ييدر روستا. انگار در روستا هستم. وجود ندارد ييكه سر و صدا دميد يخواب م در

 .ازارم دهد
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 .كنم يم تيرضا احساس ديانان را نخواهم د نكهيو اسپهبد را گم كرده ام و از ا نيريش عكس

 .بود 11چشمم را باز كردم ساعت  يوقت

خوردم، چرا كه دكتر  يغذا م يكم ديبا. ستميتنها ن گريكردم كه د يتوانستم بخوابم؟ اما فكر م يباز هم م يعنيخسته بودم  يليخ

 نيدراوردم خوب ا ياهتكه م كي زرياز فر. را روشن كردم يكتر. كنم ياحساس گرسنگ چگاهيه ديبدخشان سفارش كرده بود نبا

 .كنم يم شتريتكه مال من، پس انها چه بخورند؟ خوب مقدارش را ب

 داشتند؟ يخودشان را در كجا نگه م ييدر بروجرد بودند مواد غذا يامد كه انها وقت شيسوال پ يبرا

 .را از انها بپرسم نيا ديبا حتما

 :كنار در امد و گفت يبا خوشحال ير جانعلماد. را زدم يزنگ كنار. رفتم نيرزميبه ز يجوش امدن كتر تا

 .كند بتانينص ديخواه يهر چه از خدا م...انشا. يزياقا دستتان درد نكنه چه خانه تم -

 .كردم يم ياحساس خرسند دميد ياو را خوشحال م نكهيا از

 د؟يندار يكم و كسر يزيمارد چ -

 .ميرا داخل ان اتاقك جا بده لهيسچند و نيا ديفقط اگه اجازه بده. ميدار زينه پسرم، همه چ -

تا سرد بشه بعد  ديرا به برق بزن زشيپر. هست يدر همان اتاق كنار خچالي كيدر ضمن . ندارم ياجياحت چيه نيرزميمن به ز -

 .ديداخلش بگذار ديخر يم يهر چ

 .اقا دستتان درد نكنه -

 .كه تكه كالمش همچون پسرش بود به خنده افتادم نيا از

 د؟يداشت خچاليخودتان  تيالو يراست -

 .داشت يخوب يدادم اوضاع مال يرا به بچه خواهرم م يگوشت يها لهيانجا وس. نه اقا -

 كجاست؟ يجانعل يخوب، راست يليخ -

 .رفته شركت -

 ؟يك -
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 .را جابه جا كرد و رفت ليپسرم وسا. ديهمان موقع كه شما داخل خانه رفت -

 !يچه ادم زرنگ! عجب -

نقشه . كردم و به طبقه باال رفتم يكنم خداحافظ يم جاديانها مزاحمت ا يكه تصور نكنند من در زمان نبود مردشان براان خاطر  به

 .بودم اوردهيطعمه را به دست ن يراحت نيبه ا چگاهيه. شده بود، شكارم به دام افتاده بود يعمل يام حساب

. خوردم كجاي يداشتم، از فرط گرسنگ خچاليتر در  ينيريش يمقدار. دم كردم يچا د،يجوش يقلقل م ياشپزخانه رفتم، اب كتر به

 .تابه ارام ارام سرخ كردم يدر ماه زيرا ن ديسف يماه

به نگاه . داشتم ايرو كي هيشب يو احساس لميف كي رينظ يحالت. بر لبم بود يكردم لبخند يفكر م يوقت. داشتم يناشناخته ا احساس

 .ان را مشاهده نكرده بودم يگريزن د چيم هكه در چش دميشياند ينافذ زن م

 .كردم يو احساس گناه م دميترس يبودم م افتهيحاال كه او را  يول دميكش يبود كه انتظارش را م يزن همان زن نيا

 .رفت يو مسلما بارش برف رو به كاهش م ميشد يم كيبه اواخر اسفند نزد گريتهران امروز صاف بود، د يهوا

به  يان. كردم يكرده بود، فكر م دايخانه من اسكان پ نييكه در طبقه پا يبه زن. مشغول شدم يم و به خوردن چااشپزخانه نشست در

بدون ذره  يمعطل چيبدون ه. شدم يچهره انها خجل م دنيبا د ديشا. انداختم يو اسپهبد نگاه نيرياتقا خواب رفتم و به عكس ش

 دنيكه با د يقشنگ يعوعو يصدا. فكر كردم يرفتم، به هپ اطيبه ح. انداختم و در خاكروبه ردمفكر هر دو عكس را پاره ك يا

 .زد ياز او سر م بهيغر

 .شميندين يگريكردم موضوع را درفكر م عص كنم و به موضوع د يسع

 .بود، توجهم را به خود جلب كرد زانياو ييرايپذ واريكه بر د نيريش يبايز يتابلو. وارد ساختمان شدم مجددا

اوردم، وجود تابلو،  يرا به دست م يشد و زن كول يم يكندم، اخه اگر نقشه ام عمل يخانه م نير چه زودتر شر او را از اه ديبا

 .ختيانگ يحسادت او را برم

 .دميشياند يشد به موضوعات مختلف م يتابه سرخ م يكه ارام ارام در ماه يماه يبا صدا. به اشپزخانه رفتم مججدا

. دوست داشتم هر چه زودتر زن را تصرف كنم و به عقد خود دراورم. گذاشت يمرا راحت نم يوانيح زيو غرا ديپل يها فكر

 .بروم رانيبا او از ا شهيهم يدوست داشتم برا
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 .به لبم نقش بست يتيلبخند رضا دميكشيكه در ذهنم م يمتعدد ينقشه ها با

 .به صدادر آمدبه محض آماده شدن غذا زنگ تلفن .گذشتيبا سرعت فراوان م زمان

 .بله-

 اتابك؟ يمنزل آقا-

 .دييخودم هستم بفرما-

 خانم سارا اتابك خواهر شما هستند؟ رميگياز اورژانس تماس م-

 افتاده؟ يبله چه اتفاق-

 .دييرا مرقوم بفرما مارستانيب ينشان-

 افتاده؟ يچه اتفاق-

فر را خاموش كردم و از خانه خارج  دميلباس پوش فورا.شد دهيبوق آزاد پشت خط شن يصدا مارستانيب ياز نوشتن نشان پس

نگاهم به سارا افتاد تمام صورت و بدنش جزغاله شده .منتقلش كرده بودند وارد بخش شدم عصريول ابانيدر خ يمارستانيبه ب.شدم

 .بود

 افتاده؟ يشده چه اتفاق يچ-

 .كرده اند يخودسوز يخودكش-

 چرا؟ ؟آخريچ ي؟براي؟خودكشيچ-

 .واقعا متاسفمدر هر صورت -

 .دميديرا در مقابل چشمانم م يشل شده بود صحنه وحشتناك ميپا

 

******* 

خودش را در  نگونهيتا ا كرديرا م نكاريزودتر ا يكاشك.چه اسان و چقدر راحت.رخت بر بست يكره خاك نيهم مرد و از ا سارا

 .داديعذاب نم ييتنها
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 .شدم ريدلگ يكمك كند كم شنيرا نداشت تا در مراسم تدف يجز من كس نكهيا از

كنار خانه !يچه منظره هولناك يوا.به سراغش رفتم مهيكار دست داشت باشد؟سراس نيممكن بود د را يعنيخدمتكارش افتادم  اديب

 .بودند تا آتش را خاموش كنند ستادهيبه صف ا يآتش نشان ينهايسارا ماش

 !..كند؟يشعله اتش چه ها م كيكه  يسترا.از خاكستر مبدل شده بود يبه تل يياليآن خانه و گريد

نظافت خانه اش كمك  ياز محترم برا يكه گاه گدار يكنار هيسراغ مستخدمه را گرفتم همسا.آمده بودند رونيها همه ب هيهمسا

 .اتابك واقعا متاسفم ياقا:گفت گرفتيم

 اتفاق افتاد؟ نيچرا ا-

 يآتش نشان ينهايو آمبوالنس و ماش يمنزل خانم اتابك آتش سوزمن خانه نبودم دخترم به تلفن همراهم زنگ زد و گفت كه -

 .كنار خانه اش است

 د؟يشناختيمستخدمه اش را م-

 محترم؟-

 .بله محترم درسته-

 بود چطور؟ يدختر مطمئن يزبان دار بود ول يكم ديشا شناسميبله م-

 نشد؟ ياو باعث آتش سوز-

 ياقا ديببخش)د راطراف نور يدهستان(است تشيمنظورم وال.به كجور رفتهاست كه  يچند روز كنديهمه كار م ينه نه او برا-

 حال خواهرتان چطور است؟.اتابك

 .فوت شد-

 فوت شدند؟-

 .بود اديز يبله شدت سوختگ-

 .گميم تيبود كه فوت كردند؟ا تسل اديز يآنقدر شدت سوختگ.من واقعا متاسفم-

 .كرديد من تعجب مكه از چهره خونسر دميديتعجب را در چشمان زن م حس
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را  نراهيچه بهتر كه ا برديلذت نم يزندگ يها يبايمگر نه آنكه من همسر پسر و سگ وفادارم را از دست دادم؟سارا هم كه از ز اما

 .در بهشت زهرا به خاك سپرده شد...فيرد 511سارا هم در قطعه .گذشت يچند روز.ديخود برگز يبرا

با نفت عنوان كرده  يشد متوجه شدم علت مرگ را خودسوز دييتا يقانون ياو را از پزشك شد و علت فوت ديخانه سارا بازد يوقت

 .بود دهيشدم كه از پدربزرگم به ارث رس ينيمتوجه چراغ عالء الد.اند

گرم كردن  ياش برا يامكانات در منزل مسكون نيبود چرا سارا با همه ا نيا ختيانگيبرم شياز پ شيكه تعجب من را ب يزيچ اما

 .را زنده نگه دارد يميقد يسنتها خواستيم ديشا كرد؟خوبياستفاده م نيخانه از چراغ عالء الد

سنگ قبر و  ديو خر ميو مراسم ترح نيآنقدر سرگرم برنامه تدف يول گذشتيبه تهران م يهفته از آمدن همسر و مادر جانعل دو

 .ل شده بودمخانواده غاف نيمرگ خواهرم بودم كه به كل از ا يكردن معما دايپ

 .را نداشتم چكسيحوصله پاسخ به تلفن ه شديپخش م ريغامگيپ يهمه رو غامهايپ

هر چند كه من به .بودم ريكنند دلگ يعزادار انيرانيمراسم سوم و هفتم طبق سنت ا ينداشتم تا برا يشيقوم و خو چيه نكهيا از

و ازنماز و آداب  كرديم يدوستان هم سن و سالش باز ايا خود و ب يوقت ينداشتم اما سارا از زمان كودك يآداب و رسوم اعتقاد نيا

عبادتش را ترك  چگاهيه شيزندگ يروزها نيتا آخر دانستميو تا آنجا كه م.برديو از گفتنش لذت م زديو رسوم مسلمانان حرف م

 .نكرد

باز اگر من مرتكب  داندينم چكسيشد ه يكار نيچرا او مرتكب چن يول شمارديم رهياز گناهان كب يكيعجبا كه اسالم انتحار را  و

 اما سارا چرا؟ شناسميرا نم چكسيام ه يوانيندارم و جز خودم و احساسات ح مانيو ا نيمن د گفتميم دميشيم يكار نيچن

 بيباالخره مراسم كفن و دفن و سوم و هفتم را برگزار كردم چون سنت بود و از دوستان و غر.تحملش را از دست داده بود ديشا

 .مراسم شركت كنند نياشنا خواستم در ا و

 :جمعه

 .خورديلبه پنجره م يكه پشت سر هم رو دميشنيباران را م يصدا.در راه بود زيتار و غم انگ يبا غروب يابر عصر

 گفتنديمدارم كه همه  اديب يبه كنار پنجره رفتم از زمان كودك.كرديدرختان خانه ام هو هو م انيو در م ديكشيم يزوزه وحشتناك باد

مرگ سارا  ديرفته شا ليشجاعتم تحل يكم كردمياحساس م زيغروب غم انگ نيهم بودم اما امروز در ا ديمن شرور هستم و شا
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 .خاندان اتابك فقط من مانده ام و بس انيدر م دانميم قتيبه حق گريامر شده چون د نيباعث ا

 .اموال سارا را عنوان كرد ميقسمسئله ت.جعفر پور بود يمان اقا يخانوادگ ليزنگ زد وك تلفن

ولنجك كه فعال د رتصرف مستاجر  ابانيسه طبقه اش در خ ياليظفر و و ابانيدانگ او كه در خ 6نامه خواهرم خانه  تيوص طبق

 .گرفتيبود به من تعلق م يژاپن

 .مكه برود ارتيش به زسفر مكه نوشته بود كه حتما محترم مستخدمه اش از آن پول استفاده كند و همراه مادر و پدر از

 .پرداختياجاره خانه ولنجك به مستمندان م ياش موجود بود و از سود آن بها يدر حساب بانك زيپول ن يمقدار

داشتم دوست داشتم بخندم و دوست داشتم  يچه احساس دانستمينم خواندينامه را شفاها م تيجعفرپور خالصه وص يآقا يوقت

استفاده كنم و دوست  يبخوب ايدن نيا يدست به دست همه داده اند تا من از نعمتها عتيدر طب ييقدرتها نكهياز ا دميخنديم.ميبگر

كند و  ادينامه  تياست در وص يبه نام مكه كه مكان مقدس ينياز سرزم توانستيم خواهرمبه آن خاطر كه چگونه  ميداشتم بگر

 ديكه چرا با شدميمتعجب م ييزهايچ نياز تصور چن.كند خود كسب يرا برا ارتيخرج مستخدمه اش را بپردازد و صواب ز يحت

 .شدينديب نگونهياش را از دست ندهد و ا يميخواهر من افكار قد

كار نگرفته  انيكه سارا در انجا سكونت داشت هنوز مجوز پا يخانه ا دانستميم.رفتميبه دفتر اسناد م ديگفته جعفرپور فردا با طبق

بود و چون  دهيخسارت د يالبته خانه در آن آتش سوز.نداشته باشم يفروش خانه مشكل يتا برا رفتميبدنبال آن هم م ديبود با

 .پرداختيم مهيبود خسارتش را ب مهيب

 :شب 9 ساعت

 .تشكر كردم.بود يآبگوشت محل كنميفكر م.آورده بود ميغذا برا يمقدار يزيتم ينيدر س يجانعل.خانه زده شد زنگ

 .با من شام بخورد ديايه از او بخواهم كه بباعث شد ك يمحجوب جانعل چهره

 ياز كار د رتهران و زندگ يجانعل ميآزرده خاطر كرده است با هم شام خورد يليروزها مرگ خواهرم مرا خ نيگفتم ا يجانعل به

 .كه زنگ خانه زده شد ميمشغول صحبت بود.خرسند بود اريبس نجايدر ا

 !دم؟يديم يچ خداوندا

به كنار در آمد و به او اشاره كرد  مهيهمسرش سراس يصدا دنيبا شن يجانعل.پخته بود يخانگ ينيريود كه شب يهمسر جانعل نباريا
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 .برود نييكه پا

 .را باال آورده است ينيريش يقصد و غرض چيبدون ه دانستميزن تشكر كردم م از

 شديم دهيخانواده كوچك د نيا انيه در مك ييداشت به محبت و صفا شيكه در زندگ يبه ارامش كردميحسادت م يدل به جانعل در

و  كردميخانواده داشتند حسادت م نيكه ا يچند تا خوشبخت نيبه همه ا.ببرد نيمحبت و صفا را از ب نيا توانستينم ييروين چيو ه

 .خوردميحسرت م

به عالوه ما پدر و  دكريم يخواهرم تنها زندگ كنميم يياحساس تنها شتريكه خواهرم فوت كرده ب يگفتم از روز يجانعل به

 .ميخواهر و برادر بود كي نيهم مياز دست داد يمادرمان را در زمان جوان

كردم زودتر به خوردن شام خاتمه دهم تا  يسع.آمد يهم صحبت شده بودم از خودم بدم م يهمچون جانعل ينييبا فرد پا نكهيا از

 .او هم زود به خانه برود

 .ديرس انيصرف شام به پا يصبحت چيه بدون

 .سكوت مخوف فرار كند نيهر چه زودتر از ا خواستيم كردميرا درك م ياحساس جانعل.روشن كردم يگاريس

 .آمد يم يبنظرم آدم ترسو و بزدل.موضوع را نداشت نيشهامت عنوان كردن ا اما

 .ميسركار برو ديبرو زودتر بخواب فردا با يجانعل-

 .دييما بگوب ديخواستيم يزيچشم اقا شما را بخدا اگر چ-

 .از دست دادم خواستميرا كه م ييزهايفعال آن چ:تكان دادم و گفتم دييرا به عالمت تا سرم

به .به فكر فرو رفتم كيروشن همراه با موز نهيدر سكوت شب كنار شوم.انداخت و رفت نييسرش را پا يبدون حرف يجانعل

را به معرض تماشا بگذارد  ميداستان زندگ عتيدست طب ير روزكه مملو از نكبت و نفرت بود و حاال اگ كردميفكر م يگذشته ها

و هنوز  كردهيم دييام اعمالم را تا يخود را سرزنش نخواهم كرد چرا كه وجدان وجود چگاهيمن ه.همه از من متنفر خواهند شد

 .همه نگاهها تبرئه كنم انيسرم را باال نگه دارم و خود را در م توانميم

 نكهيفقط به عنوان ا شيآن هم چند وقت پ كباريو فقط  گرفتمينم يسال از خواهرم سراغ انيسال نكهياز ا.داشتم يبد احساس

ام  وانهيو احساس آن د ييتنها.را از دست داده بودم كانميهمه نزد گريد كردميم ياست احساس شرمندگ ضيتا چه حد مر نميبب
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 .كرده بود

 .كنم يعملبدست آوردن زن  يزود بود تا نقشه ام را برا هنوز

 

******* 

 :صبح دوشنبه

به .ظهر شد.سپردم لميهمه كارها را به وك.ميكرديانحصار وراثت م ديبا.انجام شد ييجعفر پور رفتم در ثبت كارها يدفتر آقا به

 دينبا شدميبر اعصاب خود مسلط م يحساب ديبا.آخر امروز با دكتر بدخشان در رستوران جام جم قرار مالقات دارم.خانه آمدم

 .آثار جنون در من وجود دارد زكه او تصور كند هنو كردميم يكار

 خوابميم يكه ذهنم آرام است آسوده خاطر هستم و شبها براحت ميگويبه او م.برميمناظر و جنگلها لذت م دنياز د ميگوياو م به

 .ندينب يروان ضيمر دارو امتناع كند و خود را دكتر و مرا زياز تجو گريتا د ميحرفها را به او بگو نيا ديبا

خواهم  وسيما ياز زندگ كنميم يمانيارامبخش احساس ندامت و پش يمرتكب شوم پس از خوردن داروها ياگر گناه دانستميم

 .فكرها بودم كه زنگ تلفن بصدا در آمد نيدر هم ديشد از قانون خواهم ترس

 .كرد يبود با دلهره و اضطراب احوالپرس سوگند

 ؟يريبگ نمايو س لمياز ف يسراغ دي؟نباييتو كجا-

 .اول سالم-

 ؟ييبپرسم كجا شهيسالم م كيعل-

 مهمه؟ تيبرا-

 .يباخبر كن يرويكه م ييمرا به جاها ديدوست با كيباالخره بعنوان .ندارم يمنكه شوخ:گفت تيجد با

 .كار خواهرم بودم ريدرگ يراستش را بخواه-

 .گريد يخوب مراسم تموم شد چه كار-

 دياز كارها با يدر بعض يول دهديو او كارها را انجام م ميدار ليدرست است كه وك.آخر من تنها وارث او هستم.خانه اش يكارها-
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 .دميرا شن تيدر هر صورت خوشحال شدم صدا.خودم نظارت داشته باشم

 م؟يبرو رونيبا هم ب ميتوانيامشب نم...نطوريمتشكرم منهم هم-

 .قرار مالقات دارم يامشب با كس-

 ست؟يمن كه ن بيرق -

 .ليوك يهمان اقا. نه بابا مربوط به كار خواهرم است -

 :ساكت شد و ادامه داد يلحظه ا سوگند

 .ريبا من تماس بگ يباشه هر وقت فرصت داشت -

 .دميرا شن تيحتما خوشحال شدم صدا -

به نظر  بيمسئله عج نياو ا ديد از ديشا. كردم ياز موضوع دكتر روان شناس با سوگند صحبت م دينبا. تلفن را قطع كردم سپس

 .ديرس يم

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

 كنم؟ يتوانستم نقشه ام را عمل ياخر چگونه م. كردم يبو فكر م دهيكه در ان خانه سكونت گز ييبايو به زن ز نييبه طبقه پا مرتب

به . كردم يكار را م نيخوب من كه ا. پول خرج كرد يبود و حساب يسخ ير مالزنان از نظ تيجلب رضا يدانم برا يانجا كه م تا

 .شود درست كرد يم بايدست اوردن دل او مهم بود كه ان را هم باالخهر با كلمات و جمالت ز

 :بعدازظهر 6 ساعت

 .به تن كردم يكيلباس فوق العاده ش. كردم يرفتن اماده م يكم كم خودم را برا ديبا

نور  نهيشوم ياز باال شهيكه هم يرنگ ينارنج يفقط چراغ. كنار زدم يپرده ها را به طور كل. دميخونه كش يو رو به سر يدست

بلند  يپالتو يتكمه ها نيدست راستم را ب. كردم يچپ و راستم را عوض م يپا. ستادميا نهيمقابل ا. داشت روشن كردم ييبايز

 .شد يژست شانه راستم بلندتر از شانه چپم نشان داده م نيدادم و با اقرار  بيرا در ج گرميام گذاشتم و دست د يمشك

رد و  ديمن و دكتر با نيكه ب ييبلند گفتگوها يبا صدا نهيمقابل ا. داشتم يژست قشنگ. اوردم و اتش زدم رونيب بمياز ج يگاريس

 .كردم يشد با خود تكرار م يبدل م
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*************** **************************** 

 :شب 7 ساعت

كه شور و شوق عشق در درونش اوج گرفته باشد پا را  يمانند جوانك. رستوران جام جم حركت كردم يخانه خارج شدم و به سو از

 يبه رستوران برسم و دكتر را مالقات كنم و سپس از او جدا شوم و به خانه ا عتريپدال گاز فشردم تا با سرعت هر چه سر يرو

 .امده بود وجودبه  ينيريش يايكه در ان رو ميايب

 .كرد ريداستان مرا اس كيكردم كه فقط به خاطر  يم نيدر دل دكتر را نفر. سرد بود بايتقر رونيب يهوا

 7:45 ساعت

 ياكثراً دختران و پسران جوان. شلوغ بود اريامشب رستوران بس. را پارك كردم نياز پاركومتر استفاده و ماش. دميرستوران رس به

با مشاهده چهره هر . و كارگردان بودم ستيسنار كياخر من . گذراندند يرا م شانيدوست هيمراحل اول ديرس يه به نظر مبودند ك

از در . چشمم به دكتر افتاد يرا در رستوران برانداز كردم ان تينگاه گذرا توده جمع كيبا . استكه چه كاره  دميفهم يم يكس

 .ميرا به عنوان دو دوست فشرد گريو دست همد. ميكرد يسالم و احوالپرس .دست تكان دادم شيبرا. مقابل وارد شد

 .است دهيمن كش يبرا ييداد كه دكتر نقشه ها يبه من هشدار م يبيرا روشن كردم، حس غر يگارياعصابم س نيتسك يبرا

 بدهم؟ يخوب جناب اتابك سفارش چ -

 مهمان شما؟ يعني -

 .بود نيقرارمان ا -

 .نميب يرو ممنو . باشه. بله -

 .ديا يو نوشابه و ساالد با مذاقم جور درم كيكردم است فكر

 .كرد و با اشاره چشم و ابرو گارسون را صدا زد دييبا تكان سر تا دكتر

 .ينيزم بيساالد و س ر،يماالشع ك،يدو پرس است -

 .بو نيتسك ميكار برا نيا. كردم يخارج م ينيدودش را از ب. كردم يم يباز يگاريس با

 ؟يرا اورد نامهيخوب دكتر زندگ -
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 .دهم يم لتيموقع رفتن تحو. هست لميبله در اتومب -

 .ديمحموله جنس حمل كرد كيكند  يكه ادم فكر م ديكن يصحبت م يطور -

 چطور؟ -

 .يطور نيهم -

 يدواريام يد تا به زندگكن دييرا تا دميجد هيدوست داشتم دكتر اخالق و روح. اورميبه زبان ن دهينسنج يكردم حرف يم يسع ديبا

 .داشته باشم يعيمصرف كنم كه حال كامال طب يرا طور ميكنم و دارو دايپ

 نديگو يكه م رازيش يهوا يناگهان رييتهران و تغ ياز سرما ميشهر صحبت كرد يهوا تيمعمول همه مردم ابتدا از وضع طبق

 .درختانش در زمستان پر از شكوفه شده است و سپس از اخبار مملكت

 .نشود فياضافه كردم تا لباسم كث راهنميپ قهيرا بع  دياماده شد، دستمال سف شام

 .تشكر كردم ارياز دكتر بس. تمام غذا صرف شد يبا اشتها. گرسنه بودم يحساب

قدم شد و  شيكردم، اما او خودش پ يامروزم سوال م تياتش زدم، دوست داشتم نظر دكتر را در مورد وضع يگاريس دوباره

 :گفت

 ؟يكن ياز داروها استفاده م -

 .خوام كنار بگذارم ينه دكتر م -

 .كنم يم نييزمانش را من تع. خطرناك است اريكار بس نيقبال هم بهت گفتم كه ا -

 .كردم دييحرفش را تا يتوجه يعالمت ب به

 ؟يكن يچرا از دارو فرار م -

 .ستميخود با يپا يرو ديكنم من با يانها زندگ لهيچون دوست ندارم به سو -

 ؟يشود از دارو استفاده من يم نيتو است كه مانع ا يدر زندگ ييمگر چه كارها -

 .نگذشتهيندارم، از مرگ خواهرم چند روز  يخوب يروح تيدكتر در حال حاضر وضع -

 بود؟ يفوتش چ ليدل...؟يچرا زودتر نگفت. من واقعا متاسفم -
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 :من و من كردم و گفتم يكم

 .يسكته قلب -

 .كرد يم يتلق يرا در خانواده ما ارث يروان يها يزدم چون همانطور كه قبال گفتم دكتر ناراحت ياز انتحار او حرف م دينبا

 خواهرت چند سالش بود؟ يقبال گفت -

 .سال 52 -

 .ابروان انبوه بود ريدر ز ياعتماد ياز ب يدرشت دكتر حاك چشمان

 بود؟ يچاسمش  يزد يقبل از سگت حرف م يدفعه ها يراست -

 .شدم يم زميپنوتيه ايبود كه گو يصحبت كردن دكتر به گونه ا طرز

 .را بازگو كنم ميزندگ قيداشتم بخوابم و همه حقا دوست

 .ياسمش هپ -

 ؟يزن يازش حرف نم -

 .شد و مرد ضيمر -

 مرد؟ -

 .بله -

 ؟يتو كه او را نكشت -

 .مهربان بودم يليخ يرحم باشم اما نسبت به هپ يب يممن نسبت به انسان ها ك دياست؟ شا يچه حرف گريد نيمن؟ ا -

 .يداد يازارش م يگفت يموقع م هي يول -

 .متاثر كرد اريمرا بس يمرگ هپ يول. كردم ياغراق م -

 :ديكرد پرس يم يبود باز زيم يكه بر رو يستاليكه با گلدان كر يدر حال دكتر

 ؟يكجا دفنش كرد -

 :پاسخ دادم يمكث چيه بدون
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 .دهتو جا -

 :گفت صالياست يو از رو ديكش يقينفس عم دكتر

 .ميرا ترك كن نجايتا عذرمان را نخواستند ا -

نگاه غم . شنوم عمل كنم يكه م ييكرد تا به حرفها يخود نبودم فقط گوشه كار م اليگرفتم، انگار در خ يرا از پشت صندل ميپالتو

 .كردم يرا حس م يان خود طعم بدمزه و تلخدر ده. بود نيسنگ ميپلكها. دكتر مار متاثر كرد زيانگ

 .ميديبه كنار در رستوران رس. سر و ته در مغزم جابه جا شد يب افكار

شك كرده و  يناراحت شدم گمان كردم به مسئله ا يليابتدا ه. رفت لشيبه سمت اتومب. كردم يم بيبا نگاهم دكتر را تعق فقط

 يورق م 1000تعداد ان به  دياز كاغذ شا يرا باز كرد و انبوه لشيدم در اتومبشود بعد متوحه ش ياز من جدا م يبدون خداحافظ

 .به دست من داد ديرس

غم  يو هوا يكيدر تار. كاغذها را گرفتم. شده دهيخر يبود كه انگار تازه از كمپان زيانقدر تم د،يبود، با مدل جد. و. ام . يب لياتومب

زن  يصدا. مست بود ديزد، شا يزشت و مستهجن م يخواند و حرفها يند اواز مبل يان طرف تر با صدا يكس يشب بهار زيانگ

 دتريبار شد نيدر نگاه او نسبت به من ا يدكتر نگاهم كرد، نگران. ديرس يكردند به گوش م يم راركه وحشت زده از او ف ييها

 .فشرد يقلبش را م شياز پ شيببود كه  يفوق العاده ا زيچ شيبرا ينگران نيا. نداشت ييبود و به نظر قدرت گفتگو

 .در دست او فشردم يرا به نشانه خداحافظ دستم

 .ميگو يداستان را م جهينت. ديتا اخر هفته منتظر تماسم باش -

برق  شيچشمان قشنگ اشك الودش از وحست و تشو. نگاه دكتر ساكت و ارام بود. كردم ياز دكتر خداحافظ. شدم نيماش سوار

 د؟يرس ينگران و اشفته به نظر م نينچنيرا ادانم چ يزد، من نم يم

 .را پر كردم و به طرف خانه راه افتادم نيبود، ماش نيپمپ بنز كيمقابل اسكان  عصريول ابانيكم داشتم، در خ نيبنز

و  او اشنا شوم يواقع تيرا بخوانم و با شخص شيامشب داستان زندگ نيدوست داشتم هم يليدكتر انداختم، خ يبه كاغذها ينگاه

 .اورم جانيرا كه نسبت به او داشتم اشكار شود و احساسات خاموش خود را به ه يافكار مبهم

 :زدم شيرفت، صدا نييفورا به طبقه پا ديو فرزندش افتاد، تا مرا د يچشمم به زن كول. پارك كردم اطيرا در ح نيماش
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 بله قربان؟ -

 ؟يكرد يچه كار م -

 .دادم يسفره را تكان م -

 خانه است؟ يجانعل -

 مادرشان را صدا كنم؟. بله حمام است -

 .بود بايصورتش ز يبود باال زد، به راست ختهياش ر يشانيپ يصاف و بورش را كه بر رو يموها

 .ندارم ينه كار -

 .زمزمه كردم يارام به

 .زود است يدوست ياالن برا يفقط با تو كار دارم ول -

 :گفت يكه به بلند دميرا نش يجانعل يصدا

 دختر؟ ييكجا -

 .امدم -

اعصابم را به  ديكرد شا يم شيخورد تنم را ر يلباسش كه به سنگ م يپولكها يصدا. رفت نيرزميكرد و به طرف ز يعذرخواه

 .لباسها نپوشد نياز ا گريبا او ازدواج كنم د يگفتم اگر روز يبه او م ديبا خت،ير يهم م

 كياماده كردم اخر بعد از خوردن است يچا يرا برا يطبق معمول كتر. ان رفتمرا روشن گذاشتم و به داخل ساختم اطيح يچراغها

 .كرد يام را برطرف م يبود كه تشنگ يتند و شور در رستوران فقط چا

 يكه ب دميد يزن م نيدر خود نسبت به ا يبود احساس نمايحرفه ام نوشتن و س نكهيمبهم به سراغم امده بود، با وجود ا يسعادت

 .كنم انيب يعاد ينستم ان را با حرفهاتوا يشك نم

 ديبود نبا نيياز طبقه پا يمرا از جا بلند كرد، خوب گوش كردم بله صدا اديداد و فر يبودم كه صدا بايزن ز نيتفكر به ا نيح در

 .موضوع از چه قرار است نميتا بب. پنجره سالن را بازگذاشتم يال يرفتم فقط م يم يسركش يمثل زنان فضول برا

 .دعوا خوشحال بودم يصدا دنيكه از شن يراست به
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هم  يجانعل. امد ياز زن برنم ييگفت اما صدا يبه عروس خود ناسزا م يلر ظيكه با لهجه غل ديبه گوشم رس يمادر جانعل يصدا

 .گفت يم راهيهمچنان به او بد و ب رزنيكرد مادر خود را ارام كند اما پ يم يسع

رفتم ،  نيزم ريو از ساختمان خارج شدم، به ز دميتحمل نكردم ژاكتم را پوش دميبوب خود شناهانت مادر را نسبت به مح چون

 .زنگ زدم

 .بود يعصبان يبه كنار در امد حساب مادر

 شده؟ يمادر چ هيچ -

 .موضوع از چه قرار است دميبعد فهم. اطاق يو رفت تو نييو سرش را گذاشت پا يچيه گفت

مادر مرده گوشه در  يهم كه همچون بچه ها يدار شده بود، جانعل حهياحساساتم جر دم،يرا شن يزن كول هيهق هق گر صدا

 .كرد يبود و لب باز نم ستادهيا

 :كرد او را ارام كند و سپس به طرف من امد و در مقابلم زانو زد يم يسع يجانعل

 .است رزنيپ. ديكنم او را ببخش يخواهش م. اقا اتا من شرمنده ام -

 .به طبقه باال رفتم نگفتم و يحرف

 يدر اتاق صدا م. ديچيپ يم يواريد يباد در لوله بخار. كرد ياز خود منعكس م يبيمه يخورد و صدا يم وارهايمنجمد به د تگرگ

سرد خانه داده  طيتازه بر مح يشد، غصه ا يم ريو دردناك قطرات باران كه همچون اشك از اسمان سراز زياهنگ غم انگ. كرد

 .بود

ام حس  يكه در زندگ يبه تنها كس. شناختم يكه هنوز او را نم ياش شده بودم، در صورت فتهيش يكردم حساب يفكر م يولزن ك به

 .زن بود نيهم. ترحم نداشتم

 .برديو دل از من م كرديتبسم م شيو با چشمها زديدلنواز حرف م ييصدا با

 .كردميم فكر ما يبه زندگ.دادميمتحرك نشستم و خودم را تكان م يصندل يرو بر

 .نميبينم يزيچ اورميگذشته ها را به خاطر ب كنميم يهر وقت سع.نكردم يچرا خوب زندگ!خداواندا

را  يقيو با لحن مخصوص موس دادميسرم را آهسته تكان م كيموز يصدا دنيبا شن.مسدود و كور و كرده شده بود يبكل روحم
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 .ه بودممحكوم كرد يپر مشقت يخودم را به زندگ.كردميزمزمه م

زنده  قتيحق يرويكه گشته شده اند با ن يگناهانيب.جمله برخوردم نينگاه به ا نيبا اول.خود را سرگرم كردم زيم يعجله رو با

 .خواهند شد

 يرا بر سرش در م يجسارت مادر جانعل يتالف ديبا.شده بودم يطوفان يشد دچار خشم شتريمتحرك ب يصندل يبر رو حركتم

 .آوردم

بود برداشتم و مشغول  يبه اتاق رفتم اوراق را كه داخل كالسور.افتادم يدكتر بدخشان م ينوشته ها ديكردم و با قهوه دم يكم

 .آغاز كرده بود ييبايمقدمه داستان را به ز.مطالعه شدم

 

******* 

 كنديوانمود م نيخ چنسر يبه صورت هياتش شب شونديم ختهيآم يانسان يجنگل و پچ پچ شعله ها با صداها يتروق گنگ چوبها ترق

همه مردم  زنديمژه ها را برهم م يدر نظرها مبهم و نور روشن زيهر چ سوزانديما را م يو به آرام خندديكه بما انسانها به طعنه م

از آدمها از  يبعض اديو تك تك فر شونديم دهيد رهيت يپنجره كلبه ها به رنگ نارنج.آورد يستوه م هغصه انتظار مرا ب.مستاصلند

 .رسديمقابل به گوش م يانه هاخ

 يريبه چه تقص:مياست كه بگو نيآوردم ا يسكوت دهشتناك به زبان م نيكه در ا يتنها جمله ا شديم شيتشو هيما اريبس يحزن

 ...رميپذيپوچش را نم ياهايو رو يزندگ نيرا كشته ام فقط ا ياعتراف كنم كه كس توانميم

 .خودم داشت يبه زندگ ياديشباهت ز بايداشت تقر يخاص تيجذاب ميالعه آن برامط...شوديباالخره داستان دكتر آغاز م و

 .من و او بهم داشته است يحد و حصر دكتر بدخشان نسبت بمن به خاطر شباهتهاست كه زندگ يتوجه ب ديخود فكر كردم شا با

 .دكتر انداختم يبه نوشته ها يگرينگاه د مختصرا

د  يرحم يو از به خاك سپردن مادر در خاك آرامگاه و از نبش قبر او با ب زدنديم ريبه تحق كه يياز لبخندها يابهامات زندگ از

 .رخفا نوشته بود

همه موجودات آزاده  گفتيچون م گذاشتيدوست و دشمن فرق نم نياو ب.من نداشت ديبه تمج اجيخاك سپردمش چون احت به
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حق طلم دارم  ديگويدر جواب م يگرياست و مضروب و د يشده شاك مظلوم واقع نكهياز ا يكي كننديم يهستند و آزاد وار زندگ

 .چون تفنگم به دوش است

بوجود  يبد و دزد و جان يطرز فكر است كه انسانها نيدر همان گور است با ا شيجا شيخشنود بود پ يآشفتگ نيا دنياز د مادر

من كه فرزندش بودم از لذت  يجان دادن او برا دنيذت دتا نفس بكشد اما ل كنديفرار از مرگ دهنش را باز م يمادر برا.نديآ يم

 .است شتريمادرم ب يتنفس برا

به چپ و راست  يدادگاه در صندل سيير.خورنديتكان م يو با نگران ينيدادرسها به سنگ.گذرمياعتنا م ياندازم و ب يها را باال م شانه

 .زنميم اديمدافع و دادستان فر يقضات و بحث وكالنشسته در حال گفتگو با  واريد كيدر نزد يرومنديجوان ن.جنبديم

كه  ينه آن زن خورندينان م رتيو با شرف و غ جونديساقه درخت را م يكه از فرط گرسنگ دميرا د ييبا چشم خود انسانها من

اذب موجود چقدر طرفداران ك نيرا بچشد و ا ايكند و لذت دن يكه خوب زندگ دهديقرار م يدخترش را د رمعرض خودفروش

 !دارد

 .ناموسم و شرفم رتميخواهرم غ ستيموجود ك نيا

كه  دميفهميم زهايچ يليدكتر بدخشان باخبر شوم خ يدوست داشتم هر چه زودتر از راز و رمز زندگ زنميورق م يرا بتند صفحات

 .كردمياصال تصورش را نم

 .جز دكتر بدخشان نبود يو او كس.بود كه فرزند نسبت به مادر خود انجام داده بود يدهشتناك تيجنا

 :چند سطر شعر افتاد كه نوشته بود نيآخر خطوط نوشته شده بود چشمم به به ا در

 دياز دل كش ياديجانسوز فر چه

 كرد فرجام او نيچن تهور

 شد سرانجام او نيحكمت چن ز

 زاد شيآن دم كه از مادر خو از

 ادي كردينم نيجز به نفر يول

 پناهش ز سرما كبود يب تن
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 و بدادش جان ديما بخسر ز

 

 .مردگان بشتابم يايهستم كه دوست دارم به دن ياست اما من مرده ا نيريش يزيگر ميبرا ايدن نياز ا فرار

*** 

نبود كه مادر دكتر توسط فرزندش  نينوشته شده بود اما آنچه كه از تمام نوشته ها استنباط كرده بودم جز ا زيابهام آم اريبس متن

 .و نخواهد كرد كنديعمل سرزنش نم نيخود را بخاطر ا چگاهيو دكتر ه دهيتل رسدكتر بدخشان به ق

 :شب 11ساعت

كه مادرش د رخانه انجام داده بود  ياحترام يب ليبه دل.بود ينگاه كردم جانعل ياز پشت چشم ديزنگ ساختمان به گوش رس يصدا

 .خجالت زده بود

 .كنم يآقا اتا آمدم از كار همسرم عذرخواه-

 .نكرد يهمسرت؟او كه كاركار -

 .آخر او باعث رنجش مادرم شد-

 ..؟يدانيآنوقت زنت را مقصر م.راه انداخت داديمادر تو داد و ب:گفتم تيبه او انداختم و با جد ياحمقانه ا نگاه

 .برود نييكرد و اجازه خواست به طبقه پا يمن شده بود مجددا عذرخواه يمتوجه چهره عصبان يجانعل

بخاطر حفظ آداب و  ميبهتر بگو ايبخاطر تنها فرزندش و  نييكه در طبقه پا يزن تيبودم از مظلوم يعصب يستم حسابرا محكم ب در

 .و تحمل كند رديبا مادر شوهر و افكار نادرستش را بپذ يزندگ ديسنتش بالجبار با

ن دست داده بود و مرتب به همه ناسزا بم يبد و عصب يحالت.دكتر پرداختم يبه ادامه خواندن نوشته ها.فنجان قهوه خوردم  كي

 كيدر سكوت تار يو آنوقت به ارام دميديم اهيرا س زيكنم همه چ يدر شب زندگ شهيبودم دوست داشتم هم زارياز همه ب.گفتميم

 .رميانتقام بگ دندشبانه از آنان كه بمن اهانتها كر

 

****** 

به شخص من  ياديشباهت ز يو اشفتگ شيتصور افكار تشو يان زندگبود از ذهن حساس و زودرنج او داست يدكتر برداشت داستان
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 .كنم دايباشد پ ميزندگ يكه مشوق برا ييراهنما ميبهتر بگو ايو  يهم صحبت خوب توانميكه م دميداشت و از آنجا فهم

 .ريخ ايهم شده  گريد يتهايمرتكب جنا اياز قتل مادر آ ريدوست داشتم بدانم به غ.زدميورق م يرا بتند صفحات

 كيرفتند و او را به  رانيداشته اما آنها از ا زيو پدر خود ن يكشتن نامادر يبرا ياديز اقيداستان متوجه شدم كه اشت يانتها در

 ...دهديادامه م نگونهيسپردند داستان را ا يستيبهز

 

***** 

 كرديصحبت م يرا بسخت يبود فارس ريازم يو ترك شدم از نواح يدو رگه روم يبايساله بودم كه متوجه رفاقت پدرم با زن ز 17

 ليكه پدرم به دل يروز.قرار داشت كرديبه شكل نعل آن را قفل م يبا قالب بزرگ شهيدر صندوقچه پدرم كه هم شهيعكس او هم

ن دهد را به مادر مرحومه ام نشا ديكل يپول از صندوقچه جا يمقدار افتيدر يشد برا جبوررفت و م مارستانيمثانه به ب يناراحت

 .مادرم متوجه رفاقت او با زن ترك شد

 ختهيترك باردار است اعصاب مادرم بهم ر يبارويكه زن ز ميشد بعدها متوجه شد يبه قهر و دعوا سپر يسال از زندگ دو

 .كردميرا با پدرت روشن م فميتكل يكه اگر تو نبود نموديم ييو بهانه جو كرديمرتب مرا سرزنش م.بود

 .كرد يخود برد و از من نگهدار شيمرا پ يوقت چند

به  يحد و حصر پدرم و نامادر يمحبت ب.آورد ايماندا و مارال به دن يداشتم فارغ شد و دو دختر دوقلو به نامها يمهربان ينامادر

 .به بار آورد يو منزو خوديب يدو دختر كوچك مرا انسان نيا

چه  دانمينم.آمدم رانيو باالخره به ا كردميم ييمادرم بهانه جو يابر.شديباعث رنجش خاطرم م يشبانه پدرم با نامادر يها يشوخ

بودنم بخاطر  يبودن و خجالت يمنزو ايبچه ها مدرسه نسبت به من و  ياستهزاها كردميدچار جنون شده بودم احساس م يشد شب

 يهمسر فيوظا توانستيمادرم نم كردميكه داشتم تصور م يبا افكار نوجوانانه ا ديمادر و پدرم بوده شا ييزناشو يشكست زندگ

 گريد يتفاله به دور انداخت و به كشور كيفراش كرد و ما را مثل  ديپدرم تجد ليدل نيانجام بدهد و بهم يرا نسبت به پدرم بخوب

 .رفت

 :شب مهين 2 ساعت
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با مادرم  يبه ارام.بسته بودنقش  ميكشتن مادرم بر لبها يبرا ياز خشنود يمانده بود اما تبسم ياشك باق ميگونه ها نيچ يرو بر

 يگاه.زدميبا خشم حرف م يبا خنده و زمان يشده بودم زمان كيسخت تحر.نگردند تيجنا نيمتوجه ا گرانيتا د زدميحرف م

 ينفس گريآنقدر به سمتش فشار دادم تا د دادميرا به طرفش هل م زيآوردم خائنانه م يم فشاركه بخود  يبود و وقت ميدر صدا نهيك

همه  دينخواهد پنداشت شا يمرا منزو يكس گريانتقامم را گرفتم د كردميفكر م شهيآرام شدم هم تيجنا نيپس از ا دينكش

 كرد؟يم نينچنيبا مادرش ا يآخر كس كردنديبالفطره تصور م يجان كيو مرا  ختنديگريكه كردم از من م يتيبخاطر جنا

كه  يدر صورت.نميخوش بودن آنها را در كنار فرزندانشان بب توانستمينم تمكشيام را هم م يپدر و نامادر دياعتراف كنم با نخواستم

 .ديبه قتل رس عيفج يمادرم به گونه ا

 .انجام شد يجنازه و خاكسپار عييمراسم تش.آمدند رانيبه ا يمرگ مادرم را به پدر اطالع دادم همگ خبر

 .بود قتيحق نيكه ع يزيداد چ صيشكم تشخ هيبه ناح نيسنگ يشئ كيعلت مرگ را فشار  يقانون يپزشك

 خواستميم.دميكشيم شانيبرا يطانيش يونقشه ها ميمن و همسر و دو فرزندش در خانه با هم بود.داشت يكار يريدرگ پدرم

 .كنم ادهيپ يريازم يسر بانو انهيوحش يخود را به گونه ا يجنس زيغرا

من  ينيفرزندانش باعث عقب نش يها هيگر ديشا.ت دادچه شد كه خودش را نجا دانميشب به او حمله ور شدم نم 10 ساعت

 كجا؟ دانميكرده بودم آنها رفتند اما نم يو نفرت خود را خال نهياز ك يبالخره تا حد.شد

 .خود كنم ميرا تسل گرانيد خواستياما حاال دلم م شدميم يهر كس ميبدون فكر تسل شهيهم بردميحركات خود لذت م از

 :شب 11 ساعت

چشمان تند و وحشت زده اش را به چشمان من كه بنظر .كردم يپرخاشگر.ه آمد سراغ همسر و دو فرزندش را گرفتبه خان پدرم

 .آمد دوخت يم بيمسخ شده و غر

 ؟يكه تو مادرت كشت دانميم يمثل مادرت آنها را هم كشت ايا يراست بگو با آنها چه كرد-

 :گفت يچطور پدر كس-

 ؟يمن چه كرد يبا زن و بچه هاداده حاال بگو  صيتشخ يپزشك قان-

 .رفتند نجايو از ا امدياز من و از خانه خوششان ن نكهينكردم مثل ا يمن كار-
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 را بگو لشيعلت مرگ را درست حدس زد فقط دل يقانون يپسرم پزشك نيبب-

كردم و به  يدفعه قاط كي.طاقت فرسا بود ميچوبه دار برا يرفتن به باال ايحبس ابد و  دنياز رفتن به زندان كش دميترس يليخ

كه بنظرم  ييزهايراجع به تمام چ.كردم هينشستم و شروع به گر نيو بر زم ديبود زورم به او نرس يپدرم حمله ور شدم اما پدرم قو

كه با چشمان اشك الود مرا ناباورانه و وحشت  دميديصورت نگران پدرم را م.آمد يكلمات بخاطرم نم يحرف زدم گاه ديرسيم

 .ستيرنگيزده م

 .شده بود داريانگار كه وجدان پدرم تازه ب.كردميصحبت م يبار بود كه با پدرم جد نياول يبرا

 پر مشقت و سخت است؟ نقدريا يكه چرا زندگ يدانيم چيپسرم ه-

 .كردنش نبود تيبه فكر ترب چگاهيخدا رها كرده بود و ه دينوجوان را به ام يبود كه پسر دهيتازه فهم پدرم

هم  يخصوص يداخل ذكر كردند و چون شاك يزيدر گزارش خود علت مرگ مادرت را خونر يقانون يت پزشكدر هر صور-

 .نداشت جواز دفن را صادر كردند

**** 

ترك دو فرزندش و پدرم كجا  يبانو دانمينم گريماندم د) ستارخان(تاج سابق ابانيدر خ يميقد يرفت و من تنها در خانه ا پدرم

 .رفتند هيدند و به تركرا مالقات كر گريهمد

 شيحتما همسرش برخورد آنشب مرا نسبت به خودش و بچه ها.خبر از او و خانواده اش نداشتم گريكه پدرم رفت د يزمان از

 .خود را نسبت به من فراموش كرده است فهيباز هم پدرم وظ ليدل نيكرده است و بهم فيپدرم تعر يبرا

مادرم در سانحه كشته  نيوالد. انها تك فرزند بودند يكس را نداشتم، چون هر دو چيدر هتنها بودم، از خانواده، پدر و ما گريد

ام را  يخود زندگ ديساله و بدون سرپرست بودم كه با 17دختر نوجوان  كي گريكهولت سن، د ليپدرم به دل نيشده بودند و والد

 .كردم يگذراندم و امرار معاش م يم

 .من نسبت به همسرش تركم كرد ديپل تين ليبه دل زين رفت و پدرم شهيهم يكه برا مادرم

كردم و ان  يفراموش م يمرگ مادر را به گونه ا ديبا. كردم كه با درس خواندن افكارم را مشغول كنم يم يبودم،سع 12 كالس

دكتر روانشناس  ديام را گرفتم كه حتما با يينها ميتصم. وارد دانشگاه شدم. باالخره موفق شدم. نداشت جز درس خواندن يراه
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برسانم، تا بار گناهانم را كم  يدارند و در حل مشكالت درمانده اند به انها كمك يگوناگون يها يشوم و با فاراد مختلف كه ناراحت

 .كنم

 ....حاال

گاه با شاغل است، در دانش ييهمسرم در اداره دارا. فرزند دختر هستم كيهمسر و  يگذرد، دارا يسال از عمرم م 40اكنون  هم

نداشته، در هر  يخوب يمال تيكردم او هم مثل من وضع يكردم، فكر م ياتوبوس او را مالقات م ستگاهيهر روز در ا. او اشنا شدم

به فرت و . گذراندم يرا در دانشگاه تهران م يمن هم در ان سال، سال پنجم پزشك. ساله و كارمند بود 21دختر  كيصورت 

 ...اتوبوس عادت كرده بودم يستگاههايدانشگاه و در ا اطيدر ح ششيو به صورت بدون ارا دنيامدش و به طر موقر لباس پوش

 يزندگ ميبا كمك هم توانست مفيرا شروع كرد مانيزندگ. دميكردم و جواب مثبت شن يگرفتم و از او خواستگار ميتصم باالخره

طبق . معالجه كردم زيزمان خودم را ن نيا يترا شدم، در طمدرك دك افتيباالخره موفق به در. ميداشته باش يمتوسط و نسبتا خوب

را كه مرتكب شدم اعتراف  يتيهمسرم جنا يكس حت چينمودم و باالخره تا امروز كه به ه يعمل م يكتب روانشناس ينوشته ها

 .نكردم جز تو دوست خوبم

 :ديرس انيجمله به پا نيباالخره داستان با ا و

 انيكرد و سكوت عارفانه زنده ها در م يجلوه م نانهيتابوتها غمگ يپژمرده بر رو يگلها. ديكش يزه مو زو ديوز يباد م بهايصل نيب

 ....نبود جز اعتراف به گناه يزيكرد و ان چ يم شيازرد قلبم را ر يوحشت اور كه دل مادرم را م يزيمقبره ها بر چ

 ياو همچون من م. دميد يخودم م هيشب يلياو را خ يندگشدم و ز نيغمگ اريدكتر بس يكه از خواندن داستان زندگ يراست به

 .داشت يحيمس نيبه د شيگرا ياو هم مثل من از كودك د،يشياند

در  ميدارم، اشكها يدانستم چه احساس يكردم، نم يبسته فكر م مهين يدادم و با پلكها هيتك يصندل يبه پشت يرا با خستگ سرم

 .گوشه چشمم جمع شد

 .بود بيغر ميكه داشت برا يدكتر با وجود سن كم تيجنا. همسرم و پسرم افتادم اديه مرتعش بود، ب ميلبها

به چهره خود نگاه كردم،  ستادم،يا نهيدادم، مقاب ا يبه تلفن جواب م ديبودم نبا يزنگ تلفن مرا به خود اورد، چون عصب يصدا

ممكن است از گفته  يعنيمن فاش كرده  يرا برا شيدگچرا دكتر راز زن نكهيترس از ا ديشا دميترس يم دم،يبه صورتم كش يدست



 

 

كتابخانه نودهشتيا   ركسانا حسيني  –بيددرختزير                               

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٤٤

 من بداند؟ ياز زندگ يباشد و مسائل دهيفهم ييزهايچ يماريمن در زمان ب يها

 .شود يم دهيانسان د كياو و حداكثر سو استفاده از  دنيبشر، چاپ فتنيفر يبرا يشرمانه ا يب ليتما زيجا و در همه چ همه

 :زدم يبلند با خود حرف م يو با صدا ستادميا نهياورد مجددا مقابل ا يبه من فشار مخصمانه  ييرويكردم ن يم احساس

 ...توجه نكن تيخونسرد باش و به نوشته ها. يضعف به خودت راه بده دينبا اورديتو را از پا درب دينوشته ها نبا نيا

 .شب است 11:40االن ساعت . رمير تماس بگانداختم تا با شماره مطب دكت يبه دفترچه تلفن نگاه دم،يكش يم گاريهم س پشت

 گريو د ياهينگاه كردم، فقط شب بود و س رونياز پشت پنجره به ب. رفتم يم رانيهر چه زودتر از ا ديبودم، با بيعج يخشم دچار

 .چيه

 دانم چرا؟ ينم داشتم اما يديشد نهيكردم، نسبت به دكتر ك يم يقرار يب. شدم ونيزيتلو يسرگرم تماشا يدياز ناام يحالت با

 يپ ميخواهد به راز زندگ يم ياريو هوش يركيبا ز ديشا ايو  شد؟ياند يكردم چرا او همچون من م يخاطر كه تصور م نيبه ا ديشا

 .ببرد

 .توانستم يدهم، اما نم نيزدم تا خود را تسك يحرف م بلند

 ريسرم را ز اي دميكش يم يچشمم مالفه ا ين بر روموقع فكر كرد شهيهم. ارام بخش مصرف كردم و باالخره به اتاق رفتم دارو

 .كردم يخود فكر م يبردم و به فردا يلحاف م

 قتيواقعا حق شيگذارم و باالخره از لحن كالمش و دقت در چهره اش متوجه خواهم شد كه داستان زندگ يبا دكتر م يمالقات قرار

 .دميشدم و باالخره خواب ارام بخش ارام يبا مصرف داروها. دروغ محض كيدر حد  اياست 

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

 :صبح 10 ساعت

حق  افتيبا در. كند يامده را حل م ديفقط پول مشكالت پد ايدن نيكه در ا يبه راست. بود لميجعفر پور وك يزنگ زد اقا تلفن

 .بروم سند به نام شده به دفتر افتيدر ياز من خواست شنبه برا ريچشمگ يالزحمه ا

خونسرد و ارام  اريبودم، اما بس زاريب شيصدا دنياز شن. دكتر پشت خط بود. حال صبحانه خوردن بودم كه تلفن همراه زنگ زد در

 .با او حرف زدم



 

 

كتابخانه نودهشتيا   ركسانا حسيني  –بيددرختزير                               

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٤٥

 ؟يده يجواب م ريد تياتابك، به تلفنها ياقا -

 .زدم يخواهم داشتم با ان تلفن حرف م يمعذرت م -

 شده؟ن يكش ميخانه ات س يتو كه گفت -

 .كردم يصحبت م يگريمن با خط د ديمنظورم پشت خط بود. نشده يكش ميهنوز هم س -

 .ديعجب، خوب كار داستان به كجا رس -

 .استرس اور ارياست و بس يزيمتن غم انگ. مطالعه كردم -

 چطور؟ -

 .باشد يشما به دور م تياز شخص نياست و ا يفرزند نسبت به مادر كمال پست كي تيجنا -

 :و گفت ديكش ياه دكتر

 .نميبب ديمن تو را با -

 :گفتم يبا كمال خوسنرد. دادم ممكن بود دكتر هم به من شك كند يم يفكر كردم، اگر جواب منف يكم

 .ديياز روز جمعه هر وقت كه بگو ريبه غ -

 شنبه بعدازظهر چطوره؟ -

 .خوب اريبس -

 اوضاع و احوال خودت خوب است؟ يراست -

 .خوب خوب خوب -

 خدا رو شكر، داروها موثرند؟ -

 .كنم ياستفاده م شيبله، كم و ب -

 .مينيب يرا م گريشنبه همد. خوب مواظب خودت باش يليخ -

 .است؟ اماهر طور كه باشد در وجود من رخنه كرده بود يتيچه شخص يداسنتم دكتر دارا ينم يبه راست م،يكرد يهم خداحافظ از

من از . ثبت كند شيرا در متن نوشته ها شيساعات كار يحت. همچون من نوشتار كند. شديانديتواند همچون من ب يم چگونه
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 .بودم ريمتح ينامشخص اش به راست ياو و از كارها بيعج تيشخص

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

 .كردم، به شركت رفتم يم يمنزل من ساكن بود دلتنگ نييكه در طبقه پا يزن يبرا

 رشانينظ ياز استقبال ب. برخاست يداده بودند، با ورود من همهمه ا ليتشك زگرديم ،يدر گوشه ا ديتداركات و تول يها هبچ

 .كردم تياحساس رضا

اما نزد من شرمنده بود، متوجه سوگند . داشتند تيپرسنل از او رضا يداد و تمام يانجام م يرا به خوب فشيطبق معمول وظا يجانعل

 .خوشحال شد، من هم از توجهش تشكر كردم اريمن بس دنيشدم، از د

 .برنامه خواهرم بودم ريدرگ -

 .بود حهينت ياما ب ،يدانستم كه در خانه هست يزنگ زدم، مطمئنا م روقتيد شب،يد يتماس گرفتم حت يليواقعا متاسفم، خ -

 .يمتشكرم خانم سوگند اردهال -

 .ميديبلند خند يهر دو با صدا بعد

بود كه تا به امروز به من  ييخبرها نياز بهتر يكياماده كردند، واقعا  يانيمراحل پا يرا برا لميف. تماس گرفته بودند نمايخانه س از

 .بود دهيرس

 .به دفتر فاكس كردند گريد يينمايو چند شركت س نمايرا از خانه س يمدارك

 .بود گريرا سوال كردم حدودا دو هفته د لميكار ف انيپا قيدق خيتار

بر  زيهمه چ. اورمياش پرداخت كرده بودم به دست ب هيته يرا كه برا ييها نهيداشته باشد تا بتوانم هز يبودم فروش خوب دواريام

 .شدم يخارج م رانياوردم و از ا يرا كه فكرم را به خود مشغول كرده بود به دست م يزن ستيبا يوقف مراد بود فقط م

كنم و  يرا هر چه زودتر عمل مميتصم ديپس با. زميكه از ان بگر دميكش يهر لحظه انتظار م شده بود كه يمثل زندان ميبرا رانيا

 .زميبگر رانيهمراه با معشوقم از ا

 .با او برخورد كردم ياز او، به سرد يمورد جانعل يب اتيمادرش و دفاع زيبه خاطر رفتار زشت و اهانت ام. اورد يچا يجانعل

 .بودم زاريعمل ب نيا كرد و من از يم يچاپلوس يليخ
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متن،  ايگو. بود ليم يب ويسنار كيان به  ليتبد يبه من داده بود مطالعه كرد، برا شيرا كه پسر جوان چند روز پ ينوشته ا سوگند

 .نداشت يتيجذاب

و  يجد يليخ. ستبعد متوجه شدم دكتر ا ياول جا خوردم ول. وارد اتاقم شد رهيبا كت شلوار ت يروز، مرد قد بلند انيبه پا كينزد

 .ديرس يبا وقار به نظر م

 .اورد تيسكويفنجان قهوه و ب كي يجانعل

 .را داشتم جز شما يهر كس دنيانتظار د ديخبر؟ باور كن يدكتر، چرا ب ياقا -

 .ميخلوت برو يجا هياول بهتر است . ميرا بگو يامدم مسئله ا -

 .كردم ييرا به اتاق خودم راهنما او

 يرا به همكارانت معرف تميشخص يعنوان دوست ندارم حت چيبه ه ايثان. مطلع شود يمن كس ياز دست نوشته هاخواهم  ياوال نم -

 م؟يخواهم بگو يم يكه چ يشو يمتوجه م. ام بدانند يخصوص يدر مورد من و زندگ يزيخواهم چ ينم. يكن

 .دييبگو ديتوانست يهم م يحرفها را تلفن نيبله بله اما جناب دكتر ا -

 ؟يمن ناراحت دنيگر از دم -

 .جا خوردم يفقط همان طور كه گفتم كم. هم خوشحالم ارينه نه بس -

 م؟يبرو رونيب يوقت دار -

 .گذاشتم، در اتاقم را قفل كردم زيم يرا در كشو مداركم

 .كردم و همراه دكتر از شركت خارج شدم يبود، خداحافظ ستادهيسالن ا زيكنار م سوگند

 .مياياهم به منزلت بخو ياتابك م ياقا -

 ....منزل من؟ اما اما -

 ؟ياما چ -

 .ميرستوران صحبت كن كيدر  دياجازه بده -

 .ميخواهم در منزل با هم صحبت كن يكنم فقط م ينم جاديا يزماحمت چياست، ه يطوالن ميصحبتها -
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 بيدر تعق شيمدل باال لير هم با اتومببه طرف خانه رفتم و دكت. رفتميپذ يم ديدكتر شك كرده بودم اما با يبه حرفها يحساب

 .من

 .روشن بود يچراغ كم رنگ. انداختم ينگاه نيرزميپارك كردم، به پنجره ز اطيرا در ح نيماش

 كنه؟ ينم يزندگ يكس نييپا: گفت دكتر

 .داريبله سرا -

 ؟يستيهم تنها ن اديپس ز. اوه چه جالب -

 .سرد شده بود نيچن نيفته بود كه شوفاژها خاموش بودند و خانه ابرف ر يچند ساعت. خانه سرد بود م،يخانه شد وارد

 .سرد است يليبله، خانه شما خ -

 .شعله گذاشتم يرو. ختميرا هم اب ر يكتر. به اشپزخانه رفتم. را روشن كردم نهيشوم

 طينگاه دكتر به مح. ردمرا روشن ك ونيزيسكوت خانه تلو ليبه دل. ستينگر يم نهيبه اتش شوم. نشسته بود نهيكنار شوم دكرت

 يليكردم خود را خ يسع. روشن كردم يگاريس. را استنباط كنم زهايچ يليخ ينگاهها نيتوانستم از ا يبود و من م ركانهيخانه ز

 .نشان دهم لكسيارام و ر

 چند خوابه است؟! يدار يخانه قشنگ -

 .سه خوابه بزرگ -

 خودت است؟ قهيسل ونيدكوراس نييتز -

 بله چطور؟ -

 .يعال اريبس -

 دكتر منزل شما كجاست؟ يراست -

 :به من كرد و گفت يارام نگاه

 توانم اسم كوچكت را صدا كنم؟ يم.... هيطريق -

 و اما من چطور؟... البته  -
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 نيبهم ديشا.دميكش يبدست آوردن مدرك پزشك يرا برا ياديبمانم آخر من زحمات ز يهمان دكتر باق شهينه دوست دارم م-

 .را كنم ميجبران گذشته ها توانمياست كه م يبك كمپلكس ميمدرك برا.دكتر خطاب شوم شهيست دارم همدو ليدل

 .ديدكتر هر طور كه شما دوست داشته باش يدار ارياخت-

از  اورميدر ب لمنامهيانر ا به صورت ف خواهمينم.رميبود كه متن را بگ نيغرض از زحمت من در خانه تو ا يرا بخواه قتشيحق-

 .منصرف شدم كارنيا

 است؟ يآخر چرا؟مگر داستانتان واقع-

 .ستين ينه نه واقع-

 .هستم يباشم اما راز دار خوب بهيغر ديالبته شا.هستم بهيغر كيكه انگار من  يكنيصحبت م يدكتر طور-

 .كنديمرا درك نم ايدن نيدر ا چكسيه.يداديبه تلفن همراهت زنگ زدم با اكراه جواب نم يوقت يبود ينه نه اگر راز دار خوب-

 .حاال نوبت شما شده كردميشما درددل م شيتا به حال من پ ديدانيم چيدكتر ه يآقا.كنميچرا من شما را درك م زيدكتر عز ياقا-

 .بماند ياز آن نزد شما باق يزيچ خواهميرا بده نم ميورقه ها.راز دلم را نخواهم گفت يكس شيپ چوقتينه نه من ه-

نسبت به او  خوديدكتر صحت دارد و من ب يمطمئن شدم كه نوشته ها گرياوردم د ريتحر زيم يه ها را از رواتاقم رفتم و ورق به

 .شدم نيظن

 ...كرد؟يمن به آن خاطر بود كه او هم مثل من فكر م يماريب ياو برا تيحساس ايداشت؟آ اجيواقعا دكتر بمن احت ايآ

 .نشست زيو پشت م ديرا كنار كش يصندل.مدادامه صحبت به آشپزخانه آ يدكتر برا ديدم كش يچا

 .ميبنوش يچا نجايهم-

 .قبول كردم مانهيصم

همراهش زنگ  ديرسيبنظر م نيافسرده و غمگ اريدكتر بس.آوردم رونيب خچالياز  يفتكيگذشته بود مقدار گوشت ب 7از  ساعت

 .زد متوجه شدم همسرش است

 .ماز دوستان هست يكي شيپ ميآ يم ريمن امشب د زميعز-

 .يشناسيگفتم كه تو نم:نموديو بازخواست م كرديپشت هم سوال م همسر
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 .يخوشگل قرار دار كندياست كه فكر م نيشكش ا:و گفتم دميبلند خند يصدا با

 ياست و دوباره غذاها يجانعل دانستميزنگ خانه زده شد م.آمد يكم كم تو دلم نشسته بود و از او خوشم م.زد يهم لبخند دكتر

 .يمحل

و بعد به آشپزخانه نزد  ياش خوب شده بود آخر امروز دلمه فلفل آورده بود تشكر كردم البته به سرد يمال تيوضع نكهيا مثل

 .دكتر آمدم

 .ميو سپس شروع به صحبت نمود دميخور يبعد چا ميدلمه مزه مزه كرد يحاضر شدن شام كم تا

 ن؟يدكتر چرا آن كار را با مادرتان كرد ياقا-

 .است ليتخ كيدم آن نوشته فقط نكر يمن كار-

فرد  نيزتريعز يحت ياحد چيقسم بخورم كه راز شما را نزد ه توانميم ديكنيرا از من كتمان م يقتينه نه مطمئن هستم شما حق-

 .بازگو نكنم ميزندگ

 .ستيبلند گر يگذاشت و با صدا زيم يسرش را رو.نگاهش را به سمتم دوخت دكتر

 .ه بودمقرار گرفت ريتحت تاث يحساب

 .ديدار نكن حهياحساساتم را جر كنميهستم خواهش م ماريب كيكه من  ديفراموش كرد نكهيدكتر مثل ا-

 ...شدم ياحساسات يكم خواهميمعذرت م-

 ؟يدهيسام بمن قول م-

 .ديمن حساب كن يرو:دستش را فشردم و با خنده گفتم.دهميقولم را فراموش نكنم قول م چگاهيكه ه خورميقسم م-

به  تيقصد جنا كرديو احمقانه عمل م ديشياند يمادر را كشته بود چون احمقانه م.دكتر با زبان خودش عنوان شد ينوشته ها تمام

 .زنديگريم رانيو از ا كننديداشت كه آنها او را ترك م زيرا ن شيخون پدر و نامادر

 .دروغم نزد دكتر رو شد را قطع كنم آخر يرفته بود گوش ادمي! خداوندا يزنگ زد سوگند بود وا تلفن

 .است اديز يآخر مزاحم تلفن ميشماره تماس بده يبه كس ميما عادت ندار كنميفراموش م ستيمهم ن:و گفت ديخند دكتر

 ؟يدار يامشب مهمان:سوگند
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 .يمهمان خوب و دوست داشتن كيبله بله -

 ؟يآقا جانعل-

 .يشناسينه تو نم-

 .ومشيمزاحمت نم دياز دوستان است؟باشه ببخش-

 .رميگيآخر شب تماس م-

 .نميبيرا م گريشنبه در شركت همد ستميمن خانه ن ستين ياجياحت-

آمد  يدخترها خوشم نم نگونهيو من از ا شديمتحمل نم يرا در زندگ يتيمحدود چيآمد ه يحد و حصر سوگند بدم م يب يآزاد از

 .با او رفتار كنم ياما جنس مخالف من بود و مجبور بودم به نرم

 .شديم يزمان به سرعت سپر ميديكش گاريو س ميخورد يچا ميآشپزخانه نشست در

 يكه د رحق مادرش مرتكب شده همچون استخوان يتيجنا گفتيم خواستيناراحت فقط راه چاره را از من م اريدكتر بس چون

 .فشاردياو رام يگلو

 .آشفته ام كرده بود يكه د رمطب شاهدش بودم حساب ييواال تيصحبت كردن دكتر با آن شخص طرز

 .ام افتادم يمرگ همسر پسر و سگ خانگ اديب

 .بسپارم يكردم موضوع را بدست فراموش يسع

 .كند يهمراه ولونينواختن و يو مرا برا ديايآوردم و تا حاضر شدن شام از دكتر خواستم كه به سالن ب رونيرا از گنجه ب ولونيو

من و  نيب تيميخواستم بلندتر بخواند و باالخره از همانجا صم.آمد يو قشنگ م رايگ شيبنظر صدا كرديو دكتر زمزمه م زدميم من

 .دكتر آغاز شد

از حس اعتمادش نسبت بخود .شماره منزلش را بمن داد.كردميم يدلتنگ شيواقعا كه برا.ميگرفتيسه بار با هم تماس م ايدو  يروز

 .كردم يقدردان

 .چرا كه من تنها بودم و درد سر پنهان كردن زن و بچه را نداشتم.اورميبخانه خود بدكتر را  كردميم يسع توانستميآنجا كه م تا

 اياست گو مارياش سوال كردم گفت ب يبودم بعد از سه روز از منش خبرياز او ب يدو سه روز گذشتياز رفاقت من و دكتر م يمدت
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 .و مدرن بود كيش يبه منزلش رفتم آپارتمان.آنفوالنزا شده بود

چون اصال د رخانه حضور نداشت از دكتر خواستم عكس .امدياو خوشم ن تياما از شخص.دارد يا قهيم كه همسر با سلشد متوجه

عكس  بيجماعت مردان غر ستين ياست راض يزد و گفت همسرم زن محجبه ا يعار ياما خود را به ب.نميهمسر و فرزندش را بب

 .نندياو را بب

 .كه بدجور به شما عادت كردم رميگيرا شاهد م ؟خدايزديزنگ م كي ديشما نبا:دكتر گفتم به

 .اما دوست نداشتم نگرانت كنم نطوريمنهم هم-

 .نداره يآنفوالنزا كه نگران-

 .در هر صورت-

 ؟يامتحانم كن يخواستيم ديشا-

 .يقبول شد 20با نمره  يتو در امتحان وفادار:كرد و گفت يخنده ا دكتر

 .نكنم اجازه خواستم كه آنجا را ترك كنم جادياو ا يبرا يمزاحمتاو تشكر كردم و به آن خاطر كه  از

 .كردم و به خانه خودم آمدم يخداحافظ.نكرد يتيعمل شكا نيا از

او را فراموش كرده بودم با شماره همراهش تماس  زياما من غافل از همه چ.تماس گرفته بود شيتلفن سوگند افتادم سه روز پ اديب

 .گرفتم

 .زميسالم عز-

 .يما كرد اديالم چه عجب س-

 .فراموش كرده بودم يبه كل خواهميمعذرت م-

 ؟يامديدو سه روز شركت ن نيندارم چرا ا ياز تو توقع-

 .كار انحصار وراثت بودم ريدرگ-

 درست شد؟-

 .درست كرد لميبله وك-
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 خوب خدا را شكر چه خبرها؟-

 امن و امان و شما چه خبر؟-

 ؟ييامروز كجا يچيه-

 .انهفعال در خ-

 بعد از خانه؟-

 م؟يچه بگو ديبا يراست ديايكه داستان نوشته بود به شركت ب يقرار است آن اقا پسر روميسر به دفتر م كي-

 .ستين يجالب زيشدن چ لمنامهيف يمن قبال هم گفتم اصال برا-

 .ياوريفقط فراموش نكن كه متن را به دفتر ب-

 ...من االن شركت هستم نكهيمثل ا-

 .رسميمنهم م گهيساعت د ميتا ن زميعز!من بر يوا يا-

 

******* 

 :شنبه سه

 .ديرسياز بهار به مشام نم ييهنوز هوا سرد بود و بو يمانده بود ول يباق ديبه سال جد يروز پنج

 بخواهم كه او هم كنديم يخانه من زندگ نييكه در طبقه پا يدوست داشتم زن يليشام بخانه دعوت كردم خ يدكتر را برا امشب

 يمرا همراه يو باالخره رسم و رسوم مهمان نواز يغذا آوردن چا زيآماده كردن م يهمسر مهربان برا كيباال و همچون  ديايب

 .بود راز عقل و خرد به دو نكاريكند اما ا

 :بعدازظهر 6:40 ساعت

 ستيناشا ياستفاده كردم تا عمل ميخوشحال شدم دو ساعت قبل از آمدنش از داروها يليخ دنشيخانه زده شد دكتر بود از د زنگ

 .از من سر نزند

 .ميبه اشپزخانه رفت ينيريو صرف ش يچا دنينوش يبرا شهيمعمول هم طبق
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 يزندگ انيجر.ديكه از طرف او بمن كه برادرش بودم به ارث رس يمورد خواهر مرحومه ام صحبت كردم و در خصوص ثروت در

پس از متوجه شدن عالقه خواهرم به او جلسات  يجانيقسمت كه مرد آذربا آن دنيكردم از شن فيدكتر تعر يخواهرم را برا

 .به خنده افتاد دايرا ترك كرد شد يقيموس

 .شود يكه به دكتر گرفته بودم اما دوست نداشتم اعمال خواهر مرحومه ام باعث خنده كس يديوجود انس شد با

 .را آغاز كردم يديجد يفتگوسرد تهران گ يهوا تيصحبت را عوض كردم و در مورد وضع موضوع

 شود؟يم ليتبد ويمن به سنار يسام نوشته ها-

 .نايقي-

 مشكل ساز باشد؟ ميبرا يكنيفكر نم-

 .ديايب شيپ يشخص تو مشكل يبرا كنميبدهد فكر نم لمنامهيف دييتا يبرا ياگر ارشاد مجوز-

 .كنمينم محبتت را فراموش چوقتيه:خوشحال شد دو دستش را بهم زد و گفت يليخ دكتر

 .شديپخش م وياز استر يكيموز ميديكش يگاريهم س با

 ؟يفراش كن ديتجد يندار ميسام تصم-

 ... ايامن است  شانيجا ايآ كننديم يمطمئن شوم پسر و همسرم كجا زندگ دياول با:من من كردم و گفتم يكم

 ؟يكن داياز آنها اطالع پ يتوانيچگونه م-

 .هستم لمميل اكران فمنتظر پول فروش خانه خواهرم و پو-

 كنم؟ يسواالت يكه نوشت يا لمنامهيدر مورد ف توانميم يراست-

 را مطب فرض كنم؟ نجايا يعني-

 .جواب نده ينه نه اگر دوست ندار-

 .پاسخ به همه سواالت دارم يبرا ياديز ياتفاقا امروز آمادگ كنميم يشوخ-

 ؟يخوريرا م تيداروها-

 .خورمياست كه نم ينه چند روز-
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 .داشت نگاهم كرد يزيآم طنتيكه حالت ش يتكان داد و با چشم غره ا يسر كترد

 .بعدها خودش عنوان كرد يول دمينگاهش را نفهم منظور

**** 

 .به ادامه صحبت بود ليرا با دكتر از سر گرفتم او هم ما ميگفتگو

 .زيدردناك و پس غم انگ يداستان ميداستان كودك زيبله سام عز-

 ؟يكنيمشاعرانه صحبت -

و از  زيشوم، دوست دارم از همه چ يم ياحساسات يشنوم حساب يرا م يكيحاال كه موز. عالقه داشتم يقيبه شعر و مسو ياز بچگ -

 .همه جا حرف بزنم

 .و من پزشك شما يمن هست ماريكه انگار شما ب يكن يصحبت م ياوقات طور يدكتر گاه -

 .رميبگ داياز تو  ييزهايشوم كه من هم چ يخوشحال م -

 .جابه جا كردم و مجددا نزد دكتر امدم يسوخت، چوبها را كم يم نهيدر شوم يخانه سرد بود، اتش كم يهوا

 ؟يسام جواب سوالم را نداد -

 ؟يچه سوال -

اصال  ،يدرام، كمد ،يعشق اياست؟  ياست؟ داستانش جنگ يچه كس يراجع به زندگ يكه نشوت ينامه ا لميبدانم ف خواهميم -

 ه؟يش چموضوع

 :و گفتم دميكش يآه

 .است يطوالن اريموضوعش بس -

 داستان درام است؟ يعنيخوب  -

 .باالتر از درام -

 است؟ يقيحق -

 .، كذب تر يهم باالتر و در ظاهر از هر دروغ قتياز حق ديشا. هم اره دينه، شا -
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 يكند؛ بعض يم يزندگ گريد يپسرم در كشور ايكنم هسمرم ازدواج كرده و  ياوقات فكر م يدانم گاه ينم يراستش را بخواه -

شود كه حالت  يدو نفر باعث م نيا االتيافكار و خ ديشا. سپرده باشد يكنم كه همسرم، اسپهبد را به پرورشگاه ياوقات فكر م

 .كنم دايپ يروان

دارد و من در همه ماجراها كردم سخنانم صحت  يفكر م قتيبه حق يحت ديبردم و شا يگفتم لذت م يكه به دكتر م ييدروغ ها از

 .گناه محسوب شده ام يب

 .يكمكم كن ديفقط با ،يكن دايمن بتوانم كمك كنم تا همسر و پسرت را پ ديسام شا -

 چيكه من در حق انان ه يانها مرا ترك كردند در صورت رند،يو سراغم را بگ. ندياينه دكتر، دوست دارم خودشان به طرفم ب -

 .نكرده بودم يكوتاه

 .بود قيعم اريدكتر نسبت به من بس اهنگ

 ؟يفراش كن ديتجد ديوقت نبا چيه يعنيحساب  نيخوب با ا -

 .نديايو به طرف من ب رنديسراغم را بگ ديگفتم انها با -

 .انها به طرف تو نخواهند امد گريسال د 18پس از گذشت . ممكن است ريغ نياما ا -

بود با فشار در درون جا  دهيرس لتريرا كه به ف گارميزدم و باالخره س يپك محكم گاريبه س. ام كرده بود يدكتر عصب يها گفته

 .خاموش كردم يگاريس

 :گفت يبه كنار پنجره اشپزخانه رفت و با خونسرد دكتر

 يجان مادرت حرف م يو سپس جسد ب يرساند يكادرت را با دست خودت به قتل م ؟يكرد يچه كار م يمن بود ياگر جا -

 !؟يكرد ين باز مادرت را مشاهده مو چشما يزد

 :را تكان دادم و گفتم سرم

 .كنم يبازگو م تيبعدها داستانم را برا -

 .شد يم دهيپشت خط شن يپسر جوان يصدا. تلفن زنگ زد م،يدكتر شام خورد همراه

 بله؟ -
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 .اتابك ياقا -

 امرتان؟. بله خودم هستم -

 ر؟يخ ايشود  يم دييتا لمنامهيف يبرا ميها نوشته ايخواستم بدانم ا يم. هستم اريمن كام -

 د؟يكن يطور با هول و هراس صحبت م نيامده كه ا شيپ يمگر مشكل اريكام ياوال سالم، دوما اقا -

 عمل كنم؟ ديچگونه با لمنامهيف كينوشتن  يخواستم بدانم برا ينه مشكل كه نه، فقط م -

 د؟يشما منزل من را از كجا گرفت ديياول بگو -

 .ديببخش ديبا -

 د؟يشماره را از كجا گرفت -

كه در شركت هستند شماره منزلتان  يهمان خانم. تماس گرفتم، اما خاموش بود يليبا شماره همراهتان خ ديرا بخواه قتشيحق -

 .را به من دادند

 .شدم يعصبان اريحرف از دست سوگند بس نيا دنيشن با

 .نگرفتقرار  دييشما خوانده شد و مورد تا لمنامهيف -

 .دياينامه درب لميبه صورت ف ميهستم كه نوشته ها ليما يلياتابك، من خ ياما اقا -

 .ميكن ياقا بعدا صحبت م -

 .قطع كردم تيتلفن را با عصبان سپس

 :گفت يزد و به ارام يلبخند دتر

 .بر اعصابت مسلط باش -

. دهم يگوش مال يكه سوگند را حساب دميشياند يم موضوع نيساكت بودم و در ذهن خود به ا م،يخوردن شام اماده شد يبرا

 .اورديب رونيحال و هوا ب نيخود مرا از ا نيدلنش يكرد با حرفها يم يسع. دكتر كامال متوجه چهره درهم و گرفته من شد

 .يبه خرج ده تيمسائل حساس نيكوچكتر يبرا ديسام نبا -

بر خودم  شهيتوانستم هم يبودم و نم يروان ماريب كيكتر عمل كنم اما من كردم به گفته د يسع. تكان دادم دييرا به عالمت تا سرم



 

 

كتابخانه نودهشتيا   ركسانا حسيني  –بيددرختزير                               

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٥٨

 .شدم يناخواسته فلش بك م يگاه. مسلط باشم

سرم را گرم  يخواهد مثل ككودك يدانستم م يشدم چون م يعصبان. را از سالن اورد به دستم داد ولنياز صرف شام دكتر و پس

 .افتاده است يبه طبقه باال امد، فكر كرد اتفاق بد نيزم رياز ز يمن جانعل يسر و صدا پرت كردم و با يرا به گوشه ا ولونيو. كند

 .گفت به خانه خودش برود يبه دستم داد و به جانعل ياب وانيل دكتر

 .موضوع شده بود نيخود او هم متوجه ا ديكرد، شا يدكتر در خانه حالم رابدتر م وجود

 رشيخانه دستگ طيگشت به ان خاطر كه مح ميبود به تن كرد، دنبال داروها زانياو يجالباس يكرم رنگش را كه بر رو يپالتو

 :گفتم ينشود به ارام

 يم. توانم خود را كنترل كنم يشود و نم يحالم بد م يدانم چرا گاه ينم. شوم يناراحت م ديدكتر حالم خوب است، اگر برو -

دكتر . بتوانم خودم را كنترل كنم ديمرتب با. من است يمارينشانه ب نيم ادان يرا پرت كردم م ولونيكردم كه و يدانم كه كار بد

 .كنم يم ياشتباهات نيچن يگاه يول ممفه يرا خودم م نهايجان همه ا

 .بسپارد ينشستم و از دكتر خواستم كه كار امشبم را به دست فراموش نيزم يچهار زانو بر رو -

 .از خانه خارج شد يخداحافظ بدون

 :پرسد يشد كه از دكتر م يم دهياز پشت در شن يلجانع يصدا

 است؟ ضياربابم مر ايا دييارباب افتاده است؟ شما را به خدا بگو يبرا ياتفاق ايا -

 .شود ياستراحت و دوا خوب م يبا كم ستيمهم ن. به او دست داد يحالت عصب كيامده و  نييپا ينه جانم فشارش كم -

در  گرياطاقت و د يتو نييبرو پا يدار كاريگفتم تو به كار من چ يبه جانعل. گفتم راهيبد و ب را باز كردم و هر چه توانستم در

 .در اطاق را بستم. من دخالت نكن يكارها

 :به داخل كرد و گفت يدر ورود يدر را باز كرد و سرش را از ال دكتر

 .سميون يم تيبرا ديجد يداروها ايفردا كه جمعه است، شنبه بعدازظهر به مطب ب -

 :گفتم اديشدم با فر يگفت عصبان يحرف را نزد جانعل نيبلند ا يدكتر با صدا نكهيا از

 .ميا يهر قوت خودم اراده كنم م -
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 .را بستم و داخل خانه شدم در

 .به تلفنش زنگ زدم دم،يد يسوگند م هيرا از ناح هايمسائل و ناهنجار نيا يتمام

 .گذاشتم غاميپ. داد ينم جواب

 .دانم و تو يمن م يبده يشماره تماس من را به كس گريرزه بدكاره اگر بار ددختره ه -

با انداختن دو . اوردم يبه سر دكتر م ييكردم، مطمئنا بال يرا مصرف نم ميفكر كردم اگر امروز دارو. ديلرز يبه شدت م دستانم

 كرد، يكه از من سوال محرف دكتر افتادم  اديكه داخل تخته نرد بود خودم را سرگرم كردم، به  يتا س

 ؟يفراش كن ديتجد يخواه ينم -

 يم يزندگ يها يو گرفتار يهمه ناراحت نيفرار من از ا يمناسب برا يبود كه ازدواج را راه نيسوالش ا ليدل ديكردم شا فكر

 .دانسته است

 .و غم و غصه ييفردا هم كه جمعه است و دوباره روز تنها يوا. فكر كردم يكم

 يم ولنيارشه را بر و. كوكش بهم خورده بود نكهيمثل ا. را به گوشه از اشپزخانه پرت كرده بود، برداشتم ولنميم، وجا برخاست از

 .ديرس يبه گوش م يناهنجار ينواختم اما صداها

 .كنم يكوكش م اي ريتعم يبرا يفكر كيشنبه .. ستيمهم ن باشد

 يم يرفتم و از جانعل يم نييبه پا ديبا. نداشتم يكار چيحوصله ه بود، زيم يشام نشسته بر رو يزدم، ظرفها يقدم م درخانه

 يو بر رو. اب خوردم يكم. كنم يداشتم خودم با تلفن خبرش م ياگر كار. ديايپشت در ساختمان من ن ايباال  گريخواستم كه د

 زهيغر. دميشياند يم گريد يتهايحوصله و تنها به جنا يب. ديرس يبه مغزم م يديفكر جد يبا هر تكان. مبل متحرك سالن نشستم

 .خورد يهمچون خوره وجودم را ذره ذره م يديپل يو فكرها يوانيح

 اي يچا يتو ايخواستم  يكه صفحات حوادث روزنامه ها را در انجا پنهان كرده بودم، داشتم، م ياز انبار يسم در قسمت يمقدار

 يكول يبايخواستم زن ز ياما نم. فرار كنم رانيكنم و با او از اهمسرش را تصاحب  يتا به راحت زميو مادرش بر يجانعل يغذا

 چگونه؟ اما. متوجه مرگ همسر و مادرش بشود

 يفكر م يبزنم ول يماريخواستم خودم را به ب يم. ظرفها را شستم. افكارم را به خود مشغول كرده بود يطانيش ينقشه ها نيا
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مشكلم را حل نخواهد كرد و هم  مارستانيماندن در ب يچند روز نيو بناربرا. دببر مارستانيمرا به ب يكردم كه ممكن است جانعل

 .شود يخانه من مطلع م درماجراها  يلياز خ يجانعل نكهيا

 .اورميبه طبقه باال ب يبود كه انها را به نحو نيبهانه ا نيبهتر

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

 :روز بعد سه

جشن تولدم قرار دادم و با وجود  يبرا يكردم و بهانه ا هيرا ته يكيگذشت ك ياز تولدم م ميماه و ن كيسفند ماه بود، ا 26 امروز

. كنند يجشن تولد كوچك مرا همراه كيگرفتن  يگرفتم از هر سه نفر انها بخواهم برا ميمهربان نبودم تصم يبا جانعل نكهيا

را نشان دهد كه البته فقط  6سالن، عدد  يسنگ زيم يشانس بر رو يانداختن تاس ها كه از كردم يم يعمل ينقشه سم را به شرط

 .عدد را نشان داد نياز تاسها ا يكي

 6و3

 .ختمير كياز سم را داخل خامه ك يكم. دميكش ميبر موها يدست

 .رفتم نييپا قهيبه ط تيجنا نيبه عقوبت ا دنيشياند ايو  يفكر چيكار بدون ه نيانجام ا با

 .دييبفرما: سالم كرد و گفت يفور. با بچه اش يدر كنار در بود و مشغول باز يعلجان

 :سالمش را دادم و گفتم جواب

 .ميبا هم صحبت كن يخواهم كم يم. باال ايب التيبا مادر و ع ميامده ام بهت بگو -

 .افتاده باشد يرده اتفاقنك ييشما خدا يگفتم نكند برا دميترس يليخ دميكه از باال شن يياقا صدا. چشم قربان -

 .نگفتم يزياما چ يكن يم يمن دلسوز يكه برا يهست يمثال تو ك مميبگو يزيچ خواستم

 .اوريباال بچه ات رو هم ب ايخوب، حاال ب يليخ -

 رهياسمان تاز پشت پنجره به اسمان نگاه كردم، . امدم دو دستم را به هم فشردم وارد خانه شدم يبه باال م نيزم رياز پلكان ز يوقت

 .بود نيو غمگ

 .شدم رهيساخته بودند، خ يمزرعه ا انيدر م يمترسك ليدرختان باغچه كه شكل و مشا به
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رفتن به انجا  يكه ارزو يرا در كشور سمسيخندم و سرود كر يزدنم، م يلر قدم م يكردم با بانو ينبود، احساس م ييو صدا سر

 يو خانواده اش به خوش يخروارها خاك باشند و جانعل ريهمسر و تنها پسرم در ز ديفكر كردم چرا با يكم. را دارم، خواهم خواند

 .كنند يدر كنار هم زندگ يو شاد

كودك در . گذاشتم زيم ياوردم و بر رو رونيب خچاليرا فورا از  كيك. ديرس يزنگ خانه به گوش يفكرها بودم كه صدا نيهم در

 .به سر كرده بود يگلدارچار زين يمادر جانعل. شد يم دهيبغل مادر د

وارد شدند من هم به انها طبق معمول تعارف  يسالم كردند و با عذرخواه كصدايبودند، با هم و  ستادهيسه با هم كنار در ا هر

 .ميرا از شما دار يزندگ نيگفت ممنونم اقا ما ا يجانعل. كردم

 .شده است من يمتوجه نقشه ها يجانعل ديحرف جا خوردم، گفتم شا نيا دنيشن از

تازه پسرم شاداب  گفتيو م زديمرتب حرف م رزنيتشكر كرد و پ يليخ يمادر جانعل.شدن تكان دادم ريرا به نشانه غافلگ لبم

 .خوب شده است نجايمنهم ا يدرد پا.فهمديغذا خوردن را م يو معن كنديم يو با بچه اش باز خندديشده و م

 .دميبلند خند يبا صدا از موضوع غافل بودند نكهيزدم و از ا يلبخند

 .آقا پسرم دلواپس شماست-

 .ديجشن با من باش نيتنها هستم خواستم كه شما هم در ا.و منهم امشب تولدم است ديرا قطع كردم و گفتم خوش آمد حرفش

كودك  نهيمطبوع شوم ياز فرط شرم بود با از گرما دانميگل انداخته بود نم شيگونه ها.نگاه كردم بايز يبه بانو يچشم ريز

 .دختر ارامش كن:به عروسش گفت يمادر جانعل.اعصابم را خرد كرد شيصدا كرديم يبيو غر ستيگريم

 .نديايقابل تحمل بود از آنها خواستم كه به اشپزخانه ب ريغ ميبا عروسش برا يحرف زدن مادر جانعل لحن

 .گذاشتم شيبه نما كيك يرا بر رو يسالگ 48سن  ديچند عدد شمع سف با

 يبراست.آوردم يرا بدست م بايآن زن ز ديتحمل كنم با توانستمينم شمرديو براقش از دو تعداد شمعها را م بايبا آن چشمان ز بانو

رنگارنگ پا گذاشته بود  يزهايمتمدن شلوغ و پر از چ يبه شهر دايخصوصا از آن روز كه جد.بردميلذت م بايزن ز نيا دنيكه از د

 يو زندگ شديم دشيعا يبا كار در شركت مبلغ يانها شدم و جانعل شتريب يمن سبب خوشبخت كهنياز ا.ديرسيشكفته تر بنظر م

 نيمن بدست آوردن ا يفقط خوشحال كردمينه تنها خوشحال نبودم بلكه حسادت هم م.كرده است ايخانواده اش مه يرا برا يخوب
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 .بود بايزن ز

 ستميمن مثل خانما ن ميگويرا م قتيحق.سال 48من متولد شدم شب  نيدر ا شيسال پ 48درست در .خوب امشب تولد من است-

 .كه سنم را كم كنم

 .ديدار اريآقا اخت:گفت يبه ارام يجانعل

 د؟يكنيشما خانم سنتا را كم م:كردم و گفتم بايبه زن ز رو

 .رينه خ:ارام گفت اريبس ييمادر شوهرش را نگاه كرد و با صدا يبه ارام ييروستا يبايز زن

 .داديم بيفر شتريكه در چشمان سبزش نهفته بود ب ييرايگ.انداخت يم نيريش اديمرا ب شيبايز.بود يبيو نج مظلوم زن

 يبود برا يكه سم ييو ان قسمتها دميرا هم بر كيو ك ختمير يچا شانياوردم و برا رونيب نتيرا از داخل كاب يرنگ يفنجانها

 .خوردند كيبا ك يهمه تشكر كردند و چا.شتمگذا يزن جانعل يو مادرش و بدون سمش را برا يجانعل

 يچا نباريآوردم و ا يچا گريد كباريو بچه را بخواباند  نييبه عروسش دستور داد كه برود پا يو مادر جانعل كرديم هيگر اديز بچه

 .و تشكر كرد فيتعر يمادر جانعل.ختمير يشتريب يعطر

 .گرفته بود نييسرش را پا بايز زن

 .نييرا بخور و بعد برو پا تينخورد و مادرش گفت چا يآن چااز  يزن جانعل يول

 .دارد يعطرش طعم خوب:گفتم يبا خونسرد ينكردم ول يبه حرف مادر جانعل يتوجه

 .اصرار نكن بخوره.شهيحالش بد م:به زن انداخت و سپس به مادرش گفت ينگاه يجانعل

 است؟ ضيچرا؟مگر مر:شدم و گفتم هول

 .نه نه-

 .دارد اريو فهيضع نيآقا اتا آخه ا:سرش را به جلو اورد و گفت يمادر جانعل سپس

خودم را حفظ  يكردم خونسرد يخوردم سع كهيحرف  نيا دنياز شن.كردم خي زنديبدنش بر يكه اب سرد رو يكس مثل

 .كردميم كسرهيكار را  ديبا ليدل نيمتوجه چهره دگرگون من شده بود بهم يمادر جانعل.كنم

 بخاطر جشن تولدتان بخوانم؟ يترانه لر كي ديدهيجازه مآقا ا:گفت يجانعل
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 يهر چه زودتر او را از پا د رم ديو با كردميدر دل نسبت به او احساس م يديبخصوص آنكه نفرت شد كردميمخالفت م دينبا

 .آوردم

 .از همسرش بخواهد يگريفرزند د رخوارهيبچه ش كيبا داشتن  توانستيچگونه م آخر

 .ديآخر شما به ما نگفته بود مينكرد هيته ييكادو دياقا ما را ببخش يراست:ديسزن به گوش ر يصدا

 .ديدانستيشما كه نم هيحرفها چ نيا.خانم كنميخواهش م:با خنده گفتم.بردميبه سخن افتاده بود لذت م بايزن ز نيا نكهيا از

 .بره بچه را بخواباند نييبگو پا:گفت يبه زبان محل يبود با طعنه به جانعل يركيزرنگ و ز اريكه زن بس يجانعل مادر

 .ما رفت شيكرد و از پ يعذرخواه يزن به ارام و

 .شدنديمتوجه عالقه من به زن م يچون مادر و جانعل.ماندنش نورزم يكردم اصرار برا يسع كردميم يدلتنگ شيبرا يبراست

 .ديكنيخورد مبر نطوريكه با عروستان ا ستيمنصفانه ن نيا:و به انها گفتم اوردمين طافت

شد و ذره ذره كف كردن دهان آنان و جان دادن پسر و مادر را مشاهده  ميآنها وخ ينگذشته بود كه حال هر دو يكساعتي ديشا

 .بود يكردم واقعا سم قو

 :11:20ساعت

 بله؟:ديتلفن به گوش رس زنگ

 .زميسالم عز-

 .جا خوردم شيصدا دنيبود با شن سوگند

 سالم خانم حال شما؟-

 .يونم انتظار نداشتم با من خوب صحبت كنممن-

 چطور؟-

 .يبود يعصبان يليخ ريگ غاميپ يرو يمگر زنگ نزد-

 .هولم كرده بود يدو نفر كم نيرفته بود واقعا مرگ ا ادمي اصال

 .خواهميگرفتم معذرت م شيخاطر دست پ نيبهم يكن ميدعوا ديفكر كردم شا:خنده گفتم با
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 .هول شدم يليخانه زده شد خ زنگ

 .با من كار داره داريسرا نكهيمثل ا رميگيسوگند جان بعدا تماس م-

 ؟ينگران نقدريچرا ا-

 .خداحافظ ستمينگران ن-

 .سراغ همسر و مادرش را گرفت.بود ستادهيبدون فرزندش كنار د را بايرا باز كردم زن ز در

 .ندارند يحال خوب نكهيشده مثل ا يچ دانميتو نم ايب-

 دميبر صورتش آب پاش.و از حال رفت ديكش ياديزن فر.شده بودند نيفرش هال نقش بر زم يآنها بر رو يداخل شد هر دو زن

 ديكش اديدوباره فر شيبايگذشت كه بهوش آمد با باز كردن چشمان ز يساعت مين ديبود شا خيدستش مثل .نمك به خوردش دادم

 .ستيبلند گر يو به صدا

 .مشاهده نكرده بودم كيرا از نزد ييبايز نيبه ا يبود كه زن مدتها دميدست كش شيكردم بر موها آرامش

 .و بعد دوباره از هوش رفت.آقا يآقا جانعل-

 .خود را غمزده نشان دادم زيمن ن.را تحمل كند يناراحت توانديچون ابستن است كمتر م دانستميم

 .و مادرش رفتم و ظاهرا خود را نگران و مضطرب نشان دادم يسر جانعل يباال

به جنازه او و به .كردميهم حسادت م يبه مرده جانعل يحت كرديم هيهمسرش گذاشت و گر نهيس يبهوش آمد سرش را به رو زن

 .بود جانشيجسد ب

 تلفن زنگ زد دوباره

 .دست بردار نبود نكهيسوگند بود مثل ا خداوندا

 بله؟-

 .ياما تماس نگرفت يمنتظر شدم زنگ بزن زميعز-

 .زنميماوه بله بله بعدا زنگ -

 ؟يك-



 

 

كتابخانه نودهشتيا   ركسانا حسيني  –بيددرختزير                               

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٦٥

 .گريد كساعتي-

 ؟يچرا چرا مرا تنها گذاشت:زديم اديفر ونيو ش هيزن بلند شد كه با گر يصدا

 .بود نهايزرنگتر از ا يلياما او خ.به سوگند نرسد شيتلفن گذاشتم تا صدا يگوش يرا رو دستم

 ؟يمهمان دار-

 .است ونيزينه تلو-

 كدام كانال؟-

 .زميعز دانمينم-

 .شوميخانم باشد مزاحمت نم كيمهمانت  ديباشد شا:اكت شد و بعد گفتس يلحظه ا سوگند

 .اوه باشه باشه-

و با التماس نگاهش را  كرديم هيآرام گر ييبا صدا يزن كول.گفته باشم يدر جوابش حرف خواستميفقط م ميبه او چه بگو دانستمينم

 .دينزنگ بز بيبه طب ديكه دوستش دار يتو را بجان هر كس:بمن دوخت و گفت

 .باال اوريات را حفظ كن برو بچه ات را ب يخونسرد-

 .نديپدرش را بب ينجوريا خواهمينه نم-

 .رميگيكرد آرامش كن منهم با اورژانس تماس م هياگر بچه ات گر نييخوب برو پا يليخ-

او را  يبه آرام.رم استهمس كردمياحساس م.بردميراه برود دستش را گرفتم از راه رفتن در كنارش لذت م توانستينم يكول زن

 .كرديم يقراريب يليخ.كردم آرامش كنم يسع.بردم نييپا

 م؟ييايما به خانه شما ب ديخودتان نخواست د؟مگريرا كرد نكاريچرا ا-

 ؟ييگوياست كه تو م يحرف نيرا كردم؟ا نكاريمن ا-

 .داديبه چپ و راست تكان م يو خود را به نشانه ناراحت ديجويرا م شيلبها بايز زن

 ه؟ياسمت چ-

 .گلبهار-
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هر دو با هم از  كهويشد كه  يچ يجانعل دميمادر شوهرت حالش بد شد من هم نفهم.بحث كردند يآنها سر مسئله ا زميعز نيبب-

 .حال رفتند

 د؟يهست ريتقص يب ؟شمايچ دييبگو ديخواهيم يعني-

 .رسنديم زود مبگذار بروم زنگ بزن.ديگويرا بتو م قتيو حق ديآ ياالن اورژانس م زميعز-

 .كرديم ديمادر را تشد هيشده بود و آنهم گر داريفرزندش ب.داشت ياديبه شوهرش عالقه ز ايگو كرديم هيبلند گر يبا صدا زن

مسئله را  ديبود با يقو اريبس وميوال.بردم يزن جانعل يعدد قرص برا كي.بود زميم يآرامبخش در كشو يدارو يباال مقدار آمدم

 .بماند ياز نظرها مخف زيكه همه چ دادميم صلهيف يبه گونه ا

شش دانگ آن را به نامش .دهمينشانش م زيرا به او نشان خواهم داد سند خانه را ن يمبلغ هنگفت يزن جانعل دنيبه محض د فردا

 .خواهد شد ميمسلما تسل كنميسفر به خارج از كشور را بازگو م يايرو كنميم

او را به  كرديم هيبه او خورانده بودم فرزندش گر يقور وميشده بود و به خواب رفت والارام  بايكنارش نشستم تقر يساعت مين

 .را سرداد هيمجددا گر يبلند و گوش خراش يپدرش و مادرش بزرگش با صدا جانيچهره ب دنيطبقه باال آوردم با د

از آن  يباالخره مقدار يول خورديخوب نم هنكيمانده بود به بهانه ساكت كردنش داخل دهانش گذاشتم با ا يجانعل كياز ك يمقدار

بدهم و  وميوال يمقدار زيبچه ن نيفكر انداخت كه به ا نيتمام كرده بود مرا به ا لميكه در اتوموب يمرگ دختر بچه كول.را خورد

 .شد يباالخره نقشه ام عمل

 :شب مهين 2 ساعت

آمدم متوجه چهره  نييبه پا.دميترسيچون از نگاه خود م كردميبخود نگاه نم نهيدر آ توانستميداشتم تا آنجا كه م يبيعج احساس

 .گلبهار شدم دهيخواب

 اطيبه ح.بود يخدا را شكر زنده بود اما هنوز اثر دارو د راو باق.نفسش را بشنوم ياش گذاشتم تا صدا نهيقفسه س يرا بر رو سرم

درخت  ريدر باغچه و در ز گريمشغول به كندن سه گور د كردميم ميقا ليدر موتورخانه پشت منبع گازوئ شهيكه هم يليآمدم با ب

 .شدم ديكهنسال ب

سرد  يخاك را در ان هوا ييرويداند با چه ن يكس نم چيه. از بودن در كنار گلبهار را از دست بدهم  هيثان كي يخواستم حت ينم
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 .به كنار زن بروم و او را ارام كنم عتريكندم تا هر چه سر يم

 .شد ينم دهيپشت خط شن يكس يزد، اما صدا ين همچنان زنگ مخانه رفتم، تلف به

 .پشت خط نبود يشك نكند كه خوشبختانه كس يبه موضوع رد،يگرفتم تا اگر سوگند با منزلم تماس بگ يرا م يگوش ديبا

از اتاق دراز  يه ادر گوش گريد يقربان. شده بودند نگاه كردم، به اتاق رفتم نيكه در گوشه سالن نقش بر زم يجنازه دو نفر به

 .اسوده شد الميرا فشردم تا خ شيانقدر گلو د،يش يبود، هنوز نفس م دهيخواب

 يجنازه ها را دفن م ديشود، با داريزدم تا خودش ب يبه او دست م دينبا. ارام بود يرفتم، زن هنوز در خواب نيزم ريبه ز مهيسراس

 .كردم و صبح خود را نگران نشان خواهم داد

 .كنم يكنم تا او را راض يگلبهار بازگو م يا را پشت هم برادروغه بعد

 .خبر بود يكه از علم و دانش ب يشخص ام كيو باالخره  ييبود با عواطف روستا ييزن روستا كياو فقط  نكهيمگر نه ا اخر

را  شانيگلو. دادم يام مانها هم انج يكوكدك انجام دادم برا يرا كه بر رو يعمل ديو مادرش با ياز مرگ جانعل نانياطم يبرا

 .رفتم اطيبه ح. شد ينم دهيد يعكس العمل چيفشردم، ه

 .نوشتم يرا م شنامهينما نيا يچه كسان يبرا ايدادم و  يم شينما يچه كس يبار برا نيدانستم ا ينم

ساعت طول  كياز  شيكندم ب يرا م يهر گودال ديشا. چند برابر شده ميرويكردم ن ياحساس م. كندم يرا م نيوقفه زم بدون

 .زدم يخانه سر م نيرزميو مرتب به ز ديكش

 .شب گذشته بود مهين 3از  ساعت

حدود سه متر  ديشا د،يگودال رس نينوبت به اخر. كردم يم ياحساس خفگ. ختير ياز سر و صورتم عرق م اديز يوجود سرما با

تامل كردم، فكر كردم  ينم را گرفته بود، لحظه ااز اشك چشما يكه هاله ا يدر حال. خورد يخشك زيدستم به چ. كنده بودم

 وانهيكندم، ترس از مرگ د يفقط گور را م دم،ينم د گريام، د وانهيد كيكه  يبراستبود كه به دستم خورده است،  نيرياسكلت ش

قرار داشت  نهيومش يباال واريد يكه بر رو يبرنز ياز شمعدان يشمع. به خانه رفتم. ام كرده بود، جنون به من دست داده بود

 .گرفتم و روشن كردم

 .بود يالشه هپ ديشا. استباه كرده بودم ايا. دميد يداخل گور را مجددا م ديبا
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شمع را خاموش . داشت يشكل وحشتناك. بوده است يمتوجه شدم كه ان جسم خشك، الشه هپ. روشن را به داخل گور بردم شمع

 .كردم و به كندن مشغول شدم

افتاده بود، به داخل گودال گذاشتم و  نيزم يگذشت، به خانه رفتم، جنازه ها به موازات هم كنار هم رو يم يتحدود سه ساع ديشا

 .بردم ياز قدرت خود لذت م

 .ترسم نگردد هيرا روشن كردم تا سكوت شب ما ونيزيتلو

 .ختمير يان م يدرگ بر روجنازه اش را به داخل گور گذاشتم و خاكها را بدون . بود يگور مربوط به مادر جانعل اول

 .زدم ياعصابم با خود حرف م نيتسك يبرا

 ؟يكرد يم تيكه گلبهار را اذ يتو بود -

 ؟ياورد يو او را جز ادمها به حساب نم يكرد يچرا به او تحكم م -

 پسرت كرده بود؟ ميرا تسل شييبايز نكهيجز ا ؟يكرد يكارها را م نيچرا با او ا -

 .دميخند يارامخودم به  يصدا دنيشن با

 يروهايچشمم به ن ق،ينفس عم دنيشده بود، به محض باال اوردن سرم به به قصد كش دهينفسم بر نكهيشده بودم، مثل ا خسته

 .خانه رفتم نيرزميزدم و به ز اديفر. بودند ستادهيا اطيح واريد يافتاد كه به فاصله بر رو يانتظام

به دنبالم امدند و . وارد شوند اطيح واريوارد شدن به داخل خانه از د يمجبور بودند برا يانتظام يروهايقفل بود و بالطبع ن اطيح در

كه در  ييها يبا وجود سنگدل. مطلق بود يهوشيگلبهار هنوز در ب....توانستم انجام دهم ينم يعمل چيكردند، ه بميتعق نيرزميتا ز

 .رنجش او گردم هيلر وارد كنم و ما يبايز يوبان نيبه ا يتشر نيتوانستم كوچكتر ينم اماداشت  شهيوجودم ر

به  يانتظام يرويمورد تجاوز قرار داده بودم در مقابل ن يهوشيامدم، دوست نداشتم برهنه او را كه در حالت ب نييپله ها پا از

 .معرض تماشا بگذارم

 ستادهيا سيگند و دكتر بدخشان همراه پلسو. را نداشتم دنشانيگاه انتظار د چيچشمم به دو فنر افتاد كه ه نيرزميكنار در ز در

دكتر نسبت  تيجنا. سر دكتر بدخشان بود ريتوطئه ها ز نيبودند، دكتر سرش را به بهانه تاسف تكان داد، متوجه شدم كه همه ا

 ...نها با هما يسوگند و كوروش و تبان انتيخ. بود دهيد يكه در ان شب زمستان يو باالخره خواب نه،سوگند در خا ييبه مادر، تنها
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***************** *********** 

كشم كه حكم  يرا م نيگذرد، هر لحظه انتظار ا يزندان قصر م يگذشت تا به امروز كه هشت ماه از ماندم در سلول انفراد روزها

 يكه دارا يسوگند .رميهنگفت گرفتم تا انتقامم را از سوگند و دكتر بگ يها نهيبا هز ييتا به حال وكال. اعدامم را صادر كنند

 يدختر مجرد به من رل خود را ابراز م كيبسته بود اما در نقش  ييزناشو مانيبا دكتر بدخشان پ الوهبود و به ع يخانواده سرشناس

 .نقشه بود كي نهايا يتمام نكهياز ا غيداشت در

 

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

 آذر 25اما امروز  و

از روزنامه  يشد، انبوه يخانه به انجا راه باز م نيرزميبه ز يپله مخف 18خانه ام كه با  يار رفت، در انباربه كن يگرياز راز د پرده

 ....ان دفترچه خاطرات من ريشده و در ز داياتفاقات ناگوار در ان ثبت شده بود، پ يحوادث كه تمام يها

 

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

شدند و  دايپ اطيدر كنار سه گودال در ح زيو اسپهبد ن نيريه و بعدها متوجه شدند كه دو گور شبه فاصله از هم كنده شد گورها

 .داد يم يخروار خاك، نگهبان ريگورها ز نيا انيدر م يهپ

 .حاضر به دفاع از من نشد يليوك چيبه حال ه تا

را  نمايپرده س يبر رو ديدرخت ب رينوان زبا ع لمميف نياجازه اكران اخر يينمايشد كه شركت س ياعدامم مصادف با روز حكم

 .كردند يريجلوگ لمياز اكران ف ياسيس لياما بعدها به دال. داد

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

از  يكيمرد  نيتوانم سوگند بخورم كه ا يو دكتر روانشناس به جرات م يدادگستر 1 هيپا ليامروز من كوروش بدخشان وك و

 .ختياو را هزاران بار به دار مجازات او دياست و با خيمرد تار نيتكارتريجنا

را تا به اخر  نيرياو شدم كه دفتر خاطرات همسرش ش يتهايمتوجه جنا ياز زمان. القلب باهوش و هنرمند يرحم و قص يب يمرد

 يرانيزنان ا گرياما همچون د. گفت ياش م يصفت وانيو از ح ختير يداشت، اشك م تياز جنون شوهرش شكا شهيهم. خواندم
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 .بود افتهيزاده و پرورش  يزاده ا بيكرد، خصوصا انكه در خانواده نج ينكبت بار را تحمل م يزندگ ستيبا يم

افكارها، همه و همه باعث شك من شده  يها، طرز افكارش بر رو لمنامهيكردم، طرز نوشتارش در ف بيهمانجا شوهرش را تعق از

 .بود

 .نشد يخبر چيو پسرش ه نيريگذشت و گذشت و از ش مدتها

 .و گذشت زمان واگذار كردم ريحوادث را به س همه

معالجه او از  نينظر گرفتم و در ح ريكنم از ان زمان او را ز شيبه مطبم امد و از من خواست كه مداوا يمرد جان نيكه ا ياما روز و

مسئله  نيچرا او مرا انتخاب كرد؟ و بعدها متوجه اهمه دكتر روان پزشك  نيا انيبود كه م بيعج ميفقط برا. مطلع شدم زيهمه چ

... عاقل جلوه دهد اريكرد خود را نزد من بس يم يسع شهيكرده و او هم دايمدارك همسرش پ انيمرا م تيزيشدم كه او كارت وو

باز كند  يينمايت ستوانست راه من را به شرك لهيحد و حصر سوگند در حق من كه با هزار مكر و ح يمسئله، محبت ب نيو سوا از ا

 .فا كندياتابك به من ا لميرا در ف يروانپزشك واقع كيو نقش 

باخبر  تشيجنا نيكرد و هم اكنون همسر من است از اخر يكار م شيبا نام سوگند برا يلمسازيكه در شركت ف يدختر قياز طر

چقدر مرا  تكاريمرد جنا نيا يتفحص من بر روو  قيتحق يو خانواده اش متشكرم كه برا زميجا از سوگند همسر عز نياز هم. شدم

 .كردند ياري

همسر من است و سا  نكهينامتعادل سام اتابك از سوگند خواستم در شركت سام بدون عنوان كردن ا تياز متوجه شدن شخص بعد

. ميكرد يام را كنترل مس يو كارها ميمحكم برداشت ييبود كه من و سوگند گامها نجايمشغول به كار شود و از ا يصاحب خانواده ا

ما  ييزناشو ونديعنوان متوجه پ چيكه سام به ه ميكرد يرفتار م ياما به گونه ا ميكرد يم يگخانه با هم زند كيمن و سوگند در 

شماره اتابك  گريكردم سوگند از ان خط تلفن د يو هر ان وقت كه من با سام صحبت م م،ينشده بود و در خانه دو خط تلفن داشت

 .گرفت يرا م

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

 .را در كنار خانواده ام بگذارنم يبودم سال خوب دواريزمستان اغاز شد، ام دوباره

 .تلفن به صدا درامد زنگ
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 :گفت سوگند

 .به تلفن جواب بده ييايب زيسر م نكهيكوروش وقت نهار است، قبل از ا -

 بله؟ -

 .ه اتابك هستممربوط به پروند ليمن وك. دكتر يسالم اقا -

 حال شما؟. سالم -

 .برخورد كردم يامروز در دادسرا به مسئله جالب ميممنونم، زنگ زدم بگو -

 شده؟ يچ -

 ...تكاريسام اتابك، همان مرد جنا -

 خوب خوب؟ -

به ان زن لر،  و اموال او يياز دارا ياديرا صادر كه مقدار ز يامروز بازپرس حكم يمدت در خانه اش پلمپ شده بود ول نيتا ا -

 .ديخواهد رس ميزاده فرزند رح مانيگلبهار سل

 نامه دارند؟ تيمگر قاتلها هم وص -

 ...دانم يداده باشند نم هيبابت د ديدانم شا ينم -

 .غذا همراه خانواده نشستم و با نام خدا شروع به خوردن غذا كردم زيسر م بر

 ماه بعد چند

 .زندان قصر يانفراددر  يزييشب پا نيجمعه است و اخر امروز

 .نخواهم بود دنيقادر به نفس كش گريد ايدن نيصادر شده در ا ميكه برا يدانم كه طبق حكم ياما م ستميمعتقد ن ايبه ان دن هنوز

 .نديگو يكنند و ناسزا م يبزنم، همه در سلولها اعتراض م اديدارم بر سر زندانبان فر دوست

 .را اصالح كنم شمير ديمصرف شده با يغهايبا ت. را داغون كرده ميدان هاعدسها دن انيسنگ م. نامناسب است غذاها

با هم  باياست كه من و گلبهار ز ييوجود داشته باشد انجا يجاست و اگر بهشت نيهم ميوجود داشته باشد برا ياگر جهنم يراست به

 .ه ام مبتال كنماست كه سوگند و دكتر بدخشان را به سرنوشت خانواد نيهم ا ميو تنها ارزو ميباش
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 سم،يبنو گريد يخواهم كه چند سطر يببندند، اكا از انها م يقرار است چشمانم را با دستمال د،ياذان صبح به گوشم رس يصدا

 رميتصو نكهياز ا. به من داده يحكم اماده شدم، لباس زندان چهره مضحك يبه هم قفل كرده اند با اجرا نيسنگ ريرا با زنج ميپاها

 .كنم يرا درك م شانياحساس درون. برم يو مردم مرا با نفرت بنگرند، لذت م ذارندبه تماشا بگ ونيزيرا در تلو

 .گردد يام م يكنند باعث شعف و خوش يو اشارع بازگو م مايفرزندانشان با ا يكه پدران و مادران برا يترس

باز  يبا چشمان ديسف ييكاغذها يجمله ها را بر رو نيبود كه اجازه داد اخر نيزندان در حق من كرده بود ا سيكه رئ يلطف تنها

 ئتيبودم كه ه دهياخر شن يروزها نيبرخوردارم و به عالوه ا يفوق العاده ا يهنر يتهايدانستند از موقع يچون انها م. سميبنو

 .ابراز نمودند لمياكران ف يخود را برا ليتما يينمايمنصفه، دادسرا و چند شركت س

مرا با  لميعبرت به فرزندانتان ف يبرا ديبرد يمن پ يها انتيو به خ ديكه دست مرا خواند يكسان يان ادوست يسرنوشت، ا يا

 .تا فرزندان شما به سرنوشت من دچار نشوند ديدهند، نشان بده يم شينما نمايپرده س يكه بر رو ديدرخت ب ريعنوان ز

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

 .رود يمردم م انيكهنه و رنگ و رو رفته زندان به م يها ييدمپاكشد، با  يزوزه م يزييپا باد

گودال خواهد  يبه سو زانيكردم كه اشك ر يفكر م. حكمش اعدام بود. كنده اند، بله درست حدس زده بودم يگودال شيبرا

را  گريو سه تن د يواده اش هپافتادم كه جنازه خان يآن شب اديبود، به  يعاد شيحكم اعدام برا يبود كه حت وانهيانقدر د يرفت ول

 .مدفون كرده بود گلپر از  يخانه در باغچه ا اطيدر ح

 :گفت يدر لحظه اخر عمرش زمزمه كرد و م. كرد كه منتظر اعدامش بودند يبه مردم نگاه م. چشمش باز بود هنوز

 ".دميد يباز م يبا چشمان نمايپرده س يرا بر رو لمميفقط دوست داشتم زنده بودم و ف"

 .ختير ياشك م يبه ارام تياز جمع يانبوه انيبه گلبهار و فرزند دومش افتاد كه در م نگاهم

 دانياز م يسوز سرد. مرحوم و مادر مرحومه ام افتادم اديبه  ختمير ياشك م يشروع شد، همچون ابر بهار ييدر دلم غوغا ناگهان

 فيو اما ح نديب ياش را م جهير فصل زمستان مرتكب شده حاال نتكه ساك اتابك د يتهايخورد، با خود گفتم جنا يبه صورتم م ريت

خود، او را به همراه تنها  اليمن كه در خ نيرياز ان ش فيح ميگرفته شد و چه بگو فيمرد كث نيكه توسط ا يزيعز ياز ان جانها

فرو  يبه خواب ابد گريد انيبانفهمم كه او هم در كنار قر يو حاال م دميد يم گانهيو ب بيغر يفرزند پسرش اسپهبد در كشور
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 .رفته است

من و . بارد يباران همچنان بدون وقفه م. كنند تشيهدا ريت دانيم يبه سو. خواهد چشمان اتابك را ببندند ياز سربازها م سرگرد

 .ميوش ياز اندوه به سمت خانه رهسپار م يبا كوله بار. ميكن ينگاه م گريچتر به همد كي ريسوگند در كنار هم در ز
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