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 بخش ینام هست به

 

 : اول فصل

 ام کن یراه

 !یبر ادیانگار دلت نم....گهیبلند شو د....شما یمرخص-

 مرخص؟؟-

و  کیاتاق کوچک اما ش یوزنش، تو یاتاق را کنار زد و نور با تمام حجم ب پرده

 .ام چنبره زد یخصوص

رو  یناگهان ییروشنا نیباز و بسته کردم هنوز تاب ا یکم چشمهامو

 کم کم..کرد  یعادت م دیبا...نداشت

 ...کردم نرم نرم و کم کم یعادت م دیل خودم که بادرست مث...نرم نرم و

 چند روز تحت نظر باشم دیکردم با یفکر م-

 .نگاهم کرد یخاص طور

 .دیچرخ یتنم م یرو ینگاهش هنوز با همون نامهربون. شدم زیخ مین میجا سر

 ..کم هیدرد دارم -

بود که  دهیچشمهاش نشست اما هنوز به لبش نرس یرو یکردم پوزخند حس

 .نگاه سردشو ازم دور کرد هیحواسشو پرت کرد و چند ثان جرشیپ برهیو
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 یعمل سخت داشت هی یناسالمت...هیعیدردت طب...بلند شو کم ناز کن..بلند شو-

 ستیخوب ن چیچشمت هم دنبال مسکن نباشه که ه..یشینترس خوب م یول

 .یبهش عادت کن

 ...کردم یعادت م دیبا یول! ییچه کلمه آشنا! عادت

 بلند شم؟ دیکمکم کن هشیم-

صورتش  ینامهربون تو یها لهینگاهم زوم اون ت...به سمتم اومد یلیم یب با

 شیپ..دونستم یگشتم که خودمو مستحقش م یم ییانگار دنبال حرفها...بود

خاطر همه حرکاتش به نظرم  نیبه هم دیشا. بودم انیسرزنش اطراف یِ ، پ شیپ

 نفرترنگ روشن چشمهاش هم انگار از آتش  یحت..مالمت بود و شماتت

 !درونش تلولو گرفته بود

برات انجام  لهیهمون وک صتویترخ یکارها:( بازوم انداخت و گفت ریز دستشو

 ...)منتظرته که برسونتت خونه ت نییپا نمیماش هی...داده

دستم رو کنار . لرزوند یاش تنم رو م یخیلحن سرد و ...کردم  ینم اشتباه

 .اتاقم سِر پا شدم یآب یها ییدمپا یرو و دمیکش

 تونم یخودم م-

 !چه عجب-

 ...رفت یسمت در خروج به

 یکن یاتاقو خال دیبا..معطل نکن-
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مثل  ییمعطل پول پرستا شونیکه سالمت ییآدما فیح.. فیح:( دیلب غر ریز

 !!)نندیا

 !!دیدرو نبست ، کوب!! دمیشن!! من بود  با

داخل  لیخودمو به وسا ی، وقت رمیتالش نفس گ یبود برا یکلمه کم زحمت

 کمد رسوندم و لباسمو عوض

روشن بدن نما رو از تنم کندم و اون بافت دونه درشت  یاون صورت یوقت.کردم

کم  نقدریدر عرض دو روز ا یعنی...زد یبه تنم زار م.رو به تنم کردم یقهوه ا

 رهیت یقهوه ا هیاز  یم آبتوه هی. گونه بود ماریتوهم ب هیفقط  ایحجم شده بودم 

 یم یتوهم آب هیقض یپا هی یول....آه...ناز کردن و  یرفت برا یکه دلش غنج م

شالم قناعت کردم  یتوهمم، به آب یحاصل یحوصله از ب یب!! نبود ینازکش د؛یلنگ

 ...سرم انداختم یو رو

 گم؟یم یتو؟ خوب یزنده ا-

و لحن تند مهمان ناخوانده اتاقم ، دستم افتاد و شالم نقش  یحضور ناگهان از

 شد یعینفسم که طب تمیر...شد نیزم

سرم ننشست چه برسه به  یهم رو یشال آب نکهیرو لبم نشست ؛ از ا یپوزخند

 !!یآب یایاون رو

 گفتم حالت خوبه؟-

 ؟حداقل؟؟ دیدر بزن دیستیبلدم ن! چیه د،یمحترمانه تر صحبت کن دیستیبلد ن-

 منتظرتم نییساعته پا هی-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٦ 

 منتظرمه یکف دستمو بو نکردم که کس-

بردارم و به سرم بکشم اما  نویزم یپخش و پال رو یخم بشم تا اون آب خواستم

 .شدیزخم تازه ام مانع م

 ..بذار خودم بهت بدم-

 ...خودَ  تونمیم ستیالزم ن-

 یداشت و ببه سمتم اومد و شال رو بر. دونست که حرف مفت زده ام یم اما

 .سرم انداخت یکه معطل گرفتنش بودند ، رو میتوجه به دستها یحوصله و ب

 .ارمیم لتویوسا یگردم باق یبر م ن،یتو ماش میبر-

 ندارم یا لهیوس-

 ...ندازن سطل آشغال یجا بمونه م نیخرت و پرته بذار هم یهر چ!...چه بهتر-

 .آهسته به سمت در رفتم یقدمها با

 ...منتظرته که نیماش هیگفت  یم..دیپرستاره نگفت منتظرم-

 .قطع کرد حرفمو

سر ..رسونمت  یخودم م! گذاشت آدم حرفشو کامل بزنه یاز بس عنق بود نم-

 .... یکه زودتر سرپا ش رمیدارو و خرت و پرت برات بگ یسر هی دیراه هم با

 ...رمیگ یالزم باشه خودم م یهر چ.. ستیالزم ن-

 !داشتن یدو سانت هم از زبونت بر م هیکردم تو اتاق عمل ،  یارش مکاش سف-

 .اوردیخودش ن یحس کرد اما به رو. بهش انداختم یتند نگاه

********** 
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 !چه به روزمون آورده نیبب...پسرو  نیکنه ا لیخدا ذل-

به نفس نفس افتاده بودم تا خودم رو تو رختخواب .کندم یداشتم کوه م انگار

 .جابجا کنم میسالها نیا یرنگ و رو یب

 ...هیاون چ ریتقص...جون ییزندا دینکن نینفر-

دونستم امروز  یبه خدا نم...ارمیب وهیکم آب م هیبرم برات ...کنه لشیخدا ذل-

 ومدمیو گرنه خودم م...یهست یگفت تا چند روزبستر یهاله م...یشیمرخص م

خدا رحم کرد حامد ...ارهیب رهیبگبازوتو  ریمردک دراز ز نیا نکهیدنبالت نه ا

 ...میتدادار دودور داش یکل نمیخونهنبود و گرنه واسه هم

 ندارم لیم یزیمن االن چ ییزندا دینیبش-

 .حال و اخمو نشست یب

 زم؟یعز یکن کاریچ یخوا یحاال م-

 .میفعال که دراز به دراز خدمت شما هست-

 .گوشه لبش نشست یزحمت لبخند به

از ...شما باشم یبرا یخواستم خدمتگزار خوب شهیمن شاهده که هم یخدا-

انگار موفق  یول...هم تو، هم توکا..دیجگر گوشم یول دیستیپوست و خونم ن

 ....نبودم

به زحمت . انداخت نییسرشو پا عیچشمهاش برق گرفت و سر یقهوه ا یها لهیت

 ...سر جام نشستم و دستاشو گرفتم
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شما هم ...چندساله زحمت من و توکا رو دوش شماست...دیتوروخدا نگ ییزندا-

با تمام  دینکرد یول دیجدامون کن ای دیقبولمون نکن هیمثل بق یتونست یم

وقتش بود  گهید...دیتخم چشمتون نگه داشت یما رو رو دیکه داشت ییمشغله ها

ست و ششو رد کردم یب دیبه من نگاه کن ییزندا...میما هم کم کمزحمتو کم کن

اونم سال بعد کنکور داره ...نطوریتوکا هم هم...شدم واسه خودم یخرس گنده ا...

بچه  گهید روزید یبچه ها دینیب یم..هاله و حامد هم بزرگ شدند ...

،  دیکرد یم دیبا یشما هر کار...میستیخودمون با یپا یوقتشه رو گهید...ستندین

 ...نحو نیاونم به بهتر دیکرد

 .دیچک شیقطره اشک مهربون. نکرد دهیفا هامحرف

 ....نداره یدلم طاقت دور...من به حضور شما عادت کردم -

 !میخودت شیر خیب......میشیبعدشم دور نم...میحاال که ما هم دور نشد ییزندا-

 ..برنداشته لیس نجارویبلندشم برم تا ا...بلند شم-

پنجشنبه ..لهیجون، هاله و توکا کجان؟ امروز که مدرسه ها تعط ییزندا یراست-

 ...ستا

دو ...تییعادت دارند هر پنجشنبه برن سر خاک دا کهیدون یم...رفتند بهشت زهرا-

 ....دخترا نیساله گذشته اما هنوز دل نکندن ا

 ...دیرفت که آه کش یسمت آشپزخونه م به

 ....گهید هیدختر، پدر-
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رودر حق من و توکا تموم کرده  یپدر ییهفت هشت سال، دا نیتو ا. گرفت دلم

 ....بود

 ....بتونه صدامو بشنوه ییبلندتر کردم که زندا صدامو

 که؟ دیبهش نگفت یزیگرده؟چ یبر م یحامد ک-

کنارم . آب پرتقال به سمتم اومد وانیل هیبا . تا جوابشو بشنوم دیکش طول

دو  نیبه ا ینه به اون نه حت.م بگم تون ینم...نه نگفتم:( رمق گفت ینشست و ب

 ...)گفت یاصال به کس شهیمگه م....تا

 .دوباره سر باز کنه یمیقد یخواست بحث ها ینم دلم

 گرده؟ یبرم یحامد ک دینگفت-

گفت  یم...شهیکارش تموم م گهیتماس گرفت ، گفت تا سه روز د روزید-

 ...اوناست یِ پ...کرده ریصاحب کارش تو گمرگ بندر گ یجنسها

تا سر زبونش  یدلش بود که ه یرو یحرف...تو هم گره خورده بود اخمهاش

 ...نشست یاما دوباره عقب م ومدیم

 شده؟ یزیچ ییزندا-

 بشه آخه؟ یچ..نه مادر-

 حامد؟ ایراجع به توکاست؟ هاله ؟ -

 ؟یداروهاتو خورد....خواد بشه آخه استراحت کن یم یچ زمینه عز-

 انیجر... دیگ ینم یول دیبگ نیخوا یم یزیچ هی...کنم  یخواهش م ییزندا-

 ه؟یچ
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 ستویآپاند یکه به بچه ها گفتم رفت یدون یم:(دست دست کرد و بعد گفت یکم

اون همه پولو  انیاما موندم جر...اما....گفتم نویبه حامد هم هم یعنی.. یعمل کن

 ....) میکن هیتوج میخوا یم یچه جور

 )؟؟ییزندا نیهم:( کنج لبم گفتم ینگرانمو رها کردم و با لبخند نفس

معلم باز نشسته ام با چندرغاز  هیآخه دختر، من ...؟؟؟.کمه به نظر تو-

 یکار نیریش منیکه به  داشتیاطیکارگاه خ هی امرزیت هم خداب ییدا....حقوق

 نی،دو روزه همشو تو ا یگذار هیحامد فروخت و شازده به اسم سرما یها

و دو سه تا سکته  ینیموند و خونه نش تییدا...دود کرد و رفت یهرم یشرکتها

 ...سکته کامل هیناقص و باالخره 

پول  نهمهیدختر جوون از کجا ا نیگن ا یمردم نم:( تازه کرد و ادامه داد ینفس

داشت اموراتشو به زور  یخصوص سیبا پولتدر روزیگن اون که تا د یآورده؟؟ نم

 )رو به اون رو شد؟ نیدفعه از ا هیشد  یگردوند چ یم

زمونه مگه  نیتو ا...رو به اون رو شدن نداره که نیکدوم پول؟ از ا! جون ییزندا-

 ه؟؟یادیتومن پول ز ۵۰-  ۴۰

رسه،  یم ونیلیسالمون به زور به هفت هشت م هیواسه امثال ما که حقوق -

 !ادهیز

 ...بفهمه یزیچ ستیقرار ن یکس دیمطمئن باش-

ش شکاک  دهیند ریخ یکنم که بدتر از اون عمو کاریحامدو چ...ها نفهمن بهیغر-

شازده راست راست  نیاونوقت ا! باباش بهیره حسن یتره به تخمش م...بار اومده
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حاال .کرده بود شهیکه تا بود خون زنشو تو ش امرزشیخدا ب یعمو یپا گذاشته جا

تا !..جون زنش یدا هم بالفر...جون من و شماها یو ترکه ش شده بال ریهم ، ت

 ...کنه ینفهمه چه خبره ول نم

 میوام گرفت گمیم-

 ...دهیوام م نقدریآخه کجا ا...از کجا-

 ...دهیبهمون ارث رس مونیاز خونواده پدر گمیم -

شده بودن از  التونیخ یگه اونا که ب ینم...گه تا حاال کجا بودن ینم...بدتره نکهیا-

 ...شده دایکجا سرو کله شون پ

دو اتاق باال رو  نیکه ا نهیمهم ا...پرس و جو کنه نقدریکرده بخواد ا خودیاصال ب-

 یچ گهید...ارهیب رهیراحت دست زنشو بگ الیتا اونم با خ میکن یم یبراش خال

 ....خواد از جون ما یم

 شرمنده تون شدم دهیند ریخ نیهر دوتون بشم که به خاطر ا یفدا....فدات بشم-

 ...آخه هیچه حرف... مییشما نید ریز شهیما هم!! یییازن دااا-

 داریب...دو سه ساعت بخواب.. نییرم پا یم...کم هیتو هم بخواب ....بلند شم برم-

تا اون موقع اون ووروجکها هم اومدن ...باال ارمیتک زنگ بزن نهارتو ب هی یشد

 ....زمیبخواب عز...بعدا میکن یهم م یفکر هی....گهید

 ....ممنون...باشه چشم-
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 یبودم اما فقط آنت بیغر بیعج یمنتظر داروها....و رو کردم ریداروهامو ز سهیک

شده بودم واسه  یالت( از مسکنها را باال انداختم یکی...و مسکن بود کیوتیب

 !!).باال انداختم!! خودما

 یرو ینطوریانگار ا.عادت داشتم .چشمهام گذاشتم و فشار دادم یرو ساعدمو

 . تونستم بخوابم یانداختم و م یبه حجم ساعدم م یذهنم خط یدغدغه ها

 ..خاله فداش بشه یبچه ت کو که اله ؟یچه زود برگشت..من فدات بشم  یاله-

.. 

 خواست چشمم گرم شه یتوکا که تازه م یرینم-

کرد تا خودشو  یباز م شویکتون یساعدم نگاهش کردم که تند و تند، بندها ریز از

 .به من برسونه

 ....فدات بشم -

 . هاله زودتر از توکا خودشو به من رسوند. شدم زیخ میساعدمو برداشتم و ن نباریا

 مارستان؟یگرفته بود موند ب یزرد ؟یپس دخترتو کجا گذاشت-

 .دمیبغلم کرد و گونه شو بوس اطیو با احت آروم

 ؟یشد یحرفه ا نقدریا یدییتا شکم زاچند ؟یدون یرو از کجا م زایچ نیبال تو ا-

در  گرویهمد کهیکفشش خالص شد و در حال یچند متر یاز شر بندها توکا

و  ایاز بس سرش تو کار خاله خان باج:(هاله گفت ی، به جا میدیکش یآغوش م

 ستمونویز اریفصل اسمشو ن یبا چه ولع یدون ینم! خانوم و قمر خانومه یشمس

 !)ده یقورت م
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 !رو یببند اون قناد ریبم-

 دونه خواهرم هی یبرا زمینقل و نبات بر گهیکم د هیبذار  ،یقناد یگ یخودت م-

، منم برات مثل ترالن بودم  اتیسر امتحان ادب روزیتا د! دیبد دیآدم فروش ند-

 یوا! ...خواهرت گانهیدفعه اون شد  هیشد  یچ!  یکرد ینوشته بودم کپ یهر چ

نامردم اگه بذارم کباب ! کباب ریو شوهرت به من نگه نون ز یبه حالت شوهر کن

 !نییاز گلوش بره پا

 استراحت کنه دیبا..ترالن تازه مرخص شده ها...بسه  یوا-

 ..دیچرخ ییبه سمت زندا سرم

از دندون ..زائده کوچولو داشته برداشته هی.مگه عمل قلب کرده..اوه مامان -

 راحت تره واال دنمیکش

 .نشستم زحمت کامل به

 !!دنیدندون کش! دیزحمت از کوه کاه نساز یب!  نیخانوم دکتر بعد از ا-

 ؟یتوکا جان مادر ، تلفن طبقه باال را قطع کرد-

هم خاموش کردم که درس بخونم و  لمیموبا..دمیکش مشویس روزید...آخ آره -

 مزاحمم نشه ینرم کننده حوله و لباس ه عیما نیا

 :هاله رفت باال غیج

 یدر نینرم کننده ؟؟؟نگفتم به من از ا عیما یتوکا؟؟ بازم به من گفت یبا من-

 یصدا م ینجوریمنو هم امتیق امیمونه روم و تا ق یبشنوه م یکی!! ها نبند یور

 کنن
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مارو  یقراره صدا یک قایاونوقت دق:( گفت طنتیکرد و با ش زیچشمهاشو ر توکا

 :( و ادامه داد ییرو کرد به زندا) بشنوه؟ 

هستند  یمارو بشنون افراد یتونن صدا یکه م ییمحاسبات من تنها کسا طبق

بازم ..رفت و امد داشته باشند یبغل هیهمسا اطیمکالمه ما به ح نیکه ممکنه در ح

درسش خونه  انیاز دکتر خرسند که موقتا تا پا ری من غ ِیمحل قاتیطبق تحق

و امد  فتر اطیتو اون ح یمامان بزرگ مرحومش اتراق کرده ، کس

 ....)یمنظورت اون جوون خوش ت...نداره

 !!توکا یالل ش-

دکتر  یآقا..نگران نباش پنجره اتاق ما بسته ست ..هاله جون؟ یاریچرا جوش م-

 ...مارستاننیهم امروز تا شب ب

 وقتا؟ هی یحامد دهنو باز نکن یبالچه؟ جلو یدون یاز کجا م نارویتو ا-

نامحرمان فاش  شیاسرار محرمان پ من! راحت  التونیجون خ یینه زندا-

 !میننما

 ! )اسرار؟؟؟:( برداشت و گفت زیبه سمتش خ هاله

 .و درو قفل کرد ییدستشو یخودشو انداخت تو یبا فرز توکا

 نکهیبه خرسند سفارش کنم بعد ا یاگه خوش ندار...نفره ست  هی!!َمواله ها نجایا-

 ...دونفره دبش براتون بسازه هیسقف  هی ریز دیرفت

 .دیکوب ییبا حرص محکم به در دستشو هاله

 ! یستیبلد ن یمزخرف چیکه جز چرت و پرت ه یالل ش-
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برگشت و کنارم  میدیخند یو م میکه محو تماشاشون بود ییسمت من و زندا به

 .نشست

 ستین یچیه نیمن و افش نیب...دایرینگ یمامان حرفاشو جد-

 .د شدگر ییزندا یچشمها

 گه؟ید هیک نین؟؟افشیافش-

 و برگرده شهرشون رهیبنده خدا اومده تخصصشو بگ...گهیدکتر خرسند د نیهم-

 )خودش گفته؟ :( به زحمت لبخندشو جمع کرد و گفت ییزندا

 !! پس مادربزرگ مرحومش گفته-

 گفته؟ یچ قایاونوقت دق-

هم  کتونیموز یو اون صدا دیزحمت آرومتر ورجه وورجه کن یگفت خانوما ب-

شب ...مارستانیاومدم دو ساعت کپه مرگمو بذارم و برگردم ب دیکم کن

تخصص تموم بشه برگردم شهرم از دست شماها راحت  نیبشه ا یک....فتمیش

 شم

 رهیو به چهره خونسرد و حق به جانب هاله خ دیدستش کوب یمحکم رو ییزندا

 .شد

چقدر گفتم وقت و  د؟یسوزن یم شیباال آت دیایهاله؟؟ به اسم درس خوندن م-

 !دیهر و کر نکن نقدریچقدر گفتم ا د؟یبلند نکن ویاون کوفت یوقت صدا یب

 !!هم از پرده نازکتره وارایو د ستندیمامان به ما چه که پنجره ها دو جداره ن-
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کدوم  قایصحبت پرده بود انگار، دق:(گفت یکه تازه برگشته بود با لحن خاص توکا

 )هاله جون؟؟؟ قایپرده کجا دق یعنیپرده اونوقت؟؟

 .کرد لیخنده تبد کیرو به شل ییمثبت هجده اش ، لبخند زندا کهیتوکا و ت لحن

 یاز راهکارا یکیالل شدن هم :(ش گفت یگره خورده تصنع یبا اخمها هاله

 !)یامتحان کن ستیبد ن!! مبارزه با َادهان چرت و پرت گوئه ها 

 :به افسوس تکون داد  یتوکا سر) ادهان؟؟؟:( دمیتعجب پرس با

لغات مملکت  رهیرو به دا ی، هر َچَپندر هیقو اتشینه ادب!!! جمع مکسر دهنه-

کنه  یاز ذهنش تراوش کنه فردا تو لغت نامه ش چاپ م یهر چ.کنه یاضافه م

 !بشر نیا

 !!تو که بهتره توکا خانوم یاز چپندرها-

اومدم  یجواب نداد دمیتک زنگ زدم د( :از خنده فارغ شد و گفت ییزندا

 نییاگه پا...هم نهار حاضره گهیساعت د مین....زشیبزن تو پر ویاون گوش...باال

کنار ترالن نهار  نجایهم..باال  میاریکمک بند و بساطو ب دیایب دیاینم

 ...)ست هترالنم گرسن...گهیهر و کر بسه د!!دایدست بجنب....میبخور

 کمک امیاالن م...جونم ییآره زندا-

که داشت  ییگرفت و همراه هاله و زندا ییبوس صدار از گونه زندا هیهمزمان  و

 .نییرفت ، رفتند پا یقربون صدقه ش م

داشته  یزینگران شدم مبادا خونر. ادیباعث شده بود به زخمم فشار ب دنیخند

 به زحمت گردنمو کج و راست کردم و...باشه
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کردم  یتومان فکر م ۵۰به اون  یوقت یعنی....نبود یمشکلنه ..انداختم یدید هی

 از دو روز ...شد یهمه مشکالت آسون م

تو ..کرده بود  دایارتقا پ یونیلیم ۵۰ام به حساب  یحساب چند هزار تومن شیپ

 من و ینبود اما برا یادیزمونه ما پول ز

 ....گنج بود رهیجز هی توکا

بود ،  فیرا حر یقاشق چنگال کیه تا موزدو س ییکه صداش به تنها میگوش برهیو

 .تکونم داد

 .با تعلل دکمه کال را زدم. بود  بیغر شماره

 بله؟-

 یسالم خانوم تهام-

 ..ُش ....سالم-

 خاطرتون هست؟...کامروا هستم-

 ...اوم...اِ -

 ...شاگردتون...لیپدر سه-

 جان خوبند؟ لیشما؟ سه دیخوب...دیببخش..شناختم .بله..آ-

کار  لیبا سه گهیچند جلسه د هیخواستم  یم....راستش غرض از مزاحمت...بله-

 ....امتحاناتش شروع شده و ...دیکن

 ....خودشون  دیبا موسسه هماهنگ کن دیفقط با...باشه چشم-
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 دیبه اونا بد ستونویاز حق التدر یدرصد هی دیواقعا الزمه ؟آخه چرا با یول...بله-

 ...نکرد نکارویا شهیم یوقت

 ...که ستیدرست ن...قانونه نیبهرحال ا-

 ...دیننداز نیمنو زم یبارو رو نیا هیحاال ..دیریسخت نگ-

 ...که ناخود اگاه آهم باال رفت دیچیپهلوم پ یتو یدرد بد چنان

 شد؟ حالتون خوبه؟ یزیچ-

 ...بله-

 شد؟ یچ-

گذرونم و بهتره وعده  یانداخت که من دارم دوران نقاهت م ادمیدرد تازه  نیا

 .به کامروا ندم یدیوع

عمل  هی...مرخص شدم مارستانیتازه از ب...راستش دکتر کامروا من کسالت دارم-

فکر کنم بهتره با موسسه ..شرمنده ...درد گرفت هوی...مختصر داشتم یجراح

 ینم گهیرو بفرستند چون من حداقل تا سه روز د گهینفر د هی دیهماهنگ کن

 ....شم تونم سرپا

 بود ؟ یحاال مشکل چ...دیکه اصال حرفشو نزن گهینفر د هی...متاسف شدم یلیخ-

 !.بودا یریگ عجب

 دارند؟ یاضیامتحان ر یجان ک لیحاال سه...نبود یخاص زیچ-

 ...را  تونیتا اون موقع سالمت دیبتون دیکن یفکر م...سه شنبه....ندهیهفته آ-

 ...بله..بله-
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وقت  لیسه یو دوشنبه را برا کشنبهیحداقل  دیپس فکر کنم بتون...خب اریبس-

 دیبذار

 ..لیبا کمال م...بله حتما-

فرستم  یراننده مون را م یمیرح یصبح آقا کشنبهیخب من  اریبس-

 ست؟ین یامر...دنبالتون

 دیجون سالم برسون لیبه سه...نه...باشه ممنون-

 ... دیشما هم خوب استراحت کن...چشم-

پارسال بود که ...کنه یخداحافظ نکهیبدون ا شهیمثل هم.را قطع کرد  یگوش و

 کی....موسسه به آدرس خونه دکتر کامروا فرستاده شدم قیبار از طر نیاول یبرا

 یبرج مسکون کی ینقاط شهر تو نیاز بهتر یکیتو  یآپارتمان چند صدمتر

ساله که کالس ششم  دهدواز ازدهیپسر  کی...خیخونه مجلل اما سرد و  کی...توپ

و خاتون، آشپز الغر و دو تا خانوم جوون !  یو خجالت ریگوشه گ..ساکت...بود

مثل  ییجورا کیخاتون، ...کردندیکار م یفتیو ش یخدمتکار که هر هفته نوبت

محل  یاون آپارتمان چند صد متر یاز اتاقها یکیبود و  لیمادربزرگ سه

 یو عصر قبل از اومدن دکتر م ومدندیاما خدمتکارا صبح زود م.بود  شیزندگ

متاهله ، آه از  یدیفهم یم یبود که وقت ییها پیخود دکتر هم از اون ت...رفتند

اندازه رک و  یبود اما ب یمرد متشخص... کردیبلند م ینهاد هر دختر دم بخت

،  لیمربوط به درس سه یاجبار یموقع مکالمه ها یگاه.ومدیجسور به نظر م

 یناشناخته ها دمیترس یکرد که م ینگاه و براندازم م شکافانهو مو قیدق یطور
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 یبه آدم القا نم یحس بد چیاز نگاهش ه یول. وجودم را هم کشف کنه

 زیر زیبار به خونه شون پا گذاشتم ر نیاول یبرا یوقت! بود انگار قیذاتا دق...شد

 نیاز ا .با خودم چک کرد نانیاطم یمشخصات منو از موسسه درآورده بود و برا

هم  شهیکنجکاو و نگران و هم...بود نیهمه وسواس خنده ام گرفته بود اما هم

 ..کرد یتنها دغدغه اش را آرامش پسرش عنوان م

 ؟یتو فکر ؟ییاوووو کجا-

خونشون  رمیم کشنبهی یدکتر کامروا زنگ زده بود برا...توکا جون یچیه-

 پسرش امتحان داره..

:( گفت یو با لحن خاص و کشدار دیچشمهاش درخش یتو طنتیاز ش یبرق

راننده شون؟ اونوقت شما  ایدنبالتون  انیاونوقت خودشون م! خانوم مهندس

فوق  پیگذره و با توجه به ت یم تونییکه از آشنا یسال و خورده ا کیبعد از 

 نیو با ا دیرسکم به خودتون ب هی نیخوا ینم! تر کی یو زندگ کی کلیالعاده و ه

 )به استحضارشون؟؟؟ دیروشن نر رهیت ونیدرم یکی یموها

 یجذاب جنتلمن تفاوت سن یآقا نیچقدر با ا یدون یتوکا؟؟ م یشروع کرد-

 !یدوز یو م یبر یتو م یدارم که ه

 ...که ستین ادیز...سال زدهیحداقل دوازده س-

 دلم بذارم؟ یبعد اونوقت پسرشو کجا-

ساله دنبال  هیمگه نگفته ...مامانش شیاونو که قراره بفرسته بره اونور آب پ-

 ؟یچند وقته جدا شدند راست...مادرش یگرفته از دور یبچه افسردگ...کاراشه
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 یتر دار قیدونم تو آمارشو بهتر و دق ینم-

 ..آره سه ساله..سه ساله؟-

 !چونه نلرزون نقدریسفره رو بنداز ا-

 موهاتو رنگ کنم برات ایب..ازما گفتن -

منتظرم ...خوشرنگمو سپردم دستت یبارم گول تورو خوردم که موها هیهمون -

 کوتاه کنم ارویرنگ ادیکامل درب

کم  هیکم به روز باش  هی!! خودم یموها!!..یهست یکیآخه چقدر تو نوستالژ..َاه-

 ....آخرا یترش یم....رنگ به رنگ شو..متنوع باش

 ...باهات موافقم توکا جون دنیمورد ترش نیدر ا-

حق به جانب  افهیبه سمتش برگشتم که با اون ق! هاله بود ، نخود آش یصدا

 .گذاشت یداشت ظرف و ظروفو وسط سفره م

تر و لوکس تر  یمصنوع ی، هر چ یرنگارنگ تر باش یدوره زمونه هر چ نیتو ا-

 خاطرخواهت یایبه نظر ب

رو اب..دخترونه اند یها یباز یخود پسرا هم دنبال قرت یدیمگه ند...شترهیب

 ...شونهیباز یتازه شروع قرت نایا..کنند  ونیالسیبردارند و اپ

 ...میهمون بهتر بترش-

و  یبار فک شما دخترا تکون بخوره اما صحبت ازدواج و خاک بر سر هینشد -

 ...پسرا نباشه

 .برگشت ییبه سمت زندا هاله
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 زیمثل چ دیو تول یاز عشق و عاشق ریخب مگه تو خلقت ما دخترا غ...مامان.اِ -

 م؟یخبر یهم مد نظر بوده ؟ نکنه بوده ما ب یا گهید

 یم م انهیماه یدردها ادی یوقت...ییزندا گهیراست م:( گفت یبا دلخور توکا

 شترینسل مجبورم تحمل کنم ، ب دیافتم که هر بار فقط و فقط به خاطر چرخه تول

 ...)ارمیم مانیبه حرف هاله ا

زن بودن و زن موندن و مادر  دیفهم یده چه متازه زبون باز کر یشما جوجه ها-

 ؟یچ یعنیشدن 

 مامان؟ یچ یعنی-

غذاتو بذارم  ایجلوتر  یایب یتون یم:( به هاله رفت و رو به من گفت یغره ا چشم

 )برات؟ ینیتو س

 ...دیدیزحمت کش یلیدستتون درد نکنه خ...نه نه اومدم-

 ...نوش جون-

منو از  نباریا.بلند شد میگوش برهیو یلقمه اول را قورت نداده بودم که صدا هنوز

 .را سکته داد هیجا نپروند اما بق

قلبم اومد ! بذار همون آهنگشو بزنه بدبخت.رو خاموش کن  برهیو نیترالن ا..َاه-

 !ناجور یصدا نیتو دهنم با ا

شماره را شناختم ...مبرداشت ویتوجه به اعتراض هاله، گوش یتکون دادم و ب یسر

کنجکاو هاله و توکا مجبورم کرد دکمه  یخواستم جواب بدم اما نگاه ها ینم.

 کال را بزنم
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 بله؟-

 سالم کیعل-

 سالم-

 که؟ یحالت چطوره ؟ درد ندار-

 ...ممنون.. نه -

 ...نمتیخوام بب یم-

 دیبا.تونستم یاما نم یدیمنو د شیچند ساعت پ نیخواستم بگم تو که هم یم

 .از دوستانمه یکیکردم  ینمود موا

 ..باشه...هم خوبه یلیخ-

 یتوکا رو یچشمها...بود یچینبود اما بهتر از ه ریام چندان باور پذ یتصنع لحن

 ..ختیر یرو بهم م زیهمه چ یاطیاحت یب نیلبهام قفل بود و کوچکتر

 دنتید امیفردا عصر م-

 .قطع کرد ویگوش و

 بود؟ یک-

 .رو صورت کنجکاو توکا نشست نگاهم

 ...مالقاتم ادیگفت فردا عصر م یم..موسسه بود  یاز همکارا یکی-

 .زود مطلبو گرفت یلیگره خورد و خ ییهمزمان نگاهم با نگاه زندا و

 ...شد فیچه ح یوا-

 جون؟ ییچطور زندا-
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چله ...خودم بخرم یکم لباس برا هیبا خودم قرار گذاشتم فردا عصر برم -

 ....و من لباس گرم آبرو مند ندارم ادین داره مزمستو

تونم  یش که اصال نم قهیبدون توکا و سل:( کرد به توکا و هاله و ادامه داد رو

 )؟یایهاله تو هم باهامون م یتو چ...کنم دیخر

 .توکا را تو عمل انجام شده گذاشت!! ییزندا ولیا

 ؟یبازه؟بعدم پول مول از کجا آورد ییآخه مامان اصال جمعه بعدازظهر جا-

 نجایا....بعدم آره بازه...مادرمه بفروشم ادگاریکه  یا روزهیخوام گوشواره ف یم-

 ...نداره یلیتعط ریغ یلیتعط...تهرانه ها

 ها هیادگاری ستیاون گوشواره ن فیح-

مناسب  یخوام واسه شما دوتا هم دوتا پالتو یم ایب... ییتو فیح..منم فیح-

 ..رمیبگ

خواد  یهمکارشم که م..مونه  یترالن تنها م ییاما زندا:( گفت اطیبا احت توکا

 )کنه؟ ییرایباشه از همکارش پذ دیبا یکی..ادیب

 هیمنم  یبرا...کم پس انداز دارم  هیجون منم  ییاتفاقا زندا:( عجله گفتم با

 منه  زیتوکا هم سا..دیریبگ یزیچ

خودش از ..گهید هیخانم مدد...که ستین بهیغر:( رو به توکا ادامه دادم....) گهید

 ...)تازه منم تا فردا سرپا شدم..کنه  یم ییرایخودش پذ

 ...یول..باشه-

 ....توکا گهید اریو اما و اگر ن یول-
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 ...یباشه آبج-

 نشست ییچهره خندان اما نگران زندا یو نگاه قدردانم رو.دمیکش یراحت نفس

******* 

چک  نمیا....شانس بهت رو کرده:( تعارف گفت یرو روبروم گذاشت و ب چک

 ...)دوم

 .دیرا کاو هیهمسا اطیشد و لبه پنجره اتاقم نشست و با دقت ح بلند

. نبض گرفته بودند میدستها. دادم و چک رو برداشتم رونیرو ب نمیسنگ نفس

تر از  یلیتر و چرب و چمنطق  یب...چک دوم نشونه طبع طماع و عقل ناقصم بود

 ....چک اول

تو که  ده؟یاولو نداره؟ چرا رنگت پر یاون جسارت روزها گهیچرا چشمات د-

 !یخواهرت نگران بود ندهیآ یبرا یلیکه خ ؟تویمطمئن بود یلیخ

 .از کالبد روحم گذشت...از پوستم گذشت  زشیت نگاه

 ؟یخودت یدهاینبا دیبا ریدرگ ای یواهمه دار انتیاز قضاوت اطراف-

 نداشتم؟ یشد؟ چرا من ساکت شده بودم؟ چرا حرف یساکت نم چرا

 از چک دوم خبر داره؟ تییزندا-

.... 

کار خالف ..ستین یهم که مشکل ؟بفهمهینگران اون!!..حدسم درست بود...نداره-

 !کوچولو متفاوت تر هیجور کاره اما  هی...که ستین

 ستمینگران ن-
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 طیکم کم به شرا...ریرو به خودت نگ افهیق نیپس ا...پس باالخره زبونت باز شد-

و  یو به ها یخودت را بر ریمس یریگیم ادیو کم کم هم  یکن یعادت م دیجد

 ...یاطرافت توجه نکن یهو

 بیعقلم نه نکهیبا ا..کردم یعادت م میبه کرده ها دیبا....کردم یعادت م دیبا آره

 کارهام غلط  یجا چیکه ه زدیم

و سرزنش پشت  دیکش یبر روحم م یشتریدل وامونده مرتب ن نیاما ا ستین

 .کرد یسرزنش حواله قلبم م

 .....فقط -

اتاقم بود ،به  یموکت بدرنگ قهوه ا یاتو رو یسوختگ یکه قفل جا نگاهم

تا کت و شلوار  دیبار دلم که طول کش ایبود  نیسرم سنگ.شد  دهیزحمت باال کش

دل . گلوبرسه ریو ز قهیرد کنه و به رو  شیخوش دوخت و مارکدار سورمه ا

بود اما  رمبه هم فشرده و خوش ف یاون لبها یمکث و تعلل رو یِ نگاهم پ

خندونش  یبود و به مردمکها یدختروته و دل باز یگذشت؛ گذشت از هرچ

 .شد زونیآو

 ...محترم و خاصه یلیباشه اون مرد خ ادتیفقط -

 درست بر عکس خودت-

دخترانه ام  یاهایرو یکرد و رو یرا انکار م میها یبود که دل باز ناخوداگاهم

 .دیکش یچنگ م
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که بخوام نظرتو در مورد خودم  نمیب ینم یلیدل..ادیبه نظر ب ینجوریا دیشا-

 ....عوض کنم

 .کرد تیچشمهاش به لبش هم سرا یتو لبخند

 ..بذار بگذره ریآسون بگ! دوروزه  ایدن-

ه که برگشت و با همون لبخند خراش دهنده ش ، خواست از اتاق خارج بش و

راه  نهمهیتونم هر دفعه ا ینم..کن یتا آخر ماه خونه رو خال....یراست:( گفت

 انیاونم زودتر تو جر! اون گنجشگ کوچولو ؛ خواهرت ....شهر نوریا امیبکوبم و ب

 ...)بذار

هنوز ...هنوز بود .مشامم بود ریو تندش هنوز ز خیاما عطر .از اتاقم خارج شد  و

 ...نگاهش با من بود

 یتا وقت یعنی....گرم و اون لحن نابود کننده سردش با من بود یاون صدا هنوز

 ....بدنم بود ، او هم با من بود یرو یزخم چندسانت نیا

****** 

 به من نگاه کن ترالن؟ -

 ینازکم م یهالب یرو با حرص رو یبودم و رژلب کالباس ستادهیا نهیآ یروبرو

که هر  یگوشم بود اما تمام حواسم را داده بودم به لب یحامد تو یصدا.دمیکش

بودن  میکلفت تر و حج یلیم مین...زدم یبه نازک بودنش غر م شیبار موقع آرا

هر :نشست که  یم گوشم یمادرم تو یخورد آخه؟ و هر بار صدا یبه کجا بر م

 ...رینگ رادیدا اخودشو داره و به خلقت خ یرنگ و بو یگل
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قر و فر و  یپ نقدریتازه پونزده شونزده سالته ا:( گفت یو م دیخند یم بعدم

 یبز یبعدم هر علف...شهیت عوض م افهیق یکل یبذار بزرگتر بش!! یچشم و ابروت

 !)کنه  یم دایخودشو پ

 ؟یکجا شال و کاله کرد!! با توام ترالن-

 گردم یابروهام به سمتش بر م نیاخم نشسته ب با

 رم سر کارم یدارم م! رو سرت یصداتو انداخت هیچ-

 حالت؟ نیبا ا-

 ! چهار روز گذشته ها ...و تموم شد میعمل کرد سیآپاند هیبا کدوم حال؟-

 زنگ بزن قرارتو کنسل کن-

 ...برسونمش دیبچه مردم امتحان داره با!! مردم مگه مسخره من و توَان-

 تر برو ریپس حداقل چند ساعت د...ستیمهم ن-

که حاال  ومد؛یم اهیو س رهیرنگش که حاال به نظرم ت یشیم یزدم تو چشمها زل

 .از محبت نداشت یبرق چیه

 ادیقراره راننده شون ب..من عجله دارم..بزن زودتر ؟حرفتویپس کارم دار-

 ...دنبالم

 یبرق هیبرگشتم دارم  یاز وقت...خبرم یکه من ازش ب یکن یم ییکارا هی یدار-

 ه؟یچ انیجر...که قبال نبود نمیب یتو چشمات م

 )ن؟یهم:( حوصله گفتم یسرم انداختم و ب یرو شالمو
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ام  یدو قدم بلند خودشو بهم رسوند و سرش را خم کرد و زل زد به نگاه فرار با

 .دست صاحبش را رو کنه دیترس یکه م

 با من روراست باش...ه؟یچ انیجر..مگه کمه؟!! نیهم-

طلب رو :(فتم و نگاه رسوامو کنار زدم و با اعتماد به نفس گفتمباال گر سرمو

 یتو نم یتو چکدومشویکه من ه! خواد و منطق  یداشتن ، شجاعت م یراست

 .شد دهیکش میو خواستم کنار برم که بازو) نمیب

 !یهست یو کارنابلد یاتفاقا تو آدم شناس ناش-

 ....دستمو ول کن-

صحبت خونه ..دیکن یبا مامانم پچ پچ م یدار دمید شبید....بگو چه خبره-

 ییزایچ نیهمچ هی...بود

آره :( و با حرص گفتم دمیکش رونیانگشتهاش ب ونیبه شدت از م دستمو

احساس کردم ...) میبر نجایگردم که از ا یدارم دنبال خونه م..صحبت خونه بود

 د؟؟یبر:( مات شد و با من و من گفت...ختمیر خیسطل آب  کیسرش  یرو

 )؟یچ یعنی..یعنی..یعنی..

 نجایا یمگه نخواست:( گفتم ظیمحبتش و با غ یب یچشمها یکیتار یزدم تو زل

 یمفت خور یمگه نگفت..نجایا یاریب یریکه دست زنتو بگ میکن یرو خال

 یخونه رو خال ایبه من  دیتوکا رو بد ایسرت که  یرو یمگه صداتو ننداخت...بسه

 یمگه هوار نکرد....کنمب مویزندگ ارمیو ب رمیرو بگ گهیزن د هیکه من دست  دیکن

که  نهیا دیختیکه تو دامنمون ر یکه حق نون و نمک یدیمگه درو به تخته نکوب
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دنبال  میو بر میدعوا و هوارهوار رامونو بکش یب یمگه نگفت..مینمکدون نشکن

حفظ  یوسط فقط برا یاگه صحبت توکارو انداخت یمگه نگفت..خودمون یزندگ

دختر جوون تنگ  هیعزب تو خونه ست و  سرپ هیروتون بوده که مردم نگن آب

و منت رو سرمون  یدلت بگذر یاز خواسته ها یاز سر لطف حاضر ینگفت...دلش

زودتر کوله  میاگه قبول ندار یمگه نگفت...یو خواهر جوونمو عقد کن یبذار

که خشدار شده  یینفس تازه کردم و با صدا....) میو باعث آبرو نش میبارمونو ببند

بدون آقا  میکن مونویزندگ میریم میخب ما هم دار:( توانم داد زدم امبود با تم

 ....)نهیو چرک رهیتو که دلت ت...مثل تو  ییباالسرها

 یشیم یچشمها.حرکت و با دهان باز زل زده بود به من یمسخ شده بود ب انگار

من به همان  ین بودن ما بود؛ درست همرنگ چشمهارنگش تنها گواه هم خو

تلنبار شده را  ۀهمه ناگفت نیانتظار ا.زد یپلک نم! یفیو به همان بالتکل یسرد

 یها نهیبه اون س عمدبه . بود میحرکت روبرو یقامت بلندش بدون ذره ا.نداشت

و  برداشتم فمویاش بود ، تنه زدم و ک یمنت پدر یارث ب ونیفراخ و ستبر که مد

راه پله ها جمع و گرفته  یجروبحث ما رو یاز صدا ییزندا..رونیاز اتاق زدم ب

 .نشسته بود

 .زدم یتازه کردم و به زور لبخند ینفس

 یمیرح یمنم برم االنه که آقا...الیخ یب...ایفدات شم غصه نخور...جون ییزندا-

کتابخونه تا شش هم  رنیتوکا زنگ زد گفت بعد مدرسه م یراست...برسه

 فعال...منتظرشون نباش...انینم
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دچار عوارض  دمیترس یم...بود دهیچیپهلوم پ یتو یدرد بد.از کنارش گذشتم و

 ..دمیترس یبازم م یراحت کرده بودند ول المویخ نکهیبا ا...بشم یبعد جراح

****** 

 اوضاع چطوره؟-

 .کامروا جا و تکون خوردم یحضور ناگهان از

 ون؟ترسوندمت-

 !!از رقصم مونده بود آخرشو اومدم کهیت هیَپ َن َپ :  دادیتوکا بود جواب م اگه

 ...دیموقع روز خونه باش نیاومده ا شیکمتر پ...بله-

داد و  کشیو جواب سالمش رو با لبخند مردونه و ش دیکش لیبه سر سه یدست

 .نشست لیلبه تخت سه

 نه؟ ای لیاز اوضاع سه دیهست یخانم مهندس راض-

 میر یم شیخوب پ میدار....بله البته-

 ه؟یوقت استراحتتون ک....خوبه-

مباحث سختو با  شتریب. هیامروز کاف یبرا...میکن یکال تمومش م گهیساعت د مین-

 ....فردا یبمونه برا هیبق..میهم کار کرد

  دیبه من بزن یسر هیلطفا قبل از رفتن  شهیپس م...چه خوب-

 بله-

 تو کتابخونه منتظرتون هستم-

 .رفت رونیزد و از اتاق ب یاو هم متقابال لبخند. زدم  یلبخند دیترد با
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کامروا ،  ریدرخواست نامتعارف ام ایغاز توکا بود  هیصد من  یدونم حرفها ینم

 لیجمع کنم و از اتاق سه یا قهیمونده را ده دق یساعت باق میکه باعث شد ن

 کیو کتابخونه خلوت و کوچ یتمام فکرم مشغول حضور ناگهان. رونیبزنم ب

 یکردم حت یامد م وکه متناوبا به خونه ش رفت  یسال هیدر تمام .دکتر بود

مثل کتابخونه ش ، دعوت  یخلوت و دنج یصحبت در جا یهم از من برا کباری

 .نکرده بود

 خانوم مهندس؟ دیبر یم فیتشر-

 .سمت خاتون برگشتم به

گفتند اگه زودتر کارتون تموم شد تو کتابخونه  رندیدوش بگ هیتند آقا رف-

 ....شما یقهوه دبش برا هی نمیا...دینیمنتظرشون بش

 نمیا یحت دوار؟یام ایبود  نیغمگ..هیجور هیخاتونم  یحس کردم چشمها چرا

 یاز حس ها شتریعقل ناقصم ب یقوا یاصوال گاه...بدم صیتونستم تشخ ینم

 یتفنن جیها را بگذارم کنار و به نتا هیخواست حاش یدلم م...شد یدخترونه ام م

 جهینت نیگذاشتم کنار ، به ا یرا م هیاگر حاش یعنی.جور درخواستها برسم  نیا

احتمال، احتمال  نیاول ،ییایدم بخت و رو یکه مثل همه دخترها دمیرس یم

 یبعد از س یعنی..فکر را پس زدم نیا عیاما سر!! محترمانه ازدواجه شنهادیپ کی

!! فکر وجود نداشت نیا یبرا یلیاصال دل!....گهیبود د نیسرعتم هم تینها! هیثان

 هم  یو اخمهامو تو شدمخودم شرمنده  االتیاز خ

 )مونم یمنتظرشون م نجاینداره هم یاگه اشکال:( و گفتم کردم
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پس : (هال رو نشونم داد و گفت یپنجره قد یرنگ روبرو یارغوان یراحت مبل

 )ارندیب فیتا آقا تشر دیقهوه رو نوش جان کن نیو ا دینیبش دییبفرما

بود حداقل بهتر از اون کتابخونه کوچک  یخوب یجا. تکون دادم و نشستم یسر

 یمبل ها نیگرد، ب زیم کیو  میهم درست روبرو یراحت یمبل ارغوان کی. بود

 کی. نگاه کردم رونیگذاشتم و به منظره ب زیم یقهوه را رو. کنار پنجره بود

 !یفیچه طبع لط...پر از گلدون ...کوچک و سبز یبالکون

 دیخسته نباش-

 .خوردم کهیش  یبار دوم از حضور ناگهان یبرا

 خوام یمعذرت م-

 .دمیخجالت کش خودم

 ...ستیمهم ن-

 کتابخونه؟ میازتون بخوام همراه هم بر شهیم-

 . جواب مثبت دادم یبیاما با دلشوره عج دیترد بدون

 ******* 

 یتمام بدنم م...رونیاز اون کتابخونه و از اون خونه زدم ب یچه جور دمینفهم

 نییو پا دندیلغز یپشتم م رهیدرشت عرق از ت یتو اون سرما قطره ها....دیلرز

 دهیچسب میشونیگونه ها وپ یم نامرتب رو قهیلخت کنار شق یموها. رفتند یم

 انیدرم یکیکه  ییقدمها با. شد یممکن بود؟ باورم نم یزیچ نیچطور چن....بود

 یم.رسوندم یاصل ابونیبود خودم را به سر خ یبههر جون کندن دندیلرز یم
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شدم  یدور م دیبا.کار رو هم نداشتم نیخواستم نفس تازه کنم اما انگار مجال ا

مرد  نیتر بهیاز کجا؟ از خونه غر. شدم یامکان داشت دور م کهییتا اونجا

ام رو  ییروزگار تنها قتیحق نیپوسته تلخ تر یا هرحمان یکه به طرز ب امیزندگ

 تیواقع...کردم یکه با تمام وجود انکارش م یقتیاز خود حق ایشکافته بود  میبرا

 !بودم دهیبه در امروز شن زدهیس یبود که به جا یدروغ خنده دار..نداشت

. دندیکوب یسرم طبل م یتو. رفت یم نییباال پا یم به طرز محسوس نهیس قفسه

رو  سمیخ یکه نور چراغش چشمها ینیماش نیاول یلرزونم رو برا یانگشتها

 .نشونه گرفته بود ، دراز کردم

 میمستق...ُمس-

خواستم سوار بشم که . هست یهست و راننده ک یچ نیماش دمینفهم یحت

 .دیمنو به عقب کش یتنومند یدستها

 ...برو..برو آقا-

 یحت.گفت و رفت یزیراننده چ...صدا چقدر آشنا بود نیا...کرد ینم یاری ذهنم

 .قربون صدقه رفته ایگفته  یور یدر دمیفهم ینم

 ...نمیبب میبر ایب-

همون ...بود یهمون کت و شلوار مارکدار سورمه ا...شدم دهیاون کش همراه

 ...دهمون عطر تلخ و سر..بود

 !یشیم نشیسوار ماش یدار! طرف مورد داره  ینیب ینم یکور-
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پالتوش رو از . به زور سوارم کرد ایشدم  نشیدونم با اراده خودم سوار ماش ینم

 .شونه هام انداخت یپشت برداشت و رو یصندل

 ....کنم یم ادیهم ز یاالن بخار-

 ستیسردم ن-

 لرزه یشاهه داره م نیپس عمه ناصرالد-

نافذ و نامهربونش به  یبا همون چشمها. دیبه سمتش چرخ یبه کند سرم

براندازم  تیپر و منظمش در هم نشسته بود و با جد یابروها. صورتم زل زده بود

 .کرد یم

 ....هی... هی یمنو برسون شهیم-

 ؟؟یچ هی-

 ...هی...مسجد هی..مسافرخونه  هی....نه...نه....خونه-

 ...؟.دنج و آروم یجا هی-

 ...شد ینم....تونستم ینم....حالم برم خونه نیتونستم با ا ینم

 ...فکر نکن یچ چیچشمهاتو ببند و به ه..شیه...آروم...یشیبهتر م....آروم باش-

 .راه افتاد و

 یگانیبا یمیقد یپرونده ها یکاغذ مچاله شده ام که از ال کیکردم  یم حس

 یدرونم م نکهیبا ا....جمع و مچاله و لرزون...افتادم انیک نیشده ، گوشه ماش

 یلرزش لعنت نیشد؟چرا ا یچرا تموم نم. سوخت اما هنوز آتش نگرفته بودم
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 دنیبلع یبرا...و سوزان داغ..پر از گدازه ...اطرافم داغ بود  یهوا...نداشت یتموم

 .مدیکش نییرا پا نیماش شهیش یتازه و خنک ، با دستپاچگ یجرعه هوا کی

 ترالن؟؟  یکن یم کاریچ-

 ...خوام یهوا م..هوا-

 ....کم کنم ویبذار بخار...باشه..باشه-

 ...دمینفس کش یتریجرعه چند ل چند

 ...را بدم باال شهیبذار ش یلرز یم یهنوز دار-

 .بود یم کاف هیبه ر افتهیراه  ینزدم همون مولکول ها یحرف

 ستیسردم ن-

 ...هیعصب...فهمم یم...دونم یم-

 کی...فتهیاتفاق ب دیحاال با نیدرست هم...حاال!!..تمیلعنت به جنس...لعنت..لعنت

با ....داغ از بدنم عیخروج ما...کردم یحسش م!!..هفته مونده به موعد مقرر

 )شمیم ادهیپ:( وحشت گفتم

 .متعجبش چشمهامو نشونه گرفت نگاه

 شده؟ یچ-

 ....شم ادهیپ دیبا-

اونوقت کجا  یبدون لرزش حرف بزن یتون ینم یحت... لرزهیتموم بدنت داره م-

 !!؟یبر یخوا یم
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 یِ رنگ عیما نیا دمیترس یم..رسواتر شم دمیترس یم...رسوا شم دمیترس یم

رالکه دار  میروزها نینابغه ا لیوک نیکرم ماش کدستیخجالت ، روکش  هیما

 یفرج دیشا فتدیتنم ب مهین یبدنم رو ینیبچرخم تا سنگ یکردم کم یسع...کند

 .ادیبار ن یدخترونه ا ییبشه و رسوا

 ؟یشده؟ خوب یچ-

 ...جا نیهم...االن نیهم....شم ادهیپ دیبا..کنم نگه دار یخواهش م-

 .را زد ینگه داشت و قفل مرکز عیسر

 ...پس چرا درو قفل کر-

 ..آروم-

تک تک عضالت و اعصاب صورتم  یو نگاه موشکافانه ش را رو دیسمتم چرخ به

 .چرخوند

 دوره ماهانه ت ناغافل شروع شده آره؟...بذار حدس بزنم-

 !!!نوبر بود گهیبه هدف زدن د ریت نقدریا! لعنت به تو . صورتم گر گرفت تمام

 ...داروخونه ست هیجلوتر -

 .نگاهم را بچرخونم یتونستم حت یشدت شرم نم از

 .گاز گذاشت یرا رو پاش

 ...دیاالن نگه دار نیلطفا هم-

 .ناله بود هیشب شتریب درخواستم

 ...لطفا داغون ترش نکن..را پشت سر گذاشتم  یروز داغون-
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 )لطفا:(دمیعاجزانه نال نباریا

رسونمت  یتحمل کن م قهیدو دق:(گفت ظیگوشه چشم نگاهم کرد و با غ از

:( کرد و ادامه داد یپوف کالفه ا. تموم رهاکرد مهیحرفش را ن.....) یکه بتون ییجا

 .باز هم حرفشو خورد....) به درک که ..لطفا نیراحت بش

 یجدا کرده بودم و فقط قسمت یصندل هیخالف حرفش ، خودم را کامال از رو بر

 .داشبورد فرو رفته بودم ریز بایبود و تقر یصندل یاز رانم رو

 چه وضعشه آخه؟ نیا..نیترالن راحت بش-

 ...خونه دیخوام فقط منو برسون یداروخونه نم...دیتورو خدا اصرار نکن-

 نیحالم از ا نقدریا. به من انداخت و با حرص لبشو به دندون گرفت ینگاه مین

 دیبا...گونه هام حس کردم یاشک را رو یمفتضح بد بود که کم کم گرم تیوضع

 .حرفها بودم نیکم پوست کلفت تر از ا کیکردم اما  یهق هق م

 !..نگاش کن تورو خدا-

 .را نگه داشت نیماش گذشته بود که قهیدونم چند دق ینم

 ...نییپا ایب-

و اعصاب خورد کن بود که نه تنها خودم  ادیز یموقع به قدر یب یزیخونر شوک

 گهیشده ام هم د کیلرزش بدنم را فراموش کرده بودم که اعصاب تحر

 یوا غامیو متحد پ کدستیفرستادند و  یبه مغزم نم ونیدر م یکی یغامهایپ

 !!فرستادند یمییرسوا یوا

 کجاست؟ نجایا-
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 ...شو ادهیپ..دفتر کارمه-

 .نگاه کردم میبه مرد مصمم روبرو دیباترد

مثل ...یهنوز که معطل...هنوز تو دفتره میمنش...نترس سرکار خانوم:( دیغر کالفه

 !)یندار یاجیاحت ییبه دستشو ادمیز نکهیا

شدم و با اصرار پشت سرش قرار گرفتم و وارد  ادهیو خجالت پ دیترد با

 . شدم میتمون سه طبقه روبروساخ

 نورهیآسانسور ا-

 !خوب که آسانسور داشت چه

ام  یتونست از استرس و فشار عصب یآسانسور هم نم یتو میمال کیموز یصدا

 .کم کنه

به عنوان  ییطال یتابلو کیآسانسور با  یواحد روبرو. طبقه دو واحد داشت هر

 گریشده بود و واحد سمت د نییتز انیخسرو ک یدادگستر کی هیپا لیدفتر وک

 .پزشک بود که ظاهرا بسته بود کیمطب 

 .در را باز کرد یبعد مرد بلند قامت و جا افتاده ا یزنگ واحد را زد و چند-

 دیسالم خسته نباش-

 )پسرم یشما هم خسته نباش:( کنار رفت و گفت مرد

 ...هستند  یخانوم مهندس تهام شونیا-

 خشنودم سرکار خانوم-
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باکالس و  یلیبود خ لشیوک یاحتماال از همکارها..زدم  یزحمت لبخند به

که با فاصله از پشت  یتازه کردم و به اجبار دستان ینفس...!! زد یحرف م کیتمیر

چشم  کلمیخواست تمام ه یدلم م. کرد ، وارد شدم یم تمیکمر ، به داخل هدا

 یانتظارم ،دامن ب از شیب نمیرنگ ییکرد مبادا رسوا یشد وپشتم را چک م یم

به عمد  ای یباشه؟ نکند اتفاق یزینکنه چ!! ام را در مالء عام گرفته باشد یخبر

نگاه  یبرا یبا اونهمه استرس مجال!!...نه یوا.. فتهیبه پشت لباسم ب انینگاه ک

. بود یاما مرموز کیدر کل به نظرم دفتر ش..به اون دفتر مبله نبود ییو جز قیدق

و دماغ  دهیتراش یچشم ُسراندم تا منش یاون جهت که هر چ ازمرموز !! مرموز

 رمیذره آرامش بودم تا قرار بگ هیدنبال ...دمیرا ند یکس نمیدفترش را بب یعمل

همونقدر  طیدر اون شرا یمنش کی..لق و لوقم کم بشه یلرزش دستها نیتا ا

 المویتونست موثر باشه و خ یم یقد نهیآ کیموثر بود که 

 ..تر بود یاول زیاز همه چ ییبه واقع دستشو...اما..راحت کنه پشت لباسم از

 ...یدفترند خانوم تهام یآقا خسرو منش-

ذهنم  ریواگ ریبود که تو اون هاگ بیعج!!...ها نبود  یمنش هیاصال شب واقعا؟؟؟

تشابه ! شد  دهیکه هر دو خسرو بودند ، کش یو منش لیوک ی تشابه اسم ِیپ

ام  یمزخرف داشت روان هیمضاف و مضاف ال نیا!!  یبازم تشابه اسم!!! یاسم

 .کرد یم

چاله  اهیبرگشت به همون س..ام دوباره برگشت  یکنون تیموقع یپروا یب ذهنم

 !! دیرا به خالء کش تمیتمام ، هو یرحمیبه اسم کتابخونه که دکتر کامروا با ب یا
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 !هیمطمئنم تشابه اسم-

توجه  یآگه نیاما به ا دیندارم حرفهامو باور کن یرارخانوم ترالن من اص-

 د؟یشناس یعکسو م نیا دینیبب...منتشر شده شیهفته پ یآگه نیا..دیکن

 ...ابدا..نه-

 ... دختر سه ساله گرفته شده هیعکس از  نیا دیاگه نشناس هیعیخب طب-

 .دیلرز یکه م ییشدم با دستها بلند

 نیا...دادم یقرار م انیشما را در جر دیبا میانسان فهیخانوم مهندس به حکم وظ-

 دیکرد دایپ اجیبهشماره تلفنش احت دیشا..دیروزنامه را با خودتون ببر

 مونده بود ، روزنامه را پاره کردم  یلرزونم باق یکه تو دستها یتمام قدرت با

 بدم یشتریب حیتوض دیاجازه بد-

 یوسعت گذشته ام روبه  یخراش شیشکسته ها..شکسته بود  میاما صدا دمیغر

 انداخت یم میگلو

 .والسالم هیتشابه اسم-

که گذشته مرا  یخروار خروار خاطرات یاز ترس سقوط ناگهان...فرار کردم و

 .ساخته بود ، فرار کردم

 .وکالتش برگردوند کیدوباره منو به دفتر مبله و ش انیک یصدا

 خانوم مهندس حالتون خوبه؟-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٤٢ 

 ییتا شما دست و رو:( خوش فرمش ادامه داد یکنج لبها یزیام طنتیلبخند ش با

 یتا خستگ کنمیسه تامون آماده م یقهوه مادر زن پسند برا هیمنم  دیبه آب بزن

 (.... 

 ینداشته من م شیداشت به ر... تا افاضاتش را کامل کنه ستادمینا! به تو لعنت

تو  یزن الغر مردن هیو  یکلیاز دوتا مرد ه ریغ یفهموند کس یو با طعنه م دیخند

 .ستیواحد ن نیا

 کدوم سمته؟ ییدستشو-

هم مخصوص خواصه تو اتاق  یکیروبروست  نیکه هم ییدستشو هی-

 دیاریب فیتشر...کارمه

دستش در  تیمحترمانه با هدا یلینشون بدم و خ یمنتظر نشد تا عکس العمل و

به تقال افتادم که بگم .مقابل چشمان آقا خسرو منو به اتاقش برد و در را بست

 .همونجا خوب بود

 ....یرفتم د یهمونجا م-

 ...یراحت تر...بهتره نجایا-

 .دادم ینگاه معترضم داشتم قورتش م با

 ....تموم شده یعصب یانگار حالت بهتره و اون لرزشها-

 .خودم را کنترل کنمتا  دمیکش یقینفس عم فقط

 ییپشت در دستشو رسهیکه عقلم م نقدریا...جنتلمنم یاندازه ا هیمنم تا -

 .راحت باش رونیب رمیم!  ستمینا
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 .از اتاق خارج شد و

دونستم همراهم هست عادت  یم.و رو کردم  ریرا ز فمیک اتیعجله محتو با

 . نگه دارم فمیک یکرده بودم دو سه تا زاپاس تو

 .و در را از داخل سه قفله کردم ییبه سمت دستشو دمیا عجله پرو ب برداشتم

و بعد از  دمیکش یقینفس عم. بود دهینرس ییهنوز به مرحله رسوا خداروشکر

 یشل شدند و پشت به در رو میپاها اریاخت یپشت سر گذاشتن اونهمه تنش ،ب

 انیوحشت زده ک یچه مدت گذشته بود که صدا دمینفهم. سر خوردم نیزم

 .بلند شد دیکوب یکه به در م یهمراه با ضربات

 ؟یشنویترالن صدامو م-

 .خوردم و بلند شدم ی، تکون شیترس از اونهمه وحشت موجود در صدا با

 بله-

 !باز کردن سه تا قفل در نیبود در ح یا زمزمه

 نمیبب ویلعنت نیباز کن ا-

 یاال مح. عقب رفت یکم.دمیبود که د یزیچ نیاول راهنشیپ یها  دکمه

 .نمیاش را هم بب نهیرفتن قفسه س نییتونستم عالوه بر اون دکمه ها باال و پا

 حالت خوبه؟-

تعادلم را ازدست دادم  میبذارم که به خاطر سر شدن پاها رونیب یقدم خواستم

 نیزم یمانع سقوطم نشد و محکم رو یتنومند یبازو چیاما بر خالف انتظارم ه

 ینگاهم به گلوله ها. دمینال اریاخت یدرد گرفته بود که ب نقدریا میزانوها. افتادم
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متوجه دستش نشدم که با خشونت  وگر گرفته بودند  لیدل یافتاد که ب ینیآتش

 .نشوند یصندل نیاول یبغلم جا گرفت و بلندم کرد و رو ریز

 ؟یطول بد قهیچهل و پنج دق توییهر دستشو یعادت دار-

 !!!قهیو پنج دق چهل

 ...کنم ..فکر ...راستش..را-

 )از حال رفته بودم:( دهان خشکمو به زور قورت دادم و اضافه کردم آب

حتما :( گفت دیو با ترد دیزانو خم کرد و صورتش را مقابل چشمانم کش کنارم

مواقع را با  نجوریا) ؟ شهیمواقع حالت خراب م نجوریا شهیهم...فشارت افتاده

 یخواستم ادامه بدم که با لبخند خاص.) ..رینخ:( با حرص گفتم. ادا کرد دیتاک

تا بتونم با فراغ بال به  اهیس ودآقاخسرو ، بنده خدا رو فرستادم دنبال نخ:( گفت

سرم که خانوم مهندس چهل و  یدر بدبخت لگد بزنم و صدامو بندازم رو نیا

 !..)کنن یم کاریاتاق من چ ییتودستشو قهیپنج دق

آب  هی نیبش:( شونه هام گفت یرو شیبلند شم که با فشار انگشتها خواستم

 ...)ارمیبرات ب یزیچ یقند

 خوبم ستیالزم ن -

 واقعا؟-

 خوام برم خونه یم...اوهوم-

 ...دنج یجا هیدنبال  شیدو ساعت پ یکیتو که تا -

 ...برم خونه دیبا....االن خوبم-
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 ... یول...خب اریبس-

) امروز نه، فردا یول:( شلوارش کرد و گفت بیرا در ج شیو دستها ستادیا

 شدم  یبلند م کهیمتوجه منظورش نشدم و در حال

 )امروز نه ، فردا؟ یچ یعنی:( گفتم

جور کن و  یبهونه ا هیزنگ بزن خونه تون ...یامشب بهتره خونه نر..نکهیا یعنی-

 ... یهست ییبگو جا

 شما؟ یگ یم یچ یفهم یم..شمیمتوجه نم-

 یواسه امروز به اندازه کاف!  یستیسنگ که ن... گهیواسه امروزت بسه د..روشنه-

 !خونه تون والسالم یبر یتون یختم کالم؛ امشب نم! یداغون هست

 متعجبم را بهش دوختم یزدم و چشمها یپوزخند

خبر  یشد؟ اصال از چ داتیاز کجا پ کهویاصال شما ..اصال...د؟ینداز یمنو دست م-

! من افتاده یبرا یچه اتفاق دیدونیکه انگار م دیزن یحرف م یورج هی ؟یدار

 د؟یدون یهان؟ م

 ..دونم ینم یدونم و چ یم یمن چ یزوده تا بفهم-

 یبا تمام ابعاد ناشناخته و شناخته شده اش ، از شش جهت اصل ییناآشنا ترس

 .وجودمو فرا گرفت و تنمو لرزوند یو فرع

 شمیمتوجه نم-

 یشیبعدا متوجه م..میاگه حالت خوبه، بلند شو بر-

 اطاعت کنم دیکه هر طور امر کن ستمیمن بچه ن-
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 یچفت شده اش با صدا یدندونها نیو از ب دییهم سا یرا رو شیفک ها ظیغ با

ممکنه همه تالشهات نقش بر آب بشه؟ ممکنه  یاگه بدون یحت:( گفت یخفه ا

رو هوا  جهینت یب یدیکه کش ییسد راهت بشه و تمام دردسرها یکس

 .دیرا گرفت و به سمت در کش نمیبدم گوشه آست یمهلت نداد جواب)بمونه؟

و خونه ش را سپرده به  ستین رانیاز آشناها که سالهاست ا یکیخونه  میر یم-

بعدم ....اونجا امنه...کنم یم یدگیزنم و بهش رس یبه خونه سر م یهرازگاه...من

که  یبه خاطر امتحان شاگردت و استرس یگ یبه خونه تون و م یزن یتو زنگ م

 یگرد یموسسه بر م یرفت نکهیو فردا بعد از ا یبمون ششیپ یداشت مجبور شد

 ؟یاوک....خونه

تا  یحت ایکه تا چند لحظه و  شهیم ادیز تیهجوم ناباورانه ها نقدریوقتها ا یگاه

ستند و من درست از ه یحمله ناگهان نیمغزت هنگ ا یچند ساعت سلولها

هجوم  نیمنتظره در کتابخانه هنوز هنگ ا ریدوساعت قبل و بعد از اون مالقات غ

برابر عناصر ذکور آشفت و  رناخوداگاهم به رسم عادت مقاومت د نحالیبا ا. بودم

 .تونستم دستم را ازبند انگشتانش آزاد کنم

 امیجا نم چیمن ه!...یه-

 .حرف نگاهم کرد یب یلحظات

رسونمت خونه  یم....مثال یعاقل یبه اندازه کاف...ندارم یاصرار....خب رایبس-

 خودت و اون عقل ناقصت یاومد پا شیپ یهرچ یول..تون
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ما رد  نیشد که ب یجمالت نیآخر زیآم دیجمله تهد نیعجله سر تکون دادم و ا با

 . و بدل شد

 مواظب خودت باش-

بر خالف تمام . به دور شدنش نگاه کردم. شدم ادهیتکون دادم و به سرعت پ یسر

 یم یشتریب تیبودم ، احساس امن ستادهیحاال که سر کوچه مون ا شیدهایتهد

گرفت ،  یو استرس را م یاون همه سرد یحاال که خون گرم رفته رفته جا. کردم

که ضربان قلبم آهسته  حاال. شهیام داره کم و کمتر م یکردم توان بدن یحس م

 یمانیس وارهیدستم را به د...کردم یم یبود ، به شدت احساس خستگتر شده 

 .خونه رفتم یخونه مون گرفتم و آروم آروم به سمت در خاکستر کیکوچه بار

******** 

 .... ییچه رنگ و رو نیحالت خوبه؟ ا رمیبم یاله-

م  ینیب یکنه و با عجله انگشت اشاره مو رو دایادامه پ ییحرف زندا نگذاشتم

هنوز حرفم تموم نشده بود ....) نیا زنیریاالن بچه ها م!سیه:(گذاشتم و گفتم

 .شد  دایکه قامت حامد هو

 خوام باهات حرف بزنم یم-

 سالم کیعل-

شامتو بخور حرفامون هم  نییپا ایب...توکا و هاله تو اتاق شما خوابن....سالم-

 میبزن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٤٨ 

پله  یرو گهیقدم د کی. اقا باالسرانه ش متنفر بودم یگفتگو پیت نیاز ا شهیهم

شام دارم نه حرف  یبرا یلینه م...خسته م  یلیخ:( ها باال رفتم و با تحکم گفتم

شد دوباره به  یمنتظرم بود اما م لیفردا افتادم سه ادی) فردا یباشه برا...زدن

 ریسانه دست زملتم ییزندا نباریکه ا مرا برداشت گهیاون خونه برگشت ؟؟؟قدم د

 یمغزم داشت هشدار م یتو ییآالرمها...) ترالن مهمه:( انداخت و گفت میبازو

تا در نگاهش ناگفته ها را بخوانم که حامد با  دمیچرخ ییبه سمت زندا. داد

به خاطر عمل :( و بعد با پوزخند ادامه داد! ) شده تیرنگت مثل م:( حرص گفت

 ینه به خاطر جا: خواستم با تمام حرصم تو روش داد بزنم و بگم ) ه؟ن ستهیآپاند

از شر ! تو به حراج گذاشتم یو نامرد یرتیغ یب یکه برا هیا هینداشته کل

 نیخواهرم نگردند ، ا ی، ناپاک رو یو مردونگ یکه به بهونه آبرو دار ییچشمها

 !کردم دایرنگ و رو را پ

 یبا صدا نقدریرا ا صالمیشد که است یع مهنوز حرمت غرور دخترانه ام مان اما

 !!بزنم ادیخودم فر یبلند ؛ به رو

 یحاال شام چ: ( همدم گفتم ییبرگشتم و رو به زندا نییقدم باال رفته رو پا چند

 ) ؟ییزندا میدار

آماده ام حرف بشنوم و حرف  یعنیو روزمره  یجمله تکرار نیا! صلح یعنی نیا

 یهمون که دوست دار:( و گفت دیپاش میرا به رولبخند مهربونش  ییزندا. بزنم

شد با همون تمسخرش اضافه  یداخل م کهیحامد در حال) درست کردم هیالو

 میتو رژ دیکه تا آخر عمرت با یجنابال یو نمکه که برا ارشوریالبته بدون خ:( کرد
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 نیاما تمام خشمش هم...بود انیپس کامال در جر) ادین شیپ یمشکل یباش

غلط بود؟؟ اصال از  نقدریو انتظاراتمون ا ییمحاسبات من و زندا یعنی!! بود؟؟

 نشده بود؟؟ یما هنوز طوفان یها ینیب شیبود؟ و چطور بر خالف پ دهیکجا فهم

 نییپا دهینجو دهیو برنده حامد چند لقمه جو زیو ت یینگران زندا ینگاه ها ریز

 .دادم

 جون ییدستتون درد نکنه زندا..شکر یاله-

  ن؟یهم-

 .دیبه سمت حامد چرخ نگاهم

 با غذا خوردن من؟ یدار یمشکل...نیبله هم-

 ... یخورد یکامل تر غذا م یقبلنا که در صحت و سالمت بود...نه-

 ؟یبگ یخوا یم یاصال تو چ....االنم در صحت و سالمتم-

 )باهات حرف دارم اطیتو ح میبر ایب:( داد و گفت رونیرا با صدا ب نفسش

 ...حرفاتو بزن نجایهم..رونیسرده ب-

باال شما  رمیمن م:( بالفاصله گفت ییزندا. انداخت ییبه زندا یدار یمعن نگاه

 ) ایداد ینره چه قول ادتیحامد ....دیراحت باش

 !دختر سرخود و ِسرتقو نیقول دادم نزنم لهش کن ا-

داره  دمیبهم دوخت فهم شوینگاه برزخ یوقت یکنه ول یم یفکر کردم شوخ اول

 .کنه یم مشیدرازتر از گل یلیشو خپا
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 یبکنه و رو دخترها یغلط نیتونه همچ یکس نم چیه ییراحت زندا التونیخ-

 الوند دست بلند کنه

کردم که دختر  یبه خودم ثابت م دیبا...ادا کردم ظیو غل دیالوند را با تاک کلمه

منو ....منو سست نکنه یمزخرف یتشابه اسم چیکردم تا ه یتکرار م دیبا..الوندم

 !هام جدا نکنه شهیاز ر

 یتکون داد و از اتاق خارج شد و من مطمئن بودم رو یسر دیبا ترد ییزندا

 .ره یپله با دلشوره نشسته و باال نم نیسوم ایو  نیدوم

الت  هیکنه پهلوون محل بوده نه  ینشناسه فکر م یگه الوند هر ک یم نیهمچ-

تو  ستیدور و برش معتاده و معلوم ن ین نامردهاهمو منیچاقوکش که حاال به 

 رحمتو سر بکشه قیو ر فتهیخواد ب یکدوم پل م ریکدوم جوب و ز

جا  یمیگل چیتو ه گهیدرازتر از قبل شده بود و د یلیخ یلیانگار پاهاش خ نه

 !!!شد ینم

 ....خفه شو حامد....خفه شو-

 یتونستم رو در رو یهم م زیبا همون جثه ر. همزمان با من بلند شد. ستادمیا

 یسر و صورت ناجوونمرد حامد م یداغم رو یچشمها. ستمیبا یهر مرد و نامرد

 :لب باز کرد یبا پوزخند ،ییاز سوزش اونهمه حرارت اهدا الیخ یگشت و ب

 ...ست؟؟ین تیمگه واقع...گهید تهیواقع-

 چیه همن بود ک یراز زندگ نیو مهمتر نیاول نیا..شد یداشت شل م زانوهام

کدوم از بچه ها  چیقرار نبود ه. دونستند ینم ییو زندا ییاز دا ریکس غ
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توکا بفهمه به دوش  نکهیبدون ا ییرا به تنها تیواقع نیسالها ا... بفهمند

خونه  شهیهم یرامامان ب یساله ،وقت ۱۴سالش بود و من  ۵توکا فقط ...دمیکش

پدر بزرگ و  استیبا س. اقوام خودش شیش را ترک کرد و ما رو برد اهواز پ

 یراه یسفر یکردند شوهر تک دختر شاطر محله ، برا الیمادر بزرگم همه خ

بعد  کسالی...غربت شده و تااون موقع زن و بچه هاش مهمون حاج شاطر هستند

سالم بود و شدم  ۱۵.بست شوچشمها شهیهم یمختصر برا یضیمر کیمادرم با 

 یآغوش مادرم نبود حت ییجا چیلبخند نبود و ه یندلبخ چیه!! یخال یپر از جا

 آغوش پرلطف 

دنبال ما  چوقتیپدرم ه.که داغ مادرم اون را هم ازمون گرفت رمیپ مادربزرگ

آزاد شده و  میدیفهم...گوشه زندونه میدیبعدها فهم....شد و نابود ستین...ومدین

پدر بزرگم وانمود کرد الوند از غصه ....معتاده میدیفهم...دستشه یزیهنوز ت

 تیصالح گهیو د هیسترزن جوونش مشاعرش را از دست داده و ب یجوونمرگ

بفهمند  نکهیشرف داره به ا ینطوریگفت ا یم.. بزرگ کردن بچه هاشو نداره

 ییدا یهاد ییدا..  میو پناه نداشت میپدر داشت....و در به دره یمعتادو عوض

کرد و گفت من  یما شونه خال تیبار مسئول ریبود از ز انیامال در جربزرگم که ک

داشته  یبچه ها واسه اونها بدآموز نیبا ا اشرتترسم مع یدختر جوون دارم م

مرد بد دل و شکاک که نزده به  هیاونم ..میمعتاد بود هی فهیو طا ریآخه ما ت...باشه

سن و  یدو تا عمو...اشههم داشته ب یچسبوند چه برسه طرف مشکل یهمه انگ م

 یها چهو ب یسرشون به زندگ نقدریا..سال دار داشتم که کال از ما فاصله گرفتند
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هم که  یپدر بزرگ مادربزرگ پدر.ما نداشتند یبرا ییجوونشون گرم بود که جا

 ییدا کیپدربزرگ و  کیو  میما موند.....تموم شده بود شترهایپ یلیعمرشون خ

سالم بود و پر از  ۱۶.که ما رو گوشه چشمش گذاشت و به خونه ش آورد دیحم

کم کم روحمون  ییو دا ییزندا یحسرت و پر از بغض اما مادرانه ها و پدرانه ها

کم کم که توکا .. میسراپا شد.میاما سرپا شد میبراق و درخشنده نشد...را جال داد

وقت  چیه ستیره که قرار نمعتاد در به د هیبزرگتر شد بهش گفتم که بابامون 

سرو کله  کباری...باور نکرد چوقتیقبول کرد اما ه!ما داشته باشه یتو زندگ یسهم

 ییگرفت و دا دیحم ییبابت ما از دا یپول هیمرام نامرد خودش  هی.  دش دایش پ

زود به خاطر جابجا کردن خرده مواد به حبس  ای ریکه د یما و پدر میشد ق

 یتوکا پر از عشق به پدر..رفت رونیاز سرنوشتمون ب شهیهم یبرا شدیمحکوم م

 ریخندون و شکالت دستش را به تصو یبود که در خاطراتش آغوش گرم و لبها

مادرم را به گند  یکه خلوت ها یو من پر از نفرت بودم به مرد خشن دیکش یم

حسرت ..حسرت داشتن مادر....و حسرت ییمرا به تنها یبود و نوجوون دهیکش

 ینوجوون یتو اون روزها...بود یعاد هیبق یکه برا یاتیحسرت جزئ....پدر داشتن

پشت در مدرسه  یگاه نکهیا..خواست یپدر را م کیبه داشتن  دنیناز تیدلم امن

و با قلقلک از خواب  رهیجمعه ها صبح زود نون تازه بگ نکهیمنتظرم باشه ا

با  نکهیا...رمیبگ ادی یگو نرم نرم رانند نمیکنار دستش بش نکهیا..کنه دارمونیب

 نکهیا...باشه  نیبدب هیهمسا یبه پسرها نکهیا..اخمش رژ لبم را کمرنگ کنم یزیت

ام  یشکم نوجوون ینه تنها هوس ها نکهیهوس کرد برام بخره نه ا مدل یهر چ
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تونم کمتر  یدستم به سفره نره و تا اونجا که م یکه حت ارمیرا به زبون ن

بود که به اندازه تمام حجمش از  یبه قدر میخواسته ها و حسرتها......بخورم

 .....پدرم متنفر بودم

 پس؟ یالل شد-

اونم ...مرد مارستانیبابا الوند من گوشه ت...مزخرفاتو تو سرت چپونده نیا یک-

 ....خونه تون میکه ما اومد یهمون سال

 .من یمرگ بود برا یصدادارش سمفون پوزخند

بابات خوش آوازه بوده که همه  نقدریا..مزخرفاتو تو سر تو چپونده؟؟ نیا یک-

و سرمون تو کار خودمون  میگذشت اون موقع که بچه بود! شناسند طرفو یم

 یدخترها ییها پسردا هیدند که فالن یاالن تو محل راه برم همه نشونم م...بود

 !الوند مفنگ

 ...بس کن حامد-

دارش بود ، به  دونیکه حامد م یطرف وجنگ اعصاب کیامروزم به  یها رساست

 .بردند یو م دندیمک یطرف ، رمق را از تنم م کی

 .به جلو خم شد یبه کمر زد و کم دستهاشو

 ؟یکن یم یبس نکنم چه غلط-

 یحاال اون پوزخند گوشه لبش داشت محو م!! انگار واقعا قصد جنگ داشت نه

 !آتش چشمهاش روشن یشد و شراره ها
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 یو رو ستمیخواستم تا چهره به چهره ش با یسانت استخون بلندتر م چند

که !!  یهست دیمثِل حم یتو پسر جوونمرد ارمیب ادشیکه . صورتش تف بندازم 

 یکه رو کردن رازها!  یمالحظه باش یب نقدریکه ا هیدور از جوونمرد ارمیب ادشی

تونست مثل خواهرت باشه نه پوزخند  یکه م یکس یدخترونه و شرم آور زندگ

 یمرد چیه دهیمن ِ مرد ند یحداقل برا! اما اون نامرد بود! یداره نه شراره افکن

 !مرد نبود

 یاز دهنم خارج نشده بود که گوشه صورتم سوخت و ناغافل به طرف یحرف هنوز

 .نشوم نیگاهم شد تا نقش زم هیپرت شدم و دو دوستم تک

 ؟یفروش یم هیکل یریسرخود م د؟؟؟یاحاب شدص یچند روز نبودم ب-

 یپوست ملتهب صورتم م یاز کنار گوشم رو شینفسها یشده بود و گرم خم

 .دیپاش

 !سایبلند شو وا-

 :دیو غر ستادیا صاف

 آره؟؟ یفروش یم ؟؟خودتویکن یم کاریماه نباشم چ هی-

سره  کیو کلفت وجودم ،  کیبار یتمام رگ و پ!! جستم ایبلند شدم  دمینفهم

ش قرار گرفتم که  نهیبه س نهیس یبا چنان شتاب. گرفت انیشاهرگ شد و جر

 .قدم عقب رفت کیجا خورد و  یلحظه ا

  ؟یزد یچه زر ؟یکرد یچه غلط-
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مهم من ...اما مهم نبود.شوند  یم داریکه حتم داشتم بچه ها ب یزدم طور نعره

 !!زده بود نشیناعادالنه نبرد تن به تن زم دونیمن ِ لرزون خسته که م!! بودم

 !صفت آشغال یب! رتیغ ینامرد ب-

وحشت زده خودشو  یینعره من بود که در باز شد و زندا یمبهوت صدا هنوز

 .انداخت توو

 ستیمثل تو که خودش معلوم ن یشرف داره به داشتن آقاباالسر یخود فروش-

 !!زنه  یدست و پا م یتو چه لجن

به سمتم  یقدم ظیجبهه را از دست نداد و با غ یول. خورد ینتکو کی انگار

 .نمونیخودش را انداخت ب ییزندا یبرداشت که طفل

 !تورو به روح بابات آروم...آروم..آروم-

 !توئه یها یعرضگ یکشم از ب یم یتو دخالت نکن مامان که هر چ-

غافل عقب نشست و من از فرصت استفاده کردم و نا یهاج و واج کم ییزندا

 را که خورده  یناحق یلیپاسخ س

را هم زدم و  یبفهمه دوم ادیصورتش خوابوندم و تا ب یدادم و محکم تو بودم

 :دمیغر رشیدر مقابل شوک دلپذ

 !حساب یب-

نشد حرف آخر را بهش  یکه دلم راض رونیبه سمت در رفتم و خواستم برم ب و

 یدونستم به آن یو م دیلرز یم تیبرگشتم به سمتش که ازشدت عصبان. نزنم

 .دمیفهم یداد نم یبهم مجال م ییممکنه بهم حمله کنه اما از چه رو
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! همه مثل خودت خرند یگم که فکر نکن یبفهمه اما م ییخواستم زندا ینم-

دو سه  یکه سال یآقاباالسر!  یستیواسه من وخواهرم ن یآقاباالسر یواسه هر ک

اسم جنوب و بندر رفتن ، تو بازداشتگاه و شب و روزهاشو به  ارهیبار گند باال م

کدوم  قهیاالنم با وث!! قاچه برسه آ ستینره گاوم ن هیواسه ما ! گذرونه یم

 !خدا عاِلِ◌مه یرونیب ینامرد

بود که حس  یزیچ نیبه سرم آخر یا یخواستم در را باز کنم که اصابت ش و

 .کردم

********** 

مفهوم  یکردم حساب یم حس م قهیکه کنار شق ینامفهوم بود اما درد صداها

 ! بود 

 ....دخترم..زمیبلند شو عز-

 ....دکتر کارشو بکنه....دیبذار..کنار خانم  دیبر-

 بود؟ یاسمش چ دیخانوم؟ گفت یشنو یمنو م یصدا-

 ..دکتر یترالن آقا-

 ؟یترالن صدامو دار-

 ادیحامد را به  ینامرد..بود  ادمی...شدم یم اریکم کم هوش داشتم

عناصر  بیو پر زورش نص یکه به جبر روزگار قسمت قو یعضالت ینامرد..داشتم

 یدل م...شکستند یم..کردند یپرت م...دندیکوب یم تیذکور شده و با همون مز

گلدون ...دکردن یو درد پرت م بتیمص...شکستند یزن م یشکستند استکان جهاز
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 یم واریو در وبه د دندیکوب یغرور و عزت نفس م....کردند یمادر پرت م ادگاری

 ...زدند

 ...شنوم یم-

 !بوده که منو رسوندند اورژانس ختیر یمعلوم بود اوضاع ب...باز کردم چشمهامو

 ؟ینیب یمنو م-

گلوله  نیتوقع نداشت با ا...چشمهام انداخت و چرخوند یرا تو زشیقوه ر چراغ

 !!نم؟یماهشو بب یچشمهام رو ی، که خونه کرده تو زینور ت

 ؟یترالن خانوم؟ درد دار یخوب-

 یماه؟ ماه کم بود برا...!!! ماه یو تونستم رو دیاون ماسماسکو کنار کش باالخره

و اون  اهیو محصور شده پشت اونهمه مژه س یخمار مشک یاون چشمها

 !!!!یگره کرده و خوش فرم مشک یابروها

به سرت خورده که  یضربه ا...اورژانس کیمن دکتر درخشان هستم کش-

 نجایتا فردا ا دیشده با تیهوشینشده اما چون باعث ب یشبختانه باعث پارگخو

 ...میریعکس و اسکن ازت بگ یسر کیو  یبمون

آقا  نیمن حاضر بودم تا ده روز هم اونجا بمونم اما هم...هم درخشان بود واقعا

 شه؟یم یعنی..کنه یدگیمن رس یدکتره به کارها

 فکر نکنم الزم باشه..من خوبم  یول..بله-

حرف ...بهتره.. میمون یآره دخترم م:( کاره گذاشت و گفت مهیحرفم را ن ییزندا

 )گوش کن
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 بمیدوباره به دکتر افتاد که با اون لبخند دختر کشش داشت به موندن ترغ نگاهم

 ینبود از من خواستگار اجیاحت...ییایحساس و رو..منم دختر بودم ....کرد یم

تو ذهنم مراسم  شیپ شیبود که خودم پ بیجذاب و دلفر نقدریا...کنه

 ...ختهو نشنا دهیند..و جواب بله را هم دادم دمیچ شویخواستگار

 ...اسکن یبرا میریبعد از اون م...شهیسرم تموم م نیا گهیربع د هی...ترالن خانوم-

 تو ومن؟؟؟ منو تو؟؟؟ ؟یعنی یایهم م تو

لنگه  دمیشا! بود  یطنزم نوبر هیبم ، شارژ بودن روحاون اوضاع قمر در عقر یبرا

 !!دور وبرم یها یتلخ ابونیبود در ب یکفش

تمام  یرو دیکش اهیازش گرفتم و جلد سرسخت و لجوج زنانه ام خط س نگاهمو

 !دل جوونم یها یطناز

 ...امیالزم نبود که ب....جون ییزندا-

 .افتاد نییبه شرم پا یی زندا ِسر

 ...کنه لیخدا ذل-

 .بروند رونیخورد تا دکتر و پرستار ب حرفشو

بلندت کرد  یحامد چه جور دمینفهم...بود سکته کنم کیکه نزد میدیترس نقدریا-

 انهیناش...که باز بوده نتیخورده به در کاب میبه دروغ گفت....نجایو چطور رسوندت ا

 ... سمیپل یبود وگرنه پا یو دم دست

 ...حاال خودش کجاست...ستینمهم  ییزندا..باشه..باشه-

 کهویشد  بیدونم غ ینم-
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 گه؟یشدند د داریبچه ها کجان؟ ب -

 التیخ..زنم بهشون یاالنم زنگ م...حامد نذاشت جم بخورند..خونه اند....آره-

 نشدند یزیمتوجه چ یول..راحت

 ...دیدعواتون شده و به جون هم افتاد شهیفکر کردن مثل هم...خداروشکر

 ...رفت رونیبلند شد و از اتاق ب و

راپورت منو بهش داده  یک..بود؟ دهیاز کجا فهم زارویچ نیا!! به تو حامد لعنت

 یاصال اون از چ...اون گفته؟ یعنی!!..خونه یبر ستیگفت صالح ن یم انیبود؟؟؟ک

اصال چه ..با حامد داره بخواد باهاش حرف بزنه؟ یخبر داشته؟ اصال چه صنم

و  کیاون کتابخونه کوچ یرفهاح ادیاصال چه خبر بود؟؟؟ دوباره  داره؟؟؟ ینفع

بود؟ پس اون موقع، اونجا پشت  انیدر جر انیک یعنی...دنج خونه دکتر افتادم

 کرده؟؟ یم کاریدر خونه دکتر چ

ساده اما  ریتحر زیم یکه روبرو یا یهمون صندل یذهنم نشست رو دوباره

حرف مشغول  ی، ساکت و ب یقیکه دقا یمرد یروبرو.....کتابخونه دکتر بود کیش

 .باشد شیبود که قرار بود گوش من شنوا یمزه مزه کردن جمالت

به دستها و  یو چه لرزش و چه کوبش!!!  یقیچقدر تلخ و حق!!! درد داشت چقدر

 یدل دختر یبرا یکه حت یتیمسئول یکند گذر ب یچه عقربه ها...قلبم داده بود

 !زجر آور ، قدم تند نکرده بودند طیاون شرا یتو یمثل من حت

با هم  یتا حدود دیخونه رفت و امد داشت نیکه به ا یمدت نیخانوم مهندس تو ا-

 ...میآشنا شد
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به چشمهاش زل  یجهت یجابجا کردم و با استرس ب یمبل چرم یرا رو خودم

 .زدم

 شده جناب دکتر؟ یزیچ-

 دارم؟ یکه من چه تخصص دیدون یحتما م....راستش...راستش-

 .کنم ینم یراجع به اطرافم کنجکاو ادیمن ز..متاسفانه ..نه -

 ...کنم یکار م یقانون یپزشک یمن تو...بهر حال ...ستین یصفت خوب-

خود دلهره آور بود اما  یبه خود یقانون ینام پزشک...تنم نبض گرفته بود تمام

 یام م یعصب شیاز ب شیتونست داشته باشه ب یبه من م یچه ربط نکهیا

 چیکه ه یپدر...بود دمیذهنم اومد مرگ پدر الق یکه تو ییویسنار نیاول...کرد

 .مرده مارستانیت یتو کردمیده سال بود که وانمود م-ازش نداشتم و نه یخبر

 ....از..از یخبر..خ-

که شغل  دیواضح تر بگ شهیم دیببخش:( تازه کردم و دوباره لب باز کردم ینفس

 )ن داره؟به م یشما چه ارتباط

کنار قفسه ها را  یبلند و چوب هیکوچکش بلند شد و چهار پا ریتحر زیپشت م از

 .شده بود رهینگرونم خ یبه چشمها میمستق. گذاشت و نشست میروبرو

 ترالن خانوم؟ یدون یم یدرباره پدر و مادرت چ-

 ..شده بودم جیگ

 ه؟یمنظورتون چ-

 ...شروع کنم  نجایبهتر باشه از ا دیشا.... دیبا یدونم چه جور یراستش نم-
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 یوقت شیپنج شش هفته پ:( فوت کرد و ادامه داد رونیرا با صدا به ب نفسش

به سوابق  شتریب نانیاطم یکردم مجبور شدم برا یکار م سیک هی یداشتم رو

مشابه مطالعه کنم  یمتخصصم را در موردها یگذشته مراجعه کنم و نظر همکارا

چهار ساله بود به  سهدختر  هیکه مربوط به  دمیپرونده رس هیبه  یاتفاق یلیو خ

تو کشور هست؟ چندتاشون  یبه نظرت چند تا ترالن تهام... ینام ترالن تهام

 )ممکنه نام پدرشون الوند و نام مادرشون موهبت باشه؟

دکتر کنار  یلبها یو متعجبم از رو رهینگاه خ...ستادمیبلند شدم و ا ناخوداگاه

 ...رفت ینم

 ...لطفا نیبش-

 .اراده و مسخ شده نشستم یب

.. 

 نام مادرت موهبته درسته؟-

هنوز مبهوت و هاج و واج از ادامه ...تکون دادم یبه زحمت سر دیینشانه تا به

 !زلزله است هیدونستم  یم دهیبودم که نشن یداستان

 اد؟یبه خاطرت م تیاز دوران بچگ یزیچ-

تنها  میقرار بود بشنوم؟؟ من از چهار سالگ یچ....تونستم لب از لب باز کنم ینم

 پدر و مادرم و  یدعوا مرافه ها

 یاما پرونده پزشک..داشتم ادیبنفش پا گنده م را به  یخرگوش عروسک

 ؟؟؟!!یقانون



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٦٢ 

 ه؟یچ تیگروه خون یدون یترالن م-

 ...نبود یاریاخت سکوتم

 ب هستش درسته؟ تیگروه خون-

 .ام را تکون دادم ینهم به زحمت کوه کندن سر سه مَ  باز

 شه،یمثل چند تا پله پرت م یبلند هیسه چهار ساله بوده از  یقصه ما وقت ترالن

پدر و ....کنه یم یزیو خونر نهیب یم بیشکنه و طحالش به شدت آس یسرش م

 یرسونند و مطابق عرف برا یم مارستانیمادر وحشت زده ش دخترشونو به ب

اتفاق بوده نه  شنتا مطمئن ب شهیم لیهم تشک ییمسائل پرونده قضا لیقب نیا

که تو  یزیچ...شنیبه دخترشون م یپدر و مادرش هر دو داوطلب خونده....عمد

پدر و مادر بوده که هر دو ُا بودند و از لحاظ  یپرونده جالب بود گروه خون نیا

 فهیاز ُا باشه ضع ریُا ، غ یفرزند متولد شده از دو گروه خون نکهیامکان ا یپزشک

 ؟یمتوجه منظورم هست... فهیضعاحتمالش هست اما  یعنی

 شیحرفها هیانگار منتظر بق. بود دهیبه مغزم نرس یینها غامیهنوز پ....کرد سکوت

 .بودم

به پک سل  نکهیو بدون ا یاورژانس یلیطحال باعث شده بود خ یزیخونر هیـقض-

 رندیخونواده ت خون بگ یاز اعضا یکیداشته باشند از  یبانک خون دسترس یها

که  یفیسوء ظن حاصله از احتمال ضع نیو به خاطر هم ییبه علت مسائل قضا..

را  دیکه با یزیتا چ رندگذا یحاال به وجود اومده بود خونواده ترا تحت فشار م

 ...بشنوند
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 هم سکوت و سکوت باز

ونم افتاده بود، خ لیو تحل هیتجز یکه آهسته آهسته مغزم به تقال همانطور

 یمنجمد م شتریو ب شتریب

 .شد

 یبا گروه خون یُا فرزند یدو گروه خون وندیحاصل پ شهیم کهیبا وجود یحت -

که انجام شد معلوم  یقاتیطبق تحق...متفاوت باشه اما پرونده تو فرق داشت

 .....شد

 :دمیحرفش غر ونیم

 !قصه ست فقط هی-

را به  تونیو من متاسفم که مسائل خصوص تهیواقع! خانوم ترالن ستیقصه ن-

دارم که  یلیکارم دل نیا یالبته برا..زمان بازگو کردم نیو تو ا نجایشکل و ا نیا

 نه؟ ای دیموضوع بود نیا انیفقط شما در جر...میزن یبعدا راجع بهش حرف م

افتادن  لیرمق و سرد م یب میپلکها یحت!!! عضالت صورتم سر شده بود تمام

 .داشتند

 !)هیفقط تشابه اسم:( از ته حلقم به ناله بلند شد ییصدا

اش جدا بشود ، آنرا به سمت من  هیکامال از چهارپا نکهیشد و بدون ا زیخ مین

 بود که  کینزد نقدریا...و دوباره نشست دیکش

مبل فشار دادم  یرا جمع تر کردم و خودم را به پشت میحکم ناخوداگاهم پاها به

 .مینداشته باش یتماس یتا به طور اتفاق
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گوش سمت  یخم شد و دست دراز کرد و از باال یکم دنمیتوجه به عقب کش یب

. کرد  جادیا میموها انیم یشالم را عقب داد و با دو انگشت فاصله ا یراستم ، تا

من  یبرا یکینزد نیتماس ، ا نیا..گر گرفت یمنجمد شده تنم به آن یخونها

 .و معمول نبود یعاد

گوش  یترالن قصه ما هم از باال....هیمیقد یلیخ یشکستگ یجا نیا:( دکر زمزمه

 ) تشابهه؟ نمیا....شده بود یسمت راست دچار شکستگ

 به دستم داد  یبلند شد و روزنامه ا..دمیرا عقب کش سرم

 ..گذشته ست یروزنامه مربوط به هفته ها نیا...به دنبال شماست یکس-

 عکسش دختر مو نیهم نام من و آخر یدختر یجستجو یآگه

من مربوط به  یعکسها شتریب...اوردمینم ادیبود که من به  یسه ساله ا ییخرما

دختر سه ساله ومِن پنج  نیا نیب یام بود و من با اصرار ،شباهتها یپنج سالگ

 ....ام را انکار کردم یسالگ

و ...نه ایج شده در یتو آگه یمتوجه نشدم شماره ا یآشفته بودم که حت نقدریا

 .با تمام قدرتم به خودم شربت انکار خوراندم و از اونجا فرار کردم تیدر نها

 ترالن مادر؟-

 !داغ یاون صندل ینه رو..تخت نیهم یرو..پرت شدم به حال ...خوردم یتکون

 ...دهیند ریبشکنه دست اون خ ؟یکن یم هیگر ؟یدرد دار ؟یخوب-

به چشمهام دست  دیبا ترد...بودم دهیشده بود و من نفه سیخ صورتم

 !نداشت کهیسقف اتاق چ..چشمها بود  نیرطوبت داغ کار هم نینه؛ ا...دمیکش
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 بچه ها خوب بودند...درد دارم کمی..آره یعنی...نه-

 یاله رهیبم-

 ؟ییزندا یک-

 !!ننه آقا شوکت بقال سر کوچه ؟؟؟یک-

ننه آقا شوکت  یپا اوردیهر جا و هر وقت کم م شهیهم..کرد یمسخره م داشت

خوب بود  نقدریبود ا یزن مومن و خوب یطفل..وسط دیکش یبقال سر کوچه را م

باشه تا به طرف بفهمونه  یبرد که سمبل بد یبه کار م ییاسمش را جا شهیکه هم

 .کنه یداره مسخره م

 !یحامد عوض نیا گهیمعلومه د-

 !میشد یالت م یهمگ میکم کم داشت!!! و فحش ییزندا

به بچه ها گفتم حالت خوبه به حامد هم خبر ...خونه هم برنگشته....شده بیغ-

 .. یول...بدن اوضاعت خوبه

 .شد مونیانگار پش...کرد سکوت

 ؟ییزندا یچ یول-

 سرم؟ نیتموم نشد ا..بابا یچیه-

 ؟یچ یول-

غضب نشستند پشت در خونه که  ریتوکا و هاله مثل دو تا م..توکا ...عسلم یچیه-

 هیترسم حامد بره خونه  یم! مبادا حامد از راه برسه و اونا نباشند که بپرن بهش

 !ارهیدو تا ب نیهم سر ا ییبال
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 !کرد یم یاضاف غلط

که منم  دیکنه بر یاونا داغونم م الیفکر و خ یعنی...من خوبم....خونه دیشما بر-

 ...راحت تر باشم

 بذارمتنهات  شهیمگه م-

بود ، سر  دیسرم بع یکه از من تو اون حالت و با اون درد ناجور رو یلحن خاص با

بخت  دیکم تنها باشم شا هیبذار  ییزندا:( خم کردم و لوس و بچه گونه گفتم

من چند لحظه تنها  دیبود؟؟؟؟آخه با کیدکتر کش یچه عسل یدیند..منم باز شد 

گفتم که  یباالخره را طور) نه؟؟؟ ایره کنه باالخ یباشم تا اون بتونه خواستگار

 !!هیخواستگار یفرصت ِ برا کیمعطل  ارویانگار شش ساله 

دونستم  یکه م یدل یبرا..همون هم بس بود...دیخند ییزندا نیغمگ یچشمها

 .تلخ از زبون من ، مچاله شده و درد داره عیاون وقا دنیبعد از شن

 ! ینکرده بود شیبال پس چشماتو درو یا-

هر دو مون راحت  الیخونه خ یبر..جون ییزندا...آره:( زحمت نشستم و گفتم به

 ...)برو قربونت برم....ندارم  اجیهمراه هم احت...نموندم ابونیمنم که تو خ...تره

 .کرد و مردد بلند شد یپوف

 گردم یمونم و بر م یدو ساعت م یکیاما  رمیم-

شب  مهیدوباره ن یخوا یم..شهیمن به ساعت نگاه کن داره نصفه شب م زیعز-

 ...ایبمون صبح ب...گهیمنم اون موقع خوابم د...ابونیتو خ یفتیو راه ب یبرگرد

 ...امیمونم صبح م یاگه دلم قرار گرفت م.. نمیحاال بب-
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 .شد یچشمهاش پر و خال یلحظه ا یصورتم نشوند و برا یرو یبوسه ا و

 ...مقدار پوله هیمانتو و  یتو اون ساک کنار...ترالن جان-

!! ساعت خواب! مانتو تنم نبود...افتاده بود به خودم نگاه کردم ادمیتازه  انگار

و خوشبختانه ....و رنگورورفته م تنم بود ینفت یشرت َگل و گشاد آب یهمون ت

 .ام یشلوار ل

 یکه کنار آشپزخونه انداخته بود ییفقط مانتو.فرصت نشد لباستو تنت کنم-

 ...نجایا میچپوندم تو ساک و اومد

 باشه ممنون-

 یطرفه است ول هیشارژش تموم شده ...کنارت نجایذارم ا یتلفنم را هم م-

 ...که میبهت زنگ بزن میتون یحداقل ما م

 ..هم راحت التیخ...ییبرو زندا-

 یکشمکش حساب هیدونستم برسه خونه  یم...کردم بره شیهزار زحمت راض با

حرف  یاما توکا عادت نداشت رو نجایادایب فتهیخواد راه ب یاره که مهم با توکا د

 .خوب بود یلیخ نیحرف بزنه و ا ییزندا

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

  ؟یزنده ا -

 .ُبرنده نثارش کردم یچروکم را بستم و از گوشه چشم نگاه یمانتو دکمه

 !یریکه چرا محکم تر نزدم که بم مونمیپش-

 .حوصله بودم و خسته یاما من ب دیخند یچشمهاش م. ستادمیا شیدر رو رو
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 ییگندها یتون یهم نم یبا لودگ....یپشه هم برام ارزش ندار هیحامد به اندازه -

 ...یرا رفع و رجوع کن یزد میکه به زندگ

 .شد و تلخ خی. رنگ نگاهش عوض شد بالفاصله

 ... ۀدختر یتو بفروش هیمن گند زدم؟؟؟ من مجبورت کردم کل-

 ؟؟؟یچ ۀدختر-

ش مچ دستمو گرفت و فشرد تا  یشگیبه سمتم برداشت و به عادت هم یقدم

 !!بفهمونه چقدر َقَدر قدرته آقا

 !یسر خود شد ؟یول شد-

 یهستم به تو ربط یهر چ:( گفتم ظینکردم مچ دستمو آزاد کنم اما با غ یسع

 هفته از  نیآخر هم....نداشته چوقتیه...نداره

توکا  ایخودم  کیتو نزد هیسا یخوام حت ینم گهید....میر یتون م خونه

آخر جمله مو داد زدم و همزمان مچ دستم را رها کردم و ) خرفهم شد؟؟...نمیبب

دوباره به سمتم هجوم آورد که احتماال هلم بده که در اتاق . ازش فاصله گرفتم

 .شد دایدرهم هو یبا اخمها انیباز شد و ک

فکر  ش؟یفرما:( گفت یاه اومده با قلدراشتب انیک نکهیا الیو به خ ستادیا حامد

 !)دیکنم اشتباه اومد

گرفته ، رو به من  یداخل شد و در را پشت سرش بست و با همون اخمها انیک

حامد از هم  یسلولها زیر هی زیحسکردم ر) م؟یترالن؟بر یحاضر:( کرد و گفت
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خودش را جمع و جور  عیلحظه تمام بدنش شل شد اما سر هی کهیجدا شد طور

 .شد یکرد و نگاهش طوفان

 باشن؟ یآقا ک-

رفت ، خونسرد  یمزخرفش که داشت باال و باالتر م رتیتوجه به درجه آمپر غ یب

چنان با سرعت خودش را به من رسوند که خودم شوکه شدم و !) به تو چه:( گفتم

، فاصله زد  یمانتومو محکم چنگ م قهیکه  یقدرتمند ینتونستم از انگشتها

 .رمیبگ

 !اروی یرم کرد-

 !!!خودمون بود لیالت مآبانه مال وک شیگو نیا

حرکت اون را از من جدا کرد و  کیبه لباس حامد انداخت و با  یچنگ همزمان

اون داستان  یروشنه که کس...کنه  تیتونه ازت شکا یاالن هم م نیهم:( دیغر

، نه دخمه  مارستانهیا بج نیا..پس بکش کنار ! را باور نکرده نتیمضحک کاب

 !)یاریدرب یالت باز یکه بخوا قتیساتور رف روسیس

 !!!ساتور روسیس

به سمت حامد رفت و به نشانه  یقدم انیک....هم مثل من خشکش زد حامد

 یپاتو از زندگ:(و گفت دیحامد کوب نهیبار به س نیانگشت اشاره ش را چند دیتهد

 یر یم یکن یاالن گورتو گم م نیهم...دو ! کیکنار،  یکش یدو تا دختر م نیا

 لیدنبال فک و فام گهیتو دهنش تا د یکوبون یساتور و م روسیهمون پاتوق س

راجع به دختر عمه  فشویَوِر دلش و اراج ینیبش رتیغ یب یو تو فتهیتو راه ن
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 لیمن وک:چهار...خواد  یترالن خودش مرِد ، آقا باالسر نم: سه...یهات باور کن

 فیپرونده رد لویک لویبرات ک یبزن یبه بعد هر ِزر مفت نیاز ا...مهندسم خانوم

 )افتاد؟؟....خوابونمت توزندان یکنم و ماه به ماه م یم

ازش فاصله گرفت و  انیسراپا نشده بود که ک انیک یحامد هنوز از شوک حرفها

 .به سمت من برگشت

 تونست بدتر بشه که نشد یم...خداروشکر که حالت خوبه-

 .انداخت یهمزمان به پشت سرش نگاه تند و

 میبر-

 .دستش را با فاصله پشت من نگه داشت و مردد همراهش خارج شدم و

 ! یکار عاقالنه عمرت را کرد نیاول-

 ه؟یمنظورتون چ-

 !یکه به من زنگ زد نیهم-

 اوهوم-

 !یحوصله ا یب-

 اوهوم-

 !یخودت زنگ نزد یاز گوش ؟آخهیشماره منو حفظ بود-

خب معلومه با اون شماره ! بالشتم گذاشتن ریرشته ها شماره تونو آوردند زنه ف-

 !رند مزخرف

 .را باز کرد نیماش در
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 !و ترکشش ما رو گرفته ریزده ، ت گهید یکی! یهست یشاک یمعلومه حساب-

از حضور حامد که صبح ...هستم یچرا عصبان دمیفهم یدونستم هم نم یم هم

که دور از چشم  یاز تلفن ایبودم  یمده بود شاککردنم او صیترخ یزود به هوا

 ایبودم  یاون دوتا کفر نیرد و بدل شده ب یاز حرفها..زده بودم؟ انیحامد به ک

 یخودش را سرور و آقا یلیهر کدوم به دل! از نگاه حق به جانب هر دو تاشون

اون شباهت  یعنی -!! ؛یو هم خون یبه حکم همخونگ یکی...دونست یمن م

دکتر فقط دچار سوء ...بود ؟؟؟ نه نه یمن و حامد تصادف ی چشمها ِیشیم

 قهیتازه آشنا شده که دم به دق بهیغر یکیــ اون ! شده بود یتفاهم تشابه اسم

 ....! دونستم ینم...کِم به ح..شد هم، به حکم ِ یکنارم ظاهر م

 !؟ سوار شو یچرا معطل-

. گشوده بود میلمن وار برابود که جنت یدر شهیش یطاق باال یهنوز رو دستش

سوار شدم و همزمان . سردش نشست شهینگاهم به نگاه منتظر اما مثل هم

 )ممنون:( گفتم

 .رفت و سوار شد نیماش گریرا بست و به سمت د در

 که؟ یدرد ندار-

 شب عالفم کنه هیدادار دودور داشته باشه و  نقدرینبود که ا یمهم زیچ...نه-

 ...خوبه-
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 شیمون متوجه ته ر ییبار تو مدت آشنا نیاول یبرا.انداختم ینگاه مرخشین به

کرد از بس شش  یمورچه روصورتش ُبکسوبات م شهیهم ادمهی...صورتش شدم

 !بود غیت

 ه؟یچ-

....) دمتونید هیبار که تو کوچه کل نیاول:( گرفتم و صادقانه گفتم عیسر نگاهمو

 !!)ه؟؟؟یلک ۀکوچ:( دیگذاشت و با عجله و تعجب پرس مهیحرفمو ن

توشه اسمش  یویکل مارانیاز ب تیو انجمن حما عصرِ یکه تو ول یابونیهمون خ-

 هیمعروف شده به کوچه کل

 ؟...یکرد ارتیبار که منو ز نیاول.. یگفت یخب م...دونستم ینم...آهان-

به رها کردنش داشتم و با صدا  اجیقورت داده بودم که احت یادینفس ز انگار

بود  کیتراف....را به سمت پنجره چرخوندم میفرستادم و رو رونینفس اضافه را ب

 ....به همان ساعت...انگار قل خوردم به همان روز....میبود ستادهیو ا

به اون  ابونیخ نیرفتم از ا یهدف راه م یاشکهامو گرفته بودم و ب یزور جلو به

امد کنار ح یزمزمه ها دنیده صبحبعد از شن....کوچه به اون کوچه نیاز ا ابونیخ

 یپا یکرد ، وقت یداشت خفه م م ییو تنها یکس یبغض ب ی، وقت ییگوش زندا

مثل حامد به  یمردونه نامرد شهنق یاومد، وقت ونیبه م -توکا-م  یدردونه زندگ

زدم ...گشت یچشم ناپاکش دنبال تنهاخواهرم م یگوشم نشست ، وقت

 نیتریو...ساده ییپل هوا و یبرق ییپل هوا...رو ادهیپ...مترو..اتوبوس!...رونیب

شده بود که  کیهوا تار..شش غروب بود کیساعت نزد....یرو ادهیو پ یگرد
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... خوردند یاونجا وول م کاریعالف و ب ینفرچند ...دمیخودمو تو همون کوچه د

و فروش  دیخر یبودم ، چندتا آگه یچیساندو هیدنبال  یاز شدت گرسنگ یوقت

 .شدند کمیو همزمان دو نفر نزد ستادمیا...توجهم را جلب کرد هیکل

 یمارستانهایب نیتو بهتر یبخوا یبا هر گروه دار؟یخر ای یخواهرم فروشنده ا-

 میدار یخصوص

 .متوجه منظورشون نشدم  اول

 هیواال ما هم دنبال ...میرس یبه توافق م متیتر سِر ق نطرفیا کمی ایخانوم شما ب-

 ....گناه نداره که ادیزن و بچه مون ب ریوسط گ نیهم ا یدرصد هی...میریکار خ

هم دالل  هیکل:( لب زدم اریاخت یافتاد با تعجب و ب میکه دوزار هیاز چند ثان بعد

 )داره؟

 ایب...میریما واسطه کار خ ؟یچ یعنیدالل :( گفت ظیبرخورد با غ شونیکیبه  انگار

 میدیکش زیالیتهوع آور د یاوندستگاها ریبرات بگم تا حاال چند نفرو از ز

 ...)م؟؟ینجات داد هیدرمون کل یچندنفرو از درد ب...رونیب

طرفم و  یباال انداختم و نشون دادم ب یتکون دادم و شونه ا نیبه طرف یسر

بند  زونیبا سرعت خودشو به من رسوند و آو یکیخواستم به راهم ادامه بدم که 

به چهره زرد و رنجورش نگاه کردم  یاما وقت دمیترس یلحظه ا یبرا. شد  فمیک

 .بود  یوونزن ج. را رها کرد فمیآرومگرفتم و او هم بند ک یکم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٧٤ 

اگه گروه  نیخانوم تو رو به امام حس...دیتون معلومه شکر خدا سالم افهیق از

 شتریراستش ب یعنی...دمیهر چقدر باشه م..به من بفروش هیمنف rhبا  تونیخون

 ...از دوازده تومن ندارم

 !ونیلیدوازده م-

 ....از نمیهم.... نمیقسم که هم نیبه امام حس یدونم ول یکمه م-

 ...انداخت ریخورد و با شرم سرش را به ز حرفشو

دختر سه  هیبه خدا .....تموم کنم ویدرد کوفت نینزول گرفتم که ا...نزول گرفتم-

 یول...نممجبورم منم کار ک میرسون ینم..کارگر ساده ست هیشوهرم ...ساله دارم

دستگاه  ریسه روز و هر بار چهار ساعت ز یکه هفته ا یماریجا به ب چیبه خدا ه

تو رو به جون مادرت اگه ...دن یحاله کار نم یو تا چند ساعت بعدش ب زهیالید

 ..به من بفروش  یفروشنده ا

ام متوقف  یگرسنگ دیبود به واسطه حس شد یا قهیاشکم که چند دق چشمه

داد تا  یدرد نامه زن جوون مقابلم ، پشت پلکهامو فشار م دنیشده بود با شن

 .یروون بشه و جار

 شرمنده...ستمیخانوم من اصال فروشنده ن-

 متیق کیکرد دنبال  یفکر م..نگاهم کرد تا صدق حرفامو باور کنه رهیخ یمدت

 .باالترم

 ...دم یپونزده تومن م-

 .م افتادگونه  یپلکهام درهم شکست و قطره اشکم رو مقاومت
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 یتونم کمک یخوره نم یم به شما نم یگروه خون..ستمیبه خدا فروشنده ن-

 ...شرمنده...بهتون بکنم

 یزیالید مارانیحال ب. فرار کردم دیناام یتند کردم و از اون چشمها قدم

 تیپر از پول تا کمتر اذ بیج کیالزم بود و  یروح فوالد کی...وحشتناک بود

آب  ادیتونن ز یو نم هیبند رهیبودم که آب خوردنشون هم ج دهیشن...بشوند 

 اریکنند بس یم فروساِق دستهاشون  یکه تو ییبودم که سوزنها دهیشن...بخورن

 نیکنند و هنوز زخم ا یبودم در دو جهت مختلف فرو م دهیشن...کلفت و دردناکه

 یو دوباره همون رگ ناسور و زخم رسهیم یجلسه خوب نشده ، جلسه بعد

بشه مجبورن به گردنشون  کیبودم اگه رگشون بار دهیشن..خوره یم شترین

بودم تا چند ساعت  دهیشن...رنیگ یدستگاه حالت تهوع م ریبودم ز دهیشن...بزنند

 دنیو واقعا شن...بودم دهیشن..بودم دهیشن....ستندیبعدش هنوز سرپا و سرحال ن

 ...دنیبود مانند د یک

گرفته  شیراهمو با سرعت پ زدیچنگ م میکه به گلو یغصه جانکاه با

 هیاصال چرا حراج؟ هد...کردم یداشتم و حراج م هیچهل تا کل یکاش س...بودم

 ...دادم یم

 ....خانوم..خانوم-

داللها دست بردار  نیا..گهید یکی....دیهمراه بدنم به پشت سرم چرخ نگاهم

 یلباسها...فرق داشت صد من با اونها یش تومن افهیق یکی نیاما ا...نبودند انگار

هم به مشام  یاز همون فاصله چند قدم متشیتنش بود و عطر گرون ق یکیش
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 یو وسعت بو پراکن طرع یبو یو سرد یعطر شناس نبودم اما از تلخ...دیرس یم

 . اش معلوم بود از همون گرونهاست که از ما بهترون دارند

و جنتلمن  دهیکش و اتو غهیشش هفت ت نقدریعطر هم ا نیکه صاحب ا بخصوص

فرهنگ لغات  یها یالبته از همون آدم حساب..هیبود که معلوم بود آدم حساب

 !فیقشر ضع

 .تر شد کینزد یو قدم دیحالت دار و مرتبش کش یموها یال یدست

خوش فرم بود بخصوص  ارینداشت اما لبهاش بس یفوق العاده ا یو ابرو چشم

 .و عمل نکرده یاستخون ینیکنار اون ب

مجبور شدم سرم .درشت بود و بلند.دوم را برداشت و حاال درست روبروم بود قدم

 .تا بتونم صورتش را رصد کنم رمیرا باالتر بگ

 ...یدادگستر لیهستم وک انیبنده خسرو ک....خوام مزاحم شدم یعذر م-

کارت  اریاخت یب. و به سمتم دراز کرد دیکش رونیب بشیهمزمان کارتشو از ج و

 ایو چند ساله احتماال  یس کجوونی یعنی...نتظر بهش چشم دوختمرا گرفتم و م

 و البته آدم  پیخوش پوش و خوش ت ۀو هشت نه سال ستیب

خواست ؟ که تازه چشمهاش  یم یچ یدراز ِمعمول یقویدختر ر کیاز  یحساب

َوق زده و دماغ کوچولوش حاال قرمز و باد کرده شده بود و از  هیاز شدت گر

 عرق خفه کن را  ِتیدِر پ یچهار هزار تومن یاسپر کی یبه زور و زحمت بو یطرف

 !داد یم

 ...فتمیب میروراست بگم که نه وقت شما هدر بره نه من از کار و زندگ..راستش -
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 .بود میروبرو خیو  بینگاهم به اون صورت مردونه اما غر هنوز

 یجسم سالم ، پول خوب هیاز  هیکل دیخر یهستند و حاضرند برا ماریموکل من ب-

 ....بپردازند

 !!که فکر کردم خواستگاره الیچه خوش خ!..بود نیهم هیپس قض...آ

 ....نجایاومدم ا یاتفاق یلیخ..آقا  ستمیمن فروشنده ن-

بازومو ! خواستم برگردم و به راهم ادامه بدم که ناگهان حرکتش شوکه ام کرد  و

چنان با ! ازه ارزن هم آدم شناس نبودبود اما به اند یآدم حساب اروی!!! گرفت 

 یلحظه ا یکه انتظار داشتم برا رونیب دمیو بازومو کش دمیبه سمتش چرخ ظیغ

تو صورتم و با لحن دستورمآبانه  دزل ز ییکنه اما با پررو ینیعقب نش! ؛ حداقل

 :( گفت یا

جبهه مو حفظ کردم و اومدم چهار تا قلنبه !) و حرفمو تا آخر گوش کن ستیبا

 :بارش کنم که بالفاصله گفت

و خوب گوش کن  این یالک افهیپس ق یمعلومه از قشر کم درآمد جامعه هست(

بابتش پول  ونیلیم۵۰ت سالم باشه و به موکل من بخوره حاضره  هیاگه کل

منتظر زنگت هست اگه جوابت  گهیو روز دتا د یشماره مو دار!....چک روز...بده

 یبشه پول خوب یاگه اوک شیآزما یسر کیدنبال  میدنبالت بر امیمثبت باشه م

اجازه  نکهیو بدون ا) یبا....دو روز خوب فکراتو بکن نیتو ا...رهیگ یدستت را م

 . کنم به سرعت از کنارم گذشت ورفت یکننده ش را تالف ریبده صحبت تحق

 !!!!داغون بودم خجسته ترم شدم.! را کم داشتم نیقط همامروز ف یعنی
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نفسم . منو نداره ییلویک۵۰-۴۰کردم پاهام توان نگه داشتن تن و بدن  یم حس

 یام از شدت تحمل اشکها ینیگرفته بود و ب یشش و هشت ونیدرم یکی تمیر

پاره کردن اون کارت  دیکه به ذهنم رس یزیچ نیاول...سوخت یقرارم م یب

 ؟یعنیبود از دستم  دهافتا...پس چرا االن نبود؟...اما...تو دستم بود....مزخرف بود

جابجا نشده بودم، پس  شتریمن که چند قدم ب....نبود...پاهام نگاه کردم ریبه ز

هم  یروان هیاندک تخل نیاز هم نکهیلب گفتم و از ا ریز یا یکجا بود؟ لعنت

 ییسکو نیاول یپروندم و رو یخال نیزم یرویا حرص لگدمحروم شده بودم ب

نگاهم ناخوداگه به لباسم ...کردم یقوا م دیجدت دیبا. نشست ، نشستم شدیکه م

ساده و از اونها ساده تر  نیج کیو  یمعمول یشل شده قهوه ا یبافتن کی...افتاد

از اون !! زنه من از قشر کم درآمدم یخب معلومه که داد م! و کفشم فیک

 یشغل درست درمون ِ امروز یپول و ب یب لکردهیتحص یها یمهندس سانسیل

دانشگاه  کیاز همونها که به ضرب و زور ! کاریمدرک گرفته ب ارمثل هزار هز

کف بازار  میشد ختهیحساب ر یو ناحساب و ب میو فارغ شد میقبول شد یحساب

با هم  ازشیموردن یج ِمدرک گرفته هاش و شغلهاکه دخل و خر یو جامعه ا

 . خوند ینم

و  دیتول یمدرک گرا و مصرف گرا شده بود که اصال برا نقدریکه ا یا جامعه

 به کارشناس و کاربلد یسازندگ

 .والسالم! یمدرک هم که شده بود ُپِز مجلس خواستگار...نداشت اجیاحت
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کردم و بلند شدم قبل  یپر و خالدودآلود و سرد تهران  نیسنگ یرا از هوا نفسم

خبر ، دو  یاز همه جا ب ریّ خ کیو  مونیشونیهم بخوره رو پ ییانگ گدا نکهیاز ا

 !آخر بود ریواسه امروز من ت گهید نیکه ا! زار پول بگذاره کف دستم

 ! ایبگ یزیچ هیقرار بود ...کنما یترالن؟ دو ساعته دارم صدات م ییکجا-

 شهیمچاله شده بودم و سرمو به گوشه ش انیگرم ک نیتو ماش.خودم اومدم به

 برف  زیر زیداشت ر...چسبونده بودم

 یهنوز چند روز به شروع زمستون مونده بود اما بارش برفش نعمت...دیبار یم

 !بود

 ترالن؟-

 گفتم؟ یم یچ..بله-

 ...یدیبار د نیمنو اول یوقت-

 ...آهان-

 :پروندم دیترد یخواستم بگم، با عجله و ب یم یچ ومدینم ادمی

هم در کار باشه چه  یدفعه دوم یکردم حت یفکر نم دمتونیبار د نیاول یوقت-

 !و چند بار نیبرسه به چند

 .تکون داد ینزد و فقط سر یحرف

 بکنم ازتون؟ یخواهش هی شهیسرکار خانوم م-

 .دیبا تعلل نگاهم به سمتش چرخ. گذاشتنش پر از تمسخر بود احترام
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خونه به خاطر همون  یبر ستیگفتم صالح ن یوقت!..ریبگ یمنو جد یحرفها-

 دوست ...تون گفتم  وونهید لیفام

 روشنه؟...اونور جمع کنم نوریچند به چند وقت تن آش و الشتو از ا ندارم

گفت روح آش و  یچرا نم. سرد بود یاستخون مرخیاون ن خیهنوز م نگاهم

 !! انور؟؟ نوریچرا گفت از ا...الش؟

 دایکرد که با گفتنش حس آشغال بودن پ یانتخاب م یمات؟چرا کل چرا

 رحم؟؟از همون  یب نقدریچرا ا...کنم

اما .. شدمیازش متنفر م دیبا...کرد یم ریاول هم با حرفهاش آدمو تحق برخورد

 .و هنوز آمپرم قرمز نشده بود!اطرافم  ماتیِسر بودم از نامال....بودم یهنوز خنث

اشک تا ....نگاه کردم رونیزحمت گردنمو چرخوندم و به منظره برف خورده ب به

 .مرد نینه حاال و نه کنار ا..پشت پلکم اومده بود اما وقت بارش نبود

 ...خودت و خواهرت را جمع کن لیدو ساعته وسا.....برمت خونه تون یم-

 .نگاهم کرد زیو ت یعصب) امیجا نم چیمن ه:( دمیحرفش پر ونیم یمعطل یب

 ! یکن یتو غلط م-

دو سه روز خونه من :( زبونم بند اومد و او ادامه داد یلحظه ا یخوردم و برا جا

 یجا هیتا بتونم  دیمون یم

 )کنم دایبراتون پ خوب

 ....ه؟ییقدرت نما ایزوره؟ محبته  ایلطفه  دمیفهم ینم
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 کنمیم دایمناسب پ یجا هیخودم هم تا آخر هفته  امیجا نم چیگفتم که من ه-

 ...و

 !یبشنو نیتوه ادیانگار خوشت م-

خوام  یکنم که کجا م هیخواهرمو توج دیبا یمن چه جور د؟یستیمتوجه ن-

 بهش بگم؟ دیبا یاصال چ!! ببرمش

  یکرد یم نجاشویفکر ا دیقبال با-

 کنم؟ کاریحاال نکردم ، چ-

 ریکار غ یع که نکردکار خالف شر...کن فیرا براش تعر تیساده همه واقع یلیخ-

 پس؟ ینگران یاز چ..یهم انجام نداد یقانون

و چه ..نه االن ..اما..کنم اما یم فیباالخره من همه ماجرا را براش تعر دیببن-

 خونه شما موندن را  یجور

 ...میبر نایا ییاز خونه زندا میکرد دایخونه پ نکهیکنم؟؟؟بهتره بعد از ا هیتوج

مالحظه و  ینگاهش ب. دیبه سمتم چرخ. میبود یعتیشر یچراغ قرمز طوالن پشت

 .تند بود

 تییکه تو و زندا هیخطرناکتر از اون یلیحامد خ!..کم به عقل ناقصت رجوع کن هی-

 مشت  هی...دیکن یفکر م

دوست الت و  نیخالف و چاقو خورده و چاقو کش داره دو سه ج کیفابر قیرف

 سه چهار تا ...داره یقاچاقچ
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 یشب هیخواد که  یدلت نم....ناموس داره یگلستان دزد و بگرمابه و  دوست

زنه  یبعدازظهر که خواهرت داره آسه آسه تو کوچه قدم م هیاصال  ای ینصفه شب

 !..نیکنارش ترمز کنه و دو تا غول حروم خور بِکشنش تو ماش نیماش هی

 .بکنه نکارایمحال بود حامد بخواهد از ا یول. کرد خی تنم

 گهید..کنه ینم تشیپست باشه اون توکارو دوست داره اذ نقدریمحاله حامد ا-

اصال مگه ! هیکشک نیبه هم ییتازه مگه آدم ربا!..ستین رتیغ یهم ب نقدریا

 !کارا گذشته نیدوره ا گهی؟د شهیم

البد قصه  گهید یو هزار تا کثافت کار ییآدم ربا نهمهیپس ا!...نطوریِا؟ که ا-

 !چه خبره نیبرو تو دادگاه ها و بب یو تو کالنترتوک پا بر هیزحمت  یپس ب!..ست

توکارو  ادیبر فرض حامد دلش ن:( ادامه داد یشتریتازه کرد و با تحکم ب ینفس

توکارو از  یکه قصد کرد ییتو! شهیتو که نم الیخ یب ؟یبترسونه، اما تو چ

مدت کوچولو از شر  هیکنه که  فیبرنامه رد هیاگه برات ! یاریچنگش درب

؛  یهاش تن بد واستهتو منگنه بذارتت که به خ یجور هی ایمزاحمتهات راحت شه 

 )؟یچ

دونم  ینم. کرد یم ییم داشت خودنما قهیشق یدرد رو. صاف نشستم یکم

گرم  یکرده من داشت به تقال خیبدن  ایداستانش را باال برده بود  جانیه انیک

 .برد یافتاد و تبم را باال م یشدن م

 ....دینیبب-

 .صافش کردم یبا تک سرفه ا. گرفت صدام
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کم  هیم پاش به بازداشتگاه باز شده ،  ییبه دور از چشم زندا یحامد گاه دینیبب-

گنده تر و ناجورتر از  یلیوصله ها خ نیا یهم شکاکه ول یلیهم بد عنقه و خ

 !منه ِ ییسرداپ یازش ندارم ول یدرسته من دل خوش...که به حامد بچسبه هیاون

چراغ را رد کرد ، گوشه  نکهیپدال گاز فشار داد و به محض ا یحرص پاشو رو با

 ترمز. ستادیو ا دیکش یا

. شهیفکر کردم حتما کنده م یلحظه ا یکه برا دیرا چنان با خشم باال کش یدست

 !نه فقط کمر و گردن کلشی؛ با تمام ه دیبه سمتم چرخ

 !َپرتن یلیخ هیانگار سرکار علّ -

 .دیکش یزده ام کم کم باال م خیحرارت بدن .کردم یحرکت نگاهش م یب

محترمت  ییپاتوق پسردا! معلومه که نه ؟یشناسیساتور را م روسیس-

داره  ونیو قل ییاز کنار اون دخمه که ظاهرا بساط چا هیسه ثان هیکاف...اونجاست

 !یکن یپاس م ی کاربرد ِیخود به خود دو واحد الت باز!  یرد بش

 )؟یدون یاز کجا م نارویا:( از دهانم خارج شد دهیجو دهیاراده و جو یب یکلمات

چندسال وکالت ادم  منیبه ... لمیخانوم کوچولو من وک:( زد و گفت یپوزخند

 یچک دوم هم فکر کن افتیازت خواستم به در یوقت یدرثان...شناس شدم

تونستم  ینم..شناختمت یم دیبا..افتادم دنبال کس و کار و خونواده ت

کجا  یر یم یکبا  نکهیا....باز کنم که میرو به خونه زندگ بهیغر هی یپا ینطوریهم

 ...)دور و برت هستند ایو ک یر یم
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 قینفس عم هیآوردم که بهتره منم  ادیبه  نکارشیبا ا. دیکش یبلند نفس

 .مردم یحرفهاش م تیداشتم از خفقان واقع...رمیبگ

 م ییزندا چارهیب-

 انیجونت در جر ییکه زندا یدون یرو هم نم نیالبد ا:( زد و گفت شخندین نباریا

 !)پسرش هست یکارها

 .شده بودم رهیخ دیخند یزده به گوشه لبش که هنوز م بهت

باهاش تماس  یعنی..محل باز شده  یدوبار هم پاش به کالنتر یکی...بله خبر داره-

 یاما خب به رو..آزاد شه قهیمث قهیوث دیقجور کنه و به  یزیچ یسند هیگرفتند تا 

 !گهیمادره د..اوردهیشما ن

ناخوداگاه در را باز  کهیطور دیکش یوحشتناک ریتنگ شد و همزمان سرم ت نفسم

 ...گرفتم رونیکردم و سرم را ب

 ؟یخوب-

 .کنه یم یبود انگار داره حال و احوالپرس یعاد..نگران نبود صداش

 )خوبم:(نگاهش کنم ، زمزمه کردم نکهیرا بستم و بدون ا در

مونم تا تو و  یمنتظر م رونیخونه، ب میر یم...گم بگو چشم یم یحاال هر چ-

کم تو  هیالبته ...برمتون خونه خودم یم کراستیبعد  دیجمع کن لتونویتوکا وسا

خودش دنبالمون  ایحامد  یرفقا قیراحت باشه رف المیتا خ میچرخ یم ابونایخ

تماس ..خونه شاگردت یبر یتون ینم گهیهم د تتیوضع نیبا ادر ضمن ...نباشن

با حال  نقدریا شبید..هم به تماس نباشه یاجیاحت دیاصال شا...کنسلش کن ریبگ
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 یبرگرد گهید ستیکه نگفته و ندونسته معلومه قرار ن رونیب یخراب زد

دوست ...میمفصل با هم حرف بزن دیهم با هیباشه که راجع به اون قض ادمی...اونجا

 ....داشته باشه یو پنهون انهیمخف زیکنه چ رکه قراره برام کا یندارم کس

 .گرفت یسکوت کرد و سه باره نفس..گرفت ینفس دوباره

مقدار هم  هیکنم  یم دایپ یکه دار یخوب و مناسب با پول یجا هیدو سه روزه -

چقد  نمیبب....اونم از پول خودت...توش تا قابل استفاده بشه میزیر یاثاث م

 ؟یدار

 .کرد یکردنم سوال م ریتحق یدونست باز هم برا یم نکهیا با

 صد تومن-

و  یپنجاه متر کیخونه کوچ هیرهن  یره برا یکه م ۵۰:( زد و گفت یخاص لبخند

 خورده  هیسط شهر و 

مونه چک  یم...تازه ادیاگه کم ن رهیوغ ییلباسشو یو یت یگاز یخچالی..اثاث

قراره ..یریدوم همون پنجاه تومنه ،که قراره بره تو بانک و ماه به ماه سودشو بگ

دختر  یا....ش خالصه ندهیو آ هیزیتوکا و خرج درسشو و جه یبمونه برا

 )زه؟یمحاسباتم درسته خاله ر!...فداکار

 یروز بهش م کیکه  یکجا رفت اونهمه غرور...منو ببلعه نیخواست زم یم دلم

 .تکون دادم یکردم سر یکه ته دلم حس م یبیبا خفت عج...دمیناز

 !یچک دوم را گرفت یچ ینرفته که برا ادتی-

 .کردم یوجودم حس م یخون را تو دیپمپاژ شد.ام داغ شد شهیو ر رگ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٨٦ 

با مالحظه تر رفتار  یانتظار دارم کم دم،یکه برات چ یریهمه تفاس نیبا ا-

 تو متعلق به  ینصف زندگ...یکن

پس ...زمان قرارمون  انیش مال صاحب چکه البته تا پا گهیو نصف د خواهرته

  یلطفا ادا اطوار ها

 ....گم گوش کن یم یت را کنار بذار و هر چ خودخواهانه

 ...نهیصورتم بب یمکث کرد تا اثر حقارت بار کالمش را تو تک تک اجزا یکم

 ....خوبه-

 یاتفاق یخواستم حت ینم.و کردمگردنم فر یکه ممکن بود سرم را تو ییجا تا

 .فتهیگوشه چشمم هم به اون مرد ب

آگاهانه و  یلیکردم و خ دایپ بمیج یکارتش را تو یاتفاق یلیکه خ یمرد

 ....بهش زنگ زدم یانتخاب

 :کردم دایکارتش را پ یکه اتفاق یهمون روز ادمه؛ی خوب

برگشتم خونه ، نه تنها آروم نشده بودم که از شدت خشم و  یغروب وقت اونروز

کردم با هر سرفه  یخشک خشک شده بود و پشت سر هم سرفه م میغصه گلو

 یدونم درد اون سرفه ها ینم. دمیکش یم میگلو یرد چاقو تو کیانگار ، 

که تا  کرد ریچنان اشکم را سراز تیعجز و خشمم که در نها ای زبودیخشک و ت

 .تونستم دو کلمه حرف بزنم یآخر شب که همه بخوابند نم

 !ترالن تورو خدا حرف بزن-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٨٧ 

آورده بود ، به سمتش  رونیپتو سرش را ب ریخفه توکا که از ز یتعجب از صدا با

 . دمیچرخ

 ؟یداریتو هنوز ب-

 .چند رگه و کلفت خودم تعجب کردم یصدا از

 من بخوابم؟کنه و  هیگر یها یخواهرم ها شهیمگه م-

 .آب بخورم وانیل هی رمیم-

 یب نیکنم و ا دایداستان پ کیکردم  یخودمو به آشپزخونه رسوندم و سع عیسر

برگشتم، سِر جاش نشسته بود و  یوقت...ام را رفع و رجوع کنم یمالحظه گر

 .مغموم گردنش را کج کرده بود

امروز :( نه ، شروع کردم ایکنه  یحرفامو باور م نکهینشستم و مردد از ا کنارش

کنند ،  یشرکت م یخصوص مهین یکه توکالسها ییاز بچه ها یکیتو موسسه با 

اونکالس ،  یاز دخترها یکیهاست که به عشق  هیاز اون بچه خرما...حرفم شد

 یدختره از همه جا ب...و با همون دختره برداشته یخصوص مهیتمام درسهاشو ن

 یحس کردم داره برا شیچند روز پ..استخبره اما پسره از اون هفت خطه

کرد که بتونه دم خونه ش  یم بشیکنه و داشت تعق یم جادیدختره مزاحمت ا

امروز پدرش ...پسره رو گرفتم و حالشو جا اوردم یو جلو دمید..هم پالس بشه

زنگ زد به من و منو کشوند  ریمد یاومده بود موسسه ، منم کالس نداشتم ول

 یب..کننده ریقلمبه و تحق یحرفها..از دهنش دراومد بارم کرد یهر چ اروی...اونجا

خودش بود به من  قیال یخالصه هر چ دیمن و امثال منو به رخم کش یپول
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آخر هم به اجبار و  ارمیبازم نتوستم حالشو جا ب یمنم جواب دادم ول...گفت

پولداره رو از  ارویاون  یلیلقمه چرب و چ ومدیدلش نم کهموسسه  ریمد دیتهد

زد  شمیآت شتریکه ب یزیاون چ...و....و  امیدست بده ، مجبور شدم کوتاه ب

 .......)م از اون پدر و پسر بود یعذرخواه

اعصاب خورد کن بود که دوباره  نقدریداستانو از کجا دراوردم اما ا نیا دمینفهم

لرزونم را  یداشت پنهون کنه ، دستها یکه سع یتوکا با خشم. شد ریاشکم سراز

 یگ ینم شهیتو خودت مگه هم...زمیاشکال نداره عز:( گفت ییگرفت و با دلجو

حرف خوردن و  یعنی...دنیاعصابت کش یرو یزره فوالد هی یعنیکار کردن  رونیب

و  ریاز همون ت یکی نمیخب ا...نطورندیهمه هم یگ یمگه نم....مقاوم بودن

اون  یگور بابا..نداره هیگر نهمهیا گهید...اعصاب خورد کن بوده و تمام  یترکشها

 هاشونویباز یعوض نیخوان ضربه ا یجا م هیاونها هم !..شیو پسر عوض اروی

 ...)بخورند

که  یجامعه ا ینام و نشون بودن تو یو ب یپول ینداشت؟؟؟ ب....نداشت اشکال

 همه گرگ شد ه بودند ، اشکال نداشت؟

حاال تو هم به خاطر کارت مجبور ...!بیکه نشد ع یپول یب...ما هم بزرگه یخدا-

فکر کن از گوسفند ! که  ستین یالی، خ یکن یکچل چلمن عذرخواه هیاز  یشد

 !نتی، به ا یکرد یعذرخواه
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و فهم و شعورش خنده م  یاز لودگ. همزمان با خنده به پشتش اشاره کرد و

 با تمام توانم ازش محافظت خواستیجواهر بود که دلم م کهیت کی....گرفت

 .گلوم را بچسبه خیباعث شد دوباره بغض ب نیهم...اما نا توان بودم....کنم

 گناهشو شستم؟؟؟ ایکچل بود؟  ارویحاال -

زده ، شده بود و هنوز داشت  مهیکه پشت چشمهام خ یغصه ا یایدر متوجه

 .کرد یم یلودگ

 !و خوشگل بوده از اون دلت سوخته پینکنه خوش ت یوا-

 ....بسه توکا-

 یدیفهم ینکنه چشمت گرفته بودتش و وقت...همون پسره منظورمه ..نکنه طرف-

 نه؟یا هیهان ؟ قض!!! یدر کاره خونت جوش اومده و داغ کرد گهید فهیضع هی یپا

 ...من طاقتشو دارم...به من بگو

سرم روشن و  یآالرم تو کی....تونستم لبخند بزنم ینم گهیکردم د یم یکار هر

 یکاتو....شدیخاموش م

 دهیتازه فهم! کم خالف هیو با کماالت من و حامد بد دل و شکاک و  مهربون

!  کر کننده ِغیوباز آالرم ج....شهیوبازداشتگاه م یکالنتر ریپاش گ یبودم که گاه

 محال ..شدند یجا جمع نم هیحامد با توکا ...نه..نه

برداشته بود ، خانم دکتر  زیخ یپزشک یمن که برا یخانم کوچولو....محال...بود

هرگز  اهیو س دیسف....شد ینم یکیو درخشان فردا هرگز با حامد  تیبا مسئول
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خواستم از  یانگار م.گوشم گذاشتم یناخوداگاه دستهامو رو!....شدند یجمع نم

 .راحت شوم یدست اون آالرم درون

 ؟یعنیشد؟ حرفام مغزتو خورد؟ ساکت شم  یچ-

 کیرو تار ندهیکه آ هیپول یاز همه بدتر ب! یپول یب:( فتمشدم و ناخوداگاه گ بلند

 بیکه عج یو به سمت همون بافت قهوه ا....) بمونه ینجوریذارم ا ینم...کنه یم

 .دمیمن شده بود ، رفتم و به تن کش یزندگ یروزها نیهمرنگ ا

 کجا؟-

 ...بخواب...بخورم ییهوا هی اطیرم تو ح یم-

بانک  ینکنه بر....که نگران شدم یراجع به پول حرف زد یجور هی هو؟یشد  یچ-

 !به بانک خفاش شب خفتت کنه دهیترسم نرس یم روقتهید..؟؟ینصفه شب یبزن

کم  هیکنه  یدرد م...توکا سرم داغه:( لبخند گفتم یتکون دادم و بدون ذره ا یسر

 خنک حالمو جا یهوا

نترس ...هم تو رختخوابم گهیربع د هی..اطیتو ح نمییپا نیبخواب منم هم...ارهیم

و همزمان ) هم پول بردارم بمیکنم از تو ج یوقت نم یچیربعه بانک که ه هی

 بمیتو ج نیبب یعنیکه . دمیکش رونیرا ب بمیکردم و آستر ج بمیدستهامو تو ج

 .فتادا رونیب بمیاز ج یکه ناگهان کارت!  ستیهم پول ن

:( و زمزمه وار گفت دیتکون داد و دراز کش یکه انگار قانع شده بود ، سر توکا

 و به ) ایزود اومد! منتظرما 
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 یکه فکر م یکارت دنیپتو کرد و متوجه بهت من از د ریسرش را ز شهیهم عادت

دو زانو زدم . انداخته بودم ، نشد بمیانداخته ام و در واقع به ج ابونیکردم تو خ

جون چراغ خواب درست مثل اتاق ، نور کم  یکیتو تار...نشستم نیزم یو رو

نام  یدرست رو...بود نشستهستاره صحنه  یتئاتر رو کیتار یپروژکتور صحنه ها

 !انیخسرو ک یدادگستر کی هیلپایو تلفن وک

 میروبرو انیانگار خود ک...به کارت زل زدم یکارت را برداشتم و لحظات دیترد با

 اتیخصوص نیتر یجزئ یصورتش و حت یتونستم تک تک اعضا یم...جان گرفت

هر  ای ینقره ا ای لیاست ای ینیپالت نگیاون ر یحت...ارمیب ادیاش را به  یظاهر

 .اش جا خوش کرده بود حلقهانگشت  ی، تو کیو ساده اما ش کیکه بار!!! یکوفت

 دیشده ، بع یبازساز ریوضوح تصو نهمهیتوجه به اطرافم ا یاز من ب!!! یدقت چه

 .بود

به سمت  اطیح یبه جا....را برداشتم لمیموبا یانداختم و گوش بمیج یرا تو کارت

را مرتکب  یخالفکار که کار اشتباه یآشپزخونه رفتم و در رابستم ومثل بچه ها

 یبهخودم ثابت م دیبا..االن موقع ش بود...شوند ، نفسم به شماره افتاد یم

 دیبا...ده امتوکا انجام دا یتخوشبخ یکردم که واقعا هر چه در توان دارم برا

گذاشتم حامد با زمزمه  ینم...گرفتم یرا م یاهیو س یدیشدن سف یکی یجلو

کم کم عالقه و دل بکر و روح دست نخورده توکا را به سمت خودش بکشه  شیها

هر ...میشد یدور م دیبا میشد یجدا م دیبا...تر بشه دهیچیومشکل صد برابر پ

حرفها دل پر آشوب  نیا..تر شد یعیضربان قلبم طب تمیکم کم ر!...چهزودتر بهتر
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فرشته نگاه  هیو اون پنجاه تومن به چشم  انیبه ک....کرد یو مرددم را آروم تر م

خونه جدا کنه و  نیتونست سرنوشت توکا را از سرنوشت افراد ا یکردم که م یم

شماره توجه به ساعت ،  یو مطمئن و ب دیترد یب...من بود زهیانگ نیمهمتر نیا

 .کارت ، نوشته شده بود گرفتم یراکه با خودکار کنار شماره ثابت ِرو یلیموبا

 د؟ییبله بفرما-

و سرد  خی یلیصاحب اون کارت خ...منو به شک انداخت یگرمش لحظه ا یصدا

 ...گرم و  یصدا نیبود و ا

 ...فکر کنم اشتباه گرفتم-

زودتر از  یلیخ:( سرد گفت یگرم با لحن یخواستم قطع کنم که همون صدا و

 . و سکوت کرد....) منتظر تماست بودم نیا

ضربان قلبم اوج . انگار اشتباه کرده بودم یاشتباه نگرفته بودم ول.بود  خودش

که خودش زنگ  دینکش هیبه ثان.تماسو قطع کردم عیشدم و سر مونیپش.گرفت

نه آشپزخونه، بالفاصله توکا رو بکشو نکهینبود و از ترس ا لنتیرو سا میگوش. ...زد

نه  کهیام را فشردم طور یمیدق لیموبا دیبا تمام قدرتم دکمه قرمز صفحه کل

نفس  میبا خاموش شدن گوش. خاموش کرد مویتنها تماسو قطع کرد که کال گوش

 یام حس م قهیشق یرا رو زعرقیر یحاال قطره ها....حبس شده ام رها شد

 خیکه خطر از ب ییثل آدمهاگرفته بود و م یتند تمینفسم ر. کردم

کردند ، تنم از ترس اگر ها و  یگوششونگذشته بود و تازه عمق فاجعه را درک م
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اون بافت بدرنگ را از تنم کندم و کف  اریاخت یب...عرق شده بود  سیها ، خ دیشا

 .رهیکنه و آروم بگ یکاوریواجازه دادم قلبم ر دمیآشپزخونه دراز کش

 ؟یینجایتو ا-

 .وحشت زده توکا مثل برق گرفته ها نشستم یصدا از

 شده توکا؟ یچ-

 .کرد یهم داشت با تعجب نگاهم م هنوز

 ؟یزیچ یکوفت ییپتو یسرما ؟ بدون لحاف نیتو ا ؟یدیخواب نجایتمام شبو ا-

گرد و  یو با تعجب به چشمها... به بدنم دادم یکش و قوس!! شب؟؟؟ تمام

 .شدم رهیتوکا خ یعصب

 ؟ینکرد خی-

 . بودم دهیعرق بود انگار کنار تنور خواب سیتمام تنم خ خ؟؟ی

 ....خوابم برد یک دمینفهم...خواستم بخوابم  ینم..نه-

چشم و ) کجا؟؟:( با تعجب گفتم...) رمیدارم م:( کرد و گفت یحرص پوف با

 ینم گهیمنم د یخوابتو ازم جدا کرد یحاال که جا:(حواله م کرد و گفت ییابرو

محضر سر  گهیکنم قرار ما سه روز د یِخفتو تحمل کنم و دارم ترکت م نیتونم ا

کنما،  یدارم ولت م:( کرد فهچرخوند و اضا مینگاه پر تمسخرش را رو!!!!...) کوچه

پس مجبورم برنامه رو عوض کنم و برم !!..ستین التمیخ نیع نکهیمثل ا

ون سنگک داغ ن هی!  میقد یمرد هم مردها!..میصبحونه هم نخواست....مدرسه
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گفت و به سمت در  یشیو با ناز و ادا ا) واال! گذاشتن یسفره مون م یحداقل تو

 .دیچرخ

 !دیلیتعط یاما امروز که گفت-

!! ها شهیگن دروغگو کم حافظه م یخاک به سرم م یوا:( برگشت و گفت دوباره

 !)یبا دوست پسرم قرار داشتم رو شد وااااا

 یواقعا دار!...ا هفت جد و آباد دوست پسرتب یتو غلط کرد:( و گفتم دمیخند

 )مدرسه؟ یریم

 راتیاز تعم یبهمون گفتند کالس ما به علت پاره ا روزید....آره بابا-

 دمید یول...ما هم از خدا خواسته..هنگ کرده بود اتورشیماد اتوریراد...لهیتعط

اون  یاز عزا یدل هیکتابخونه و  میکه بر تهیموقع نیبهتر میحاال که کالس ندار

از اون ....رمان عاشقونه مثال هی....ها  یدرس ریاز اون غ...میاریکتاب متابها در ب

نه از اونا که پسره خالفه و دختره ! عاشقونه ها که پسره پرنسه و دختره کوزت

 !...یساده و پروانه ا

موکت  یکه هنوز وسط آشپزخونه رو یبه سمتم اومد و دوزانو کنار من دوباره

بازم  ومدیحامد م یصدا یصبح زود:( ه بودم ، نشست و آهسته گفتنشست

 میگفتم بر...دلم به حال هاله سوخت...کرد یو هاله بحث م ییداشت با زندا

مجبور باشه  هاله نکهیبهتره تا ا میبزن خی یکالس یاز سرما و ب اطیمدرسه کنج ح

 ...)سرخرو تا شب تحمل کنه نیا

 )بود؟ یگفتن؟ موضوع چ یم یچ:( دمیپرس اریاخت یب
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 ییکنه که چرا زندا یکله داره از صبح هوار هوار م هی..باشه؟ یخواست یم یچ-

من چه مرگمه  دیدون یگه همتون م یهم م یه..زنه ؟ یباال نم نیبراش آست

 ....دیایبرام سوسه م یول

 زن گرفتن افتاده؟؟؟ ادیکله صبح -

 !)شده یبه حال یحال دهید یزیچ یحتما خواب:( زد و گفت یا ثانهیخب لبخند

 !کم عفت کالم هی...کم  هیتوکا؟؟ مودب باش -

 ...نگفتم یزیچ!...نیشده هم ییهوا گه،ید دهید ایگفتم حتما رو-

 یره غر م یراه م....صبح و غروب نداره که..کار هر روزشه:( بلند شد و گفت بعد

 ده به همه  یم ریگ..زنه

گفت  یم ییبه زندا دمیدوبارم شن یکی....شتریهاله بدبخت از همه ب نیبه ا.. زیچ

اگه خودش نره جلو مجبوره خودش دست به کار بشه و دست همه را بذاره تو 

به  یآخه خره ک....ما یباال جا ارهیخواد عروسش را ب یگفت م یم...پوست گردو

 !)دل خجسته و شکاکت نیده با ا یتو زن م

 !تر غیبلندتر و ج ییبا صدا..شد شروع شبیدوباره همون آالرم د..بد شد حالم

 ....یبا یبا..گهیمن برم د-

فکر ...نییدوش گرفتم و رفتم پا..با عجله بلند شدم ...تکون دادم و توکا رفت یسر

 .اما هنوز خونه بود...کردم حامد هم رفته یم

 ریصبح به خ-
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که  یحوصله بود یب نقدریا شبی؟ د یبهتر شد...ریصبحت به خ زمیسالم عز-

 ؟یاالن بهتر...و مزاحمت نشم یباال گفتم بذارم تو حال خودت باش یرفت یوقت

 یبه حامد که روبرو ی، چشم غره ا ییزندا متیتوجه به مال یب ناخوداگاه

 .نشسته بود و به ما زل زده بود ، رفتم ونیتلوز

 یبرا ینطوریباشه که ا تیبزرگ حال کیحداقل کوچ! یستیسالم کردن که بلد ن-

 !یبزرگت چشم درشت نکن

صبح ...سالم ری، صبح به خ رانیا رینگاه ازم گرفت و زل زد به برنامه صبح به خ و

 کیتمام کانالها شده بود .. الحمدا..ییزایچ نیهمچ هیدونم  یتهران ، نم ریبه خ

همه با ...داشتند رهیغ رویشکل ، همه صبحها برنامه زنده صبح به خ کیدست و 

 یمذهب یساعت برنامه ها کیسر  مو همه با ه یرنامه پزشکساعت ب کیهم سر 

گرفته  یحساب هایکار و بار مجر..قبالز اذان و اخبار و برنامه زنده عصر داشتند

 .کردند یفرمت متحدشون را حفظ م یو خالصه تا آخر شب همگ...بود

 یمدت! از فکرش هم عقم گرفت...رمیخواست خرخره ش را به دندون بگ یم دلم

 ...میدیکش یهم خط و نشون م یو رو در رو برا انیع گهیبود د

رو سرت هوار هوار که  ینداز یچرا کله صبح صداتو م تهیحال زایچ یلیتو که خ-

 خوام یمن زن م

بود را بگذارم کنار و نظر مثبت  ایخواست هرچه آبرو و ح یزد که دلم م یپوزخند

 ...هجده توکا رو بهش منتقل کنم
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کنه و بعد  یخال نجارویا دیبا ایبشنوه که !...بشنوه بشنوه دیکه با یاون نکهیا یبرا-

و کم کم دل خواهرشو  ادیکوتاه ب ای شیمدت مفت خوردن بره دنبال زندگ هیاز 

 ....نرم کنه تا بتونم مردونه پا بذارم جلو

 ارمیتونم دو سوته دلشو بدست ب یکه م یدون یم:( با حرص اضافه کرد بعد

 یجون من یشونزده هفده ساله با دوتا قربون و صدقه و عشق من یدخترها

هم خر  نقدریا...ستمینامرد ن نقدریاما من ا...بازن یدلشونو م! خفته یبایز

 یتمام عمرم م یمن اونو برا یدو ماهه ول ایعشق و عاشق نیچون عمر ا...ستمین

 ) ؟..تهیحال....خوام

 نقدریا...پرده حرف نزده بود یب و یستیرودربا یو ب میمستق نقدریا چوقتیه

توکاست و  ِیاالن شب عروس نیانگار هم..روشن حرف زد که حالم منقلب شد

 .فتمیدستم را به سمت در گرفتم تا ن. کنم یدارم دامادو به سمت حجله بدرقه م

 !پسر ینینب ریمادر؟ خ یترالن خوب-

َدَوران  نیا چشمهامو بستم تا یلحظات. غرولند کنان به سمتم اومد ییزندا

که چه حامد دردسر باشه  دمیوحشتناک تموم بشه و در همون چند لحظه فهم

، چه  ارهیچه ن ارهیچه نباشه ، چه عزمشو جمع کنه و دل توکا رو بدست ب

، چه آدم  هچشمش دنبال توکا بمونه و بعدها خراب شه سرمون چه نمونه و نش

مرام  یباشه و چه نباشه ، چهمرد باشه و مردونه رفتار کنه و چه نامرد و ب یحساب

حس  کی نیا...شونه هاش بگذارم ینعش توکارو رو ستمیهرگز هرگز حاضر ن! 

 چیکه ه یمنطق اما محکم و قو یو ب یو برهان کامال حس لیدل کی...بود یدل
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 میهمون لحظه تصم...امیکوتاه ب موضع نیتونستم از ا ینم یمنطق چیجورو با ه

 . را گرفتم یینها

 .خندون حامد نگاه کردم یچشمها یو برنده تو زیباز کردم و ت چشمهامو

 ...سایوا یزن یکه م یحرف یبار مرد باش و پا هی-

 .به دهانم چشم دوخته بود یکنجکاو با

 یفتیاگه راه ب ینامرد عالم مون،یسراغ زندگ میو رفت میکرد یاگه ما باال را خال-

  ینم..کات..کات...دنبالمون

 فهم ؟  ریش...متیدور و برمون ببن گهید میخوا

 .این یالک یمعنا که قوپ نیزد به ا یپوزخند

و به سمتش ) نه؟ ای یحرفت هست ینامرد؟ پا ای یمرد:( همون جسارت گفتم با

 !بزن قدش یاگه مرد یعنی. رفتم و دستم را دراز کردم

زد و همانطور که  یرد و بعد دوباره پوزخندصورتم را کنکاش ک یبهت مدت با

 !)یو فالن فندق یشکم خال:( فشرد ، گفت یم مانیدستم را به نشانه عهد و پ

از اتاق زدم  ییتوجه به زندا یو ب دمیکش رونیرا به سرعت از دستش ب دستم

را  فمیکلفت را به تن کردم و ک یرفتم باال و همون قهوه ا کراستیو  رونیب

پارک ....مدرسه توکا نشستم یپارک روبرو کمتین یرو....رونیبرداشتم و زدم ب

 یرا تو لمیموبا. نداشت یخندون ، جنبنده ا رمردیخلوت بود و به جز چند تا پ

 ....شماره را گرفتم نیو آخر. دستم گرفتم و روشنش کردم

 ...به به-
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تماس  شنهادتونیبابت اون پ:( را قورت دادم و به زحمت گفتم میگلو آب

که اون چطور منو در  ارمیخودم ن یکردم به رو یم یسع کهیو در حال....) گرفتم

کارتتون را  روزیهستم که د یهمون:( شناخته ، اضافه کردم شبیتماس د نیاول

 ....)هیکل دیخر یبرا....

درخواست ِ  نیکه ا دیبود یشما تنها کس یعنی...بله سرکار خانوم به جا آوردم-

 .... شنهادویبا پ توام

انتخاب :( دمیحرفهاش ، پرس یباق دنیحوصله از شن یرا قطع کردم و ب حرفش

توانستم  یهم م دهیند یخنده بلندش که حت یاز صدا) داشت؟ یخاص لیمن دل

 .و متعجب شدم یتمسخر را ازش بشنوم، عصب یرگه رگه ها

 !از تخم و ترکه ش ای هیاضیخوِد ر ای تونیلیبندم رشته تحص یشرط م-

 .کرد یم تمیکرد ، به شدت اذ یکه استفاده م یحرف زدنش و کلمات مدل

 !....دنبال چراها ! یاهل منطق و برهان یلیمعلومه خ...؟یساکت-

 .کنم یکرد و منم فرصت کردم نفس قورت داده شده از حرصم را خال سکوت

 یو زمان یمکان تیموقع هیهر دومون در ....تصادف بود هیانتخاب شما صرفا -

 یو اتفاق لیدل یو شما احتماال ب هیکل دیمن به دنبال خر...میواحد قرار گرفت

 یکه تن و بدن سالم دمیرس جهینت نیظاهرتون به ا یاز رو...دیاونجا بود

! و اندام مناسب دقد بلن! و خوشرنگ کدستیشفاف و پوست  یچشمها...دیدار

 یناخن انگشتها!..یعیلخت با رنگ طب یموها! نیوز یراه رفتن موزون و قدمها

و ...تن و بدن سالم یعنینگاه  کیهمه در...کدستیو  زیتم..دستتون مرتب و منظم
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 ناگریمونه سنتون که طبق قوان یاحتماال مجرد و فقط م یعنیانگشت بدون حلقه 

و پنج باشه که تونستم  ستیب یحتما باال دی، با هدختر مجرد باش هیاهدا کننده 

شد که  نیا... دیستیکمتر هم ن دیوپنج نباش ستیب یبزنم اگه باال نیتخم

خواستم بخت موکلم را امتحان کنم و همانطور که قبال هم گفتم ظاهرتون 

 ریو فروش چرب و دندون گ دیخر کیو  دیداد از قشر کم درامد هست ینشون م

 ...ارهیهر دو طرف به وجود ب یدو سرُبرد برا معامله هیتونست  یم

دلم ....و تنگ شده بود زیاز تعجب باز مونده بود اما چشمهام از خشم ر دهانم

کنم  دایگزنده اش پ یو درخور حرفها یجواب درست وحساب کیخواست  یم

 ....بود یاز جواب خال نمیآست شهیکه هم فیاما ح..

 که؟ تجرد و سنتون را اشتباه نگفتم که؟ فتادیکه از قلم ن یزیچ...ه؟ینظرتون چ-

 ! یجواب یاز ب..کردم  وتسک

تا  دیبد شیآزما یسر کی دیبا....مینیرا بب گریهمد یفکر کنم بهتره حضور-

 ....ر؟یخ ایمعامله قابل انجام شدن هست  نیمعلوم شه اصال ا

کردم که  یدر دل دعا م...ییاز سر تنها.بود یاز سر بدبخت نباریا! سکوت بازهم

از خود متشکر  حیمعامله جور شود و در ظاهر اخم گره زده بودم که مردک قب

 !دوزه یبره و م یخودش م یچه برا! مرفه

 .داره یمعامله بستگ نیتوکا به ا ندهیدونست که آ یته دلم م اما

 هیرفتم و داغ  یبرس رید...کنم یکه برات اس ام اس م یبه آدرس ایساعت سه ب-

 !دلت یمونه رو یممعامله تپل 
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 !ریو پر از تحق یخداحافظ یسالم ب یب! یچه مکالمه ا...را قطع کرد یگوش و

 ریمحکم که کف دستم ت نقدریا...قدرتم تیدستم فشار دادم با نها یرا تو یگوش

 یتو زشیت یبا پرها نتونیتوپ بدم کی....را رها کردم یو ناخوداگاه گوش دیکش

فقط .درد داشت...ارمیتونستم قورتش بدم نه باال ب ینه م..کرده بود ریگ میگلو

 .کرد یدرد داشت و راه نفسم را تنگ م

 ...برداشتم نیزم یرا از رو یشدم و گوش خم

شماره رند اما به  کی....افتاد انیروشن خاموش شد و شماره ک میگوش صفحه

م شده عدد شروع شده با صفر و خت ازدهیاز نگاه کردن به اون ...! شدت تهوع آور

زن باردار  هیشکل و از همه مهتر دو تا صفر وسط کار، مثل  کیبه صفر با اعداد 

حس  کی....شناختم یم اام دمیفهم یحالم را نم...خواست یدلم عق زدن م

 !و پر از خشم یسرخوردگ

 یحداقل دو ساعت زمان م...درست اون طرف شهر بود...آدرس نگاه کردم به

 ....شاپ بود یکاف کیدرس ظاهرا که آ...خواست تا برسم

تا  ادهیحاال قدم زنان و پ نیتونستم از هم یم.....را رها کردم و بلند شدم نفسم

روشن خاموش  میدوباره صفحه گوش....اون سر شهر گز کنم و راس ساعت برسم

 !از همون ُرند مزخزف گهید امیپ کی. شد

 شگاهیآزما میبر میتون ی، م یاالن آماده ا نیو هم یکارینظرم عوض شد اگه ب" 

 ! "فتهیکارمون جلو م..

 ! فتهیچه بهتر که کارمون جلو ب...حوصله یبودم و ب کاریب
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 )و ساعت؟ شگاه؟یآدرس آزما:( نوشتم

 ؟ییکجا-

 )ام؟یکجا ب:( نوشتم

 .با اکراه دکمه را فشار دادم و تماس برقرار شد. زنگ خورد میگوش

 ینطوریا..دنبالت امیب ییبگو کجا...از قرارهام کنسل شده و االن وقتم آزاده یکی-

 یفرمها.. یفرم هم پر کن یسر کی دیضمنا با.. میرس یزودتر به کارهامون م

 نیتو ماش یتون یم...همشون همراهمه....رهیو غ رهیو غ یو مددکار یمارستانیب

 ....یپر کن

انتظار داشتم به خاطر . ، آدرس دادم شتریچند برابر ب یکردم و با اکراه یپوف

همون ..چه خوب:( بر خالف انتظارم گفت یکنه ول ریینظرش تغ ریمس یدور

 ) ....اونجام گهید قهیهستم ده دق یکینزد

و رفتن نزد  هیاول یشهایو دادن ازما شگاهیپر کردن فرمها و رفتن به ازما از

 رفت و  نیمتخصص و تمام ا

 انیک بیو آرامش عج یکه به ذهنم مونده ، خونسرد یزی، تنها چ برگشتها

رفت و  شتریب..بوده یحیداشت که انتخاب من انتخاب صح مانیانگار ا..بود

 یم یکه حضورم ضرور یداد مگر موارد یانجام م ییامدها را خودش به تنها

سازگار  گریدبا هم یا یهر دو طرفمون به طرز باورنکردن شاتیآزما جینتا...شد

 یآدم یبرد و برا یم شیپ یو صبر و با نظم خاص تیام کارها را با دراتم..بود

سخت و خسته کننده  یام چندان منظمنبودم کم یشخص یمثل من که در زندگ
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کرد که به خواست موکلش اصال  یم یزیبرنامه ر یبود و از همه مهمتر طور

و انتظارات طول  اسماتمر نیدونم چقدر ا ینم.....را فاش نکند  تشیهو

به خودم اومدم طبققرارمون بهم اعتماد کرده و قبل از عمل ،چک  یوقت...دیکش

 کی انیمونده بود که ک یشده بود و دو روز به روز عمل باق ختهیحسابم ر یتو

 ...داد  بیرا ترت گهیمالقات د

 د؟یدار لیم یچ-

ارسون چرخوند به سمت گ یچهره درهمم م یبود رو یقیرا که دقا نگاهش

بعد از ....زحمت سوپ مخصوصتون یاستارتر ب یبرا:( حوصله گفت یگرفت و ب

 .و محترمانه ردش کرد...) میریگ یم میاون تصم

 چته؟-

 ....نگرانم-

 ؟یترس یم-

 کنم یعمرم را ناقص زندگ ینترسم؟ قراره باق-

داد و دوباره رصد کردن  هیتک شیصندل یبه پشت نهیدست به س.نزد  یحرف

 .صورتم را از سر گرفت

 سردته؟-

 نه-

 !یرنگ و رو شد یب نقدریپس چرا ا-
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پر سروصدا و خندون دختر  پیتکون دادم و نگاهم را به سمت اک نیبه طرف یسر

 یتحمل نگاه ها نکاریکردم با ا یاونطرف تر کشوندم و سع زیسه تا م یپسرها

 .نتر کنمخودم آسو یرا برا نشیو سنگ قیدق

 شونهیکیتولد -

 کرد یکه داشت همون طرف را نگاه م دیچرخ انیدوباره به سمت ک نگاهم

 شما؟ شونیشناس یم-

 ...نه-

 پس تولد؟-

 نمیب یم زیتولد را وسط م کیدارم اون ک ستمیکور که ن-

از اون به خاطر سوال  شتریم حرصم گرفت و ب یدقت یو ب یتوجه یخودم و ب از

 !شدم یو کور م شعوریب تینها یب یگاه! احمقانه ام

 باشه؟ یامر..سوپتون دییبفرما-

 .رفت دهیتکون داد و مرد بلند قد فرم پوش یسر انیک

 !یکن ینم دایپ یخوشمزگ نیبه ا ریتهران سوپ ش یجا چیه-

) مگه؟ دیخورد ریاز همه جاش ش:( گهیفکر د یسوال احمقانه و ب کیهم  باز

ساکت  یلحظه ا یپر سرو صدا هم برا پیکه اون اک دیبلند خند یچنان با صدا

 .شدند و به سمتمون برگشتند
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اون هم مقابل !!بود یناقص و مزخرف یچه جمله بند نیا!! حرف زدم!! احمق من

فرو کردم و  فمیک یممکن ،تو یریانعطاف پذ تیسرم را با نها! مرد جوون کی

 !م مشغولم یگوش یخبر به جستجو یو ب لکسیمثال ر

 رو؟ یگوش نیکجا گذاشتم ا-

صورتم ...ام یو عاد لکسیتونستم وانمود کنم ر ینم گهید!! خنده دوم کیشل و

 ..که گرد شده بود به مرد مقابلم زل زدم ییگر گرفت و با چشمها

 ....)تهران غذا خوردم  یرستورانها شتریتو ب یول...نه:( گرفت و گفت ینفس

 .را تو حلقم فرو کردم ریقاشق از سوپ ش نیتکون دادم و اول یعجله سر با

 !داغه-

گذشته ،  قهیچند دق نیو من با تمام وقار به جا مانده ام در عرض ا! ...گفت  رید

لقمه سوزاننده داخل دهانم را فرو  یمضاعف یکردم بدون دلقک باز یسع

 ....بدهم

 !یکم رنگ گرفت هیحداقل ..خوب شد...؟یسوخت-

 .لقمه صورتم را قرمز کرده کیت همون کردم حرار یهم حس م خودم

 .تا سوزش لب و دهنم برطرف بشه دیطول کش یکم

 افتاده؟  یاتفاق-

 نه ، چطور؟ -

 قرار ؟ نیو ا نجایا-

 بذارم ونیهست که فکر کردم بهتره باهات در م یمطلب....آهان-
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بار بود که  نیاول نیچند هفته گذشته ا نیدر ا دیشا. شدم رهیبه او خ یکنجکاو با

انگار تا .چشمهاش توجهم را جلب کرده بود . کردم ینگاهش م رهیو خ میمستق

 !واال!!!ومدیمیبه نظرم معمول شهیهم. اونها نشده بودم ییرایحاال متوجه گ

اطالعات  تیخواسته ، از تو و زندگ شتریچند وقت ناخواسته و البته ب نیتو ا-

 نکهیا ،یکن یم یزندگ یبا چه کسان و یطیتو چه شرا نکهیا..جمع کردم یدیمف

و چه کاره ست  هیگرده ک یَدم َپر تو و خواهرت م ادیکه ز یحامد پسر مجرد

اونم به طور کامل و ..یخالصه همه چ...یایو م یریو کجاها م هیکارت چ نکهیا..

 !..مستند

درنگ بلند شوم و نگذارم ادامه  یخواست ب یشده بود که دلم م یطور نگاهش

. نه ایکرده ام  ینیب شیحرفش را بزنه اما ته دلم مطمئن نبودم که درست پ

جور نگاه  نیطاقت ا...اومد یاعصابم داشت کش م..بود داریخر کینگاهش مثل 

 .ها را نداشتم

 خب؟-

مثل پچ پچ  یآروم یشد و با صدا کمینزد شتریتر گرفت و ب نییپا یرا کم سرش

 گهید ونیلیم۵۰قبول کردنش ، مبلغ  یازت دارم که در ازا یخواسته ا:(تگف

در سکوت به چهره بهت زده من که  یبعد راست نشست و مدت....) شهیم بتینص

فکرتو :( کرد افهرا نداشته ، زل زد و بعد اض یحرف نیمعلوم بود انتظار چن

کلمه  دنیاز شن!) یعشر ریو غ یقانون رینه خالفه نه غ..ستین یکار بد...خرابنکن

 شرع بالفاصله ذهنم 
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انگار دست دلم رو بود که .شد  دهیبه سمت مسائل مثبت هجده کش ناخوداگاه

 کیرا با  یکار چند ده هزار تومن هی ایدن یآخه کجا:( بالفاصله با پوزخند گفت

 یپر ینکنه فکر کرد..ندازند یراه م یونیلیم۵۰چک 

تو ذهنت نقش  یونیلیچند ده م غهیص لیو تافته جدا بافته که تخ یهست ییایدر

 )بسته؟ هان؟

کننده کلماتش و از شرم رو شدن فکر بچه گانه ام ،  ریتحق ریتنم از تاث تمام

و  یشده در حال فروپاش سیخ یدستمال کاغذ کیحس کردم مثل ...جمع شد

 ...نازک شدنم

 !..خانوم ترالن خانوم نیبب-

 یسرک رونیاز جمع مچاله شده وجودم به ب کهیکرد طور یمنابهنگا سکوت

 زیاز دهل ریهمه جا امن بود و امان ، غ...چرا حرفش را قطع کرده نمیتا بب دمیکش

 !چپ و راست من بدبخت

 یچک به مبلغ چک اول م هیبالفاصله بعد از عمل !..خانوم ترالن خانوم نیبب-

 ......خوام که  یو از شما م...دمیم لتیتحو یدست یاگه خواست ایبه حسابت  زمیر

 یدست و دلباز نیا نهیتمام وجودم گوش شده بود که هز! سکوت دوباره

ناخواسته  یطاقتم تمام شد و با درموندگ...نبود یاما سکوتش شکستن ست؟یچ

 )کنم؟ کاریچ نیخوا یم:( گفتم یا
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اشق از ق کیتازه کرد و  ینفس.خودش هم راحت نبود یعنوان کردنش برا انگار

 ونیلیم۱۰۰ نیکه ا یدون یم:( سوپ سرد شده مقابلش به دهان گذاشت و گفت

 با ...و رو کنه ریتو و خواهرتو ز یتونه زندگ یم

چک دوم  یول یریوسط شهر بگ یخونه مستقل نقل هی یتون یاول تنها م چک

 برات  یتونه سود خوب یم

 هیرو از بابت  التیتونه خ یم..یریبانک سودشو بگ یبذار یتون یم....باشه داشته

مسائل فکر  نیبه ا چوقتینگو که ه....توکا راحت کنه یآبرومند برا زهیجه

منطق ،  یو ب لیدل یب یاجبار عرف نیدخترها به خاطر هم ینگو که گاه...ینکرد

 یدینگو که نشن..نکردند ردخواستگارهاشونو  نیبهتر هیزیبه خاطر نداشتن جه

 یسن حتما خواستگار داشت نیبهرحال تا ا...یرده باشخودتم تجربه ک دیشایحت..

هم  یخوب یپس حتما خواستگارها یهم جذاب یلیتازه خ... یستین ختیبدر...

 نیا یگفتم که بدون نارویا....تو محل کار هیدرو همسا یدانشگاه تو یتو یداشت

 ...)خودت یتوکا و حت ندهیآ یبرا شتریب...کمکته یلیچک دوم خ نیا یعنیپول 

تلخ روزگار  قتیحق نیتمام حرفهاش ع...کرد یداشت وسوسه ام م طانیش مثل

 ...ام بود ینبود ِ زندگ یکیبود  یکی

 ....یچ یبرا یشما نگفت یول-

 یجوجه م:( کرد ، گفت یبه گارسون اشاره م کهیرا قطع کرد و در حال حرفم

 .سرمان ظاهر شد ینداده بودم که گارسن باال یهنوز جواب) ؟یخور

 دو تا چلو جوجه با تمام مخلفات-
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نظرم را بخواهد  نکهیدفعه اولش نبود که بدون ا. خم کرد و رفت یسر گارسون

چند هفته رفت و امدمان  نیهم یدر ط گهیدوبار د یکی...داد یغذا سفارش م

 ینیچ هیبود که با تعلل و حاش یمهم حرف..مهم نبود.کار را کرده بود نیهم هم

 .افتاده بود ریبه تاخ

 لطفا دیرو راست حرفتون رو بزن شهیم-

از  رششیقبلش مطئن بشم که امکان پذ دیبا یلیاما بنا به دال...شهیالبته که م-

 ...هفتاد هشتاد درصده یطرف تو باال

 یتونم بزنم چه جور یحدس هم نم یکه حت یزیبا چ:( و معترض گفتم یشاک

 )موافقت کنم؟؟؟

داشته باشه تا حداقل  یکاف یکه ذهنت آمادگ یوقت یبرابهتره بمونه  دیپس شا -

 یشیکمتر شوکه م ینطوریا...یحدس بزن یبتون

بلند شدم و  یطاقت و عصب یب...کرد یم یداشت با اعصابم گرگم به هوا باز رسما

و ) بود یکاف یهمون اول...ممنون تونیپنهون شنهادیازبابت پ:( همزمان گفتم

خودم  یبه رو نکهیبدون ا.که مچ دستم را گرفت رمیفاصله بگ زیخواستم از م

ام را برطرف  یکنجکاو هبه هدف خورده و االنه ک رمیخوشحال شدم که ت ارمیب

 یام اشاره م یبا خشونت دستم را آزاد کردم و با حرکت سِر او که به صندل. کنه

 .کرد ، نشستم

 ستیب نفشار خونت خو یبرا یاریبعد از عمل حواست باشه که کمتر جوش ب-

 !کمتر هیکل هیبخصوص با 
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 :کرد و در مقابل نگاه منتظرم لب باز کرد یمکث

 اول نهارتو بخور بعدا برو یبرو ول یبر یخوا یم-

حواله اش کردم  یزیچنان نگاه تند و ت.خواست گردنش را بشکنم یدلم م یعنی

ال چند هفته اص نیمنحصر که تو ا یاز اون لبخندها. زد یزیآم طنتیکه لبخند ش

 .بودم دهیند

 ست؟ین تیهم حال یشوخ-

من چه ! افتاده  لیدرد ِ از دماغ ف یجنتلمِن مرفه ب ۀمردک عصا قورت داد آخه

 با تو دارم؟؟؟ا یا یشوخ

کامال ....نداره هیکل دیبه موکل پرونده خر یچک از حساب خودمه و ربط نیا-

 هیشخص

چشم  کلمیعضالت فکم قفل شد و تمام ه. دونم چرا ، اما بدنم منقبض شد ینم

 . شد رهیخ انیو به دهان ک

 یچاله چوله ها یول.قبول کنم  دیبشنوم که نبا دیبا یزیدونستم چ یم انگار

 از  شتریب یلیم خ یزندگ

 .ذهنم بود یُکِن تو دینبا دیبا یهنجارها

 ....هر وقت که من خواستم...یرام کار کنخوام پاره وقت ب یکه م نهیخالصه ش ا-

اما  ؟یچ یعنیهر وقت من خواستم  نکهی؟ و ا یچه جور کار دمیپرس یم دیبا

 هنوز فکم زبونم را در حصار

 .نگه داشته بود خودش
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 هیکامال قانون ستین ینگران یقبال هم گفتم جا-

 زبانم باز شد قفل

 ارزه؟ یم ونیلیکه پنجاه م هیو پاره وقت یکدوم کار قانون نیا-

از  شتریب یلیکه من حاضرم خ نهیا تیواقع یگفته باشم ول ییباال متیق دیشا-

مقدار پول  نیدر ضمن ا...رمیخوام رو بگ یکه م یا جهیکنم اما نت نهیهز نهایا

 .ستیمعقول ن ریهم غ یلیپس خ! دستمزد سه ساله 

 ...سر ِ دیلطفا بر شهیم-

 هیخوام  یم.....ا آخر جمله هامو کامل کنمحرفم نپر و بذار ت ونیپس لطفا م-

  هی ،یساعات هی،  ییروزا

صبح ، هم صحبت  دهیسپ ایشب و نصفه شب ، کله ظهر ..وقت یوقت و ب ییوقتها

با ... یکن ادداشتیحرفها و خاطراتشو  یحت ایهمراهش، کنارش و ..یمرد باش هی

 یجسم بیآس چیمرد ه نیا...اشتباه نکن ریتفس....یو مهربون متیمحبت با مال

که  هیجور طشیست اما شرایچندان هم ناتوان ن نکهیبا ا...به تو نخواهد زد یا

در واقع تو ...هم خودم کنارش هستم یگاه....پرستار مرد کنارشه هی شهیهم

اوقات تو  دیپنجاه تومن را بابت خر نیو من دارم ا...کنه یم یخونه من زندگ

زمان  طهیدر ح یاریاخت چیه گهیچک د نیبعد از قبول ا یعنی...کنم یم نهیهز

دونم  یم....خرم یم شیپ شیدارم وقتت رو ازت پ..یخودت ندار یزندگ یبند

 نیا یمن رو تیشده اما به مرور متوجه حساس زیسوال برانگ یلیبرات خ

 ...منه یآدم زندگ نیآدم بدون شک مهمتر نیا...یشیموضوع م
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 )چرا من؟:( لب زدم. ودمب فیمبهوت و بالتکل هنوز

 یفداکار نیخواهرش چن ندهیآ یکه برا یکه دختر جوون نهیا لشیدل نیساده تر-

و من اون ...تپه  یش داره م نهیس یتو عیوس یایدر هیشک  یکنه ب یرو م یبزرگ

 بیتا نص!..خواستم همون محبت، همون رحم وهمون عشق یگوهر ناب رو م

 ..اون مرد بشه

 )؟ هیاون مرد ک:( گفتم دمیشن یکه به زحمت خودم م ییصدا با

 فرض کن عموم-

 ...بعد....آهان..آ-

 ..نشده بود رمیدستگ هیهنوز قض...سر بودم هنوز

 شما ازدواج کنم؟ یبا عمو دیبا..من ..من یعنی-

کننده تر  ریهم محکم تر و غافلگ یپس ِ گردن کیزد که از  یپوزخند محکم چنان

 .بود

خوام هم صحبتش  یشما؟؟ گفتم م یخواب..؟؟یزنش بش دیگفته با یک-

پرستار  هیخودش ...شده پرستارها فیتعر فیپرستار اما نه با وظا هیمثل ..دیبش

 گم؟ یم یچ یهنوز هم نگرفت ایروشنه ...داره

 کاریچ قایفهمم دق ینم..راستش برام گنگه :( تکون دادم و گفتم یسر دیترد با

 )بکنم دیبا

که  یاز دست نداد یزیمطمئن باش چ..یفهم یبه مرور م..؟یپس قبول کرد-

 !یمعامله سود هم کرد نی، با ا چیه
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 ..من..من-

چرا؟صرفا به خاطر ...کنم یمرد اعتماد م نیچرا دارم به ا دمیفهم ینم اصال

 به  ایمختصر؟  ییهمون آشنا

ما ا!! شغلش ؟ انگار تو ناخوداگاهم نوشته شده بود وکال قابل اعتمادند خاطر

 یهم به خاطر اون نگاهها دیشا ایکرد؟؟ یراجع به همشون صدق م یعنی

 .کرد یدغدغه بهش اعتماد م یتفاوتش بود که دلم ب یسرد و ب شهیهم

پول دستمزد  نیکه ا یبهتره بدون یراست...رسونمت خونه تون یبلند شو م-

رار به ادامه حداقل سه ماه و همانطور که قبال گفتم ، حداکثر سه سال توئه ، اگه ق

کردم  دیمساله تاک نیروا...میایبا هم کنار م گهیمبلغ د هیشد مجددا سر  یهمکار

دستمزد  نیاز اساس خرابه و ا دهیذهنت جوالن م یکه تو ییفکرها یکه بدون

 یچک دوم هم بعد از عمل بهت م!.. ستین یبیغر بیسه سال دستمزد عج یبرا

ازت  یکار ، کارو رها کن مهین کهویو اعتماد که مبادا  نیتضم یتونم برا یم...دم

نشون دادن حسن  یبرا دمیم حیاما ترج...اونم سه برابر مبلغ چک...رمیسفته بگ

 ...میایبا هم کنار ب رهاکا نیبدون ا تمین

*********** 

 حالت خوبه؟ -

 ....بادمجون بم آفت نداره....که  ینیب یم...زمیآره عز-
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 کهیپاک کرد و در حال شویاشک یو هاله گوشه چشمها دیشدر آغوشم ک توکا

از  رهیاصال بم...نابرادر نیبشکنه دست ا:( ، گفت رهیتوکا را بگ یمنتظر بود جا

 )میدستش راحت ش

 .دمیرا در آغوش کش هاله

 .ادیم شیمسائل پ نیخواهر برادرها از ا نیب شهیهم...زمیعز-

 وونهیهمه خونواده ها د یعنی:( و با تعجب گفت دیکش رونیاز بغلم ب خودشو

کرور کرور خواهر برادر بهت نشون بدم که از گل  ایب!! ترالن یزن یحرفا م....!!! اند

 ! )نگفتند گهینازک تر به همد

 نقدریا....کاش...تونستم هاله را هم با خودم ببرم یکاش م.دونستم حق داره یم

تونستم درست فکر کنم ، درست حرف  ینم یبود که حت ریاخ عیوقا ریذهنم درگ

 !!بود شیسال پ صدیس سوادیب یدادنم هم به هاله مثل زنها یدلدار..بزنم

 ...توکا جون-

 کردم به هاله ، رو

دونم سخته اما  یم...من و توکا...میدور ش نجایمدت ما از ا هیقراره ...هاله جون-

 ....که هیجور هی طیشرا

 ادمیقانعش کنم که خودش به فر ییدونستم با چه کلمات و جمله ها ینم

 :دیرس

 آخه؟ دیر یفقط کجا م...دیکن یم یکار خوب....زمیعز..فهمم ترالن یم..دونم یم-

 .کردیهنوز با بهت نگاهم م توکا
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 :حاال خان دوم....مرحله افتادم جلو کی..دمیکش یآسوده ا نفس

 یجا هیبعدش ..از دوستهام بمونم و بعدش یکیراستش قراره دو سه روز منزل -

بهرحال من و توکا کم ...بهتره میمدت از جو خونه دور باش هی...میکن دایموقت پ

 ...میخونه بردار نیبار زحمتمون را از دوش ا دیکم با

 )اصال کجا؟ با کدوم پول آخه؟..یچه زحمت یوا:( اعتراض لب گشود به

 :سوم خان

با ...رمیمقدار وام بگ هیکنم تونستم  یکه توش کار م یاون موسسه ا قیاز طر-

 ...زمینگران نباش عز..میاز مشکالتمون را حل کن یلیتونم خ یهمون پول م

چرا من از !! چه با عجله:(هاله لب باز کنه ، توکا به حرف اومد نکهیقبل از ا نباریا

 یب نکردخبر نداشتم؟منو آدم حسا یجنابعال یها یریگ میو تصم اناتیجر نیا

؟ من که  میبر میخوا یبچه ست هنوز؟ اصال خونه کدوم دوستت م یگفت ای

 )کدومشون؟..شناسمیهمشون را م

 .توکا بدجور موضع گرفته بود...دیکش یم ریداشت ت سرم

 زایجور چ نیوام و خونه و ا هیهست که دارم رو قض یچند هفته ا...زمیعز نیبب-

راحت  المیصبر کردم خ نیواسه هم..کنم اما مطمئن نبودم جور بشه  یکار م

دوستم  نیدر ضمن ا...موضوع را مطرح کنم نیبشه تا بتونم ا یبشه و وام قطع

 ...یشناس یهم شما نم

منو  ندهیفکر آ...سال آخرم و کنکور دارم یفکر نکرد ؟یفکر مدرسه منو نکرد-

 ینکرد
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 ریغ نقدریبرام ا...و مخالفت توکا مواجه بشوم یریانتظار نداشتم با جبهه گ اصال

مخالفتش و  لیشد؛ دل یم نییمطلب تو ذهنم باال و پا کیمنتظره بود که تنها 

 کیبه اندازه  یمحال بود که حت یول..تونست به حامد داشته باشه یکه م یربط

 اعصابم یناخوداگاه رو یول....شهبه اون آدم مزخرف داشته با یصدم هم عالقه ا

پسره صبح تا شب رو مخ  نیا ینیب ینم:( زدم ادیدرنگ سرش فر یرژه رفت و ب

به ذهنت فشار ..گه  یبهمون م ایور یچه در یشنو ینم ی؟ کر.رهیهممون راه م

 ای یاحمق....کجا بودم و چرا بودم شبیکه من د ارمیب ادتی ادینم ادتیاگه .. اریب

تونست منو  یکه تو سر من خورد م یحماقت؟ اون گلدون به یخودت را زد

 ییجا یتون یتو م...باشه نیبدتر از ا تمیتونست وضع یم!..یاتفاق یلیخ..بکشه

 ....)تونم یمن نم ؟؟؟یتون یم ؟؟یندار یجان تیکه امن یکن یزندگ

که  یحالمو بد کرده بود که تمام اون عذاب نقدریتوکا ا یریسرم و جبهه گ درد

 .چشمم جون گرفت یجلو یو قرار بود بکشم به آن دمیکش ونیلیصد م نیا یبرا

خودشو به باال رسوند و تو همون چهارچوب  مهیسراس ییداد من زندا یصدا از

 .شد رهیروبروش خ شیدر به نما

تمام فکر و ذکر ...برعکس ستم؟؟؟یمن به فکر درس و دانشگاه تو ن یکن یفکر م-

 ...که دارم هیخواهر گانهیمن 

که دکتر کامروا  یاگه اون مزخرفات نکهیا...شکست میگلو خیب یبغض بد ناگهان

 یاصال کس..دونه خواهر را هم ندارم کی نیگفته باشه صحت داشته باشه من هم
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 نیزم یشدم و رو یو مثل بادکنک سوزن خورده ، خال دیبغضم ترک...را ندارم

 .دوزانو نشستم

 

ساخته و منتشر  )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

 شده است

 

روشنش دوختم و  یهارا به چشم سمینگاه خ. الغر توکا دورم حلقه شد یدستها

چرا ...رنگش ُسر دادم ییمجعد و خوش فرم طال یبعد نگاهم را به سمت موها

توکا  دیمن با پوست سف یموضوع توجه نکرده بودم که پوست گندم نیتاحاال به ا

آفتاب خورده و تاب  رمن با اون گندم زا ییلخت و خرما ینداره، موها یتیسنخ

 ! نداره یروشن اون شباهت یلیخ یعسل یمن با چشمها یشیم یدار، چشمها

 لیدل کی من خودش آبستن  ِلیدل یب...زار زدم لیدل یو ب دیدوباره ترک بغضم

مساله  ریدرگ نقدریو ا.کردم یوقفه انکارش م یبزرگ و وحشتناک بود که ب

فرداها  یفرستادمش و برا یذهنم م یبه پستو شتریو ب شتریحامد بودم که ب

 .کردم یپس اندازش م

به خدا ....توروخدا بسه....خوام یمعذرت م...ترالن غلط کردم...عمرم..زمیعز-

 ...شدم ریغافلگ

منتظرم  نیدوسر تو ماش وید...کردم یرا هر چه زودتر جمع م شینما نیا دیبا

 .بود
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 ستیقرار ن...نگران مدرسه نباش....کم دلم پر بود هی..ستیتوکا جون مهم ن-

 نیهم ارتتیکه ب رمیگ یم سیبرات سرو میهر جا ساکن شد...یمدرسه نر

 ...تخت التیخ..مدرسه و برت گردونه

زانوهاش نشسته  یکنار چهارچوب در رو ونیگر یبا چشمها ییزندا..شدم بلند

کردم بخندم و  یکردم سع یم نیف نیهنوز ف کهیبه طرفش رفتم و در حال. بود

 .جو را عوض کنم یبا لودگ

 ....تو توروخدا دیایدم در بده ب...زمیعز یوا-

 ...تبسم هم نکرد یحت

 .دو زانو نشستم کنارش

 ؟؟...دو تا دخترات یشب باز مهیخ شینما نیاز ا یحال کرد ییزندا-

 ؟یبر یخوا یکجا م-

 ..فدات شم اخماتو باز کن بابا رفتنمون موقته حاال فعال ییزندا-

 هیضرور یتا هر چ یساعت فرصت دار هی:( و گفتم دمیبه سمت توکا چرخ بعد

وبا اشاره چشم بهش فهموندم عجله کن .....) نره ادتیکتاب متابات ...یجمع کن

 !هیجد هیقض

 .دست به کار شد توکا

 باهات تند حرف زد؟ دیحتما با..گهیکمک د ایب ینش لیهاله ذل-

که اون  ییتازه کردم و با صدا یبا اشاره توکا به اون اتاق رفتند و من نفس هاله

اصال ..گرده یداره برامون دنبال جا م لهیهمون وک:(وند ، گفتمدوتا وروجک نشن
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حلقه دستشه ...زن هم داره...هیمرد قابل اعتماد...بود نیاز اول قرارمون هم

 یبذار بفهمه چه گند...م بهترهیبر ومدهیاالنم تا حامد ن...راحت التونیخ

با همون پنجاه تومن هم خونه ...دینگران نباش....میکن یجمع م اتویضرور....زده

بهتون  میکه مستقر شد گهیسه چهار روز د...یزندگ لیکنم هم وسا یاجاره م

 ...)راحت التونیخ...زنم یزنگ م

بغض  یپاک کرد و با صدا یمعطل یرا ب دیکه از گوشه چشمش چک یاشک قطره

شبها  گهیبه خدا د...تونم ولتون کنم به امون خدا ینم..تونم ینم:( آلودش گفت

 هی...خودم براتون دنبال خونه بگردم دیبا...تونم ینم...تونم راحت بخوابم یهم نم

جامعه شده پر ...ول کرد دامطمئن که بشه دو تا دختر جوونو به امون خ یجا

 ....)شماهارو  یگرگ، آخه من رو چه حساب

نکنم که خودمو  یبزرگ شدم که کار نقدریمطمئن باش من ا...فدات شم ییزندا-

به دور از چشم حامد واسه ما  دیتون یبعالوه مگه شما م...توکارو به خطر بندازم

قول  نویا..از جامون مطلع شه دیحامد نبا میهر جا هم که بر...دیدنبال خونه بگرد

کنه و  بتونیترسم تعق یم...تونم ادرس بدم یفعال نم نیواسه هم......دیبد

 ...آرامشمون را بهم بزنه

 پس؟ یکن یشال و کاله م یکجا دار..هنوز  ینکرد دایخونه که پ-

هست که شما هم  یمطلب هیراستش .. ییراستش زندا...از دوستام یکیخونه -

 گهید..من کارم را عوض کردم...دیدار یچون به گردنم حق مادر دیبدون دیبا
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مدت به  هی یخونواده پولدار برا هیفرد مسن از  هیقراره از ...کنم ینم سیتدر

 ...کنم یوقت پرستار مهیطور ن

تونم از  یهم در امدش بهتره و م:(اعتراض کنه و بالفاصله اضافه کردم نگذاشتم

تونم بعدازظهرها که  یوقته و م مهیهم کارش ن امیپس مخارج و اجاره خونه برب

حاال  نکهیخالصه ا....هستند یتوکا خونه ست کنارش باشم هم خونواده مطمئن

 )امنه یراحت باشه همه چ التونیحاالها خ

! پسرو نیخدا لعنت کنه ا:( خش دار گفت یو با همون صدا دیکش یقیعم نفس

 ...)نابابش یاون رفقا ننینب ریخ...نبود ینجوریبه خدا ا

 ده؟یرا فهم هیکل هیکه حامد از کجا قض دیمتوجه شد ییزندا یراست-

گه  یالبته م..یاون ظاهرا تورو اتفاق..اون ...دونیفر...قشیرف ارویاون ...آره-

 یم بتیحتما تو نخت بوده و تعق..نبوده ینطوریدونم ا یاما م یاتفاق

و به  دهیرا فهم هیو پرس و جو کرده و قض دهید مارستانیخالصه تورو تو ب...کرده

خبر رسونده اونم به حامد  یچ یدونم چ ینم روسیهمون س..آشغال  یکیاون 

خدا لعنتشون ....کنه یم یخود فروش کهیت کهیکه ناموست داره ت ییجاگفته که ک

 شتریمعلوم بود ب یول...بود یگدازه آتشفشان هیمثل  شبیحامد د...کنه

شده  رتیغ یب..یخواست بدونه چقدر کاسب شد یم شتریب..اداست

منم گفتم ده ..درآورد را یچشمش دنبال پولت بود که اون قرشمال باز..گهید

 ...تو کارتون چشماش برق زد یگرگها نیمثل ا...یدوازده تومن گرفت

 ... میپس االن بفهمه رفت-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ١٢١ 

 ...کنه یم شهیخون منو و هاله رو تو ش...کنهیم امتیق-

 ....نایا یهاد ییخونه دا دیدو روز بر هی دیپس بهتره شما هم خونه نمون-

رفته تو خون  کراستیاخالق بد داشته  یکه هرچ تییدا نیخدا نگذره از ا-

 !شیاز دست عمو هاد دیبدبختش کم نکش یزن عمو...حامد

 ....دیدور باش یدو سه روز هیاونجا  دیبر...بهتره میحاال پشت مرده بد نگ-

 !!اهوازه ها..اونجا انگار بغل گوشمونه دیبر یگ یم نیهمچ-

 قطار براتون جور کنم؟ طیاالن دو تا بل نیهم نیخوا یم-

 االن؟؟-

 ..هیاز دوستهام تو آژانس مسافرت یکی...آره-

 !هم با اون دو ستات تو

از همکارام  یکیخواهر . را برداشتم و شماره ستاره را گرفتم یگوش بالفاصله

 .رزرو کردم طیفردا صبح دو تا بل یبرا ییمتعجب زندا یو در مقابل چشمها.بود

 ...من تو حسابم یراگه پول کم دا ییزندا-

اصال  نمیبب میهنوز زنگ نزد یول...ختندیسر برجه تازه حقوقمون را ر...زمینه عز-

 نه ایخونه هستند 

 ....ریبگ یتماس هیشما هم برو  میکن یرا جمع م لمونیپس ما تا وسا-

********** 

گره کرده اش ، جواب سالم  شهیهم یشد و با همون اخمها ادهیپ نیماش از

 تعجب را داد و ساک ها م یتوکا
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توکا با چشم و ابرو تعجب خودش را به . از دست ما گرفت و عقب گذاشت را

 .گوش من رسوند

 ...لطفا دیسوار ش-

 یمبهوت و گرد شده توکا ، کم یانگار در مقابل چشمها یدونم چرا ول ینم

 بعد از  نرویاز ا. معذب بودم

با لحن  انیکه ک نمیتوکا در عقب را باز کرد و نشست خواستم کنارش بنش نکهیا

 سرد مخصوص خودش 

 )نیجلو بش ایب...ستماین تیراننده شخص:( گفت

 یپاسخ چیه یب. از قبل توکا را متعجب کرد شتریاش ب یمیتند و صم لحن

 .کنارش نشستم

 ؟یکن ینم یمعرف-

 .سرکش من بود ینامهربون و تند مخصوص توکا یصدا نیا

 یکرد و با لحن میصورت توکا تنظ یرا رو نهیآ انیبدهم، ک یجواب نکهیاز ا قبل

 تر و میصد برابر مال

سالم عرض شد توکا :( تر که در تمام اون مدت تجربه نکرده بودم ، گفت مهربون

  لیبنده وک!..خانوم

گشاد  یدرنگ با چشمها یب) یهومن صدام کن یتون یم....هستم خواهرتون

آدم دو  ه؟یچ:( را روشن کرد و گفت نیتفاوت ماش یب. دمیشده به سمتش چرخ

افراد  نطوریهم..کنن یهومن صدام م کمینزد یتا حاال؟ دوستا یدیاسمه ند
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شما هم :( زد و گفت یبهم انداخت و لبخند خاص ینگاه میبعد ن....) خونواده

 ) زمینداره عز یهومن صدام کن مورد

آقا :( نامطمئن و طلبکار گفت ینشون بدم توکا با لحن یونم واکنشبت نکهیاز ا قبل

 هومن شما تا حاال کجا 

هم با موکلتون  یلینکرده بودم؟ ظاهرا خ ارتتونیکه بنده ز دیداشت فیتشر

 بعد منو! ) دیهست یمیصم

دار  لیکه وک دیکاشت یشما چه گل:( قرار داد و ادامه داد شیحرفها مخاطب

 )بزرگه؟ یآبج دیشد

توکا :( کردم و به سمت عقب برگشتم و گفتم انیحواله ک یو تند یعصب نگاه

  یبرا انیجون جناب خسروک

حاال ...میبود که با هم آشنا شد قیطر نیاز ا...که گفتم کمکم کردند یوام هیقض

 ....)کنم یم فیرو تعر زایچ یلیسر فرصت برات خ

 !سر فرصت؟؟ آهان-

 .داد  هیتک شیصندل یپشت و معترض به نهیبه س دست

تونستم دو سه جا رو براتون ...با چند جا صحبت کردم دیایفاصله که شما ب نیتو ا-

 ...چطورند مینیبب میر یاالنم م...کنم دایپ

طلبکار  یتوکا نیدونستم به ا یبه من داده بود، نم ارویخبر انگار دن نیبا ا یعنی

  دیبا یچه طور یو عصب

 ...دادم یم حیموندن را توض انیتو خونه ک هیقض
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 کسرهیمزاحم اون دوستم بشم  نکهیبدون ا میتون یبشه م ینطوریاگه ا...هیعال-

 ....میخونه خودمون مستقر بش

کدوم دوستت؟ چه :( گفت یاما با بدجنس دهیدونستم منظورم را فهم یم

 )؟یمزاحمت

اونا تا دو سه روز خونه  میقرار بود بر گهید یخانم خسرو:( حرص گفتم با

 ....)میکن دایرو پ ییجا هیخودمون 

 نیکه واسطه ا ستین یهمون خانم یخانم خسرو نیآهان، ا!! یخانوم خسرو-

 وام شده بود؟

 !!به تو  لعنت

 .نشون دادم رونیب یتکون دادم و خودم را مشغول تماشا یسر

******** 

 ست؟یگرون ن یلیخ نجایبه نظرتون ا-

 یتفاوت یو ب یکرد با بدجنس یرا تماشا م رونیکه از پنجره ب همانطور

 )مینیها را بب یبعد میگرونه براتون؟باشه بر یعنی:(گفت

 هیخونه نقل نیشمال شهر؟ ا ایوسط شهره  نجایا:( کردم و گفتم یحرص پوف با

 !!)پنت هاوس؟ ای

چشمهاش نشسته بود که  یتو یلبخند. کردم مورد تمسخر واقع شدم  یم حس

 به . دکر یحالم را بد م
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زدن گوشه گوشه آپارتمان چند صد  دیتوکا که با دهان نبمه باز مشغول د سمت

 بود، رفتم و در یمتر

عجله :( گفتم انیبا حرص رو به ک دمیکش یم یبازوشو به سمت در ورود کهیحال

 !) میوقت ندار دیکن

 نیمنظورش از ا دمیفهم ینم. شد دهیبه سمت در کش نیصبور و وز ییبا قدمها-

 .هیچ هایباز

مشغول مکالمه با تلفنش بود و در همانحال . میشد نیاز او سوار ماش زودتر

 . سوار شد

انشاال که ......ممنون....بله..بله........بریوا ای دیاس ام کن ایهر دو تا آدرس را برام -

قبال هم عرض کردم دو تا .....بله....میرس یبه توافق م متیسر ق

 ..منتظرم..ممنون..بله......شده اند نیکامال تضم....راحت التونیخ....خواهرند

 .دیرا قطع کرد و به سمت توکا چرخ تماس

 چطور بود ؟-

 انیبود و بعد رو به ک دهیبه من انداخت که گردنم به سمتش چرخ ینگاه توکا

 نجوریا دنیبا د یگاه:( گفت

تونند خرورار  یم نایکه ا هیکنم حتما پول دراوردن کار راحت یها فکر م خونه

 !)کنند یهاشون جمع م سهیخروار پول تو ک

 .....ارهیپول برات پول م رشیتو مس یفتیاگه ب یعنی....راحته -
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و از  دمیحرفاشون پر ونیم ینگرون ، با لحن تذکر دهنده ا یمعلمها نیا مثل

 ،  دهایترس اگر ها و نبا

پاک باشه و گرنه دودمان آدم بر  دیبا....ادیمهمه که پول از کجا م یول:( گفتم

 !)باده

 ...دونه یم نارویما خودش ا یتوکا....نترس حاج خانوم-

 ما؟؟؟؟؟ یتوکا

تفاوت  یب. به سمتش برگشتم. گوشم زنگ خورد خیآالرم بد صدا ، دوباره ب کی

 ....را باز کرد شیو خونسرد صفحه گوش

 نجاستیآدرس ها ا-

 .را به سمت من گرفت یبعد گوش و

 ....انیک یآقا!!!...که همه شمال شهره نایا-

خونه ها و  نیما واقعا بودجه مون به ا:( تازه کردم و با حرص اضافه کردم ینفس

 !)رسه یمتراژها نم نیبه ا

 ..بله احتماال-

مرکز شهر و چند تا بنگاه  میبه نظرم بهتره بر:( و گفت دیحرفش پر ونیم توکا

هرچند که هنوز ترالن جون قابل ..میرس یم جهیزودتر به نت ینطوریا مینیبب

 ) میندونستند و نگفتند چقدر بودجه دار

 یب انیخواستم جواب بدهم که ک. خواست یجواب م...داشت معترض باشه حق

 :توجه به طعنه توکا لب باز کرد
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اثاث هم  دی، با چیکه ه دیکن دایمناسب پ یجا هی دیو تا شب با میاوال وقت ندار-

 ....وگرنه  دیهفته را تو دوازده ساعت انجام بد هیکار حداقل  یعنی....توش دیزیبر

بر  دیو گرنه مجبور:( ادامه داد یکرد و با لحن خاص یبه سمت من نگاه بعد

 !)دیباش یمهمون خونه خانوم خسرو یخواهرتون چند روز لیخالف م

نقشه  کیدونستم  یم) م؟یکن کاریچ دیگ یم:( حوصله گفتم یاعتراض و ب با

 !!بشر نیداره ا نیگزیجا

 ینم:( گفت یا هیچند ثان یکرد و بعد از تعلل زیر یکم چشمهاشو

توکا خانوم رگ :( و گفت دیبه سمت توکا چرخ....) راستش ...یول...یول...دونم

 ) .ادیگم کنار ب یکه م یشنهادیپ نیکن با ا یکار هی! خواب خواهرت دست توئه

هزار بار به خودم لعنت  یو در آن...ر دادمهم فشا یحرص چشمهام را رو با

 مرد نیفرستادم که چرا به ا

 شعورم؟؟یابله و ب نقدریچرا ا...گذاشتم ریمس نیچرا پا به ا....کردم اعتماد

 ؟ یشنهادیچه پ-

 .صحبتش با توکا بود یظاهر رو به

را  شیکنه و خونه زندگ ینم یزندگ رانیدورمون سالهاست ا یاز آشناها یکی-

 خانوم و هیسپرده به من و 

زنم و به  یبه اونجا سر م یمن گاه گاه...اونجا هستند داریمسن که سرا یآقا

  یم یدگیاموراتشون رس
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اونجا  یمدت دیتون یم.....شونیکیاز  ریتمام بچه هاشون هم خارجند غ...کنم

 ..دیساکن ش

که اصال  یبا کس دیمن چرا با یشناسه ول یدونم خواهرم چقدر شمارو م ینم-

 قیتشو ستیدونم درست ن یکه م یهمدست شم و خواهرم را به کار شناسمینم

 کنم ؟؟

 .خواست بپرم بغلش یدلم م یعنی!!!ولیا

خونسرد  یلیخ یمحاسباتش بهم خورده ، جا بخوره ول نکهیکردم از ا یم فکر

داشبورد انداخت و  یش را رو یو گوش!) ومدیبود که از دستم بر م یکار:( گفت

با توجه به قرار :( انداخت و ادامه داد ینگاه میرو به من ن...) خب:(تفاوت گفت یب

 کیبه محل کارت نزد هک یساکن بش یبهتره تو محله ا دت،یداد کار جد

چندتا مشاور امالک ...برم همون اطراف یمن شما رو م نیبنابرا...باشه

 رم دنبال  یمنم م...هست

تنها ...مینیبب میبه من زنگ بزن که با هم بر یکرد دایپ یورد مناسباگه م...کارم

 یهم من به کارهام م دیهم شما راحت تر ینطوریا اروهایدنبال  دیفتادیراه ن

 ...) رسم

بذار :( حوصله گفتم یب) ؟ یدیچه کار جد:( نداده بودم که توکا گفت یجواب هنوز

 ) دم یم حیبرات توض میش ادهیپ

دوباره  یاما بعد از مکث. داد سکوت کنه حیترج یدونستم قانع نشده بود ول یم

 :لب باز کرد
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 آقا هومن؟ دیانگار ناراحت شد-

 )؟؟یناراحت؟؟ از چ:( به توکا انداخت و گفت ینگاه مین نهیآ از

 ...که گفتم  نیهم-

و  یباش ینطوریهم شهیبهتره هم....ابدا ریخ:( و گفت دیحرفش پر ونیم

طور فکر  نیاتفاقا خواهرت هم هم...یشناس یتو منو نم..یفکر کن یرنطویهم

داده به من اعتماد  حیترج یلیشناسه اما بنا به دال یکنه چون منو نم یم

کدومشون هم  چیو برن و ه انیتو و خواهرت ب یها ممکنه تو زندگ یلیخ.....کنه

:( اضافه کرد یده ازد و با لحن هشدار دهن یبعد پوزخند....) اعتماد نباشند قیال

 )خالفش ثابت بشه نکهیمگر ا ستیقابل اعتماد ن یمرد چیاصوال ه

 ...من منظورم -

که به زبون آورده ،  یقتیکردن حق یماست مال یدونم چرا توکا به تقال ینم

 .گذاشت مهیحرفش را ن انیک گهید کباریو . افتاده بود

من هم فکر  شنهادیرو پ....دیعجله نکن ادیکردن خونه ز دایپ یبهتره برا-

که فکر  دیخسته بش نقدریممکنه تا آخر شب ا یول!  دینش دیزود هم ناام......دیکن

 !تون ییخونه دا دیدست از پا درازتر برگرد دیمجبور دیکن

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

 هومن

 عمو؟ ییتو-

 ...کاناپه ولو شدم یرا از تنم کندم و همزمان رو کتم
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 ..سالم عمو-

 .تر شد کیو نزد کینزد شیپا ریز کیتمام اتومات یصندل ژیریق ژیریق یصدا

 روباه؟ ای یریش-

 .هم فشار دادم و بعد از چند لحظه باز کردم یرو چشمهامو

 !....خسته ام فقط...نه روباه رمینه ش-

منو  یتونه خستگ یو باز هم م دهیکش یدونستم مدتهاست چشم انتظار یم

 ییچشمها یصاف نشستم و تو. شد ینپرسه اما دلم آروم نم یو سوال ارهیتاب ب

 روزنه بود ،  هیبود و حاال فقط  یروز قبله زن کیکه 

 .شدم رهیخ

 .مطمئنم شهیم میتا شب تسل یول....ادیراه نم...کنه یمقاومت م-

 چطوره؟-

 !از من و شما بهتره..کدومشون؟ بزرگه؟ -

 شده بود؟ یچ مارستان،یب یریم یدار دمیشن یکرد یصحبت م یتلفن یوقت-

برده بودنش  هوشیب...الدنگش با گلدون زده بود تو سرش ییپسردا....آهان-

 ...نبود یمشکل..امروز صبح مرخص شد یول...مارستانیب

 ؟یکرد کارایتو چ.....نطوریکه ا-

 جهینت یب دیو شا ریتالش نفس گ هی-

 آره؟! دم تو تله تو بدن یراحت نیبه ا ستیقرار ن یعنی-

 .زدم یجون یب لبخند
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 ....سرعت، نه نیبه ا...نه -

 !رگ خواب دخترا توو دستته یگفت یتو که م-

 !...عمو به خدا لهم-

 !یکن یم یکم کار ینکنه دار-

 ...عمو؟؟-

 .دمید یکه فقط من م ییزد از اون لبخندها یلبخند

 ....مامانت زنگ زد-

 .به آب بزنم که دوباره نشستم ییدست و رو شده بودم که بروم زیخ مین

 داشت؟ کارمیچ-

 !هومن یشیمعرفت م یب یدار...یازش نگرفت یگفت سه روزه خبر یم-

 .میزن یخسته ام بعدا راجع بهش حرف م-

 .دوباره بلند شدم و

زنگ زده در  تیبه گوش یگفت هر چ یزنگ زد ، م ریهم ام شیساعت پ کی-

 !...یدسترس نبود

 یم یاون چ:( رسوندم و زمزمه وار گفتم ییحوصله خودم را به دستشو یب

 )گه؟یخواست د

 ...بود ختهیبهم ر یلیخ روزیگفت د یم...نگرانش بود-

 ....حاال رمیگ یخودم باهاش تماس م-

 ! )با اون فرم خبر دادنش:( لب غرولند کنان گفتم ریز و
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******* 

 !!هومن -

 ...دمیپر یواقع یمعنا به

 ده عمو؟ش یچ-

 ! خودشو کشت تیگوش-

 .دمیکش یآسوده ا نفس

 خودشه؟....ریبگ ایب-

 ! یلعنت..خودش بود...انداختم یبه صفحه گوش ینگاه

 !ومدهیساعت چرت هم به ما ن مین-

 !!ییچهار ساعته ولو!! ساعت هشت شبه ی؟؟؟ مرد حساب!!!ساعت مین-

 شهینگاهم به نگاه هم...قطع شد میزنگ گوش....وحشت به ساعت نگاه کردم با

 . منتظر عمو نشست

شد بهم زنگ  یخبر..رم دنبال کارام یبهشون گفتم دنبال خونه بگردند منم م-

 ....بزنن

 :گوشم نشست یمفهوم مفهوم و رسا تو شهینامفهومش مثل هم یصدا

 !بابا دمت گرم-

 ...شرمنده شد نگاهم

طرف سر و کله زدن  کیکارم از ...ام به خدا بد جور خسته...دنبالشون رمیاالن م-

 ....طرف کیجونورا هم از  نیبا ا
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 لچرشیارتفاع و یعمو با همون نگاه شماتت گرش به بلندا...ش را گرفتم شماره

 .بود ستادهیسرم ا ی، باال

 ...سالم-

 یو ب یبا سرد دیدختر را با نیگفت ا یناخوداگاهم م...دوباره سرد شد لحنم

 .تله انداخت یوجذب کرد و ت یتفاوت

 !وقت بود حاال!  یتا نصفه شبم بگرد یخواست یم...؟؟یبه ساعت نگاه کرد-

 .اون ، من نقش طلبکار را به عهده گرفتم یجا به

 ؟ دیایب شهیم...گفتم بهتون بگم...میکرد دایمورد پ هی...-

به دو تا ....کرده بودند دایخونه پ طیبا اون پول و با اون شرا یچه جور!! یلعنت

  ایراحت نیدختر جوون به ا

 !پرت بودم  یلیمن خ دمیشا!! دادند که ینم خونه

 کجا؟-

 میمنتظرتون دیمون کرد ادهیهمونجا که پ-

 اومدم-

را برداشتم و رو  چیسوو. دادم یبه نقشم ادامه م دیبرم اما با ادهیتونستم پ یم

 هیگه  یم:( به عمو گفتم

و با ) فعال....بذارم روش و منصرفشون کنم بیبرم دو سه تا ع..دکردن دایپ مورد

 .رونیعجله از خونه زدم ب

*********** 
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 دیو اومد دیدیممنون که زحمت کش-

برطرف کردن  یرا برا یریناپذ یظاهرا تالش خستگ. به توکا انداختم ییگذرا نگاه

 کدورت دل من شروع

 .صلح طلب تر از خواهرش بود. بود کرده

 ...زحمت نبود-

 ریبا نگاه غ...دوختم ابانیخ یآپارتمان را فشار دادم و نگاهم را به انتها زنگ

 مشغول متراژ فاصله دو  قمیدق

که  ییاز اونجا...میحدود هفده هجده تا واحد با هم فاصله داشت...خونه بودم تا

  میمحل اومده بود نیتازه به ا

 .ها نداشتم هیهمسا یهم رو یشناخت چیه

 بله؟-

 جهت اجاره..ادهم آدرس واحد شما رو دادند یآقا-

 باز شد؟...باال دییبفرما..بله ..آ-

 بله-

آپارتمان  کیظاهر امر که ...به ترالن کردم و جلوتر از اونها وارد شدم یا اشاره

 .شش واحده بود ۀسه طبق

 .ظاهر شد یدر باز شد و مرد جوان نیاول

در واقع ...متره ۴۰سمت چپ متراژشون  یاواحد ه..طبقه آخره....دیخوش اومد-

 ...تهیسوئ
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افتاد و ما هم مثل  شیپ یمختصر یزد با عذرخواه یکه حرف م نطوریهم و

 . جوجه اردکها پشت سرش

جواب ) آسانسور نداره جناب؟:( با اعتراض گفتم جهینت یب یباز نیاز ا خسته

 .سوالم واضح بود

 ..نه قربان-

 ...بد شد یلیخ-

ماشاال خانوما :( به پشت سرش و بخصوص به ترالن انداخت و گفت ینگاه

 ...) جوونند و آسانسور الزم

واسه  یامروز یجوونا:( مخصوص خودم گفتم یو با سرد دمیحرفش پر ونیم

  یدو تا پله هم آسانسور م

شما پسر :( دمیکه پرس میبود دهیهنوز به طبقه آخر نرس. نزد یحرف) خوان

 نباریا...) ای دیصاحب خونه هست

 .گذاشت یم مهیبود که حرفم را ن اون

ملک هنوز  نیکه عمرشونو دادن به شما و ا هیخب پدر و مادرم مدت یول..بله-

 خواهر...انحصار ورثه نشده

 ...کشه یطول م شتریش ب یقانون یکم کارها هیخارج از کشورند و  برادرهام

 واحد ها هم پس مستاجرند هیبق-

 ....سپردم به بنگاه یول....فعال هیاالن خال..بودند-

 ...پس خودتون و خانم بچه ها فعال تنها-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ١٣٦ 

 !داغون یاقتصاد تیوضع نیخانم بچه کجا بود برادر من؟ تو ا-

. کرد یم کیمجرد بود و داشت دو تا فنچ تازه پا گرفته را به خلوتش نزد پس

 !!! تمام

 ...جستجو نیا انیبود بر پا یمهر بطالن یآسانسور ینظر من همون ب از

. 

 یا انهیبندازه با لحن خاص و موز دیبه در کل نکهیو قبل از ا میدیطبقه آخر رس به

 از اونجا ...برادر من:(گفتم

برادر من ..و ....تونند بدون آسانسور سر کنند یخواهر من کسالت دارند نم که

 یهکها، تو د ادیب رتونیواحدها گ نیکه قراره از ا یکالن یاجاره ها نیشما با ا

و رو کردم به ...) دنبال خونواده دیبر...دیباال که چه عرض کنم تو ابر دهکها جا دار

توکا هم آماده بود تا بپرسه چه ...کرد یمباز نگاهم  مهیترالن که با دهان ن

 ؟!!یکسالت

 میبر-

 ریسراز نییبکنند از پله ها به سمت پا یاز دو خواهر اعتراض یکی نکهیقبل از ا و

 .شدم

دم بزنند و ول ول گشتن  یبد اقتصاد تیو وضع یبود که داراها هم از ندار تلخ

 ... یتیمردک معلوم نبود با چه ن..بندازند یرا به گردن اوضاع اقتصاد

 ....خواد تا ابد بمونه که ینم...شهیخوب م...گهیبوده د سیآپاند هی-

 .ودش بودخ یها یکار یمخف ریهنوزم درگ...کرد یتوکا را راحت م الیخ داشت
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 مناسب بود یلیخ متشیق یول-

 اول نفس تازه کن بعد حرف بزن-

 گرفت یو نفس ستادیا

 ... یممنونم ول دیکه در حق من و خواهرم دار یاز لطف انیک یآقا-

 دمیحرص به سمتش چرخ با

 ... اروی یدیترالن واقعا نفهم-

 مردمو قضاوت کرد افهیاز ق شهینم-

 کیپسر مجرد و  هیو  یپنج شش واحد آپارتمان خال...افه؟؟یقضاوت؟؟ از ق-

 عالمه دوست جور واجور و 

تو از .....گهیرنگارنگ پنجشنبه به پنجشنبه و هزار کوفت و غلط د یمهمون هزار

 ت  ییدست اون پسردا

 !درد و چشم ناپاک یمشت شکم گنده ب هیدست  یفتیکه ب یآواره نکرد خودتو

 ییو پسردا کدندهیگفتن به خوِد  راهیرا بدون بد وب الوگید نیدراومد تا ا جونم

 ...الدنگش به انتها برسونم

 !ترالن جون گنیراست م-

به من زل  یطور. به سمتش برگشتم. توکا را به کل فراموش کرده بودم حضور

 زده بود که انگار سالهاست 

 دهیند بلوند یبود که هر مرد شرق ییاروپا یها افهیق پیاز اون ت...شناسهیم منو

 .خواست یتماشا م ریدل ِس کیچشمش 
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 شتریخوب کنکاشش کرده بودم که ب نقدریا ییمدت آشنا نیتو ا...کالفه بود ترالن

 ی، م کدستشیساده و  یناخنها نیگوشه شالش را ب. شناختم یحاالتش را م

 .دییسا

 خب؟-

ش  یبه اون همه دغدغه و کالفگ یجون ، چنان پاتک یکلمه ساده و ب نیهم با

 .دیجو یزدم که اگر چاره داشت خرخره مو م

 م ییگردم خونه زندا یبر م-

 )هیفکر خوب..برگرد:( باال انداختم و گفتم یتفاوت شانه ا یب

 :به تقال افتاد توکا

 !!...ترالن-

 )؟یدیکنم ؟ ساعتو د یچه غلط یگیم:( حرص گفت با

 )من فکر کن شنهادیبه پ:( توکا گفتم یجا به

 .قدم عقب رفتم مین اریاخت یکه ب دیه من توپب ظیبا غ چنان

دونم کجاست ،  یخونه که نم هیخواهر جوون و خوشگلم را ببرم تو  یآخر شب-

 ...یتوش هستند، چه خبره، ک ایک ه،یمال ک

 :دمیحرفش پر ونیم

 کنمیم نیتضم تشویامن-

با  نکهیاز ا....اما خوب بود...هنوز به من اعتماد نداشت...درد داشت...زد پوزخند

 هفته  نیوجود گذشت چند
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 دمید یم نکهیاز ا یول....بودم یهنوز به من اعتماد نداشت راض مونییآشنا از

فرو رفته که فراموش کرده خودش هم به اندازه  تگرشیتو قالب حما نقدریا

 دلم یلحظه ا یداره ، برا اجیاحت تیو امن تیتوکا به حما

اما  ومدیزد و پا به پام م یم ایبه درکه صحبت خودش بود دل  یتا زمان....سوخت

 .دیغر یو م دیکش یمرد پا م کیشد ، مثل  یصحبت خواهرش م یوقت

 یم یتنها زندگ رزنیپ رمردیپ هیاونجا ...راحت باشه التیخ-

 .هستند یهم آدم حساب یلیاتفاقا خ...ندارند یخطر...دارندیسرا...کنند

 )کجاست؟:( گفت دیترد با

 اونطرف تر ابونیسه تا خ-

 .بذار منم مکالمه ت رو بشنوم کریبذار رو اسپ تمیگوش...بهشون زنگ بزن-

 یرا برداشتم و همانطور که اشاره م یگوش....ومدیداشت کوتاه م...خداروشکر

در انتخاب کلماتم دقت  دیبا.ارتباط را برقرار کردم میبرو نیکردم به سمت ماش

 .کردم یم

 شما ؟ دیخوب...هومنم..یسالم خاله َمل-

  زم؟یعز یخوب...سالم پسرم-

 چطورند؟ خوبن؟ یعمو عل...قربون شما-

 ..خوبه یا-

 نه؟ اینماز بخونند  ستادهیا دینبا گهید دیپاشون چطوره؟ سفارش کرد-
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نمازخون باخدا  یتا بفهمه هنوز هم آدمها...انداختم شیصحبت را پ نیبه عمد ا(

 )شنیم دایپ

 گردند؟ یبر م یخانوم چطورند؟ ک یتو چطور...زمیعز..آره-

 .گذاشتم مهیعجله حرفش را ن با

دو .. دیباال را آماده کن یخواستم دو تا از اتاقها یم...غرض از مزاحمت..خاله جون-

 تا مهمون دارم که از 

مدت اونجا  هیخوام  یم...هستند دمیاز اسات یکی یدخترها..اومدند شهرستان

 ...باشن

 زیعز یمهمونها نیپس خانوم به خاطر هم....حتما...مزیچشم عز یباشه به رو-

 ...گردند انشاال یهم که شده زود بر م

 ...فعال..اونجام گهید قهیتا ده دق...بله-

 یشون حدس بزنم چه برداشت افهیاز ق یتونستم حت ینم..را قطع کردم یگوش و

 . مکالمه داشتند نیاز ا

 م؟یبر-

جور  نیکلمه خانوم و برگشتن و ا دونستم یم...داشتند یدو نگاه خاص هر

 ریذهنشون را در گ زهایچ

 .کردم یرفع و رجوع م دیبا...کرده
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پارسال  نیتا هم..سال خارج بودند نیچند...خانوم همون صاحب خونه هستند-

االن هم رفته خونه خواهرش و همونجا ......به خاطر تنها پسرش..که برگشتند

 ...موندگار شده

 !)خارجند دیشما که گفت:( اعتراض گفت با

اتفاقا بهتره که !...چه خارج نجایحاال چه ا ستندین یعنی ستندیخونه ن یوقت-

 .شما هم بهتره یبرگردند برا دییبفهمه شما اونجا دیشا هیزن مهربون...باشند

 کردم یمکالمه را کوتاه م دیبا..در را زدم و سوار شدم عیسر

******** 

 دیرس یشونه هام م یتا رو یروز هی-

 !بود زیخاطره انگ یپر از ستاره ها نگاهش

 یدادم تا از شدت خشک یماساژ م شیمو یسر ب یکه روغن بچه را رو همانطور

 ترک نزنه و زخم نشه ، 

کردند و شلوار پاچه  یکه مو بلند م یدوران شاه بود یپس از اون جوونا:( گفتم

 !)کردند یگشاد پا م

کله گنده که خرمن مو بود  هیو  کیبار یشونه ها..الغر...میهمه مون مثل هم بود-

 !شد یم دهیو با سشوار سه برابر د

 ....کله کچل هیشکم گنده و  هی...ها یبرعکس امروز-

 نمیب یرو به تو نم زایچ نیا!!  یستین یتو مگه امروز-
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 هیتو  گهیم شهیهم د،یدید مامان که...خوره ینم هایبه امروز زمیچ چیمن ه....نه -

 !جوون هیدر قالب  یرمردیپ

! ستاره بارون یچشمها نیبود تو ا یچه غم....تموم شد و روبروش نشستم کارم

  نیبود تو ا یتیچه حکا

 !بود پشت اون پوسته ناسور و زخم خورده یخش دار نا مفهوم و چه رنج یصدا

 .دمیکش یآه ناخوداگاه

کم کم نقشه ..چند روز اونجا باشن  هی!...دخترا را بردم خونه مون...عمو جون-

 ...رو  فتهیمون م

 .زنگ خورد مینزده بودم که گوش لیحرفمو تکم هنوز

 بله؟-

 زمیسالم عز-

 هنوز؟ دیقهر د؟یخوب..سالم مامان -

 ایسر به من بزن هینکنه .....قهر کنم دمیبا یزنگ هم نزد هیآره چند روزه -

چند لحظه  یشد برا یکاش م...بشه دهیمکالمه قراره به کجا کش هیبود بق معلوم

 .دود شد و رها شد

 ...کم سرم شلوغ هی-

 ....کهیتراف یگیم یایم رید..سرت شلوغه یگ یم یزنیسر نم...شهیبهانه هم-

 ...شرمنده-

 !خونه یگفت دو تامهمون برد یزنگ زد م یمل شیساعت پ مین...-
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 ...خواستم بهتون زنگ بزنم یخودم م-

 ه؟یچ انیجر-

 نگفت؟ یخاله مل-

 خوام از زبون تو بشنوم یم...چرا گفت-

 ...هستند چند روز مهمونمونن دمیاز اسات یکی یاز دخترها-

 الزمه منم برم خونه؟-

شد و  یبه اونجا باز م شیپا دیاصال نبا.سوال را کرد نیکه خودش ا خداروشکر

دادم که کنجکاو  یجواب م یطور دینبا یول..کرد یپنبه م میگرنه هرچه بافته بود

 .بشه

 ..تونه یم یخود خاله مل..ستین یاجیاحت...نه-

 ...تونه  یدست تنها نم..مونم یخاله ت م شیپ گهیمدت د هیمنم ....خب چه بهتر-

 چطوره؟-

 کدومشون؟-

 !قیشقا...گمیتحفه شو م-

 ...هیچه ملوس یدون ینم-

هم  نیا...کمرنگ بود اما بود..کنج لبم نشست یدم و لبخندفرستا رونیبه ب ینفس

  یبه لطف هوس چران

زن جوونش موقع به ..زن جوون گرفته بود  یریام بود که سر پ یمادر پدربزرگ

  تایآوردن خاله ب ایدن
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خاله جوون که فقط سه ماه از من بزرگتر  هی!..شد و مادرم شد مادرش مرحوم

 ..بود و حاال فارغ شده بود

 سهند چطوره؟...گهیخوش به حال باباش د-

زود  شهیفصل کار و بار مغازه رونق داره نم نیتو ا گهیم...ادیشب م رهیصبح م-

 دیکش نییکرکره را پا

 ..میشیم کینزد دیکه به ع مخصوصا

 !اونم با اون اخالق چرتکه اندازش-

هم سالم  تایب...چه خبره نمیمن برم بب....دختره دراومد  هیگر یصدا..باشه پسرم-

 ...فعال...رسونه یم

اخالقش را با تمام  نیا.گفت ینم یخداحافظ چوقتیه..را قطع کرد یگوش

 .به ارث برده بودم اتیجزئ

دونستم که  یاما م دمیلحظه منظورش را نفهم کی.سمت عمو برگشتم به

 ..ماجرا نیمدتهاست فکر و ذکرش شده ا

 به خواهرش گفته؟-

 ...بزنه یداره که فکر نکنم حاال حاالها به توکا حرف دینبا دیبا نقدریا-

 یدلم تازه شدن م بیروزها عج نیا.شدم و دوباره نفس تازه کردم بلند

 .خواست

 ....به تکاپو و جستجو فتهیتا ب....کم فکرش راحت شه هی...چند روز بگذره دیبا-
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 یچراغهامبله شده بود و پر از  کیش..بزرگ بود ....آپارتمان زدم یتو یچرخ

  یو ال ا یهالوژن

 ...ومدیم کیبه نظرم تار شهیبود اما هم ید

خوام بعد از اومدنشون  ینم....میریتر بگ میضخ....میپرده ها را عوض کن دیبا-

 ...داشته باشه دید رونیارزن هم از ب هیبه اندازه  یحت

 ...تر هم بشه کیپس قرار بود تار!! گهینفس تازه د کی

 ...فرستم دنبالش یفردا م..باشه عموجون-

ُسر  میموها  یلبه تخت نشستم و انگشتهامو ال....به اتاق خودم رفتم و

 نکهیا..داد یبود که حس بودن به من م ییتنها جا یچند وجب یجا نیهم...دادم

چقدر ...کنمیمصرف م ژنیکشم و اکس ینفس م نکهیا...کنم یهستم و حس م

 یشو نه ها  نیاو  شدیتموم م یباز نیباالخره ا...قرار یخسته و ب...خسته بودم

تند باد دلچسب  رینشده بود ، ز وهیتنومند که آبستن هزار هزار شکوفه م

 یم ییرها..خواستم یثمر نم...شد یبر و برگ م یو ب یزمستون امسال ، خال

 .خواستم

******** 

 بله؟-

 ؟یخواب بود-

 ریصبح به خ...سالم-

 ....ریصبح به خ...آ-
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 ...توکا مدرسه داره.. میشد یحاضر م مینه داشت-

 ...دو روز مدرسه نره یکیبهتره ...موضوع زنگ زدم نیواسه هم-

 گذره یاز مدرسه ش نم...امکان نداره-

روز کامل  کیدختر اعصابم  نیاز حد ا شیب یاز سادگ یگاه. حوصله بودم یب

 .ختیر یبهم م

 را بده به خودش یگوش-

 آقا هومن ریسالم صبح به خ-

 .بود یعکس ترالن و من پر از انرژ بر

مطمئنا ...مدرسه تو بزن دیازت دارم تا آخر هفته ق یخواهش هی....ریصبح به خ-

  داتونیپ نکهیا یحامد برا

 ..ستهیا یم کیپشت در مدرسه تون کش کنه

و  یکردم برعکس خواهرش که با تلخ یحس م.کردم تا نظرش را بشنوم سکوت

 .و نرمش یگنجشک نوپا با مهربون نی، ا شهیجذب م یسرد

 ...اما-

 به صالحتونه-

 ...باشه چشم-

 ...کنهیم نیدانشگاهتو تضم یهست که قبول یمدرسه عال کیمحله  نیتو هم-

 خوام مدرسه مو عوض کنم یاما من نم-
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لعنت به ...، گوشم را خراش داد نالشیصد در صد زنانه و اورج غیج یصدا

 ! شده بتونیکه نص یموهبت اله نیو ا تتونیجنس

 یبه بچگ یخودتو زد ای یستین طتونیمتوجه شرا!  یکش یم غیچرا ج-

دونم  یاصال نم..زنه ینم یحرف چیکس با من ه چیچون ه..ستمینه متوجه ن-

 ..هیداستان چ...هیآواره شدنمون چ یاصل لیدل

 بده خواهرت ویگوش-

با لحن محکم و دستور . دیه دست ترالن رسب یتا گوش دیطول کش یا هیثان چند

 یلیخ) یگ یتوکا م یرو برا ایامروز جزء به جزء قضا نیهم:( گفتم یمابانه ا

 ینم....سکوت کردم یکردم و لحظه ا یپوف) تونم یفعال نم:( خونسرد جواب داد

 یها یریجبهه گ یبرا یداشت که مجال یذهن یریدر گ نقدریفعال ا....تونست

 .توکا نبود یاحتمال

 میر یهفته بعدم م...خوبه نمیفعال هم...شده تا آخر هفته نره مدرسه یراض-

خودت مجابش کن ....میکن یثبت نامش م نجایو هم میریگ یپرونده شو م

 .....دنبالتون امیم یعصر....امروز استراحت کن...ندارم هاشویحوصله بچه باز

 ....میدنبال خونه بگرد میراحت براست یبهتره به جا م؟یباش نجایقراره ا یتا ک-

من گوش  یخوب به حرفها یمثل دخترا...با من بحث نکن یترالن کله صبح-

 هم با  ادیدر ضمن ز....دیکن

 یولتون نم گهیکنند د دایگوش شنوا پ.. دیهم صحبت نش یو عمو عل یمل خاله

 ....کنن
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 د؟؟یستیما ن تیانگار متوجه وضع ه؟یبحث چ-

 ؟یخوا یبهتر م نیخونه از ا-

 جاست؟؟  نیمنظورتون هم-

چه .. یکن یطبقه باال را اجاره م تیسال سوئ کی یو برا میبند یقرارداد م هی-

 داره؟  یاشکال

 طبقه باال؟ تیسوئ-

 یوقت یداره ول یزیرنگ آم یو حت یکار زیبه تم اجیاحت هیالبته االن خال...آره-

 هم مناسبه یلیمرتب بشه خ

 ..واال-

به  شیکیبزرگ و از همه مهمتر نزد اطیح هی...خونه امن و جا داره هیاونجا ...نیبب-

 !دتیمحل کار جد

 تونم قبول کنم ینم نمیتا صاحبخونه رو نب-

 ...بره یکم زمان م هیدهم فقط  یاون رو هم م بیخب ترت اریبس-

 . بود ینشانه خوب نیکرد و ا سکوت

 ...باطت با منارت لیحداقل موضوع کارت را بهش بگو و دل-

 ....گم یم..گم یم-

با هم حرف  دیبا...رونیب یکه از خونه شاگردت زد یهمون شب...راجع به اون شب-

 میبزن

 دیکرد یم کاریخواد بدونم شما اونجا چ یدلم م یلیاتفاقا منم خ-
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 اونجا بودم یاتفاق-

 ...باشه باور کردم-

 ..بهم زنگ بزن یداشت یهر کار...میکن یبعدا صحبت م-

و بالفاصله شماره خونه . تماس را قطع کردم یخداحافظ یب شهیبه عادت هم و

 .را گرفتم اطیدنج و مرتب کنج ح

 یخاله مل ریصبح به خ-

 ؟یسالم پسرم خوب-

 ما چه خبر؟ یاز مهمونها...ستمیبدک ن-

بعد از نماز رفتم صبحانه رو آماده ...هستن یبا کماالت یماشاال چه دخترها-

 ...شن و  داریمنتظرم ب...کردم

 ادیز...خورند یصبحونه شونو م نییپا انیخودشون م...خاله شما زحمت نکش-

هتل  یاصرار به جا یبا کل...خوام معذب شن ینم..بهتره دیدور و برشون نباش

 ...تنها باشن بهتره...نجایاومدند ا

 شه؟یه ممگ..مهمونن..اوا-

 دیبذار...ستندیها ن بهیاهل صحبت کردن و گرم گرفتن با غر ادیخاله جون ز-

 راحت باشند و گرنه شال وکاله 

وقت سر صحبت رو درمورد خونواده ها باز  هیدر ضمن ....رنیکنند و م یم

 شیخوره شرمندگ یحساسند بهشون بر م یلیخ شونیرو مسائل شخص...دینکن

 ...مونه واسه من یم
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ناقصم  شنامهیتونستم واسه دو روز نما یحرفها م نیبا ا دیشا....تازه کردم نفس

 .امکان نداشت نیاز ا شتریب یرا سِرپا نگه دارم ول

 چشم..هر طور صالحه..باشه پسرم-

******* 

 ترالن

 غمبرک نزن ینجوریتوکا ا-

 )م؟یکن یم یچه غلط نجایما ا:( حوصله از لبه تخت بلند شد و گفت یب

باغچه با  نقدریباغ نبود اما ا...نگاه کردم اطیح یبایپنجره رفتم و به منظره ز کنار

 .شد یم دهیدار و درخت د شتریمختلف داشت که از باال ب یاندازه ها

خواد درکم  یو دلم م یبشنو دیهست که ممکنه ناراحتت کنه اما با یمسائل هی-

 ....نه مقابلم نه سوهان روحم یخوام همراهم باش یم...یکن

 رزنیبود و به پ رونیهنوز نگاهم به ب. داد هینشست و به تاج تخت تک دوباره

 یکرد و به عنوان کود پا یخزان زده را جمع م یکه با وسواس برگها ینیدلنش

 .ختیر یباغچه ها م

زانوهاشو تو بغلش جمع کرده بود و با اخم به من . به توکا انداختم ینگاه مین

 .زل زده بود

 یحرفهام ناراحتم نکن دنیبعد از شن ید یقول م-

 یبگ یخوا یم یمگه چ-

 .دوختم رونینگاهم را به ب دوباره
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نبود که ادعا  یحامد اون....چون حامد ...چون حامد  رونیب میاز اون خونه زد-

گفت  یو به ما م شهیچند دفعه پاش به زندون و بازداشتگاه باز م یسال...داشت

 ...سفرم.. تمیمامور...بندرم

شوکه شدنش مرا  نیچشمهاش گرد شده بود و ا...به دهان بازش افتاد چشمم

مبادا و اگر  نیا..وسط شکل گرفته باشه؟؟؟ نیا یمبادا عالقه ا..ترسوند یم شتریب

روحم را خام  یبود که تک تک سلولها یو آنگاه داستان حامد و توکا ، خوره ا

 .دیجو یخام م

به  یگیر هیگندش معلوم بود  یاخالقهااز  ؟یانتظارش را نداشت ؟یشوکه شد-

 کفشش هست

 ...شهیباورم نم-

 .....باور کن-

 ...نکنه براش پاپوش..بهت گفته نارویا یک-

 .دمیبه سمتش چرخ ظیغ با

رفقاش همه  قیرف...پسرش هست یهمه کارها انیدر جر! بپرس ییبرو از زندا-

 ...دزد و سابقه دارن

 واقعا؟؟-

از همه !....ارمیبه من نگاه نکن که انگار دارم از خودم قصه در م یجور هیتوکا -

 .....وحشتناک تر 
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از نظر  یاخالق وبیحامد با تمام ع....نه ایحرف را بزنم  نیدونستم صالحه ا ینم

  یایدن یشناس ییبایز

چهره ش ...پهن یو قد بلند با شونه ها یگندم.مرد جذاب بود کیها،  دخترانه

بود  یسن بد یتوکا تو.کرد  یهم جذاب ترش م نیود و هممردونه و سخت ب

 یاز جانب آدم بزهکار یعلم به خواسته شدن حت دمیترس یم... دمیترس یم...

 یم. .. دمیترس یم...بندازه انیدل و روحش به غل یرا تو یمثل حامد ، احساسات

 کی...بشوند رمردیپ کیتونند عاشق  یم یسن و سال حت نیدونستم دخترها تو ا

زن بودن و ناز کردن  یایتو رو نقدریا...از دوستان پدرشون یکی ایمرد زن دار و 

و  تیکه حس امن یهر محبت پدرانه ا یتگریهر دست حما یغرقند که هر لبخند

را تجربه  یاونها را جذب کنه و حس عاشق تونه یخواستن را بهشون القا کنه، م

تونست  یاسته شدن باشه هم مکه به نظرشون به خاطر خو یخشونت یحت...کنند

 ....اونها را جذب کنه

بدتر هم هست مگه ؟ حامد؟؟  نیاز ا گهید گه؟ید یاز همه وحشتناک تر چ ؟یچ

 !خالفه رنیم یحامد که نصف مدرسه ما براش م

که  ییایاون هم رو....ایکنند تا با رو یم یزندگ ایرو یتو شتریمتاسفانه دخترها ب-

 ...ستین یقسمتش واقع چیسازند که ه یخودشون م

 خب؟-

 ..رهیخواست زن بگ یبود که حامد م نیاز همه بدتر ا-
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 هیبق...دونست یکه فقط حافظ نم نویا:( قرار گفت یحوصله و ب یکرد و ب یپوف

 .کرد ینگرانم م شتریو اعصاب خرابش ب یقرار یب...) ش را بگو

دوستات  از یکیخواست با کمک تو به  یبود که م نیقسمت وحشتناکش ا-

کرد  یزن زن که م...گرفته بود هاتونویاز همکالس یکیچشمش ..بشه کینزد

 ...شما بود یاز دوستها یکیمنظورش 

 .دهان باز زل زده بود به من با

چند سال  دیشا...اما نه حاال..کردم  یرا روشن م هیبعدترها براش اصل قض حتما

 !دونم ینم...بعد

 الناز؟؟؟!! دوستم-

 ..بهرحال...دونمیاسمشو نم-

 !پسره عاشقش شد نیچشم و ابرو و ادا اومد تا ا نقدریا! خدا لعنتت کنه الناز-

 یحس کردم برق اشک تو...شدم کیپنجره فاصله گرفتم و بهش نزد از

 .....بشم هوشیخواست همونجا ب یدلم م....چشمهاش نشسته

 موضوع ناراحتت کرد؟ نیا-

و ) قیهر چه ال قیخال..نمیبه ا...نه:( گفت یمعطل یو ب دیکش یقیعم نفس

چونه  ریمانع شدم و کنارش نشستم و دستم را ز اریاخت یخواست بلند بشه که ب

 .ش بردم و نگاهش را شکار کردم

 ؟یختیچرا بهم ر-

 .دونستم یم دیاما با دمیترس یکه قرار بود بشنوم م یجواب از
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 ...شدن دارم عیکم حس ضا هی..یچیه-

 چطور؟-

 ...ستیبا ول کن مهم نبا-

 ..حرف بزن م؟؟یدار یاز هم همدم ریمن و تو غ!..توکا-

 یاشتباه بکن یخوام فکرها ینم-

 ..کنم ینم-

 یم مشیشناخت یمن و هاله که م..دم مدرسه دنبالمون ومدیموقع ها م یلیخ-

دنبالمون تا مبادا چپ  ادیکه راه به راه م شهیو شکاک یبددل یاز رو میدونست

  یکه نم هامونیهمکالس هیاما بق..میراست بر میبر

هاشون برام داستان درست کرده بودند که خاطرخواه منه که  یلیخ...دونستند

دختر کش داره و نصف مدرسه با  یپهایت نیحامد هم از ا...دم مدرسه ادیم

 مشونیبذار ومدیمن وهاله هم بدمون نم...کردند یحسرت به ما نگاه م

 طیکنم خ یبوده حس م گهید یکیچشمش دنبال  دمیه شناما حاال ک...سرکار

کرد که  یرفتار م یجور هیکه  فتهیخودش یاون الناز ذاکر یبخصوص جلو..شدم

کال از ...دم مدرسه، نه به خاطر من و خواهرش ادیحامد به خاطر اونه که م یعنی

 ..میشیم عیبدجور ضا شیاگه حامد بره خواستگار..حرصم گرفته نیا

از  یول.هنوز نگران بود گهید مهیکرد و ن یوجودم نفس آسوده طلب م نصف

 .اومد یگفتم از خودم بدم م یمرتب دروغ م نکهیا

 فتهیحامد ب ریکه بخواد گ یبعد هم خدا رحم کنه به اون کس...من که نگفتم الناز-
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 .تکون داد و خواست بلند بشه یسر

فرصت ...انیاز ک یدیشن روزید..کارمو عوض کردم........هنوز حرفم تموم نشده-

عرصه برام تنگ شد  نقدریکه حامد سرم آورد ا ییبعد از بال یعنی..نبود زودتر بگم

 ....شد گهید یزهایچ ریکه فکرم درگ

 .منتظرش زل زدم یدستهام گرفتم و به چشمها یتو دستهاشو

برام مهمه  نقدریتو ا ندهیآ...بکنم یتو حاضرم هر کار یراحت یکه برا یدون یم-

  زیکه حاضرم از همه چ

 نیاول...ت امن و روشن باشه ندهیآ یول یحاضرم از من متنفر بش یحت..بگذرم

  ندهیآ هیداشتن  یقدم برا

مدتهاست که دارم براش برنامه ..، جدا شدن از اون خونه و خونواده بود روشن

 کنم اما به خاطر یم یزیر

سر راهم قرار  انیواست و کتوانش را نداشتم اما خدا خ یماد مسائل

 وام  هیتونستم به کمک اون ..گرفت

 ...رمیبگ یونیمل۵۰

 !!چقدر؟؟؟-

 .زد غیج بایتقر

بازپرداخت  ینیوام سنگ نیو همچ...دونه یوام را نم نیکس مبلغ ا چیه..آروم-

 ....خاطر مجبور شدم کارم را عوض کنم نیهم داره به هم یتر نیسنگ
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ادامه دادن و گفتن سخت بود و سخت تر از اون برداشت توکا از ...سخت بود کارم

  یحرفهام بود و قضاوت

 .کرد یذهنش جا خوش م یپستوها یالبال دیرس یاگه به زبونش نم یحت که

بار قرض و قسط قراره له و لورده  ریز دید یوقت...بود انیک شنهادیکار هم پ نیا-

پرستار ..ضهیظاهرا مر..ناتوان داره یعمو هی...کارو داد نیا شنهادیبشم ، پ

 ....اما تنهاست و ....داره

 خب خب؟-

جمله ها و کلمات َپر در ...کردند ینم یاری چکدومیذهنم نه روحم نه دلم ه نه

 .آورده بودند و رفته بودند و من گنگ و مستاصل مونده بودم

 و تنها؟ ریپ یعمو نیا یبرا یکار کن یقراره چ-

 .ادا کرد که تا ته فکرش را خوندم یتنها را با چنان تمسخر کلمه

 ....میبست یقرارداد کار...مدت سه سال یبرا...سمیقراره خاطراتش را بنو-

 ....به حجم حماقتم زد یپوزخند

 !یمنو احمق فرض کرد-

 تهیواقع نیع-

 ریاندازه حق نیبه ا یکار شنهادیپ دیبا انیچرا ک! یپس خودتو احمق فرض کرد-

 یبه تو بده؟؟تو مهندس مملکت یواقع ریمسخره و مضحک و غ..و مسخره و 

 خواد؟؟ یاز تو م ییزایچه چ گهیگذره؟نگفت د یم یآقا چ نیتو کله ا!! مثال
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چند ساعت برم اونجا  یقراره هفته ا....کنه یم یعموش با خودشون زندگ....آروم-

البته بعد از زن ..انهیک یآدم زندگ نیظاهرا مهمتر...سمیو خاطرات عموش رو بنو

 ....گهیو بچه ش حتما د

 بچه هم داره؟-

 ...کم باشه دیسنش نبا...دیشا...دونم ینم-

 ...دو یو س یفوقش س-

جلسه  نیآدم ندارم اما چند نیاز ا یادیتوکا من شناخت ز نیبب...دونم ینم-

 جور نیمالقات به خاطر وام و ا

ها هم چشم بسته  نقدریا...نگران نباش....جلب کردهاعتمادم را  یتا حدود زهایچ

 و کورکورانه جلو

کارمون  میتا بفهم برهیزمان م...ادیظاهرش که قابل اعتماد به نظر م...رمینم

 غلط ایدرست بوده 

 دارم؟ یچه حس یدون یم-

 یدار یمتاسفم اگه حس بد-

 یهمونقدر ب.. دهیهمون قدر تنها و ترس...ها رو دارم یحس دختر فرار..آره-

 ....ندهیآ

تونستم به خواهرم  یم یحس را داشتم ول نیهم قایمنم دق...کردم بغلش

 .ره یم شیبدم که کارها داره درست پ نانیاطم
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برات  یا یبه روح مامان قسم زندگ...دلت تکون نخوره یدم آب تو یبهت قول م-

ا لبخند چشم و روزها ب یچشم ببند تیو امن دیکنم که شبهاش با ام یفراهم م

مطمئن باش اگه به اندازه ...کنه ینم دیما رو تهد یمطمئن باش خطر....یباز کن

خدا ...زنم یرا بهم م یراحساس خطر کنم قرارداد کا انیارزن هم از جانب ک

کنه  یتومن را جور کرده راه بازپرداختش هم هموار م۵۰ نیکه ا یهمون..بزرگه

 راحت التیخ

بگذار ! بگذر  تیمدرسه قبل ریبه خاطر من از خ....و......فقط به من زمان بده...راحت

 ..دم برات بهتر بشه یقول م.......کنم دایمدرسه بهتر برات پ هی

 ....بارش داشت  لیچشمهاش م..توکا فاصله گرفتم از

 ...دلمو غصه دار نکن...من ییتنها دارا...یتوکا تو جون من...زمیعز-

 .شد ریدلم سراز یآرامش تو ایدن کیبه اندازه .زد یلبخند

گفت طبقه  یم انیک...میخونه بزن نیتو ا یچرخ هی میبر:( شدم و گفتم بلند

 )مینیبب میبر...بشه قابل اجاره کردنه زیکه اگه تم تهیسوئ هی..باال

ظاهرا دو طبقه ...هست؟ یباالتر هم مگه طبقه ا نیاز ا:( شد و با ذوق گفت بلند

 )ست خونه

 ...میبزن بر...پشت بومه یحتما رو-

********** 

 نوش جونتون-

 !یکارتون یرزنهایگرد و مخصوص پ یداشت از همون نگاه ها یمهربون نگاه
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 ...میبه زحمت نبود یراض...ممنونم-

 ...همه کماالت نیهومن رو تخم چشم ما جا دارند مخصوصا با ا یمهمونها-

 چوقتیه...تعجب کرده بود یخاله مل فیاز تعر...زد  طنتیش یاز رو یلبخند توکا

 ..خودش را قبول نداشت

 ..میکن یخودمون جمع م دیاجازه بد...دیشما لطف دار..ممنونم-

 ....خودم  دیاستراحت کن دییاصال شما بفرما...نه نه-

 ریصبح به خ-

 .میسه نفرمون به سمت صدا برگشت هر

را برات  ییچا یایم یدار یگفت ی، م یکه زنگ زد شیاعت پس هیکاش  زمیعز-

 ...داشتم یداغ نگه م

 ینم. دیخانوم داد و نگاهش به سمت ما چرخ یمل لیتحو یلبخند یسرسر

 ..کردم نگرانه یحس م یدونم چرا ول

 ....میشده؟ عصر منتظرتون بود یزیچ-

 هیعصر :( قرار تر شده بود ، گفت ینگاهش ب کهیدست دست کرد و در حال یکم

اشکال نداره دو سه :( نشست و رو به توکا گفت زیپشت م...) دارم یقرار کار

:( تعلل گفت یتوکا ب) ؟ییجا میو من و خواهرت بر یباش یخاله مل شیساعت پ

 .دینگاهش به سمت من چرخ!) فقط دو سه ساعت

 ؟یحاضر ش عیسر یتون یم-
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سال از  یکه س عیزن شوهر پرست مط هیاما مثل شده ،  یچ دمیپرس یم دیبا

مردش گذاشته وچشم بسته قبولش داره ، بلند شدم و رو به توکا  یعمرش را پا

 و به ) گردم یزود بر م...بهم زنگ بزن یداشت یکار:( گفتم

 .برگشتم عیو سر دمیرا به تنم کش میقهوه ا یمیباال رفتم و همون بافت قد طبقه

 !امانته یلیخ..خانوم کوچولو باش نیمواظب ا یخاله مل-

 .زل زد انیبه ک یبا اخم تصنع توکا

 من کوچولو ام؟-

 !هم که بشند هنوز همونقدر کوچولو اند، که بودند ریگنجشکها پ-

 ..نیهم و

مقدمه پا دراز کردم و فصل  یقدر ب نیقدر ساده همراه شدم و هم نیهم و

 .گشوده شد میروبرو یدیجد

********** 

 قرار دلم باش....دوم فصل

 شده؟ یچ دیبگ دیخوا ینم-

 یخواستم بگم که االن کنارم نبود یاگه نم-

 هیبه ثان. ستادیا یینام آشنا مارستانیهم نرونده بود که کنار ب قهیده دق هنوز

 موتیبه تن داشت تا کمر خم شد و بالفاصله ر یکه فرم نگهبان یکه مرد دینکش

 . میرا زد و ما وارد شد نگیپارک

 چرا؟ نجایا-
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 ) شو ادهیپ:( حوصله گفت یپارک کرد و ب یرا گوشه ا نیماش

هم که  یهمون دو لقمه صبحانه ا. استرس گرفته بودم یخبر یاز ب. شدم ادهیپ

 ...کردند یم یدلم گرگم به هوا باز یخورده بودم تو

 شده آخه؟ یدلم آشوب شد چ-

تند  یبه من که با قدمها و ستادیا ینسبتا بلندم لحظه ا یلحن معترض و صدا با

 .شد رهیکردم ، خ یم کیخودم را بهش نزد زونیو نام

 حالت بده؟-

 .دمیبلند رس یباالخره به اون قدمها. تازه کردم ینفس

 ..شهیحتما بدتر م دیند حیاگه توض-

حالش بد  شیساعت پ هی...تنفسش دچار مشکل شده...نجایعموم را آوردم ا-

 ...شد

 .ِسر شدم یا لحظه

 وتون؟عم-

 عجله کن-

را داشتم  یحس متهم!  یحیتوض چیبدون ه.شدم دهیدوباره به دنبالش کش و

و امشب  یدختر فرار شبید!! اتهام نشده بود میافتاده بود و هنوز تفه ریکه گ

 ...خبر از همه جا یاول ب فیمتهم رد
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سر خم کرد  یگرینگهبان د میشد مارستانیب یاصل یوارد راهرو نکهیمحض ا به

کرد و به سمت  یاجمال یتشکر...) بگذره ریخدا بد نده انشاال که به خ:( و گفت

 .میآسانسور رفت

 ...بده؟ یلیحالشون خ-

 .میآسانسور باز شد و سوار شد درب

 ....قایدق نجایکه من االن ا دیبد حیتوض شهیم-

 دیو سف کیخانوم بار کیطبقه و  نیاول. ستادیآسانسور ا! شانس نیبه ا لعنت

 .جون وارد شد یب یپوش با سالم

 حالشون چطوره؟-

 ...هنوزم احتمال خطر هست یول...شد ِبلیاستِ  شیساعت پ مین-

 انشاال که بهتر شن-

 .میشد ادهیو هر سه پ ستادیاسانسور در طبقه مورد نظر ا باالخره

 !شناسند یهمه شما را م!  دیرفت و امد دار نجایبه ا یلیانگار خ-

 .تا خبرت کنم نیبش نجایچند لحظه ا-

مقابل  یلحظه ا.راهرو را نشونم داد و خودش با عجله دور شد یابتدا یصندل

 نیچند دمید یول دمیشن ینم ییاز اون فاصله صدا ستادیا یپرستار ستگاهیا

 .رفت و بدون در زدن وارد شد یبرگه را امضا کرد و به سمت اتاق

 یخبر یها و ب دنیندونستن ها و نفهم.... دمیفهم ینم...داشتم یبیعج دلشوره

با ته پاشنه کفشم ....بودم یعصب....کاش صبحانه نخورده بودم. زد یحالم را بهم م
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را  یموزون اما گوش خراش یگرفته بودم و با استرس صدا نگیر نیزم یرو

 .کردم یگوشهام م یراه

 ...ها مارستانهیب نجایا..آروم-

 .دمیجا پر از

 !دیبد حیرو توض نجایعلت حضورم ا شهیم-

 ؟یهست یچرا عصبان-

 نباشم؟؟؟-

 ...ایهمراه من ب-

 .دمیکوب نیرا به زم میاز پاها یکیحرص  با

 حیاول توض-

 .اوقاتش را به من دوخت شتریب یرا خم کرد و همون نگاه نافذ و ناخوانا سرش

 .بدم حیتوض میبر-

 یپوش جوون و خندون تو دیا سفسه چهارت نباریا. میسوار آسانسور شد دوباره

 .بالفاصله ساکت شدند  انیک دنیآسانسور بودند که با د

 !دکتر یسالم آقا-

 . تکون داد یفقط سر انیک. جمله را تکرار کردند نیبه تک ا تک

شکسته شد  دپوشهایو جو خفقان آور جمع چهار نفره سف میشد ادهیبالخره پ و

 .شون بلند شد یخنده و شوخ یو به محض فاصله گرفتن ما ، صدا

 د؟؟یحقوق دار یدونستم دکترا ینم-
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نگاهم مثل نگاه خودش ناخوانا شده . شد رهیبه چشمهام خ یو لحظه ا ستادیا

 !ابله زود باور هیمثل نگاه ...بود

 ...داره یخوشمزه ا یشکالت یکهایک نجایشاپ ا یکاف-

ادعا  هنوز همونقدر جنتلمن بود که....دیکش رونیرا ب یصندل

 ...نشست...نشستم..داشت

 ...خطر برطرف شده...خداروشکر حالش بهتره-

 اوهوم-

 !روحم سرد شده بود و دلم داغ...کرد ینگاه نانوشته منو کنکاش م نگاهش

 .مقابلمون بود یو چا یشکالت کیبعد ک یا لحظه

 یشکالت کیکه نگفته براتون ک دیشناخته شده ا نقدریشاپ هم ا یتو کاف-

 !ارندیم

 ....بخور-

 یاریحالم بد شده بود از سکوت اخت..کرد زینگاهش صبرم را لبر دنیدزد

زد و  یقلبم فالش م...دیکوب یسرم به حد انفجار م...تمام تنم داغ شده بود...اش

 .دیلرز یام م یصوت یتارها

 حالت خوبه؟-

.... 

دچار  ادیز...عموم رو از دست بدم دمیلحظه ترس هی یبرا....دم یم حیتوض...باشه-

رسوندمش  یوقت...خواستم  یم...دمیترس ندفعهیاما ا شهینوع حمله ها م نیا
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خواستم قبل از  یم یعنی..دادم حیآروم شد ترج یو اوضاع تا حد مارستانیب

از  یلیتا خ شیدید یم دیبا....خاصه تشیوضع...شینیبب فتهیب یاتفاق نکهیا

 ....ساده یلیخ..نیهم...مسائل برات روشن بشه

 گهید.بسته امکان نداشت یفضا نیخواست اما تو ا یو خالص م قینفس عم دلم

 .ستادیا میبالفاصله بلند شد و روبرو. بلند شدم.. ارمیتونستم تاب ب ینم

 ...بود نیباور کن هم یقانع کننده نبود ول حمیدونم توض یم-

 یتو خواست با تمام قدرت یدلم م!! داد یجواب م راهیو ب هیدردم چ دیفهم یم

و براش سر  شناسندیکه نصف افرادش اونو م یینه جا نجایصورتش بکوبم اما نه ا

 .کنند یو گردن خم م

 باور کنم؟ ویچ-

ام به  یزنگ زده صوت یتارها یچرخ دنده ها یکلمات هم به زور از البال نیهم

 .دیجه رونیب

 .ارمیآب برات ب وانیل هی نیبش-

 .به کمک اون نشستم ایخودم نشستم  دمینفهم

 . دمیاز آب نوش یا جرعه

 اون دفتر وکالت ؟ اون کارت؟-

گرم شد و با شرم به ...، نگاه سردش رنگ گرفت مونییبار بعد از آشنا نیاول یبرا

 .افتاد نیزم

 ...منه ییدا انیخسرو ک-
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 :دمینال! اون دهیند یبدتر از عمو...بد بود حالم

 ؟یهست یتو ک-

 یمتوجه حرکت دستهاش نبودم اما تفاوت ب. دیمن کشش را به سمت  یصندل

کرد که دور  ییاندازه درجه حرارت دستش با دست من ، مرا متوجه انگشتها

 .اما موفق نبودم دمیکش رونیدستم را ب اریاخت یب. من گره خورده بود یدستها

 ....بشه ینطوریقرار نبود ا...آروم-

 ...ترسم یم...ترسم یدارم م-

 ستین ینگران یبرا یلیدل-

 یتو خونه مرد..تو خطر بود...دمیوحشت زده از جام پر...توکا افتادم ادی ناخوداگاه

و دست . کردم یلرزش لبهام را به وضوح حس م...دروغ بود تشیبود که هو

 .که دوباره منو نشوند یتنومند

 ..توکا-

 ؟یتوکا چ...آروم-

 ..توکا-

 ...نیمنو بب...آروم باش ترالن-

 ون نداشته باشبا ا یکار-

 ....خودت یکامله و حت تیتوکا در امن!...یگ یچرا چرت و پرت م-

 ؟یهست یتو ک-
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 حیآب را بخور بذار برات توض نیا!...انیهومن ک...یشناخت یهمون که م..انیک-

 ...بدم

 ...دمینوش یا گهید جرعه

 انیخسرو ک...هستند انیهر دو ک.دور داشتند  ِینسبت خون هیپدر و مادرم -

مسائل  یبه خاطر بعض...منه ییدا یدیکه تو دفتر من د ییمون آقا خسروه

درست ....یکنم تا زودتر بهم اعتماد کن یمعرف لیمجبور شدم خودم را وک

 ..من پزشکم یدیفهم

 لیپدر سه..دوست دکتر کامروا نیکتریو نزد: (کرد و مردد اضافه کرد یمکث

 )شاگردت

 یسرم سوزن شده بود و تو یانگار تک تک موها....فتمیمونده بود پس ب کم

بود  یبسته ا کیدر  کیشاپ، مکعب  یکاف یانگار تمام فضا...رفت یسرم فرو م

 ...نفسم تنگ بود...محصور کرده بود وارهاشید نیکه کالبدم را ب

 یاز خونه زد یاونطور دمیاومده بودم که د ریام دنید یاونشب برا-

 ربط  یب یبود ول یاتفاق....رونیب

 ....بود ریساله من و ام نیچند یربطش دوست..نبود

 .ها دارد یدنیباز هم شن..دونستم باز هم هست یم..شدم بلند

 ....تونم نفس بکشم ینم..رونیبرم ب دیبذار-
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 یم دهیکش نیزم یرو ای دیدو یم ونیدرم یکیکه  یینزد و من با قدمها یحرف

 مارستانیباز پشت ب یو به فضا...رسوندم دمید یکه م یدر نیشد خودم را به اول

 .پناه بردم

 ترالن؟-

که خودم  دمیبه صورتش کوب یا دهیبه سمتش برگشتم چنان کش نکهیمحض ا به

 .نشستم نیزم یاز شدت ضربه به عقب تلو تلو خوردم و رو

 .را گرفت میسمتم اومد و بازو به

 رسونمت خونه یبلند شو م-

 )م خونه؟کدو: ( از ته حلقم گفت ییصدا

 خونه خودم-

رودست خوردن  نیحماقتم هم جهینت..حماقت..حماقت.... دمیترس

 یام دود شد و من لمس و ب یبود که تمام انرژ ادیز یام به حد یخودشکن...بود

 !یسادگ نیبه هم...خودم و رفتم یاو وحماقتها یرکیهمراه ز...اراده همراه شدم

********* 

 هومن

 دروغ؟ هی ؟یباز هینقشه بود؟  هیکه دکتر کامروا گفت  یاون داستان مزخرف-

رنگ،  یپهن و سورمه ا یگوشه مبل راحت. فاصله ممکن نشسته بودم نیدورتر در

لبهاشو  فیاز همون فاصله هم لرزش خف. خورد یجمع و مچاله ، ننو وار تکون م

 .دمید یم
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 من؟ فهمم چرا ؟چرا یفقط نم...به من گفته ایچ دیدون یکه نم دینگ-

تونستم  یم..تونستم نرم بشم و وا بدم یم.را درک کنم طشیتونستم شرا یم

اگه عمو . کنم اما االن وقتش نبود نه بدون اجازه عمو فیرا تعر دیبا یهرچ

 ...ختیر یشد برنامه هامون بهم نم یحالش بد نم

باهاش تماس گرفتم  دمت،یبا اون حال داغون د یچون وقت...دونم  یرو م هیقض-

 .دمیو داستانو فهم

 ...نداشت یفرق شتریب ایدروغ کمتر  کی

 بدونم؟ دیهست که با یچ گهید-

 . شده بود شتریب یبدنش به طرز محسوس یلبها و حت لرزش

 ....ترالن نیبب-

 !به من نگو ترالن-

ن داشت نه او یبود، نه توان جهینت یتالش ب کیکرده بود داد بزنه اما فقط  یسع

 .کردند یم یاریلرزون  یلبها

راحت ...شکار راحُت ال هیبه من بگو احمق بگو زودباور بگو ساده بگو ابله بگو -

 !راحت الحلقوم...ال

 .آورد ، لبخند زدم یتعلل به زبون م یکه ب یکلمات یجستجو یتقال از

 ...خنده هم داره...بخند!..بخند-

 ...نیبب-
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برام  یدونم چه برنامه ا یهستم که نم یخونه مرد یتو نکهیا نم؟یبب ویچ-

 نکهیا.....تونم خودمورها کنم یو نم شمیدارم داغون م نکهیا...دهیچ

گروگان ...مرد شده نیا ریاس گهیگوشه د هیتنها خواهرم ..خواهرم..خواهرم

 یدید تخود...ندارم شیآزاد یبرا یمن بدبخت پول یآره؟ فکر نکرد شیگرفت

  ؟؟یدیند......و نجات بدمفروختم تا خواهرم هیکه کل

 گهیانگار د. عکس العملش خارج از انتظارم بود....شدم و به سمتش رفتم بلند

 . زد یانگار داشت با خودش حرف م. مخاطبش من نبودم

 حواست به من هست؟....ترالن-

 .به من بود اما در حال شکستن نگاهش

 ....دم یبرات انجام م یبخوا یهرکار..خواهرم را به من برگردون-

 .لرزونش را به سمتم گرفت یدستها

 ....کنم یالتماس م-

 ...ستیحالت خوب ن-

خوشرنگش کامال  یپوست گندم. دیلرز یجوجه سرما زده به شدت م هی مثل

 .فروغ و خاموش یشده بود و چشمهاش ب دیسف

 ..یگرم بش نیبش نهیکنار شوم ایبلند شو ب-

 ...از شما نزنم یدم حرف یقول م...مییزنگ بزنم به توکا؟ بگم برگرده خونه دا هی-

 !تو مغزش داشت؟ ییدختر چه فکرها نیا!...یعصب..دمیخند
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ام؟  یمن ک یفکر کرد ؟؟یافتاد ایباند ماف ریگ یفکر کرد ؟یفکر کرد یتو چ-

 !نیهم.پزشکم  هیبابا من فقط 

باورش سخت بود . کرده بود یا قاطرسم...شهیبودم متوجه حرفهام نم مطمئن

 .رفت یم نیچشمهام از ب یداشت جلو. کردم  یباور م دیبا یول....

 نهیبدن مچاله شده لرزونش را بلند کردم و کنار شوم عیحرکت سر کی با

 .کردم ادیرا ز نهیشعله شوم. گذاشتم

با پول  یگفت ست؟یپناه تر ن یدو تا خواهر بدبخت تر و ب نیاز ا یچرا من؟ گفت-

اون خونه هم خونه ..ارمیبرابر در م نیو بعدا ازکنارش چند شمیم کیبهش نزد

خواهر ..یوا یا..یوا یا...دیکن یاز اونجا دخترا رو پخش م!تونه یمیت

بهونه  هیبه  یبرسبه اون  یخواست یاز اولم م....خواهر خوشگلم...خوشگلم

 یاعضا یگفت مستیخورم خوشگل ن یمن به درد نم یدید...یجدامون کرد

 ....نهیآره هم...میاریبدنش را در م

 ...آروم! بسه ترالن-

که  یآرام بخش نیاول. بود شیرو به افزا کشیستریرفتار ه. رفتم فمیسمت ک به

 .کردم را برداشتم و به کنارش رفتم دایپ

 یهر کار...توروخدا بذار به توکا زنگ بزنم بذار بره....بر من یوا...بر من یوا-

 ...بدنم را خودم  یکنم حاضرم تک تک اعضا یبرات م یبخوا

. 

 .ساکت شد یپوستش حس کرد ، لحظه ا یسوزن رو که رو سوزش
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فقط ..یزنیبه توکا هم زنگ م...میزن یبا هم حرف م یآروم که شد..آرام بخشه-

 ....رونیب زیمزخرف را از ذهنت بر یآروم باش و اون فکرها

 . داشت یشم از من بر نمبود و چ نینگاهش سنگ.زد یپوزخند

 ینم دیتو و خواهرت را تهد یخطر چیه...چرند محضه یکه زد ییحرفها-

 ....مطمئن باش..کنه

 .دادم یدستش فشار م یرا رو پنبه

 نترس یچینگران نباش و از ه....بره یاالن خوابت م-

 .هم پوزخند باز

 ....مکرد یم یخودم را درست معرف دیاشتباه از من بود از اول هم با-

 ؟یمو قاچاق کرد هیکل-

 .پنبه را برداشتم و با تعجب بهش زل زدم.خوردم کهیسوالش  از

 !اونها هم آدمند! تونند  یتونند بد باشند؟؟ م یپزشکها نم-

 !یر یم یعوض یدار یلیبخواب دختر خوب که خ..بخواب-

********** 

من  یتا نگاهش رو. و گنگ نگاهش را به اطراف چرخوند جیگ یلحظه ا یبرا

 .نشست

 ؟یبهتر-

 ....سرم-

 )کنه یکم درد م هیسرم :( را که روش انداخته بودم کنار زد و ادامه داد ییپتو
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 هیعیطب-

 .شدم و تلفنش را به دستش دادم بلند

حتما ...که بهمون داده بود ، تموم شده یسه ساعت وقت. به توکا زنگ بزن -

 ..گرانتهن

 .را گرفت یگوش دیابهام نگاهم کرد و با ترد با

 بگم کجام..بگم یچ-

و بعدش هم ساعت  میبخور ینهار هی میبر ییدنبالش سه تا میبگو حاضر بشه بر-

 ....دیالبته اگه دوست داشت..مالقات عموم میبر دیمالقات که رس

شد و  یم قیرو تک تک کلماتم دق. کرد یو گنگ نگاهم م دیهم با ترد هنوز

 .بکشه رونیکرد صحت و سقمش را از نگاهم ب یم یسع

 م؟یو اگه دوست نداشته باش-

 مالقات؟ ایکدومش را ؟ نهار خوردن -

 هر دو-

 ...یسادگ نیخونه به هم دیمون یم یچیه-

 کدوم خونه؟-

 دیکه االن هست ییهمون جا-

 مونم یهم اونجا نم قهیدق کی گهیمن د-

 ؟ینیاگه صاحبخونه را بب یحت-

 نمیاگه صاحبخونه را بب یحت-
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 یغلط کرد یحامد و بگ شیپ یبا گردن کج برگرد ؟یکن کاریچ یخوا یپس م-

 ؟..

 دایخوب پ یجا هیگردونم و با همون چک اول  یپنجاه تومن دوم را بر م...نه-

 ...کنم یم

 یلیهر طور ما....نداره یمانع-

زده  انیطغ ،یریحس اس.. دادم تا بپره یبهش پر و بال م دیبا! سرتق یِ لعنت

ماراتن  کیبشه ، برگردوندنش  یدونستم که اگه رفتن یکرد اما م یترش م

 !ست گهیِ◌ د ِرینفس گ

 .به اطرافش انداخت یگریشد و نگاه د بلند

 ژاکتم کجاست؟-

 انداختمش سطل آشغال-

 .اما نگاه مصمم من مطمئنش کرد. باور نکرد  اول

 د؟یکن یم یشوخ-

 ...خورد یبهم م یقهوه ا ختیحالم از اون پوشش بدر..نه-

 ...نداشت که یبه شما ربط-

 !یشد یخور م یاندازه مظلوم و تو سر یب یدیپوش یم یوقت-

 .شد یتر م یلحظه به لحظه طوفان نگاهش

 ، آره؟ دیانداز یمنو دست م دیدار-

 .و روراستم یکامال جد...نه-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ١٧٥ 

اپن نشسته بودم و  یصندل یرو نهیبه س دست. به سمتم برداشت یقدم کالفه

 .کردم یرا رصد م نشینگاه درمونده و خشمگ

 کجاست؟ تونیاون سطل آشغال کوفت-

 نییپا یبر...کردم یخال شیساعت پ اتشویمعموال تو آشپزخونه ست اما محتو-

 یکن داشیزباله ها پ ونیتا قبل از نه شب م یبتون دیشا

 )فهمم یکاراتونو نم یمعن...؟!!یکن وونهیمنو د یقصد دار:( دیغر

جسور و  یهم صحبت عمو نکهیکه از ا نهیمهم ا..نه ای یبفهم ستیمهم ن...نه-

و اون بافت مزخزف شل و !..خور باشه متنفرم یو تو سر لیدختر ذل هیقهرمانم ، 

 یروکش دراز و گشاد رو هی...کرد یحس رو به من القا م نیهم یول قهوه ا

 روشن شد؟! و موزون دهیشچهارپاره استخون ترا

 نانیاطم..قرار نداشت. خوندم یبدنش م یرا از تک تک اعضا یدرموندگ

نتونسته بود ..حس بازنده بودن را داشت..بود دهیترس..رودست خورده بود..نداشت

داشت با  یاحساسات مخرب و درون نیاز خواهرش حفاظت کنه و حاال با تمام ا

و گربه ،  ریش پنجه یبه نابرابر یرحم و خشن دست و پنجه ا یمرد به ظاهر ب هی

 .کرد یبازنده بود و تقال م شیپ شیپ..کرد ینرم م

 .نگاهم کرد درمونده

 کنم؟ کاریچ دیبا-

 چک دوم؟ ای یدر چه مورد؟ اون بافت قهوه ا-

 .رو برگردوند عیشد و سر یابر یلحظه ا نگاهش
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اما بدون غش و  یباخبر بش ییزهایچ کیاز  دیبا یریبگ یمیتصم نکهیقبل از ا-

 !کوبوندن یلیضعف و س

 .از اتاقها رفتم یکیبلند شدم و به سمت . دیپر یرنگش به آن. دیترس

 ...ایبا من ب-

 کجا؟-

 ! ایخب دنبال من ب! یکم هوش باش نقدریا ادیبهت نم-

 ؟یچ یبرا-

 ینیرو بب ییزایچ هیخوام  یم-

تو اون  یاگه قرار باشه خطر..مییمن و تو االن تنها:( گفتم ظیبا غ. مردد بود هنوز

 !) یباز که معطل! فتهیتونه اتفاق ب یوسط هم م نیکنه ، هم دیاتاق تو رو تهد

 .خورد و پشت سرم همراه شد یتکون

رنگ . را را باز کردم یآپارتمان شدم و در کنار یکوتاه انتها یراهرو وارد

از  یاش ، حجم یاق بر خالف ذات رنگ شناسات ونیتمام دکوراس یلین کدستی

 .کرد ریقرار ترالن سراز یآرامش به نگاه ب

 دختره نه؟ هیاتاق -

و  یرنگ قهوه ا چیفقط دنبال ه...بردار یدار اجیاحت یبرو تو و از کمدش هر چ-

حاضر شو که توکا دلواپست  عیلطفا سر....یکن ینم داینگرد که پ یا رهیت

 !...بهش یزنگ هم نزد...نمونه
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به من  ینگاه....نشه ایهنوز مردد بود داخل بشه . اتاق فاصله گرفتم از

 .پوف ساده وارد اتاقش کرد نیکردم و هم یکالفه پوف.انداخت

 .بود ستادهیرنگ کنار در ا یریش یپالتو کیبعد با  قهیدق ده

ه ک یاونهمه پول نکهیاز ا نانیاطم یفقط برا.برانداز کردنش را نداشتم  حوصله

، هدر نرفته باشه ،  میخرج کرده ا شیاتاق و پر کردن کمدها نیا لیتکم یبرا

 .بهش انداختم یقینگاه دق

 کامال اندازه ست-

 )خانمتون؟ ؟یول هیمال ک...بله اندازه ست:( تکون داد و گفت یسر

 یاعضا یو قاچاقچ ییایگنگستر ماف هیکه  شیدو ساعت پ یکیتا ..خانومم؟؟-

مرد متاهل و  هیکه آدم بده قصه ت  دیشد که االن به ذهنت رس یچ! بدن بودم 

 خانواده داره؟؟

 :لب به تمسخر گفتم ریز.وضوح جا خورد به

 !!تونند خانواده دار باشن یالبته آدم بدها هم م-

 .زدم و به سمتش رفتم یپوزخند

 نیفکر کن ا....خواهرم یبرا یو نه حت..ستیخانومم ن یلباسها برا نیا..ریخ-

 یِ خاله مل یمیکردم که تو خونه ت یداریخر ییهمون دخترها یباسها روبرال

 !!میکن یخداترسم ، جابجا و پخش م ِ یباخدا و عمو عل

 .دندیکه دوباره شعله کش دینکش هیچند لحظه شرمنده شد اما به ثان یبرا نگاهش

 ستین دیبع زیچ چیاز شما ه-
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 یهر جور دلت م یفعال آزاد:( کردم و گفتم تشیواحد هدا رونیحوصله ، به ب یب

 )یخواد فکر کن

 توکا کجاست؟-

 !و اعصاب خرد کن انگریرفت تو جلد همون دختر عص دوباره

 ...یخاله مل شیپ!...سر جاش-

 .بارش نکنم یور یتا چهارتا در دمییهم سا یحرص دندونهام را رو با

 .میرفت نییو چهار طبقه را پا میآسانسور شد سوار

 ست؟یردت نس-

 نه چطور؟-

ده  یرو ادهیپ هیبه اندازه  رهیکه خواهرت اونجا اس یتا خونه ا نجایفاصله ا-

 ینهارم همون تو خونه م..میبر نیبدون ماش ستیاگه سردت ن...ستیا قهیدق

 !میخور

 .تکون داد و همراهم شد یبه نف یسر

جبور بودم آروم م. من نبودند یقدمها یبلند بودند اما باز هم به بلند شیقدمها

 .میتر راه برم تا شونه به شونه باش

 چندسالتونه؟-

 وپنج یس-

 خوره یکمتر م-

 داره؟ یتیچه اهم-
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 ه؟یتخصصتون چ-

بدن و اداره کردن دو سه تا مکان ناجور اما پر  یو قاچاق اعضا یدختر دزد-

 !درامد

 .کرد یموجود در لحنم را به وضوح درک م هیگال یها رگه

 فهمم یمن هنوزم شما رو نم-

ازت خواستم بهم اعتماد  میهمون بار اول که درمورد چک دوم حرف زد-

 منم بهت اعتماد کردم...رشیز یکه بزن ختمیپنجاه تومن برات نر...یکن

 ...دروغ بزرگتون یول...کردم یداشتم اعتماد م-

 یزیچ میامد بودبا هم در رفت و  هیکل یاهدا یکه برا یتو تمام مدت..ترالن نیبب-

 یب تیکبر هی...من همون آدمم..یدیند..نه..که بخواد نگرانت کنه؟ یدیاز من د

 !خطر

 ....خودم خنده م گرفت هیتشب از

شونه هاش را به جلو خم کرده بود و دستهاش را . گرفته بود یسوز سرد. ستادیا

 .خوشرنگش فرو کرده بود یپالتو بیج یتو

 داره؟ تیکه کامروا گفت واقع یداستان-

 .هم نبود یاما چاره ا....االن وقتش نبود..کردم یمکث

دو حالت ....کردم ینیاون پرونده روبازب ریمنم به خواست ام...داره تیبله واقع-

 تو کال به  ایمحتمله 
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 یکیو اون  تهیمادر واقع ایتو پدر  یایاز اول یکی ای یشد رفتهیپذ یفرزندخواندگ

 ....ستین

اشک تلنبار شده دو روز گذشته ،  ایسرما تر شده بود به خاطر سوز  نگاهش

 .معلوم نبود

 آره؟ هیباز هی نیا-

انداخته بود شفاف و  هیاونها سا یکه رو یتلولوء نم اشک ریچشمهاش ز رنگ

 .شده بود بایز

در  تیمادر ای تیخانواده پدر یعده از اعضا هیحتما ...داره تیباور کن واقع-

 یالزمه که با اونها صحبت کن...موضوع هستند نیا انیجر

 برم اهواز دیبا...آره-

 ....بعدا دیریو قرار بگ دیجا مستقر بش هی دیاما اول با...نطورهیهم-

 .زد مهینگاهم خ یهمون نگاه مردد و نامطمئن رو دوباره

 م؟یبر دیذار یچه کار کنم م...دیقتوبگیبه من ح-

 !پله اول میبرگشته بود.دمهم فشار دا یحرص چشمهام را رو با

 ...؟یتوهماتت را تموم کن نیا یخوا ینم-

 رهیبار بود که نگاه خ نیاول نیشد و ا یکنده نم. هنوز وصل نگاهم بود نگاهش

 .!!کرد ینگاهش را عوض نم ریو مس داریمن ، شرم دخترونه ش را ب

 !هیتو شهر به دنبال کل فتهیدوره نم یپزشک چیه ؟یخواست یم یک یرا برا هیکل-

 ....از اقوامش باشه یکی ماریاگه اون ب.. فتهیچرا م-
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آدم  نیاون مهمتر...عموتونه دیگ یکه م ییهمون آقا..عموتون؟:( گفت دیترد با

 )آره؟..شماست یزندگ

 رینگذار بزنم ز..اهدا کننده فاش نکنم یرا برا تشیترالن قول دادم که هو-

 ....قولم

 د؟یخواست ینکنه واسه خودتون م...نکنه..نکنه -

 .خوردم یتکون

قولم بزنم پس از من حرف  ریخوام ز ینم..را فاش نکنم تشیقول دادم هو-

 !نکش

 .همقدمش شدم. راه افتاد به

 بهتون اعتماد کنم؟ دیهمه راز ِ مگو چرا با نیفهمم با ا ینم-

 .  ستادیپالتوش را گرفتم و ا نیآست

 یاتفاق هیکل یبدم که انتخاب تو برا حیواضح واضح برات توض گهیبار د هیبذار -

 یبود ، اما انتخابت برا

و  مارستانهیکه االن تو ب یاون مرد....بود یاز عموم کامال آگاهانه و عمد یپرستار

بهش  مویکه من زندگ هی، مرد شناسندیمن م یناتن یهمه به اسم عمو

هم صحبتش باشه که  یخواست کس یکنم و دلم م یم یبراش هر کار...ونمیمد

که تو  هیزیاون چ امتم نیا....مثل خودش، مثل تو ،فداکار و از خود گذشته باشه

باند مخوف منه، خونه  یمیخونه ت یگ یهم که م یاون خونه ا....یبدون دیبا
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 یشناختم و م یبود که م یامن یتنها جا...صاحبخونه ش مادرمه!...منه یپدر

 ...راحت رها کنم الیوون را با ختونستم دو تا دختر ج

 د؟یشما روده راست هم دار-

 ...شهیسرم م رتیمنم غ...ستندین رانیمنم دو تا خواهر دارم که ا-

 ...دیدروغ جد هیهر روز  د؟یگفتم شما روده راست دار-

خاطر که به من  نیاون هم به ا..را نگفتم فقط قتیتمام حق..من دروغ نگفتم-

خونه ، اونجا  نیمن به ا کیو نخواستم به خاطر ربط نزد یو ندار یاعتماد نداشت

 میکرد یرفت و امد م هیکل وندیپ یبرا میداشت یوقت نیبب..نیهم..دیرا رد کن

 نقدریا ایواقف بشم  تیشخص یزندگ اتیبه جزئ نقدریکردم ا یهرگز فکر نم

 یفکر کردم با معرف...بشناسمت که بخوام راجع به چک دوم باهات حرف بزنم

 ...ره یم شیدردسر تر پ یکارها زودتر و ب لیکردن خودم به عنوان وک

 .شد یتر م فیکم کم لط نگاهش

من ...خوام یکه پنهون کرده بودم معذرت م ییزایحاال هم به خاطر تمام اون چ-

دارم که اگه  یا ونهیو نه اصوال با خالف م یام نه دزدم نه قاچاقچ یآدم عاد هی

 یهفت خطت تقال نم ییخالص شدنت از دست اون پسردا یبرا نقدریداشتم ا

 ..کردم

 چرا؟-

 ؟یچرا چ-

 د؟یچرا لطف کرد..مییپس االن مورد لطف شما-
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 .کرد ینفس تازه م یتازه بود و به هر بهانه ا یام تشنه هوا هیروزها ر نیا چقدر

مرد  هیبودند از  یطیشرا نیخودم تو چن یفرض کن فکر کردم اگه خواهرها-

 ...داشتم یند چه توقعتوانم

 !درست مثل من .گرفت ینفس

تنها ...دمیسه سال خر ینکردم من وقت آزاد تورو برا یمن واقعا لطف یدر ثان-

 نیرا تام تتونیبه خونه خودمه و امن کیکه چون نزد مهیکمکم همون خونه پدر

 ..و تمام..دیرا اجاره کن ییباال تیدادم سوئ حیکنه ، ترج یم

 میخم شدم تا کامال رو در رو باش مقابلش

که پا تو  یاز وقت قایدق...میجا تمومش کن نیبحث را هم نیا شهیهم یبرا ایب-

و ..انیمهمون ک..مهمون من دی، هم تو وهم توکا، شد دیمن گذاشت یخونه پدر

 .....تا هر وقت که بتونم.کنم یم تیمهمانها حما نیمن تا ته توانم از ا

الزم را  ریکه مطمئن شدم حرفهام تاث دیچنان درخش یلحظه ا یبرا چشمهاش

 .گذاشتند

 رودست بخورم؟ ستیقرار ن گهیراحت باشه که د المیخ یعنی-

 یانگشت بخور ینه رودست و نه حت-

 )ته؟یتوکا در امن:( لبخند زد و گفت. زدم یا ثانهیخب لبخند

هول  هی ریمس نیتو هم یالبته اگه مثل وروره ادامه بد..هم تو و هم توکا-

تمام عمرم  یبرا..و خالص نیماش ریکنم ز یدم و پرتت م یکوچولو بهت م

 شمیخالص م
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 ) د؟یمگه قراره تا آخر عمر تحملم کن:( کرد ، گفت رمیکه غافلگ یطنتیش با

 . ومدیهم به اون صورت واون نگاه مظلوم م طنتیش

 هیمنظورم چ یدیحاال که فهم یکنم ول یازت خواستگار یزود نیقرار نبود به ا-

 بزنم رشیتونم ز ینم گهید

 .دمیشن یخنده ش را م یبار بود که صدا نیاول. دیخند بلند

 طفلک زنتون اگه بشنوه-

 من زن ندارم-

 ...)گهیدروغ د هی..هی:( شد و با ِمن ِمن گفت یجد دوباره

 زده باشم یراجع به زنم حرف ادینم ادمی-

 انگشت حلقه ام قالب شد یرفت و رو نییپا نگاهش

 حلقه تون؟-

خوام انجام  یرا که م یبستم که تا کار یبا خودم عهد...ستیحلقه ازدواج ن نیا-

البته ...عهده یبه وفا یاداوریجور  هی...انگشت باشه نیحلقه تو هم نیندادم ا

 ...هم هست از عموم یادگاری

 .فوت کرد رونیرا به ب نفسش

 زنونه؟ لیسا؟ اون و یلیپس اون اتاق ن-

باشه و مجبور بشم دروغ  یشخص یلیخ دیشا...را ندم یکی نیبگذار جواب ا-

 هان؟ ؟یدروغ بشنو یخوا یتو که نم...بگم

 .تکون داد یبه عالمت نف یسر
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 کارم را شروع کنم؟ دیبا یک-

 ...احتماال فردا...عمو مرخص شد نکهیبه محض ا-

 .لب گفت و هم قدمم شد ریز یاوهوم

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

با  دیدزد ینگاهش را م کهیاتاق بمونه و در حال یتو نهینتونست سه ثا یحت

 .از اتاق خارج شد ،یلب ریز یعذرخواه

 گردم یاالن بر م-

 ...حق داره-

 حق نداره-

راهرو  یانتها. شد یو ترس حالم بد م یبچگ نهمهیاز ا. رونیاز اتاق زدم ب یعصب

 .جمع و منقبض نشسته بود هایاز صندل یکی یرو

 ...خوره یحالم از رفتارت بهم م-

 .ومدیباال ن شتریتا سر زانوهام ب نگاهش

 متاسفم-

کردم  یو با خشونت بلندش م دمیچسب یش را م قهیکارم نبودم  طیتو مح اگر

از . سرش را باال گرفت. شونه هاش اکتفا کردم یرو یاما فقط به ضربه کوتاه

 کرده بود؟؟ هیاز ترس گر .جا خوردم سشینگاه خ

 چته؟-

 .ام بود یرحم یب تینها
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 متاسفم-

 ن؟یالمصب هم ن؟یهم-

 دیاز شدت فشار نوک انگشتهاش سف. هم گره کرد  یدستهاش را تو. ستادیا

 ...لبهاش نیشده بودند درست ع

 ...میاوردیخوب شد توکا را ن...دونستم  ینم-

 خوره یبهم م تیضعف و زبون نهمهیحالم از ا-

 یب یقطره اشک سر خورد و از کنار لبها کی. دیلرز یچشمهاش م مردمک

 .رنگش گذشت

 هم باشند ییآدمها نیهمچ شهیباورم نم-

 !فکش ریگره کرده بودم بزنم ز میپالتو بیج یکه تو ییمونده بود با مشتها کم

 ..ستیشما خوشگال ن یفقط جا ایدن! معلومه که هستند-

:( گفت یو بعد با لحن قاطع شتریب.. شتریب...هینچند ثا.استفهام نگاهم کرد با

که باشند و  نهیارزش بودن آدمها به ا...ستیشون ن افهیارزش بودن آدمها به ق

از ..لبخند عموت حالمو بد کرد...ندارند دنیخند یبرا یلب یوقت یلبخند بزنند حت

و دوباره دو قطره .....) خودم ناسپاسارزش و  یو ب قیاز وجود ناال...وجود خودم

 .اشک همزمان سر خوردند

 یحال نزار از رو نیشد؟ ا یگفت؟ چ یچ..مبهوت حرفش بودم یلحظه ا یبرا

 ....!!ترس نبود 

 ؟یگفت یتو چ-
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 ....بمونم نجایتونم ا ینم..خوام برم یم-

هنوز از جواب محکم و خارج از انتظارم سر . به سمت پله ها رفت عیسر و

 .دمیبه دنبالش دو...بودم

 رسونمت یم-

 . نزد یحرف

 .شهیفردا مرخص م-

.. 

 .نزد یهم حرف باز

زنم که  یبهت زنگ م ؟یایخودت ب یتون یم ؟یگرفت ادیآدرس خونه مو -

 ...یکارتو شروع کن دیبا..یایب

 . داشتم مخالفت کنه اما باز هم سکوت کرده بود انتظار

 سوار شو-

 رمیم ادهیپ-

باال را  تیمرتب شدن سوئ بیترت دیبا...خونه کار دارم...سوار شو ترالن-

 ...میو قرارداد را ببند نهیکه شما را بب ارمیمامانم هم فردا پس فردا م...بدم

 به سرشون اومده؟ یچ-

 ...)گهیخودش برات م:( مکث گفتم یبعد از کم.متوجه سوالش نشدم اول

 .تکون داد یسر
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چسبونده بود و به گوشه داشبورد زل زده  نیماش شهیشسرش را به . شد سوار

 .سانت اونطرف تر کیتر نه  نطرفیسانت ا کینه . بود

 یخودم افتادم وقت ادی. عوض کردن حال و روزش افتاده بودم یبه تقال لیدل یب

زار زده بودم و به ....دمشیامکانات د یپرت و ب شگاهیآسا هیبار گوشه  نیاول

 !دختر زار نزد نیاما ا. کردم یم ییشدت احساس تنها

 ؟یزنگ زد تییبه زندا-

 هنوز..نه-

به موقعش به ...را راحت کن الشیآدرس نده اما خ..خونه زنگ بزن یاالن رفت-

 ید یاونها هم آدرس م

 ...قرار بود برن اهواز..ستندیتهران ن-

 ...چه بهتر-

 برم اهواز دیمنم با-

 ...توکا ..تو ..من...میرفت یدسته جمع دیشا...گهیچند روز د...یریم-

انتظار ... ختیر یذهنم را بهم م یتمام ساخته ها یدختر گاه نیا...نزد یحرف

داده باشه و حضورم را  یقابل اعتمادش نقش ریبه مِن غ یراحت نینداشتم به ا

 تیکشف هو یبرا! کنار خودش کنار خواهرش..رهیبپذ شیزندگ یاتیدرسفر ح

 !مخدوش شده اش

 حالت خوبه؟-

 ستمینه خوب ن-
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 اهویبدون ه..آروم و صادق . خودش بود یایدن تو

 یلیمثل خ..رونیب یکه از اتاق زد یدیگفتم حتما ترس...شدم یمتاسفم که عصب-

 ...گهید یاز آدمها

 .نزد یحرف

شد به سمتم  ادهیپ. بردم اطیرا به داخل ح نیرا زدم و ماش موتیر. میدیرس

 ...) ستیحالم خوب ن:(زمزمه گفت ینییبه پا ییو با صدا دیچرخ

و قامت بلند و  دمیفروغش را د یفرمون بود که نگاه ب یدستم رو کی هنوز

و با تمام  دمیشدن نرس ادهیبه پ. هوا معلق شد یرو هیاز ثان یکه در کسر یفیظر

 کیشدم و فقط تونستم به پهلوش چنگ بزنم و با  دهیعضالت کوتاه و بلندم کش

اگه حرارت تنش نبود  هشده بود ک نیسنگ ینش به اندازه ابد. دست نگهش دارم

 یو رو دمشیکش نیبا هزار مکافات به داخل ماش. دادم جان داده یحتم م

کوچک  یفضا کیدر  یو اورژانس نینفسم از حرکات سنگ. گذاشتمش یصندل

کنارش  گهیشدم و از سمت د ادهیتازه کردم و پ ینفس. به شماره افتاده بود

به ..به خودم ..پوزخند زدم  ؟؟یچ یبرا...شد از حال رفته باشه یباورم نم. رفتم

 !پوست کلفتند ایدن یکردم همه آدمها یفکر م نکهیا

اونهمه تنش و اونهمه استرس و اون زنانه ...بود یسه روز بود تحت فشار عصب دو

 .برده بود ماغیداشته ونداشته ش را به  یتمام انرژ! موقع یب یکیولوژیزیف

به  اطیبا احت نیماش یصدا دنیتوکا با شن. کردم و به سمت خونه رفتم بلندش

من ، رنگ از صورتش رفت  یدستها یجون ترالن رو یبدن ب دنیبا د. تراس اومد
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. و همونجا نشست ارهیرا هم نتونست تاب ب اطیبه ح یو همون دو پله منته

االن فشارش  نیهم ستین یزیچ:( مبلند گفت...هم از حال بره یکی نیا دمیترس

 ) اریبراش ب یشور زیچ یآب نمک کیبدو ....تا االن خوب بود...افتاد

 ینشد که خاله مل هیدو ثان. به داخل برگشت ثیحرف و حد یخورد و ب یتکون

 .هم تو چهارچوب در ظاهر شد

 خدا مرگم بده یوا-

کس اجازه نداشت با  چیخونه تماما فرش بود و ه...کندم و وارد شدم کفشهامو

 .کفش واردش بشه

 ستین یزیچ-

 .لرزون توکا آب نمک را گرفتم یکاناپه گذاشتمش و از دستها یرو

. ختمیزبونش ر یرا رو وانیل اتیتر کردم و چند قطره از محتو یرا کم لبش

 .رنگش چشمهاشو باز کرد یب یگونه ها یرو یبا ضربه آروم. خورد یتکون

 هو؟یشد  یترالن چ رمیبم یاله-

کمک کن :( زد و به توکا گفت یا مهیلبخند نصفه ن. زود متوجه اوضاع شد یلیخ

 یکه با کم یبود که خاله مل فیصداش ضع نقدریا) بخوابم دیبا..برم تو اتاق

 .بود ، متوجه نشد ستادهیفاصله ا

 مادر؟ یگفت یچ-

و خواستم ..) برمش به اتاقش یم...خواد بخوابه یم:( اون جواب دادم یجا به

 .نهیبلندش کنم که ترالن مقاومت کرد و خواست بنش
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 رمیخودم م-

بدنش انداختم  ریدستم را ز کیتوجه به مقاومتش  یب. دونستم جون نداره یم

 .دمشیتو آغوش کش گهیو با دست د

داره مادر،  تیمعص..تونه بره یگه م یخودش م..دختر مردمو  نیبذار زم یوا یا-

 !من جانهو

به اوضاع خودم که خواسته و آگاهانه  یمل یخال یزدم نه به حرفها یپوزخند

 .الجون شده بود یدو تا شکستن یزندگ ریدرگ

 !دکترا َمحرمند-

اما ...تونستم حس کنم یاما م... دمینگاه متعجب توکا را ند. سمت پله ها رفتم به

دلت خواست  یهر کار... استغفرا:( که گفت دمیرا شن یغرولند خاله مل یصدا

 !)حاال یشیانشاال که محرم م!...یبکن بگو محرم

 . تکون دادم یسر

 یبکنه که ب یم بلند کرد و خواست اعتراض نهیس یزحمت سرش را از رو به

 !)سیلطفا ه گهیتو د:( حوصله گفتم

 )ه؟یاسم عموتون چ:( دینال

 . باشه دهیسوال عمرم را پرس نیانگار محرمانه تر. ستادمیا یا لحظه

 چطور؟-

 خوام بدونم یم-

 ....گهیخودش بهت م-
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 .دستم حس کردم ریانقباض عضالت بدنش را ز یول. نزد یحرف

 .تخت گذاشتمش یرو

 ....ادیخوشم نم رنیکه زرت زرت از حال م ییاز دخترا-

خواهرم مرده خوش اومدن شما :( کرد رمیتوکا از پشت سرم غافلگ یصدا

توجه به اون رو به ترالن  یب. دلش از کجا خونه دمیفهم!) دکتر یآقا...آآستآین

 :ادامه دادم

نه  یامروز نه صبحونه درست خورد...یخور یبه بعد صبحونه ت را کامل م نیاز ا-

تازه  یستین تتیانگار متوجه وضع...اسمش نهار بود یاون دو تا قاشق برنج خال

 لویدونم پنجاه ک یم دیقد بلندت بع نیبا ا...رونیب یچند روزه از اتاق عمل اومد

 ...یاضافه کن لویک کی لحداق یخوام ماه یم....یهم وزن داشته باش

چاق :( شد و با تمسخر گفت نهیدست به س. بود ستادهیکنار پنجره ا میروبرو توکا

من زبون  یوروجک برا. بود ینگاهش طوفان!) بخورتت ادیو چله شو تا آقا گرگه ب

 !ه بودکرد زیت

 ...بخوره اریگرم با دو سه تا خرما ب ریش وانیل هیاالنم برو ..مواظبش باش-

 نیتو ا کهییشد مثل خودش و از اونجا ینگاهم طوفان.به سمتش رفتم  یقدم

 دیلیوک:( غالف کرد و صلح طلبانه گفت عیمدت کوتاه خوب شناخته بودمش ، سر

 )دکتر؟ ایباالخره 

وگرنه آقا گرگه لقمه  ومدهین یبه گنجشکها فضول:( لحن ممکن گفتم نیسردتر با

خواست دو  یدلم م...) ده یالزم شد از خواهرت بپرس جوابتو م.....کنهیچپش م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ١٩٣ 

کنم اما چهره ناز و ملوسش ناخوداگاهم را تحت  شیهم چاشن یور یسه تا در

 . داد  یقرار م ریتاث

به  کهیعقب گرد کردم و در حال. دیرا به دندون گرفت و نگاهش را دزد لبش

 ) ؟یاریب یگفتم براش چ یدینشن! هنوز که یسادیوا:( رفتم گفتم یسمت در م

همون نفس . قدرتم لذت بردم شیناخواسته از نما. را حس کردم حرکتش

 .گوشه لبم نشست یلبخند. ام یرانیا لیمردانه اص

 شد؟  یچ-

شده باشه؟ دامنه  یداشت چ انتظار. پله ها متعجبم کرد یرو یخاله مل سوال

 منو تا کجا تصور کرده بود؟؟؟ تیمحرم

 زحمت لبخندم را جمع و جور کردم به

 ...شده فیضع....دهیخواب-

 .کنارش گذشتم از

 ...امیم ریشب د...مارستانیرم ب یم-

 نجا؟یا یایشب م-

خونه به  امیسر م هی...شهیعمو هم که تا فردا مرخص نم....آره تو خونه تنهام-

 ...هم کنار عمو هستم فتمیهم ش مارستانیگردم ب یترالن سر بزنم دوباره بر م

 .کنار برات ذارمیشام م..فدات بشم-

 ...قربون صدقه رفتناش بودم عاشق

 فعال-
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 .از خونه خارج شدم و

********* 

 ؟یبهتر-

 ) خوبم:( گفت یخواب آلود یصدا با

 ! اوف شش صبح بود ...به ساعتم انداختم ینگاه

 .حواسم به ساعت نبود...کردم دارتیب-

 .را روشن کردم نیبه بدنم دادم و ماش یو قوس کش

 ..اشکال نداره -

 نتونستم..بهت سر بزنم اما کارم فشرده شد  امیب شبیقرار بود د-

 ممنونم-

خودم هم ...کنند یم صیکم بخوابم عمو را ظهر ترخ هی دیبا...خونه رمیدارم م-

 ...نجایا ایب رمیگ ینهار م...رم یامروز مطب نم

نگران . بودم ومدنشیانگار ته دلم نگران ن.ادا کردم  دیجمله مو با ترد یانتها

 .مرحله را واگذار کنم نیرا نقش بر آب کند و آخر میهایهمه باز نکهیا

 بخورن؟ دیبا یعموتون نهار چ-

 .داره یفیلرزش خف کیکردم صداش  حس

حالت  یتو مطمئن.....کنهیو براش درست م ادیم گهیپرستارش دو سه ساعت د-

 هنوزم؟ یخوبه؟ ضعف دار

 ..امیباشه م...-
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وقت بود نشد بهش  رید شبید..کن از جانب من  یهم عذرخواه یاز خاله مل-

 ...امیزنگ بزنم بگم نم

 .باشم تماس را قطع کردم یمنتظر حرف نکهیبدون ا و

تنها . دمیشلوار گرمکن محبوبم را پوش. اول دوش گرفتم  شهیمعادت ه به

گذشت که  یاز عمرش م نقدریا..تونستم راحت بخوابم یبود که با اون م یشلوار

 . شده بود  یکامال خاکستر دشیرنگ سف

تخت  ی، خودم را رو دهیپوش مهیله و لورده بودم که با همونبدن ن یاندازه ا به

 یکیدستهامو به اطراف باز کردم و چقدر خدارو شکر کردم که شر. انداختم

 !رهیعمل منو بگ یاز تخت را اشغال کرده باشه و آزاد یندارم که قسمت

****** 

چهارچوب در را اشغال کرده بودم تا . بودم ستادهیسرش ا یباال لیعزرائ مثل

 .مبادا فکر فرار به سرش بزنه

 دیوم هستپس شما ترالن خان-

 .دیبه سمتم چرخ نشیمتاثر و غمگ نگاه

 ...) ترالنه شونیبله عموجون ا:( ترالن جواب دادم یجا به

 یاز همون فاصله هم م. داد یهم گره زده بود و فشار م یرا تو دستهاش

 .که تمام بدنش را فرا گرفته حس کنم یتونستم حرارت التهاب

 دخترم نیبش-
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داد ، حرفش را خوند  یکنار تختش را نشون م یحرکت دست عمو ، که صندل از

 .نشست اطیو با احت

 سختته؟-

 .شد زونیحرفش نشد و دوباره نگاهش به نگاهم آو متوجه

 سختته؟ گنیم-

تکون داد و با  یاز من سر تیبه تبع....) البته که نه:( دوباره خودم جواب دادم و

کرد لبخند  ی، سع دهیرس شیروزها به انتها نیدونستم ا یکه م یا یتمام انرژ

 .بزنه

 ...خوش  تونییاز آشنا-

 نطوریمنم هم-

 یرا از رو نشیسنگ هیسا یشد و لحظه ا یم یعمو مرتب پر و خال نگاه

نگاه داغ  نیا ریو ترالن لحظه به لحظه ز. داشت یلرزون ترالن بر نم یمردمکها

شده بود که به زحمت  نیسنگ نقدریش ا نهیقفسه س. شد یجمع تر و جمع تر م

 . کردم  یحرکتش را حس م

 .و دستهامو از چهارچوب جدا کردم  دمیجو غصه دار و قصه دار اتاق رس ادیفر به

ترالن هم مثل من ...نجایا ارمیبراتون م..آقا محجوب نهارتون را حاضر کرده -

 گرسنه ست

 شما شیپ امیمنم م-

 .شدم رهیتعجب به نگاه مشتاقش خ با..!!! سرعت دل ببازه نینداشتم به ا انتظار
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 دینیبش تونیصندل یکمکتون کنم رو دیبذار....باشه عموجان-

 .را به عهده گرفتم تشینشوندمش و هدا لچریو یرو اطیدقت و احت با

 .خوان با ما نهار بخورند یعمو م-

تکون دهنده افتاده بود و تمام  یتراژد هیبود که ندونسته تو دام  یدختر مخاطبم

 .بود فشیظر یفشار دادن انگشتها شیتقال

 .شد یتکون داد و پشت سر من راه یسر

 یاعضا یبار رد نگاهش رو نیکه اول یبا وجود مهمون یچهارنفره مون حت زیم

دو تا ظرف ....ساده بود. نبود ینشست ، رنگ ینهار م افتیض کیخونه ، پشت 

 یاز هم شهر تیمحجوب هم به تبع یاقا...مصرف و دو تا کاسه سوپ کباری

 . ...خورد یشده شل و ول را م کسی، همون سوپ م مشیدوران قد

دونم ولوله و  یکه م یدل یرا تو نیتنها تونست به رسم ادب دو لقمه سنگ ترالن

 .پر آشوب بود ، جا بده

 ن؟یهم-

 ندارم لیم...ممنون-

عمو نگاهش را به اون سمت چرخوند و دوباره نگاه پر استفهامش دست  یصدا

 .دامن من شدبه 

 کم؟ نقدریعمو گفتند چرا ا-

شد در مقابل  یمگه م. نگاهم شد که تا ته حرفش را خوندم خیچنان م نگاهش

سوپ شل و  یبه زحمت و به سخت یخوریکه با لب نداشته با قاشق چا یمرد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ١٩٨ 

دهن  یتو یلقمه زد و دو لپ یلی، چلو کباب چرب و چ دادیشده را فرو م کسیم

 !!! چپوند

 !اصوال کم غذائه...نداره عموجون لیم-

به سمت ترالن رو کرد  یوقت دیصداش لرز. دمید یزد که فقط من م یلبخند عمو

 ...) برو استراحت کن تا ما غذامون تموم شه...ترالن جان:( و گفت

عمو را موقع تلفظ  یلرزش صدا. قرار به چشمان عمو زل زد یآشفته و ب ترالن

 .قرار بود یدونم اما نگاه مرطوبش ب ینه نم اینامفهوم اسمش حس کرده بود 

 ...که یبرو تو همون اتاق...گن برو استراحت کن تا ما نهارمون تموم شه یعمو م-

 .شد بیغ یرا خوند و با سرعت بلند شد و در لحظه ا حرفم

****** 

 ترالن

دستهام مچاله شده بود و تاج  یبنفش تو یلیبا اون گل درشت ن دیسف یروتخت

 .گاه بدن لرزونم بود هیتخت تک یا لهیم

وجود داشت و لرزش تن و بدنم گواه ..داشت تیسخت بود اما واقع باورش

 ...عوض کنه مویتونست زندگ یبود که م یقتیحق

چند ...کردم یفوت م رونینفس تنگ شده را به ب نیخوردم و ا یوار تکون م ننو

 ییمرد شبها...که نقاب نداشت اما مرد داستانم بود یبود مرد میلحظه قبل روبرو

نه ...قصه کیاز ...زد یکرد از بودنش حرف م یم یکه مخف یکه مادرم با اشک

که نموند که ...که رفت ینقابدارقصه مرد ....یو نه قصه بز بز قند ونیقصه شاه پر
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گوشم بود شش  ینبوِد خوش آهنگش هنوز تو یکیبود  یکی....و گذشت دیبخش

من  یکه قصه شبها دمیفهم یاما م..دونم  یکمتر ، نم ایپنج سالم  ایسالم بود 

کنند و خونه هاشون اون  یم یابرها زندگ یآدماش رو..ستین نیقصه زم

 یایقصه درد داشت اما من فقط تو رو...زیسحرآم یایمثل خونه غول لوب...باالست

 ینقاب م شهیکه هم یمرد جوون....و قلنبه اون باال بودم یپفک یابر و خونه ها

 یبالدخور چ دمیفهم ینم یحت..هه...بود دهیبالد خور جنگ ویبا د....زد

شده  یبود و زخم دهیجنگ...قصه م ویاسم د..اسمه هیدونستم  یفقط م....هست

 یندانز نهیآ یقدرتمندش ،صورت قهرمانمون را گرفته بود و تو نهیبا آ وید....بود 

نتونست  چوقتیهم شکست و ه نهیرا شکست داد اما آ ویقهرمان د....کرده بود 

!! صورت نداشت ...دندیبرگشت زن و بچه ش ترس یوقت....رهیصورتش را پس بگ

رود  نیداد و گفت کنار ا وناومده ش نش ایرودخونه نور را به زن و بچه تازه به دن

و خودش ....دیرا بکن تونیر و اونجا زندگبه نو دیتا برس دیو بر دیبر نقدریخونه ا

 ....نقاب زد و رفت...رفت

 حالت خوبه؟-

 ...خوردم یتکون

 گفتم حالت خوبه؟-

 فک قدرت حرکت نداشت؟  نیچرا ا...د؟یچرخ ینم نیزبون سنگ نیا چرا
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 رهیشده بود و خ زیر نیدو تا اخم سنگ ریبود که ز ینگاهم به چشمان هنوز

شد درست مثل دل  نییتخت باال و پا..لبه تختنشست..به سمتم اومد. وجودم بود

 .عذاب آور را نداشت یو روده من که تاب همون دو لقمه غذا

حواس سرم را عقب  یب...چقدر داغ بود...نشست میشونیپ یرو دستش

 .نبض دستم حرکت کرد یانگشتهاش رو...دمیکش

 ....افت کردهفشارت بازم ...چقدر تو دختر؟  یخی-

 یکه ته مانده ها یقیکدوم فشار افت کرده بود؟ فشار حقا...فشار..فشار..فشار

 !ام را نشونه گرفته بود؟ ینابسامان زندگ یروزها نیا یانرژ

 ...دراز بکش -

پوست کلفت بودم و مقاومت کردن ...ناخواسته به رسم عادت..کردم مقاومت

شونه هام چنبره زد دراز  یکه رو ییبا فشار دستها...شده بود میزندگ رهیخم

 ...پاهام گذاشت که باال رفت ریز یچ دمیند...دمیکش

 ...گردم یاالن بر م... یشیبهتر م..چشماتو ببند ینطوریچند لحظه هم-

 شدن؟ ینطوریا یچه جور-

 !دهنت البته ۀبه اضاف...گفتم چشمهاتو ببند -

 جنگ؟ یتو-

 نه؟ یببند یتون ینم-

 نگاهش با همه فرق داره-

 ...ارمیدونستم کامال هوش یگم اما م یم ونیکردم دارم هذ یم حس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٢٠١ 

بود  قیو دق زینگاهش چنان ت. ستادیسرم ا یقدم رفته را برگشت و باال..برگشت

 .که تا ته ذهنم را شکافت

 ؟یبگ یخوا یم یچ-

 نه؟..یدیهم منو ند یتصادف یحت... یانتخاب نکرد یمنو اتفاق-

 یجناب دکتر هم، م یصیکرد که با همون افت فشار تشخ رییچنان تغ نگاهش

 .نمیتونستم منقبض شدن عضالت صورتش را بب

 !ها  یغرب یمثل ژست مرسوم خواستگار...زانو کنار تخت نشست دو

و داغون داره  ختهیپازل بهم ر هیاما  ستین یباور کردن....بودم داریتمام شب ب-

 اما چرا تو؟ یکه تو گرداننده ش بود یباز هی...شهیذهنم جمع م یتو

 .دستهاش قفل شد یتو دستهام

فکر  یچ چیبه ه..یلرز یم یدار...کم حرف نزن هی...آروم..آروم-

 ....آروم....آروم....نکن

 یم نیکردم داد بزنم اما همه وجودم داشت ته نش یسع یعنی...زدم داد

 ...میصدا یحت...شد

 ....آرومم-

 ....باشه..باشه-

 زیر!..ظاهرم یخواستم در موضع ضعف باشم حت ینم...نمیشدم که بش زیخ مین

 یکارم را سخت م یلرزش لعنت نیا...سلول به سلول.دیلرز یبدنم داشت م زیر

 ...کرد یمقاومتم را تارو مار م...کرد
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 بلند نشو...بخواب-

 .نشستم شیبا تمام مقاومتها نشستم

 ...حالم خوبه-

 .زد یپوزخند

 !!صبح حالت خوبه روزیاز د-

 :دمینال

 داره مگه نه؟...داره تیکه واقع دمید...دمشید یاز وقت-

 زنم ینم یحرف چیه یتا به خودت مسلط نش! آروم باش -

حرف ...خوبم:( گفتم دیلرز یم جانیکه از شدت ه ییلبخند شکسته و با لبها با

 ...)بزن تا نمردم

 ...بذار به وقتش..آروم-

 .دمیکش رونیتهاش بانگش ونیاز م دستهامو

 ...االن...وقتش االنه-

 ...آروم باش-

،  یبا سرعت الک پشت روزیخنده دار بود که ذهنم از د...رفت یم جیگ سرم

 نیو امروزم را کنار هم بنشونه و به ا روزید یتونسته بود تکه تکه روزمره ها

 ....اصال فرض محال بود شیچند روز پ نیکه تا هم یا جهینت..برسه جهینت

 .چشمانم را بستم. دادم هیتخت تک یرا به پشت سرم

 ...متنفرم نمتیبب فیضع نقدریا نکهیترالن از ا-
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آزرده ام  یطعم تلخ حرفهاش حت نیا...هم نداشت ینگاه میارزش ن یحت فعال

 یازیاما ن..پاسخ ندادن  یحربه بود برا کی...طیشرا نیاالن و در ا....کرد  یهم نم

 :زمزمه کردم....به پاسخ نبود

 بابامه نه؟-

 .بسته هم حبس شدن نفسش را حس کردم یبا چشمها یحت

و اون قصه شبونه خلوت من ...ترالن گفتنش نیاون لحن دلنش..اون نگاه مشتاق-

 یمادرم برا یقهرمان پرور....حلقه زده تو چشمهاش یاون نم اشکها...و مادرم

 دنیترس ند...مارستانیترس تو و بردن من به ب...تو یباز....امروزم یمگو یروزها

 ....پدر و دختر شهیهم

 .را شکار کردم انیبار نگاه مرطوب ک نیاول یباز کردم و برا چشمهامو

 مگه نه؟....موهبت و الوند یبرم اهواز ؟ برم سراغ خونواده ها ستین یازین-

 .دینگاهش را دزد عیسر

 یبزن...ارمیب یتیتقو هیبرات  رمیم..یشیولو م یبا هر تلنگر یشد فیضع یلیخ-

 ...یشیبهتر م

 .دیبلند شد و به سمت در چرخ. دیدزد یهم نگاهش را م هنوز

 چرا تو؟-

 ...ونمیبهش مد-

 .در را چرخوند  رهیدستگ

 ...یزودتر بهم بگ یتونست یم-
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 .مردمک لرزونم را نشونه گرفت میمستق. برگشت

مثل ..مثل قبل..رها بشه دمیترس....یرهاش کن دمیترس...یپا پس بکش دمیترس-

حقش رها شدن ...دمشیپرت د شگاهیآسا هیتو گوشه  یوقت شیچند سال پ

 نمیکردم بب رتیسراز میزندگ انیتو جر...محکت زدم ...کردم داتیپ.....ستین

و دلت  یومدیم دیبا...رو شد زیکم زود همه چ هیاما  یبلد بود...نابلد ای یشناگر

هم  یخواست یاگه م یو حت یدیفهم یخودت م یشد یکه م ریپاگ.. شدیپابند م

که نه  یمرد واقع هی..شد  یمرد م هی ریچون دلت گ یپا پس بکش یتونست ینم

 ..ونندیبهش مد ایلیمن که خ

 ..شد؟ یپا پس بکشم؟؟؟ مگه م...وجودم مچاله شد تمام

 یتو ۶۶سال ..صورتش خورده یاز خمپاره تو یبزرگ از ترکش ناش کهیت هی-

زنده بودنش معجزه .....یاومد ایکه تو به دن یهمون سال...جنوب یاتیمنطقه عمل

 ...بوده

 دمیشن یکه م یزیچ....بزرگ بود...داخل چشمم هم نبض گرفته بود یرگهایمو

به  یقتیبار حق....تاب نداشتم...بزرگ بود به اندازه وسعت دل اون مرد بزرگ بود

 یمرد م دنیبه دوش کش کیا از نزدوسعت ر نیا

ام وجود نداشت حاال  لهیدر مخ یکه حت یهمون کس...بود کمینزد...خواست

 کنارم بود چند متر اون طرف 

که  یاز اون صورت....رنجور اما پر غرور دهیزخم کش هی...سرباز  هی..پدر  هی...تر

شکاف به اسم  کیو ناسور با  یپوست صورت هیکعبه آمال مادرم بود فقط  کروزی
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چشم که نا فرم  کیمونده بود و  یباق ینیبه نام ب زیر اریدهان و دو تا حفره بس

 ...ابرو دونباز مونده بود بدون حالت بدون مژه و ب

 ....مادرم بود یمرد همون مرد داستان زندگ نیا

 میاسوه صبر و رنج خاطرات گذشته مادرم و خلوت کودکانه شبها دیشدم با بلند

 ...سقوط کردم....اما ...قرص  یبا دل...مطمئن یبا نگاه..دمید یرا م

 .دور تنم حلقه شد انیک یدستها

 ؟یشنو یصدامو م-

 ....تا ابد تا هر جا که او بود ستادمیا یم یقو دیبا...تکون دادم یسر

 ...بخواب -

 ...نه امروز..و ضعف نبود  یهوشیمجال ب..دمیتخت دراز کش یرو

 !کم هیحرف گوش کن -

 .تکون دادم دنیبه نشونه فهم یرس

 ..گردم یاالن بر م-

و خوش آمد  کی، تبر دهیتازه دم یکم سو یروشنا نیبذار قلبم به ا برنگرد

 !در خلوت خودم و دلم..بگه

******** 

 هومن
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ترالن  جانیعمو در مقابل ه. نشسته بودند گهیهمد یبود که روبرو یا قهیدق ده

ترالن هنوز مثل گچ . شمرد یقرارش لحظه ها را م یسر خم کرده بود و نگاه ب

 . زد ینم یالتهاب چشمهاش هم به سرخ یبود و حت دیسف

 .شده بود  رهیچرخدار عمو خ یبه لبه صندل ساکت

تر از  یتر و هند یرنگ یلیخ..خودم تجسم کرده بودم  شیصحنه را پ نیا بارها

ترالن انگار هنوزم در . دندکرده بو شهیپ اطیهر دو احت. جو منجمد حاضر بود نیا

 !حال انکار بود

کارگاه بزرگ  هی...و سالم بودم یجوون کار هیدختر شاطر محله را گرفتم  یوقت-

 داشتم که از پدرم به تک 

 ایمنو به دن ازیشد با نذر و ن یبچه شون نم..بود دهیارث رس فرزندش

درآمدم بهتر و بهتر ...ینجار بودم و تازه تازه افتاده بودم تو کار مبل ساز...آوردند

دشمن تا پشت در خونه مون اومده ...ختیبهم ر زیهمه چ نکهیشد تا ا یم

 یخونواده ش و راه تموهبت را سپردم دس...مثل همه مردها میشد یراه...بود

 یاکثر مردم به شهرها...بود که دشمن پا گذاشت تو خاکمون لیهمون اوا...شدم

 نیوناموسش به بدتر شدیکشته م ایموند  یم یهر ک..بردند یمجاور پناه م

که  دمیرا د یبه چشم خودم برادر خواهر....شدیم ریاس ایرفت  یشکل به حراج م

را که با اشک و خون ، خواهرش  یو برادر...نگاه ملتمس خواهر ...رشدندیاس

درد ...ناجوونمرد نشه ریخودش خواهرش را کشت تا اس یخالص کرد با دستها
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اما همونقدر هم  دیطول نکش...امن یجا میفرستاد یزن و بچه ها رو م...داشت

 ...بود اما بود رونهیو...میخاکمون را پس گرفت...فاجعه بود

لبش ..شدهکدوم از حرفها را متوجه ن چیدونستم که ترالن ه یم. تازه کرد ینفس

اما با هم ..کلمات صدا دار بود  یآوا شتریرا کامل از دست داده بود و حرفهاش ب

 .یشد یو متوجه م یکرد یعادت م شتریب یصحبت

اومده بود  ایبرگشتم دخترم به دن یوقت...که رفتم موهبت باردار بود یبار نیآخر-

نوع باز  هی...میموهبت عاشق پرنده ها بود اسم دخترمون را ترالن گذاشت..

 ....هم بود بایز....بایز یعنیهم  یگن به کرد یالبته م....یشکار

انتظار داشتم ترالن . صورتش گذاشت یرا رو ژنشیکم آورد ماسک اکس نفس

 حرفهاش مثل  نیدیفهم یبرا

 یگاه...به من ننداخت ینگاه مین یقبل دست به دامنم بشه اما حت دفعات

 بیآس شهیاز ش یسنگ بود و گاه یگاه..ختیریبدجور محاسباتم را به هم م

 !تر ریپذ

 :را برداشت و ادامه داد ماسک

زن  هیدختر کوچولو داشتم و  هیبرگشتم  یوقت...بودم مارستانیب یهفت ماه تو-

نفس  یتونستم به خوب ینم یحت...رفته بود نیتمام صورتم ازب...منتظر شهیهم

زن ...شد یتر م فیو ضع فیعضالتم به مرور ضع...غذا بخورم یحت ایبکشم 

 یم...وصف نبود قابل دیکش یکه م یکرد اما زجر ینگاهم م یجوونم با بزرگوار

خواب بود نگاهش  یفقط وقت...بترسه دمیترس یم..به سمت دخترم برم دمیترس
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 یازنگاه کردن به صورتم حذر م انیاطراف..کردم یکردم نوازشش م یم

 یترالنم بزرگتر و بزرگترم..چند ماه گذشت...و نافرم بود حق داشتند هیکر..کردند

 یوقت چوقتیه...کردم یرا نگاه م ستنشاز دور نش...نهیتونست بش یشد حاال م

تمام ....از کلمه بابا نداشت یتصور چیه...نوازشش نکردم ..بود بغلش نکردم داریب

 یم ندهیآ..زنم زنم خوشگل بود و جوون ...زن و بچه م شده بود  یوجودم تمنا

 یتو شهیکه هم یکه کنارش قدم بزنه تو کوچه تو بازار نه من یمرد..ست خوا

دلم ...از چشم زنم یحت...پنهان بودم از چشم بچه م از چشم اقوام نهخو یپستو

 یبا خودخواه...ظلم بود...نهیبب نطوریکه عاشقش بودم منو ا یخواست زن ینم

موهبت، هم مادر ترالن بود ...که عاشقشون بودم یبودم به زن و بچه ا دهیچسب

خودم عذاب  یبراوجودم ...کرد یمثل پرستار ازم مواظبت م دیبا..هم مادر من

 ...بود

نگاه  کیخوشرنگ دخترم از نزد یچشمها ینتونستم تو چوقتیه

چهار دست و پا به  چوقتیه....و نگفت بابا دیبه صورتم دست نکش چوقتیه...کنم

 ...بابا داره دینفهم چوقتیه...دومین شوازمیپ

 .امروز بس بود یبرا. دیلرز یداشت م.سمتش رفتم  به

ممکنه حالتون بد شه تازه مرخص  دیاستراحت کن....واسه امروز هیکاف..عموجون-

 ... دیشد

از نگفته ها داشت که  یکوله بار....طاقتش تموم شده بود...زد یرا به کنار دستم

 ..یروز نیچن دیسال حمل کرده بود به ام نیچند
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ساله و  کیدخترم ....از بند خودم رهاشون کردم...قسمش دادم و طالقش دادم-

بالدخور  ویزد که رفته بود با د یحرف م ییاز بابا...زد یحرف م....شده بود مهین

  یم گهید....منتظرش بود که برگرده...بجنگه 

رو  وندمونیخودم پ یبا دستها...اشون کردمره....خواست یبابا م گهید...دیفهم

 نکهیا دیبه ام...کرد اما آزادش کردم هیو گر دیموهبتم نال..کرد هیگر...پاره کردم

پر از خرابه  نمونیجنگ تموم شده بود اما هنوز دل و سرزم...خوشبخت شه

انگار وجود نداشته ..کنن مقسمشون دادم فراموش...سپردمش دست شاطر ...بود

با شال  یبعد وقت یسال و اند کی...میترالنم شناسنامه نگرفته بود یبرا هنوز..م

 یسرد پا م نیزم یگردن کل صورتم را پوشونده بودم و تو بازار تهرون رو

 دمیرو د یکردم، مادر یبزرگ و کمر شکن مردم را حمل م یو بسته ها دمیکش

افتاد  یینگاهم به دختر بچه نوپا...ختیبند دلم ر...باشترالن مواظب : که داد زد 

تعادلش را از ...شد یم ریقسمت از بازار سراز هی بیکه به سرعت به سمت ش

 . سرش بودم یزودتر از مادرش باال..دست داد و افتاد

بسته ش  یچشمها دنیبه د...ترالن من بود..کرد یم هیبسته بود و گر چشمهاشو

بغلش ...مال من بود...شناختم یبسته رو خوب م یچشمها نیا.عادت داشتم

زد و خودش را از بغلم کند و تو بغل مادرش  غیج دنمیکردم به محض د

خودش بود با همون تن ...شناختم یم. موهبت ر یقربون صدقه رفتنها....انداخت

که دور زن و بچه م  یرومو بر گردوندم اما دست مرد...حشینازک و مل یصدا

 یکه م دمیروزگارمو شن ۀمردون یصدا نیترحلقه شد روحس کردم و آزاردهنده 
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مردم زن دارند ما هم زن ... هیبچه ت هم مثل خودت دست و پا چلفت: گفت

من  یمن ، ملکه زندگ یایبود تا بفهمم عروس رو یجمله کاف هی نیهم...میدار

 ...شدم و افتادم دنبالشون هیسا....ستیخوشبخت ن

تموم شده  ژنشیاکس رهیخذ...با عجله به سمتش رفتم. سرفه افتاد به

ترالن ..ترالن....تخت خوابوندمش یصورتش گذاشتم و رو یماسک را رو....بود

 .حرکت به عمو زل زده بود یهمچنان مسخ و ب

 ....دیاستراحت کن یکم دیزن یبعدا حرف م ستیعموجون حالتون خوب ن-

 کنم..تمومش ...تمو..بذار -

 ...بعدا دیاستراحت کن یکم-

 ییروین نیانتظار چن. جا خوردم. را پس زد و با خشونت به عقب هلم داد دستم

 .را نداشتم

به سمتش . ترالن اشاره کرد که به سمتش بره اما ترالن همچنان مات بود به

 .دیبا تعلل به سمتم چرخ.. بود خیمچ دستش را گرفتم . رفتم

 حالت خوبه؟-

 یکی. شد یاشت خراب محال خودم د. نداد و دوباره به عمو زل زد یجواب

 یرا به خطر م شیسالمت یاون سمت با لجباز یکیوا رفته بود و اون  نطرفیا

 .انداخت

 .سر عمو بردم یکردم و باال بلندش
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مثل گداها گوشه  ابونشونیخ یسه هفته تمام تو...افتادم دنبالشون هیمثل سا-

اما ...مشده بودم تا باور کنم زن سابقم خوشبخته و من اشتباه کرد نینش

بودبه  دهیچیخونه پ اطیکه تو ح یادیبا داد و فر...ره ینم ادمیاون روز رو ...نبود

پرتاب شد  رونیاز در به ب زرگعروسک ب هیشب یزیدر باز شد و چ. شدم کیدر نزد

 یبه سمت جو یوقت...موهبت بلند شد غیج یآب افتاد و بعد صدا یجو یو تو

و  یخون یشونیاما باپ! بسته  یبا همون چشمها دمیرفتم ترالنم رو د

زانو افتادم اما  یرو...افتادم. شد یخال میروین یته مانده ها...دمیلرز....هوشیب

و موهبت به ...رونیب دیپر ادیپدرش با داد و فر....منتونستم به دخترم دست بزن

موهبت ...نه توان داشتم نه زور ...دمیلرز یکز کرده بودم و م یگوشه ا...دنبالش

پرت  رونیزباله به ب سهیک هیکه ترالنم رو مثل  یهمون نامرد...کرد یم نینفر

جون  یبدن ب. دیکش یم دکیرا  شیلیکه اسم فام یکرده بود همون نامرد

و بدن  فیبا همون عضالت ضع کسالیکه  یو من. دیدخترم را به آغوش کش

 یقدرت نداشتم دخترمواز جو دمیکش یبار مردم بازار را به دوش م میاستخون

ناسزا  یاونجا به خودم و زمانه و هر مرد و نامرد...نوازشش کنم...بکشم رونیب

پدر  هیو  شیاز زندگ هو رها شد... و ناتوان فیپدر مثل من ، ضع هی..نثار کردم

بعد از ...مارستانیبود خودم را رسوندم به ب یبه هر جون کندن......مثل اون نامرد

 یرا همون اطراف م میمنم مثل گداها زندگ..اومد رونیسالمت بچند هفته 

از پا  یماریضعف و ب...منم تموم شدم مارستانیبا خروج ترالنم از ب....گذروندم
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 یکه سالها دمید شگاهیآسا هی یکردم خودم را تو زچشم با یدراوردم و وقت

 ....سال بود مامنم شده بود

 یوقفه و گاه یساعت بود که داشت ب کی...به سرفه افتاد یشتریبا شدت ب نباریا

 نیاش از ساده تر یتنفس ستمیکه س یکس یاونم برا..زدیمن من کنان حرف م

 .سالم محروم بود ینیب کی یعنی یابزار تنفس

عمو را زدم و دست ترالن را گرفتم و به سمت در رفتم و در همانحال  ماسک

 ...)ید یادامه م یبهتر شد..نجاستیترالن هم..گهیعمو بسه د:( گفتم

 زهیتنها انگ. و مغزم دستور توقف داد دیلحظه رنگم پر کی....) تموم شد:( دینال

به سمتش  ظیبا غ...نکنه..نکنه..حرفها به دخترش بود نیزنده بودن عمو گفتن ا

 !تلخ یدادم حت یهشدار م دیبا. دمیچرخ

 !دیآدمو دق بد ادیخوشتون م-

 رونیو ب دمیو دست ترالن را کش!) مونده هنوز جشیمه یتهاقسم:( گفتم نرمتر

 .بردم

 !ستین یقشنگ یباز-

 .مهر سکوت چند ساعته ش را شکست باالخره

خواد چشمهاشو  یهنوز دلش م..دونستم هنوز در حال انکاره یم. نکردم یتوجه

 ...خواب بوده زیهمه چ نهیباز کنه و بب

 ...دیمنو ول کن-
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دونستم اما  ینم یلجباز ایبود  ییقدرت نما...دستش را محکمتر فشار دادم مچ

 .کرد یخودم را آسوده تر م الیخ

 ...برم دیبا-

 ...برو یکرده بهتر که شد خیتن و بدنت  نهییپا یلیفشارت خ-

 یولم کن لعنت-

 .خونم را به جوش آورد یلحظه ا یتلخ و نامهربون حرفش ، برا طعم

کنه که با  یحکم م میحرفه ا فهیوظ...یکه نذارم بر ستمیوت نعاشق چشم و ابر-

 افتاد؟..حالت به امون خدا ولت نکنم نیا

 . دمیشدن عضالت فکش را د منقبض

 )برم دیبا:( تر و نرم تر گفت آروم

تعادلش بهم  کهیدستم بود به جلو هلش دادم طور یکه دستش تو همانطور

اما به عقب تلو تلو و محکم به شونه من خورد و  فتهیبود ب کیخورد و نزد

زرت زرت  یه ؟یکجا بر:( گوشش با حرص گفتم کینزد. همونجا متوقف شد

از  ترحال  یکرد خودش را از آغوشم جدا کنه اما ب یسع) خوام برم؟ یم یگ یم

 .حلقه شده منو پس بزنه یاون بود که بتونه بازوها

 شمیدارم خفه م...داد بزنم..بزنم غیکه ج ییجا هی-

 !یدیاونو نفهم یکلمه از حرفها کی یتو که حت-

 دیش لرز چونه

 ....حس کردم-
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 جانیاونهمه فشار و ه دیزد با یم غیج دیبا..حق داشت ..بود یو عصب کیریستیه

 .کرد یم یرا خال

 ....یریآروم بگ یکه بتون ییبرمت جا یم...رونیب میبر...باشه..باشه-

 ..بفهمم دیبا..حرفاشو بهم بگو..حرف-

 ...آروم..باشه-

******* 

 نجا؟یچرا ا-

تکرار .تمام طول راه را حرف زده بودم.پام انداختم ریبه سنگ قبر ز ینگاه

که  ی؛ داستان یداستان هرمز ساالر. شده بود نیکه سالها با گوشم عج یمکررات

 ستیکه ب یداستان مرد...دیمقابل چشمان خشک شده ترالن بازگو شد و او نفهم

 هیتغذ عاتیبا ما دسالو چن ستیکه ب یکرده بود مرد یو چندسال با زجر زندگ

 ژنیرنگارنگ را فراموش کرده بود و با کمک کپسول اکس یکرد وطعم غذاها یم

 .نبود یکه صبر و استقامتش باورکردن یمرد. . دیکش ینفس م

کس  چیه...هم بر نخوره ایدن یجا چیبه ه ینعره بزن یبزن غیج یتون یم نجایا-

 ...با تعجب نگاهت نکنه

 پدرتونه؟-

 .تکون دادم دییتا یبه معنا یسر

 ...خدا رحمتشون کنه-
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سنگ  یرو ینگاهم به نوشته ها. بدم دو زانو نشستم یبخوام جواب نکهیا بدون

 .بود

مونم  یمنتظرت م نجایا...کن یخودتو خال...بکش ادیبرو و فر..برو و قدم بزن..برو-

 .نشست

 چرا اسمش را بهشت زهرا گذاشتن؟ دیدونیم-

 .ندونستن باال انداختم  یبه معنا یا شونه

 !سخت شده که مردن براشون بهشته نقدریزنده ها ا یزندگ-

 .، باال اومد دیپر یم یکه عصب ییتا پشت پلکها نگاهم

حداقل به  اید دعواها سر من بو شتریب...مادر و پدرم دعوا بود نیب ادمهی یاز وقت-

فهمم که از ترس برمال  یحاال م..گذشت  یو م ومدیمادرم کوتاه م...بهانه من بود

دونست  یهاش پدرش م یکه الوند رو با تمام بد خلق یدختر شیشدن رازش پ

فهمم که چرا توکا  یحاال م...بکنه دایپ صلهیف هیکرده تا قض یسر خم م شهی، هم

 یخلوتها دمیبزرگتر شدم فهم یوقت!...ینون خور اضاف هینفس الوند بود و من 

 یزجر م شهیمادرم هم...مردانه زنانه موهبت و الوند پر از تنش و اختالفه

نگاهم  روزید نیو تا هم شهیهم.... ادشیتند الوند و از اعت یاز اخالقها...دیکش

 یحدس هم نم یکه حت یمرد.بود که رفت و گم و گور شد یمردچشم انتظار 

دونستم  یزجر ، پدربزرگم را مقصر م نهمهیبه خاطر ا شهیهم......دم پدرم نباشهز

 یک شیدادم را پ دیحاال با..اما..اما...مرد داده بودند نیکه چطور دخترشون را به ا

من و مادرم را  یجوون یها شهیبزنم که با رها کردنمون ر ادیفر یبه ک...ببرم
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زن  یبه بهانه خوشبخت!..غصه ذوب شده که خودش از یبه کس..؟یبه ک...سوزوند

به .دخترش بترسه دهیترس....گرفته میمادرم تصم یبه جا...دهیو بچه ش کنارکش

 تیدخترش پر از امن یدر عوض آغوشش برا دهیترس یدرک که دخترش م

شد در عوض پدر بچه  یبه درک اگه زده م..زنش به مرور زده بشه دهیترس....بوده

 یدخترش را مثل زباله تو کوچه نم چوقتیکه ه یسرش بود پدر یش باال

 .....انداخت

 .زد پوزخند

که ....ترسوئه هی...ستیمن قهرمان ن ی، برا دیزن یکه ازش دم م یاون قهرمان-

 ....رفت

 )؟ینظرو داشت نیشد هم ، هم یاگه مادرت خوشبخت م یحت:( گفتم اطیاحت با

 .شده بود ترشیو پرش پلکش ب رهیمنتظرم خ یبه چشمها. کرد مکث

دل ..دلش را باخته بود شترهایپ یلیمادرم به ظاهر دلش با الوند بود اما خ-

 نیچرا ا دمیفهم ینم چوقتیه...شه خوشبخت بود یبا نداشته ها نم..نداشت

مادرم دردناک بود ،  یبرا نقدریبرد ا یها م یقصه شبونه که منو به خواب پر

همه پرده ها کنار  انگار مارستانی؟اما اونروز صبح تو ب!کرد یمتاثرش م نقدریا

پازل مرتب شد ؛ خونه به ...شد یکیو حال من  یبچگ..ُبعد زمان شکست..رفتند

که  یقتیحق....قصه مادرم را باور کردم...و من باور کردم ...خونه و قطعه به قطعه

 ...دمیپشتش بود رو د
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 یروزها هر دو تکرار و تکرار م نیکه ا یکار دیدم رونیرا با صدا به ب نفسش

 . میکرد

 د؟ییماجرا نیا یشما کجا-

 .داشته باشه دنیمطمئن نبودم تاب شن. شکننده بود  نگاهش

 ...جلو میبذار کم کم بر...واسه امروزت بسه-

 هم مونده؟ یا گهیناگفته هولناک د-

 یازش گذشت یپدر بود که سرسر هیقصه  نشیهولناکتر-

 !در جواب نگاه سرزنش گر من گرید یپوزخند

 !!؟یسرسر-

 یو صدا ظیبا غ. بودم که بخوام صبر کنم  یسرزنش نبود اما عجول تر از اون وقت

 :دمیتوپ یخفه ا

ش  یزندگ حتاجیما نیتر یعاد یکه برا ینیب یرا م یمرد یوقت!..یآره سرسر-

کشه چون  ینفس م یو هفت هشت ساله به سخت ستیب یدچار مشکله، وقت

کنه چون لب نداره  یم هیتغذ عاتیاز ما یخوریقاشق چا ای یبا ن..نداره  ینیب

 یبرا ییتر شده و پا فیو ضع فیعضالتش ضع یقیتزر ینهایتامیبا وجود و یحت..

که هر  یمرد..تونه مفهوم و رسا حرف بزنه ینم یکه حت یمرد...بلند شدن نداره

مردن شرف داشت به  کباریتنها دخترش سر کرده وگرنه  دنید دیروزش رو به ام

 یکن یرو لمس م نهایهمه ا یوقت!..هر روز مردن نیمالمت بار و به ا یزندگ نیا

تونم به  یکه نشسته و غمباد گرفته که نم ینیب یو بعد در مقابل، دخترش را م
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 هیترسوئه نه  هی نمیب یافتم م یم که م یبچگ ادی...خاطر زجر مادرمببخشمش

کنه  یم سهیمردم مقا یروزمره زندگ یها یه رو با سختنداشت نهمهیا....قهرمان

 !!واریبه د یخواد سرتو بکوب یدلت م

 :ادامه دادم یبلندتر یبا صدا نباریشدم و ا بلند

 نیآدمها نگاه کن بب نیبلند شو و با چشم باز به بدبخت تر..بلند شو خانوم-

 نه؟ ایدرد هست  نیبا ا سهیقابل مقا شونیزندگ

دستهام از شدت خشم !) دید یچقدر قشنگ شعار م:( لب گفت رینشد و ز بلند

 !دمیکوب یفکش م ریکردم و ز یمشت شد اگه دختر نبود مراعاتش را نم

 ...موندم یسال کنارش نم نهمهیاگه اهل شعار دادن بودم ا-

 !) دیکرد نید یپس ادا دیبود ونشیکه مد دیگفت:( جواب داد خونسرد

و به سمت خودم  دمیش را چسب یره روسرگ.  ارمینتونستم طاقت ب گهید

دستم را خونده  شیپ شیبر خالف انتظارم اصال تعجب نکرد انگار پ. دمشیکش

 .من دوخته بود یطوفان ینگاه مرطوب و نمناکش را به چشمها. بود

 نیهم..ونمیامروز مملکتم را بهش مد یآزاد-

 :دمیدوباره غر. باورش نشده بود هنوز

دغدغه  تیکه نها ییراست راست راه رفتن دختر پسرها..امروزمه یآزاد نمید-

 ....خاطرامن امروز من و شما..شونهیشون تموم شدن شارژ گوش

 فشردم شتریرا ب قشی
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هنوز صورتش سالم  یبودم وقت دهیعکساشون را باهم د. همرزم پدرم بود...-

 ...بود

به عقب تلو تلو  یکم. رهاش کردم. آرامش پدرم ، دستانم را شل کرد یاداوری

زن تازه  کیحالتش مثل . نشست نیزم یخورد اما تعادلش را حفظ کرد و رو

دلم جمع شد و تمام خشمم فرو  تیوضع نیتو ا دنشیاز د. بود دهیداغ د

 .نشستم نیزم یرو شیروبرو. نشست

شباهت خودت با پدرت  متوجه ینیاونارو نگه داشتم بب یعکسها-

 ینیب یم...شون با مادرت هست یعکس از عروس هیشناسنامه پدرت و ...یشیم

 ..بعدا

 .بلند کردنش نداشت یبرا یلیم چیبود و ه ریبه ز سرش

. میرفت مارستانیهمراه مادرم به ب یجراحت جزئ هی یشش ساله بودم که برا-

تا ...دمیترس... دمشید...دشش هفت ماه بود که اونجا بو...پدرت هم اونجا بود

 یصورت بود که بهم حمله م یمرد ب هی دمید یم یچند سال اگه کابوس

 نیا....بترسونهتونست منو  یعالمه داستان ترسناک که م کیبود و  یبچگ...کرد

 ...تو بشه بیتونست باعث آس یبود که باور کردم موندنش م

 .نمیتونستم صورتش را بب یبود و نم نییسرش پا هنوز

 یاز بچه ها پیاک کیهمراه ...و چند سال گذشته...بود شیدونم چند سال پ ینم-

 یاز شهرها رو انتخاب م یکیتو  شگاهیآسا هی شدینوروز که م کیدانشگاه نزد

سرشون را گرم  یدوساعت یکیو  میکرد یم دیخر......دیبازد میرفت یو م میکرد
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الزم بود انجام  یو اگه طبابت میکرد یاز تخصصمون هم استفاده م..میکرد یم

و از  میرفت یشاد و خندون م...میبود ریخودمون دنبال کار خ الیبه خ..میدادیم

که تو نگاه تک تک فراموش شده ها  یاز اونهمهزجر...میگشت یبر م دهیهم پاش

ها  شگاهیازآسا یکیپدرت را تو ..میگشت یو پنچر برم میدیکش یبود ، زجر م

مرد  هی!.. شد نشناسم یهام بود مگه م یبچگ ابوسک..ختمشنا دمیتا د...دمید

بزرگ ....مرد گنده زار زد هی...زار زدم...نداشت چکسیبا ه یحرف چیکه ه یمنزو

درک  نیکردم و ا یدرک م دمیفهم یحاال م...دمیترس ینم گهیشده بودم و د

تا چند ماه کارمون رفتن به ...اون موقع پدرم زنده بود ...منو داغون کرد

 . بود شگاهیآسا

 میدیفهم ینم یچیچند ماه اول ه...تا پدرت لب باز کرد میو رفت میرفت نقدریا

و  میخونه جدا گرفت کیمن  شنهادیبه پ...عضالت دستش توان نوشتن هم نداشت

بعد از رفتن اون ...نبود و رفت ایعمر پدرم به دن....پدرت را به خونه م منتقل کردم

 نباریا. دیگرفت دوباره خشک یم ونآشنا ، تازه داشت ج هیکه با حضور  یتیوضع

کردم  یتا بتونم با پدرت که حاال عمو صدا م دیطول کش شتریب یلیخ یلیخ

تان داس.. تابتونم حرفهاشو کامل بشنوم  دیمدتها طول کش... ارتباط بر قرار کنم

 یلیتما چیه شیدوسال پ نیتا هم... دخترش را  گانهیرا و داستان  شیزندگ

دونستم که تنها  یاما م.. زهیبهم بر تویخواست زندگ ینم..نداشت  دنتید یبرا

بدون اطالع خودش و با کمک اطالعات دست و پا ...زنده بودنش وجود توئه زهیانگ

 داتیتا پ دیطول کش یبه خاطر مشغله کار..که داشتم افتادم دنبالت  یشکسته ا
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کردم از  بالقدم به قدم آدرستو دن..یقانون یهمون پرونده پزشک یاز رو..کردم

 یکیو به زور و اصرار از کامروا تنها دوست نزد دمیکارت را فهم....اهواز تا تهران

ا و تورو انتخاب پسرش موسسه شم یخصوص سیتدر یکه دارم خواستم برا

 یکه منزل اونا بود کباری یحت..گرفتم  یازت م یشتریاطالعات ب ینطوریا.. کنه

عکست را به عمو نشون ...رمیازت عکس بگ انهی،منم بودم و تونستم مخف

تنها  دنید یبرا..قرار شد  یب...و رو شدو حرف دلش به زبونش اومد ریز....دادم

تا  دیمدتها طول کش...شد که قبول کرد تورو بهش برگردونم ینطوریا..دخترش

شدن به تو ، تو ذهنم  کی،راه نزد هیاونروز تو کوچه کل....بشم کیبتونم بهت نزد

و  ریبا تحق...نبودم جواب بده اما ارزش امتحان کردن داشت مئنمط.خورد دیکل

 یخواستم تو ذهنت حک بشم و مرتب بهم فکر کن یم..برودت حرف زدم

کامروا و رو  ریبه کمک ام...یکرد یهم فکر م شنهادمیناخوداگاه به پ ینطوریا

 چیت تو روزنامه اون هم بدون ه یو چاپ عکس بچگ تیکردن پرونده پزشک

بهونه بود که  هیاون روزنامه .شدم کیبهت نزد گهیقدم د هی،  یشماره و ادرس

داشت نه اسم و  یشماره اکنه وگرنه نه  هیتوج تویتو زندگ یبتونه علت فضول ریام

اون شب منم پشت در خونه ....دختر بچه بود هیگم شدن  یصرفا اگه..ینشون

 ...یکن یم راراز اون خونه ف شونیدونستم آشفته و پر یم. منتظرت بودم

 .حرف نگاهش را خوندم.بود سیصورتش خ یتمام پهنا. را باال گرفت سرش

بهت  دیبا...شناختمت یم دیبا...یداشته باش یپدر نیهمچ یمطمئن نبودم بخوا-

بود که بشناسم  نیا یبرا هاینقشه ها و باز نیتمام ا...شیدادم بشناس یفرصت م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٢٢٢ 

خشک  یزندگ یکه دوباره اون جوونه ها یکه رهاش نکن شیو بشناس

با عموم و  یحبتداستان هم ص...رفت یاز دست م اوردیتاب نم گهید نباریا...نشه

همانطور که  یش بش فتهیدن فرصت به تو بود که شدا یاون وعده پول فقط برا

 !بهیمِن هفت پشت غر..من شدم

 نکهیبدون ا. نگاهش هنوز با من بود. پهلوش نشست یحواس دستش رو یب

که توش عمل اهدا  یمارستانیاون ب سیرئ:( بخوام سوالش را بشنوم گفتم

ک مربوط به و مدار شهایتمام اون آزما...کامروا بود یمیدوست صم یانجام داد

 .....)اندازه هماهنگ بود نیتا ا جیخاطر هم نتا نیپدرت بود به هم

 یدونستم خشک شده ، تقال کرد و با صدا یکه م ییقورت دادن آب گلو یبرا

 )د؟یداد...اون...به..را به  هیپس کل:( گفت یخشدار

حاال که ...بود  نیناگفته سنگ نهمهیبار ا ریم ز نهیقفسه س. دمیکش یقیعم نفس

 !کم و کاست یکردم ب یتمومش م دیشروع کرده بودم با

داره و پدرت  یدر امد خوب...میپدرت تو اهواز را دوباره سرپا کرد یکارگاه نجار-

سند  کیو با تفک میبزرگ بود که دو قسمتش کرد نقدریا....هییمرد مرفه و دارا

پول پدر  یگرفت که یونیلیاون صد م...میقسمت را بفروش کی میتونست

پول بهت و کمک به دور شدنت از اون خونه و اون پسر  نیرسوندن ا یبرا...خودته

 ....دیو مفتضح به ذهن ناقصم رس یینقشه کذا نیهم یالابال

هنوز نگاه  انگرشینگاه منتظر و عص..کردم یتموم م دیبا..دوباره گرفتم ینفس

 .کردیم بیمنو تعق یفرار
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برش ساده تر و  هیساده و  یهوشیب هی...در کار نبود یا هیکل وندیاهدا و پ چیه-

 !یدردسر اما شدن یبود با کل یباز هی....بود هیچندتا بخ

اما  دیلرز یم. بلند شد. شد یتر م یمواج نگاهش لحظه به لحظه طوفان یایدر

 .بلند شدم.سرپا شد

 ؟؟یباز-

اه شفاف بارون اما اون همه جذبه و خشم تو اون نگ دمیدزد ینگاهم را م دیبا

گرفتم و به  دهیعقلم را هم ند بینه یجذابش کرده بود که حت یزده ، به قدر

 .شدم رهینگاهش خ

 !لعنت به تو لعنت به تو! لعنت به تو-

 .کمون ظاهر شد نیشد و رنگ یآفتاب ایدر...و فرو کش کرد!! نیهم

 .افتاد و شونه هاش به جلو خم شد نییبه پا سرش

 خوره یخودم بهم م یحالم از سادگ-

 .دمیزحمت صداش را شن به

 خوره یتو بهم م یرکیحالم از ز-

بار  کیهمون  یبود اما برا بیعج. قرار، دنبال شکار نگاهش بود یب نگاهم

 ! کباری نیهم...نگاهشه یِ اعتراف کردم که نگاهم پ

 خوره یخودم بهم م تیحالم از خر-

. کردم تیبه عقب ، سرش را به باال هدا یسرش گذاشتم و با فشار یرا رو دستم

 .صورتم بود رهینگاهش خ
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 ...ستین یراه ، چاره ا نیاز ا ریکردم که غ یحداقل فکر م ای...مجبور بودم-

 خوره یحالم ازت بهم م-

 تکون دادم یشدم و خونسرد سر نهیبه س دست

 ستیمهم ن-

حالم ...شهیحالم بد م...شهیبرام زنده م تمیصدات ، خر دنینگاهت و شن دنیبا د-

 شهیبد م دنتیاز د

 یکن یعادت م-

 خواد با ناخن هام تمام صورتت را خراش بدم یدلم م-

 قسمتت شد دیشا..اونم به وقتش-

 .شد زونیکتم آو قهیبه  کالفه

  رهیگ یعقم م تیاز خونسرد-

درنگ ازم فاصله گرفت و دو قدم اونطرف تر خم شد و همون دو  یناگهان ، ب و

 .ه نهار ظهر را برگردوندلقم

کرد با دستش منو به  یروش رابرگردوند و سع یبا شرمندگ. سمتش رفتم به

 .عقب هل بده

 االن؟ یبهتر...آروم-

 ...من-

 .زد یرمق عق م یاز کمر خم بود و ب هنوز

 ...من-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٢٢٥ 

 ...ادهیحرف زدن ز یوقت برا...شیه-

 .من آزاد بشه یکرد تا از حصار دستها تقال

 ...نیاشتو م میبر-

 ...حالت تهوع  شیاز چندساعت پ...حالم...اون حرفها...نداشتم یمنظور..من-

و  یلحظه طوفان کیبود  ایدختر واقعا در نیا. کردم تشیهدا نیسمت ماش به

خواست بهم بفهمونه که عق زدن  یبا اون حالش م...با نمک بود...لحظه آروم کی

 !نگاهش شرمنده بود طفلک. ها نداشته نیبه اون توه یو باالآوردنش ربط

 ؟یبهتر-

 داد هیتک یصندل یرا به پشت سرش

 دیببخش...بله-

متورم و  هیبه چشمان بسته ش که هنوز از شدت گر. رو روشن کردم نیماش

 .پوستش قرمز بود نگاه کردم

 ..بخواب کمی...بابا دمیبخش-

 خوابم یدارم م تیاگه بدونم امن-

 .داد یهم چونه ش را تکون م هنوز شیجون یتمام ب با

 !بخواب جون خواهرت یکامل تیدر امن...دیجد یباز هیتو کاره نه  ینه نقشه ا-

 :بسته زمزمه وار گفت یبا همون چشمها.دمیکم جونش را د لبخند
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 یاگه نم یول...دید یدونستم شعار نم یم.....یقیاما حق بهیعج نتنونیاحساس د-

کوچولو ،  یباز هی...کردم یمنم با شما باز..دیگفت یرا نم قیگفتم، شما تمام حقا

 .....شما یاما نه به وسعت باز

 ! سرتق ِیلعنت. خندون نگاه کردم یتعجب به اون لبها با

***** 

 ترالن

 ینه حرف. خلوت دلم بود نیومحرمتر نیروز بود که گوشه تختم آرومتر سه

  یبرا ییگفتن نه پا یداشتم برا

 انیمادر ک یتوکا و حت یحت. به کارم نداشت یکار یکس انیبه خواست ک. رفتن

که هنوز  یداستان. دونستند یکه تازه برگشته بود و حاال همه داستان من را م

الوند  یخواست باور کنم اونهمه بدخلق یدلم نم. خواست انکارش کنم یدلم م

 ریسکوت مادرم باج ز مهخواست باور کنم اونه یدلم نم...داشته یا گهیحساب د

الوند  یبرا یخواست باور کنم اونهمه دغدغه و دل نگرون یدلم نم...بوده لیسب

خواست باور کنم از گوشت و  یدلم نم...گذشته ام کشک بوده یگم شده روزها

فقط رنج  رشیو هفت هشت سال اخ ستیب نامهیهستم که زندگ یاستخون مرد

عمرش  یلحظه ها نیکنم که مادرم تو آخر رخواست باو یدلم نم...بوده و انتظار

داخل قباله و  یداشته نه با چهارتا امضا وندیبوده که با دلش پ یچشم انتظار مرد

 یمنو باز یرکیبا ز انیخواست باور کنم ک یدلم نم....شناسنامه ش یخط خط

چهره  یاداوریاز !...و رو کرده ریز مویکار کشونده و تمام زندگ ینجایداده و تا ا
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و منو تو  رهیبگ میمن تصم یحق نداشت به جا... شدم یم یبه جانبش عصب قح

 منطقم درست ....عمل انجام شده بگذاره

 یکه برا یتنها مرهم....کرد  یم نمیناخواسته خشمگ دنشیغلط ، د ای بود

که بعد از فاش  یحضور..بود حضور ملموس خواهرم بود نی، تسک میناباورانه ها

از ..توکا هنوز خواهرم بود ...نشد ختهی، کتمان نشد ؛ از هم گس تیواقع نیشدن ا

 . موهبت بود نیبزرگتر نیو ا میمادر بود کی

 ؟یستیگرسنه ن ؟یخوب-

دونستم اون هم جا خورده اما  یم. به چهره درهم و نگران توکا نشست نگاهم

 .نبود نیدلنش شهیهم تیواقع

 ستمیگرسنه ن-

 .تخت نشست لبه

 یحال م یلیکردن که خ دایبابا پ...یادامه بد تیوضع نیه اقراره ب یتا ک-

 ...رسه یکه دستش به دهنش م ییبابا هیاونم ...ده

 !کرد یم طنتینگاهش غم داشت اما ش ته

 مدت با خودم خلوت کنم هیبذار ..توکا سر به سرم نذار-

 تو خونه مردم؟ ؟یکجا خلوت کن-

 .شده بود یجد نگاهش

باالست  تیمنظورم سوئ.....میقراره اجاره کن یعنی...توکا میرو اجاره کرد نجایا-

 ...بشه البته زیکم تم هی دیبا
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 .معترضم آرومترش نکرد لحن

 ؟؟ هیبا کدوم پول؟ پول فروش کل-

 .هیچ یغم نگاهش و خروش دلش برا دمیفهم

 ..داده حیکه گفت برات توض انیک-

 پیکه تو تر نهیازنه  یم شمیکه داره آت یزیچ!..بخوره تو سرش حشیتوض-

؟؟؟ به چه اجازه !!من ندهیآ یاونم برا یبفروش هیکل یو رفت یبرداشت یفداکار

 ن؟؟ید نیا ریز یمنو ببر یخواست یم یا

خودم هم  یبرا...نکردم نکارویتو ا یفقط برا..بعدم....به اجازه خواهر بودنم-

 ...خوام مثل تو یم ندهیمنم آ...بود

 !و من باور کردم یتو گفت!!! منم گوشام دراز-

 .تو بغلم جمع کردم شتریدادم و زانوهام را ب هیتخت تک یرا به پشت سرم

 ...را ندارم  یکیبلند شو برو توکا حوصله بحث کردن با تو -

 !اومده رو تختت ییدختر مو بلوند اروپا هیدلتم بخواد -

 .باز کردم عیسر چشمهامو

ماشاال  گهیره م یراه م دهیاومده منو د یاز وقت...گه یدکتر م یآقا نیمامان هم-

 انگار از وسط اروپا 

 ییشوهر اروپا هیترالن نکنه منم دختر الوند نباشم و مامان قبلنا  گمیم!..اوردنت

 اصال منو از وسط  ایداشته 

 هان؟! قبول کردن یبه فرزندخوندگ ییجا -یآلمان -یهلند
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 .بود دایلحنم هواما . کردم نخندم یخورد اما سع نیچشمهام چ گوشه

 !یدختر فرنگ! بلند شو برو تا نزدم لهت کنم-

 ؟ گهیم یخانوم چ یمل یدون یم-

 .به دهنش زل زدم لیم یب

 ...خوامیم یعروس خارج گهیم شهیهم...خانوم چشمش تورو گرفته  گهیم-

داره  ایبدم راسته  صیتونستم تشخ ینم. شدم رهیتعجب به نگاه خندونش خ با

 !کنه یم یشوخ

تازه ...کنم یفکر نم یا نهیگز چیمنم گفتم تا اول خواهر بزرگه را شوور ندم به ه-

هم روشن فکر  نقدرهایا لکردهیشوهر تحص نیو ا یخوام درس بخونم اومد یم

شوهر  هیو  پلمید هیمونم و  یمن م ؟؟ینبود و نگذاشت درس بخونم اونوقت چ

 یکه مرتب دورش م لپرستار خوشگ یهمکار خانوم دکتر و کل یدکتر با کل

 !واالاا! چرخند

 .کردم یبر و بر نگاهش م ینطوریهم

سه روزه  ی، وقت گهید نهیگم؟ هم یم یالک یکن یفکر م شه؟یباورت نم هیچ-

 !گهید شهیم نیچه خبره هم یاریمبارک نم یتو اتاق و به رو یخودتو حبس کرد

 خانوم یخدا بلند شو برو ور دل همون مل یتوکا محض رضا-

 !برادرزاده دارم َانگ خودت هیپسر ندارم اما  فیح گهیخانوم هم م یتازه مل-

و خودش را  دیپر نییاز تخت پا یکه با فرز ارمیسرش ب ییبال هیبرداشتم که  زیخ

 .به در رسوند
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:( گفت یدرو نبسته بود که سرش را داخل کرد و با لحن خاص و کشدار هنوز

  میخوب شد از اون خونه زد

بود  کیواال نزد...کردم دایهفته نشده دو تا خواستگار توپ پ هیهنوز  نیبب..رونایب

 !)بترشم اونجا ور دل هاله

، جسارت  دیرا باز د شمین نکهیهم.نتونستم به حرکات و حرفاش نخندم  گهید

 .کرد و دوباره وارد اتاق شد دایپ

 !خواهر جان باز شده  شین نیبه به بب-

 !بچه پررو-

 ....دوست داره زودتر باهات حرف بزنه یلیفرح جون خ-

 ه؟یک گهیاون د!! فرح جون؟؟؟-

 ....گهیمادر شوهرم د...بابا  یا...نچ-

 ان؟یمامان ک-

 !هومن جون.. ان؟یک یبگ یطفل نیبه ا یخوا یم یتا ک-

 !خجالت بکش جوجه دو روزه-

تا هنوز غنچه ست ...شوهر کنه دیجون دخترتا هنوز جوجه ست با یبه قول مل-

 بپره دیبا

 پر پر بشه؟ ایبپره -

 ینیبش یه ادیخوشم نم چیتوکا ه:(نشستم و ادامه دادم نهیحرص دست به س با

 )یتکرار کن شویمیقد یخانوم و حرفها یور دل مل
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 شهیها بلند م یمیقد نیبابا دود از هم...یوا-

 !دیکش یتو گور مرده ها که ضرب المثل هم به گند م خاک

دلم واسه  میزنگ بزن نایا ییقراره به زندا یک یراست...باشه بابا ترش نکن-

 ذره شده؟ هی ییزندا

 .نگاهش کردم زیر یچشمها با

 تا االن؟ یتو اصال بهشون زنگ نزد یعنی-

قراره  رهیم ادمی یه..هومن جون دیببخش..نظر هومن  ریز یچرا ول..خب..خب-

 !یومو از تلفن عم شونینظر ا ریز...زنش شم

 ...دونم بهم گفته بود یم-

بد هم  یاخالقا:( ابروش را باال انداخت و گفت یتا کیتو هم کرد و  اخمهاشو

 یکل دیمن که بعد از ازدواج با چارهیب!..فضول نیخبرچ! دکتر یآقا نیداره ا ادیز

 .)خواد بسازم یش را اونجور که دلم م رهیصرف کنم تا از نو خم یانرژ

آروم تر ...صدا هم که بلندگو سرخوده..شنوهیحرفاتو م یکیدفعه  هیتوکا بسه -

 !بباف حداقل ایرو

 ...انگار اینگرفت یرا جد هیاصال قض ه؟؟یچ ایرو-

 .کرد یخورد ول نم یدختره تا مخ منو نم. دمیدم رونیرا با صدا به ب نفسم

ودم بابا خ..کنه یامروز فرداست که فرح جون منو از تو خواستگار نیبابا هم-

کله سحر رفته بودم صبحونه بخورم داشتند تو ...دمیخانوم شن یحرفاشو با مل

 ..کردند یآشپزخونه درد و دل م
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من از اون خونه نکشونده ..گفت؟ یم یدختر داشت چ نیا. شد زیهام ت شاخک

 ...بشه گهید یکیدست  ریکه اس رونیبودمش ب

 گفتند؟ یم یچ-

و گرنه  ستیترالن تو حال خودش ن یگفت طفل یفرح جون م...گهید یچیه-

 یم یدخترو واسه پسرم خواستگار نیروز هم هدر بره و ا کیذاشتم  ینم

خودم پسر دارم شاخ  یبشه وقت گانهیب بیدختره که نص نیا فیح...کردم

 !...شمشاد

سر به توکا که لبه تخت نشسته بود  یبودم و از باال ستادهیبفهمم ا نکهیا بدون

 .شده بودم رهیخ

 !باور کن به روح مامان-

 گفت؟ یچ گهید-

 !سرم  یباال نستایبازجوها وا نیحاال ع-

 )گفت؟ یچ گهید:( دمیتوجه به درخواستش ، با حفظ موضع غر یب

 یداره و گرنه پا به پا ییدخترا نیدونسته عمو هرمز همچ یگفت نم..گفت-

 ...گشته یهومن دنبالشون م

 خب؟-

 دیگفت توکا مثل خورش یم...البته ِبه از شما نباشه...گفت یم...بابا گهید یچیه-

 ..بشه بهیمال غر فهیح...شهیکه قسمتش م یخوش به حال کس...درخشه یم
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نه؟ وگرنه فرح جون دو روزه همش تورو  یاریمزخرفاتو از خودت درم نیا یدار-

 چاکتون شده هان؟ نهیچطور عاشق س!  دهید

 !المصب مهره مادر دارم از بس-

 نه؟ یمنو دست انداخت..حرف زدنت نیبا ا یریتوکا نم-

سرم  یباال خیس! گهید نیگردنم شکست بش یوا...گفتم نه به روح مامان-

 !سادهیوا

 نیتو ا. گذاشتم و به سمت موهام روونه کردم میشونیپ یدستم را رو. نشستم

غلط کرده ! خودم فقط شوهر کردن توکا رو کم داشتم ختهیاوضاع بهم ر

ش مشخص  ندهیآ ریهم که باشه تا مس ایآدم دن نیخواستگارش توپ تر...اصال

 !نشه حق فکر کردن بهشون را هم نداره چه برسه ازدواج

 !لیتعط یازدواج تا اطالع ثانو...بسه خودیحرف ب-

 نیب قیکه باعث اختالف عم دیهست) close mind( ندهایشما کلوز ما نیهم یوا-

 زیدختر خوشگل و همه چ هیو گرنه شوهر کردن واسه  گهید دیش ینسل ها م

 !تموم چرا ممنوعه؟

 !!ند؟؟یکلوز ما-

 چرا ؟ ینگفت...گهید ندیهمون متضاد ُاپن ما -

! ش ندهیکارش، بارش، آ..ستیچون هنوز درسش معلوم ن...چون هنوز بچه ست -

 !رو هوائه زشیهمه چ
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زشته ! اخه خواهر من  یدیهوا دمارو تو  زیچند بار تا حاال چ! رو هوا دیینفرما-

 حرف  یکل شنونیمردم م

 یو با چند ال پارچه م میکن یم مشیهزار سوالخ قا ینطوریهم..کننیم بارمون

 حرف  یبازم کل مشیپوشون

 !هوا بخوره میکه بذار الیواو ارندیدرم برامون

 یکه گفتم تا کنکور ند نیهم!..الحمدال یهم که ندار ایم ایح!زحمت یالل شو ب-

 !شوهر ممنوع یدار قبول نش ندهیرشته ا هیو تا 

جوون معصوم جواب رد بدم اگه  نیاگه من به ا نیبب..ریسخت نگ یبابا آبج یا-

بپاشه تو  دیاگه برونگرا باشه ممکنه اس. کنه  یدرونگرا باشه ممکنه خودکش

 !فکرشو بکن..اگه فراِفکن باشه اصال ممکنه بهم تجاوز کنه نم،یصورت نازن

 ه؟یپیچه ت گهیفرافکن د! توکا یل نشال-

 یتیشخص پیت هی دمیشا...الوگمید لیکلمه است فقط محض تکم هی..دونم  ینم-

 دکتر یباشه ِکِر خود آقا

 ایکه دعا  یصورتش گرفت مثل حالت یدستهاشو به هم چفت کرد و روبرو  بعد

مثل دکتِر خودمون  یفراِفکن هیفکر کن :( بسته گفت یو با چشمها کنندیارزو م

گرد  یچشمهاشو باز کرد و در مقابل چشمها!) ییایچه رو یوا! بهت تجاوز کنه 

حق با توئه :(، ادامه داد دکه از شدت کنترل خنده در حال انفجار بو یمن و صورت

از  شترینتونستم ب گهید...) بهم تجاوز نکرده با ازدواجمون مخالفت کن یتا وقت

 !دمیبلند از هم پاش یو با صدا خودم را کنترل کنم نیا
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که به در خورد ، باعث شد خودمون را جمع و جور  یتقه بلند و واضح یصدا

 . میکن

 .را بست شمانیفرح جون ، کامال ن چیپ یگودیباز و سر ب مهین در

 تو؟ امیتونم ب یم-

 .میبلند شد هایدو مثل شاگرد مدرسه ا هر

 ..حتما.البته -

توالت، به  زیم ریز هیچهارپا دنیطراف گردوند و با دبه ا یداخل شد و سر کامل

 .طرفش رفت و اونو مقابل ما گذاشت

 دیراحت باش..بچه ها دینیبنش-

لبه تخت  یرو فیاز او ما هم به رد تیبه تبع. خودش زودتر از ما نشست و

 .مینشست

راستش اصال تو  یول دمیرس یخدمت م دیبا نیمن زودتر از ا دیببخش یلیخ-

 ...خوام یبازم معذرت م...ستین یاصال حال خوب...ستمیحال خودم ن

 یاشکال..تعارفات نکن نیا ریخودتو درگ:( صورتش زد و گفت یبه پهنا یلبخند

تونه روال  یچقدر م یتحول بزرگ و ناغافل نیدونم که چن یم...من زینداره عز

 یانزوا رو نم نیا یعنی..درکت کنمتونم  یبهم بزنه ، اما راستش نم ویزندگ یعاد

! هرگز.کنم  یقضاوتت نم گزهر ستمیشما ن یچون جا نحالیتونم درک کنم با ا

در  یپس نه گله ا...ذارم یت احترام م یو احساسات و حال درون اتیو به روح

 !)یحتیکاره نه نص
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باورم . بود تا منو عاشق خودش کنه یش کاف حانهیهمون چهار تا جمله فص یعنی

که  یکار. باشند که بدون قضاوت کردن از کنارت بگذرند ییشد هنوز آدمها ینم

 ! قضاوت.  میداد یبار انجام م نیروزانه هر کدوم از ما چند

 بیو عج! ها را از هم بپاشونه یتونست زندگ یکه م یساده ا هیپنج حرف کلمه

 !!بود شده نیها عج یرانیبا خون ما ا

 !رونیب یبکش شییخانومو از غار تنها یآبج نیا یتوکا جون باالخره تونست-

را به سمت من چرخوند و بعد دوباره رو به فرح جون که با  روزشینگاه پ توکا

 اش با  رهیکامال ت یمردمکها

 ومدیمگه م..چاه بود! مروت  یغار نبود که ب:(، گفت دیچرخ یتوکا م یرو اقیاشت

 بند و بساطش را ! رونیب

با مدل حرف زدن توکا آشنا بودم طعنه  کهییاز اونجا!) رونیب دمیو کش گرفتم

اما فرح . شناختم و باعث شد رنگ به رنگ بشم یحرفهاشو م یخاک بر سر یها

 .اکتفا کرد یجون به لبخند کوتاه

را باهاتون مطرح  یموضوع هی دیاما با ستین یمناسب تیدونم االن موقع یم-

 کنم

 .من و توکا گوش شد کلیتمام ه. داشت تیخزعبالت توکا واقع انگار

 ...اما...اما دیخوام بد برداشت کن ینم-

 .کرد و جون ما دو نفر را به لب رسوند یتعلل
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 تیخوام نظرتون را راجع به سوئ یم...و  دهیع گهیکه کمتر از دو ماه د دیدون یم-

کامال  دیتا قبل از ع دیبا دیاگه قراره اونجا ساکن ش ینعی...طبقه باال بدونم

 ...و مرتب بشه یبازساز

 .که رنگ تعجب گرفته بود رها شد یما در مقابل چشمان یهر دو نفس

 ...انیک یراستش آقا..حق با شماست..بله-

منظور ترالن همون هومن :(گفت طنتیو با ش دیحرفم پر ونیبدو بدو م توکا

 !)جونه

گفتند که  شونیا...بله:( ادامه دادم یتوکا چشم درشت کردم و با شرمندگ یرو به

 )اما نظر شما رو نگفتند...میاونجا رو اجاره کن میتون یم

 یدون یم یوقت یعنی یفعل طیاما با شرا دیاونجا را اجاره کن دیتون یالبته که م-

 ؟ینبمو نجایا یدار لیبازم تما ایپدرت چهار تا خونه اونطرف تره ، آ

 درسته؟..ستیاونجا که خونه پدرم ن-

 یو البته چند سال زندگ...دهیهست هومن اونجا را خر یخب چندسال..بله-

 ...از اونجا تکون بخوره ستیقرار ن یعنیمستقل بد عادتش کرده 

تعلل و من و من کردن  نهمهیتونستم بفهمم ادامه مکالمه و حرف پشت سر ا یم

 :( گفتم یمعطل یب نروی، از ا هیچ

 گهید یجا هی میدارند فکر کنم بتون یپدرم درامد خوب... انیک یگفته آقا طبق

آپارتمان بزرگتر  هیبه  اجیاحت میکن یاگه قرار باشه با هم زندگ....میساکن بش

 ..)میهم بردار انیک یزحمت را از دوش آقا گهیبهتره د..میدار
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 خب میه کنهمونجا را اجار میتون یبزرگه م یلیباال خ تیسوئ-

 دیفهم یهنوز بچه بود و نم. در هم کرد شتریرا ب میذوق زده توکا اخمها یصدا

از  یپوست ریدل نگرون محل اقامت دو تا دختر جوونه و ز نطوریا یمادر یوقت

 یعنیترسه ،  یساختمان م کیدو دختر در  نیپسرش با ا یقرار گرفتن احتمال

هر چه  دیو با. داره اسنه تنها چشمش اونها را نگرفته که از حضورشون هم هر

 .فاصله کم کرد نیزودتر مزاحمت را تا دورتر

 !نه پنت هاوس!!!  تیسوئ! اسمش روشه خواهر من-

کردم ،  یزن در وجودم حس م نینسبت به ا شیکه تا چند لحظه پ یعشق تمام

 .تِپر شد و رف یا هیارداه ، به ثان یب

 .....البته -

را  بشیحرف نگاه غر. من زوم شد یو دوباره رو دیبه سمت توکا چرخ نگاهش

 .خوندم ینم

 ؟یچند لحظه منو ترالن جون را تنها بذار شهیتوکا جون م-

 یتا حرف به جاها!...گهید میشانس ندار:( گفت یو بانمک یبا اخم تصنع توکا

که هنوز تا تولد هجده  ادیم ادتونیرسه  یم+) ۱۸(پالسش  نیتیقشنگ و اِ 

زد  یخندون فرح جون ، چشمک یو در مقابل چشمها! ) چند ماه مونده میسالگ

 .خارج شد یمیو با تعظ

 هیناز و خاص یلیدختر خ-

 .شد یمتصاعد نم فشیاز تعر یخوب یبو چیه
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 یحاضره عالوه بر تو سرپرست ینیبب یصحبت کرد...با عمو هرمز ، منظورم پدرته -

 نه؟ ای یریبه عهده بگ خواهرت هم

 .به سمتش خم شدم یکم. گره خورد شتریب اخمهام

و ...یدیشده را حتما د نیزایکه تو خونه عمو هرمز کامال دخترونه د یاون اتاق-

و حتما هم تا االن ...نفره هیتخت هست اونم  هیکه اونجا  یحتما متوجه شد

 ...ه توکاتو و ن یفقط برا.....تو اماده شده یکه برا یمتوجه شد

م هم به هم گره  قهیکنار شق یرگها. خورد یفقط اخمهام نبود که گره م گهید

 .خورده و حجم گرفته بود

 دو تا تخت را نداره یکه جا کهیکوچ یاون اتاق به اندازه ا-

. کردند یاز اتاقها رو اماده م گهید یکیدو نفر باشه  یاگه قرار بود جا... زمیعز-

 ...اونجا سه تا اتاق داره 

 یکه من نم دیبدون یزیچ نکهیکنم برداشت شما درست باشه مگر ا یمن فکر نم-

 دونم

تورو شروع کرد  یجستجو یعمو هرمز وقت....هیبرداشت شخص هیفقط  نیا...نه..نه-

ازت  یاگه اشتباه نکنم توکا ده سال...خبر نداشت گهیدختر د هیاز وجود 

از فوت مادرت و تما م  زهایچ یلیاز خ...عمو هرمز از توکا خبر نداشت...کوچکتره

 ...گذشته تاسال گذشته بر شما دو  ازدهیکه ظرف ده  ییزهایچ
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بهم  یحس درون ایتجربه . دستهاش گرفت یسمت من خم شد و دستهامو تو به

 یدادن مخصوص کلمات سخت و جمله ها یدلدار گوریف نیثابت کرده بود که ا

 !ریو عمق رنجشش تا ته دلت سراز شهیرنجور م دنشیکه گوِشت از شن هیکدردنا

 نیکه البته مطمئنم هم- یکن یبا پدرت زندگ یریبگ میاگه تصم زمیعز نیبب-

مسلما پدرت از تو ....فتهیدوشت م یرو یادیز یتهایمسئول-یریگ یرا م میتصم

به  میکه به دوش پرستارش بود حاال مستق ییاز کارها یلیخ...داره یادیتوقع ز

به حالش و رخت و  یدگیمثل غذا درست کردن و غذا دادن و رس شهیتو واگذار م

به توکا  یتون یکه نم شهیسرت شلوغ م نقدریا....گهید تیلباسو و هزار مسئول

 یقسمت کیممکن که نه، قطعا توکا هم ناخواسته مجبوره ..ممکنه  یحت.. .یبرس

 هیکه تازه اول راهه و سال بعد  ییتوکا یبرا نیو ا رهیبار را به دوش بگ نیاز ا

 نیهم!..مانع یعنیسد  یعنیسم  یعنیماراتن سرنوشت ساز به اسم کنکور داره ، 

 ..که مدرسه نرفته شترهیهفته ب کیاالنم 

خواستم به  یوجه نم چیبود و به ه یگذشت باور نکردن یکه ته ذهنم م یزیچ

 .شدن بدهم وهیم یبرا یکوفه زده ، مجالدغدغه ش نیا

 کنم یم فیفردا صبح مدرسه ش را رد نیهم-

 ....دونم یم.زمیدونم عز یم-

 یم زمیعز نیبب:( گرفت و در مقابل عضالت منقبض شده صورتم ادامه داد ینفس

:( گفتم یناخوداگاه با تلخ...) یفهم یخوب م یلیمنو خ یدونم که حرفها

 )ارمیشما سر در نم یبرعکس من اصال از حرفها
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. نگاهش تلخ شد مثل زهر . بشه انیسکه هم نما گهید یمن باعث شد رو یتلخ

 یشد و ابروها دیناپد یعضالت فکش جمع شد و اون لبخند پت و پهن به آن

 دهیو نامهربونش ، باال تر کش رهیاش به واسطه گشاد شدن نگاه ت یکمون

 . رها کرد یو با فشار عامدانه ادست من.شد

 !...کنم دختر جون یروون صحبت م یمن که دارم فارس-

 دهیخواب هیحاش نهمهیکه پشت ا یمتوجه منظور..ندارم  یشما مشکل شیبا گو-

 .شم ینم

از اون خونه و عمو هرمزش دل  ستیوجه حاضر ن چیپسرم به ه....نطوریکه ا-

خط قرمزه که  هیاز نظر من  نیو ا یر من بشتو قراره همخونه پس یعنی نیا...بکنه

 ....رد بشه دیوجه نبا چیبه ه

خط قرمزها  نجوریبه شکستن و رد کردن ا یلیمن خودم هم تما دیمطمئن باش-

 .ندارم

 یرا جمع م تونییو کوله بار سه تا یکن یپسرم را متقاعد م ای..یپس دو راه دار-

 بیتو و پدرت کامال ناغافل غ...ای....ممکنه ریو غ یکه کامال نشدن دیر یو م دیکن

چهار روز ..داره ناریسم رازیش یهفته تو نیهومن آخر هم....دیشیم

 .....شدن بیرفتن و غ یبرا هیفرصت خوب...ستین

که توکا از پشت آشپزخونه  ییحرفها...از شدت تعجب گشاد شده بود چشمهام

 شتریکه ب یزیاما چ. نداشت یتیاالن فرح جون سنخ یبود اصال با حرفها دهیشن
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من  یبود که در هر دو راهش ، توکا نیکرد ا یوحشتزده ام م یمتعجب و حت

 .نداشت یحضور و نقش

 )و توکا؟:( دمیلرزون پرس یصدا با

 یاز هشتاد درصد قبول شتریشهر که ساالنه ب یمدرسه ها نیاز بهتر یکی-

 هیمدرسه با  هی...دو تا کوچه اونطرف تره دهیرشته ها را م نیدانشگاه تو بهتر

 ستندین رانیمن ا یدخترا.. قدم توکا سر چشم منو پسرم....شده نیتضم ندهیآ

زود  یلیمطمئنم خ رهکه دا یبا وجنات...کنم یمثل دختر خودم ازش مراقبت م

شوهر خودساخته و  هیبهتر از  یچ.....مثل دل خودم..شهیم رشیدل پسرم هم اس

 یزمونه که پسرا نم نیاونم توو ا... تیمهربون و با مسئول.. پولدار.. .لکردهیتحص

دلش جا بشه بهونه عمو هرمز و  یتوکا تو نکهیهم.....تونن شلوارشونو بکشن باال

نشون  یخود دیتون یم... دیبرگرد دیتون یاونوقت م...ره یدخترش هم از دلش م

 تو و پدرته نه توکا  ِینه هومن پ گهید..یگرده به حالت عاد یبر م یهمه چ... دیبد

من  شیپ یخوام تا موقع کنکورش اجازه بد یفقط از تو م...سر و سامونه یب

 ....کنم یم یمثل تخم چشمم ازش نگهدار..بمونه

 .زل زده بودم میروبرو بیمنطق و عج یدهان باز به زن ب با

 ....شهیباورم نم-

 توکا فکر کن ندهیبه آ زمیعز-

 !!دارند یاز پونزده شونزده سال تفاوت سن شتریب توکا و پسرتون-

 !!دیبود که به ذهنم رس یمزخرف تنها
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 ...یول ادیجوونتر به نظر م یلیپسرم خ-

 

ساخته و منتشر  )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

 شده است

 

پا  شتریکه لحظه به لحظه در وجودم ب یمانده بود از شدت تعجب و انزجار کم

 گرفت ، از داخل منفجر یم

لب زمزمه  ریاخوداگاه ززن در وجودم نشست که ن نیاز ا یچنان نفرت....بشم

 !)جادوگر:( کردم

 ؟یگفت یزیچ-

 .زبون تلخ ترم یشد رو یمشت شده م ، سد یدستها. شدم بلند

و آواره  میتیمن و توکا دو تا بچه سه ساله  د؟؟یگ یم یچ دیدار دیمتوجه هست-

 ندهیکردن و ا یسرپرست الیترحم و لطف ما رو به خ یاز رو دیکه دار میستین

 !جسارت نیصراحت و ا نیاونم با ا!  دیکن یقشنگ داشتن از هم جدا م

م قد علم کنه اما  نهیبه س نهیبود که س یکوتاه قد تر از اون یلیخ. هم بلند شد او

 .زدیچشمم م یبته خار تو کیسرش مثل  یدرشت رو یهایگودیاون ب

 ...کنم؟ یکه دارم ترحم م یمطمئن د؟یستیکه آواره ن دیمطمئن-

 .زد یصدادار پوزخند
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هفته ست تو خونه من  کی! یخودتو فراموش کرد تیانگار موقع! نه دختر جون-

  ؟یبه خاطر چ دیپناه گرفت

به ! کس بودنتون یب ؟ی، به خاطر چ یزد هیدست به فروش کل!..بودنتون آواره

 پس ! خواهرت ندهیخاطر آ

توکا برات  ندهیو که آو نگ...اریرا در ن کدندهیمتعصب و  یآدمها یمن ادا یبرا

 ...ستیمهم ن

 متینه به ق! یمتیاما نه به هر ق..توکائه یبرا ندهیآ نیخواسته من بهتر نیمهمتر-

  یبار حرف زور و ب ریز

 چیه یمونه و خودم هم ب یخودم م شیتوکا تا آخر عمرم پ....شما رفتن منطق

 ..کنم یم نیشو تام ندهیآ یمنت

تنم  یتمام مولکولها دنیدر حال جوش یکتر کیحرفهاش ، مثل  ریبار تحق ریز

نشم از  زیسرر نیاز ا شتریب نکهیا یبرا.رفت یم نییشد و باال و پا یو رو م ریز

 .به عقب پرت بشم یو باعث شد قدم دیکنارش گذشتم که با خشونت بازومو کش

من  دیخوام و از نظر من و صالحد یپسرم م یبرا نهارویمادرم که بهتر کیمنم -

و  ریصغ هیختر خوشگل ، طناز و مهربون و البته باهوش که خوشبختانه مثل د هی

 چرا؟ یدون یم!...عروس من بودنه یبرا نهیگز نیکنه ، بهتر یم یزندگ میتی

بازوم گذاشته بودم و از شدت درد هنوز  یرو زشیت یانگشتها یرا جا دستم

 .درهم بود میاخمها
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 شونیکه بخواد تو زندگ یکینه کس و کار نزد!  یداره نه پدر یچون نه ننه ا-

 .....کنه اهیسرک بکشه و روزگارشون را س

تخت نشست  یرمق رو یب. کردم یگرد شده نگاهش م یداشتم با چشمها هنوز

 هی..سالم بود زدهیازدواج کردم س یوقت:(بود ادامه داد نییسرش پا کهیو در حال

 هیصدام کردند و منو نشوندند کنار ...دکر یم یباز هیبچه که داشت تو کوچه با بق

ها  یآبنبات چوب نیبهت از ا تا...ُمال گفت تو بگو بله  یمرد و بهم گفتند هرچ

گفتند اول بگو بله ..بکنم مویباز هیخوام برم بق یخوام م یگفتم آبنبات نم...میبد

 یچگذشت و  یچ دمینفهم...بار بله را گفتم و بلند شدم نیهمون اول...و بعد برو

 هیو گر دمیترس...عروسکم قراره کنارم بخوابه یبه جا یمرد قو هی دمیشد که د

م بودند ،  یپاک دامن یدر منتظر نشون دادن گواه رونیکه ب ییاونها اکردم ام

 دمیو نفهم دمیدرد کش.. دمیمن زجرکش... دندیو رقص دندیو پا کوب دندیِکل کش

کدوم خونه  شهیش ومدینم ادمی..من در نظر گرفتند یرا برا یشکنجه ا نیچرا چن

 را 

 هیتنب نیناخونک زدم که مستحق ا هیکدوم همسا یبه ظرف مربا ای شکستم

کردم  یزیخونر نقدریا....تونستم از جام بلند شم یتا سه روز نم!....بمیو غر بیعج

کنار ...شد اهیمن س یاز همون روز زندگ....تا دلشون سوخت و منو بردند درمونگاه

از من  لویک یس ستیکدوم ب رمادرشوهر بدذات و چهارتا خواهر شوهر که ه هی

 یتو یاون زجرها دمیفهم یتازه تازه م....بزرگ و بزرگتر شدم... درشت تر بودند

به خودم .. یتونه دلچسب باشه اگه شوهرت را دوست داشته باش یرختخواب م
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با مرَدم خوب  میزندگ....دمیترس یکه ازش م یدادم که عاشق شم عاشق مرد ادی

حرف  یبود اما بعد از کل رید...دمیتازه به بلوغ رس شدهجده سالم  یوقت....شد

خوب بود اما اگر اون پنج  میزندگ....دمیرس ریکتک خوردن و تحق یخوردن و حت

که دو تا شون و مادرشوهرم به خاطر  یتا اون لحظه ا...گذاشتند  یتا عجوزه م

کم کم ..هم موندند  گهید یبه درک واصل شدند ، اون دو تا کجای ، یگاز گرفتگ

بزرگ شده بودم که بتونم از خودم دفاع کنم،  یمنم به اندازه ا یبهتر شدند ول

 !....) من درد بود و زجر یزندگ نکهیخالصه ا...نبود ایالبته عمر اونها هم به دن

 .شد رهیچهره متاثر من خ سرش را باال گرفت و به. آورد ادیحضور منو به  انگار

خوام پسرم هم به  ینم....و شوهرشه یکس و کار فقط متعلق به زندگ یدختر ب-

مادر شوهر  هیتونم  یبعالوه من م....همسرش زجر بکشه شیخاطر قوم و خو

 گرونید یقصه برا نیبه تکرار ا یراض چوقتیو ه دمیخودم زجر کش..نمونه باشم

 ....دمیتوکا را پسند لمن همون نظر او......یبه من اعتماد کن یتون یم...ستمین

منم متاثر شده . خاطرات سوخته گذشته نمناک شده بود یادآوریاز  نگاهش

 .امیکوتاه ب هیقض نیشد سر ا یبودم اما هرگز باعث نم

 !انیخانوم ک دینیبب-

 همون فرح بهتره-

بده من، خواهر و هرمز  کنم که اجازه یم یمن پسرتون را راض..انیخانوم ک-

عنوان قرار  چیدم به ه یبهتون قول م..میکن یبه طور مستقل زندگ یساالر

توکا قسمت  نکهیا..اما....نه من و نه توکا...میریسر راه پسرتون قرار بگ ستین
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حق دخالت در  یداح چیکه ه هیمسئله کامال شخص هی ستین ایپسرتون هست 

فاصله داره و تا اون موقع  یبعالوه هنوز توکا تا سن قانون...موضوع را نداره نیا

درسش  یتمرکزش رو دیتوکا با کهییو از اونجا رمیگ یم میمن به جاش تصم

 ریموضوع مسخره ذهن اونو درگ نیدم با مطرح کردن ا یباشه به شما اجازه نم

 واضحه؟...دیمزخرفات کن

 !ونمواظب حرف زدنت باش دختر جو-

خوام همراه توکا برم به پدرم سر  یکنم حرفامون تموم شده االنم م یفکر م-

 ...بزنم

 نکهیساده لوحانه از ا. کردم یم دایتوکا را پ دیبا. رونیبا سرعت از اتاق زدم ب و

 زن زخم خورده و  نیممکنه ا

مثل پسرش  دمیترس یم. بکشه ،در هراس بودم یخواهرم نقشه ا یبرا بیغر

و دست  دمیترس یم...باشه و توکا رو از من جدا کنه یساز قهار یباز و گریباز

 .خودم نبود

 ؟یینجایتو ا-

 هیاصله که توسط  یاز توکا یمجاز یکپ هیبدن  نیاندام و ا نیا... ستمین نجاینه ا-

 !دانلود شده یمجاز یشبکه ها یاز مخزن اصل یبه طور حرفه ا یِسرور مرکز

 .پله ها بلندش کردم یحرص دستش را گرفتم و از رو با

 مزخرف نباف نقدریپاشو و ا-

 شده باز ؟ یچ-
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 پالتوت کجاست ؟...لباست خوبه نینه هم...حاضر شو-

 ..تو اتاق-

 ...ستیهم سرد ن یلیخواد هوا خ ینم-

 .بردم نییو به طبقه پا دمیرا کش دستش

 گفت؟ ینه؟ فرح جون چ ایشده  یچ یگیم-

 .هلش دادم یحرص به سمت در ورود با

 ...حرف نزن-

 حرف نزن یچ یعنی-

. اونجا بود یخوشبختانه شال گردن پهن روشن. کنار در افتاد یبه جالباس نگاهم

خانوم را  یمل یخودم هم چادر گل گل. سر توکاانداختم یبر داشتم و رو

 .دمیسرم کش یبرداشتم و رو

 !ترالن یشد گریچه ج یوا-

 ..زیمزه نر-

 .هلش دادم رونیرا باز کردم و به ب در

 رون؟یب یبر یخوا یم یچادر گل منگل نیتوروخدا با ا-

وحشت  یپا یوقت دیفهم یچه م. دمیکش شتریقرار دستش را ب یحوصله و ب یب

 .کشم یهم به سر م ی، گون چیکه ه یباشه ، گل منگل ونیاز دست دادن در م

 ..نمیبب حرف بزن..ایترسون یمنو م یترالن دار-

 کنم یم فیبرات تعر رونیب میخراب شده بر نیبذار از ا-
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 !دیبگو کلبه آمال ، بگو خونه ام! نگو خراب شده  یوا-

 .شدم رهیخندونش خ یبه چشمها میمستق. ستادمیتمام حال بدم ا با

 ! هم نکن یشوخ گهید یمورد حت نیدر ا-

. میو از در خارج شد میرا به انتها رسوند اطیتوجه به غرولندش،ح یدوباره ب و

 . خم شدم و نفس تازه کردم. شد ریهام سراز هیخالص به ر ژنیاکس

 م؟یپسر نفله کن ، قراره کجا بر یپهایت نیحالت خوبه؟ بگو حداقل با ا-

 خونه دکتر میر یم-

 !)دتیخونه پدر جد یعنی:( گفت اطیاز به کار بردن کلمه پدر ، با احت دیترد با

 اوهوم-

 است؟نجیا کینزد-

 دو سه تا کوچه باالتر-

 .تند کردم و اونو همراه خودم کشوندم قدم

 یدون یداستانشو که م-

 هومن جون برام گفته..آره-

دختر زده که هر  نیا یحرف برا نهمهیو کجا ا یهومن جون ک نیدونستم ا ینم

 !هومن جون گفته گهیپرسم م یم یچ

 از نفس افتادم میآروم تر بر شهیم-

 شهینه نم-

 !َاه اخالقتم گند شده -
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 !فقط سکوت یپس تا اطالع ثانو..ازت بزرگترم  ینره ده سال ادتی-

 نیبا ا یکن یخوبه حال م! سال ازدهیاصال ! مارو با اون ده سال یاوه بابا کشت-

 ؟یشیم یرقم؟ مشتر

ناخوداگاه نگران . روبرو بشه  یبار بود که قرار بود توکا با هرمز ساالر نیاول نیا

 .ردش بودمبرخو

 که؟ یترس ینم-

 یترالن ازت تعجب م:( گفت ظیو با غ ستادیو ا دیکش رونیرا از دستم ب دستش

 فکر یراجع من چ...کنم

 نیکه ا هیو تنها آدم نیو آخر نیاول یهرمز ساالر یبعدم فکر کرد..؟یکرد

داد که  یرا نشون م یمرد هیبود که اخبار  شیچند هفته پ نیهم! مشکلو داره

خمپاره صاف  هیبه اسم بابا رجب که  ییآقا هیکردند  یم ریداشتند ازش تقد

و اون  تیوضع نبا او! خورده بود تو سنگرش و صورتش ترکش بارون شده بود

 یکس!  دندید رانیا ۀهم...کرد یم ی، هنوز داشت با خونواده ش زندگ یصبور

سرچ کردم و در موردش  یکه رفتم کل دمینه تنها نترس دمیمنم د..دیهم نترس

جانباز  هی!ماووت تو خاک عراق یاتیبوده تو منطقه عمل ۶۶سال ....مطلب خوندم

 !)د بسته تید نیکنم با ا یساله از تو تعحب م ۷۶

زن شصت ساله پخته و  کیمثل  یگاه.کرد  یم رمیبدجور غافلگ یدختر گاه نیا

 !دختر ده ساله کیبچه تر از  یزد و گاه یحرف م دهیسنج
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 یب...دمیمنم نترس....هیتونستم حدس بزنم برخوردت چه جور ینم...متاسفم-

دارم از همه جهت از تو  فهیاما به رسم بزرگتر بودن ، وظ....اندازه متاثر شدم

 ....راحت شد المیخ!..یبخصوص جنبه روح..حفاظت کنم 

 یم یفرح جون چ ینگفت:( عوض کردن جو موجود ، گفت یزد و برا یپهن لبخند

 )گفت؟

 .شد ریترس و هراس به تک تک سلولهام سراز دوباره

 ...مزخرف گفت یکل...کنم یم فیبرات تعر میبر-

 !بگو نوینه؟ جون توکا فقط هم ایکرد  یاز من خواستگار-

ثبت نامت  نجایهم ارمیب رمیبگ تویلیرم پرونده تحص یفردا صبح م!..توکا ساکت-

 ...کنم

اگه قرار باشه عروس :( مواجه بشم با خنده گفتم دشیاعتراض شدبا  نکهیاز ا قبل

اون کله شهر و  یبر یصبح به صبح بکوب یتون ینم گهیکه د یفرح جون بش

 ...)یبرگرد

 کرد؟ یپس خواستگار-

اون هومن جونت چند سال از تو  یدون یم! توام ها یُخل! معلومه که نه-

 بزرگتره؟ 

 میداره؟ مهم تفاهمه که ما دار یتیچه اهم یوا-

به تفاهم  یک! یکن یرفتار م دهیمرد ند یدخترها نیا نیکه ع یخفه نش-

 !میدیکه ما نفهم دیدیرس
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دور و بر  نقدریخسته شدم ا...که حق با توئه دهیدر مورد اون قسمت مرد ند-

همه هم که !..دمید قویر دهیابرو برداشته و خط چشم کش یپسرها رستانمونیدب

و شب  ایبماند حاال مهمون!  گارهیو س ونیخبطشون قل نیلحمداال کوچکترا

در مورد  ماا!..هومن جونو بچسبم یبهم حق بده دو دست!..هاشون ینینش

 ....تفاهم

 یقراره برا یذهن شلوغ ک نیتو با ا...حرفها کن نیرایبسه توکا کمتر فکتو درگ-

 آخه؟ یکنکور آماده بش

 ...خونم یکه راحت شد با آرامش درس م المیخ میشوهر خوب بکن هیبذار اول -

 !ریزبونت را بگ یجلو گهیخواهشا د.. میدیرس-

کردم پرستارش خونه باشه و در را برامون باز  یتمام طول راه را دعا م. زدم زنگ

 چون مطمئن نبودم . کنند

 ییارویرو .داشتم یاسترس وحشتناک. باشه و بتونه در را باز کنه داریب خودش

حال آشفته و ظاهر داغون، دلهره ام را  نیسه روزه اونهم با ا بتیغ کیبعد از 

خطاکار  کیحس . انگار قرار بود با ناظم مدرسه مون روبرو بشم . کرد یم شتریب

 .را داشتم

 ترالن؟ ییتو-

 .!!نشده بودم شونیریتصو فونیچرا تا حاال متوجه آ. دکتر جا خوردم  یصدا از

 مییمن و توکا...سالم-

 ....باال نیایب....هیختیچه ر نیا..  نمیب یدارم م-
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 .باز شد یبا تقه ا در

 !...هومن جونم خونه ست یوا-

 ستیاز نظر من اصال خنده دار ن...را تموم کن یباز نیکنم ا یتوکا خواهش م-

 ...زجر آوره یحت

 .کرد رشیمن ، غافلگ یجد لحن

 !نیهم میفقط خواستم بخند..باشه..باشه-

 .میبه نشانه تشکر تکون دادم و وارد شد یسر

********** 

 ترسه یآدم م یگاه...کشه یصدا نفس م یب یلیخ-

 .بود ، برگشت  ستادهیبه سمت هومن که کنار در ا نگاهم

 ...خدا دارد یعجب صبر-

. بود ، بلند شدم هدیآروم خواب ژنیکنار تخت هرمز که به کمک کپسول اکس از

 نیهنوز ا. پدر منتظر و صبور ابراز احساسات کنم نیهنوز نتونسته بودم به ا

 .خورد یقصه ام پشت خروار خروار دغدغه ، خاک م یروزها نیواقعه ا نیبزرگتر

 توکا کجاست؟-

 یبرا یبیعج لیچرخه و م یباشه ؟ داره واسه خودش م یخواست یکجا م-

 !تواتاق من داره دنیسرک کش

 میبا هم صحبت کن دیبا-
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 یلیخ...حتما:( بود ، گفت دهیکه به باال کش ییابرو یشد و با تا نهیبه س دست

 نیایهراسون ب نقدریو ا لیشکل و شما نیباعث شده با ا یکنجکاوم بدونم چ

 )نجایا

 .تا از اتاق خارج بشم دیکش کنار

 رهیقرار بگ انیخوام توکا در جر ینم-

 رستمش تو اتاق خودم تا سرش گرم شهف یم-

بنفش دخترونه  یلیبه نشونه تشکر تکون دادم و به سمت همون اتاق ن یسر

 یم ایبود اما اگر کنار در ییتماشا دیغروب خورش. ستادمیکنار پنجره ا.رفتم 

 !و بلند دهینه از پشت َعَلم َعَلم ساختمون قد کش! یبود

لبه تخت نشست و تمام ذهنم را . بسته شدن در به سمتش برگشتم یصدا با

 .کرد انیفرح ک کریدر و پ یب یبودن تخت و حرفها کنفرهیمعطوف 

 صدیس یالهایمرسوم سر یها یها و پنهان کار یاهل بزرگ منش نکهیا بدون

 ییمادرتون براتون نقشه ها:( گفتم مقدمهی، ب ییابا چیه یباشم ، ب یقسمت

گره خورده اش باز شد  یاخمها...) میاز اون هست یمن و توکا هم قسمتداره که 

 .و بر خالف تصورم لبخند زد

 خب؟-

 . موقع بودم یمبهوت اون لبخند ب هنوز

خواد تو رو  یمامانم م...بذار خودم حدس بزنم...ستین یبیعج زیچ نکهیخب؟ ا-

رش به فرح گذ یبه نحو یاصوال هر وقت هر دختر...کنه یمن خواستگار یبرا
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نقشه مادرانه به زحمت  نیا ررسیهم داره ، از ت ییکه اتفاقا َبر و رو فتهیجون م

 !بره یجون سالم به در م

 !بودند سینو ویانگار مادر و پسر هر دو سنار نه

و کالفه از  دمیسرم باالتر کش یخانوم را رو یهزار رنگ مل نیحرص چادر سنگ با

داشت ،  ی، سِر نافرمان یبا من ِ ناش بیکه عج نیپارچه سنگ نیمزاحمت ا

 !)بود یسادگ نیکاش به هم:( گفتم

کردن نقشه مادرم دست به  یخنث یمنم مثل هر بار که برا...هم ساده تره نیاز ا-

قال  یتماس تلفن هیراحت با  یلیو خ شمیبارم دست به کار م نیشدم ، ا یکار م

 .کنم یرا م هیقض

 الیو به خ رهیبگ دهیاسترس و اضطراب منو ناد نهمهیبشر ا نیشد ا ینم باورم

من  یتنش و آشفتگ نهمهیا لیرا دل یمسخره مادر و پسر یباز نیخودش ا

 !بدونه

 .دمیسرم باال کش یچادر را رو دوباره

 ...انیجناب ک دینیبب-

 هیهست برو اون ما تیبه قدر کفا یتو اون کمد شال و روسر:( حوصله گفت یب

چادر  یستیبلد ن یآخه وقت...سرت کن گهید زیچ هیعذاب را از سرت بردار و 

 )؟ی، مجبور یسرت کن

 یرا برداشتم و رو دیکه به دستم رس یزیچ نیعجله به سمت کمد رفتم و اول با

حداقل -که به تن داشتم  یگرفتن بلوز شلوار تنگ دهیسرم انداختم و بعد از ناد
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 لیخودم هم م.. پهن شد نیزم یدم و نا مرتب روچادر را رها کر -امروز یبرا

پشت  واریبه د. اومدم فرودسر خوردم و کنار چادر . نشستن داشتم یبرا یبیعج

 :دادم و با تازه کردن نفسم ، ادامه دادم هیسرم تک

 بود؟ یشما چ یباز یانتها-

متوجه نشدن سوالم باال  یبه معنا یشد و لب جمع کرد و شونه ا یجد نگاهش

 .انداخت

حضور  یبرا دیاتاق را آماده کرد نیا. میکن یقرار بود من و پدرم باهم زندگ-

 درسته؟ یدختر هرمز ساالر

 بله-

 ؟یپس توکا چ-

بودم نه از وجود خواهرت  دهیکردم نه تو رو د یاتاقو آماده م نیکه ا لیاوا-

 ؟یچ خب که...شم یمتوجه منظورت نم...اطالع داشتم

 قراره توکا هم با من و پدرم باشه؟ یعنیپس -

 خب مسلما-

 ...میخونه مستقر بش نیپس قراره ما تو ا-

 خب معلومه-

 نجا؟یهم د؟یو شما قراره کجا باش-

 .نگاهم کرد  یموشکاف با

 :دادم ادامه
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مثل فرح  یمرد مجرد که اتفاقا مادر هیوجود دو تا دختر جوون با  دیفکر نکرد-

کوچولو  هیهراس داره ،  یهمخونگ نیه به شدت از به وجود اومدن اجون داره ک

 ؟!مورد داره

حس  نیفرار از ا یمعذب شدم و برا کهیشد طور رهیدر سکوت به من خ یمدت

 هیداره ، بهتره به فکر  یو خوب یدرامد کاف یاگه واقعا هرمز ساالر:( اضافه کردم

 ...)هم  ینطوریا...اطراف نیهم.. میباش گهید یجا

 .دیحرفم پر ونیم ظیغ با

 !ره  ینم ییخونه جا نیاز ا یکس چیه-

 ...اما-

 دنتیهنوز رز دمیخر یوام و قسط و بده یخونه رو با کل نیا شیچندسال پ-

 شیدوسال پ نیاما به لطف پدرت هم....دست و بالم باز نبود یبودم و از لحاظ مال

شد البته هنوز  کیهام با من شر یهبا پرداخت بد...باز قسط ها راحت شدم ریاز ز

 نیپس شما به اندازه من از ا...اما خدا شاهد معامله مون هست..سند به نام منه

اگه بنا به رفتن باشه هر چهار نفرمون ! رهینم ییجا یپس کس.. دیخونه سهم دار

 هیدنبال  میتون یکه البته هست م کهیخونه کوچ نیاگه ا..میکن ینقل مکان م

 ...میبهتر باش یجا

 د؟یگ یزور م دیکوچولو دار هی دیکن یفکر نم-
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 یمن قرار گرفت که ب یروبرو هیاز ثان یتخت بلند شد و در کسر یاز رو چنان

فشار آوردم تا مگر  واریدست و پاهام را جمع کردم و با تمام توانم به د اریاخت

 !بشه شتریفاصله ام ب یکم

به  نقدریمن ا...اول برات روشن کنم نیرا از هم یزیچ هیبذار ! دختر خانوم  نیبب-

 حضور عمو هرمز وابسته 

 یم لیتحم شیخودم را به زندگ یو تعارف یستیرودربا چیه یکه ب ام

با دور  ستمیبه من وابسته ست و من هرگز حاضر ن یلیبعالوه عمو هم خ.....کنم

 یگشتم برا یدنبالت م یوقت....رابطه را خدشه دار کنم نیشدنم و جداشدنم ا

دختر عمو هرمز ...نشد یاجبار یهمخونگ نیا ریهم فکرم درگ هیصدم ثان کی

خونه  نیرسه منو از ا یزورت م نیحاالخودت دو دو تا چهارتا کن بب.....خواهر منه

 یم ریالزم باشه دست و پاتو زنج ؟یعمو را از من جدا کن یحت ای یکن رونیب

 ...کنم یبست مخونه ح نیهم یاز اتاقها یکیکنم و تو 

 ...)مادرتون ..مادرتون :( گفتم یا گهیاز عکس العمل ناجور د یو نگران اطیاحت با

 ؟یمادرم چ-

 یمادرتون م...تا ...توکا را بهش بدم تا یاز من خواسته سرپرست....از من خواسته -

من و  دیرفت رازیشما به ش یخواد که وقت یم....و....خواد توکا عروس شما باشه و 

تا شما هم تو عمل انجام شده قرار  میبش دیو ناپد میپدرم کوله بارمون را ببند

چون ...مشکل منم یعنی..میهمخونه باش اخواد ما با شم یاون نم....دیریبگ

 ...دهیشما پسند یمادرتون توکا را برا
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 اون جوجه گنجشک کوچولو؟!!! توکا؟؟؟-

 یمادرتون رو...وم جوون کاملهخان هی گهیدو سال د...ستیکوچولو ن ادمیز-

که با تکرار به عالقه  یرابطه ا..مراوده و معاشرت شما با توکا حساب باز کرده

 .....بشه لیتبد

بهتر از اونه  یلیخ رمیمن تورو بگ:( گفت یتمسخر نگاهم کرد و با لحن خاص با

 !)گنجشک دو روزه باشه هیکه چشمم دنبال 

 نقدریا یعنی....دیدرخش یو قاب چشمهاش مشد که ت ییها لهیاون ت خیم نگاهم

منو  یجسارت نیکه با چن! نچسب و نامطلوب نقدریارزش بودم؟ ا یبنجل و ب

 کرد؟ یم ریتحق

موکت  یبه رو جهینت یو ب دیچشمهاش دست کش قتیاز کنکاش حق نگاهم

 .پام ُسر خورد ریطرحدار ز

 یجا..سوزونه یخاله خرسه مادر من ، آزار دهنده ست اما نم یها یدوست-

 .ستین ینگران

وحشت و  نیمرتعشم ، ترک خورده ا یکه صدا دی؟ نفهم!!ستین ینگران یجا

خوردن فرار  یکه چطور از ترس باز دیند ست؟ین ینگران یجا! هراسه

 !ساده لوحانه یحت..کردم

****** 

 هومن
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بدن . فاصله گرفت واریبا فاصله گرفتن من ، اونم از د. روبروش بلند شدم از

 .نقبضش همزمان با نفسش رها شدم

 تو ؟ یترس یم یاز چ-

 دیفراموش کن یچیه:( گفت ییبه پاسخگو لیم یتکون داد و ب نیبه طرف یسر

 ) احمقانه نگران بودم...گفتم یچ

 رینقشه غ دنیچقدر از شن! از او نگرانم شتریزد چقدر ب یحدس هم نم یحت

 !منصفانه مادرم آزرده شدم

 ؟یکه چ رونیب یبدو بدو از خونه زد-

و  یمبارزه کالم کیشروع  یشد و لبانش برا یطوفان یلحظه ا یبرا نگاهش

 .دیشد و عقب کش مونیپش یاما به آن دیلرز نیآتش

 شونمیآخه ا..مادرتون خواهرمو ازم جدا کنه  دمیگفتم که ، احمقانه ترس-

 !باشند یساز ماهر یو باز گریتونند باز یاحتماال به اندازه شما م

 احتماال -

 .اعتراف را نداشت نیانتظار ا. شد رهیبا تعجب به چشمانم خ نگاهش

طرح و برنامه  چیو با ه لیدل چیبه ه یکس چیه ستیقرار ن! سرکار خانوم  نیبب-

 ..تو و توکا رو از هم جدا کنه یا

قلب ناآروم را تحت  نیکردم ا یام سع یطرفش خم شدم و با تمام ظاهر ساز به

 .بدم  رییقرار بدم و باورش را تغ ریتاث
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تونه  یمثل من داره ، هرگز نم یفرح جون ، پسر ی؛ تا وقت نجامیمن ا یتا وقت-

 !ترالن..کنه  لیتحم یرو به کس یزیچ

و  نیبار دوم بود که طرح گلدار موکت ، منظر نگاه سنگ نیا. افتاد ریبه ز نگاهش

 .شد یهدفش م یب

 راحت شد؟ التیخ-

به اون  گهیخواد د یدلم نم:( گفت یفیضع یه من نگاه کنه با صداب نکهیا بدون

 ...) خونه برگردم

 دهیترس! نبود دهیدختر بچه تنها و ترس کیشباهت به  یگفتارش ب لحن

 .اعتماد بود ینگران بود و از همه بدتر ب...بود

 ایو شش سال  ستیو پنج سال؟ ب ستیسال؟ب ستیب! چندسالته شما خانوم؟-

ها هم ترس نداره که  نقدریچهارتا کلمه حرف مادرم ا! شش سال؟ دختر خوب 

 !یبه اون خونه برگرد ینخوا گهید

 .به نگاه کردنم نداشت یلیهم تما هنوز

هم از موضعتون  یکاش کم! دیکاش اصال مرد نبود! دیزور گو نبود نقدریکاش ا-

با داشتن  یکه حت دیدیفهم یکاش م! دیکرد یکاش درکم م!  دیومدیکوتاه م

 !کرد یاحساس آوارگ شهیپدر هم م کی

 .نشده بود یبود اما هنوز بارون نیغمگ. نگاهش به سمت من باال اومد باالخره

 ....میگرد یمن و توکا هرگز به اون خونه بر نم-

 ....خونه نیتو هم..نجاستیشما هم یجا...ستین یاصال مشکل نکهیا-
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 .به اطراف اتاق نگاه کردم. انداخت هینگاهش سا یرو یروشن هاله

را ببرم  ریتحر زیاون م نکهیمگه ا کهیتخت دو نفره کوچ هیگذاشتن  یبرا نجایا-

 نداره که؟ یاشکال...اتاق خودم تا جا باز شه

 ؟یمادرتون چ-

 راحت باشه التیگفتم که خ...اون با من-

به اتاق نگاه  یشتریبرا از نگاه ستاره بارون ترالن گرفتم و دوباره با دقت  نگاهم

 .کردم

 ینطوریا...اتاق خودم و شما رو عوض کنم یبهتر باشه جا دمیشا-

 ....کنم ایمه طویدو روز به من فرصت بده تا شرا....دمیرو م بشیترت.....بهتره

خودم هم  یشد که برا یرگهام جار یتو یلذت! پر از ستاره. زد یبرق م نگاهش

 .ن شدناخوداگاه نگاهم خندو. بود بیعج

 هستم؟ یجنس بنجل و به درد نخور یلیبه نظرتون من خ-

گند کوچولو  کی. اما بالفاصله متوجه علت سوالش شدم. سوالش جا خوردم  از

. را که از شدت حرص زده بودم درست کنم یاما مطمئن نبودم بتونم حرف! بود 

 یکالفه م کرده بود اما به واقع منظور یلحظه ا یو ترسش برا یساده لوح

 .نداشتم

 !یقابل تحمل یول... یلینه خ-

رو برگردوند که  عیبه کنکاش نگاهم ننشست و سر یا هیبه اندازه صدم ثان یحت

 !دید یقلنبه طنز را تو نگاهم م یکرد رگه ها یم یاگه نگاهش را طوالن
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 شده باشند داریفکر کنم ب-

 .کرد یهم از به کار بردن کلمه پدر امتناع م هنوز

 شهیهنوزم باورت نم..را بهت نشون ندادم شونیعروس یمه و عکسهامگه شناسنا-

 پدرته؟

 نهیس یسرم رو رو کباری دیبذار...نشده نیباور دارم اما هنوز با روحم عج..پدرمه-

تا باورش  دیفرصت بد..بذار..بذار..دستم رو پدرانه لمس کنه  کباریش بذارم ؛ 

 ...کنم

 یسالها یآغوش پدرش، دخترانه براتو  یهنوز فرصت نکرده بود حت..داشت حق

 .زهیرفته وتموم شده ، اشک بر

 .اوردهیو زبر اتاقم را در ن ریرم سراغ توکا تا ز یمنم م...ایپس ب-

********* 

 د؟یکتابا تسلط دار نیگم شما واقعا به همه ا یم-

با نگاهش به سمت کتابخونه رو کردم و دوباره نگاهم به صورت خوش  همسو

 ...) میتسلط داشته باش دیبا:( تراشش افتاد و با اعتماد به نفس گفتم

دونم  یم دیهم قبول بشم بع یاگه پزشک یحت:( گفت وسانهیکرد و ما یپوف

 !)تو مغزم جا کنم زیم زیهمه چ نیبتونم ا

به مرور برات جا ! که یریبگ ادیرو  نهایشبه همه ا هی ستیقرار ن..نگران نباش -

 شهیو ملکه ذهنت م فتهیم

 !نظام ذهنم بشه چه برسه به شاه و ملکه ادهیپ یفکر نکنم حت-
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به سمتم برداشت و با  یدستهاشو پشت کمرش حلقه کرد وبا کرشمه قدم بعد

 یآقا گمیم:( بود ، گفت طنتیش یکه پر از رگه ها یلحن دلچسب و معصومانه ا

 گهیتونم رو کمک شما حساب کنم د یاگه من مشکل داشته باشم م! زیدکتر عز

 )؟ مگه نه؟

 )ن؟یسرکار خانوِم دکتر بعد از ا یچه جور کمک:( گفتم یا انهیلحن موز با

که به زلزله  ییاز همون کمکها:( کرد ، گفت رمیکه غافلگ یطنتیجسارت و ش با

 !)یجنس یو بخصوص کمکها ینقد یکمکها! گهیدن د یزده ها م

 :لحظه دهانم باز موند اما به سرعت اضافه کرد کی یبرا

 ! بود ینقد ریو غ یمنظورم نقد-

موندگار  نجایاگه ما ا:(گفت طنتیجسورانه بودم که با ش یشوخ نیمبهوت ا هنوز

و اگه منم دانشگاه قبول بشم و اگه ترالن خوش اخالق تر بشه ، من حتما  میبش

که از  هیدرسها سخت تر از اون نیکنم چون مطمئنم ا یم دایپ اجیبه شما احت

 !)امیپسش برب

بدون  ی، صرف درس خوندن کن یکن یم ختنیکه صرف زبون ر یاگه وقت-

 !یرس یمنم به درجات باالتر م ینقد ریغ یکمکها

از ! هومن آقا :( گفت یعقب گرد کردم که از اتاق خارج بشم که با لحن ملتمس و

عادت کرده ، به دل  ایور یدر نیراستش نسل ما به گفتن ا..د؟یمن ناراحت شد

 !)گهید یگاه ادیم شیپ د،یرینگ
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و  دمیکه گوشه لبم خونه کرده بود ، به سمتش چرخ یا ثانهیلبخند خب با

اگه ...مواظب خودت باش! نسل عمله.. ستین یور ینسل من ، نسل در:(گفتم

 !)یرو دل بکش یمجبور یریگ یبه دل نم! یگاه دایب شیپ

به  یا هیاز ثان شیو رنگ به رنگش شدنش را ب دمیپاشنه پا چرخ یبا عجله رو و

 !دختره پررو! تماشا ننشستم

نشسته  نیزم یهنوز خواب بود و ترالن کنار تخت رو دمیاتاق عمو سرک کش به

گفت و  یم ییزهاینان چبود و دست عمو را با هر دو دست گرفته بود و نجوا ک

خواست خلوتش را بهم بزنم اما به ناچار  یدلم نم. کرد یدست عمو را نوازش م

 وارد اتاق شدم

 کارت دارم ایچند لحظه ب-

غرق ! حرف یصدا ب یدنبالم تا آشپزخونه اومد ب. تکون داد و بلند شد یسر

 .ذهن خسته ش بودند نیکه خونه نش ییخودش بود و دغدغه ها

تا  یعنیفردا صبح عمل دارم :(گفتم نهیدادم و دست به س هیتک نتیکاب به

 )؟یدار نامهیگواه...بعدازظهر وقتم پره

 نجایا ایب:( و گفتم دمیپشت کانتر را عقب کش یجواب بده ، صندل نکهیاز ا قبل

 )نیبش

راستش به  یعنی...باشم زایچ نیفرصت نبود دنبال ا...ندارم:( و گفت نشست

فشار  نیاز ا شتریم ب ییتونستم به دا ینم گهیمون باال بود دخرج یاندازه کاف

 )کنم لیآموزشگاهم بهش تحم نهیو هز ارمیب
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 یرا م نمیماش یداشت نامهیاگه گواه...میکن یاونم به وقتش اقدام م یبرا...باشه-

پس صبح ..خب...یریتوکا و پرونده ش را بگ یمدرسه قبل یگذاشتم خونه تا بر

فقط حواست به اطرافت باشه مبادا ....رفت و برگشت...رمیگ یآژانس م هیبرات 

وقت  هی..اطرافند بالفاصله برگرد ونا یدیاگه د!..نندیرفقاش تورو بب قیرف ایحامد 

 ...میر یم گهید

 ...عقب افتاده  یلیتوکا خ-

 !)زهیریمثل بلبل زبون م!! عقب افتاده ست؟ یمطمئن:( لبخند گفتم با

 !)که از درسهاش عقب افتاده نهیا منظورم:( حوصله گفت یب

 ه؟یچاره چ یدونم ول یم-

 ستین یهم ناراض یلیخ گهیکه االن د نمیب یبود اما م یدو سه روز اول شاک-

 ..ترسم پشتش باد بخوره و یم

 ...دختره نیا شهیدرس خوندن تو رگ و ر..نترس-

 ...دوارمیام-

 نیو تو مدرسه هم یریگ یبود که بالفاصله پرونده رو م یعاد زیاگه همه چ-

 دوارمیکه ام...تونه از پس فردا بره مدرسه یو م...  یکن یمحل ثبت نامش م

 ...ادین شیپ یطور باشه و مشکل نیهم

 :تکون داد و اضافه کردم یسر

 ...دم یبه راننده آژانس م دویآدرس مدرسه جد-

 ممنونم-
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 ترالن؟-

 بله؟-

 ؟یهنوز در مورد مادرم نگران-

 ستمیدروغه اگه بگم ن-

 ..نیمنو بب..ترالن-

چشمهام باال  ی، تا رو هیحاش یو ب میرا باالتر گرفت و نگاهش مستق سرش

 .اومد

 لیکن از وسا ادداشتی یالزم دار یهرچ...دیخر میر یبعداز ظهر که اومدم م-

! گل و گلدون یآشپزخونه حت یخونه و حت لیخودت و توکا گرفته تا وسا یشخص

تو  دمیمگه نه؟ شا یهنوز صدتومن تو حسابت دار...نگران نباش...از پول خودته

الزم  یهرچ...کنم نیزایتو د لیخوام خونه را به م یم...آره؟ یبالشتت گذاشت

 !یو کل یجزئ! گوش پاک کن ی، حت یالزم دار یکنم هرچ یم دیتاک....یدار

 چرا اونوقت؟-

 هی دیبا مونیپس خونه مجرد..م؟یکن یزندگ نجایا یچهار نفر ستیمگه قرار ن-

 !گهیبکنه د یراتییتغ

 .مارو به سمت خودش برگردوند یتوکا سر هر دو یصدا

؛ خونه ، خونه  میباش نجایهم که ا یقراره متاهل بشه مگه؟ ما چهار نفر یک-

 !هنوز  هیمجرد
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ها  یمیخونه ت هیشب شتریالبته ب:( باال انداخت و با لبخند گفت ییابرو طنتیش با

 !)منکرات جمعمون نکنه حاال! شهیم

 لیدل یبده اما من ب ییتوکا بها یها یحوصله تر از اون بود که به شوخ یب ترالن

 .بودم فیسِر کِ 

 !میکن یشما نگران تجرد تاهل نباش جورش م-

 کم به زبونت استراحت بده هیتوکا -

از کار در بره و من الل  گهیترسم د یترالن جون، م شهیاستراحت کنه تنبل م-

 !نکرده یبشم خدا

 ...به..سر به  هیتوکا برو -

 نیبرو به بابا سر بزن بب:( بسته ادامه داد یو با چشمها دیکش یقیعم نفس

 .و چشمهاشو باز کرد) دارند؟یب

 ! تو یکنیم یکی اهیبابا هرمزت را با نخود س..قباحت داره واال -

 .کرد و به سمت اتاق رفت زونیلب آو یتصنع یدلخور با

در مورد خواسته  یزیچ شهیم یول دیکن یدونم که خودتون مراعات م یم-

 ...میگفت ایکنجکاوه بدونه چ یلیخ...دیمادرتون به توکا نگ

 یآروم یبه سمتش رفتم و با صدا یبرداشتم و قدم نتیکاب یم را از رو هیتک

 ...)راحت باشه التیالبته خ:( گفتم

بدونم چه  شهیم:( نشسته بود گفت فشیضع یکه َتنگ صدا یلهره او د ینگران با

 ...قراره مادرتونوقانع  یجور
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 یاز شماها ازدواج م یکیخب با ..راحته:( و خونسرد گفتم دمیحرفش پر ونیم

  نکهیبدون ا) چطوره؟...کنم 

من سرسخت هستم اما :(رمق جواب داد یاز حرفم بکنه ، ب یبرداشت خاص چیه

دونم بتونم مقابل مادرتون قد  ینم...ستمین دنیدعوا و نقشه کشآدم جنگ و 

 ...) بخورم یترسم بازم باز یم....نه ایعلم بکنم 

زبون  نیرا به ساده تر شونیکه بتونند احساس درون ییشدند آدمها یم دایپ کم

 !صادق و ساده. بود ابینا یابراز کنند و ترالن از همون آدمها

 ...منو  نیبب-

 ...را باال گرفت سرش

کف آشپزخونه دلت را  کیسرام ای یباال نگهش دار یتون یکه نم نهیسرت سنگ-

 برده؟

 .به نگاهم زل زد....زد و تمام یپوزخند

و  یبرف دیسف یو نه نامادر! نه جادوگر شهر اوز! دختر هیخانوم معمول هیمادرم -

دختر بچه ها  یایتو رو یسن کودک نیکه به اسم کارتون از کمتر ینه هر مزخرف

 !شهیم نیو با باورهاشون عج قیتزر

 .سر خورد نیینگاهش به پا دوباره

 برات درست کنه یتونه مشکل ینم-

 .را اصالح کردم حرفم

 برامون درست کنه یتونه مشکل ینم-
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 .شد دایبزنه که توکا لبخند زنون هو یرا باال گرفت تا حرف سرش

و زَبر  ریز یبنده هم هرچ.....دارند ظاهرا فیتشر یخواب ناز اصحاب کهف شونیا-

 ...نکردم واال دایهم پ اهیدونه نخود س هیاتاقشون رو گشتم 

داشت و  یاش همخون یکالم یطنتهایبا ش یروشن و ملوسش به قدر افهیق

 .باز شد یاراده لبم به لبخند یکرد که ب یبانمکش م

 یکرد یم دایپ یدیکش یبو م-

طعنه کالمم را گرفت با  نکهیشد و به محض ا رهیه من خصدا ب یب هیچند ثان یبرا

 . دیسپر کرد و گردن کش نهیس یاعتراض و گردن کلفت

 !!سگ اصحاب کهف؟؟ یگیبه من م-

 !قیبود و دق باهوش

خسته ترالن را نشونه رفت و  یحوصله و حت یخندونم اول از همه چهره ب نگاه

 .دیدوباره رو به توکا چرخ

 !راحت شد المیخ.. یشیقبول م یهمه استعداد خفته، حتما پزشک نیبا ا-

بدجور پاچه  یدید هوی! زیدکتر هومن عز یخانوم سگه باشآ آقا نیمواظب ا-

 ...گرفت ها

نترسون !  ستین یالیخ...اد؟یم شیپ یکه گاه ییاز همون ها:( لبخند گفتم با

 !)مرد عملو جوجه کوچولو نیا
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مکالمه چند  انیاما ترالن که اصال در جر. رنگ شدجسارت و وقاحتم رنگ به  از

 یحوصله مارو نظاره م یو ب یلحظه قبلمون مقابل کتابخونه اتاقم نبود ، خنث

 .کرد

 یبس کن شهیتوکا م-

که  ییو با قدمها!) فهمم که چته توامروز یباالخره م:( کرد و گفت یحرص پوف با

 کیو در همانحال برگشت و .به سمت اتاق رفت  دیکوب یم نیزم یمحکم رو

 .چشم غره نثار من کرد

 نشم داریکه ب دیآروم حرف بزن...بخوابم رمیم-

 .بشه داریاحتمال دادم عمو هرمز ب کهیطور دیدر را محکم بهم کوب و

 یتجربه ها نیما دخترا اول یول دیستیشما مردها اهل رمان خوندن ن-

که تو سن  میکن یشروع م ییبا همون رمانها یرو از همزاد پندار مونیعاشق

و ..رسه یبه دستمون م یواشکی یو گاه یاتفاق یلیخ یدوازده سالگ ازدهی

 یکه ما با خوندن اون همه داستان زندگ یعنی نیا....زهیانگ جانیچقدر هم ه

و عاشقونه ش تو  یحس یاما متاسفانه فقط جنبه ها میایپخته پخته بار ب دیبا

با خوندن  یکه مِن نوع نهیواسه هم! یزندگ ینه درسها شهیذهنمون حک م

که  ستمیهنوز نه تنها پخته ن یدرس ریجلد رمان و کتاب غ ستیاز دو شتریب

 ...َپخمه ام یلیکنم خ یحس م یگاه
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 نیتو چند تا از هم یساده لوحانه ست ول:( و ادامه داد دیکش یقیعم نفس

زن رو از خونه  هی تونهیمادر م هیه خوندم ک یزندگ یقیو حق نیدروغ یداستانها

 !یبه راحت! پسر بتیاونم در غ...بندازه رونیپسرش ب یزندگ

 ....)سخت باشه ادمیز دیکه نبا بهیغر هیکردن  رونیب.

 ...یفکر کن ینطوریا ی، ساده لوحانه ست بخوا یخودت جواب خودتو داد-

 .شد رهیمرتب دستش خ یتکون داد و به ناخنها یسر

بدم که  یبیتونم ترت یبگم ؛ م دیکنه با یرو راحت تر م التیموضوع خ نیاگه ا-

 ....شرکت کنه رازیش ناریمن تو سم یاز همکارام به جا گهید یکی

 یرا تو دیام ینوران یستاره ها نیقبال هم ا. سرعت به نگاهم وصل شد به

 .بودم دهیچشمهاش د

 واقعا؟-

 البته-

 نیبه ا شهیم یتا ک:( چشمهاش خاموش شد و با اندوه گفت یچراغون دوباره

 )ادامه داد؟ تیوضع

:( زدم و گفتم یسرانجام و خسته کننده لبخند یبحث ب نیخاتمه دادن به ا یبرا

 )مامانم راحت بشه الیو خ رمیجواب بله رو از تو بگ یتا وقت

مزخرفات  نیبا ا...خوام یمعذرت م:( تکون داد و گفت یتفاوت تر از قبل سر یب

 .رفت  نییبلند اپن پا یصندل یو از رو) خسته تون کردم
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 یمناسبت منو به خودش نم یب یکدوم از حرفها چیچرا ه دمیفهم ینم

 ایحوصله بود  یاز تصور من ، ب شتریب ای!...به خنده یو حت یبه شوخ یحت..گرفت

 !بدرد نخور بودم یلیمن خ

 میرفتار دختر جوون روبرو زیم منو از هپروت آنالشلوار بیج یتو میگوش برهیو

 .دیکش رونیب

 ...بابا شیپ..◌ِ  شیپ رمیم-

 .تکون دادم و در همانحال تماس را برقرار کردم یسر

 !سالم هومن خان-

 یو سر جا دمیبه گردنم کش یدست! یلعنت..زد یزنگ م دیخط جد کیاز  بازم

 دستم را . ترالن نشستم یقبل

 .کردم هیکانتر گذاشتم و بهش تک یموهام بردم و آرنجم را رو یالبال

 شده باز ؟ یچ-

 بشه که بهت زنگ بزنم یزیمگه قراره چ-

 نه؟یا ریمگه غ یزن یبهم زنگ م یاریهر موقع کم م-

 ...ایتازگ یچقدر ِکِنس شد..اوه-

 )زم؟یخفه شو و فقط بگو چقدر برات بر:( گفتم ظیتر اوردم و با غ نییپا صدامو

 !َکَرمته یهر چ....گرمیج..زمیعز..اوه-

اون چاکو ...زمیبه من نگو عز:( زمزمه کردم یخفه ا یدندونهام با صدا یالبال از

 ..)ببند و فقط مبلغو برام اس بزن
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 یُمرد یم...یعاشق چاک دهنم بود یلیخ یروز هی:( زد و با ناز گفت یقهقهه ا-

 !)براش

خودم ..نحست را بشنوم یخوام صدا یهزار بار بهت گفتم نم...بود و تمام تیخر-

 !کم کن  توی؟ المصب مصرف کوفت...بازم کمته..زمیر یماه به ماه دارم برات م

به شماره حساب ...زیدو تومن برام بر..خب بابا یلیخ! هم هست یشیچه آت..اوه-

 ....یبا...نم سالم برسونبه فرح جو یراست...کنم عشقم یبرات اس م زیبر دمیجد

 !یعوض یلعنت. آشپزخونه بکوبم وارهیبه د ویمونده بود گوش کم

 ....بود دشیشماره حساب جد...دیتو دستم لرز یگوش دوباره

 !یروان-

********** 

 .عمو منو به سمت اتاقش کشوند یصدا

نشسته بود و سر . م را به چهارچوب در دادم هیکردم و تک یحرکت سر سالم با

بود که تازه به هم  یرسم ادب تنها گذاشتن دختر و پدر. پاهاش بود یرالن روت

تک تک لحظات  یتو لیخودم را به تحم ییبودند ، اما من با پررو دهیرس

اون همه  جهیتن صمیحر یخواستم با چشمها یم. دونستم ی، محق م باشونیز

 .نمیرا بب یتالش و باز

خورد  یصورت ناهموارش قل م یکه از رو یینوازش عمو همراه با اشکها دست

که نامفهوم بود اما  ییزمزمه ها. خورد یسر ترالن ُسر م یرو ختیر یم نییو پا

 !کرد یترالن قطعا حسش م
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 !قطعه از شعر فروغ فرخزاد بود انگار کی

 تو  ۀدیامشب از آسمان د-

 بارد یشعرم ستاره م یرو

 زمستان دشت کاغذها در

 ...کارد یجرقه م میها پنجه

بودند را با  یصدا جار یکه از گوشه چشمش ب ییترالن را باال گرفت و اشکها سر

 .انگشت پاک کرد 

 ! هینظر یدختر داشتن واقعا حس ب-

 . و با عجله بلند شد دیسر ترالن به سمتم چرخ. عمو را تکرار کردم حرف

 .متوجه اومدنتون نشدم دیببخش-

 راحت باش-

 !تکلف یو ب ایر یساده ، ب. از تعارف دوباره نشستتکون داد و به دور  یسر

 ...بابا -

 ...منو به خاطر نبودم ببخش-

 ...هم حرف عمو را تکرار کردم باز

اما همچنان .کرد  یحضورم معذبش م. کوتاه به من انداخت ینگاه. شد بلند

 .بودم ستادهیا

کنار  یزمزمه ا. دیرا دور گردن عمو حلقه کرد و او را به آغوش کش دستش

 .گوشش گفت و با لبخند جدا شد
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 ....هستم  شهیهم یبرا-

 ...)هستم شهیمنم هم:( تکرار کنم که ترالن گفت خواستم

 .که انتظار داشتم راه افتاده بود یزیزودتر از چ یلیخ..کردم  تعجب

 ان؟یک یآقا دمیدرست فهم-

 ...آره-

 ...حدس زدم فقط-

 ...یفتیکم کم راه م-

را کنار گذاشتم  ییپرررو. دیدوباره به آغوش پدر خز یاله ادختر بچه پنج س مثل

 ....دونستم حاال حاال ها حرف دارند یم.و از اتاق فاصله گرفتم

و  دمیکش رونیبه عهدم را از انگشتم ب یوفا ۀسمت اتاقم رفتم و همزمان حلق به

 تیبود و مامور دهیپدرانه اش رس تیبه امن یدختر...به دست راستم انداختم

 !امتم

 .پرستار عمو بود. متوقفم کرد یتو قفل در ورود دیچرخش کل یصدا

 ریسالم شب به خ-

 زیسالم جناب دکتر عز-

 .با عجله به سمت آشپزخونه رفت. دستش بود سهیک ییچندتا

 یخونه نقل هی...امروز معطل شدم یکل...هرمز خان را درست کردم آوردم یغذا-

را  یقصر دردسر رفت و امد به شهردار هیاما به اندازه ساختن  میساخت

 ...بودم یامروز کال تو شهردار..میدیکش
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 !دنگ و فنگ داره ادیز یکاعذ باز...گهید نهیهم-

 )دار؟یب ایهرمز خان خوابند :( و گفت دیسرک کش رونیآشپزخونه به ب از

 ؟یحاج یدرست کرد یچ...دارندیب-

 !اونور تر نرفته میپام از شاه عبدالعظ!  یبه من نگو حاج-

 ؟یگشنه درست کرد لیا هیواسه  یچ ینگفت...انشاال یر یباشه م-

 ل؟یا هی-

 ! خورن یدخترا چقدر م کهیدون یم...نجانیترالن و توکا هم ا...گهیآره د-

 !زنن یم سیمعلومه ته بشقابم ل ونیقل یاون دو تا ن کلیاز ه...آره-

 !ینکن حاج یبهداشت ریرا غ هیقض..َاه-

 ینیبچ زویم...درست کردم یغذا به اندازه کاف..تو روحت صلوات پسر جون-

 ...اومدم

 . به شماره نگاه کردم. بلند شد میگوش برهیو دوباره

 .تلفن دارم...زحمتش با خودت -

 .سمت اتاقم رفتم و تماس را برقرار کردم به

 سالم خانم ستوده-

 د؟یدکتر خوب یسالم آقا-

 ه؟یخبر..ممنونم-

 ...مزاحم شدم تا  راستش-

 منزل؟ ای دیمارستانیشده خانوم ستوده؟ب یچ-
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 ...دوباره رفته تو اتاق...ارسالن -

 خورده؟ یزیچ-

 ....زنه یفقط با شما حرف م گهیم...کنه یکنم درو باز نم یم یهر کار...دونم ینم-

 ...بهش دیرا بد یخب گوش-

 ...هی دیایب دیزحمت بکش شهیم-

 ...باشه باشه اومدم-

 .را قطع کردم و با عجله از اتاقم خارج شدم یگوش

 ..خونه خانوم ستوده...سر باال هی رمیمن م-

ساله سر خود قرص  ستیپسر سرتق ب نیبار اول نبود که ا. رونیاز در زدم ب و

تک فرزند بود و با مادرش که پرستار ....رفت تو هپروت یکرد و م یمصرف م

ترکشون  یکودک یدرش همون سالهاپ. کرد یم یبخش اورژانس بود ، زندگ

 . کرده بود و جدا شده بودند

 .گفتم و وارد شدم ییاالی. باز بود مهین در

 ...سالم پسرم-

هم مشت  ونیدستهاشو با استرس م. به سمتش رفتم یتکون دادم و قدم یسر

 .دادیکرده بود و به هم فشار م

 دیآروم باش-

 یخواد خودش را م یم گهیم...از ظهر که اومدم خودش را حبس کرده تو اتاق-

 ....مشت قرص تو دستش بود هی...کشه
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 ....لطفا دینیبش دیایب...دیپس نگران نباش ستیبار اولش که ن-

مثل هر بار .تک مبل کنار تلفن نشست یدر اتاق ارسالن فاصله گرفت و رو از

 !درمونده و عاجز

 دار؟یب ای یخواب ؟ییارسالن اونجا-

 .کردم تا بهتر بشنوم کیرا به در نزد سرم

 نییرم پا یم یجواب ند....ارسالن با شما هستما-

 یشدم که در با تقه ا یکم کم داشتم نگران م. نداد یگذشت اما جواب یلحظات

 .باز شد

 .دق داشته باشم نهیآ نیاز ا یکامل ریتا تصو دمیکش عقب

 !تو دکتر دیایب-

مصرف  یزیچ ومدیآشفته بود اما به نظر نم. را به سرعت برانداز کردم شیپا سرتا

 .کرده باشه

بخواد در را ببنده با  نکهیبدون ا. و وارد شدم دیو بلندش را کنار کش یکلیه قامت

بهش ...آبرو واسم نذاشته گهید:( که به عمد بلند و رسا کرده بود ، گفت ییصدا

اگه شما ....ارمیسرخودم م ییبال هیره وگرنه کاراش بردا نیگفته بودم دست از ا

سر خودم آورده بودم تا بفهمه  ییبال هی،  البا دیایب دیخواست ینم ای دیخونه نبود

 !)هیکیحرف مرد 

و سرش را به دستهاش  دیبلندش کش یموها ونیم یتختش نشست و چنگ لبه

 .داد هیتک
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را  زیم یرو یولو یها ید یاز س یکیشلوغش نشستم و  ریتحر زیم پشت

 .ها بود ید یس یرو یپررنگ و مشک ینگاهم به دست نوشته ها.برداشتم

 ه؟یچ هیقض-

دعوت  یمهمون شبید:( بود با حرص گفت نییکه سرش پا همونطور

 دمیتهد رمیدارم م دیآخر سر هم که د...مخالفت کرد یکل شهیمثل هم...داشتم

 !...)روشنک یکشونه به مهمون یرو م سیپل یکرد پا

 روشنک؟-

 دوستم-

 ؟..بعد...خب آهان-

منو  کهیزن:( گفت ظیکه مادرش بشنوه با غ یبلندتر یرا باال گرفت و با صدا سرش

چرخه و  یچراغ گردون انتظامات داره م دمید یبه مهمون دهیهنوز نرس...فروخت

بلند شد و به سمت در رفت و تو چهارچوب در با  یبعد حرص...) بچه ها رو گرفتند

 کیحرفت  یلیکه خ یرتمندقد یلیخ یکه بگ یبچه تو فروخت:( فتگ ادیفر

 کالمه؟ 

بذار کوفتش کنم آره؟ آخه  یگفت..دو ساعت پسرت خوش باشه ومدیدلت ن...

پشت شالق خورده تو بازداشتگاه  هیبودم که االن با  دهیاگه زودتر رس کهیزن

 )دلت اومد؟...بودم

 )؟کهیدلت اومد زن:( داد زد یبلندتر یصدا با
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 یلیو چنان س دمینتونستم تحمل کنم به سرعت بلند شدم و به سمتش جه گهید

طرف خم  کیتنومندش هم همراه سرش به  کلیبه صورتش زدم که ه یمحکم

صورتش  نیرا هم به طرف یو سوم یبود که دوم یبهت اول یهنوز تو. شد

 .خوابوندم

رو  کهیجرات کن و لفظ زن گهیبار د هی ؟؟یمرد یفکر کرد یگنده کرد کلیه-

در  نیهرزتو سالم از ا یدست و پا یتون یم نمیمادرت استفاده کن تا بب یبرا

 نه؟ ای رونیب یببر

که از شدت ضرب دستم قرمز شده بود با بهت  یصورت برافروخته و چشمان با

موارد سنگ صبور تمام  شتریکه در ب یا هیشد همسا یباورش نم. کرد ینگاهم م

 مقابلش  یو عصب یطوفان نطوریبود ، ا شیجوون یادرد و دله

 .علم کرده باشه قد

 ...کردم دشیفقط تهد...زنگ نزدم ییبه خدا من به جا-

. سرخ و متورم بود هیاز شدت گر شیبرگشتم که چشمها یسمت مادر نگران به

شرمنده شدم که در مقابل او جگر گوشه ش را به باد . شرمنده حضورش شدم

 .گرفته بودم یلیس

چه  شناسهیها که سگ صاحابشو نم یکه تو اون جور مهمون دیدون یشما نم-

 یتا حاال چند تا دختر لت و پار و حت یمارستانیشما خودت تو ب...ستیخبرا که ن

قرار گرفتند ،  یجنس تیمورد آزار و اذ یپسر درب و داغون که به صورت گروه

 جور واجور یموادهابه علت مصرف  آوردن اورژانس؟؟ تا حاال چند مورد فوت
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 یبابا المصب من خودم شب و روزمو تو بخش اورژانس سپر...میداشت

 دیسرش مالفه سف یدستم باشه و رو ریروزم پسرم ز هیخوام  ینم....کردم

واال ما هم جوون ...ستین یدیق یکه به هرز رفتن و ب یآخه جوون....بکشم

 ...میکجا نر میاما حواسمون بود کجا بر میومدیم میرفت یم یمهمون...میبود

 .دوباره تو گارد لحظات قبلش فرو رفت ارسالن

 ...آبروم رفت-

 .نگاهش دوباره گرد شد)  ؟یتو مگه ابرو هم دار:( گفتم ظیمادرش با غ یجا به

 .بمونه رونیبه مادرش انداختم و با اشاره چشم ازش خواستم ب ینگاه

 .تکون داد و از اتاق خارج شد و در را بست یسر

 یول.  رمیرا بگ راهنشیپ قهیکردم  یرفتن او به سمت ارسالن رفتم و سع با

مملکتم مد شده  یروزها نیا یپسرها ونیباز و گشاد،م یهفت ها قهیظاهرا 

مضاعف گردنش را گرفتم  یبه ناچار با خشونت ومدیبه دستم ن یا قهی یوقت. بود

 :دمیام غر دهبهم چفت ش یدندون ها یاز البال. فشار دادم واریو به د

ناجور با برچسب اسم  یها ید یو س یآبرو دار ؟ی، تو مگه آبرو هم دار ینگفت-

و  یتو آبرو دار!...نهیب یمادرت م یگ ینم ؟یندار ایح! ولوئه زتیم یدرشت ، رو

کاش چهل ! یسالگ ستیاون هم تو سن ب..خونه  یایمست م ونیشب درم کی

 !...سوخت ینم نقدریپنجاه سالت بود دلم ا

 :به گردنش وارد کردم و ادامه داد م یشتریب فشار
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گزارش  یرفت یها م یمهمون نیمادرت بودم هر بار که به ا یمن اگه جا-

اما از فرط مصرف قرص و  یو کبود بش اهیشالق س ریدادم ز یم حیترج....کردمیم

 ....نمیسردخونه نب یبدن کبودت را تو کشو یمواد و الکل و هزار زهر مار

بهش دادم و رهاش  یتکون محکم. شدت فشار دستهام به سرفه افتاده بود از

 ...پشت سر هم..خم شد و به سرفه افتاد. کردم

 روشنک جونت بازداشته پس البد االن؟-

 ...)فرار کرد..نه:( دیسرفه هاش نال ونیم

 له ست؟چند سا...هفت خطه یلیپس خ کالیبار-

 رو داره یس یدونند باال یهمه م یسالشه ول ستیب گهیم-

توست کمر راست کنه ، سرش را باال گرفت و پوزخندم را با تمام  ینم هنوز

 .گذاشتم شیصورتم به نما یوسعت رو

 زهیم زهیدرسته؟ همون دختر ر نجایا شیاریم ستیمامانت خونه ن یوقت-

سر و کله  فتهیکه مادرت ش ییآره؟ خودشه؟ همون که درست شب ها! بلونده

 شهیم دایش پ

 .را به سمت تخت کشوند و نشست خودش

 ینطوریهم شنیکه با هم دوست م ییهمه دختر پسرها..مگه؟ بهیعج-

 ...شهیکه نم یخشک و خال یدوست...اند

 ...نطورندیپس همه هم!..عجب-

 ....گهیشته ددوره اون حرفها گذ ؟یپس چ-
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 دونه؟ یمامانت م-

 هیکه مزاحممون نشه کاف نیهم..ندونه ایبدونه  ستیبرام مهم ن-

متاسفانه تا حاال خوب نشناخته :( زدم و با تمسخر گفتم یا گهید پوزخند

 !)یحرفها باش نیکردم با مرام تر و مردتر از ا یفکر م..بودمت

نکشم  ونینکشم قل گاریکس نباشم ، س چیجا نرم ، با ه چیه:( اعتراض گفت با

 ...)آره؟!مرد بودن و با مرام بودن  شهیم... ! نزنم یچیه

به  یدست. شد یبس فکم را بهم فشار داده بودم ، حس انقباضش رها نم از

بزنم که در با شتاب باز شد و ترالن نفس زنان  یو خواستم حرف دمیچونه م کش

 .و وحشت زده ظاهر شد

 هیاز ثان ینگاه متعجبم در کسر! ...دیبار یم واریاز در و د!! بود چه خبر  امروز

 و سینگاه خ زییتا پا ریس

 .از تنم رد شد یبرق. کرد زیزده ترالن را آنال وحشت

 شده؟ شیعمو طور..عمو-

حاال لرزش تنش . فاصله مون را به صفر رسوندم یجوابش نشدم و با قدم منتظر

 .ومدینم رونیگلوش گره خورده بود و ب یکه تو یکردم و نفس یرا هم حس م

 .  دیکش یم ریاز شدت اضطراب نوک انگشتهام ت...کرد یلب باز م کاش

 دمیزد؛ سکوت کن که تحمل شن یاما تمام وجودم ساز مخالف م!...باز کن لب

 !ندارم

 ...توکا....توکا...تو-
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. ختیشد و فرو ر یتنم جار یرگها یو از البال قیتمام وحشتم رق یلحظه ا یبرا

 .دیزبانه کش یکه دلهره بدتر دینکش یاما به آن

 ...شده؟حرف بزن یتوکا چ-

 ...توکا...توکا-

 .دمیدو نییکنارش زدم و به سرعت به سمت پا. شد ریبه پاهام سراز یقدرت

با . بنفش بود یلیکه از مکانش داشتم همون اتاق دخترونه ن یتصور نیآخر

. زدستم در رفته بود خودم را به اتاق رسوندمکه طول و سرعتش ا ییقدمها

نشسته  نیزم یآقا محجوب بود که رو کیبار یشانه ها دمیکه د یزیچ نیاول

دراز  واریدجون توکا به سمت  یب یپاها. بود دهیرا به آغوش کش یبود و جسم

با اون همه تجربه !! حرکت بود پس مرده بود یب. داد ستیمغزم فرمان ا. بود

 .دمی،ترس یکینزد نیاونهم به ا گهیتلخ د قتیحق کی دنیاز د. دمیترس یحرفه ا

 . دیمحجوب به سمتم چرخ سر

 !؟بجنب یدکتر اومد-

به سمتش  یقدم..بدنم جون گرفت یسلولها...تعجب کردم...آروم بود  شیصدا

 .سر نگاه کردم یرفتم و از باال

 ؟یکرد یم یتوکا تو چه غلط!..من یخدا-

 .نگذاشته بود ختنیباال اومد اما درد مجال زبون ر طنتیبا همون ش نگاهش

 .زدم و سر توکا را به بغل گرفتم یرا به کنار محجوب

 ؟یکرد یم کاریچ یداشت...لعنت به تو -
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 .زد یزحمت لبخند به

 د؟یبه اورژانس زنگ زد-

 ....شیپ قهیدو دق نیهم...بله-

 دمیشا...کوچولو ضرب خورده هیاحتماال دماغ خوشگلت ...ستین یزیچ-

 یداشت....یکم خوشگلتر ش هیکنن بلکه  مشیدم برات سرباال ترم یم..شکسته

 نه؟ یکرد یم یفضول

 :را باال نگه داشتم و همزمان به محجوب گفتم سرش

خواهرت نصفه ...اریب یکی...تو کمد داروها هست  پوپروفنیا....اریب خیکم  هی-

 ..درسته؟ ینفس بکش یتون ینم ینیاحتماال از راه ب...جون شد

 .تکون داد دییبه تا یسر

 بیدونم به غضروفها آس یم دیبع یول..جابجا شده یت کم ینیب غهیاحتماال ت-

 ...ستین یزینگران نباش چ....باشه دهیرس

 .ترالن نفس نفس زنون بلند شد یصدا

 زنده ست؟-

آروم به سمت توکا اومد و . را راحت کردم الشیخ یعقب برگشتم و با لبخند به

 .رمق نشست یسر خورد و ب نیزم یلبخند توکا، رو دنیبا د

 !وسط اتاق یبا صورت خون دمیجنازه د هیدر اتاقو که باز کردم -

 !موهاتن یتو یجنازه اون شپشها-
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شد ، ور وره کردنش قطع  یزبونش هم قطع م....رهیزبون به دهن بگ نتونست

 .شد ینم

 تو؟ یکرد یم کاریچ یداشت-

 یبلند شد و چند لحظه بعد بچه ها فونیآ یبده ، صدا یتوکا جواب نکهیاز ا قبل

و  یمنتقل شد تا عکس بردار مارستانیبه خواست من به ب. اورژانس اونجا بودند

 .ش انجام بشه ینیاز ب یکامل نهیمعا

****** 

 ... یستیکله پا با هی نجایا ستیالزم ن ،یبرو تو سالن اصل-

حاال واقعا ..شهیحالش گرفته م ستمیمن ن نهیو بب رونیب ادیب... نباشم شهیمگه م-

 عکس ساده گرفت؟ هیشد یاسکن الزم بود؟ نم یت یس

 یراحت تر م المویخ یت یس....کنه ینم یتو اغلب موارد عکس ساده اصال کمک-

 بود  ادیتورمش ز....کنه

 ...هم باال بود یزیحجم خونر بعالوه

 یسر م رونیاجازه به ب یکه ب ییو موها دیبه اطراف شال نامرتبش کش یستد

 . شال فرو برد ریخوردند را به ز

 .داشت  یفیلرزش خف دستهاش

 حالت خوبه؟-

 یرو یلیتوکا خ یعنی...که چهره ش  نمینگران ا شتریدروغ چرا ب...نگرانم فقط-

 خوام  ینم...ش حساسه افهیق
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 ..بشه ناراحت

به بوته  نقدریساخته بودند که ا یبشر را از چه جنس نیطاقت ا دمیفهم ینم

به قول ! رسد، بود یم یباغ بر نیمصداق کامل هر دم از ا!..دندیکش یم شیآزما

 !رسد یم یعاقبت هم کره خر: از همکارام  یکی

بود و  ستادهیزد اما هنوز ا یم یدیبود و رنگ لبهاش به سف دهیپر شیو رو رنگ

 .بود یگرید یناراحت اش ، یدل مشغول

 برات بخرم؟ یگریرژ لب ج هی مارستانیبوفه ب نیاز هم یخوا یم-

دو  دیبا ترد. هم خجالت زده شد یاحساس کردم کم یسوال من جا خورد حت از

 .وبا استفهام به من زل زد دیلبهاش کش یانگشتش را رو

داره جلوش راه  تیم هیانگار ! ترسه یآدم م! یایبه نظر م دهیرنگ پر یبدجور-

سکته  مارستانیتا کارکنان ب یریکم رنگ بگ هی دابیگفتم با سرخاب سف! رهیم

 ...نکردند

 ...بود اما زد یزورک..زحمت لبخند زد به

تو بوفه ...دمید یتوکا رو اونجور یوقت دمیترس یلیخ..نهییپا کمیفکر کنم فشارم -

 !!فروشند؟؟ یم شیلوازم آرا مارستانیب

 ..نداره ینش ضررامتحا...دیشا-

 .دینگاهش لرز دوباره

 !!اون وسط یبا صورت خون -

 ....کرده یم کاریداشته چ میبفهم ادیبذار حالش جا ب-
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 دماغش شکسته حاال؟-

تو اون  یچ نمیبب یسراغ اسد رمیاز بابت تو راحت بشه ، م المیبذار اول خ-

 ...نهیبیداره م ریتصاو

....) تا برگردم نیبش:( کردم و گفتم تشیهدا هایاز صندل یکیدستم به سمت  با

 یحرفها دنیبعد از شن یعنی...شده بود عیمط یلیامروز خ...نشست. نزد یحرف

چند روز نسبت  نیرا که تو ا یبود که تمام خشم و حرص ختهیبهم ر نقدریمادرم ا

 !درد نکنه امانمدست م. به من داشت ، به طور کل فراموش کرده بود

******* 

 ؟؟یجراح-

با  شهیمنحرف شده م یکم ینیب غهیت...ساده ست فقط یجراح هی ستین یزیچ-

ساده  یجراح هیده با  یم حیهمکارم ترج یکرد ول تشیریمد یدارو تا حد

به حالت  ینیهم شکل و فرم ب میو مطمئن تر هم راه تنفس را باز کن عتریسر

نگران ...بهخوا یدو هفته تمام ورم ها م یکیدر عرض  تینها...برگرده هیاول

 ...بشه تیتوکا اذ ستیقرار ن...نباش

 د؟یبه خودش گفت-

 ...نداره یمخالفت...البته که گفتم-

 ....باشه-
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 یاز دکترا یکیبا  ینیهم نش منیبه ...یجراح یبرا شهیداره آماده م...ایبا من ب-

 هیالبته ...یاتاق عمل همراهش باش یمتر یتا چند سانت یتون یم مارستانیب نیا

 ...یامضا کن دیبرگه هم با ییاچندت

 .زد و همراهم شد یلبخند

 م؟یریپس کجا م-

 میبعد بر میبخور نیریش زیچ هیاول  ایب-

 دینخورد یچیچند ساعته ه دیشد تیواقعا شما هم اذ دیببخش-

 . گرد بهش زل زدم یچشمان با

 !نه من یریاز حال م یتو دار-

لخت و  یهمون تار موها. آسانسور انداخت نهیخودش در آ ریبه تصو ینگاه

 .شال فرو برد رینافرمون را دوباره به ز

 !راه به راه ولو شم شهینم لیبار از هوش رفتم دل هیحاال ...من خوبم دیباور کن-

 !!بار؟؟؟ هیفقط -

 .استفهام نگاهم کرد با

 ...مییدفتر وکالِت دا ییبود که تو دستشو یک-

حرفم  ونینگاهش بود م یکه تو یواضح یآورد و با شرمندگ ادیبه  بالفاصله

 .دیپر

 ...نبود ادمی...بله..بله-
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خون از ..خاص بود طتیالبته اون موقع شرا:( ادامه دادم یعامدانه ا یرحم یب با

گردنش  یکه مهره ها ییرنگ به رنگ شد و سرش را تا جا....) یدست داده بود

 .دچرخون یگریشدند به سمت د یمنعطف م

 :نگاه مشتاقم را شکار کرد و گفت یاز لحظه ا بعد

 داشت؟ یتون مشکل هیهمسا-

 .بود یموضع خوب رییتغ. کنج لبم نشست یلبخند

 ...رفتنه راههیکم هم اهل ب هیکم تنهاست و اتفاقا  هی-

 پسرش؟ ایخانومه -

 پسرش-

 !یمرد به اون گندگ-

 ...سالشه ستیفقط ب-

 اددیبزرگتر نشون م یلیواقعا؟ خ-

!! کردم  یتعجب نم یدید یم لیبچه را هم بچه ف هیتو با اون حال خرابت اگه -

 ...پسر پونزده ساله ست هی یاز لحاظ عقل یارسالن درشته ول

 یاداورینگاهش متوجه شدم که به  یناگهان یباال انداخت و از نمناک یا شونه

 . منظره صورت غرق به خون توکا، مشغوله 

 ...)بود یصحنه وحشتناک:( و زمزمه کرد دیکش یبلند نفس

 .حق داشت. نگفتم یزیچ

****** 
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 ترالن

کردم؛  یاش را حس م هیهر لحظه و هر ثان. دور کند افتاده بود یرو میزندگ نوار

 کلنجار رفتن با حامد، 

خوردن تو  یباز ان،یبا ک مییاز اون خونه، آشنا ییرها یراه حل برا یجستجو

رو  م،یشدن پدر واقع دایو پ تمیگم شدن هو ان،یک گردونه گردون ذهن خالق

 یکه در تصورم هم نم یبا پدر ییشبانه مادرم و روبرو یشدن دست قصه ها

 هیکل یفرض وندیدو سر برد پ یباز ش،یو اسم واقع انیرو شدن دست ک د،یگنج

 زونیتوکا و از لبه پنجره آو طنتیو دست آخر ش انیمادرک دنیام ، نقشه کش

شده و صورت ورم کرده  یو دماغ بسته بند! نامرتب پرده  نیشدنش به بهانه چ

 ! ش

در کنار احترام و اعتماد به  انیخشم از ک!..مثل دلم پر بود از تضاد و تقابل ذهنم

 !او

 !وجودش تیبه امن ازیو حس ن انیاز ذهن مکار ک یبه دور لیم

 ! از فرارشبه پدر در مقابل گله از نبودش ، از قضاوتش،  عشق

در کنار  یبه مرد صبور مهربونم در مقابل حسرت از دست دادن گذشته ا احترام

 !مثل الوند یمرد نامرد

 !و پوچ چیسرشار از ه..ُپر بودم ..خوب نبود چیه حالم

دل دادن  یبرا! قرار گرفتن یبرا! موندن یبرا یاما پر از انرژ...بودم خسته

 !وموندگار شدن
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 ...بود ید فوق العاده اشد ، شاگر فیح یلیخ-

 .خانم تکاور منو به زمان حال و به دفتر مدرسه توکا برگردوند یصدا

به رسم آداب معاشرت زدم و پرونده را از دست خانم تکاور  یلبخند. شدم بلند

 .گرفتم

 ...اومد شیپ یمکان کامال عجله ا رییتغ نیبهر حال ا...ممنونم-

 انشاال موفق باشه-

مثل ورزشکار تازه . از دفتر خارج شدم یتکان دادم و با خدانگهدار کوتاه یسر

 زده ، خسته  رونیب نگیاز ر

شده توکا ، تا مدت  یبسته بند ینیخودم بود به بهانه ب لیاگه به م. و تشنه بودم

شوهر  انیاما ک. شدم یپرونده گرفتن و ثبت نامش م الیخ یکاملش ب یبهبود

 یبندها نیآخر یبود و تا اجرا ستادهیسرم ا یثل ناظم باالبود که م یقباله ا یب

 .شد ینم المیخ یبرنامه اش ، ب

 بله؟-

 ؟ید یچرا جواب نم-

 توکا خوبه؟...االن متوجه شدم...بود لنتیرو سا-

 گنجشک کوچولو رو؟ نیپرونده ا یگرفت...فردا صبح مرخصه...خوبند شونیبله ا-

 .توکاست شی، پ دمیلحن صحبتش فهم از

 تونه حرف بزنه؟ یم-
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بهتره حرف نزنه تا ورم  یتر و مستعد تره ول یمقوله از همه حرفه ا هی نیتو ا-

 !خونه یکنه ، حرف که نه آوازم م جابیاگه ضرورت ا ینکنه ول تشیصورتش اذ

 ...اونجا امیاالن م...خوبه پس-

منم ...یکن یو ثبت نامش م دشیمدرسه جد یریم کراستیشما ..الزم نکرده-

 ...نمتیب یاالن عمل دارم ، بعدازظهر وقت مالقات م

 ..اونجا امیکارم تموم شه م-

ت منم  یپارت...ده یتورو راه نم یکس چیمن تو اتاق عمل باشم ه یتا وقت-

 یناسالمت

 ...کنم خب یم یخودمو معرف-

 .تونستم بشنوم یپوزخندش را از پشت تلفن هم م یصدا

 ...نمیجالب شد بگو بب ؟یکن یمعرف یخوا یم یخودتو چ قایدق-

 یهمپا..شد یبه خفه خون گرفتن من ختم م شهیهم انیبه دو کردن با ک یکی

 ریرا ختم به خ هیچشم ناقابل ، قض کیبا  نکهیشدم از ا مونیپش...زبونش نبودم

 .نکرده بودم

 !یساکت شد-

 ...تونم صحبت کنم  یاالن نم-

! یبگو هم اتاق ای ،یانیبگو همخونه ک...بذار کمکت کنم! یبگ یچ یدون یبگو نم-

 ...بگو ای
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. کشوند یاتاق م کیو تنگتر از  کتریبار یداشت مساله را به جاها!  ایح یب مردک

را  یگوش عیو سر) امیباشه من تا تموم شدن عمل شما نم:( گفتم یبا دستپاچگ

 .زه کردمتا یو نفس دمیبه صورت گر گرفته ام کش یدست. قطع کردم

 .دوباره به لرزه افتاد میگوش. دست بردار نبود اما

 !کم جنبه داشته باش هی! یانیخواستم بگم بگو خواهر ک ی، م یکن یچرا قطع م-

 !رکیز یِ لعنت

 باشه اگه اومدم چشم-

 )که؟ ستیحامد اون اطراف ن:( شد و گفت یجد لحنش

من :( به اطراف انداختم و گفتم یقترینگاه دق. از در مدرسه خارج شده بودم تازه

 )نمیب ینم یزیکه چ

 دایمعطل نکن که ممکنه سرو کله ش پ..سوار همون آژانس شو پس عیسر-

به سرت  تییو دختر دا ییدفعه هوس سرزدن به زندا هیمنو نکنه  نیترالن بب....شه

 !بزنه

 ...نه ایاصال خبر ندارم اومدن تهران ..نه..نه-

 ..میریگ یس فردا از اونها هم خبر مبرگرد فردا پ عیپس سر-

روزها احساسات منو بهتر از خودم  نیدونستم ا یم کهیکرد و در حال یمکث

شد ، قصد  ینم ینطوریاگه توکا ا:( گفت ی، با لحن دلگرم کننده ا شناسهیم

تا  میر یسر م هی ینگران نباش به زود یول...میسفر به جنوب بر هیداشتم 

 ...)کامال برطرف بشهتو  یدهایو ترد یدلتنگ
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نمونده و  یباق یدیترد:( نشستم ، گفتم یم کهیرا باز کردم و در حال نیماش در

 !)سفر ندارم نیا یبرا یحاال حالها قصد

 ...خوشحالم-

 ..فعال-

در  ونیمنو از م یرا قطع نکرده بودم که دست مردونه و خشن یگوش هنوز

 یفیخف غیج..چهارچوب در برخورد کرد یبه باال میشونیپ. دیکش رونی، ب نیماش

 .زدم

 !شد دایپس سرو کله ت پ-

 !یوحش-

 .به حامد نمیبود و نگاه آتش میشونیبه پ دستم

 ...شما بفرما آقا-

حضرتش حرف بزنم که متوجه خانم تکاور شدم که از  لیباز کردم تا خالف م لب

 .شد یدر مدرسه خارج م

 .دمیکش رونیحامد ب یدستها ونیرا آروم از م میبازو

 فتندیحالتون خوبه؟ مادر خوبند؟هاله جون از درس عقب م ،یریکب یسالم آقا-

 ..عموتونو غم آخرتون باشه امرزهیها ، خدا ب

مدرسه  بتیغ, فوت کرده بود  - شیکه البته چندسال پ- ییبه بهانه مرگ عمو پس

 !را موجه کرده بودند
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خدا ...بله ..سالم:( ، گفت یو ابراز ادب یجلد عوض کرد و با لبخند عیسر حامد

 رفتگان شما را هم 

شد  فیح:( به من کرد و گفت یخانم تکاور نگاه....) سالم دارند خدمتون...امرزهیب

چشمان  ونیاز م یبرق) شهیهاله تنها م...رنیمدرسه م نیکه توکا جون دارند از ا

 .دمیحامد گذشت که فقط من د

 ..شد فیبله ح-

 ...با اجازه-

تکون  یموقع از مدرسه ، سر یخروج ب نیدر مورد ا حیتکاور بدون توض خانم

 .داد و قدم تند کرد

 .کردم  یپوف یحرص

من مرخص  دیزحمت حساب کن یرا ب هیاگه کرا:( مقدمه گفت یآژانس ب راننده

 ) شمیم

 )گردم یبا شما برم دیچند لحظه صبر کن:( را داخل بردم و گفتم سرم

 تون؟ هیکرا شهیچقدر م..دیببر فیتشر..آقا  رینخ-

 تومن یس-

چرتکه  ینجوریکه ا یمسافر آورد گهیقاره د هیمگه از ! یآورد ریهالو گ ارویاوه -

 !یانداخت
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:( گفت یطلبکار و عصب یو با لحن ستادیحامد ا نهیبه س نهیشد و س ادهیپ راننده

 شهیم ترمشیب! نهیهم نجایشهرک تا ا هیکرا! یمواظب زر زر کردنت باش پاپت

 )کم گفتم یداشته باش شتریخوره ب یت نم افهیبه ق دمید! تازه

با التماس دست . ...گم شد نیمردونه طرف یادهایفر ونیزنانه من در م یصدا

کشوندم و با تحکم راننده آژانس را به رفتن امر  یم یا گهیحامد را به سمت د

پاره  قهی. ...و راننده پول نگرفته دنده جا زد و رفت دیگرد و غبار خواب.......کردم یم

 !یعاص رانندهمن به  نیو د یحامد بر جا موند و بده

 یباعث دردسر شهیخدا لعنتت کنه حامد که هم-

:( گفت ظیتماشاگران حاضر تکون داد و با غ یبرا یتوجه به من ، دست بدون

 و بعد !) مرخص!..تمام شینما

 .دیم به سمت خونه کشمنو گرفت و مثل مته دست

 امیدارم م! خودم پا دارم ...ولم کن-

 .از سرعتش را هم کم نکرد یذره ا یحت

 لونیول و و نطوریکه ا یپا دراز کرد! یدم درآورد! یپا دار یکن یتو غلط م-

 !یشد

 .کردم ینبودم و گرنه با داد و هوار راهم را جدا م یشتریب یزیآبرو ر طالب

 کنند یام محل دارند نگامون مزشته تم..حامد ولم کن-

 ...غلط کردند-
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قدم ...برد یکشوند و م یمنو م یبه من نگاه کنه مثل گوشت قربون نکهیا بدون

چاله آب گرفته ...لبه جدول....تند و کوتاه...ونیدر م یکی..خودم نبود اریهام به اخت

 ...! رو ادهیلبه سنگ شکسته پ...

 .هل داد اطیرا باز کرد و منو به داخل ح در

 .شد زمی، دست آو واریکنج د زونیکه بند رخت آو فتمیب نیزم یبود رو کینزد

 تو؟  یکن یم یشهرک چه غلط-

تومن پول  یس نیبه ا! مدرسه  ریموقع مد یخروج ب نیبه ا! شانس نیبه ا لعنت

 !موقع راننده یدهان باز شده ب نیبه ا! ناقابل خونه خراب کن

 .شدم نهیسپر کردم و دست به س نهیس

 محل کارم اونجاست-

 .زد یپوزخند

 !یو راهتو جدا کرد یدرامد داره که آدم شد نقدریا یکار؟؟ چه کار-

 ؟!یبه تو چه؟ مفتش محل-

احساس  کهی، طور دیچیانگشتهاش پ ونیسمتم هجوم آورد و شالم را م به

 .بهم دست داد یخفگ

 ش؟یببر یخوا یکجا م ؟یگرفت یپرونده توکا رو واس چ! زر زر نکن-

 ....شمیدارم خفه م-

 یدون یم...یمنو دور نزن ینطوریکردم که ا یکاش زودتر خفه ت م...به درک-

 ... نمشینظر بب هیدم تا  یم کیمدرسه توکا کش یچند روزه از صبح تا شب جلو
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 ...شدم....خفه...حامد-

 .تازه کردم یرا شل کرد و نفس دستش

 االن کجاست؟-

 ...به تو چه آخه-

 !ناموسمه..چه؟ به من-

 یکلمه از دهن ب نیا دنیاز شن..کلمه نیا دنیاز شن.تهوع بهم دست داد حالت

با تمام قدرتم . رمیکردم ازش فاصله بگ یسع... شناختم یکه م یآدم نیمرام تر

 یتکون خورد ول ی، از قدرت بود ؛ کم ینابرابر شیاما نما. به عقب پسش زدم

 .جابجا نشد

 داتیسمت ما پ گهید یو تو هم مردونه قول داد میبر نجایقرار شد ما از ا-

 !سر حرفت باش حداقل...نشه

 .هم با حرص پوزخند زد باز

 !...یغلطا بکن نیاز ا یتو پولت کجا بود که بخوا...دادم هان؟؟ یقول نیهمچ یکِ -

 !غلطا هم کردم نیداشتم و از ا یدیحاال که د-

 .کرد کیرا خم کرد و به صورتم نزد سرش

 آره؟  یشد یعوض-

 حرف دهنتو بفهم-

دستش را رها کرد . امتحان کردم و با تمام قدرت به عقب هلش دادم گهید کباری

قفسه  ونیکه م ینیحجم سنگ. شد رهیبه من خ یو عقب رفت و با لبخند خاص
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شال را از دور گردنم باز  چشیکردم و با عجله پ هیکرده بود را تخل ریم گ نهیس

 . نوان حلقه دار استفاده نشهکردم تا دوباره به ع

:( دار با عجله گفتم یسکوت معن نیرفتم و هراسون از ا یسمت در ورود به

 به ..دست از سرمون بردار 

مثل پدرت  یکه با هم سر سفره جوونمرد یهمون نون و نمک حرمت

  ،یریزن بگ یخواست یمگه نم...میخورد

به کار  کاریچ گهید...جوره ی؟ همه چ...، خب میکن یطبقه باال رو خال ینگفت مگه

 )؟یما دار

که  یشلوارش کرد و با حفظ همون لبخند آزار دهنده ا بیج یرا تو دستهاش

 هیفروش کل ونیلیبا ده دوازده م:( گوشه چشمش بود ، گفت نیبه چ نیچ یتو

 یکنارش شرافتت هم فروخت ؟یکرد یچه غلط...محکم حرف زد نقدریا شهینم

 )آره؟

 ..دیبه جوش رس ونمخ

 ...راحت شد التیخ..؟یشد یراض...مو پنجاه تومن فروختم هیمن کل!...رتیغ یب -

 یقویر یتو! تو پنجاه تومن داده هیبابت کل یکدوم خر....منم خر ، باور کردم-

 ، سر جمع با تمام  القیدراز 

 نیشاه نیهم! ...یارز یهزار تومنم نم صدیت هم ، س یتیجنس یفاکتورها

گفت به زور صد  دیتو رو د ی، وقت شیدختر شناس یهرکول با اون همه ادعا

 !تومن بابت تو بدن
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لب و  ونیکثافِت مواج م نهمهیاز ا..وقاحت  نهمهیاز ا..به لرزه افتاده بود پاهام

شد  یباورم نم...رمق نشستم یب....بدنم تحمل وزنم را نداشت!..دهن اون نامرد

الفاظ را به  نیشد بتونه ا یباورم نم...باشم دهید شنحرفها رو از زبون حام نیا

.. حق داشت انیک...بذاره شیمنو به نما ش،ناجور یرفقا یبتونه برا...ارهیزبون ب

ش ،  بندهیرعنا و چهره فر یبود که قد و باال یزیپست تر از اون چ یلیحامد خ

 ....داد ینشون م

دستت باشه  متیفقط خواستم ق ...هم به من نگاه نکن یاونجور...ولو نشو بابا -

حاال مثل آدم برو بند و بساطتو از هر ..یستیهم ن یتحفه ا نیهمچ یبفهم

 ...نجایجمع کن و با توکا برگرد هم یکه هست یخراب شده ا

 ....شد ینجوریا....نبود ینجوریحامد ا...نه

رنگ  چوقتیه:( باشه اما فقط ناله بود ، گفتم ادیخواست فر یکه م ییصدا با

 .ام را بلند کردم یتنه صد من اطیح یمانیس واریبر د هیو با تک!) ینیب یتوکا رو نم

 یمن نم ،یچه نخوا یچه بخوا...گوِشت را باز کن ترالن....باش الیخ نیبه هم-

 یدار یدونم از کدوم خراب شده ا یکه نم یبا نون یکن یذارم توکا با تو زندگ

 ...بفهم!..نویبفهم ا..نهتوکا سهم م...کنه یزندگ یاریدر م

 !دلم جمع شد و روحم سوخت! به سرعت نور پر شد از اشک ، از خون چشمام

 یدید یچ...یکن یبه کدوم حق منو قضاوت م...یزنیبه من تهمت م یبه چه حق-

 ؟...یکشون یمطمئن منو به لجن م نقدریکه ا

 .پوزخند آزار دهنده هنوز سوهان روح خاکستر شده ام بود اون
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 ...لعنت به تو و امثال تو! ..مرد نامردِ  یتف به هر چ-

حالم ...پرت کردم رونیدر را باز کردم و خودم را به ب دیلرز یکه م ییانگشتها با

 روزگارم ...دمیفهم یرا نم

بودم از دوست  دهیناروا شن! معروف خنجر از پشت خوردن را شباهت داشت مَثل

 هیکه شب یهمون نگاه...از همون نگاه! مشترکمون ی آشنا ِیشیاز م...از همخون

 ! درد داشت ؛استخون سوز....نگاه مادرم بود

دوباره به جلو . کرد یبراندازم م شیپروا یهنوز با همون نگاه ب...عقب برگشتم به

 ...کردم نه به گذشته یبه روبرو نگاه م دیبا..کردم یفراموش م دیبا...برگشتم

هر ! و سرک به عقب ستیا کی...عیقدم سربه جلو ، دو قدم به عقب ، سه  یکم

 جور بود خودم را به سر

دست تکون دادم ...ستیمطمئن شدم حامد پشت سرم ن...رسوندم یاصل ابونیخ

 ! رنگ دیسف یسوار نیاول ی؛ برا

 سمند؟ ایبود  دیپرا

 دربست-

 ...دییبفرما-

خسته و جامونده از نبرد تن به تن و ناجوونمردونه مردان ...روح یب....شدم سوار

 !...روزگارم

 :دادم هیبخار گرفته تک شهیرا به ش سرم

 . نقطه بر قوِس دايره یپاياِن يک یب دويدنِ 
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  ؟یک تا

 . بايد بيدار شوم، بشنوم، ببينم، باور کنم باز

  یدليِل داناي یب یادامه  یبايد برا باز

 . ه کنماستعار تمرينِ 

 رسيدن به همين دايره  یبرا همه

 . دوندیدايره م یِ پ از

 ! مجهول ینقطه  یه

 ! مسخره مرارِت 

 ! دليل یب مضمونِ 

  ؟یک تا

 کارم غبار گرفته است  ميز

 هم ريخته را َنُشسته ام  یرو یَرختها

  رسند،ینم یمورِد آب و ماه و ستاره به جاي یب یروياها

 همان شب ُو  شب

 همان روز ُو  روز

 ...! هم همان هنوز  هنوز

 بارانم،  یبدهکاِر هزار ساله  من

 دسِت من خواهد داد؟ یليواِن آب یکس آيا

 قفل شد ابونایشد و خ دیباز دم ع-
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 .خوردم  یتکون

 م؟یوسط کدوم اتوبان بود..میکجا بود...اطراف نگاه کردم به

 م؟یراه دار گهیچقدر د-

 .نگاه متعجبش ، معذبم کرد. کرد میصورتم تنظ یجلو را رو نهیآ

 د؟یستین نجایبچه ا-

 .بودم حیحوصله از توض یب

 ستمینه ن-

 ...قهیده دق کیساعت اما بدون تراف کی کیتراف نیبا ا-

حافظه ام  زدیشکر ا...به اطراف نگاه کردم یشتریبا دقت ب. میدور نبود ادمیز پس

 !..شده بود یجلبک

را  شیساعت پ کی زیجدل برانگ هیدست کردم و همون مقدار کرا فمیک یتو

 .و به سمت راننده گرفتم دمیکش رونیب

 ...شمیم ادهیپ نجایهم-

 !راه مونده یهنوز کل-

 .به سمتش دراز بود دستم

 ...شمیم ادهیممنون پ-

 ...دیصبر کن...شهیاالن گره باز م-

 ...دیریتون را بگ هیلطفا کرا..شمیم ادهینه آقا پ-

 ...شهیروون م کیداره کم کم تراف دیببن..آهان-
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 !! هیچه اصرار دمیفهم ینم

کرد  یام ، مرتعشش م ختهیاعصاب بهم ر یکه ته لرزه ها یمحکمتر یصدا با

 .حرفم را تکرار کردم

 ...دیخانوم صبر کن-

، قفل  ییاز تصورم راه باز شد و با دو سه تا ال عتریمن ، که سر ایاو بود  شانس

 .شدن اصرار داشتم ادهیهنوز به پ یبیاما به طرز عج. حرکتمون آزاد شد ریمس

 ...شمیم ادهیپ دمیرس..ممنونم-

 کجا نگه دارم؟ قایدق-

 ...نجایهم-

 ...دییبفرما..؟...اون در سبزه یروبرو-

که تمام حرکات و وجنات  نمیکنارش گذاشتم و با نگاه سنگ یصندل یرا رو پول

 شیصورت مردونه و ته ر کیبا ...جوون بود. شدم ادهیپکرد ،  یراننده را رصد م

 !کوتاه ؛ اما تو چشم یعقاب ینیو ب رهیت

 ممنون-

 . متتظر ابستادم تا دور بشه و

 نکهیاز تصور ا یلحظه ا یبرا...دمیکش ینفس آسوده ا...را جا کرد و رفت دنده

 ایحامد باشند و از طرف اون مه یتونستند از رفقا یم نیماش نیراننده و ا نیا

 ....کرده بودم یاطیاحت یب.....دمیشده باشند ، لرز

 ..!!!آدرسم شده باشه الیخ یبود که حامد ب بیعج اما
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 دایتونستم راه منزل را پ یم...آشنا بود...نگاه کردم یشتریاطراف با دقت ب به

 ...بودم دواریام یعنی...کنم

 ...و از کنار در سبز رنگ گذشتم دمیشبه چشمان خسته و مرطوبم ک یدست

******* 

 هومن

باز هم ....لعنت..لعنت...اووف...گرفتم یام بود که شماره ش را م یبار س نیا

 ....خاموش

 ...همکارها منتظر شما...دکتر یآقا-

جمله ش  یانتها. شده بود ، نگاهش کردم زیو ت زیکه ناخوداگاه ر ییچشمها با

فاصله . غرولندش نامفهوم بود هیبق...) خب ..وا:( گفت لب ریز...دیدهنش ماس یتو

 .گرفت و دور شد

بودم مشاجره ناراحت کننده ش با حامد  دهیکه از پشت تلفن شن یکلمات نیآخر

 نیتمام تالشم را کرده بودم تا توکا از ا!...یبود و بعد از اون بوق ممتد و خاموش

که مثل سوزن ، پوست کش اومده صورتم را  یبا لبخند..نبره ییبو تیموقع

 ...حاال..و ......داد از اتاق توکا خارج شده بودم یخراش م

 !معطل شما هستند  ییدکتر نوا-

 یدور من م یبا چه جرات. همون پرستار بود. به سمت صدا برگشتم ظیغ با

 !!دیچرخ
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راه  انهیاما م....) قآدم تو اون اتا لیا هی:( بزنم با اعتراض گفت یحرف نکهیاز ا قبل

و  دی، راهش را کش یلب ریز یتکون داد و باز هم با غرولند یشد و سر مونیپش

 .رفت

 ینصف سلولها یاز شدت نگران....شماره ترالن را گرفتم کمیو  یبار س یبرا

 نیبدنم سرد شده بود و کالفه از حجم ناخواسته ا..دستم به خواب رفته بود

کمدم پرت کردم و در کمد را سه قفله  یتو را یاسترس و اضطراب ، گوش

 ...کردم

 !خاموشه تیبه درک که گوش-

 ...اگر ...اگر ..سرش آورده باشه ییاگه حامد بال اما

 ینشستم و سع یصندل یرو.....خواستم که بفهمم  ینم.. دمیفهم ینم...اووف..

 یبیاگه آس...را گرم کنم میزده دست و پاها خی، اعصاب  قیکردم با چند نفس عم

 ...یوا..یوا...ناجورش هم باهاش باشند یرفقا قیرف....اگه..بهش بزنه

کردم و به سرعت به سمت  ینثار صندل یشتاب بلند شدم و لگد محکم با

 یکل دیاتاق عمل بشم با لیوارد محدوده استر نکهیقبل از ا...رفتم  یکاوریر

دلم تو  یمخصوص اتاق را پا کردم اما پا یها ییدمپا..دادم یدکور م رییتغ

را اسکراب  هامدست.....کرده بود ریمشاجره اونها گ ونیترالن و م ییخونه دا

اما ..رو به جلو..و رو به باال و جدا از هم نگه داشتم ) کردن یضد عفون(کردم

تو سرنوشت اون حامد الدنگ  یبه بازگشت و دست دراز یبیعج لیدستهام م

پرسنل مخصوص پوشاندن ( رکوالریبه کمک س.....کردم یلهش م دیبا..داشتند
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) کاله مخصوص اتاق عمل(وده.. دمیدستها رو خشک کردم ودستکش پوش) گان

و تمام مدت  دمیسرم گذاشتند و گان را به کمکشون به تن کش یرا رو

 یکه از ترالِن مورد ضرب و شتِم تو یریهم فشار دادم تا تصو یچشمهامو رو

 ...ذهنم ساخته بودم ، فراموش بشه

 حالتون خوبه؟-

 ....دیچرخ ییبه سمت دکتر نوا نگاهم

 یسابق و مثال متفکر و روشنفکر امروز یهم دانشگاه نیبخوام به ا نکهیا بدون

 ....رفتم ماریو به سمت ب دمیبدم ، ماسک را باال کش یجواب

****** 

فرمون  ینفسم را با صدا رو....چشمهام درد داشت...فرمون گذاشتم یرا رو سرم

 چیه...نگاه کردم میبه صفحه گوش یدیبا ناام. کردم و سرم را بلند کردم هیتخل

 ...داشتم لیشماره از اون مردک به ظاهر فام هیکاش ...نبود یخبر

 . را روشن کردم نیهم فشار دادم و ماش یرا رو دندونهام

 !لعنت به تو حامد-

کنده  نیزم یاز رو ییصدا چیبدون ه نیو ماش پدال فشار دادم یرا رو میپا

گرفت، افسوس  یقرار م یهم کم کیالست غیج یبا صدا یدل ناآرومم، حت...شد

 .!! شد غی، در نگیپارک کیدرجه  یکه اونم به لطف سنگفرشها

خودم را به  دیسال چقدر بود ، با انیپا امیا نیوقت روز و ا نیا کینبود تراف مهم

سرش  ییاگه بال...ترالن قطعا تو دردسر افتاده بود...رسوندم یخونه اونها م
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دردم عمو .تونم با عمو هرمز روبرو بشم یم یدونستم چه جور ینم ومدیم

 ...!!شدمیم زیگالو یکیکاش با  یکه ا..آخ...خودم ایهرمز بود 

 یدردناکم کرده بودم و با انگشت دست راست رو قهیگاه شق هیچپم را تک دست

درست مثل ذهن آشفته و کج و کوله ....اتوبان قفل بود...زدم یه مفرمون ضرب

 نییرا باال و پا ایپر از نخود لوب یفلز سید کیذهنم  یکردم تو یحس م!..من

آشفته  نقدریبود که ا بیعج..بود بیعج...یختگیپر از صدا و پر از بهم ر...کنند یم

که به مدرسه بره و  یاز صبح که سوار آژانس شده بود تا وقت....قرار بودم یو ب

اما خواسته . اش کرده بودم  یذهنم همراه ی، لحظه به لحظه تو رهیپرونده را بگ

تماس گرفته  کباریام قد برافراشته بودم و فقط  یباطن لیدر برابر م یو اراد

حامد ناتموم  دهینخراش یصدا دنیمکالمه مون با شن..ینطوریکه ا ماون ه...بودم

که بار ترالن  ییها یور یکاش زودتر قطع شده بود و اون در یا...مونده بود یباق

 یدستها ریاحتماال گردنش ز...التماسش یاون صدا...دمیشن یکرد را نم یم

 !!.لعنت به تو ..یوا...اون فیکث

 الیتازه بالغ شده به خ یمثل پسر بچه ها میگوش یمحض بلند شدن صدا به

کنار بود ،  یصندل یکه رو یبه سمت گوش کلمیبا تمام ه ار،ی یصدا دنیشن

 .رفتم رجهیش

 ...بودم یبد یناخوداگاه منتظر خبر..دیدستم لرز...خونه بود از

 بله آقا محجوب؟-

 پسرم ییکجا..سالم-
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 .مخشک شده م را فرو داد یآب گلو. نداشتم یبرداشت چیآرومش ه یصدا از

 عمو خوبه؟..شده؟ ترالن ؟ یخبر..سالم-

 .آورد نییرا پا صداش

با اخم و َتخم اومده نشسته ....هرمز خواست بهت خبر بدم...نجاستیمادرت ا-

 ....زنه یهم نم یحرف چیو ه نجایا

خسته ....دمیفرمون کوب یبا حرص رو...را کم داشتم نیفقط هم...یوا...یوا...اووف

  یخسته و ب..بودم

 ختهیمغز داغ و بهم ر نیا یخواست که رو یپارچ خنک آب م کیدلم ...قرار

 ...کنم یخال

اگه منتظر منه بره خونه خودم فردا ...مارستانمیمن تا آخر شب ب دیبهشون بگ-

 ...اونجا رمیصبح م

 ...منتظر ترالن خانومه ظاهرا..ستیمنتظر شما ن-

 ..آخ!...آخه مادر من...هم فشار دادم یو محکم رو دمیبه داخل کش لبهامو

 ...مادرم دیرا بد یلطفا گوش-

 ...دیزنگ بزن شیخودتون به گوش..اونوقت میفهمه ما خبر داد یم-

 ..ممنون...باشه-

دو ..بوق کی...شماره ش را گرفتم....داغون بودم...دادم هیتک شهیرا به ش سرم

و خنده شون  غیج یر، که صداسه تا دخت...بود ییبلندجلو ینگاهم به شاس....بوق

که  یخراش دهنده ا کیبا اون موز...خوش بودند....رفت یمقابل هم م نیتا ال
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اونطرف  نیال کیکه از  یو پورشه ا.....سه تا بوق...لرزوند  یرا م نیتمام بدنه ماش

خودش را به  نهایماش یحرکات الک پشت یکرد تا از البال یتر ، تمام تالشش رام

 ...چهار تا بوق!!..عسل برسونه یکندو نیا

 بله؟-

 ...گذاشتم میشونیپ یرا رو دستم

 مادر من؟ ییکجا-

 مگه بهت راپورت ندادند؟-

 ...کردم یپوف

 ...اونجا امیخودم م..برو خونه-

 ...رم یجا نم چیه نمیدختره رو نب نیمن تا ا-

 ..مامان برو خونه-

 اصال توکا کجاست؟-

 بیش آس ینیتوکا افتاد و ب...مارستانندیهر دو تاشون ب...مارستانندیب-

 ...خونه دیببر فیشما هم تشر شهیم..مارستانندیشد و االن ب یجراح..دید

 )؟یچرا زودتر نگفت..اوا:( بهت گفت با

 یاالن موقع مناسب...خونه دیزحمت بر یحاال ب...فرصت نشد...گهیاتفاق بود د-

 ...واسه بست نشستن و  ستین

 .سکوت کرد یا لحظه

 ..خونه کارت دارم ایشب ب یول...رمیم-
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 .چشم-

 ...را قطع کردم یگوش و

 تو ؟؟ ییکجا ترالن

 !سوار بکش کنار یگار یه-

 یبه لب گاریجوون س خینگاهم م.... بودم انگار نیمعطل هم..گر گرفتم یا هیثان به

در رفت تا به بهانه  رهیدستم به سمت دستگ....شد که پشت رل پورشه نشسته بود

 ...کنم هیحرفش ، خودم را تخل نیا

 ....اوووو خشم اژدها-

 ...عسلشون ، پهلو گرفتند یکندو نهیبه س نهیس باالخره

 ییخودنما نمینگاه آتش یکه تو یاقیگره خورد و با اشت رهیدور دستگ انگشتهام

 کرد ،  یم

 مهیکه نصفه ن ییسر به محض باز شدن در با چشمها رهیجوون خ...را باز کردم در

م  قهیکنار شق یرگها....به من، به سمتم اومد گهید مهیدخترا بود و ن نیماش به

و چند تا ....خواست  یحامد م کیشده بود و با تک تک سلولهام دلم  میحج

 ...مشت و لگد محکم که حواله ش کنم

که اون مزخرفات را بار دختر عمو  یآدم نیهم!!! بود نیحامد هم..بود نیهم

 همون که گردن !! هرمز کرد 

و  دمیپر رونیب نیبه سرعت از ماش!!..بود خودش بود نیهم..را فشار داد دخترش

 سهی، از مقا ییمحاسبه دو دوتا کیبا . خودم را بهش رسوندم  یبا قدم بلند
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بود  رید گهیگرفت اما د یمونیخودش ، نگاهش رنگ پش کلیمن و ه کلیه

چهارخونه  قهیو دست راستم  دیسرش را به چنگ کش یباال یدست چپم موها

 نیزد به سمت کاپوت ماش یصورتش موج م یکه تو یبا خفت.....لباسش را

 ...کاپوت بکوبمش  یخواستم رو یم....کشوندمش 

 ؟یزد یچه زر-

 !کن آقا یبرو با هم سن خودت شوخ..بابا یچیه-

و  دیپر نییتر از خودش بود ، پا کیکه الغرتر و بار قشیکه رف دینکش هیدو ثان به

که به  یو با رگ گردن چوندیمن پ یرا دور دستها کشی، مچ بار یبا گردن کش

 ...)...یعوض...ولش کن..یاو:( زدنش ، برجسته شده بود، داد زد ادیواسطه فر

 !! لقمه بودند کی...هم گذاشتم یچشمهامو رو یا هیثان یبرا

 ..بچه اند ولشون کن... ایآقا کوتاه ب-

پسرک جدا کنه ، باز  قهیداشت دستم را از  یکه سع یبه سمت مرد مسن نگاهم

 .شد

 ...مردم اعصاب ندارنا..ول کن بابا..آقا -

ام را  یبلند معروف بود ، تمام رگ و پ یشاس یکه تو  یگونه دخترک غیج یصدا

 غیبه ج الی، واو هیغیج غیج نقدریا شونیحرف عاد!!..صدا نیلعنت به ا...لرزوند

 !زدنشون

پرت  نشیپسرک را به سمت ماش یدو دستم را همزمان رها کردم و با فشار هر

از شدت ضرب دست !) بذار یبز شیبعد ر! اول مرد شو: ( کردم و با حرص گفتم
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اعتنا به آخ و واخش ، سوار  یبرخورد کرد و ب نیمن ، کمر پسر محکم به در ماش

 ...کردم فوت رونیممکن به ب یصدا نینفسم را با بلندتر.شدم نیماش

از خونه ...حوصله به صفحه روشنش نگاه کردم یب نباریبلند شد و ا میگوش زنگ

 ....رمق چونه زدن و حرص مضاعف خوردن نداشتم گهید...خدا ای...بود

 بله ؟-

 انیک یسالم آقا-

 .دکر یترالن، دو گالن خون تازه به رگهام جار یصدا

اومد که چند تا تماس  امیزدم به برق ، پ یتموم شده بود وقت میشارژ گوش-

 ...ناموفق

 :دمیناخواسته خروش یادیتموم بشه و با فر الوگشید نگذاشتم

 ؟؟ ییمعلوم هست کجا-

 .سکوت کرد. تونستم نگاه متعجب و ناراحتش را تصور کنم یهم م دهیند

خونه  امیافتادم که ب ریگ کیتراف تو....زنگ زدم یهزار دفعه به اون کوفت-

ولم  شمیدارم خفه م یکرد یکه بهش التماس م یسراغ اون نامرد امیب..تییدا

 ...کن

 ....ببخ-

قبل از  دینبا! مثال یمملکت لکردهیتحص...خوره یبه چه دردم م تیمعذرت خواه-

 !!؟یرا پر کن تیشارژ گوش رونیب یاز خونه بزن نکهیا

 ...من واقعا-
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سرت  ییبال ینکرد ت؟فکرییخونه دا یرفت یراه افتاد ارویدنبال  یواسه چ-

 اره؟یب

 ...مجبور شدم-

که خرامان خرامان دنبالش  یدیناز تیاستخون یبه بازوها! یفکر یچقدر تو ب-

 ؟؟یالل شد..؟؟هان!!یراه افتاد

نگاه  میبه صفحه خاموش گوش...دیچیگوشم پ یممتد بوق تو یصدا و

کردم با دو سه تا داد ،  یفکر م..ضربان قلبم باال رفته بود !..!قطع کرده بود...کردم

و  دمیفرمون کوب یبا مشت محکم رو نباریا...اما بدتر شده بودم  شمیآروم تر م

 ......بوق گذاشتم یدستمو رو

********** 

گرفته  نگیر یصفحه چوب یگذاشته بودم و با انگشتهام رو زیم یرا رو ساعدم

 ....بودم

 اد؟یپس چرا نم-

 یرو یکنج صورتش ، چهره خسته م را کنکاش کرد و وقت یهرمز با لبخند عمو

 !)دخترم اشتها نداره:( چشمهام متوقف شد ، گفت

به خونه  یاز وقت.می، هنوز با هم روبرو نشده بود انیپا یاز اون تماس ب بعد

 .تو اتاق ، حبس کرده بود یبرگشته بودم خودش را به بهانه خستگ

 !رهیبگ یالغر میخواد رژ یحتما م-
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نگاهم را به صورت مهربونش ...کلماتش ناراحتم کرد ونیمواج م تمسخر

 !!آب خوردن بود یخوندن نگاه عمو به راحت....دوختم

 !)اشتها نداره یچ یعنی:( گفتم یکالفگ با

 !نهار خوردن نداره یبرا یلیمثل تو م یبا وجود برج زهرمار یعنی-

و  یسخت بود پدر باش....خندون عمو شرمنده شدم یاز رو. زدم یزحمت لبخند به

 !یدخترت ، نگاه کن یمسبب ناراحت یبا لبخند به رو

چند ساعت دلشوره کالفه ...دست خودم نبود..سرش داد زدم...دمیترس یلیعمو خ-

 ...م کرده بود

 ....شناسم یمن تورو بهتر از ترالن م..نده حیمن توض یبرا-

برامون ...کرده بشیمطمئنم حامد تعق بایاالنم تقر...قرار نبود با حامد روبرو بشه-

 ...شهیدردسر م

 ...نهارتو بخور-

 ....)بخور پسر جان:( محجوب هم با لبخند گفت آقا

 .و دوباره برگشت دیبه سمت در بسته اتاقش چرخ نگاهم

 با مامان روبرو نشد؟-

 ... دی، رسمادرتون رفتند  نکهیبه محض ا...نه-

 ...خب خدارو شکر-

 نیتسک یو برا ختمیبرنج ر یپر کردم و رو یقاشقم را از قورمه سبز لیم یب

 :لب گفتم ریخودم ز
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 !دوست نداره یقورمه سبز دیشا-

نگاهم به سمت سوپ عمو . به دهنم بگذارم یحرف هم نتونستم لقمه ا نیبا ا اما

را هم از دست  میمونده اشتها همون ته...مثل هر بار دلم گرفت...دیهرمز چرخ

هرمز  یبرا یقورمه سبز کمیهومن جون :( درنگ گفت یآقا محجوب ب. دادم

نگاهم را ...) وردهخ یقاشق هی،  زیسر م ادیب نکهیکردم قبل از ا کسیخان م

 !!نبودم یخط خط یلیپس منم خ...خونده بود

 ...دستتون درد نکنه-

 .و بلند شدم دمیرا عقب کش یشدم با دست چپم صندل یم زیخ مین کهیحال در

 ...رم باهاش حرف بزنم یم-

به در زدم و سرم را به در  یتقه ا. نگاه خندون عمو هم نشدم دنیمعطل د یحت

  یجواب...کردم کینزد

 کیدر اتاق  ستین حیدونستم صح یم....نداد یبازهم جواب....گهید کباری...نداد

 باز اجازه یدختر خانوم را ب

 ...نگرانش بودم لیدل یب...روزها نیا..روزها ، نیاما ا کرد

تخت  یرو... انداختم یاز گوشه در به داخل نگاه اطیدر را باز کردم و با احت یال

 بود و هر دو  دهیدراز کش

 !!!بود دهیمردونه خواب...و وچشمهاشو پوشونده بود یشونیپ آرنجش

را  شبیتمام د...نداد ، مطمئن شدم خوابه یجواب) ؟یترالن خواب:( صدا زدم آروم

خواستم ....مدرسه شده بود یتوکا گذرونده بود و صبح زود هم راه یبه همراه
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. بهوداخل برداشتم یقدم. گردنش نشست ینگاهم رو اریاخت یدر را ببندم که ب

لختش  یموها...بود دهیزده بود ، خواب رونیکه از خونه ب یبا همون مانتو شلوار

محو و  یاز کبود یرد پهن......صورت و گردنش را اشغال کرده بودنداطراف 

 !! حامد...گردنش بود یرو یروشن

 ...خواست  ینامرد م ینبرد تن به تن با تو کیآخ که چقدر دلم !! حامد

 .حرص رو برگردوندم و آهسته از اتاق خارج شدم با

 ...دهیخواب-

:( کرد و همزمان گفت تیچرخدارش را به سمت اتاقش هدا یهرمز صندل عمو

 .زدم و به سمت کتم رفتم یلبخند)...طفل معصومم

 ...مارستانیبعدم ب...رم خونه مامان یسر م کی...رمیمن م-

 داره؟ کاری؟ با ترالن چ هیمادرت چ هیقض-

کرده بود و  زینگاهش را ر...قد علم کرده بود مینشسته روبرو همونطور

 .کرد یموشکافانه نگاهم م

دوست ...نجایحتما دلخوره که چرا بچه ها اومدند ا...باشه  دینبا یزیچ...دونم ینم-

 ...خودش بمونند شیداشت پ

 :بود باورم نکرده اما با متانت جواب داد معلوم

 ؟یر یمطب نم گهیچرا د....لطف دارند ...آهان-

احتماال ...کنم یم تیزیو مارستانیب کینیتو همون مطب کل مارهامویب شتریب-

 ...هم مرخص کردم فعال یمنش...گهینجا را ببندم داو
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 ...که ینهارتم نخورد...نطوریکه ا..خب-

 ...ندارم عمو جون لیم-

 ...از دست شما جوونا-

 ...تکون داد و به سمت اتاقش رفت یسر

 ....رمیآقا محجوب من دارم م-

 ..تکون داد و از در خارج شدم یو با دهان پر ، سر زیپشت م از

شوم کل شهر را  هیسا کیکه مثل  یکیتراف یاداوریرفتم اما با  نیشسمت ما به

 .گرفتم شیرا در پ یشدم و قدم زنان راه خونه پدر الیخ یدر بر گرفته بود، ب

تونست  یم...اما نه....اوردمیاس ام اس ، از دلش در م کیبهتر بود با  دیشا

 دیبا...را نگران کنه انشیاطراف ینطوریحق نداشت ا..ادیب شیپ یبدتر طیشرا

از بس سر به !!!...چطور متوجه حامد اون اطراف نشده بود...کرد یم اطیاحت شتریب

کم هم آدم به اطرافش دقت  کی ستیبد ن!!...رهیراه م الیخ یو ب ریز

مطمئنم .اوووف...رمیحالش را بگ یحساب دیشه با داریبذار از خواب ب..نه...کنه

بدون  شهیجور نم چیه!!...ترالن یوا..یوا...فتهگر ادیهم  نجارویحامد آدرس ا

که  یصنم کارهیگه تو چ یعمو هرمز نم...؟؟!ناراحت کردنش ، کار را جلو برد

 !...؟یکن یهاپ هاپ م نقدریا

 بله؟-

 خانوم یمنم مل-

 مگه؟ یندار دیکل...پسرم یخوش اومد یوا-
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 ..استفاده کنم دیحوصله نداشتم از کل-

را  اطیحوصله ح یخسته و ب ی، در را باز کرد و با قدمها شتریب ییبازجو بدون

تخت اتاقم  یوقت بود که رو یلیخ....به سمت اتاقم رفتم کراستیکردم و  یط

 ...دمیسرم گذاشتم و رو به سقف دراز کش ریدستهامو ز....بودم دهیدراز نکش

 پسرم؟ یخوب-

ام  یهمراه نجایا تا یصدا از مقابل در ورود یخانوم که ب یبه مل نکهیا بدون

 ...)مادرم کجاست؟:(بکنم گفتم یکرده بود ، نگاه

 نجامیمن ا-

خودم  یدوستانه بود که جا خوردم اما به رو ریمحکم و غ یمادر به قدر یصدا

 ..شدم  زیخ میو به احترامش ن اوردمین

 ساعت مالقات چنده؟-

 .شدم و کامل نشستم بلند

 ...چهار -

 ...میرا روشن کن لیمسا یسر کیمالقات توکا  میبر نکهیقبل از ا میپس وقت دار-

 میروبرو....وقت بود...به ساعتم انداختم یو نگاه دمیرا به دندون کش نمیریز لب

 ...نشست

 فرح جون؟ هیچ هیقض-

 یایم...رونیب یزن یو از اون خونه م یکن یبند و بساطت را جمع م..روشنه هیقض-

 ...یمزت باشکنار عمو هر ستیالزم ن گهید...نجایهم
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 )؟؟یبعد نهیگز...ممکنه ریغ نکهیا:( تفاوت گفتم یب

 فهمم یموندنت نم یاصرار تو رو برا نهمهیا-

 یم یسالهاست دارم مستقل زندگ...مرد مستقلم هیمن ....ساده ست یلیخ-

برام سخته ....برم یمثل هرمز لذت م یبا مرد ینیو هم نش یاز هم صحبت...کنم

تو خونه  امیها ب یساله م رو کنار بذارم و مثل پسر دبستان نیبخوام عادت چند

 ...شما گوش کنم یو به بکن نکن ها.... میپدر

 من به تو بکن نکن گفتم آخه؟ یک-

 ...نداره یسرانجام...بحث شو نیا الیخ یب...مامان جان-

 یخونه زندگ هیبا دو تا دختر جوون تو  ستین حیاز نظر من صح...خب اریبس-

 ...یکن

 ...کردم یپوف

ساعات روز هم  شتریب..عمو هرمز هم هست میستیاوال که ما تنها ن! مادر من -

 ..آقا محجوب هست

 !!شد یکسر شأنم م!! شدیحرفها چندشم م نیدادن ا حیتوض از

نه من نوجوون تازه بالغ شده ام نه اون دو تا دختر معصوم ، مکار و  یدر ثان-

 !گرند لهیح

موهام  ونیم یدست...شده بود زیر ییزدن ضربه نها یمادرم برا یچشمها

 .دفاع منتظر حمله ش موندنم یو کالفه و ب دمیکش
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سوده هفت سال ! مادر من  یگفت یم...یزد یحرفها رو م نیاون موقع هم هم-

 ....آبرو داره...هیخودش خانوم مهندس یبرا...دختر عاقله هی...از من بزرگتره

بدن  یاتیح یچه برسه به اعضا!! دیکش یم ریم تاسمش هم ، دندونها دنیشن از

 !مثل قلبم

 !مامان گهیتموم شده د هیاون قض-

تموم شده؟؟؟؟ واقعا تموم :( دیبهم فشرده ش ، غر یدندونها یحرص از البال با

 )شده؟؟؟

 .هام فشار دادم قهیشق یهم و دستهامو رو یرو چشمهامو

 ...سالم بود ستیهمش ب....اون موقع من بچه بودم-

. 

 !!!ساله ، مرد خونواده شون هستند ستیب یاز پسرها یبعض-

 ...من نبودم خب-

تا من !! شد یوقت تموم نم چیسرزنش و شماتت ه نیا....حرص بلند شدم با

 ....شماتت وجود داشت نیبودم و تا خاطراتم بود ، ا

که ..باشه خواست که درد داشته یدلم م ایدرد داشت ...دمیبه گردنم کش یدست

 ...به بهانه دردش راهمو بکشم و برم

 ...دمیهنوز هم دارم تاوانش را م-

 .تند شد ...هم بلند شد مادرم

 !یدیتاوان م یکه هنوز دار یکن یتو غلط م-
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 نیمگه هم....بگم به درک..بشم الشیخ یب...کنم؟ کاریپس چ:( دمینال مستأصل

 شیپ..بهیشهر غر نیتو ا یمگه نگفت..؟ !یشما پاشو تو خونه مون باز نکرد

 ....)خودمون باشه

 !!من اون موقع رو عقل تو حساب باز کرده بودم-

 زهیر یبهم م شتریبحث فقط اعصاب نداشته مو ب نیبسه مامان ا-

 امرزتیخدا ب یاالن اگه بابا..هم حرف منو گوش کن کباری!..به جهنم..به درک-

 یگ یخودت م شیرسه ، پ یاما به من که م!  یزد یزنده بود ، حرفشو رو هوا م

 !نیزنه، عقلش ناقصه ،حرفشو بندازم زم

 ؟...کردم یجسارت نیهمچ یمن ک! نه بخدا مادر من -

 یزیچ! و صادق  کرنگی...هیتوکا دختر مهربون و خوشگل...پس خوب گوش کن-

از  یکیقطعا  گهیچند سال د....از دستش نده...ما کمرنگ شده یایکه تو دن

 ..داره ندهیآ....خودته یهمکارها

که ناخوداگاه گوشه لبم نشسته بود ، نگاهش  ییو لبخند استهزا یتفاوت یب با

 .کردم یم

 خب؟-

 یو وقت میکن یصدا عقدش م یب دیع امیشد، تو ا لیکه مدرسه ها تعطل نیهم-

هم  یمراسم عروس هیدرسش تموم شد و کنکورش را داد و فکرش آزاد شد ، 

ببر تو همون خونه و با خواهرش و عمو هرمزت  ریدستش هم بگ...میریگ یم

 ...امیشما ها کنار ب یحاضرم با همخونگ طیشرا نیتنها با ا...دیکن یزندگ
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 و گرنه؟-

 !یامتحان کن یتون یم...به اسم هومن ندارم یپسر گهید..وگرنه-

همه  نیبار ا ریمصمم و روشن تمام حرفش را زد که نگاهش ناخواسته ز نقدریا

 .دیگونه تبدارش چک یشکست و قطره اشکش رو یتلخ

 ...مادر من-

 یبه خواسته م عمل م ای...یخر کن یتون یصدا کردنت نم نجوریمنو با ا گهید-

قبرستون ، کنار پدرت  نهیفکر کن منم تو س.. یشیمادرت م الیخ یب ای یکن

 !افتادم

 ...خدا نکنه-

 .را فرو داد بغضش

 ...شد حرفهام تموم-

 .دستهاشو گرفتم یعقبگرد کنه که با دستپاچگ خواست

پر استرس  یکارم به اندازه کاف...داشتم یمن روز سخت..فدات شم..مامان-

 ...هست

 !حرفام تموم شده هومن-

 خب منم حرف دارم-

 بگو-

 یم..دونم یم..فتهیچاه ب یپسرت تو گهید کباری یدونم که دل نگرون یم-

 ...شمیراهکار من خوشبخت نم نیبا ا یول...فهمت
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 یشیچرا م-

وصلت  نیاز کجا معلوم به ا..بچه ست...از من کوجکتره یلیتوکا خ...مامان...-

 باشه اصال؟ یراض

اونجور ! در مورد بچه بودنش هم ، چه بهتر...کنم نگران نباش یم شیمن راض-

 !یاریخواد بارش م یکه دلت م

 ...گذشته م نخواد دنیبا فهم دیشا-

 بشنوه یزیاز اون مزخرف خونه خراب کن چ ستیقرار ن یکس-

 ...دیاگه قرار باشه زنم بشه با شه؟یمگه م-

 ...که گفتم نیهم-

 یبحث ب...و سکوت کردم دمیکش یقینفس عم...خواستم ناراحتش کنم ینم

 ...بود دهیفا

 امشب جوابتو به من بده نیهم-

 وقت الزم دارم..مامان شهینم-

 !امشب نیهم..؟؟ینقشه َپقشه بکشکه  یوقت الزم دار-

که  هیچه اصرار...فقط...باشه:( و با حرص گفتم دمیم کش یشونیپ یرو یدست

 !)بهتر سراغ دارم سیحتما با توکا ازدواج کنم؟ هزار تا کِ 

 !دهنمو باز نکن هومن......تو هم  یسهایک...توکا معصومه-

 ؟یترالن چ-
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توکا  یاما به خوشگل..هیترالن هم دختر خوب:( کرد و با تعلل گفت یمکث

البته ...کردنش سخت تره یراض...عاقل تر از توکاست  یلیبعالوه ترالن خ....ستین

 لیدال نیهم...به دلم نشسته.توکا با نمکه...همون توکا..نه...هم دلش بخواد یلیخ

 ...)نه نه...خشکه...هیترالن جد...هیکاف

 ...رصت بدهبه من ف-

 ...کنم هومن ینم یکه شوخ یدون یم...تا دوازده شب..امشب نیتا هم-

 !بندهیدونستم که چقدر به حرفهاش پا یم..شناختمش یم

 ...نباشند یدرصد هم احتمال بده توکا و ترالن راض کیمامان  نیبب-

چند ...بکنه یوسط دخالت نیتونه ا یترالن هم نم....کنم یم یمن توکا را راض -

 ...هجده سال توکا تمومه گهیماه د

 ....اوووف-

 !رونیهم فشار دادم و از اتاق زدم ب یحرص دندونهام را رو با

 !!نوبر بود یاز اون روزها امروز

***** 

 ...سالم-

 )شما؟ دیخوب...سالم:( گفت یگرفته ا یصدا با

 ...شما یاز قهر کردنها-

 ...خسته بودم دیببخش.....خواب بودم... دیبابا گفتن اومد-
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، پله ها  شگاهیآزما یاز دخترها یکیبود که خنده کنان با  ییبه دکتر نوا نگاهم

 !!!کرده بودند جشیپ یمثال اورژانس...کردند یم یط یرو الک پشت

 ؟یایمالقات خواهرت نم-

 !ساعت مونده کیهنوز که -

 ....کارت دارم...ایزودتر ب-

کرد؟؟ معلوم بود که چرت بعدازظهر  یچهار تا مدو دو تا ...سکوت کرد یا لحظه

 :لحنش جنگنده بود!! هم، سرحالش نکرده

 امیمن همون ساعت مالقات م-

لبخند هزار رنگش را از ..شونه خانم نوبخت گذاشت یدستش را رو یینوا دکتر

 .تونستم بخونم یهمون فاصله هم م

 .گرفت حرصم

ربع هم فرصت  کی...یبه صورت خواب آلودت بزن یآب هی یفرصت دار قهیده دق-

 گهیساعت د مین...ستیراه ن شتریب قهیهم پنج دق نجایتا ا...یحاضر ش یدار

 نمتیب یم یدر اصل یجلو

داشتم دعا دعا ...ومد؟یم..کرد؟ یقبول م یعنی...را قطع کردم یدرنگ گوش یب و

 .نگ خوردز میکه گوش ادیحرفم را بخونه و ب گهید کباریکردم که  یم

بار حس کردم از زدن دکمه کال اضطراب  نیاول یبرا...بود خودش

 یمنم حالش را م...به درک!!!..معلوم بود!! رهیقرار بود حالم را بگ...من؟؟...دارم

 !فکر سرتق یدختره ب....گرفتم
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 :دمیپرس طلبکار

 بله؟-

چون قدمهاتون بلند تر از منه، سه !!!...اونجا دیدار فیتشر کاریب یلیظاهرا شما خ-

رو  نجایهست هم یهر حرف....خونه دیکه خودتون را برسون دیفرصت دار قهیدق

رفتند ..آقا محجوب ، بابا رو سپردند دست من ... دیهرمز خان بزن یدر رو

 !!اگه واجبه..دیاریب فیشما تشر....کشه یطول م یساعت کی...دیخر

اون  بیش ، خنده م گرفت اما چهره دختر فر یپوست ریز تطنیاز ش ناخوداگاه

صورت خانم نوبخت جا خوش کرده بود  یهفت خط، که به فاصله دو سانت یینوا

 .، مجال لبخند را از من گرفت

 !نمتیبرو دعا کن فعال نب-

 .رفتم یپرستار ستگاهیبه سمت ا کراستیرا قطع کردم و  یگوش

 !خانم نوبخت-

 ...دی؟خسته نباش دیخوب...انیکتر کسالم د.ِا ..بله؟-

 ....داشتم یعرض...نیشما هم به همچن..ممنون-

و در  دیفاصله گرفت و کامل به سمت من چرخ شیریس ییِ صورت اون نوا از

 ....)جان ببخش ماین:( گفت ییهمانحال رو به نوا

 یاز خلقت رنگ و لعابند که اتفاق یابینا یزنها نمونه ها نیا!!!...جان؟؟ ماین

 !!! دست و پا دراوردند و شدند زن

 بله در خدمتم-
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 ...ایکه دنبالم ب یعنی..به سمت پله ها برداشتم  یقدم

 دن یانجام نم نجایهست که ظاهرا ا یتخصص شیآزما یسر کی-

خدارو ...دمیکش رونیروپوشم ب بیرا از ج مارهایاز ب یکیهمزمان دفترچه  و

 !شکر که همراهم بود 

 ...نمیبب-

 یهم انجام م نجایچرا اتفاقا ا:( سکوت به دفترچه نگاه کرد و بعد گفت در یمدت

تا نود و سه  جهینت یمتفاوته ول شینوع آزما...ما فرق داره یدستگاه ها یول مید

تو  ش،یآزما نیکه ا دمیم حیترج یول...داره یسازگار گهید یدرصد با روشها

 ...)مهینظر شخص...انجام بشه یمرکز شگاهیآزما

 ...ممنون-

 کنم یخواهش م-

و محل  شگاهیآزما تایبا اشاره دست به سمت پله ها و نها کهیو در حال ستادمیا

 !)دیخسته نباش: ( کردم، گفتم  یم تشیکارش هدا

 .برگشت. به خاطر آورد یزیزد و قدم تند کرد که بره اما انگار چ یلبخند

 ...دیدجواب ن دیتون یم....پرسم یسوالو م نیا دیدکتر ببخش-

 .شدم رهیبه نگاه مرددش خ یکنجکاو با

 دییبفرما-

 شیکنم و کم و ب یکار م مارستانیب نیاز چهار ساله که تو ا شتریخب االن ب-

 ....دمیاز شما ند یزیچ یجز متانت و برادر....شناسمیشما رو م
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اخمهام ....بود، شک نداشتم ندیناخوشا یشک مقدمه امر یب دیو تمج فیتعر نیا

خانم نوبخت نگاه  شیبه صورت کودکانه اما غرق آرا یشتریگره خورد و با دقت ب

 .کردم

کم تجربه  یول ستیدر شان من و شما ن یخاله زنک یحرفها نیدونم ا یالبته م-

دور و  یلیخ یینوا مایکه ن هیخوام نظر شما رو بدونم چون مدت یو م. و ساده ام

خوام  ینم.هست ،  یشما مشکل نیکنم ب یهم حس م یه و از طرفپلک یبرم م

از نظر  یعنیهست؟؟  یخواستم بدونم واقعا مشکل....بشم یآدم ناجور چهیباز

 کنم؟ یدارم اشتباه برداشت م دمیشا ایمورد داره؟  یینوا مایشما ن

به چشم بچه بهش  شهیبود و هم ستادهیکه مقابلم ا یخانم نیشد ا ینم باورم

دو  نیهم!! عمل کنه دهی، نکته سنج و فهم قیدق نقدریکردم ، بتونه ا ینگاه م

به اسم کوچک، قضاوتش  ییبود که به واسطه صدا کردن دکتر نوا شیپ قهیدق

 .فتمنگاهم را گر ریسر به ز یخجل شدم و لحظه ا!! کرده بودم

 ...دکتر، یآقا دیدون یم-

، به  شهیشروع م" دیدون یم"که با  یگفت جمله ا یم تجربه...باال اومد نگاهم

 !!دهیتوش خواب نی، حرِف سنگ یآب سانیوانت ن کیاندازه بار 

 شده خانوم نوبخت؟ یچ-

جمع و جور کردن  یبرا...نگاهش را به اطراف چرخوند!....خواست انگار یم فرصت

 یرا نگفته بچشم ، فرصت م قتشیحق یتونستم تلخ یکه م یجمله ا

 :لب باز کرد....سکوت کردم....خواست
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 د؟یشناس یبه اسم سوده م یشما دختر یعنی......شما...گه شما  یم ییدکتر نوا-

!!! کرد یام رسوام م دهیپر یگمان رنگ و رو یدادم ، ب یاحتمالش را نم اگر

 .صاف کردم نهیمقتدرانه س

بخش  رشیپذ.. یسوده اقبال...کنند یکار م مارستانیب نیدو تا سوده تو هم-

 یگیسوده هم تو همسا کی....داروخونه یسوده جنت پناه ، مسئول فن...خودمون

سوده  کیالبته ...کرد که عمرش را بعد از هشتاد سال داد به شما یم یمون زندگ

 ییتو خلوتها! سوده بوده ومکد قایخان دق مایمنظور ن....میدار لمونیهم تو فام

 ...دین بپرسکه ممکنه براتون رقم بخوره ازشو

 شداریو ن نیسنگ یجمله آخرم به قدر....، لحنم و کلماتم تلخ شده بود  نگاهم

محسوس  یشد و لبهاش لرزش دیلعاب خورده نوبخت ، سف یبود که رنگ و رو

 .گرفت

 ....)کن یمرد دور نیاز ا:( بردم و زمزمه وار گفتم کتریرا نزد سرم

تکون داد و به حالت دو از  یبا ته مانده توانش سر....به هم چفت شده بود لبهاش

 .شد ریسراز نییپله ها به پا

 ییاز نوا یخبر...فوت کردم و به پشت سرم نگاه کردم رونیرا به ب نفسم

 ...دمیکش رونیگره خورده و فشرده ام ب یانگشتها ونیرا از م یگوش...نبود

 ...سالم-

 ..یاز ما کرد یادی...ش؟یفرما!...به شازده-

 ؟ییکجا...حوصله ندارما ریام-
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 ...محل کارم-

 ه؟یدستت خال-

 !دو ساعت بعد، کال آفم یول......دستمه ریمرحوم ِ مشکوک به قتل ز هیاالن که -

 ادیاگه ب...با ترالن دیالبته شا...خونه ت امیسر م هیشب -

 خوبه؟ یشده؟ خانوم تهام یخبر-

 ...دمیم حیبرات توض...-

 ...نمتیب یباشه م-

 ...فردا صبح مرخص بود...را قطع کردم و به سمت اتاق توکا رفتم یگوش

******* 

 ترالن

 ...کردم یمانتوم خشک م یبار سوم بود که رطوبت کف دستم را با کناره ها نیا

 چته تو ؟ -

 !!بانمکش کرده بود یلیهم خ یتو دماغ یصدا

 ... یچیه-

سه طبقه ساخته  دیانه؟ شهر عوض نشده؟ اتوبان جدامنه و ام رونیچه خبر؟ ب-

داره؟ نقشه مون کوچکتر نشده؟  تیاضافه نکردن؟ مرزها امن ینشده؟ برج ُمرج

 ؟یبزرگتر چ

 یبم و تودماغ یصدا نیشده و ا یچیدماغ باند پ نیکن با ا یسع زمیتوکا عز-

 !!یکمتر حرف بزن
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لرزه؛ چه  یشهر داره مگوشه  کیدونست  یچه م....شهیمثل هم..بود فیک سرِ 

را چشم شدم تا  ریدونست کل مس یدونست گوشه دلم ولوله ست؛ چه م یم

 یرگهایمو یدونست حت یچه م...نمیخلوت امنمون بب نیمبادا حامد را در کم

 یساخته نشده اما هر چ یانیاتو چیدونست ه یچه م....چشمم هم نبض گرفتند

م  نهیقفسه س ونیطبقه م کیو  کجای دنهیراه ِ نشدن و نخواستن و نرس یراه ب

اون  ندهیو آ یذهنم خوشبخت یدونست که هنوز تک برج تو یجمع شدند؛ چه م

قلبم داره روز به روز کم جا تر و کوچکتر  عیدونست نقشه وس یچه م!! بود

 !تر شدند میو حج رت یدورم قو ۀشد دهیتن یدونست مرزها یچه م...شهیم

 چه خبر؟ یاز دوک-

 .دوباره لب طاقچه نگاهش نشست ذهنم

 ش؟یدیمگه امروز ند...بپرسم دیاز تو با-

 ...نجایا ومدهیاز وقت مالقات ، هنوز ن یول دمشید یدوبار یکیچرا -

 !!دماغ شکسته هیسراغ  ادیو دو بار ب ستیب یروز ستیکه ن کاریب-

 !بود بچه م لونیول و وِ ..زد یم کاریب یلیاتفاقا امروز خ-

 چطور؟-

 یعصب...آروم نداشت انگار..قرار بود یب ییجورا هی شمیکه اومد پ شیدو ساعت پ-

 ...بود ، خسته 

چهارچوب در  ونیفرح جون م زهیحرفش تموم نشده بود که قد و قامت ر هنوز

 قلبم سکوت ....شد دایهو
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بود  یحماقت بود اما ، ساده انگار!!...شد رهینشست و نگاهم فقط خ کاریب...کرد

 تونست  یزن م نیاما ا ، دیشا

و هفتش ، گردن  یس زیسا یپا دیشا!! کنه یتو سرنوشتم باز یپررنگ نقش

 !شکست  یآرزوهامو م

 ..زم؟یعز یخوب...سالم توکا جون-

به سمت توکا  کراستیبا من  ییارویاز رو لیم یبه من انداخت و ب یچشم گوشه

 !!عادت داشتم میشدنها دهیبه ند....رفت

 .....انیسالم خانوم ک-

 ...من و توکا همزمان بلند شد یصدا

 ....دیزحمت افتاد..سالم فرح جون -

 ...یریتازه گرفتم جون بگ وهیبرات م...ارمینذاشتند گل ب...زمیببخش عز-

 ....اما دست نگاهم هنوز معطل جواب سالمم بود....را به دستم داد وهیم پاکت

 ...ممنونم-

 رونیظرف شکالت را ب لیم یچپوندم و ب کوتاه کنار تخت خچالی ونیرا م پاکت

 ...دمیکش

 ... دییبفرما-

 )ندارم لیم:( نگاهم کنه، گفت نکهیا بدون
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کف دستم را با کناره مانتو خشک ...گذاشتم خچالی یرا رو ظرف

من و  نیدر کم یانگار هر لحظه کس...داشتم یهیقابل توج ریاضطراب غ....کردم

 ....بود میو آرزوها ندهیآ

 ده؟یچرا رنگت پر-

، چند  شیصدا یو ب رانهیغافلگ یکیگوشم و نزد رینفسش ز یهجوم گرما از

 ...دمیسانت اونطرف تر پر

 !!هومن-

!!! نیبار چشمان خسته اما طلبکارش را به نام کوچکش مز نیاول یبرا اریاخت یب

 .کردم

م تما یاینگاهش گو..تاب نداشت...دیتتو شده فرح جون باال پر یابرو یتا

 ...بود شینخواستنها

 ...رونیب یهمکارات گفتند رفت-

به  یتفاوت با انگشت اشاره اش فشار آروم یب کهیسمت توکا رفت و در حال به

به سمت مادر نگاه .....) شهیداره بهتر م:( داد، گفت یاطراف چشمش م یورمها

 دلم  یرفتم ول یداشتم م:( انداخت و در جوابش گفت یکوتاه

و !!) هیدنیهاش د یچشم انتظار....جوجه رو از دست بدم نیوقت مالقات ا ومدین

 .به توکا زد یچشمک

 ...با نمک...مهربون..خوشگل ...خانومه کهیت هیکجاش جوجه ست؟؟ ماشاال -

 !!!خاله جون دیشما لطف دار-
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 ؟؟؟؟؟؟!!!خاله جون..رمقم گرد شد یب یچشمها

 ..دیدوباره کناره مانتو به دادم رس...انداخت هینگاهم سا یرو یاخم ناخوداگاه

 حالت خوبه؟-

اما ...کردم یتنم حس م یش را رو برهیو...م بردم یرا به سمت گوش دستم

 ....کردم یبدنم را حس م گاهیلرزش گاه و ب یول...نبود  یخبر...اشتباه بود

 !با شمام خانوم مهندس-

 ...از لطفش باال اومد یبه سمت نگاه خال سرم

 بله؟-

 گفتم حالت خوبه؟-

 معلومه که خوبم-

تموم  یمعلومه که پِ ! ..روزانه ام خم شده ام یبار تک تک قصه ها ریکه ز معلومه

قرار شده  یب میتموم فرار ها یمعلومه که طِ !! رنگ شده ام مینداشته ها

 ...؟  یقرار من کجاست؟ کِ ....ام

چند ده  کینداره  یادریپس ا...یکه فردا صبح مرخص یدون یجوجه کوچولو م-

 ....رمیخواهرت رو قرض بگ یا قهیدق

مهرش قلب پرتپشم  یکه با نگاه ب یاز ترس شماتت مادر..اریاخت یب...ختیر دلم

 یوقت ختیدلم ر....که نگران شکار جگر گوشه اش بود یمادر...را نشونه گرفته بود

شد و بر فرق  یکیتوزانه مادر  نهیاز لطف پسر همزمان با نگاه ک ینگاه خال
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در جمع مادر ، پسر و خاله  یا بهیمن چه بودم؟؟ غر....پناهم نشست یچشمان ب

 !!دهیو خواهرزاده تازه به دور رس

 ...افتاد انیزده ام به غل خی، خون  دیچیگرمش که به دور مچم پ یانگشتها

 ...شما چند لحظه  ایب-

 ؟!!دیند دشمن ُکشش را یاخمها دهیکمان کش د؟؟یمادرش را ند نگاه

 ..همراه شدم...ومدیدر ن ییصدا...بود دهیصاف کردم اما تارو پودم بهم تن گلو

 ...دستم رها شد...اتاق را بست در

 نیبش-

 ....بود تیزیاتاق و....اطرافم نگاه کردم به

 :دیچیاتاق پ یخال یخراش خورده ام در فضا یصدا...زدم و تار گشوده شد زور

 شده؟ یچ-

 ....اونجا نیبش-

 نه؟؟یتخت معا یرو...دمیسمت اشاره شده چرخ به

 زدان؟یشکر  یکر شد-

 یاز غلط ها!!  یریالک غلط گ چیبدون ه...سرنوشتم بود  یِ خِط جوهر ینامهربون

 !!ام  یکتاب زندگ یپاک نشدن

 شده؟ یچ-

 .فاصله را با دو قدم پر کرد یکهایسرام

 .گرم از گوشت و استخون النه کرد یحجم ونیسردم م دست
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 .سمت تخت برده شدم و نشستم به

 چته امروز؟-

 !نه حال خودم را نه حال مرد مقابلم را دمیفهم ینم

 !....پرسند یسوالو م نیچرا همه هم-

 ....خهیدستات -

 .دمیکش رونیانگشتهاش ب ونیاز م یرا به آروم دستم

 ...خیداره وسط چله زمستون دستت  یخب مگه اشکال-

چرا با :( دست گرفت و با حرص گفت کی ونیخشونت دوباره هر دو دستم را م با

چرا قهر  ؟یروچک نکرد تیخونه؟ چرا شارژ گوش یرفت یراه افتاد ارویاون 

 ....) چرا..چرا  ؟یکرد

 ....بهشون برخورده بود حضرت آقا...پس دلش پر بود..اوه

 !تهاممثل دس...شدم خی

!! شده یمتالش میکه چند روزه زندگ دینیب ینم...بسه!! دیمنو سرزنش نکن نقدریا-

 !دیترش نکن نیسنگ گهید

اطراف  نیحامد ا:( دستهامو محکمتر فشرد و گفت...دیشن یمنو نم یصدا انگار

درصد  کیدختر ....آخه یبا چه فکر!...تیدرسته؟رنگت شده مثل م یدیترس...بود؟

 !! ) ارهیسرت ب ییبال یهم احتمال نداد

با عجله خواستم دستم را ...کردم یشدن دوباره کف دستهامو حس م مرطوب

 .رها کنم که مقاومت کرد
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 !دیدستمو ول کن شهیم-

 .چرخوند ، معذب شدم یصورتم م یکه رو یاز نگاه یچرا ول دمیفهم ینم

 !و تکون نخور نجایهم نیبش-

 !..یخشک شو لعنت.. دمیشلوارم کش یتند تند دستم را رو.را رها کرد دستم

 . که کنج اتاق بود رفت و دستگاه فشار را آورد یزیسمت م به

 ...بزن باال-

 ...دونم فشارم یخودم م.. ستین یاجیاحت دینیبب-

 ...خودم  ای!ویبزن باال اون کوفت-

 ...هم فشار دادم و اطاعت امر کردم یرا رو لبهام

 ....که حا یون افتضاحبا ا...پول آژانسو نتونستم بدم -

 ....کنم یرم حساب م یم!..حرف نزن!..سیه-

 ....امروز مرخص نیتوکا هم شهینم-

 ...سیه-

 .نگاهم کرد کالفه

 ...ساکت  قهیدو دق-

 .تکون دادم و دوباره شروع کرد یسر

 !!ُنه-
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و دو  دیبر سر شکمتون منت بذار...نه؟ ینهار نخورد:( داد و گفت رونیب ینفس

ترسه بهت  یآدم م! اسکلت  یشد...ها شهی، بد نم دیسه تالقمه توش بچپون

 !)دست بزنه

پرش کوتاه از تخت جدا بشم  کیو خواستم با  دمیکش نییرا پا نمیحرص آست با

 .دمیعقب تر کش یکه حت ستادیمقابلم ا یکه طور

 ...)خوام برم یم:(اعتراض گفتم با

 .روح منو نشونه گرفته بود یب یهنوز چشمها نزد اما اون نگاه نامروتش یحرف

 !!ها یتلخ نیهم..بود؟ نیمن هم سهم

 نیمن متوجه ا:( خشکم نشسته بود ، گفتم یموقع تنگ گلو یکه ب یبغض با

کنم  یاگه بابت تمام اتفاقات امروز ازتون عذرخواه!!..شمیطلبکار شما نم افهیق

اگه بگم به خاطرتمام  ه؟یترالن بدشانس غلط کرد کاف نیاگه بگم ا ه؟یکاف

عمر سپاسگزار ،  خرتا آ دیپدرم داشت یکه در حق من و خواهرم و حت ییکمکها

 ....)ه؟؟یشما هستم کاف فیو خوار و خف زی، کن ونیمد

 ....وحشت کردم...کرد ریلرزون و سردم را غافلگ یدستش لبها یگرما ناگهان

 چته تو؟..آروم-

با خشونت سرم را تکون دادم و او هم دستش ...صدام اوج گرفته بود اریاخت یب

 ....را شل کرد

 د؟؟یکن یم کاریچ-

 ...آروم..سیه-
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 !شده بودند یمقدار راه یب یقطره ها نیا یشکسته بود و ک یک بغضم

صورتم  یسیخ..دمیپر نییکف دست به عقب هلش دادم و همزمان از تخت پا با

به لطف :(رو به چشمان متعجب او گفتم یو با دلخور را با لبه شالم پاک کردم

وخواستم از اتاقش بزنم !) داغ داغم...محبت شما االن فشارم شونزده هفده ست

 .برگشتم...افتادم یمطلب ادیکه  رونیب

خوام مثل  ینم....خوام دور و بر توکا باشه ینم!....دیکن هیلطفا مادرتون رو توج-

 .........رهینشونه بگپسرش با نگاه نامهربونش منو 

 یآزارم م یتلخ نیا...از اون تلخ بود شتریهنوز متعجب بود اما ب نگاهش

 ..داد یاو آزارم م یمدتها بود که تلخ..داد

 ....میحق با مادرتونه بهتره هر چه زودتر نقل مکان کن...دیدون یم-

 .آزرده شدم شتریب...کش اومد یبا پوزخند لبش

 !...که برامون نقشه نکشند ییجا...گهید یجا کیبه  میریتوکا و هرمز خان م..من-

 ...دوباره شکست بغضم

سرزنشم  یِ نگاه طلبکار و تلخ مرتب پ نیکه ا ییجا:( ادامه دادم اریاخت یب

 !)نباشه

 ....)صبر کن :( گفت ییمحکم و رسا یکه با صدا دمیبه سمت در چرخ و

:( محکمتر و تلختر گفت نباریاقدم تند کردم که برم ؛ که ...خواستم صبر کنم ینم

 ..)تمام..رهینم ییجا یکس چیقبال هم گفتم ه...مامان تموم شده ست هیقض
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برخورد کردم و  یمرد دیدر را باز کردم و محکم به روپوش سف...ندادم یتیاهم

 لکردهیتحص:( با حرص سرم را باال گرفتم و گفتم...به عقب برگشت داده شدم

 )؟؟؟یبه در که چ یدیچسب!! مملکت

 !شرمنده خانوم-

نرم  افهیق یکرد ، حت ینم لیرا تحل زیچ چیحوصله بودم که نگاهم ه یب نقدریا

 !انیک نیآتش افهیو مهربون اون مرد و ق

 !!تمام قد ، چهار چوب در را پر کرده بود هنوز

 !کنم یخال گهید یکیرا سِر  زیخواست همه چ یدلم م یلیخ

 د؟ید یاجازه م-

 .در رفت و امد بود انیمن و ک نیمتوجه منظورم نشد چون نگاهش ب انگار

 ؟ دیداشت یامر-

 .اتاق را پر کرد یفضا انیدوستانه ک ریرسا و لحن غ یصدا

 انیدکتر ک یاز آشناها:( به من گفت انیتوجه به ک یرو لب نشوند و ب یلبخند

 )درسته؟ خواهر توکا خانوم؟ دیهست

ادبانه به نگاه  یمالحظه و ب یشناخت و من هنوز ب یمنو م نکهیاز ا یلحظه ا یبرا

 !مهربونش زل زده بودم ، شرمنده شدم

 ..با اجازه-

 :از کنارش بگذرم که دوباره منو مخاطب قرار داد خواستم

 ...خوشوقت شدم تونییاز آشنا یلیخ-
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 :سد کرد و دستش را به سمتم دراز کرد راهمو

 هومن جان کینزد یاز دوستها..!ستیاورولوژ...هستم ینواب ماین-

با اون ذهن آشفته و رو ح  یادا کرد که حت یجمله ش را با چنان تمسخر یانتها

خوش  یگره ابروهاش قفل و لبها...خسته ام ، نگاهم به سمت هومن برگشت

 ....شده بود دهیفرمش به داخل کش

دن به دا یاریدست  یبرا..بود یفرصت خوب.به سمت تازه وارد برگشتم دوباره

 .اما اهلش نبودم!! دشمن دشمنم

 ...با اجازه -

 !، سخت و محکم سرد

 ...درنگ از مقابلش گذشتم یو ب دیکش کنار

********** 

خشک و سر به فلک  یدرختها. نشستم مارستانیب یرونیب یفضا مکتین یرو

 نیدست هامو به طرف. بودند ستادهینداشتند و سر فراز ا یانی، شرم عر دهیکش

 یهنوز از برخورد گرما...قالب کردم یفلز مکتیسرد ن یها لهیباز کردم و دور م

گرم که دورش  تهنوز حافظه دستهام از خاطره اون خشون...تنش ، گرم بود

 یمنو م یدخترانه ها یفقط کم... یکاش فقط کم....بود ، درد داشت دهیچیپ

 !تند انگشتهاش چشیکرد از پ یو حذر م دید یم...دید

 . مینیآفریرا ب یباالتر از زندگ یزیچ میتوان ینم ما"

 . میزنند کوتاه کن یرا که خنجر م ییدست ها میتوان ینم
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 . میدهان ها را ببند میتوان ینم

 . میده رییرا تغ ریُو مس میبه عقب بگذار یقدم میتوان ینم

َدر  ییاش را جا یتالف میخور یُمشت که م میتوان ینم یاز ما آدم ها حت یبعض

 میکن

 . میخودش رفتار کن هِ یبا هرکس شب ای

 . میدوست داشته باش میتوان یتنها م ما

بزرگ مان پنهان  یکه در دردها یکوچک یها زهیبه انگ میعشق بورز میتوان یم

 .اند 

 . میکن یکه در سرمان هر روز دوره م ییرهایبه رنِگ تصو رنگ

 .که ما را زنده نگه داشته اند  ییرهایتصو نیرنگ ها، ا نیا

 را یکه خورده ا ییزخم ها یدر سکوتت، جا یتوان یکه م یکوچک یدهایام

 .." یمرهِم دوست داشتن ُو دوست داشته شدن ُپر کن با

 

 سردتون نشه؟-

 یارسال فرمان یمملکتم بود ، ب یکه ملکه ذهن دخترها یتیرسم آداب و ترب به

دخترانه  سیگشوده ام را جمع و حفاظ تند یاز جانب مغز، به سرعت دستها

 .کردم و جمع نشستم میها

 اجازه هست؟-
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 لیدل ۀآوار...محض و براق چشمانش گم بود یکیاون تار ونیهنوز م نگاهم

 !من یروبرو نجا،یاو؛ ا...بود

 .شدم دهیکش مکتیو به ناچار به لبه ن نشست

 !هوا سرد شده-

 !خیپر تار یها شهیلک نیاز ا ریفاصله بگ! سر اصل مطلب برو

 .دمیناخواسته شن...دیکرد یانگار با هم جر و بحث م-

 !!ناخواسته!..دیزدم که ند یپوزخند

 د؟یزن یها حرف نم بهیاصوال با غر ای دیشیبا مردها هم کالم نم-

 ییاز اون مردانه ها!...کالم جذاب بود کیدر ...دیو نگاهم به سمتش چرخ سرم

 .لبخند زدم لیدل یب....کرد یم داریاحساسات زنانه را هم ب نیتر فیکه ظر

 !شهیروشن م دیاز ام ییپس اگه سماجت کنم ، روزنه ها-

 یبرا یعال سیک کی...داشت یرسا و با اعتماد به نفس یصدا...هم لبخند زدم باز

 !مثل من یا دهیاغفال دختراِن ناز نکش

 دایخبر پ شناسند،یمه مدکترو ه یعمو..درسته؟ دیهومن هست یدختر عمو-

 .....بمب صدا کرد دنیکردن دخترهاش هم مثل ترک

 !!!عجب-

 ..ن؟یهم-

شده  دهیتراش یها ینقص یب یاز آنکه طالب حرف زدن باشم ، طلبه تماشا شتریب

 ...ش بودم
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اوقات سخت و تند و بد  شتریمرموز و ب یهومن آدم خاص و البته گاه-

 ...دیباهاش ارتباط برقرار کن دیاگه نتون دیحق دار...هیاخالق

جمله  کیگنجانده شده در  یانصاف یب نهمهیناخواسته طالب ا...جمع شد اخمهام

 !کوتاه نبودم

 ..چرخند یدور و برش نم ادیاز ترسشون ، ز مارستانیب ینصف بچه ها-

نگاه  مارستانیب یشد و رو برگردوندم و به سمت پنجره ها ریس نگاهم

نگاهم دونه به ....خواست یرا م نیریش ۀتجرب کی یتازگروحم طراوت و ...کردم

سرم به  دینا ام....ما نبود رهیخ یچشم چیه...ها نشست شهیدونه به کنکاش ش

 .افتاد نییپا

 ...بودم دهیمثل شما ند یتا حاال دختر! دیکم حرف یلیخ-

 

ساخته و منتشر  )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

 شده است

 

 ...رفتمیسرم را باالتر گرفتم و نگاهش را پذ...خم شد تا نگاهم را شکار کنه یکم

و ...دیکامال مشخصه خواهر نحالیبا ا....با خواهرتون متفاوته یلیچهره تون خ-

برعکس خودتون که آدمو تشنه چهار ...دیدار یزبون نیشر یلیالبته خواهر خ

 دیدار یکلمه حرف نگه م
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 یخواهرم م یبه همراه دیکه با یزمان...کردم یم کاریچ نجایمن ا!!..خواهرم

از خاله گفتن ...انگار از توکا دلخور بودم...خواهرم...دمنشسته بو نجایگذروندم ا

 ری، تحق دنیکه خواهرش را با ند یباز نشون دادن به زن یاز رو ایهاش 

جمع سه نفره خانواده حال و  ازبه دور ...باشم نجایبذار ه....دلخور بودم....کرد

 یریجبهه گ نهمهیا!!!...انیو احتماال توکا ک انی، هومن م انیفرح ک...انیک ندهیآ

!!! که ته دلش همراه هومن بود، همراه فرح بود ییتوکا یبود؟؟ برا یچ یبرا

 ؟؟!!کاسه داغ تر از آش بودم

پنج سال !! کرد یبه طور قطع متفاوت فکر م گهیتوکا بچه بود، پنج سال د اما

 ....نه...نه....کرد یقطعا به خاطر سکوتم بازخواستم م گهید

 !کنه یم شتریرا ب تتونیچقدر جذاب تونییاعتنا یسکوت و ب نیا دیدونست یم-

از تمام عاشقانه ها  یاالن که خال نیدرست هم..االن نیهم...زده شد یینها ضربه

لحظه که هنوز  نیهم!!!...ام بودم ، وقت اغفال شدنم بود یجوون یو ترانه ها

، روح  میشدنها دهیهومن و ند یها یحامد و تلخ یرهایخاطره دردناک تحق

 !!کرده بود ، وقت اغفال شدنم بود ریآزرده م را زنج

 یفانتز...حلقه ش نشست یانگشت ب ینگاه مشتاقش گذشت و رو یاز رو نگاهم

 !من ۀدل خست یبود برا یجالب

 بود تخصصتون؟ یچ دیگفت-

 .تمام چهره اش را روشن کرد یلبخند

 ..ستیاورولوژ-
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. 

 ...در چنته نداشتم یزی، چ نیاز ا ریغ یعنی...تکون دادم یسر

 م؟یبا هم آشنا بش شتریامکانش هست ب یجسارته ول-

 ...کردم یط یالیخ یبود اما ب یزود هنگام درخواست

 ...پر معنا زدم یشدم و لبخند بلند

 .خوشحال شدم تونییاز آشنا-

 !نرفتن یبرداشتم اما ، به کند یبرگردوندم و قدم رو

 .دم شدانتظارم بلند شد و کنارم هم ق مطابق

 ...دیریاگه تماس بگ دیگذار یمنت م...منه تیزیکارت و نیا-

 .گذاشتم بمیج یتفاوت گرفتم و تو یب

 !با وقار و متانت شما به تور آدم بخوره یخانوم ادیم شیکم پ-

 ! البته فتم؛یکه به تور ب ستمیو کبوتر ن یماه-

 !داره یدلم اقرار کردم تظاهر به خر شدن هم عالم تو

رفت و امد  یادیز یدروغ نگم با دخترها....قصد جسارت نداشتم دیدار اریاخت-

 یشما جنستون از اون جنس ها..خب یداشتم اکثرا همکار بودند ول

 ...ابینا..خاصه

اما ...ذوق زده شد و لبخند زد کجایقلنبه و  فیتعر نهمهیم ، از ا دهید یتلخ دلِ 

 ...تفاوت بود ینگاه َسرم هنوز ب

 ...ممنونم-
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 ؟یراست هیرتون چکا-

 ...کنم یم سیتدر یخوندم ول یفن-

 ...به به-

اونقدرها هم که شما  انیدکتر ک:( و گفتم ستادمی، ا میدیکه رس یدر ورود به

 !)ستی، بداخالق ن دیگفت

اگه ...حرفم کردم ، قدم تند کردم و ازش فاصله گرفتم یکه چاشن یبا لبخند و

 ...کرد ینم میگفتم وجدانم تا صبح رها یجمله را نم نیا

م ضرب گرفته  نهینا آشنا قفسه س یجانیاز شدت ه دمیکنار آسانسور رس یوقت

 ...بود

 گفت؟ یم یچ-

 .دوخته شد انیاز مهر ک یبا تعجب به چشمان خال نگاهم

 د؟یکن یم کاریچ نجایا ؟شمایک-

 داشت؟ کارتیگفتم چ..کنم یم بتیفکر کن دارم تعق-

 ؟یمنم گفتم ک-

 !وودیبال شهیهمون هنرپ-

 ؟یدکتر نواب-

 ..داشت؟ کارتیچ-

با من  شتریب شهیگفت خوشحال م...رو بهم داد تشیزیکارت و:( گفتم صادقانه

 )آشنا بشه
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کرد و نه  ینه تلخ!! شد یبه جا تلخ م کباریکاش ....باال انداخت ییتفاوت ابرو یب

 !زد یحرف

وقت مالقات رو به اتمام بود و همه در رفت و ..شلوغ بود ...میآسانسور شد سوار

 !انگار همه پر بودند از نگفتن یول! بود  بیعج...اما در سکوت...امد بودند

به  لیم یب نقدریقدم نبود اما ا ستیاز ب شتریآسانسور تا اتاق توکا ب فاصله

قدم هم ، پر تونستم اون فاصله را با چهل  یبودم که م انیبا فرح ک ییارویرو

 !کنم

 کامروا ریام...ریرم خونه ام یوقت مالقات که تموم بشه م-

نگاهش مثل اکثر اوقات . افتاده را جبران کردم و برگشتم شیقدم پ.ستادیا

 ...ناخوانا بود

 ...باشه یگوش خوب ریام دیفکر کردم شا...خوام یادعا م یب یگوش شنوا هی-

 یب حاتیتوض نیا دنیفهم یکه از شدت کلنجار برا ییابروها هیسا ریز چشمام

 .شد رهی، گره خورده بود، به صورت هم صحبتم خ لیدل

 ...خونه امیم رید...میخونه پدر رمیآخر شب هم م-

داده بود که  حیآمد و شدش توض یبرا یکِ !! داشت؟ یحرفها به من چه ربط نیا

 !!بار دوم باشه و تعجب نکنم نیا

و با  دیموهاش کش ونیانگشتهاشو م عیحوصله و سر یه شد؟ بکالف ایبود  کالفه

اوهوم بگو ، بفهمم  هیحداقل :(ش، گفت یکیاحتماال ژنت یِ همون ژست طلبکار

 !)یشنویصدامو م یدار
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 اومده؟ شیپ یمشکل-

 !ینه خدا رو شکر هنوز زبون دار-

 د؟یزن یحرفها رو به من م نیا دیشده که دار یچ-

 ...دلم خواست ینطوریهم....دونم ینم-

هست  یپس حتما مشکل...دلتون خواست؟:( باال انداختم و گفتم یتعجب یابرو

دکتر  ینه گوش شنوا دیبا من حلش کن دید یم حیمشکل که ترج هی...

 )درسته؟!....مشکل که قطعا هم راجع به من ، توکا و خواسته مادرتونه هی!...کامروا

 !بلیزدم وسط س میمطمئن شدم مستق کهیطور.برق زد چشمهاش

خونه  ایهمراه من ب:( بودم ، گفت دهیکه تاحاال ازش شن ییصدا نیتر میمال با

ست فراموش کن و با من  نهیکدورت و اخم و قهر و ک یدو ساعت هر چ! دکتر

 )؟یایم...دارم اجیاحت نتیزبیبه اون کله کوچولو و اون ذهن ت...باش

شد منو  یمگه م!! قبول نکنمو من  یبکن یدرخواست یلحن نیشد با چن یم مگه

 !! و من پِست بزنم ینیبب

 طرف بگذرم؟؟  یو من ب یشکن لحظه تلخ من باش سنت

 ...باشه-

 !!نزد یتشکر هم لبخند یبرا یتکون داد و حت یسر

 ...اوه ه ه !..رفته بود انیفرح ک...دمیکش یاز دور سرک. میسمت اتاق رفت به

********* 

 قطع رابطه با من ایتوکا و  ایمامانم منو تحت فشار گذاشته که -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٣٥٣ 

 نیکه لب پنجره ماش یشدم که از افکار خوش ریصراحت جمله ش چنان غافلگ از

اتاقک  یمکعب یو به فضا رونیکردم ، به ب یمردم تجربه م یتکاپو یبا تماشا

 .پرت شدم نشیماش

 !!؟یچ-

 ؟یجب کردچرا تع!! که به تو گفته ییهمون حرفها-

 !حاضره پسرش را کنار بگذاره؟ یراحت نیبه هم-

 ...گذره یراحت هم از حرفهاش نم یول...ستیراحت که ن-

 خب؟-

 ؟یخب چ-

 ...دمیسمتش چرخ به

شما ....راه حل ساده داره هیموضوع مسخره فقط  نیا انیدکتر ک دینیبب-

 میریو م میکن یما سه نفر زحمتو کم م ای تونیخونه پدر دیبر یرو م فتونیتشر

 !نیهم! چهارتا خونه اونورتر

 ...محاله از عمو هرمز بگذرم یول ستین یقصدم لجباز-

 !گفت چرا یبه عموتون سر بزن ، اگه کس ایدفعه ب یس یآقا شما هر روز، روز-

 !ترالن ستیمسئله سر زدن ن-

 د؟یایجور کوتاه نم چیکه شما ه هیچ هیپس قض-

که دور هم جمع کردم هم، از هم بپاشه بازم  یکیخونواده کوچ نیاگه ا یحت-

 ...کنه یمامانم توکا رو ول نم
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 یمسائل پافشار یرو بعض لیدل یهر دو ب!..دیبیعج یلیشما مادر و پسر خ-

 ! دیدار

 یدون یمسائل هست که نم یبعض-

 !بدونم دیاگه امکان داره بگ-

من و تخصصم به درد !..هیاصرار حرفه ا هیعمو  شیموندن پ یعلت اصرار من برا-

 ....شب نصفه شب...میخور یعمو م

دونستم  یم دیبا نهایاز ا شتریپ یلیکه خ یزیچ ه،یبپرسم تخصصتون چ خواستم

اصرار مامان هم ، کامال زنانه ست با همون سماجت و با همون :( ، که ادامه داد

 !)روشن پسرش ندهیو به بهانه آ یکدندگی

 نه؟یفقط هم دیمطمئن-

 ....کنه یتو گذشته من هست که مادرم رو نگران م یزیچ-

 ؟یچ-

بهتر  ریام دیشا!...شو ادهیپ:( و آروم گفت دیبه سمتم چرخ. دیرا کش یدست ترمز

 !)کنه فیاز من بتونه برات تعر

داخل جمجمه ام ،  یها یها و بلند یمغزم ، تمام پست یارهایتک ش تک

چرا  ادیزنده روحم فر یکرده بودند و سلولها اریعالمت سوال اخت هیشب یلیشما

 !!دادند یسر م

***** 

 هومن
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زده  رونیاز اتاق ب ونیقبلش با چشم گر قهیچند دق نیهم..گذشت یم راحت

خارج شد از جلد ...ام کرد یمردونه نگاهم کرد و مردونه همراه...اما گذشت...بود

کرد، کش  یهمه ابراز احساسات را کوتاه م...کرد یکوتاه م..ناز و کرشمه و قهر

 ....لحاظ با همه فرق داشت نیاز ا...داد  ینم

 یصادقانه ماجرا...نبود بیاهل فر..نبود اسیس..هم صادق بود یاوج ناراحت در

 ...تلخ گذرونده در اتاقم یاعتنا به لحظه ها یب...را گفت ینواب

 ...هومنم...سالم خاتون-

 ...دیخوش اومد-

 !!دیند فونیترالن را از پشت آ مطمئنم

 شتریش ب رهیاز نگاه خ..باز شد و تمام مدت ترالن متفکرانه به من زل زده بود در

 !خرسند یحت ایمتعجب بودم تا معذب و 

 شده؟ یچ-

نکنه قراره هر ....هست از خودتون بشنوم یدهم هر خبر یم حیترج...ساده ست-

با هم ...رو از زبون دکتر کامروا بشنوم؟؟ یزیخبر تکون دهنده و خانمان برانگ

 !!دیجا سکته م بد نیکه هم دیقرار گذاشت

خوش  یخم شدم و مقابل چشمها یکم.  ستادمیرا به داخل فشار دادم ، ا در

:( گرفت ، گفتم یش را از من برنم رهیهم نگاه خ یبه پلک زدن یرنگش که حت

آشفته ست تمرکز  یلیهنم خبعالوه ذ...نبودم چوقتیه...ستمین یخوب یمن راو

 ...)ندارم
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خود کرده :( تعارف گفت ینازک کرد و ب یتمام هم جنسهاش ، گوشه چشم مثل

به  یقدم.....) کشم یجورش هم خودم م..امیخودم قبول کردم ب...ستین ریرا تدب

حرفها و  نیهمه ا یوقت:( با حرص گفت نباریداخل برداشت اما دوباره برگشت و ا

تموم بشه ، با شما  میخراب کن زندگ هیذهن ُپر کن و روح یستانهانگفته ها و دا

 یحساب م هی، حتما تسو دیکه برام رقم زد یتلخ یبه خاطر تک تک لحظه ها

 .و با عجله به سمت آسانسور رفت!) زیعززز انیدکتر ک...کنم

جنس مونث  کیفقط !! یریو نفس گ یچه جمله طوالن!...یچه دل ِ خون...اووف

جمله جا  کینفس تو  کیکلمه نامتعارف را پشت سر هم و  نهمهیتونست ا یم

 !!...بده

قبل، حاال از نگاه کردن به من  قیبرعکس دقا...تکون دادم و به سمتش رفتم یسر

 ...کرد یحذر م

 :که تمام طول راه ذهنم را مشغول کرده بود ، به لب آوردم یمقدمه سوال یب

 ؟یزنگ بزن یبه نواب یخوا یم-

 ِف یاخم ظر... نداشت ادیرا هم به  یاسم نواب ینگاهم کرد که انگار حت یطور

 .. در حال جستجوست قایگفت که عم یصورتش م یرو

 ..بعد یبمونه برا....هنوز راجع بهش فکر نکردم-

 ....به شما چه ایچطور مگه؟ : دیپرس یم یمعطل یبود ب یا گهیدختر د هر

 نیمحتواتر یو ب نیارزش تر یب ایحوصله از کش دادن مسائل بود  یب ای یول

 !بود دهیرا شن شیسوال زندگ
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 ستین یمرد روراست-

 .اکتفا کرد یآسانسور شد و به تکان دادن سر سوار

زل زدم که به شدت  یبه دختر نهیدست به س.دادم هیآسانسور تک ییطال وارهید به

 !رهیبگ دیمن را ند رهیکرد نگاه خ یتقال م

 ؟یکن یموهاتو رنگ م-

سر  رونیکه به ب یلخت یشالش رفت و تارها ریسرعت و با تعجب دستش به ز به

 .کرد تیخورده بودند را به داخل هدا

مثل اون ، لذت  یریدختر سرسخت و نفوذناپذ یدخترانه ها یگذاشتن رو دست

 . بخش بود

 .نظر داشتم  ریتمام حرکاتش را ز یبدجنس با

 ) کنم؟ یفکر م یدارم به چ دیدون یم:( گفت تیسر بلند کرد و با جد سرانجام

 !سخت و ُبرنده...تا ته دلم راه باز کرد نگاهش

 ؟یبه چ-

 ییدلجو یبرا یکرده ، راه خوب تتونیقبلم اذ قهیچند دق دیاگه واقعا تهد نکهیبه ا-

 یمن ابزار ینازک و کلفت شدن ابرو ایمن  یرنگ شدن مو! ..دینکرد دایاز من پ

 !!جناب دکتر ستیرفع کردن کدورتها ن یبرا

 !تا سر حد امکان باال رفته بود ابروهام
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 زهایچ یلیاز شما ممنونم همونطور که شما به خاطر خ زهایچ یلیبه خاطر خ-

مالحظه تون پشت تلفن و تو  یرفتار ب نشیآخر...دیکن یاز من عذرخواه دیبا

 ....مارستانیب

 یصادقانه و ب شیکه از نما یریوضوح تصو نهمهیو ا تیشفاف نهمهیاز ا هنوز

به سمتم  یبودم که قدم رتی، در ح دمید یدختر ساده اما جسورم کی هیحاش

 دیخالقانه تون با یدر جواب عذرخواه:(ادامه داد یکتریبرداشت و از فاصله نزد

و اگه ....رو قبول کردم تونیعذرخواه یعنی نیا...موهامو رنگ نکردم ر،یبگم ؛ خ

لبخند مقتدرانه ...) رو قبول نکرده بودم ونیعذرخواه یعنیگفتم به شما چه ،  یم

بسته بشه ،در  رتمیدهان ح نکهیاولش برگشت اما قبل از ا یزد و دوباره به جا یا

کش دار ، مقابلمون در آستانه درب خونه  یآسانسور باز شد و خاتون با لبخند

 .ظاهر شد قبالموناست ی، برا ریام

دونستم شما هم  ینم..دیخوش اومد یلیخ!..خانوم مهندس...به به...سالم-

 ....اومده یک نیبب ایجان ب لیسه....دیهست

کنجکاوش و  یچشمها..بود از حضور همزمان ما کنار هم تعجب کرده بود معلوم

 اش ، به  یافکار دم دست

!! معذب شدهحس کردم ترالن  کهیانداخت ، طور هینگاهش سا یرو سرعت

شفافش ،  تینها یکوبنده و ب یکه کم مونده بود با حرفها یترالن؛ همون دختر

 !!خلع سالحم بکنه یاتاقک سه متر کیتو 

********* 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٣٥٩ 

 ....تو کتابخونه میبر دیلیاگه ما-

 یعنی...اونجا نه..نه:(جمله ش را کامل نکرده بود که ترالن با عجله گفت هنوز

 ....)جا بهتره نیهم

به  ینگاه مین..مقابلش برداشت  زیم یخم شد و فنجون قهوه ش را از رو ریام

قصدم آزارتون ....بابت اون شب متاسفم:( من انداخت و بعد رو به ترالن گفت

 ....)نبود

 دایاز تمام وجناتش هو یقرار یاضطراب و ب...دیبه سمت ترالن چرخ نگاهم

دستش  یخورده تو میبود که ن یبود و به ظاهر مشغول فنجون نییسرش پا...بود

 .داد یتکون م

 !باکس کسیا کمی یایعمو جون م-

 .زدم  یلبخند. ، هر سه نفرمون را تکون داد لیسه یپر انرژ یصدا

 !یزیچ یتولوپ یِاهن هی! عمو لیسه یسکته مون داد-

برم سراغ اون  دیدوباره با گهیساعت د کی...وقت استراحتمه...گهید دیایعمو ب-

 !جق وجقا یدرسها

 ..درهم بود...انداختم ریبه چهره متفکر ام ینگاه

اجق وجق معاف کن بذار  یدرسها نیبچه رو از خوندن ا نیجون قربونت ا ریام-

 !نکرده فردا مثل ما بشه ینکنه خدا... رهیکم جون بگ هی

 ..قربون دهنت منم...آره عمو -
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همون نگاه کار خودش ..شده بود رهیخ لیناخواسته به سه یترالن با لبخند نگاه

معلم سابقش ، ساکت شد و با  شیمعذب از ادامه حرفش پ لیرا کرد و سه

 :ادامه داد یشتریمالحظه ب

 ...خوام دکتر مهندس بشم ینم...و شعرم یقیآخه من عاشق موس-

 ..نهیما بش شیجان برو سراغ سازت پس ، بذار عمو هم پ لیسه-

 .ودهم کارساز نب ریمحکم ام یصدا

و چهار ساعت ساز  ستیب نکهیام نه ا یقیبابا حاال من گفتم عاشق موس یا-

 ...دستم باشه

به اصرار من و خودش  یاز وقت یعنی..به گذشته بلبل زبونتر شده بود نسبت

جسورتر و  یلیکنه ، خ یراض یقیرفتن به کالس موس یتونست پدرش را برا

 ...در اومده بود یریسکوت و گوشه گاز اون حالت انزوا و ...تر شده بود یاجتماع

 ...امیمنم م گهید قهیچند دق...برو عمو جون-

 .شد یراه زونیتکون داد و با لب و لوچه آو یسر یتینارضا با

 یعنی...من و هومنه یمنظورم دوست...خوام یپوزش م هایکار یبابت تمام مخف-

به مرور به خاطر حرفه ،  یول..شدم کیکارمون به شما نزد شبردیبه خاطر پ لیاوا

 ...دیخواستم که همراهمون باش لیسه ازین نیمنش وتخصصتون و همچن

مطمئن  یگفتن نداشته باشه ول یبرا یبود حرف دیبع...سکوت کرده بود ترالن

تمام اونروزها و حس رودست خوردن ، تمام ذهنش را پر کرده و  یاداوریبودم 

 .کلمات نگذاشته دمانیچ یبرا ییجا
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تونم  یم کهییاونجا تنها جا یول.. دیاز اون کتابخونه ندار یخاطره خوش دونمیم-

 یاجازه م....، بازگو کنم رونینگفته رو با آرامش از جهت درز نکردن به ب یحرفها

 د؟ید

 ریبه کمکش رفتم و رو به ام.، ترالن را جمع تر کرد نشینگاه سنگ ریشد و ز بلند

 :گفتم

 ....میایما م..شما برو -

 ...از سر اجبار زد یلبخند

 ..رو ببره اونجا ییرایگم خاتون بساط پذ یم-

به محض دور شدنش ، . که به من انداخت از ما فاصله گرفت یدار یبا نگاه معن و

 یم یچه غلط نجایمن ا:( گفت یریز یترالن بلند شد و با حرص وبا صدا

شما دو تا دوست !!!!...!!داره یباشه به من چه ربط یاصال هر چ...ه؟یچ هیقض..کنم؟

 کارهیوسط چ نیمن ا!..گهید یو هزار تا دوتا قیشف قیو دو تا رف یجون جون

 !)خونه پا گذاشتم نیدونم چرا قبول کردم و دوباره تو ا یام؟اصال نم

 .شدم بلند

 ...آروم باش ترالن-

 تونم ینم-

 ..شدم تا آرومش کنم  ینرم م دیبا

 ...ساعت کیفقط -
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مِن ..مِن ساده.... بکاریدوتا آدم فر..خونه نیا.. نجایا..ادیدم مداره از خودم ب-

 ...زودباور

 .کرده بودم به سرعت گر گرفتم دایپ تیطرز تفکرش حساس نیا به

 .سمتش رفتم و با خشونت بازوش را به دست گرفتم به

و به  یکن یذهنت جابجا م یو مزخرف را تو یمیقد یفکرها نیبار آخرت باشه ا-

 !یاریزبون م

 .از خشم اون بود تریمن قو یدستش را تکون داد تا رها بشه اما چنگالها ظیغ با

 ..ول کن...یزن یشما هم بار آخرت باشه به من دست م-

 یزیبود که کم مونده بود صداش را بلند کنه ، از ترس آبرور ختهیبهم ر نقدریا

ا تمسخر کردن حرصم ب یخال یو خاتون بازوش را رها کردم و برا لیسه یجلو

 یچشم بهت دست نم! یدار یهم تن و بدن آس یلینه حاال خ:( لب گفتم ریز

 !)خانوم یزنم بارب

گند ..اووف...شدم مونیجمله ، از گفته خودم پش نیشدن ا یمحض جار به

 ..گند پشت گند...زدم

شدم و مچاله  یبود که مثل بادکنک از باد خشم خال یم به قدر یمونیپش شدت

 ...شدم رهیخ میدختر روبرو نیبه صورت متعجب و چشمان غمگ

 یرا بدون هوو ییها چیعادت کرده بودم جواب ه..بود یعادت بد! به من لعنت

  نیاونم به بدتر....نگذارم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٣٦٣ 

 مینبود که مستق یدونم بار چندم بود اما مطمئن بودم که بار اول ینم!...شکلش

 . ه بودمرا نشونه گرفت شیداشته ها

مثل . کردم ینم دایکه زده بودم پ یجبران حرف یبرا یکلمه و جمله ا چیه

 .اش بودم یشطرنج باز ، منتظر حرکت بعد فیحر

 یم...من...من :( ممکن گفت یصدا نیکه مردد از گفتن بود و با آرومتر ییلبها با

 ....)نبود نیاما واقعا قصدم ا...کردم تونیدونم عصبان

چنان از !!! دادم ینم فمیبود که امکانش را به حر ینها حرکتت!!!! یعذرخواه

چوب جادو تا با  کیخواست و  یچاه فاضالب م کیخودم متنفر شدم که دلم 

 !!!بشم ستیشکل ممکن به درون چاه فرو برم و ن نیکوچکتر

خشک شده بود که مِن بلبل زبون ِ پر مدعا ، با فک قفل شده  یگلوم به قدر آب

 .و مستاصلش زل زده بودم یبه نگاه فرار

 !دکتر تو کتابخونه منتظرتونند یآقا-

 یلبم باز نشد اما با حرکت سر تشکر....را شکست نمونیخاتون جو سنگ یصدا

 شد یکردم و خاتون راه

. 

 میبر-

 ....دنبالش روونه شدم. به سمت کتابخونه قدم برداشت لیم یو ب آروم

 یتک مبل داخل کتابخونه و من رو ی، ترالن رو رشیتحر زیپشت م ریام

 ...میکنار مبل ، جا گرفت هیچهارپا
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پرونده ش باز بشه و به ناعادالنه  گهید کباریرا داشتم که قراره  یمجرم حس

 شکل ممکن قضاوت  نیتر

گره اخمهام  دیگرفتم ، با یاسترس م دیکرد ، با یم خیدست و پاهام  دیبا...بشه

انگشتهامو  دیگرفتم ، با یم نگیر نیزم یاهام روبا پ دینشست، با یَتنگ ِ هم م

 گهید...اما...کردم یدستهام کند م یخون را تو انیدادم و جر یهم گره م یتو

مهم ..آدمها برام مهم نبود اوتقض گهید...نبودم کسالهی ستیب ستیاون پسر ب

اومده ...سخت جمع کرده بودم ۀتجرب نیا ۀکه از صدق یخودم بودم وکوله بار

خودم ...گذشته م را شخم بزنم گهید کباریدوستم  نیبودم تا از زبون محرم تر

 یدرون یندا کیدونستن ترالن ، مثل  یاما اصرارم برا...توان انجامش را نداشتم

 یخوا یچرا مهمه؟ م..برات مهمه بدونه؟: (داد یم النمغزم جو یمدام رو

 ایگذره  یاز کنارت م یبدون یخوا یراحت بشه؟ م یراحت بشه؟ از چ التیخ

چرا ..؟یخواه یرا م تشیحما یچ یبرا..کنه؟ یم تتیو حما ستهیا یم

 دهیبخش یو مطمئن بش یتو چشماش نگاه کن گهید کباری یخوا یم..ر؟یام

 ....)؟هان؟یشد

و  نهیداده بودم و دست به س هیمبل تک یو چرم میبلند را به بدنه حج هیپا چهار

گوشه چشمم به ......آروم بدنم را به سمت دسته مبل خم کرده و لم داده بودم

را گرو بگذارم و کنترل نکرده  میحرفه ا یتونستم آبرو یم...بود شیمهتاب مرخین

به  دمیبه سمتش کش شتریخودم را ب!..شش بود یبگم فشارش حداکثر ده رو

تامل ،  یحاصل بشه؛ اما ب یو بادکرده مبل ، محال بود تماس میواسطه دسته حج
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 نیدر عذابه اما هم یکیننزدیبه ا یکه از حضور دمیفهم یم...جمع تر نشست

 خی یروحش بپاشه و دستها یرنگ به صورت ب یتونست کم یم یلیعذاب تحم

 .، گرم تر کنه داد یپاهاش فشار م یرا که رو یزده ا

ساعت  کی نیکنم تا هم یرا باز یراو کیوسط نقش  نیدونستم قراره ا ینم -

سخته آدم گذشته را دوباره کنکاش  یکم...گرفت یکه هومن تماس مجدد شیپ

 ...و رو کنه  ریکنه و دوباره ز

 :دیحرفش پر ونیم یفیضع یصدا با

را بشنوم که  ییزهایقراره چ یچ یداستانم؟ برا نیا یمن کجا دیاول به من بگ-

 ...البته احتماال..نداره یبه من ربط

نگاهش کنم ، خونسرد  نکهیم را به بدنه مبل داده بودم بدون ا هیکه تک طورهمون

در  یبلندتر یبعد با صدا...) که یمشکل من ومادرم هست انیدر جر:(گفتم

 نیا لیدل گهیکباردی دیبذار:( دادم اضافه کردم یرا مخاطب قرار م ریام کهیحال

 ایشرط گذاشته که  برامجان مادرم تا آخر امشب  ریام...را بگم ییگردهما

 دیبا ایکنم  یخانوم اقدام م نیازدواج با خواهر ا یکنم و برا یحرفش را قبول م

 ...)فهمم یرا م شیدل نگرون یدونم ول یمنِطقه؛ م یب...را بزنم یمادر پسر دیق

 !هستند یاندازه جد نیتا ا انیدونستم خانوم ک ینم..عجب-

بار اولش ..ستهیا یمنطق م یب یحرفهاش محکم و حت یپا شهیمادر من هم-

خونواده تن به خواسته  یتمام اعضا شیهم به خاطر وجودوجود شهیو هم ستین

نبودند اما  یاولراض نیو نسر نینگ...نمونه ش ازدواج خواهرام...هاش دادند
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 یراض مخدارو شکر االن..کرد روزیمادرم و منطقش اونو پ یمادرانه ها

لحاظ دستشو  نیاز ا...به فکر سود و منفعت ماست شهیکه هم نهیمنظورمه ا..اند

نمونه هم از  نیا...میممکنه بر خالف تصورش ضررهم بکن یگاه یبوسم ول یم

 ...همون نمونه هاست

 تیدرک و شعور از وضع یبرادر من تو خودت به اندازه کاف..هومن جان..خب-

 یول...بل قبولهقا ریو غ یکامال احساسات میتصم نیو پر واضحه که ا یموجود دار

 ...یمادرتو برنجون یدم که نخواه یبهت حق م

 .بود یاخم آلود و جد مرخشین...دمیسمت ترالن چرخ به

 .دادم هیبرگشتم و به حالت قبل تک ریبه سمت ام دوباره

 نیهم..کنم دایموضوع پ نیا یراه حل خوب برا هیتا به کمک شما  نجایاومدم ا-

بعد به ...) دیببخش یلیخ:( گفت یمعترض افهیو با ق دیترالن به سمتم چرخ نباریا

 دیبازم ببخش:( از ما دو نفر دلخوره اضافه کرد نکههنوزیو به نشونه ا ریاز ام دیتقل

راه ...داره نه به خواهرم یمشکل شماست نه به من ربط نیا!! برادر من  ی، ول

شب و نصفه داره  کهیراحت باشه اون التونیخ...نهیاز طرف یکیحلش هم رفتن 

ره  یم ادتونی یشما دکترا گاه!.. دیستیکنه شما ن یشب ازپدر من مخافظت م

رو  ریگره کرده به سمت ام یبعد با همون اخمها!!...) نه خود خدا دییکه بنده خدا

 .کرد

به اصطالح همنوع  یها یباز یمنو قاط گهید کباریزحمت  یب! آقا نیبرادر ا-

 همون ...دیخواهانه تون نکن
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انصاف  یب...هیرفتم برام کاف شیاتاق پ نیشدن تو ا یکه تا سر حد متالش کباری

خوام گذشته  ینه م...نمیب ینم یاما االن اجبار...دیدونم ناچار بود یم.. ستمین

 یبرادِر با درک و فهمتونچه مشکل نیتون را کنکاش کنم نه اصال برام مهمه ا

 ...ادیبا مشکلش کنار ب یداره و قراره چه جور

 یسخنران نکهیبا ا..و جذاب بود یدختر چند ُبعد کیاز  یدختر نمونه کامل نیا

 نیصداقت و به ا نیبه ا یهم صحبت نکهیداشت اما ته دلم از ا یتلخ و جسورانه ا

من ،  ۀمهم نبود که بر خالف خواست..کردم یداشتم ، احساس غرور م یسادگ

راحت هر دو نفرمون را با کلمات  یلینبود ، مهم نبود که خ یحاضر به همفکر

 یبا فشار ده رو یبود که حت نیمهم ا...، به تمسخر گرفت شیمرتب شده و به جا

ساده به زبون  یتکلف تمام احساسش را در قالب کلمات یتونست ب یشش هم م

 !!دهیمِن هفت رنگ د یبود برا یصفت ارزشمند نیو ا...تونست یم...ارهیب

ممکنه هومن به  دیاگه بدون یحت:( گفت تیشت و با جدنگذا بشینص یب ریام اما

 ...) کنه یازدواج راض نیخواسته مادرش عمل کنه وخواهرتون را به ا

 )بشه یعمرا اگه توکا راض:( گفت یکرد و با لجباز ییکودکانه ش را رونما ُبعد

و  پیخوش ت دیاگه بگ هیانصاف یب...هیعال سیک کیاما هومن از نظر دخترها -

 !بر علته دیخوب هم که مز یاجتماع تیموقع!..ستینجذاب 

 ...بود انگرشیحاال نوبت بعد زنانه و روح عص..گرفته بود  گارد

 ....ستین یهم آش دهن سوز یلیخ..اوه-
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انصاف از  تیرعا نیکنه که در ح یکردم با تمام وجودش داره تالش م حس

 .رها بشه ریو نفوذ افکار ام زیکمند نگاه ت

 نیکه در مقابل ا یماتیکه نه ؛ قطعا تصم دیشا... دیشا..دختر بچه ست هیتوکا -

مرد  هی..مرد  هیتوجه ...شهیعواطف زودگذر جوون یبر مبنا رهیگ یدرخواست م

سن را  نیتو ا یتونه دختر یبرادرتون هم م نیا ازاتیتر از امت ازیکم امت یحت

 ... همطرح بش یخواهم حت یمن نم...و من ...جذب کنه

 .کرد یرو م یکی یکیرا  رشیشمش زیت یها غهیسرسختانه ت ریام

توکا خانوم هم  دیشا...میریحاال رو دست کم نگ یجوونها نقدریبهتر باشه ا دیشا-

 رندیبگ میبهتره خودشون تصم...به اندازه شما عاقل باشند 

احساسات مسئوالنه ترالن، اونو به  کیبود که قصد داره با سماجت و تحر معلوم

 .مجاب کنه یلیشور تحم نیا

من به شعور توکا ....میریخونواده فاصله بگ نیما از ا نکهیبهتره، ا یچ دیدون یم-

 نه ..دارم اما نه حاال مانیا

ش  ندهیکه قراره راه آ ینه وقت...رو برداره  شیقدم زندگ نیقراره بزرگتر یوقت

 ....رو انتخاب کنه

 نیبا ارزشتر از ا یلیخ یگزند...ستیهم مهم ن نقدرهایکنکور و درس ا-

 حرفهاست

که در  هیدکتر ؟ مصداق من و امثال من ، همون چند خط یآقا هیچ دیدون یم-

از  دیبا...علم...میراه دار هیما فقط ! میکرد یثروت، انشاءم ایباب علم بهتر است 
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 ندهیراه، آ نیاشتباه در ا نیکوچکتر...رونیب میرو از آب بکش ممونیراه علم گل

 یپارت...میستیدار ن هیما سرما...کنه یم یخال یدینداشته مون رو، از هر روزنه ام

که  یتنها راه...نیهم...مینیهم...میسرشناس ندار لیو پدر کلهگنده و فک و فام

خودش برگردونه همون کنکور  لیبه م شویتوکا وجود داره تا ورق زندگ یبرا

 نمزخرفاتیبه اهدافش با ا دنیدهم ذهن و روحش تا رس یمن اجازه نم...هیلعنت

 ..تمام...پر بشه یخاله زنک

شبه به تمام آرزوهاش  کیدخترو  هیتونه  یمرد کامل هم م هیاما ازدواج با -

 !برسونه

 !!! شونزده باال رفت یقطعا تا رو فشار

داد و رو صورت  هیتک زیم یدستهاشو رو..رفت ریام زیشد و به سمت م بلند

 .خم شد ریام یمطمئن و نگاه جد

که ...؟ یکه چ نجایا دیمنو آورد ه؟یچ هیقض..کدوم مرد کامل؟؟کدوم دختر؟؟-

 نم؟یبب یچ...بشنوم یچ

لرزونش چشم برداره ، بهش زل زده  یاز مردمکها نکهیبدون ا ریام

 بلند...دمیناخوداگاه از نگاهش ترس...بود

 .مبل نشوندمش یکنه رو یقاومتم نکهیو دست ترالن را گرفتم و بدون ا شدم

 یاما هنوز نگاهش رو دیکش ینفس صدادار..داد هیتک شیصندل یبه پشت ریام

 ریجمله ام دمینفهم...دندیلرز یوحشت م ایبود که از شدت خشم و  ییمردمکها
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زنانه  یانگار شاخکها..ختیترالن را بهم ر نطوریداشت که ا یترسناک ۀچه نهفت

 ..ش به کار افتاده بود

رفته بودم و بعدش وارد  مویمن سرباز....میبود یمن وهومن هم دانشگاه-

 یبا هم کار لیاوا....بود و من سال سوم یاون سال اول...دانشگاه شدم

 ییتو اردوها و تو برخوردها...اما کم کم رابطمون شکل گرفت...مینداشت

اونم به ....ما بعدا شکل گرفت شتریب یکیاما نزد..میکم کم دوست شد میکهداشت

 سوده ....دختر کیواسطه 

علوم ...بود گهیشهر د کیدختر معصوم و چشم و گوش بسته که اهل  کی!...زاهد

سال اول .. دمشید یم ادیمحوطه دانشگاه ز تویخوند ول یم یشگاهیآزما

دانشگاه خونه  یکهایاما بعدش با چند نفر هم خونه شد و نزد...بود یخوابگاه

 میکرد یفکر م...زرگترهاما معلوم بود که از ما ب..ساده یلیخ..ساده بود...گرفتند

خودش  یهفت سال از ورود میدیدو سال بزرگتره ، اما بعدها فهم تینها

و  یمهم نبود بزرگتره مهم سادگ..دو سال بزرگتر از من بود یعنی!..بزرگتره

بود  نیمت نقدریا...ومدمیاون به دانشگاه م دنید دیهر روز به ام...بود تشیجذاب

رو از  نمیماش میداشت یوقت کروزی نکهیتا ا...مکه جرات نداشتم قدم جلو بگذار

 یصدا اشک م یلبه جدول نشسته و داره ب نیکنار ماش دمید اوردمیپارک درم

تابم کرد که ناخواسته  یب یو اون اشکها به حد تیاون مظلوم..ختمیبهم ر....زهیر

خواستم از مقابل دانشگاه دور  یم...کردمش نمیبازوشو گرفتم و سوار ماش ریز

دستهاشو تو  دمیبه خودم اومدم د یوقت... خواستم دردش را بفهمم یم..میشب
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پر از ...و چهار ساله ستیب..جوون بودم..دم یم شیدستهام گرفتم و دارم دلدار

 یناگفته ها داشت که متعجب و حت یلیبه حرف اومد خ یوقت...شور و پر از عشق

به زور  یو پونزده سالگ دهکر یم یشهر کوچک زندگ کیتو  نکهیاز ا...کنهنگرانم 

و کتک و دعوا و فرار تونسته بود جدا  یبا فالکت و بدبخت...شوهرش دادند

دانشگاه ها قبول شده  نیازبهتر یکیبه زحمت درسشو ادامه داده بود و ...بشه

 یآدم ناجور شییها از هم خونه یکی..در واقع از اون شهر فرار کرده بود..بود

پول دراوردن بهش داده  یبرا یبد یشنهادهایبود پ دهیماجراشو فهم یوقت..بود

 ...رونیزده بود ب ونیاونم با چشم گر...بود

کردم  یسع....رفت  یکاخ آرزوهام داشت برباد م...داغون شدم دمیفهم یوقت

  میبرگشت...بهش آرامش بدم

 یچیتمام روز ه....کنم یبهش وعده دادم که اوضاع رو روبراه م.....دانشگاه

تو کتابخونه ...چشمام بود و بس یجلو ونینبود فقط دو تا چشم گر میحال

هومن اومد جلو تا ...دمیفهم یکه جلوم بود نم یاز کتاب یچینشسته بودم اما ه

 یحرف لحظه وناما هم.به درون داغونم برد  یبپرسه که پ یسوال درس کی

بهم زنگ زد و منم پشت ...بشه  المیخ یرفت خونه نتونسته بود ب یوقت....نزد

ماجرا از ...همدل کیخواستم و  یکردم گوش شنوا م فیتعر زویتلفن همه چ

شد و از زبون  ریگیو پ دیما رو شن یحرفها انیخانوم ک...همونجا شروع شد

گفت  یم...اونجا میسوده رو ببر ددا شنهادیو پ دیکش رونیها رو ب یهومن نگفتن

از سوده خوشش ...ست کارهیتونه بفهمه دختره چ ینظر هم م کیآدم شناسه با 
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من وسوده بهاونجا  یشد که پا نیا.....گذاشت ارشیباال رو در اخت تیاومد و سوئ

که  یزیتنها چ...میشد یمیکم کم صم..رفتم یسراغ هومن م شتریباز شد و من ب

بود ، عالقه من به سوده بود که هرگز عنوانش نکرده  ندهووسط پنهون م نیا

 ....بودم

چشمان متفکر ترالن  خینگاهش هنوز م...سکوت کرد دیکه رس نجایا به

 :تازه کرد و ادامه داد ینفس...بود

 : از شعرا یکیبه قول -

 سكوت ِ البه الي ِ حرفهاي ِ مني تو

 حرفهايم از

 نميگويم آنچه

 تويي

جوون  نکهیغافل از ا!..لذت بخش یجور رازدار کی..بزنم یرفخواستم ح ینم منم

جمال  نهمهیتونه عاشق ا یخونه هست که م نیهم تو ا یا گهید یخوش بر و رو

 ...بشه ییبایو ز

مبادا ...نگاهش بودم یتلخ دنیهنوز هم نگران د...دیبه سمت من چرخ نگاهش

 !یخال..بود یخال...اما نبود..بعد سالها هنوزم تلخ باشه

و ذات خانوم زاهد که برخالف  تین...هم بودند یا گهیپنهون د یزهایالبته چ-

 !اسم و رسمش زاهد نبود
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کردم  یاستفاده کرد و بر خالف تصورم که فکر م ریترالن از وقفه کوتاه ام نباریا

جناب دکتر  دینیبب:( ادامه ماجرا عالقه مند شده ، با اعتراض گفت دنیبه شن

 یزیاون چ..فقط....ندارم یگذشته شما عالقه ا دنیمن به شن..تمکامروا قبال هم گف

  هایداستان پرداز نیدست از ا...که به من و خواهرم مربوطه برام مهمه

چون هنوز برام ...ندارم یجلسه حس خوب نیراستش من از ادامه ا...دیبردار

 !هر دو نفرتون ..دیهست بهیغر

 هیسه نفرتون چ ییگردهما نیاز ا ونتتین...دیکن یم یبرام نقش باز دیدار چون

 ...)دونه یخدا م

 .زد که منم خشک شدم یمتوقف کردنش حرف یبرا ریخواست بلند شه که ام و

 !حساب از هومن طلب دارم هیتسو یکه برا دیهست یشما چک نقد-

 ...نگاه کرد ریبود که دوباره نشست و با استفهام به ام ستادهیهنوز کامل نا ترالن

که  یبازم تکرار کردم و با گردن...خودم تکرار کردم یرا برا ریحرف ام گهید کباری

 .دمیچرخ ریاز شدت بهت مثل رباط به صدا افتاده بود ، به سمت ام

 کی..اذن من کش اومد یلبم ب....شناختمش ینم...و برنده زیت...بود بیغر نگاهش

 !و ناباورانه یلبخند عصب

 ؟ یگفت یچ-

 .ترالن بهت زده برداشت و به من رو کرد یرا از رو نشیسنگ نگاه

 شند یفراموش نم چوقتیگذرند اما ه یگذشته ها م-

 :بودم که ادامه داد دهیحرفهاشو نفهم یمعن هنوز
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گفتم ...تو دست پدرش یکنم تا دست ترالن رو بذار یبهت گفتم کمکت م ادتهی-

موسسه  یجلو میبا هم رفت میرو شروع کن ینکهبازیقبل از ا...به من فرصت بده

 یرفتم جلو ییخودم تنها گهید کباری..کنم یبهت گفتم حاال بعدا خبرت م..شون

و  سیبارون خ ریز...ادمهیاما من ..خانوم مهندس ستین ادتیشما ....موسسه

پشت در آموزشگاه در انتظارت  یمنم با تاکس... یبود یمچاله منتظر تاکس

 میبا هم بود یریمس هیتا ...یسوار شد...به راننده اشاره کردم سوارت کنه.....بودم

که سالها  یتیهمون متانت و همون وقار و همون جذاب..سر صحبت رو باز کردم .

خبر و خواب ،  یتو ب......کردم یسوده جستجو م یدنبالش بودم و به اشتباه تو

 ادتهی...میبا هم قرار گذاشت...همون روز به هومن زنگزدم !..داریو ب اریمن هوش

 تیشرط همراه کیگفتم به !..نیآرژانت دونیشاپ م یجون ؟ اون کافهومن 

 یم یشوخ یفکر کرد....که ترالن مال من بشه یگفتم به شرط..ادته؟ی...کنم یم

 !باشهبابا اون اسکلت هم مال خودت یو گفت یدیحتما؟ خند کنم

بسته  رتمیاما هنور دهان ح....و پنهان گردنم حجم گرفته بود دایپ یرگها تمام

قلبم  یکه برنده و کوبنده تو ییاز حرفها.. دمیشنیکه م ییاز حرفها...نشده بود

از تصور ...که کرده بودم یمنظور یو ب یسطح یشوخ هیاز واگو....رفت یفرو م

لبهام خشک و تمام حجم ...مزخرفات نیا دنیعکس العمل ترالن بعد از شن

 یرفت نه حت یم نیینه پا....مشت خاِک خفه کننده  کیدهنم پر شدهبود از 

 ..انداختنشون را داشتم رونیب ییتوانا
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تو سوده رو ...میحساب بش یبذار ب.....اسکلت مال من نیا..حاال سر حرفت باش -

تو که ؛ من عاشق  یمثبت برا ازیامت نیالبته با ا..و من ترالن رواز تو یاز من گرفت

پس ! لیما ینه حت ویبودم و ذره ذره سوختم تا فراموش بکنم اما تو نه عاشق

 ....ستین یو سخت بیدرخواست عج

بود  یشوخ...بودم هیچهارپا خیم یمبهوت و شوکه مثل مجسمه سنگ هنوز

 !مزه یب یشوخ کی..حتما

 ...روراست...شخب بگو به...نجاستیا یچ یبرا دهیترالن هنوز نفهم...حرف بزن-

!! اون همه نخوت ناآشنا در چشمان دوستم بود خیقفل و نگاهم م فکم

 ...ای...ای ؟یمیدوست صم م؟یدوست قد...دوسِت ..دوست ِ

 فیتو تعر یرو برا شیزندگ کیاز من خواست تنها نقطه تار...بذار من بگم-

  یکنم تا نگفته ا فیتعر...کنم

خواست تو  یم...خودش سخت بود یبرا نکاریکنم چون انجام ا فیتعر...نمونه

 زویخواست تو همه چ یم...چرا مادرش نگرانه یو بفهم یرو بدون زیهمه چ

هم بدجور خاطر سوده زاهد  چارهیآخه اون ب...ینوبخت نش مایتا جذب ن یبدون

تا  یرو بدون نهایخواست ا یم!...نامرد تشنه ست نیاونم به خون ا...خواسته یروم

که همه رو به  بایدختر هفت خط و ز کیدانشگاه بود و  کی....یفتین مایتو تله ن

عاشقش  یلیبا هر شکل و با هر شما....اما من عاشقش بودم...داد یباز ینحو

 ....بودم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٣٧٦ 

بلند شد و به سمت  زشیاز پشت م ریام! . حال ترالن بدتر از من...بود یدنید حالم

 .ل زده بودز ریحرکت به ام یترالن خشک شده و ب....ترالن اومد

باز شدن  یحرفها نبود اما مقاومت شما، راه رو برا نیاالن وقت ا...یخانوم تهام-

دوست داشتم معشوقه هومن رو  قتیدر حق...نخورده هموار کرد هیزخم بخ نیا

 دایپ یکه خودم نسبت بهش احساساِت قشنگ ینه دختر ارم،یاز چنگش در ب

شدم که  یدختر یاقعرقم خورد که خودم خواهان و یاما سرنوشت طور.....کردم

!! البته اگه تا حاال هومن عاشقتون نشده باشه...تونست معشوقه هومن بشه یم

من دو  یحساب برا هیتسو نیبهرحال ا...کاش باشه و درد منو بهتر بفهمه یکه ا

ه را نیبهتر....هم تورو و هم خواهرت رو...تونم خوشبختت کنم یمن م! ..سر سودِ 

 ینه که بعد از ازدواج من و شما ، توکا هم با ما زندگیهومن دارم ا یکه برا یحل

مثل ...هومن شیپدرتون هم بمونه پ...بزرگه یخونه به اندازه کاف نیکنه ا

 ...دیخونه پدر رو ترک کن دیو مجبور دیکن یازدواج م یکروزیبهرحال شما ...سابق

و  دیمبل چسب وارهیبه د اریاخت ین برا به سمت ترالن دراز کرد اما ترال دستش

 .جمع شد

 !عقب دکتر دیبر..عقب ...خواهش...کنم یخواهش م-

دشنه خورده ...تونست منو از اون بهت خارج کنه یلرزون ترالن هم نم یصدا

 وسط ...پشت کمرم...بودم

 ...را نداشتم یحرکت چیتوان ه!..نخاع

 ...هم مثل من عاشق شماست لیسه-
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اعصابم مرتعش ....زد یکوتاه غیترالن ج نباریبه سمت ترالن خم شد که ا دوباره

 به . خوردم یشد و تکون

کش اومدم و ساق دستم را مانع تماس دستهاش کردم و بالفاصله بلند  سمتش

ش ، به عقب هلش دادم اما هنوز زبانم  نهیبه تخت س یشدم و با ضربه محکم

و به  نیرید یدوست کی ینداشت جز نابودجا  چیکه راه به ه یعاجز بود از تکلم

 !ظاهر مخلصانه

 :زد لبخند

داره از حال ...رمیخواستم نبضشو بگ..ستیحالش خوب ن...نترس هومن جان-

 !نشیبب رهیم

و گردن زنگ  نیلبخند منزجر کننده ش گذشت و سر سنگ ونیاز م نمیآتش نگاه

 دمیترس...د لرزونکالب کیبود در  یروح.دیزده ام دوباره به سمت ترالن چرخ

 :قفل فکم شکست.خم شدم ...

 ...یبلند شو بر..ترالن؟-

سوزش پوست بازوم را حس ! فرصت نشد تمومش کنم..م نا تموم موند  جمله

 ...کرد یخال یسرنگ را با فرز...برگشتم ریبا بهت به سمت ام...کردم

 ر؟؟؟یتو؟ ام یکرد کاریچ-

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

 ترالن
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 یتوقف خون تو.....افتاد نیکه قامت هومن مقابل زانوهام به زم دینکش هیثان به

 !تنفسم قطع شد اما هنوز زنده بودم یصدا...رگهامو حس کردم

 .دیکامروا باال کش ریام کیبه زحمت خودش را تا چشمان مشتاق اما تار نگاهم

 ....ستین یزینترس چ....نجایهم....خوابه یم کمی-

 جمله مزخرفش اعتقاد داشت ؟؟؟ نیا ریواقعا به تاث!!!  نترس

که  یدکتِر متشخص بیغر ینگاه ها ریزده بود اما وجودم داشت ز خیبدنم  تمام

 ..دیکش یشناختم زبانه م یم

 .دوباره به سمت من دراز شد دستش

 !به من دست نزن..زنم یم غیج..نه-

 !آروم و مطمئن...زد لبخند

گوشش مشغول  یهدفون تو کیهم تو اتاقش با  لیسه...دیخاتون رفته خر-

 کنه؟ یزدن کمکت م غیج یکن یفکر م...هیباز

صفحه  نیپاک کردن ا یبه تقال دوارانهیام! خواست  یدلم انکار م شهیهم مثل

 .روزگارم بودم ۀزشت ورق خورد

 د؟یکرد کارشیهومن چ..هومن...دیترسون یمنو م دیدار...توروخدا...دکتر یآقا-

 ...بلند شو...آروم-

 !کردم ینفسم کجا بود چرا حسش نم..نفس! نفس

 !روزمندانهینه پ ن،یزد اما غمگ لبخند
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قرار شد همراه  یوقت...جمع ، جمع بشه نیبودم که ا یمدتها بود منتظر فرصت-

به  دیگفتم شا!...زیم نیهم یرو نجایهم...آماده کردم یس یچند س... دیایهم ب

 !کار اومد

 !جست یم نیید که باال و پامن بو یرگ و پِ  ایشده بود  زلزله

 بلند شو-

بلند شدن داشتم؟ پس چرا دست و پاهامو  یبرا یتوان یعنیزنده بودم؟  یعنی

 !کردم یحس نم

 دهیشد و کش دهیچیمن پ یاستخون یدرشت و مردونه ش دور بازو یانگشتها

 یسرم از شدت بهت و ناباور...را هم نداشتم فیخف غیتوان همون ج یحت...شدم

کرد و نه  یحرکت م ینه نورون..زده بود خیبدنم  یساختمان عصب....ِسر بود

 !گرفت یم امیداد و پ یم امیپ یتیدندر

 لطفا ستیبا نجایهم-

 !ستمیقادر به حرکت هم بودم؟ مگه اصال پا داشتم که با مگه

نگاه پر رنجش به ...مبل پت و پهن جا داد  یبلند کرد و رو یرا به سخت هومن

 .دهومن بو

 . شهیم داریسردرد ب کیاحتماال با ...دارهیب گهیدو ساعت د یکی تینها-

عصب و  چیه یکش شده بودم ، ب شیهمون اسکلت پ...دیبه سمتم چرخ کامل

 !دمیکش ینفس نم...زدم یپلک نم!! یعضله ا
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دستش سوختم  یاز گرما! سوختم...دیلبم کش یدستش را نوازش گونه رو پشت

 ...فتادین انیدر من به جر یاما خون

 !اون یبرا یفیتو ح..شدیزود هومن عاشقت م ای رید-

 ونیتبدارش را م یشالم رد کرد وانگشتها ریرا از کناره گوشهام و از ز دستش

 ....موهام جا داد و سرم را به سمت خودش باال گرفت

خوب  چوقتیه یخور یخنجر م یاز خود یوقت... یول ستمین یا نهیمن ک-

مگه ....دیفهم یم نویا دیبود که با یغم یمرفه و ب ۀدیهومن، درد نکش...یشینم

کنه و ادعا کنه  شکششیتونه پ یمگه م..مرد بتونه از عشقش بگذره کی شهیم

 زهیتونست خونش رو بر یرو که م یفراموش کرده؟ هومن ساده انگارانه کس

 میکن هیتسو دیبا...رونیب ادیاشتباه ب نیبذار از ا..دونست یش م یمیدوست صم

 ....میکن یزندگ میتا هر دو مون بتون

؛ سرم  یحت یتکون جزئ کیتونستم با  یچرا سست بودم؟ چرا نم....شد کترینزد

 را عقب تر ببرم؟

تونم  یاصال نم.. ستین تتیقصدم هم آزار و اذ...یباش یخوام تو قربان ینم-

زخم  نیا...خوام خودمو خالص کنم یفقط م...رو که دوست دارم آزار بدم یکس

 با من باش...بدم امیدو ساعت هم که شده الت یکیناسور چند ساله رو به اندازه 

 هیشده و فقط  یکردم تمام حجم بدنم خال یحس م...نداشته م گره خورد نفس

  یپوسته نازک از تنم باق
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مسلخ  خونه نیا...نداشت تیواقع...شد یباورم نم!! امکان نداشت !..مونده

!! کرد ینم یزخم داشت اما هرگز منو قربان ریام! من نبود یو آرزوها یجوون

اون منو لجن ..او آدم بود..نخورده بودم بیفر!! بود یاون مرد کامل و متشخص

 !!کرد یمال نم

 . رنگم برداشت یرا رها کرد و دست از کنکاش نگاه ب سرم

 ....میبا هم حرف بزن دیبا-

کرد و همونطور آروم  تیهدا رونیم حلقه کرد و منو به برا دور شونه ها دستش

 )مواظبتم...نترس..نترس:( گفت یلب م ریو ز

نوازش  نیشد تا خودم را از ا یم قیخون به رگ منجمدم تزر انیجر یکم کاش

 ...کردم یخالص م یاجبار

 ...برد یو سخت منو در برداشت و به سمت در م محکم

 که؟ یندار یمشکل... میر یسفر کوچولو م کی-

 ...کنم یخواهش م-

 !؟؟ نیهم

بس بود ...خورد یفلج شده ام ، بهم م یو دست و پا یجون یاز ضعفم و ب حالم

مرد متشخص چند صباح گذشته ،  نیا یبس بود هر چ...شوکه شده بودم یهر چ

 !بس!! شده بود و من شوکه شده بودم یخرد و متالش

 خب دیهست بزن یاگه حرف-

 .خودم هم درست متوجه نشدم یلرزون بود که حت یه قدرب صدام
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 ...سوار شو-

ام  یگذشته همراه کسالیکه  ینیبودم همون ماش ستادهیا نشیدر ماش مقابل

 !ش یشگیاما بدون راننده هم..کرد یم

 ستیحالم خوب ن..دیشما منو به حد مرگ ترسوند دینیبب-

 نیتضم:( ر همانحال گفتدرشتش منو به داخل فشار داد و د یقدرت دستها با

 )یفیتو ح...نکنم تتیدم که اذ یم

 !یفیتو ح یِ کلمه تکرار نیاز ا!طرز حرف زدنش نیمتنفر بودم از ا چقدر

 ..امیجا نم چیمن با شما ه-

 .زد پوزخند

 ؟یدو ساعت بخواب یکیخواد که تو هم  یدلت م-

باشم  اریو هوش داریدادم ب یم حیترج...دیاز تصورش هم تنم لرز...کردم وحشت

 !دندیبر یاگه سرم را م یحت

 !حرکت  یب...مجسمه...نشستم آروم

 ؟یکن یم هیچرا گر-

 ه؟؟یگر

 یچشمه جار یالتهاب چشمها و گرما دمیتعجب به صورت سردم دست کش با

 !!صدا یب...کردم یم هیداشتم گر....هم نتونسته بود صورتم را گرم کنه

 م؟یکجا قراره بر-

 !دوست کیخونه -
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 !!!شما و هومن؟؟ یها یاز همون مدل دوست...پوزخند زد ذهنم

 !دکتر دیضیشما مر-

 .روبرو را از دست داد دید دانیم کهینگاهم کرد طور میمستق

 خوام خوب شم به کمک تو یم-

 !)روبروتو نگاه کن:( ، گفتم یوحشت ازتصادف احتمال با

 حواسم هست-

 لطفا دینگه دار-

 .ستادیخالف تصورم ا بر

 ؟یاشکهاتو پاک کن یخوا یمن-

غم و  نهمهیا یبرا..دلم سوخت یلحظه ا یبود که برا نیغمگ یبه قدر نگاهش

 !سال پنهون کردنش نهمهیا یبرا

 م؟یریم میکجا دار-

 کرج-

 !!هییکار آدم ربا نیا ؟یکن کاریچه خبره اونجا؟قراره با من چ-

 ...دم و وحشت زده دستهامو به طرفش پرت کر. به سمتم خم شد ناگهان

 بندم یکمربندت را م...آروم-

 !!...بود ریرها نشد هنوز گ نفسم

 خودم..بندم یخودم م-

 بندم یدارم م-
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 ....) کنم یخواهش م...ریاز من فاصله بگ:( زدم غیج بایتقر

تو اوج ترس و وحشت هم مواظب کلماتت ! یفیاون مردک ح یتو واقعا برا-

 ! یهست

 ...خونه  دیمنو بر گردون-

 !فردا صبح یول میگرد یبر م-

 !خشک شدم ! ُمردم

همه ! دور تند یخونه مون ، فکرم افتاد رو دیایباهم م دمیاز بعدازظهر که فهم-

 ...استیمه زیچ

بودم  دهید ادیز لمهایف یتو.داشبورد را باز کرد نباریبه سمتم خم شد اما ا دوباره

کوچک و  رهیت شهیش کی...حسش کنم کیاز نزد نقدریشد که ا یاما باورم نم

 !ییبا همون کارا گهید زیچ هی ایحتما ِاِتر بود !!دستمال یمقدار

کوچک دخترانه  یایدن نیا نیگرفت ا یمن؟ چرا قرار نم یمن؟ چرا زندگ چرا

 !!ام؟؟

 ..باشم داریب دیبذار...نه...کنم یخواهش م...نه..نه-

 ینترس نقدریکه ا یباورم داشته باش یمدت به اندازه کاف نیکردم تو ا یفکر م-

 یمقاومت نکن نقدریو ا

 .. نکارویا دینکن...باور دارم..دارم..دارم-

 راحت باشه التیپس خ نهیبب بیکه قراره آس یستیتو ن نیترالن ا-
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 یلبها ونیاز م نیآهنگ دلنش نیبار بود اسم کوچکم را با ا نینبود که اول مهم

 نیبود که با اون همه فشار و استرس ا نی، مهم ا دمیشن یکامروا م ریام

 !!!دادم صیرا تشخ ینیدلنش

 ....دکتر  یآقا-

 .دیکند رو کش نیال ونیبغل کرد و آروم م نهیبه آ ینگاه

 جانم؟-

چشمه  ییحبس کردم و دوباره رها کردم به طور معجزه آسا یرا لحظه ا نفسم

 .اشکهام خشک شد

 ..آخه دیدم رباها رفتار کنمثل آ دهیاز شما بع! دیبد حیبرام توض-

 !غل و غش یو ب یمیزد؛ صم یلبخند

 گهید کباریکنم  یم یپدرم که دارم سع کیمن ! خانوم ستمیمن آدم ربا ن-

 ارمیرو به دست ب میآرامش روح

گره به گره  نکهینه ا میمشکلو حل کن کی میما اومده بود..ست؟یراهش اشتباه ن-

 !میهامون اضافه کن

 !هم لبخند زد ، اما تلخ و ناگوار باز

و حل  رهیگ یچند روز از مادرش فرصت م تینها..هیمشکل هومن حل شدن-

وابسته پسرشه که محاله بتونه بدون  نقدریمادر هومن ا! یسادگ نیبه هم شهیم

 یاراد ریغ شینما کیگنده کردن ماجرا از سمت هومن ، فقط ! ارهیاون دووم ب
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گرده که  یم هبهون کیو دنبال  رهیاگاهش کلنجار مداره با ذهن ناخود! بود

 خودش روتبرئه کنه

 تبرئه کنه؟ یاز چ-

 ....از عالقه ش به شما-

 !مسخره و کش دار! من بودم که لبخند زدم  نباریا

 یبرا ستمین یمناسب نهیمن گز جهیدر نت...ستیدر کارن یعالقه ا دیکن یاشتباه م-

 .حساب هیتسو ایهومن و  بیتاد

شد با تمام وجودش ترس از  داریو منگ از خواب ب جیگ یتا وقت...بش کردم خوا-

 .دست دادن رو حس کنه همونجور که من حس کردم

نوع ...شده بود یاوقات عاد هیاما رفتارش کم کم شب دمیترس یهنوز م ناخوداگاه

 .شهیبود، مثل هم نیحرف زدنش آروم و مت

 !دینکرد یکار خوب-

 .و برنده نگاهم کرد که دوباره حالم دگرگون شد زیت چنان

 ...منظورم-

 !..غلط؟ ایکارم درسته  دمیو هفت هشت سال سن ، نفهم یبا س یکن یفکر م-

 یحت- میشد یخوشبخت نم چوقتیمن و سوده ه:( باز کرد و ادامه داد اخمهاشو

گه همه سال ساکتم ن نیکه ا هیزیتنها چ نیا-شد ینم میاگه هومن وارد زندگ

 ! )داشته
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 یلبهاش م یفرمون بود و انگشت اشاره راستش را آروم رو یچپش رو دست

 ...دیکش

 .کرد یقرار ترم م یو اون نگاه خاموشش ب سکوت

 ...کاریچ انیدکتر ک-

 !)ینامرد:( گفت ظیحرفم با غ ونیم

ساعت روز به طرز  نیبود اما امشب و ا کیخدا تراف شهیتهران کرج هم اتوبان

تونستم  یشد؛ م ی، راه خالصم م یکیقفل تراف کی دیشا...خلوت بود یبیعج

 ...اما...شم ادهیپ

 یحت...زدم یمختلف به خونه شون سر م یدفعه به بهانه ها کی یهفته ا بایتقر -

، هم  میجوون بود...کشم یاونه که به اونجا پر م یدونست به هوا یسوده هم نم

 کیمن  ییاون روزها تنها دارا! رکیو زاما سوده بزرگ بود ! من ، و هم هومن

اما هومن ...مستاجر بود وزپدرم هن...بود یا هیکرا یخونه نقل کیو  نیماش

 یزخم خورده بود که م ونِ یآش یب کیسوده هم ...داشت یاوضاع مرفه تر

 !بهتر ازهومن یامن بشه چ ۀونیآش کیخواست َجلد 

 !رید...دمیموضوع را فهم نیا رید یلیخ اما

 .با تمام دست لبهاشو پوشوند و سکوت کرد....تو افکارش غرق شد دوباره

 ست؟ین ادیسرعتمون ز-

 .فشار داد شتریبه حرفم نکرد و پدال را ب یتوجه
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چرا من داشتم ! گذشت ینم یخبر یترس و ب یلحظه ها نیها و ا هیثان نیا چرا

گلو و حنجره  نویتنش ضربان قلبم را از م! دادم یتاوان گذشته مزخرفشون را م

 .کردم یام هم حس م

افتاده  عهیپولدار بود که شا نقدریا...دانشکده بود ینوبخت از بچه پولدارها ماین-

پدرش از !...خونه یم یو داره پزشک دهیرا خر گهیدیکی یبود که با پول، سهم قبول

سال ...بود یبا هومن وسوده هم ورود....بود یدکیلوازم  یوارد کننده ها نیبرگتر

 ینصف بچه ها...بزرگ گرفت یمهمون کیدوم سوم بودند که به بهانه تولدش 

با ..میاصال با هم رفت..میمن و هومن و سوده هم بود...دانشکده دعوت بودند

 ی، جوون یکه هر خالف ایاز اون مهمون...میشده بود یخوب یدوستها گهیهمد

 یشون رو م ندهیجوونا آ یافسوس که خام...گرفت یکردن و حال کردن لقب م

ها هم حالشون خراب بود و  یبعض..مست بودند  ییجورا کیهمه !....سوزونه 

 یاز اتاقها یکیبه  مایبه اصرار ن...سوده هم حالش خراب شده بود....زود رفتند

 یمن و هومن هم مثل سگ پاسبون برا...که اجاره کرده بود ،رفت یباغ

 رونیو ب میاد و ما هم درو بستتخت افت یرو.میحفاظتش همراهش رفت

مرد در  هیسخته  یلیخ...هیخواستن یلیخ:( هومن گفت یمست عالمتو ..میستادیا

 ...) تفاوت باشه یبرابرش ب

 :دمیش را چسب قهیو  رونیگردنم زد ب رگ

 یگ یراجع بهش م ینجوریا ستیصاحاب که ن یب!...خفه شو -

 بهم نخ داده یخودش دو سه بار یول ستین...نه-
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 یعشقم احد میکه مبادا به حر دمیدر را چسب رهیدست ازادم به سرعت دستگ با

 ..)نه؟ ای یشیخفه م:( گفتم ظیرخنه کنه و با غ

 ؟یمگه خواستگارش ؟یاریچرا جوش م-

 ...آره خواستگارشم-

 یم شیکه نشون از ناباور یپوزخند...زد که محاله فراموش کنم یپوزخند

 ... باور نداشت..داد

 ...چهارمشون هم جواب بله داده کیبنده خدا نصف دانشگاه خواستگارشن و به -

 .دمشیکوب واریو با تمام قدرتم به د ختمیبهم ر...کردم یقاط

 !  یگ یچرند م ،یمست-

 رو؟ ماین ایده  یم حیتورو ترج نیبب! نه از خودش بپرس-

 یآبها غوطه ور م ونیدر حال آب شدن بود و داشتم م یخیمثل کوه  باورهام

 !زدم یشدم و دست و پا م

کرده بودم ؛ از عالقه م گفته بودم و  یدانشگاه ازش خواستگار یقبلش تو هفته

 !..اون هم َپر به َپرم داده بود و از عشق و عالقه ش گفته بود

 !تهمته-

 ...شبید نیجون برادر من هم ریام-

با من ومن  ش ، لرزون شد و دهیرنگم عوض شد که نگاه ترس چنان

 )آروم...آ:(گفت

 )؟یچ شبید:( فکم که از شدت انقباض درد گرفته بود گفتم ونیم از
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از ...خواب بودند نایمامان ا...اومد خونه رید شبید یعنی...سوده ...یچیه..شبید-

 ..دمیرو د ماین نیاز پنجره ماش...اومد یدر پشت

مسته  نقدریمطمئن بودم که ا...زانو افتادم یرو..تک تک عضالتم رها شد..شد رها

 !گهیکه داره راست م

 !بخوره بهمون ییهوا هیتو باغ  میبلند شو بر..بلند شو-

 یحالت تهوع بد...دستهاش بود و رفتم یبازوم تو..رفتم اما رفتم ینم کاش

اما با همون حال بدم هم حواسم ...کردم یم یزیبار بود که ناپره نیداشتم اول

خواستم به سمت ساختمون برم که ...دمیترس...نبود داشیپ ماین...به اوضاع بود

 .هومن بازومو گرفت

 ...بهش چپ نگاه کنه مایذارم ن ینم...بذار خودم برم! بدبخت  یریم یم یدار-

 هیش تک ینگشد به مردو یهنوزم م. نگاهش مردونه بود لهیبود اما هنوز ت مست

 !قبل قهیبا وجود همون مشاجره چند دق یکرد حت

اون  یِ گوشه باغ افتاده بودم و تمام حواسم پ یحال کنار استخر خال یب

گوش و چشمم معطوف اون اتاق بود که  نقدریا... ساختمون و اون عمارت بود

مدت  هی...کردم یروحس م دنشینفس کش یهم صدا اهویبا اون همه ه یحت

و  مبلند شد..جونم روقوت داد یو ترس وحشتناک، عضالت ب یخبر یب...گذشت

 یوقت..دمیرس یوقت...داشتم یدیدلشوره شد...ِتل ِتل کنون رفتم سراغ ساختمون

 ...دمیرس
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عضالت گردنش منقبض ...سکوت کرد...شده بود رهیشدت خشم صورتش ت از

 .و باز سکوت کرد دیفرمون کوب یبار رو نیبا خشم چند...شده بود

 .اشکم راه گرفتند ی، قطره ها یخبر یهجوم ترس و ب از

 ...ادهیز یلیسرعتتون خ-

دادم و با هر دو  هیتک یصندل یخودم را محکم به پشت...نکرد یهم توجه باز

 .دمیرا سفت چسب یصندل یدستم کناره ها

 ؟یکن یم هیگر-

خشمش و  غمش ،!! رو بود! ساده بود....گره خورد نشیم به نگاه غمگ یاشک نگاه

 .کرد یموقع، ترسناکش م یحساب ب هیتسو نیاما ا! شیتوز نهیک یحت

 ...رونم یباشه آرومتر م-

 ....، منصرف دیبکن دیخواه یکه م یکنم از هر کار یخواهش م-

 .جمله کوتاهم را ناقص گذاشت یگوش زنگ

رفته اما  یخانوم تهام...امیمن امشب نم.....نه...نه.....جان؟  لیسه یخوب...جانم؟-

 عمو هومن تو کتابخونه 

عجله داشت فرصت نشد ....به خاتون هم سفارش کن دیمزاحمش نش دهیخواب

 اگه خاتون ...کنه یازت خداحافظ

 .رو بده بهش یگوش اومده

 .گوشه چشم نگاهم کرد  از
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 دهیتو کتابخونه مشغول مطالعه بود؛ احتماال االن خواب انیدکتر ک....ممنون...سالم

شد هم با من تماس  داریب نکهیبه محض ا دیصال مزاحمش نشا..باشه

 ...خدانگهدار...فعال....امیبله بله شب نم.....خانوم مهندس رفتند....رهیبگ

 تابش شدم یمنظر نگاه خسته و ب دوباره

 ؟یگفت یم یزیچ-

 گفتن بود؟  یهم برا یمگه حرف...تکون دادم نیبه طرف یسر

دردش را شماتت  ادِ یگذشته عبور کرد و فر یها شهیخرده ش یشد از رو یم مگه

 !و قضاوت کرد دیش د نهیس یو دردناکش را رو نیسکوت سنگ شدیمگه م! کرد

 یناخوداگاه چهره سوده به نظرم م یکن یمعصومانه نگاهم م نطوریا یوقت-

 !معصوم بود البته به ظاهر نقدریهم...رسه

 میتونستم حج یهم م نشیآست یاز رو...را با تمام قدرتش فشار داد فرمون

 .نمیساعدش را بب یشدن رگها

 قهی...از عرق و چهره برافروخته هومن شوکه م کرد سیصورت خ دمیرس یوقت-

  راهنشیلباسش پاره و پ

از در اتاق ...کرد یم زیو از نگاه کردن به من پره دیلرز یلبهاش م..بود نامرتب

 فاصله گرفت و به سمتم 

و  ختهیمرد بهم ر کیو  دمید یدر م کیبود که فقط  حالم خراب یبه قدر...اومد

 یدرک چیو ه دمید ینم یچیاز اطرافم ه....شد یش قطعنم هیگر یکه صدا یزن

 !!سوده هیگر یفقط هومن و صدا..ستین یهست و ک یک نکهینداشتم ا
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نظر  کیانداختم تا خودم را به چهارچوب در برسونم و سوده رو  پوست

 تخت مچاله شده بود و یرو...نمیبب

 ختهیمرتبش ، بهم ر یموها...بود دهیچیپ انشیعر یرو نامرتب دور بازوها مالفه

شده بود اما  اهیو س فیکث ششیته مونده آرا رُشرهیصورتش ز..و آشفته بود

فرو ...نمیپوست سر وصورتشو نب یها و خراش ها رو یشد رد قرمز یباعث نم

مدتها که گم و گور  تا...به روزم اومد یچ دیکس نفهم چیه...تموم شدم...ختمیر

شکم برامده و  کیکردم  دایکردم، اونم پ دایخودمو پ یبودم چند ماه بعد وقت

بود که باعث  یهمون درد نیا...گفت من پدر بچه ش هستم یم!...دیجد یادعا

 ینم یکس چیچون ه...سکوت...چندماهه باز هم سکوت کنم بتیشد بعد از اون غ

 ........چند ساعته ، غهیص کیبا  ییتولد کذا نیااز  شتریدرست سه روز پدونست که 

زن ...درد داشت...داشتم دنیبه نشن یبیعج لیمن هم م....سکوت کرد دوباره

پناه، مادر  یو ب یمادر باش..مادرشدن از اون بدتر بود!درد داشت  یبودن و زنانگ

 ...وددرد ب یهمگ! و هراسون یمادر باش ون،یآش یو ب یباش

بخوره عقدش  میشونیبه پ یرتیغ یمهر ب نکهیاز ترس ا...عقدش کردم-

 ! عقدم بود و حاللم؛ اما حروم...کردم

 میشب و روزمونو گذروند یزندانبان و زندان کیمثل ...بودم ؛ اما نبودم عاشقش

پدر بودن رو باور ..من به اجباردلم و اون به اجبار بچه ش..هر دو به اجبار..

 نیپدرشدن برام ع...بود میزندگ ازین یپدرم تنگدست بود اما قهرمان ب..داشتم

حرفهاش  قتیباور کردن حق یبرا...ومدا ایبچه به دن... مثل پدرم یکی..افتخار بود
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 یمراحل قانون...رو باور کنم، راه افتادمنگاه معصوم بچه م  تیحقان نکهیا ی، برا

بود و اثبات  تیهو صیهمه ش همون تست معروف تشخ جهیداشت اما نت یادیز

ازاسمم و  ریرها کردم غ زویهمه چ..دمیگرفتم از همه بر یانتقال!...من یپدر

 یدوره عموم...شهرستان میرفت...درسش را به اجبار من رها کرد اون یول...درسم

 یدور از چشم آشنا و دوست رو روال عاد مونیزندگ...می، برگشت که تموم شد

هنوز هم  رتمیغ یتن ب نکهیا....با من بود میتصم نیا یافتاده بود اما سرخوردگ

نگاه  لمیبه سه یوقت م،یتصم یسرخوردگ...خاطر خواه اون بود

زدند و اونو به  یمنو دکتر صدا م یسوده وقت لیترک تحص یسرخوردگ...کردمیم

 !عنوانم، خانوم دکتر تیتبع

خلق  کیمونده بودم و وحشت رودر رو شدن با گذشته ، من مونده بودم و  من

اکتفا  یبه همون دوره عموم....ترک حرفه یتند، من مونده بودم ودوراه یعصب

 تی، تو اون سن وسال و نها یو شاگرد ییاز پادو...کردم و زدم به کف بازار

عرضه، بار هفت پشتم رو در عرض کمتر از  ایقسمت بود ....یردا هیسرما

 ضیمر لیسه...با هومن روبرو شدم یاتفاق یلیبعد از مدتها خ...چهارسال بستم

هرگز نگذاشتم از روند کارم ...میباهم روبرو شد مارستانیتو ب..بود یشده و بستر

 یبودم و کارمند پزشک یدرجه دار نظام کی الشیبه خ ارهیسر درب

بود  یهومن تنها کس...رونیب دمیرفقا کش قیرف ونیپرونده تورو هم از م...یقانون

سوده را بهم  دنیبود که لنگ یچون تنها کس....نمشینب چوقتیکه آرزو داشتم ه

زنونه سوده سوخته  ینبود که همراه فتنهها یو البته تنها کس...هشدار داده بود
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وده پنبه، اون خائن بود و من سراسر بود و س شیبود اون آت یاما هر چ....بود 

 ! رتیغ

که باعث شده بود ازش بگذرم هفت  یزیتنها چ....ارمیسرش ب ییبال دمیترس یم

! لیو از همه مهمتر سه! خود سوده بود و شوکه شدنم بعد از اون تولد یخط

و  یبا اون افسونگر یمادر...تکه پاره باشه یزندگ کیخواستم محصول  ینم

گذشتم ..روش بستم  ینداب گذشته رو رها کردم و سرپوش فوالدگ!..قاتل یپدر

 چیه! مال من بود و بس گهیبود د یسوده هر چ...و گذاشتم زمان هم بگذره

 ....من همون سوده ست یدونست که زن زندگ یهومن هم نم یکس حت

 یگذر ینهاینور ماش ریدرشت عرق ز یدونه ها....و بلند نیسنگ....گرفت ینفس

 ...زد یبرق م

تلولو چشمهاش  ونیاز م دیکش یکه م یحجم درد...دیبه سمتم چرخ نگاهش

 .بود دایهو

 متاسفم ترالن-

چون ..بود یقیچون حق دیشا...داد یترالن گفتنش بهم آرامش م نیا چقدر

 ..خودش بود

 واقعا ناراحت شدم...دیکه از سر گذروند ییبابت تمام اتفاقا-

 .کرد تیهدا ونریسرگردونش را با صدا به ب نفس

 دم و بازدم هم ، راهشونو گم کردند چه برسه به من سراپا خطاکار نیا یحت-
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بود که هم مرد مقابلم را  یکلمات دلگرم کننده ا یوجودم به جستجو تمام

 .سکوت کردم جهینت یبده، اما ناموفق وب ینیآروم کنه هم به دل لرزونم تسک

بودم ،  دهیچشمهام کش یکه رو یمیخض یدل به دلم داده بودم و با پتو لیاوا-

 گهید...شد یبعدترها کاسه محبتم خال...دادم یم بیخودم را به عشق اون فر

 یکرد اما زن زندگ یدست از پا خطا نم...کردم یتحمل م لیسوده را به خاطر سه

خته بود رفتارهامون، یبهم ر زیهمه چ..در کار نبود یعشق گهید...من نبود

از همه  شتریوسط ب نیکه ا یکس...احساساتمون و از همه مهتر روح وروان اون

 ییقرار جدا...کردمیزجرو تموم م نیا دیبا...بود لیسه دیکش یزجر م

باز شده بود  میسرو کله هومن هم دوباره تو زندگ...شیچهارسال پ...گذاشتم

شدم سه روزه که سوده خونه را  متوجهرفته بودم  یسفر کار کیکه به  کباری...

 شهیهم...میقرار دوستانه داشت کیهمون روز با هومن  یفردا...ترک کرده

پکر بود داغون ...میگذاشت یم نیآرژانت دونیشاپ م یقرارهامونو تو همون کاف

من بودم  نیشروع کرد ا یاز گفتن حرفهاش اما وقت دیترس یم..بود ،سمج شدم

 میمورد وخ کی...گرفته ست یلیامروز حالم خ:( ومن گفت با من..که پس افتادم

بوده و فرار  دهیترس...دوست پسرش آورده بودش ظاهرا..میتو اورژانس داشت

به زحمت ...اوردوز کرده بود...سرش شوکه شدم یرفتم باال یوقت... کرده بود

 وی یس ینام و نشون تو آ یاگه من نشناخته بودمش االن ب..مینجاتش داد

سال دوباره  نهمهیبعد ا شهیباورت م..بود؟ سوده زاهد یک یدون یم...بود دهافتا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٣٩٧ 

مرتعشم  ی، صدا دیلبم که لرز د،یرنگم که پر...پس افتادم...) باهاش روبرو شدم

 که قطع شد، 

 یم) همه سال؟؟ نیبعد ا ؟؟؟یتو هنوز عاشق اون دختره ا:( دیبهت پرس با

 !)مادر بچمه..ن زنمهاو:( دمیخواستم هوار بکشم اما فقط نال

دوست ....ختمیفرو ر گهید کباری:( به دندون گرفت و با بغض ادامه داد لبهاشو

اما فقط ..تمومش کردم ....میکه جدا شد دیبه چند ماه نکش!...ادشیاعت! پسرش

 زن  نیا چوقتیه لیبا وجود سه...خام بود الیخ کی

و بعد کم  لیتحص یبه همه گفتم فرستادمش خارج برا! نداشت و نداره  یتموم

هر روز دارم ..کنه خارج از کشوره یهمفکر م لیسه یحت..میکم گفتم جدا شد

 شیبرمش پ یم نکهیو ا دمیوعده درست شدن کارهاش را م ریبهونه گ لِ یبه سه

 )اما کدوم مادر؟؟...مادرش

 نهمهیا!..نگفته نهمهیا! غصه  نهمهیا...شد زیرا فرو داد اما بغض من سر ر بغضش

 !ییتنها

 قصه ش بودم؟  یکجا من

 ستین یکاف... ببار ،یببار ابر بهار.... ستین یکاف باریجو نیبر ا هیگر هنوز

 میشد یفرع کیوارد . راهنما زدنش ، حواسم را جمع کرد کیت کیت یصدا

 .ابونیکوچه باغ بود تا کوچه و خ هیشب شتریب

 کجاست؟ نجایا-

 ...گفتم که جات امنه..نترس-
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 کنم یباور نم-

 .نگفت یزیاما چ. و نامهربون نگاهم کرد زیت

 .بازش کرد موتیو با ر ستادیدر بزرگ ا کی پشت

کنارم وسط باغچه  یمرد تنها بانهیاز حضور غر..دمیترس...مثل دلم...دیلرز صدام

 دمیپرت ترس ییالیو کیتار

 ...زنگ بزنم کیخوام  یم-

 هومن؟ ؟یبه ک-

 ...به بابام..به خونه مون...نه-

 ..زنگ بزن یخوا یم یبه هرک...بزن-

 .کردم که نگاهم را شکار کرد یداشتم به صورت درهمش نگاه م هنوز

ادم ...هی..هیمن، من فقط  زینه عز!! من آدم ربا هستم؟ ینکنه واقعا فکر کرد-

 ...همراه کیخواستم  یدوست م کی...خسته و داغونم

گوهر کم  کی...کردم دایکه پ:( و ادامه داد دیگونه م کش یدستش را رو پشت

 !)که شبم را صبح کنم...ابی

 یایزوا یدستش از صورتم فاصله گرفت اما نگاهش هنوز رو...خوردم  یتکون

 .دیچرخ یصورتم م

********** 

 هومن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٣٩٩ 

 یکه از شدت درد سر بهم م ییبا چشمها...سطح کمرم ِسر شده بود تمام

 یا هیچند ثان.. مبل پهن کتابخونه بلند کردم یرا از گود بدارمیشردم ، تنه شف

 .ارمیب ادیتا ماجرا را تمام و کمال به  دیطول نکش شتریب

 ونیغرق شدن روحم را م.وجودم را احاطه کرد ۀوحشت ، خونه به خون البیس

بودم تا اون همه هراس و دلهره حسکردم؛ به زحمت راه تنفسم را باز نگه داشته 

 !..خفه نشم یخبر یو ب میآوار ب نیا ریز

محال ..پزشک وجدان داشت  کیحداقل به اندازه  ای..دوستم بود..آدم بود ریام

  یبیبود به ترالن آس

 !محال..برسونه

اگه دختر عمو هرمز !!..یش ، تظاهر بود چ یتمام بود و نبودش ، مثل دوست اگه

نه اون هر ..نه ...؟یچ دیدر یاگه روح و جسمش را م ؟یکرد چ یرا لگد مال م

 ...که بود آدم بود یو هر ک یچ

 رونیرا ب یگوش بمیج ونی، هراسون از م دیلرز یکه م ییدستها با

تعادلم را بهم  جهیبه ضرب بلند شدم اما سرگ...ساعت نه شب بود و من ...دمیکش

 ...شدم زیلبه م زونیزد و آو

 !...لعنت-

و همزمان ...چند بار پشت سر هم..را صدا کردم ریزدم و ام ادیرهمونجا ف از

  ادیخودم را به در رسوندم و فر

 .، باشتاب بازش کردم که تنه پهن خاتون به شکمم برخورد کرد زنون



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٤٠٠ 

 شده پسرم؟ یحالتون خوبه؟ چ-

 .دیچرخ یش به اطراف م یگوشت یشونه ها یام از باال دهیدر نگاه

 کو؟ ترالن؟ ریام-

دکتر هم شب  یآقا...خانوم مهندس که رفتند:( گفت دیلرز یکه م ییصدا با

 .گناه و صادقش نشست ینگاهم به چشمان ب...) خونه انینم

 مهندس کجا رفته؟-

آقا گفتند شما تو کتابخونه ...نبود یکس چیبودم اومدم ه دیخر..من نبودم -

 ...دیریباهاشون تماس بگ دیشد داریب.  دیدیخواب

 قیرف! ریآخ ام! ریام..واضح بود که ترالن را با خودش برده بود...ختیر دلم

 ؟!!دختر را برده بود نیا یکدوم جهنم!.نامرد

 ه؟یکدوم گور-

گفته  لیبه سه دیشا...بخدا نگفتند:( متعجب از نگاه و رفتارم ، گفت خاتون

 ...)باشند

 .دیهراسون به سمتم دو لیحرفش تموم نشده بود که سه هنوز

 افتاده؟ یاتفاق رمیبابا ام یشده؟ برا یعمو جون چ..عمو -

لجنزار  ونیقرار نبود م.. نگرونش ، آتشم را مهار کرد یچشمها تیمعصوم

 نجوریا یمعصوم بود برا یلیهنوز خ.بزرگترها ، ترس و وحشت را تجربه کنه

 .به سرش زدم یخم شدم و بوسه ا! ها یبزرگ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٤٠١ 

از ترس و وحشتم ، تر کردم و  یبزاق باق ۀخشکم را به زحمِت ته موند یگلو

 .گذاشتم کشیمردونه اما بار یشونه ها یدستم را رو

زدم  یداشتم تو خواب حرف م..دمیخواب بد د..خواب بودم ...نه عموجون-

 ...ببخش عمو ؟یدیترس...زدم یگفت داشتم داد م یکرد م دارمیخاتون ب..

 .کنه دییبه سمت خاتون باال اومد تا حرفم را تا نگاهم

 ...ادیحالش جا ب ارمیجوشونده ب هیعموت  یبذار برا...آره پسرم-

 جان بابا کجاست؟ لیسه یراست-

 ...دوستش یالیحتما بازم رفته و..ادیزنگ زد گفت شب نم-

 یکدوم دوستش؟ م:( گفتم لیبه خاتون انداختم و دوباره رو به سه ینگاه

 )کجاست؟ یرو بلد الیو ؟یشناس

 یبا مامانم حرفش م یوقت یول...دونم کجاست ینه نم....هیدونم اسمش چ ینم-

 ...انگار تو کرجه...اونجا رفتیشد م

 ...رمیمنم دارم م...برو عمو به درسهات برس...یمرس..باشه عمو جون-

باورم !! ...ریام یآ.....ررفتیام یلبخندها تیبه جذاب یتکون داد و با لبخند یسر

 ....سال  نهمهیبعد ا...داشتمگه امکان ...شد ینم

 کجاست الیاون و دیدون یخاتون شما م-

 ..یِ نه به َوال-

 ...باشه قسم نخور-
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من :( دردناکم را با هر دو دست فشار دادم و به خاتون منتظر گفتم یها قهیشق

 ...) رمیدارم م

 ..حالتون یجوشونده برا-

 ممنون-

 دمیفهم یگ بودم هنوز نمشدم مثل برق گرفته ها هنوز گن نیسوار ماش یوقت

از ...هراس داشتم یبدتر تیبا واقع ییارویاز رو.. دمیترس یم...کنم کاریچ دیبا

 ...بشنوم را بشنوم دیکه نبا یزیبهش زنگ بزنم و چ نکهیا

هم برج  یجوون یجرقه ها...برج را به آتش بکشه کیتونه  یجرقه م کی یگاه

من ...ریام..؟یمتیکردن به چه ق یجوون....دندیکش یمون را به آتش م ندهیآ یها

 ...اما نامرد نبودم...مثل همه..مثل خودت مثل سوده..جوون بودم

 .تمام تنم را لرزوند میزنگ گوش یصدا

 بله؟-

 ؟یایم یک-

 !قسمت، تابوت افکارم بود نیقسمت ماجرا ، هم نیهم...نیهم...اووف

 ...امیتونم ب یمامان من امشب نم-

 !تو پس نه من ، نه-

 ...بسم ا ستین یاز پسرتون گذشتن براتون راحته، حرف نقدریاگه ا-

 !!...تو ..اما ..اومده بودم دردم را با تو حل کنم ..ریام...را قطع کردم یگوش و
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شد ترالن  یم یعنی..یعنی...از خونه بود....بلند شد یکن نبود دوباره زنگ گوش ول

هامون تا سر  یبا شوخ میدانشجو که بود...کرده باشه یشوخ ریشد ام یم..باشه

 ؟.کرده باشه یباز هم جوون شهیم..میچزوند یرا م گریحد انفجار همد

 بله؟-

 ده ینم شوجوابید؟گوشیتو؟ ترالن کجاست؟ با هم ییپسرم کجا-

 !که مستحق سالم کردن بود یآدم تنها

 ..سالم عمو جون-

 ترالن با توئه؟...دلشوره دارم...نگرانم..رفت سالم کنم ادمیخدا منو ببخشه -

 ...چشمهامو بستم و نفس گرفتم..نگاه کردم نیسقف ماش به

االنم رفته دستهاشو ...میگرسنه بود...میتو رستوران...میبا هم..اره عموجون-

 ...شما بخواب..خونه میایم...بشوره

 !مگه مرغم که کله شب بخوابم-

 دیراحت کنکه است نهیمنظورم ا-

دست دلم رو بشه و  دمیترسیاوج گرفته بود که م یضربان قلبم به قدر یصدا

 !ترسناکم را بشنوه ۀعمو، نگفت

 حالت خوبه؟ یمطمئن-

شد  یام بود، مگه م یقرار یقرار و ب یروز و شبها نیمثال ، همنش یمرد ب نیا

 شد؟ یشد لرزش صدام را حس نکرده باشه؟ مگه م ینفهمه؟ مگه م

 ...با هم حرفمون شد کمی..آره -
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 )؟یناراحتش کرد:( دیپرس دیترد با

توکا بمونه، من نذاشتم آخه فردا صبح  شیخواست امشبم پ یم یعنی...نه..نه-

 !..مرخصه اون وروجک

 ن؟یواقعا؟ فقط هم-

کرد  یفاصله ، تار و پود وجودم را کنکاش م لومترهایَچندم داشت که از ک حس

 کرد؟؟ یرا رصد م و نگاه لرزون دروغم

کردم تا  زیر زیخودمو ر!...ست کدندهیکه چقدر لجباز و  دیدون یم...دیباور کن-

 ...موفق بشم و نذارم بمونه

دل نازک دختر بابا رو  نیا نقدریدر ضمن ا!...خونه دیایپس زودتر ب....باشه-

 افتاد آقا قلدره؟! کنم یقورمت م مهیکه باشه، ق یدفعه بعد به هر بهانه ا...نلرزون

 .داشتم ازیخالص ن ژنیلبخند مثل اکس نیبه ا...زدم لبخند

 چشم-

 .را قطع کردم یگوش و

درست مثل همون ...داشتم یسردرد بد...را روشن کردم و به راه افتادم نیماش

دست چپم ...تجربه کرده بودم مایخانمان برانداز ن یکه تو اون مهمون یسردرد

 .از دردش بکاهم یکم یدر پ یکردم با ماشاژ پ یم یسع بود و میشونیرو پ

االن ترالن سالم بود؟  یعنی...بود ریام ۀنا شناخت یالیبه روبرو و ذهنم توو نگاهم

 ....محال بود...نه نه...به ترالن ریامکان داشت ام یعنی
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 نکرده بود، منو یماجرا کم کار ینجایتا ا ریام...زنگ بزنم سیبهتر بود به پل دیشا

بعد هم ترالن را با خودش برده !..کرده بود اون هم بهمدت چند ساعت هوشیب

 !بود ؛ به اجبار

 ضیدرد داشت اما مر ریام ،یریگ میتصم یبرا...قضاوت یهنوز زود بود برا..نه

 ...اما چرا؟! نبود

خود  نیتر زیغم انگ نیکرد و ا یامتناع م ریام ینامرد رشیاز پذ ناخوداگاهم

 ...لعنت!!ام بود یاجبار یریدرگ

 یحلقم م یتو یکه از شدت نگران یداشبورد چنگ زدم و با قلب یرا از رو یگوش

 . را گرفتم ری، شماره ام دیکوب

 ...را برداشت یبوق گوش نیاول با

 ؟یبهتر...سالم-

دو کلمه، قلبم را به  نیشده ، تو هم نیوقار ته نش نهمهیا ،یخونسرد نهمهیا

 !بود یعاد ریغ یخونسرد نیا! شده بود یزیچ کی...انداخت شتریب یتکاپو

 نییگلوم بود که به زحمت به پا یبه عمل اومده، تو یگردو نیبزرگتر انگار

  یگرفته ا یفرستادمش و با صدا

 )ترالن؟:(گفتم

 یشیم تیاذ یلیفکر کن که خوبه وگرنه خ یعنی...خوبه-

 )ه؟یا یچه باز نیا:( دمیزدم و نال زور
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،  زمیکه بر یمواظب باش که تاس بعد...کنم یدارم خونه هامو پر م...منچ یباز-

 !شهیش

 ابونیمتمرکز کنم ، با سرعت به شونه خ یرانندگ یتونستم حواسم را رو ینم

 .ستادمیو ا دمیکش

 )؟یکرد کاریبا اون دختر چ!..نامرد یِ لعنت:( جمع کردم و داد زدم روموین

 ...فرستم یکه برات م یبه آدرس ایب...منتظر توام! یچیهنوز ه-

 ...اما..ومدهین شیپ یگفت هنوز مشکل یحسم م...تماس را قطع کرد و

به  یفکر محتاطانه ا یلحظه ا یحت نکهیبدون ا...آدرس بود...دیلرز میگوش صفحه

اوضاع هر ....شدم یفکرکنم، پدال گاز را فشار دادم و راه یپسرم بزنه و منطق

عمو  یبود که مجبور بودم تو چشمها یمهم لحظه ا..مهم نبود ! بود، بود یچ

 .بگذارمدستهاش  یهرمز نگاه کنم و دست دخترش را سالم تو

******** 

 ترالن

 یلیخ...بود بایش، هنوز هم ز یدور چشمهاش و صورت استخون یوجود گود با

 !زن چهل ساله کیتر از  بایز

از زن  یودم و لحظه اسالن نشسته ب یاز کاناپه کوتاه و پهن انتها یا گوشه

 .داشتم یمقابلم چشم بر نم

 یریبخور جون بگ-

 .جا خوردم  ریام یصدا از
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 .فنجون پهن و دهن گشاد کنارم نشسته بود کی با

 ..)نه:( لب گفتم ریتکون دادم و ز یبه نف یسر ه،یچ اتشیبدونم محتو نکهیا بدون

داد و  هیکاناپه تک یبه پشت. گذاشت یکنار زیم ینکرد وفنجون را رو اصرار

 گاهش  هیلبه تک یدستش را رو

دستش که پشت گردنم با فاصله قرار گرفته بود ، حالم بد  یاز حس گرما.گذاشت

تن  یبه گرما:( جسورانه و رک گفت شهیشد و خواستم بلند شم که مثل هم

 !) من عادت کن یاما به گرما! باشه ،یها عادت ندار بهیغر

 .ونه هام انداخت و محکم فشار داددستش را دور ش بالفاصله

 نهایبه بدتر از ا نکهیزدم اما از ترس ا یشدم و دستش را پس م یبلند م دیبا

 و سکوت  دمینشم، لب برچ دهیکش

 نیهم یمن رو. میساعت گذشته را در سکوت گذرونده بود کیتمام ...کردم

 !کاناپه و اون پشت پنجره

 چقدر خوشگله؟ ینیب یم-

مقابلم را  وارید یکه تمام پهنا یهمون عکس...بود ریهنوز به همون تصو نگاهم

 !زنده ۀزند...پوشانده بود

 !و هفت هشت ساله ست یحدودا س نجایا-

 ...واقعا.. باستیز یلیخ-

تمام بزاق دهانم ، .و سرش را به سمت سرم خم کرد  دیبه سمت خودش کش منو

 !، سوخت یکیدنز نهمهیخشک شد و صورتم از التهاب ا کجای
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 یپدر اگه دختر داشتم دلم م کیبه عنوان ! زنها دردسره یهم برا ادیز ییبایز-

 .بایز یلینه زشت ونه خ..بود یخواست معمول

، مقاومت  یقدرت ِ افزونتر چیاعمال ه یاولم برگردم اما ب یکردم به جا یسع

 .کرد یم

 !نهیمارو بب تیمیو صم ادیبذار هومن ب-

 نیتوروخدا دست از ا:( عقب تر گرفتم و با التماس گفتم یرا به زحمت کم سرم

 نجایا عیآروم و مط نطوریساعت گذشته را ا کیاگه من تمام ..اگه د،یبردار یباز

 ...)توروخدا...شما دارم یکه به درست هینشستم ، فقط به خاطر باور و اعتقاد

 ونیرا م میو چنان با خشونت چونه و گونه ها دیبه سمتم چرخ ظیبا غ چنان

 .جمع شد یامون یب هیگر یبرا میلبها اریاخت یدست فشرد که ب کی یانگشتها

 یبرا ینشست عیساکت و مط نجایاگه تو ا! دست از خر کردن من بردار...بسه..بسه-

اصال تو  نیبزن بب غیبلندشو برو ج ،یرا ندار یحرکت چیقدرت ه یدون یکه م نهیا

 تیاصال گوش نیزنگ بزن بب سیشنوه، برو به پل یصداتو م یبرهوت کس نیا

هست  نیکن بب دایشده پ خراب نیتلفن تو ا هی، برو  یزنگ بزن یسالمه که بخوا

من نه آدم ...چون من خواستم یینجایهان؟؟ تو ا! یزنگ بزن یبه کس یکه بتون

گذشته عذاب آور که  هیام مثل همه با  یآدم معمول هی! ام و نه نادرست یدرست

 !خوره یداره روحم رو م

 .شتاب و ضرب چونه م را رها کرد و منو به عقب پرت کرد با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٤٠٩ 

 هیبه خودم مجوز گر ف،یکاناپه خورد و به بهانه همون ضربه خف یبه پشت سرم

 .کردن دادم

 !؟ سالم بود که یکرد کاریچ میبا گوش-

به ...و من گذاشتم یگ بزنزن یتو خواست! یمنو خر فرض کرد ای یتو ساده ا-

؟ همون موقع دور از چشمت ...که الحمد ادتهیبهونه آنتن ندادن ازت گرفتم، 

 ..تمام مخلفاتش را درآوردم

 !مرد نیا یاز فرز! خودم  تیو خر یاز سادگ! دیپر رنگم

 .شدت گرفت اشکم

 هیگر:( ، گفت یمنتظره ا ریو غ یعاد ریروم خم شد و با خشم غ دوباره

 ،یتو راض...نهیبب فیما دوتا رو سِر ک دیبا...ادیهومن داره م!...اشک یاشک ب!..نکن

 !)به ذهنش برسه یکه ممکنه حت یزیمهربونتر از چ یلیخ! یمن راض

تا حاال هم .سکوتش ، سکوت قبل از طوفان بود!...بردار نبود یشوخ نیا گهید

ابزار انتقام اون من . گرفتم  یفاصله م دیبا! بودم نیاز حد خوش ب شیب

 !ذاشتم از من استفاده کنه ینم...نبودم

 ریبا تاخ ،یریکه به واسطه غافلگ ییمبل کندم و دستها یشتاب خودم را از رو با

 .هوا خشک شد یرو جهینت یگرفتنم ، دراز شده بود، ب یبرا

 !نترس...باهات ندارم یترالن من کار سایوا-

 یب...همون کاناپه بود یدشمن هنوز رو...تمیموقع دنیسنج یفقط برا..ستادمیا

 !..تر از من الیخ
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سالن بزرگ و  کمیبدون کفش، وسط !  زونیاو یشال درهم و مانتو کیبا  من

  یسنگفرشها یسرد ، رو

ام ، سه  یبه فاصله چند متر یدر ورود...بودم ستادهیو کرم رنگ سالن ا یقلیص

سورمه  میضخ یپشت پرده ها اطراف سالن همه یقد یپنجره ها...قفله شده بود

راه ها ، موفق به  نیکدوم از ا چیاز ه دیرس یبه نظر نم...محصور بودند یرنگ یا

به سرعت به سمت ...دور..اشتمد یخودم را دور نگه م ستیبا یفقط م..فرار بشم

 یامن تر یکه مطمئنا به اتاقها ییپله ها. دمیگوشه سالن دو یچیمارپ یپله ها

 .شد یختم م

 !خانوم مهندس ینخور زیکه ل اریاون جوراب مزاحمو در ب-

 یالیبا خ..دمینفس نفس زنون به سمتش چرخ...گفت یراست م...ستادمیا

 ..کرد یصورت جذاب و خوش تراشش نگاهم م یبه پهنا یآسوده و لبخند

 !یلعنت-

 ؟یگفت یزیچ-

 !دکتر ینده آقا یمنو باز-

برداشتم  زیاخطارش به سمت پله ها ختوجه به  یکه ب دمیچنان ترس...شد بلند

...... 

 ! ترالن -

 !سنگفرشها فرود اومد یرو نمیهمراه با بدن سنگ ادشیفر یصدا
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بدنم را  یتونستم حت ینم هیافتاده بودم که تا چند ثان نیزم یبا شونه رو چنان

 ..به سمت مقابل بچرخونم

 یا گهید بازوهام نشست، با وحشت خودم را به سمت یدستش که رو یگرما

 .رمیفاصله بگ یچرخوندم تا کم

 ییبال هی یدار تیانگارخودت ن یول...رسونم یبهت نم یبیگفتم که آس...آروم -

 !یاریسر خودت ب

 .را محکم تر گرفت و آروم بلندم کرد بازوم

 دیولم کن..ستین یزیچ-

 !سیه-

خورده دنبال دست نوازش و  نیکودک زم کیمثل .  دمیفهم یرا نم حالم

 .بودم ادیاز ص ییرها یشکار به دام افتاده ، در تقال کیگرم بودم و مثل  یآغوش

 ن؟یسرت که نخورد زم-

 یچ..چته شما؟:( گفت ظیدستش خارج کنم که با غ ونیکردم بازوم را از م یسع

 یطبقه باال خودت را پرت کن یقراره بر ؟یکن یفرار م یمثال دار...کهو؟یشد 

دو طبقه پله فرار داره که دنبا لش تو طبقه  یالیو نیا ینکنه فکر کرد ...ن؟ییپا

 !)ندارند یهندسهمه سواد م! نه خانوم نداره!!  ؟یگرد یدوم م

 .خشونت تکونم داد و کشون کشون به سمت همون کاناپه برد و نشوندم با
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لوس و بچه گونه به سرت  یکه فکرها یدفعه بعد...و تکون نخور نجایهم نیبش-

اول از ...رو خراب کنم زیو ممکنه همه چ شمیزه خودت بچه مبزنه ، منم به اندا

 ...تو ندهیهمه آ

از  المیو خ.اتاق نداره که من بتونم درش رو سه قفله کنم  تونیکوفت یالیو نیا-

 تون راحت باشه؟ یبچگ یبابت بازگشت احتمال

فراموش  زیهمه چ یلحظه ا یزد که برا یجذاب لبخند م نقدریا یلعنت! زد لبخند

 .شد یم

 مرد را پس زده بود؟؟ نیسوده ا چطور

 !کنه یدر همه حال اون زبون بانمکت کار م ادیخوشم م-

 ...َک  ییکه رسما آدم ربا دیاریخودتون نم یبه رو ادیخوشم م- 

 هینگاهش به ثان...فشار داد یلبم فرود اومد و به سخت یسرعت انگشتهاش رو با

 .شد دهیمنظمش بهم تن یشد و ابروها یطوفان یا

با حرفهات بهمم ...کنم آروم باشم یم یدارم سع! کلمه را تکرار نکن نیا گهید-

 ی، ناگهان یناگهان میتصم نیا ۀجیبذار نت!...بشه ریختم به خ هیقض نیبذار ا! زینر

 ...ادیاز آب درن

و با نفس  دیدستش را آروم کنار کش. شده بود سیازشدت ترس خ چشمهام

بذار بعد از امشب ، قرار ! به روزم اومده یبفهمم چ بذار:( ادامه داد دهیبر

 !)رمیبگ

 .شد رهیروبرو خ واریبه د نشیو با نگاه غمگ ستادیو دست به کمر ا راست
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 یسوء استفاده م شیاز خوشگل...بود طونیش...بال بود!گفت یهومن راست م-

به  یحت! پست فطرت یمایبه اون ن یحت..داد  یکرد ، به همه چراغ سبز نشون م

 !هومن قمیشف قیاون رف

کالفه ...) دونم ینم ،یعنی..یعنی!...اما هرز نبود:( و ادامه داد دیسمتم چرخ به

 .نشست نیزم یو رو دیموهاش کش ونیم یدست

  ؟یهمدرد ایسوختن داشت  دل

 فرار؟ ایخواست  یم قرار

 .بلند شد و با تعلل دکمه کال را زد شیگوش یصدا

 ؟یدیرس-

-... 

 ...خودشه-

 .را کنار زد میرا برداشت و کنار پنجره قرار گفت و پرده ضخ موتیشد و ر لندب

 !...یتو خوش اومد ایب-

-... 

 ! دوستانه ست ِیدورهم کینترس ..ایب سالمه

بشه و  یقراره چ نکهیا...خورد یم چیشدت اضطراب و دلهره ، دل و روده م پ از

 !..برامون رقم زده یچه سرنوشت

 کنه؟ یدلت درد م-
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بود که محوطه  یخندونش به من بود اما تمام هوش و حواسش به نور چراغ نگاه

 .اومد یکرد و جلو م یباغچه را روشن م کیتار

 ...دارم چهیدل پ...حالم بده-

 .اولش برگردوند و به سمتم اومد یرا به جا پرده

 ..از استرسه ..حالت تهوع هم دارم-

 آره؟! ن سخت موندهامتحا کیبه شروع  قهیکه چند دق یمثل وقت-

 .تکون دادم دییبه نشونه تا یسر

باز کرد و  یگریپس از د یکیدر را  یقفلها...کنارم گذشت و به سمت در رفت از

 .دوباره به سمتم برگشت و کنارم نشست

فاصله  نیشتریکردم ب یو سع دمیمبل چسب وارهیبه د ه،یدونستم هدفش چ یم

 . رمیرا ازش بگ

 .نشست کتریزد و نزد یپوزخند

 !هیفکر کن واقع...بهش نگاه نکن یباز هیبه چشم -

 .نگاهش کردم دیو با ترد دمیحرفش را نفهم یمعن

 !یباهوش یلیتو که خ-

 ؟یچ یعنی-

را تحت  یا نندهیکه هر ب راشیجذاب و گ یاز همون لبخندها! لبخند زد فقط

 .گذاشت یم ریتاث

******** 
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 هومن

تونستم صورت  یاز همون فاصله هم م..دمیبلندش را پشت پنجره د قامت

 . منبسطش را حس کنم

با قدم  یبا من بود؛ وقت ادینگاه ص ینیبود اما سنگ دهیخز رهیت یپرده ها پشت

 یهمون ستونها یشدم ؛ وقت ادهیپ نیگرفته از ماش تمیلرزون و قلب ر یها

 یبلند خودم را پشت درورود یکردم و با قدمها بیترغ دنیلرزون را به دو

 !چشمهامو زد ادیدر را باز کردم و نور ز یرسوندم؛ وقت

 ؟یهومن جون؟ خوب استراحت کرد یخوش اومد-

باز کردم ترالِن هراسون و نگرون را  یچشمهام بسته شد و وقت یا هیثان یبرا

 !دمیاون د یبازوها ونیم

 !ترالن -

 .به خودش فشرد شتریزد و ب یلبخند

 .میرا با هم گذروند یاوقات خوب-

 ..مشت شد دستهام

 ..دروغه-

 .کرد قیاز آرامش به بدنم تزر یلرزون و خفه ترالن موج یصدا

 .به وسط سالن رفتم یقوت کرد و دلم قرص شد و با قدم بلند پاهام

 قشنگه؟-

 .و دوباره به طرف من برگشت دیبه سمت ترالن چرخ ریخونسرد ام نگاه
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 !نتیدروغ یدرست مثل دوست...قشنگه  التیو-

 :دیچیپ یسالن نسبتا خال ونیخط و خشش م یرسا و ب یصدا

 .هم نبود هیحاش یمن دروغ نبود اما ب یدوست-

 .ستادمیا کترینزد یبرداشتم و کم یا گهیبلند د قدم

 ؟یباز ای هیحاش-

گرفت از اون وجود لرزون؟ چرا روبروم قد  یشد؟ چرا فاصله نم یبلند نم چرا

 کرد؟ یم یاز رو بسته اش را مخف ریکرد؟ چرا شمش یعلم نم

 یدختِر مرد ،یکه با نامرد هیو مردونه بگو دردت چ سایم وا نهیبه س نهیس ایب-

 !یحسابت کرد هیمثل هرمز را ابزار تسو

 ...کرد کیزد و سرش را به گونه ترالن نزد پوزخند

را چنگ زدم و بلندش  راهنشیپ قهی ظیسرعت خودم را بهش رسوندم و با غ به

 .مکرد

 .نکرد فقط پوزخند زد یمقاومت

 مثال؟ یقسم خورده ا...مثال؟ یچته تو؟ دکتر مملکت-

 سیصورت ترالن خ. نگاهم با نگاهش همسو شد. دیبه سمت ترالن چرخ سرش

 .بود

 !دوئل لذت بخشه هی یتماشا...نترس دختر جون-

 .دستهاش گرفت  ونیمستاصل سرش را خم کرد و م ترالن

 !...)رگ گردنت نزنه باال:(حفظ همون پوزخند گفت با
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 دهیتن ریام قهیبود، دستم مثل فوالد شکل گرفته ، محکم به دور  یطوفان نگاهم

از  دیشا..مرد ، گرم بود نیچرا دلم هنوز نسبت به ا دمیفهم یشده بود، اما نم

 !از بهت دیشا! بود یخوش باور

دفاع از دوست دوران گذشته ام و  یو متحد برا کدستیهنوز تمام وجودم  اما

 !کردند یتقال م میروزها نینامرد ا

 !یسال که خفه خون گرفت نهمهیبوده ا یچه مرگته؟ دردت چ-

 .م زد ، دستم رها شد و فاصله گرفتم نهیکه به قفسه س یضربه محکم با

 !دوسته هیِ◌  یدردم نامرد..دردم؟-

حرف بزن ! المصب :( مزد ادیفر یخش دار یگردنم حجم گرفت و با صدا رگ

 کردم که دختر کاریچ نمیبب

کنه  تیاگه ازت شکا یدون یم نجا؟یا یاورد یدیدختر هرمزو ـــ دزد مردموــ

 جواز! یشیبدبخت دو عالم م

 )نه؟یچقدر سنگ ییجرم آدم ربا یدون یم! کنند یرا باطل م طبابتت

 :زد لبخند

 ...کنه ینم تیترالن از من شکا!..خونسرد باش-

 .نگاه کردم ریاستفهام به ترالن که همچنان سرش خم بود و بعد به ام با

 شه؟یکنه، م تیفکر کن عاشق از معشوقش شکا -

 .تا ته حرفش را خوندم...من پوزخند زدم نباریا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٤١٨ 

! ی، کور خوند یکن کیمنو تحر یتون یحرفها م نیبا ا یاگه فکر کرد ریام نیبب-

 یهم م قشیشد ، تشو یاگه ترالن عاشقت م نمیرو بب تیچهره واقع نکهیقبل از ا

و ال  یبش کیخوام بهش نزد یکه نم تهیکردم اما حاال فقط و فقط به خاطر انسان

 !ریغ

 !یبود، خال ینگاهش خال. ختیدلم ر. نگاهم کرد. ترالن باال اومد سر

سر  دیکه شما دو تا به اصطالح مرد، دار ستمیارزش ن یبنجل و ب نقدریمن ا-

 .دیکن یم یاحساساتم گرو کش

 !بود اما رسا و محکم فیضع صداش

 .ستادیاما باز هم ا..تعادلش بهم خورد و دوباره نشست. ستادیا

اعتقاد نداشتم پامو از  تونیاگه به حس پدر دیشما ، جناب کامروا مطمئن باش-

 گذاشتم ازتون  یم رونیدر که ب نیا

اما شما جناب ! لیمثل سه یا دهیرنج از پسر فی، ح فیکردم اما ح یم تیشکا

منم ..مثل شما رو ندارم یآدم یآرزو دیکن یها که شما فکر م نقدریا! انیک

پام هم از ! دیکن یبه خودتون و مادر محترمون هم حال نویا...ستمیهالک شما ن

هم  یکس چیه...و توکا اممن ،باب...میشیشما جدا م یاز زندگ رونیدر بره ب نیا

 !بکنه یغلط چیتونه ه ینم

 !همون کاناپه فرود اومد یرو و

 .کرد ریمچ دستم را اس ریبرداشتم که ام زیسمتش خ به

 نترس! بهوشه-
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 .صداش کرد یبلندتر یبا صدا و

 .به ما زل زد یترالن باز شد و با همون نگاه خال یچشمها

 !شهیم دهیکثافت گذشته تون تا امروز هم شن یبو...ادیشما بدم م یاز هر دو-

 .شد رهیداد و به سقف خ هیمبل تک یسرش را به پشت و

 ستادمیرها کردم و مقابلش ا ریام یانگشتها ونیدستم را از م یدیتکون شد با

 :دمیبهم فشرده غر یدندونها ونیو از م

 که تا االن وبال کردن ما شده؟ هیچه گند نیا نمیحرف بزن بب! یلعنت-

 .دیچرخ یکنار واریبه سمت د ریام نگاه

 !سوده-

 یتو که از اون جدا شد یلعنت:( گفتم ظیبزرگ سوده نگاه کردم و با غ ریتصو به

 یکه هنوز تو گردابش دار هیپس االن دردت چ! خودتو  یتو که خالص کرد! رفت

 )؟یزن یدست و پا م

که بدنم کج شد و چند قدم تلو  دیصورتم کوب یتو یچنان مشت محکم ناغافل

سرم ظاهر  یدرد بودم که باال جیهنوز گ. افتادم نیزم یرو تیتلو خوردم و نها

 .شد

 ...بسه توروخدا...بسه-

 .حس کردم ریترالن بود و همزمان حضورش را کنار ام غیج یصدا

 ..بسه...دکتر کامروا..بسه-

 !دختر نیتو بش-
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 ...زد غیج

 من؟ ای یریگ یاز اون انتقام م یدار ؟یکه چ تونیوسط باز یمنو اورد!...یعوض-

، دوباره پرتم کرد و  یکردم از اون موضع ضعف بلند بشم که با لگد یسع

  ونیهمزمان شال ترالن را م

خشن اما  تینها یب ییو با صدا دیو به سمت خودش کش دیچیپ انگشتهاش

و طناز  تیبه جرم جذاب! از تو به جرم زن بودنت! از هر دو تون:( خفه، گفت

  انتیکردنش، به جرم خ یاز اون نامرد به جرم نامرد! بودنت

 نکهیخبر از ا یخودش ساخته ب یکه برا یآروم و مرفه یبه جرم زندگ! کردنش

 !)زنه یسالهاست داره دست و پا م کشیاون ،دوست نزد یبه خاطر نامرد

 .گونه ملتهبم بود به سمتش رفتم یدستم رو کهیشدم و در حال بلند

 یهمون که مدام از مردونگ !دختر ، دختر هرمز ه ها نیا! رتیغ یولش کن ب-

 !نکنه اونها هم شعار بود و دروغ! یزد یاون و امثالش دم م

 .ترالن را رها کرد و دستش را دورش انداخت و به سمت خودش کشوند شال

 یمرد م هی یبازوها ونیدختر داره م نیا ینیب یم یوقت یشیم وونهیبگو که د-

 !لرزه

 .پوزخند زدم یعصب

 !یالشخور هیتو ..مرد؟؟ هی-

 ...دیخند بلند

 ؟یهست یتو چ! باشه من الشخور-
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با لغات را نداشتم تمام وجودم معطوف ترالن و بدن لرزون و  یباز حوصله

 .بود رشیاس

 !حاال ول کن اون دخترو ؟یراحت شد! منم الشخور-

همونطور که اون شب من زجر ...کنم یولش نم نمیرا نب دنتیتا زجر کش-

 !همونطور که من سقوط کردم یسقوط کن! یکنسقوط  دیبا...دمیکش

لعنت ...اون شب خودم روشماتت کردم یمن بارها و بارها برا!  نامرد ِیعوض-

 من از عالقه توبه ...فرستادم

 بتیتو غ یول دمیبود اما کنار کش رید...دمیهمون شب فهم..خبر نداشتم اون

  داتیپ..بارها دنبالت گشتم ...زد

تموم  زیهمه چ! یبچه داشت ،یسرحال بود دمتیهم بعد سالها د یوقت... نکردم

 !..شده بود

عضالت منقبض .کرد یشده ش را نوازش م دیص یآهو میاما مال رکیستیه

 اما  دیلرز یترالن م

که تازه  ییبا گفتگو یمزاحمت چیه یب یباز نیخواست ا یم...کرده بود سکوت

 !عذاب خودش بود متیاگه به ق یگرفته بود تموم بشه حت انیجر

که با  یبا زن! کردم یم یمن داشتم با اون زندگ یتموم شده بود؟؟ آدم ناحساب-

 ! بود دهیکه بهش اعتماد داشتم ، هرز پر یبا دوست کم،یدوست نزد

 یاون عشوه گر ۀفتیآره من ش....دم یمن هنوز دارم تاوانش رو م:( دمیغر کالفه

لبخند  یشدم ، وقت یزد رامش م یحرف م یوقت! آره ..هاش شدم یها و طناز
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نامرد  یول..جوون بودم یلیاما خ..شدم یش م بندهیفر یاون لبها دیزد مر یم

 ......)دمیعقب کش یکه خواستگارش هست یاونشب گفت یوقت.نبودم

 .کرد کیترالن نزد یشونیترالن را کامال دربر گرفت و صورتش را به پ ریام

 .تنفسم تنگ شد بدنم جوش و خروش گرفت و قفس یرگها

 !از اون ریکثافت فاصله بگ-

از من  یاون شب که تو باهاش رابطه داشت:( زد ادیبرداشتم که فر زیسمتش خ به

 یخودش هم نم یمن تازه جوونه زده بود، حت ؟بچهیفهمیم!!! باردار بود

 )؟یبفهم یتون یم...دونست

 !زد خیبدنم به سرعت  یتمام سلولها...شدم خشک

جمله . گنگ و نامفهوم شد میهم برا ریترالن به ام فیاس ضعالتم یصدا یحت

 یاون شب که تو باهاش رابطه داشت...دیچرخ یداد و م یسرم جوالن م یتو ریام

 ؟یفهم یم! از من باردار بود

 .ترالن نشست یشونیپ یبا ولع رو ریام یلبها

:( زد ادیکه از هجوم اشک تار و کدر شده بودند، دوباره فر یکرد و با چشمان رها

 هی ؟یکرد کاریاما چ یکن تیحما مایکه از سوده در مقابل ن یکثافت رفت یتو

 ! )یخبر یو ب یعالم مست هیو  نیعشق آتش هیلقمه چرب و نرم و 

 !!) ؟؟ید یتاوان م:( ادامه داد شخندیگرفت و با ر ینفس

:( ادامه داد یفتریضع یترالن با صدا یسکوت کرد و رو به نگاه اشک دوباره

 ! ختیر یاشک م ینطوریهم
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و مست و  جیخورد که گ یکه داشت قسم م یموقع...نگاه معصومو داشت نیهم

چقدر ...چقدر کتکش زدم...نامرد قرار گرفته نیمورد تجاوزا یحال بوده وقت یب

 ....)چقدر زار زدم...کردم رشیتحق

از  یمیبه سمت ترالن خم کرد و ن شتریشد و سرش را ب ینگاهش طوفان دوباره

 ینشدن فیبه خودم اومد و با خشم توص. شد یصورتش پشت گردن ترالن مخف

چنان ترالن را محکم گرفته بود که با ضربه من هر . به سمتش حمله کردم یا

 .افتادند نیزم یدوشون رو

 گهین بلند کردم و محکم و با ضرب به سمت دترال یرا گرفتم و از رو ریام گردن

 .خورد و با هم سقوط کردند یبزرگ یبه مجسمه برنج. سالن پرت کردم

هنوز ...ترالن را گرفتم و به آغوش خودم پرتش کرد و محکم نگهش داشتم دست

 .سکوت کرده بود بیاما عج دیلرز یهم م

 برسونه یبیذارم بهت آس ینم..آروم-

 .کرد ینگاهم نم یحت

شده بود ، بلند شد  دشیکه از شدت برخورد کمرش به مجسمه عا یبا ناله ا ریام

چون  ایبهش  یدیچسب ینجوریچون دختر هرمزه ا:( گفت یعصب یو با لبخند

 !)یعاشقش

دل خودش ، اصرار داره که بگه داره عشق منو آزار  یتسال یکه برا دمیفهم یم

دلم با همه  دمیشا...گفت یست مهم را دمیشا...ده و منو سرنگون کنه یم

 !ش خلع سالح شده بود یسرسخت
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 !نبود ینامرد نیا قیهم بود ال بهیدختر اگه غر نیا!..ریام یپست یلیخ-

 !ترالن جمع شد! ترسناک! زد قهقهه

 !یبه درمون دار اجیتو احت-

 نقدرینگاهش ا ستادیراست ا یساکت شد و وقت یزانو خم شد و بعد لحظه ا یرو

 !داغون بود که دلم سوخت و نیغمگ

ادعا کرد  یلذت بخش که وقت نقدریا!پدر بودن چقدر لذت بخشه یفهم یتو نم-

از  ایتونست از من باشه  یبچه م...شناختم یاز من حامله ست سر از پا نم

 اقدام  تیهو صیتشخ یبرا یدوران بادار نیتونستم تو هم یم!...تو

 یدادم چند ماه ب حیبود که ترج نیریحس پدر بودن ش نیا نقدریاما ا...اما کنم

تا !  زیر زیپوست پوست شدم، ر...لذت بشم نی، غرق ا یاز هر کثافت الیخ

 !انیمثل هومن ک یبچه ، بچه خودمه نه آشغال نیا دمیفهم

 .قدم به سمتمون برداشت چند

رو دخت نیروز که ا هی یول! یخوا ی؟ باشه به فرض که نم!شیخوا یاالن نم-

 یم..بزنم  شتینخواستم اون موقع آت....دمیکش یمن چ یفهم یم ش،یخواست

هنوزم چشمش به دره که !یپسرم یعمو نیچرا؟ چون تو هنوز محبوب تر یدون

 ادیعمو هومنش ب

 کیبا تمام مشکلش  ریدونستم ام یاما م رمیاز ترالن فاصله بگ دمیترس یم

 ! و هنجاره  دیو نبا دیبا ایدن کیمرد سرسخت با 

 .همون کاناپه نشوندم یرا رو ترالن
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 !لرزه یم دینداشته باش داره مثل ب شیکار-

 .زد پوزخند

 د؟ی، دلت نلرز دنشیبا لرز ،یکرد یحمله م جیمست و گ ۀبه سود یتو وقت-

 !نکرد مونتینشد؟اشکهاش پش داریوجدانت ب

و با بغض  دیصورتش کش یرو متیسمت عکس سوده رفت و انگشتهاشو با مال به

 .....)اما شد...با تو روبرو نشم چوقتیکردم ه یآرزو م:( ادامه داد

 :دیسمتم چرخ به

، تموم  اهیتو چهارچوب همون اتاق س! همون باغ نحس یمن رو پله ها-

 ...ذوب شدم...شدم

 یکن یاشتباه م-

 :زد که تمام بدنم مرتعش شد یادیفر

 یتو و اون ها ختهیزار و بهم ر افهیکنم؟ اون ق یاشتباه م ویچ! پدر یآشغال ب-

 !چشمامه یجلو شهیسوده هم هیگر یها

 یسلول به سلول وجودش در حال متالش.دیکش یزجر م...به سمتش رفتم یقدم

 ..شدن بود

 نکردم یبا سوده کار...من..من-

 ریافتادم و ام نیزم یرو دمیبه سمتم حمله کرد که تا چشم باز کردم ، د چنان

 ...م در حال مشت زدنه نهیس یرو
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 رینعره ام یفقط صدا...یگریپس از د یکی...کردم چشمهامو باز کنم ینم فرصت

 ریتونستم ز یکه م یتنها دفاع.  دیچیپ یم گوشمیترالن بود که تو یغهایو ج

جون  یشد ضرباتش ب یضربات دستش بکنم ، فشردن گردنش بود که باعث م

 ریکرد از ز یعنفس کم اورد و با خر خر س تیدر نها...نهیسر و صورتم بش یرو

 . افتاد نیزم یرها کردم و کنارم رو...من رها بشه  یقو یانگشتها

معلوم ...ترالن وحشت زده ام کرد یو خون یصورت اشک...چشمها باز کردم یوقت

 .در امان نمونده ریام یما ، از گزند مشت ها ییجدا یبود موقع تقال کردنش برا

 .شدم زیخ میزحمت ن به

 !ترالن-

 .نشست نیزم یو بلند شد و چند قدم اونطرف تر رو دیرا پس کش نگاهش

 یکرد و با چشمها یافتاد که تک سرفه م رینگاهم به ام. کردم بلند شم یسع

 .شده بود رهیبه سقف بلند سالن خ سشیخ

 آخه نابکار؟ یدیم یتو چه تاوان ،ید یتاوان م یگفت-

 )؟یچ:( رمق گفتم یسرم را خم کردم و ب. فیآروم و ضع.مفهوم نبود صداش

 .رمق تر از من حرفش را تکرار کرد یب

نامروت  یلعنت..و کنار لبم حس کردم ینیرا از ب یگرم عیشدن ما یجار. نشستم

 !بود یمثل خرس قو

 .دمیصورتم مال یرو نمیگوشه آست با

 ...دم یکه کردم رو دارم پس م یتاوان اشتباه-
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 .زد  پوزخند

 ؟یو هم ازش بچه دارنکنه ت-

که  دهیمرد رنج نیکردم با ا یهم فشار دادم و سع یبا حرص رو چشمهامو

 .کنم و قرار دل نا آرومش باشم یکرده بود، همدرد یسالها خودخور

 با سوده رابطه نداشتم  چوقتیمن ه-

با شتاب . کرد یشعله ور م یروشن ، باروت دلش را به آن تیسوده مثل کبر اسم

 .کنه رمینتونست غافلگ نباریکنده شد و ا نیزم یاز رو

 یهر دو دستش را پشت کمرش جمع کردم و با صورت رو یسرعت باورنکردن به

 . زدم مهیخوابوندمش و با تمام وزنم روش خ نیزم

آخه آدم :( دمیثمرش، غر یب یتوجه به تقالها یرا کنار گوشش بردم و ب سرم

مواظب عشقت باشم؟ مگه تو اصال که  یتو مگه اون شب منو نفرستاد یناحساب

) ؟یکن یتفکر مسموم م نیعمر خودتو هالک ا هی یکه دار یدیمنو با سوده د

 . نثارم کرد یترالن دو تا فحش حساب ۀمالحظ یزد و ب ادیفر. تکونش دادم 

 :زدم ادیبار من فر نیا

که به هر رسم  یدختر یذاشت ینم یتو اگه آدم بود!...رتیغ یخفه شو مردک ب-

نگو که ! شرکت کنه ییها یمهمون نیداشته ، تو همچ یباهات رابطه ا ینییآ و

همه دانشگاه ...کنم یکه باور نم هیپر از کثافت باز ماین یمهمون یدونست ینم

بار ناخواسته از  دمنم چن!...شناختند ی هرز رو م ِتیخاص یمردک ب نیا

 !...سوده برات گفته بودم یطنتهایش
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نفس گرفتم و به ترالن که ...سکوت کردم یلحظه ا..کرد  ریگ...جون شد یب صدام

 یداده بود و پاهاشو تو هیتک واریرمق به د یب. گوشه سالن نشسته بود نگاه کردم

شب  مهیخ شیشکمش جمع کرده و دستهاشو دورشون حلقه کرده بود وبه نما

 .کرد یما نگاه م یباز

 :دمیکنار گوشش غر یآرومتر یبا صدا نباریا

درو باز کردم که از حالش خبردار  یال یوقت....،ییبه اون اتاق کذا دمیرس یوقت-

 ...مایسوده و ن...دمشونید...دمید...بشم

 !)گهید یکیگردن  ینداز یم تویهرز باز یکثافت حاال دار:( زد ادیزد و فر نعره

 :زدم ادیفر منم

 ....اما سوده تو حال خودش نبود...بود مایسوده کنار ن...بود  ماین-

 :که شکسته بود ادامه دادم ییبا صدا...شد یاون شب نفسم تنگ م یاداوری با

 یاگه صدا...ناخواسته به سمتشون حمله کردم...دندیمن ، هر دوشون پر دنیبا د-

اون به خودم  یروکشته بودم با صدا مایو داد سوده نبود، ن غیج

بلندش کرده  نیحلقه شده بود و از زم مایانگشتهام دور گردن ن....اومدم

 یو ب دمیکشمالفه رو دور بدن بدون پوشش ...سوده...سوده...رهاش کردم...بودم

که وسط باغ  ینه به خاطر اون، به خاطر دوست..به صورتش زدم یلیدو تا س اریاخت

به  نکهیاز ا...از توگفت...قسمم داد...زار زد...داد یعشقش جون م یداشت از نگران

 ...سکوت کنم...ش لب باز نکنم ندهیخاطر آ
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رهاش کردم و با . کرد یش ، حالم را بد م هیو هق هق گر ریلرزون ام یها شونه

 !بازگو کردنش هم درد داشت یحت...فاصله کنارش نشستم

کرد  یکه دو به شکم م یزیتنها چ...نگم ایدونستم بگم  ینم..رونیاز اونجا زدم ب-

 ....وسط ناخواسته مرتکب شده بودم نیبود که ا ی، گناه

 :ناله ش بلند شد یصدا

 !بسه ادامه نده-

 ینوبت زخم من بود که سر باز کنه ؛ بغض من بود که شکست و قطره ها حاال

 .شدند یجار اریاخت یاشک ب

 یاسم قرصهاقرص آورده بود که به  یسر کی ماین یاز دوستها یکیاون شب -

مخدر روان گردان که  هی...بود نیکتام...معروف بود ینیشب نش ایکلوب شبانه 

 یم...من بالفاصله شناختمش..شد یم یمنطق ریغ یو انجام کارها یجیباعث گ

رو عقل کل  ودمخ! بود و حماقت تیخر...تا چهارساعته کیدونستم مدت اثرش 

 یدو ساعت حالم رو خوب م یکیفقط  نایگفتم ا یخودم م شیپ!...دونستم یم

حواسم  ستمین هیگفتم من مثل بق یم..گذره یکنه و بهم خوش م

سوده ...قبول کردم گهید یاز جوونها یلیمثل خ!...خر ...خر بودم...مهیحال..جمعه

همون اول ...یبزنبه دست و صورتت  یآب یبود یتو رفت...هم کنارم بود

و اون نگاه  بندهیفر یخام اون لبها...اما..خواستم به سوده بدم ینم...یمهمون

بهش .....با زبوِن ناز و عشوه ش گفت و گفت تا خرش شدم نقدریا..سوزانش شدم

 یخونه، مصرف کنه که منم حواسم باشه خطر میدیرس یقرار شد وقت...دادم
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مصرف  دمیاز حالتهاش فهم!...کرد مصرفاما دور از چشم من ..ادین شیبراش پ

اوضاعش بدتر  دمیترس...وز به اون قرص دست نزده بودممن هن کهیکرده در حال

 ....بخوابه مشیکالش، برد یمایکه بدتر هم شد و به اصرار اون ن...شه

 یکرده بود، پاک کردم اما هنوزم جار سیصورتم را خ یکه تمام پهنا ییاشکها

 یصدا زار م یسرد گذاشته بود و ب نیزم یبه حالت سجده سرش را رو ریام. بود

 .زد

اون  دیمن نبا...من بود ریهمش تقص یو منگ یجیاون گ ،یخبر یو ب یاون مست-

 یم ارشیقرصو در اخت

ل نبودن  یم هیرو که بق یهر گند..حماقت کردم..ذاشتم زنند ، ما هم به اسم ُامِّ

درد  نیا! نیباِر سنگ نیا..نیا......سوده زدم یمنم همون گندو به زندگ..میزن یم

اون شب من خودم رومقصر اون ..اون شب!...ده یه مهنوزم داره منو شکنج

غلطش  ایدرست ...نزنم یرفح دمیکه د یزیگرفتم از چ میتصم..دمید یصحنه م

تو رو  یوقت....شدم یحداقل سهم گناهمو خودم عهده دار م یدونستم ول یرونم

همون  یدو سه نفر...الل شدم...دمتیبا اون حال د یوقت...دمیاتاق د رونیب

فقط به من زل  یدید یرونم یکس چیاما تو ه....هم بود مایخود ن..اطراف بودند

دو سه نفر دورت ! ی، افتاد یدیسوده رو شن هیگر و غیج یصدا یوقت! یزده بود

به  نباریا یول یخودتو بهش رسوند...سوده بود خیاما تو نگاهت م..رو گرفتند

مکافات هر سه نفرمون رو از اون اون شب با هزار ...یسقوط کرد یواقع یمعنا
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هفته بعد ، سوده ناغافل از خونه مون بلند شد و  کی...دمیکش رونیگنداب ب

 !یچیه! ینه رد ینه شماره ا..زد بتیتو هم غ...رفت

من با سوده  یکه تو فکر کرده باش..شد که تو  یاما اصال اصال باورم نم..اما

به  خیتورو با اون حالت و با اون نگاه م یوقت یدشمن یاز رو ماین...باشم دهیخواب

کردم تو باور کرده  یکرد اما هرگز تصور نم یپرون عیبچه ها شا ونیم دیمن د

 !یباش

کار  ستیاونم بگه کار من ن..رم؟یرو بگ ماین قهیحاال برم :( دینال تیهمون وضع با

 رو یفالن قهیبرم ! هیفالن

بالفاصله نگاهم به سمت ..نقبض شد بدنم م کهیبعد ناگهان نعره زد طور) رم؟یبگ

 .مچاله و جمع و جور به ما زل زده بود! دادگاه نیگناه ا یحاضِر ب..دیترالن چرخ

خود سوده گفت که تو ...قصه رو باور کنم؟ نیمن باور کنم؟ا!...یعوض.. یعوض-

 !یبهش تجاوز کرد

با تک صدا مو . اشکهامو پاک کردم . سوده شک نداشتم یمرام یو ب ینامرد تو

 :صاف کردم و گفتم یسرفه ا

 یوگرنه چرا م...خواست یهاش تورو م طنتیو ش هایسوده با تموم دله باز(

 خرپول  یمایبا ن یوقت ستیبا

ش رو خراب نکنم  ندهیزد ، زار بزنه و قسمم بده که آ یکه براش َله َله م دمشید

کس  چیخواست نه با ه یش رو با تو م ندهیسوده آ...نزنم یو به تو حرف
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 بیحرفشم عج نیا..شدیمتوسل م یبه هر دروغ شینجات زندگ یبرا!....گهید

 !)، اونم تحت فشار تو ستین

 .کرد یخواست اما عقلش انکار م ی، باور م نشیغمگ تینها یو ب یبارون نگاه

 یخفه ا یدادو با صدا هیو تک دیکش واریرا تا کنار د نشینشست و بدن سنگ صاف

 !...)مایچه تو چه ن...ممن دو سر باخت:( گفت

بازنده  یخوا یاگه م:( بغض دار ترالن بلند شد یبزنم که صدا یحرف خواستم

 !)هومن برات برده، نه باخت یاما دوست!..باش ،یباش

 .زد یتلخ لبخند

 !لمویمادر سه! زنم رو ...من عشقم رو باختم-

به  یکم. مرد تصور کنم نیا یخودم را جا یلحظه ا یبرا یتونستم حت ینم

 یتاوان بد ماین:( انداخت و زمزمه وار گفت نییسرش را پا. دمیسمتش کش

از بس الکل  فتهیروزا کبدش از کارم نیهم..داغونه..معتاده...ده یهاش رو داره م

 سهیدارن سرک ورشجور واج یدوست دخترها...بدن نیبسته به ا یونیو مواد اف

 )؟یواد ، اما تو، تو چخ یخودش فاضالب متحرکه، گند زدن نم...کنن یش م

بخدا ..نه ؟یرهاش کرد یاز وقت ؟یتو از سوده خبر دار....دم یمنم دارم تاوان م-

 که از مادر بچه ت خبر

ترک کرد اما دوباره شروع ..ترکش اقدام کردم  یدو بار برا...اما من دارم ،یندار

 به عنوان  یهر چ.. ..کرد
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آه نداشت که با ناله سودا کنه، من  یوقت...از تو گرفته بود دود کرد هیمهر

 اما ...کردم تشیحما...بودم

مثل امروز،  یروز هیخواستم  یبود نم زیبود که برام عز یمادر بچه ا!..دورادور

  یا گهیمتهم به اشتباه د

 ایب...دارم رتیغ قمیزن سابق رف یهنوزم رو..اما از دور.هنوزم هواشو دارم...بشم

 ...نیخودت بب

سالم تر ! سالم مونده بود یریدرگ نیتو ا...دمیکش رونیب بمیج ونیاز م مویگوش

 !از دو طرف دعوا

دو سه روز  نیهم نیبب....نهیکه ازش دارم ا یشماره ا نیآخر! خودت نیبب ایب-

من  یحرفها نیخودت زنگ بزن بهش بب... نیبب...خواست یازم پول م شیپ

 دروغ؟ ایراسته 

اتصال ....را گرفت یخسته نگاهم کرد و گوش. کلمه داغون بود یواقع یمعنا به

 .کریتماس را برقرار کرد و گذاشت رو اسپ

 .کشدارش حال خرابمون را بدتر کرد یصدا

 آق خوشگله؟ یخوب..زمی عز ِیدوک..سالم-

 )سوده؟ ییکجا:( گفتم یچشم دوختم و با سرد رینگاه درمونده ام به

 ...آسمون خدا ریز-

 ازت داشتم یسوال مهم هی ؟یسرحال ای یخمار-
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بدبخت  ضیپول و مر ریآخه؟ غ هیشما دکترا چ یمهم ُپِهما!...فیسِر ک ِف یسِر ک-

 ...مگه 

 :سرد، سنگ و خشن د؛یحرفش پر ونیم

 دروغ بود ؟ ادته؟یهومن بهت تجاوز کرده  یگفت-

 .وار شروع به قهقهه زدن ، کرد وانهیبرقرار شد و بعد د یسکوت

اوه دوستا ُکالتون رفته تو هم؟واِس ...؟یتوئه هومن شیمنم پ رِ یام..!جانم یا-

 من؟

 .بزنه که مانع شدم و با اشاره دست به سکوت دعوتش کردم ادیخواست فر ریام

 !نداشت یفرق! لجن یمایاون ن اینبود، هومن  مونیبابا اونشب که ما اصن حال-

نشسته بود  یخسته اما درنده طور ریش کیجوابش را گرفته بود ، اما مثل  ریام

 .من آماده باشه ۀپاره کردن خرخر یکه برا

بدبخته که مادرش  لیمهم اون سه:( بغض دار شد و ادامه داد..گرفت صداش

 یها دهیبر ونیم..ها شروع به قهقهه کرد ختهیدوباره مثل لجام گس!...) منم

 :زد یخنده ش، حرف م

که چقدر امشب  یوا! ....کاش هومن بود....االو...تو زرد بود یلیجنتلمن خ یماین-

 !رو هوام یکل! یهومن یزنگ زد یچه خوب موقع...سرخوشم

 ادیدر به در جون کند که ب نیا:( هق هق شد و ادامه داد هیخنده هاش شب ناگهان

سوادش به زور  یب یاگه بابا! یزیچ یکوفت یو بشه خانوم دکتر گهیشهر د هیتو 

نفله آدم  نیپسر حاج حاج حاج مراد، االن ا نینچپونده بودش تو دهن شاه
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 ییولع رها..بود گرمپشتش به بود و نبود خاندانش ..تو شهر خودش...بود

مونده از اون؟  یکو؟ عشق کو؟ چ...ولع عشق نداشت...ولع پول نداشت...نداشت

! مثل مامانش..ز و کوکهعشق سا لمیسه! درس نخون دهیجوجه رنگ پر نیهم

 !)و وابسته ست مثل من فیضع...مثل من هیاونم عشق...

مثل قبل، مثل گذشته ، مثل  مینگاه کرد گهیبه همد..گرفت یرنگ نگران ریام نگاه

 .میدیفهم یهمون موقع که نگفته حرف همو م! مونیدوست ییدوران طال

 تو سوده؟ ییکجا-

 !شیکنار خروار خروار د...رو پشت بوم...آسمون خدا ریز ؟یدوک یگرفت مریآلزا-

 .ستادیهم ا ریام..بلند شدم  ناخوداگاه

 ؟یکن یم کاریاونجا چ-

 !پرواز..پرواز!...پرسه ها یهم م ینیچه اصول د...اوه-

 )باز؟ یزد یچه کوفت:( دیپرس ادیبا فر ریام نباریا

 ...اوووه..کنم یدارم به سمتت پرواز م...عشقم-

 ...تماس قطع شد و

 !مات و هنگ...میشده بود رهیخ یدو مبهوت به گوش هر

هجوم ترس بود ! رعشه بود! نبود هیگر...کرد دنیشروع به لرز ریپهن ام یها شونه

 .و وحشت

 .باال اومد یبه سخت نگاهش

 !مادر بشه یب دیمن نبا لیسه-
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حضورش و ..بود فراموش شده بود یکه لحظات دیچرخ یبه سمت دختر نگاهش

 !رنِجشش

 !مات و مستاصل مثل ما...ه بود ستادیا

 باالخره کار خودشو کرد-

تر از توان هر سه  نیسنگ یلیخ طیبزنه اما شرا یبه دست و پا افتاد که حرف ترالن

 .نفرمون رقم خورده بود

 :به من نگاه کرد دوباره

 کجاست؟-

 ...اونجا باشه دوارمیام یعنی! خونه دوستش-

 :دینال

 چند طبقه ست؟-

کردم همزمان ،  یم یکه خال یرهاش کردم و با بازدم..کرد ریگ نفسم

 )چهار طبقه:(گفتم

و  دمیبازوش را کش...وقت نشستن نبود به سمتش رفتم....رفت و نشست وا

 همزمان شماره اورژانس را 

را به سمت در  ریآدرس دادم و ام یحدود یدرست به خاطر نداشتم ول...گرفتم

 .....کشوندم

 قهیکه تا چند دق یپشت به مرد..کرده و لب پاره کنارم نشست ورم ۀبا گون ترالن

 .سرنوشت عِ یوحشت بود و مط رِ یکرد اما حاال اس یقبل حاکم بود و حکم م
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 حالت خوبه؟-

 )خوبم:( پنجره بلند کنه، آهسته گفت شهیسرش را از ش نکهیا بدون

بود و  دهیتونست خودش را جلو کش یتا اونجا که م.نگاه کردم  ریبه ام نهیآ از

 .و نگاهش را به باال داده بود هیتک نیماش یپشت یسرش را رو

 ...نگران نباش-

هرسه ! میهر سه نگران بود.بود اما بهتر از سکوت محض بود یخودیب حرف

 یسوسو م دیام فیچراغ ضع کیکه تِه تهش  ییروین کیاما ! خسته و داغون 

 .میو حرکت کن میزد، باعث شده بود قد راست کن

 ...تماس گرفتم یبا خانوم سرمد-

 .گذشته را شکست قهیاز احساسش سکوت چند دق یخال یصدا

 !....بخش زنان زریسوپروا-

با :( دمیپرس اطیو احت دیبا ترد. در راه بود گهیگند د کیشد،  داریشاخکهام ب تمام

 )؟یداشت کاریما چ مارستانیب زریسوپروا

 :و سخت جواب داد سرد

مهمون دارم که خارج  هیگفتم امشب ..زنگ زدم ینم به سرمدبعد از تماس تو م-

 توکا، بهش اجازه بدن دنیبه د ادیاز وقت مالقات م

 .اسم توکا صاف نشست و به من زل زد دنیبا شن. دیبه سمت ترالن چرخ نگاهم

از عکس العمل ترالن وحشت  زیاز هر چ شتریب ،ینداشتم بپرسم ک جرات

 .داشتم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٤٣٨ 

متاسفم :( اومد ، گفت یروح برم یجسم ب کی شترازیکه ب یلحن و کالم با

 قرار شد هر سه  یوقت! ترالن

از فالکت  یبه حد یعنی...برنامه داشتم یکل نجا،یرا بکشونم به خلوت ا نفرمون

در ...اما...اوردمیسرش م ییاز تو طرفم بود، حتما بال ریغ یبودم که هرکس دهیرس

االن ...دادم مارستانویزنگ زدم و آدرس ببه حامد ... یول..و ..مقابل تو نتونستم

 ...)را زجر بدم ونخواستم هر دو ت یم...توکاست شیحتما پ

به  یشکاف دو تا صندل ونیرا جمع کرد و از م فشیظر ی، دست و پا یا هیثان به

و خراب  یرعادیاگر کمربندش نبود ، حتما با اون حال غ. حمله کرد ریسمت ام

 .کرد اما همونجا شروع به تقال کرد یرد م نیخودش را از اون ب

کرد و  یپرتاب م ریها دستهاشو به سمت ام وانهیمثل د... نداشت یعاد حالت

 نیدختر مودب و مت....شده بود زیسرر یبود که با قطره ا یظرف پر....زد یم ادیفر

 !ختیو از هم گس دیکنارم به سرعت شعله کش

 ....وانهید!  یهست یروان ضیمر هیتو !...یتو غلط کرد!..نامرد یِ عوض-

 .شدم به شونه جاده بکشم و متوقف بشم مجبور

 .کردم آرومش کنم یرا دور کمرش انداختم و سع دستم

خواد دو کلمه  یفوقش م..اونجا امنه...کنه ینم دشیتهد یخطر...ترالن..اروم-

 ...اروم..ترالن....حرف بزنه

به ...کنه یمنو داغون م یندگز یآدم به چه حق نیا..آدم نفهم نیا!..کثافت نیا-

 دستتو بکش  ؟یچه جرم
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بخدا که اگه به خاطر ....خوره یشما بهم م یحالم از هردو..ولم کن...هومن

تو ! ...مصرف یب یآشغاال...کردم یم تیخونواده هاتون نبود از هردو تون شکا

درسشو ول کرده ..ستین یقانون یاصال کارش تو پزشک! یآقا را نشناخت نیهنوز ا

 دیمن بر یاز زندگ..متنفرماز هر دو تون ...کنه یم یچند ساله داره باهات باز

 !رونیب

 ستنیبلند شروع به گر یتمام قدرتش پسم زد و سر جاش نشست و با صدا با

 .کرد

دستهاش گرفته بود و سکوت کرده  ونینگاه کردم که سرش را م ریخشم به ام با

داده  یمنو باز یسالها طور!...ممکن بود یزیکه شکسته بود ، هر چ یاز بت. بود

اما ! بهت زده بودم . درونش شک نکنم تیلحظه هم به واقع کی یبود که حت

 !نیاز اون غمگ شتریب

باورش ...را به سمت جاده برگردوندم و به راهم ادامه دادم نیماش یآروم به

م کرده بود، زخ لیسالها به خودش تحم نیا یتو ریکه ام یدرد! سخت نبود

به گند  شویشکل ممکن عفونتش تمام زندگ نیبود که باالخره به بدتر یناسور

 ...و حاال سر باز کرده بود دیکش یم

 ؟یشماره حامدو از کجا داشت-

راحت ...؟ هیکار سخت شییکردن تلفن خونه دا دایبه نظرت پ:( حوصله گفت یب

 ..)بود

 ریلعنت به تو ام-
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 !)لعنت به من:( گفت صادقانه

 ایبود  روزید:( را به خاطر آورده باشه ، گفت یزیمکث انگار چ یبعد از لحظه ا و

قبل ...گرفتن پرونده توکا رفته بود، همون روز به حامد زنگ زدم یکه برا روزیپر

 یبهش زنگ زدم و گفتم م رونیترالن پاشو از خونه بذاره ب بیتعق یبرا نکهیاز ا

 یب..پشت در خونه شون بودم..اشمبخوام هواشو داشته  یخوام کمکش کنم م

 ...)سر از اونجا دراوردم یول...در واقع هدفمند..هدف رفته بودم اون سمت

 ...)واقعا..آخه؟ تو واقعا  یهست یتو ک ؟یتو اونجا بود!  یلعنت:( داد زدم بایتقر

 .دمیفرمون کوب یکم آوردم و با حرص رو لغت

که از  ییاز اشک شد و با صدابعد چشمهاش پر  یرمق پوزخند زد و لحظه ا یب

انتخاب اشتباه  هیسر ِ  مویمن تموم زندگ:(شدت بغض ، خش دار شده بود، گفت

خود  یو حت...بچه م یو حت میدرسم، حرفه م، کارم و زندگ...قمار کردم

و مثل بچه ها !....) لعنت...لعنت به من که هنوزم عاشق اون اشتباهم!....سوده

تمام بود در عرض چند  زیمرد همه چ کیکه از نظرم  یمرد...کرد هیشروع به گر

 .زد یش پشت سرم نشسته بود و زار م یشده وبا چهره واقع یساعت متالش

 .نمیبب تیوضع نیرا تو ا ریخواستم ام ینم...بد شد حالم

 .دونم یمرده م...از طبقه چهارم...حتما سوده مرده-

 ..پشت سرم ریو ام ختیر یترالن کنارم اشک م...دادن نداشتم یتسل یبرا یحرف

 توکا شیپ....مارستانیمنو برسون ب-

 ... یزنم به سرمد یاالن زنگ م-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٤٤١ 

 رمیخودم م..کن  ادهیپ نجایمنو هم-

 .کنارم نگاه کردم دهیو رنج کدندهیبه دختر  کالفه

 میزن یبه شهر بعد چونه م میبذار برس-

وسط شهر، برام  ای ایکنار در ایاالن وسط اتوبانم  ستیبرام مهم ن:( داد زد ناگهان

وارد  نکهیخوام به محض ا یفقط م!..مرده ایمردک زنده ست  نیزن ا ستیمهم ن

 ....) توکا شیپ..مارستانیبدون توقف برم ب کسرهیتهران شدم 

را به توکا  دیو نبا دیبا یاالن حتما حامد هر چ:( اضافه کرد یبا لحن آرومتر بعد

 ...)اگه..اگه...ایخدا یوا....گفته

 ....میریسوده خبر بگ تیبذار از وضع...رسونمت یم..آروم ترالن-

 یا یداشته باشه اما شماره سوده را با دلهره باورنکردن یا جهینبودم نت مطمئن

 .نفسم گره خورد.را برداشت یبوق گوش نیبا سوم...گرفتم

 سوده؟-

 شما؟ ستمیمن سوده ن-

 ....سوده...سو-

 دیرا از دستم کش یگوش ریام ناگهان

شوهر ..شوهرش.....زنده ست؟ زنده ست خانوم؟...سوده ؟؟-

 اومدم..باشه باشه..کجا؟.یوا..یوا...آه!...سابقش

اورژانس به :( گفت دهیبر دهیرا قطع کرد و با کلمات بر یگوش

االن بردنش  نیهم...دهیکش یهنوز نفس م.بردنش  یم یوقت..دهیرس..موقع
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گاز ..برو فقط..برو....رو پشت بوم افتاده بوده شیگوش..بود هیهمسا...مارستانیب

 ..)◌ِ  مارستانیرفته ب! یبده لعنت

 ...خداروشکر-

 یو لرزش محسوس دندیتپ یباال رفته بود که دستهام هم م نقدریقلبم ا ضربان

 .گرفته بودند

 ...اول میترالن بر-

 دیخوا یم یهر گور:( گفت یظاهر یتفاوت یحرفم تموم بشه و با ب نگذاشت

 !)دیبر

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

 سوم فصل

 نگاهم باش همراه

 ترالن

پرواز  فونیبه سمت آ بایآب رها کردم و تقر ونی، م نکیس یها را تو وهیم

 یبار تو کالنتر نیآخر... نمیو هاله را بب ییقرار بود بعد از پنج ماه زندا...کردم

کرده بودم و  تیخونواده م شکا یحامد برا یاز مزاحمتها یوقت! بودمشون دهید

 ...بود یعال!...حامد و ما نیب فتادعالمه فاصله که ا کیتعهد بود و  کیش  جهینت

بودن و  زبانیحس م! مستقل داشتن یبود؛ حس خونه زندگ یفوق العاده ا حس

بود، حس تعلق بود و  تیامن نیکه حاال وجودش برام ع یپدر! حس پدر داشتن
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 یب الیاسمش هم حامد را سر جاش نشوند و خ یکه حت یپدر!.آرامش ایدن کی

 !مارو از سرش پروند یکس و کار

 اومدند بابا؟-

کردم، با شور و ذوق  یپرت م فونیکه خودم را از آشپزخونه به سمت آ همونطور

 !)آره باباجون:( گفتم

 خودم دست به کار شم؟ ای یهوا گرمه شربت خنک اماده کرد-

و همزمان دکمه در را )  دییبفرما: ( و با ذوق گفتمرا برداشتم  فونیآ یگوش

 .فشار دادم

 خودشونند؟-

خودشونند  یکه پر از خش و خط بود ول رمونیالبته تصو...خب معلومه-

 د؟یهست یچطور؟ نکنه منتظر کس....گهید

 .نزد و فقط لبخند زد  یحرف

چمباتمه  لچرشیبه سمتش رفتم و کنار و. عادت نداشتم نشیغمگ یچشمها به

 .زدم

 شده بابا؟ یزیچ-

 !نجایا ومدهین کبارهمی..ندارم  یوقته که از هومن خبر یلیفقط خ...نه-

 !هومنش بود یبرا یدلتنگ هیقض پس
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 داشیباالخره پ یول..اونم دلخوره دینترس:( زحمت لبخند زدم و گفتم به

 نیاز ا دیخواه یم دیو بگ دیریپشت دخترتونو بگ یتوقع نداشت اونطور!..شهیم

 !)جا خورد پسر مردم! دیخونه بر

 ایب! تو اتاقت  یباز کز کرد ؟ییتوکا کجا..توکا:( گفتم یبلند یشدم و با صدا بلند

 !)کمیحوصله شده  یبابا هم ب ایب!..اومدنا گهید رونیب

 یم نیهمچ:( و دست به کمر و طلبکار گفت رونیکنون از اتاقمون اومد ب ورجه

 !)داره دنید تیآخه اون هاله قزم!..اومدند، انگار خواستگار اومده واسم یگ

 نییاالنه که پا! هم از مقوا نازکتر وارشید!! ها هیآپارتمان هفتاد متر هی نجایا-

 ! تورو بشنوه یراه پله ها هم صدا

 .باال انداخت یا شونه

 !دیگزَکِکشم ن دیچند ماه ما رو ند! داغون ۀبذار بترکه دختر! بهتر-

 :دیبابا هم به سمتش چرخ.لبخند زدم! دلتنگه یلیدونستم خ یم

 !شده دختر ییظرفشو میمثل س! فشنت بزن یشونه به اون موها هیتوکا بابا برو -

تعلل کرد و بعد از  یشد ؛لحظه ا یبابا م یبه نسبت من کمتر متوجه جرفها توکا

مخصوص خودش  ۀدیدرهم تن یحرف بابا را متوجه شد و با ابروها یا هیثان

 نیوگرنه هم!! پررو نشم دیبروز نداد ادینکنه خواستگار داره م! بابا یا:( گفت

االغش  داداشنرم کننده و اون  عیما نیهم از سر ا ییظرفشو میس

 )حامد هم هست؟ یراست!..ادهیز
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با  مارستانیاون شب تو ب...اسم حامد ناخوداگاه اخمهام گره خورد دنیشن با

 !توکا خونده بود  ی، شاعرانه ها برا یقصد مخ زن

 !معلومه که نه-

باال انداخت اما  یتفاوت یخواست بگم شونه ب یباال انداخت که دلم م یا شونه

 !مطمئن نبودم

 ...به سر و وضعت بکش که یدست هیتوکا برو -

کوچک خونه  یفضا یتو شیمیو قد یبلبل یواحدمون زده شد و صدا زنگ

 .دیچیپ

شلوارم خشک کردم و به سمت در  یبا کناره ها میشگیدت همبه عا دستهامو

بلند  نیبلوز آست کی. رصد کردم یجا کفش یقد نهیرفتم و همزمان خودم را تو آ

به همون  یریسِر شونه هام حر. به تن داشتم یخی نیچسبون و شلوار ج یشمی

پشت سرم دم  یسادگموهامو به ..به شونه هام داده بود یقشنگ یرنگ بود و نما

 .کرده بودم انیبلندم را کامال ع یشونیو پ یاسب

 ....)خوش او:( را باز کردم و با لبخند گفتم در

 !سالم-

 .گل بزرگش را به سمتم گرفت و بدون تعارف من ، وارد شد  سبد

 !محترم زبانانیبه م میتقد! ریبگ-

 .تا وارد بشه دمی، سبد را از دستش گرفتم و کامال کنار کش شوکه

 .صداش، بابا به سمت در پرواز کرد دنیشن با
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 !پسرم-

هرمز خان کرد  میبودم را تقد دهیصورتش د یکه تاکنون رو یلبخند نیبتریدلفر

 .و خم شد و بر صورت و دستاش بوسه زد

 !نرم کننده حوله و لباس عیما ؟یمحصول کارخونه ا نیاومد ا یوا-

 ...توکا سر هومن را به سمت اون برگردوند یصدا

 ؟ یخوب! به به سرکار خانوم دکتر-

مخصوص  یشوکه شد اما زود خودش را جمع و جور کرد و با عشوه ا دنشید از

 :دیخودش ، لب برچ یدخترانه ها

 ...ادیم گهیماه د! ومدهیهنوز که جوابش ن-

 !ت که اومده یرتبه دو رقم-

 !پامال شد هیخر فالن کرد و کرا یدید هوی ستیمعلوم ن یچیبازم ه-

نسل ما داغونه  نیا:( دهنش را گرفت و با من و من گفت یجلو ناگهان

 د؛یترک عادتم که شما دکترا بهتر بدون...گهیعادته د..بد حرف زدم دیببخش!!..واال

موقع  هیبود که  نیمنظورم ا...الل بشم بهتره..خاک به سرم!...رهیموجِب بواس

دم دانشگاه نشست  تآسفال..ب شددانشگاه ها خرا..کم شد  تهایظرف دیدید

 !)خره هیخالصه همون قض..نازل شد یآسمون ییبال..کرد

 خانم مهندس؟ یشما خوب-
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رنگش  یسورمه ا یتوکا و بلوز شلوار سرهم یو دلبربا بندهیرا از چهره فر نگاهم

 یمکالمه مون دعوا نیآخر...مرد چند صباح گذشته دادم یگرفتم و به نگاه آشنا

 !دلخواه من ختم شده بود جهیبود که به نت ییاپر و سر و صد

 آقا هومن؟ یصدا کن شونیشما آدما را با القاب دانشگاه یدار یچه اصرار-

 یالک:( نگاهش را از سرم کم کنه در جواب توکا گفت هیسا نکهیبدون ا هومن

 !)باز بشه یواسه شما دو تا خواهر کالس گذاشتم بلکه لبتون به لبخند

خودش را مقابل صورت هومن انداخت و با  یزد و با حالت با نمک یجست توکا

کشش  ایمورد پسنده؟  یفرم نیا:( گفت یباز و مصنوع تینها یب شین

 شتریب یلیدو سه م تینها..تونم بدم  یِقِرش نم گهیگفته باشم د یول..بدم؟؟

 ...)کش بدم

مبل تک نفره  نیاول یبه زور لبخندش را جمع کرد و کنار هرمز خانش رو هومن

اگه فقط !! ره ها یبا وجود توکا حوصله تون سر نم:( نشست و رو به بابا گفت

 !)به خدا دیترالن بود االن غمباد گرفته بود

براندازم کرد که تازه به خاطر  یو طور دینگاهش دوباره به سمت من چرخ و

 !ام ستادهیحجاب مقابلش ا یب شهیآوردم برخالف هم

لباسم را ...عجله به سمت اتاق مشترک خودم و توکا رفتم رنگ گرفت و با صورتم

 ...انداختم میموها یرو یعوض کردم و شال یگشادتر کیبا تون

 اوضاع خوبه؟ د؟یراحت نجایا-
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و  یبغل هیهمسا یخانوم سلطان غیج غیواال اگه ج:( بابا ،توکا جواب داد یجا به

اتوبوس و  ستگاهیو دور بودن ا ینییپا هیهمسا ییپسر خانوم رضا هیعر عر گر

 میریبگ دیرا ند یپروتز یدخترها یجوونا و خاک برسر یکاریو ب مهایاوضاع تحر

 !)و اوضاع خوبه میراحت نجایآره ا..

را  یکردم همون تم شاد و ذوق زده ا یصدا به سمت آشپزخونه رفتم و سع یب

دلهره ...بود یجور کیاما ته دلم . کنم افتیکه قبل از اومدن هومن داشتم ، باز

کردم  یرا که آماده م یشربت وانیل نیکه باعث شد اول!  جانیه ایاسترس  ایبود 

 ..، بشکونم

 کمک؟ امیب-

زحمت نگاهتو از اون آشپزخونه  یشما ب:( من، توکا رو به هومن گفت یجا به

وا !..شکشیش برسه ، کمک پ ییرایبذار دخترمون با آرامش به پذ! بَکن

 )؟!کجا رفته یفالن یایآشپزخونه ُاپنه، ح

از خودم و . جواب توکا تمام صورتم گر گرفت و دستهام شروع به لرزش کرد  از

در  زبانیمهمان و م دیتا از د دمیکش خچالیبه کنار . عکس العمل هام بدم اومد

بده و  یو لحن بانمک توکا که نگذاشت هومن جواب قیچند نفس عم. امان باشم

نرم کننده؟ تو راه  عیما یدیشما ند رزن؟یپ یدیآقا گرگه شما ند یراست:( فتگ

 !)یلقمه چپشون کرد هی دیبودند گفتم شا

 :بلند شد تیتوکا با جد یها یهومن بر خالف شوخ یصدا

 ؟ اون پسره هم باهاشونه؟  ادیتون داره م ییخونواده دا-
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گرفتم ،  یشربت را مقابل تک تکشون م ینیس کهیهال شدم و در حال وارد

 )ادیجرات نداره طرف ما ب گهید:( گفتم

 .باال انداخت و شربت را برداشت ییابرو ناباورانه

 ؟...از خونواده چه خبر؟ خوبن همه الحمدا-

به سرعت  یول دینگاهش به سمت توکا چرخ اریاخت یبه بابا کرد و ب ینگاه

گه حاال که تنها  یم...مان هنوز از من دلخورهما:( دوباره به بابا رو کرد و گفت

 ...)ایدر ب ییباال بزن و از تنها نیزودتر آست ای نجایبرگرد ا ای یشد

 یرو یگل یو ناسور ، مثل دهیاونهمه پوست کش ونیاز م یپدرم حت لبخند

 !کم تکرار یاز اون لبخندها. صورتش شکفت

خدا رحم !! میخبر نداشت م،یبودزن شما رو پر کرده  یپس ما ندونسته جا...به به-

 !مدت نیتو ا ومدیسرم ن ییکرد بال مال

 یمنتظره بود که جماعت مجرد اطرافش لحظه ا ریمنظورداِر بابا چنان غ یشوخ

خنده هومن، خنده توکا و لبخند خجوالنه من،  یصدا کیرنگ گرفتند و بعد با شل

 .گرفت یا گهیفضا رنگ د

 ...دیدار اریعمو اخت-

 یشد ریپ...مادرته یمهم حرِف به جا. نداره که  یفرق! اجبار ای اریحاال اخت-

دست !..جلو زنهیشکمت هم که کم کم داره م.. یفتیم ختیاز ر یدار...هومن

 بجنبون پسر
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چطوره ُبر  تونییمن موندم شما تو دوران دانشجو!...آره واال آقا هومن-

 !!...واال!! د؟ینخورد

 ...خاطره نگفته بود ایدن کیاز اون لبخندها که کنارش ..زد  ینیلبخند غمگ هومن

 یبذار من برم دانشگاه نم:( توکا نشستم و توکا با شور و ذوق ادامه داد کنار

 !)رونیپسر خوشگل سالم از اون در بره ب هیذارم 

دادنش شده بود، دستش را با وحشت  یکه تازه متوجه سوت شهیمثل هم بعد

 .لبهاش گذاشت یرو

ذارم مجرد  ینم...مجرد بمونه دیپسر خوشگل که نبا یعنی..که خب نهیمنظورم ا-

رسه چه برسه به  یوگرنه خدا شاهده من آزارم به سوسک حموم هم نم..بمونه 

 ! پسر جذاب و ناز و باآبرو هی

 .دیلب برچ عیبهش رفتم و توکا سر ینقش ننه بزرگ جمع، چشم غره ا در

 چه خبر؟ ریاز ام-

هم حالم  ریاسم ام دنیاز شن. به من انداخت یو نگاه کوتاه دیکش یقیعم نفس

جور  کی.ناخوداگه جمع و جور تر نشستم. شدم یدچار دلهره م...شد یبد م

 !بود انگار یحس دفاع

دخترش اتفاق افتاده بود ، رو به بابا  یکه اون شب برا یعیاز وقا یشرمندگ با

 :جواب داد

هوا  یکه سوده رو برا ییاز وقتها یگاه...میزن یبا هم حرف م یتلفن یگاه-

 ...گذرونم یوقت م لیو با سه رمیمنم م رون،یبره ب یم یخور
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 تونه راه بره؟ یسوده خانوم هنوز نم-

بره تا با وجود اون همه سم و  یشانس آورده، وقت م یلیهم خ نجایتا ا...نه-

 ..ه بشهکه تو بدنش چپونده، داروها و درمانها اثر کنه و روبرا یمخدر

 !با اون مانع برخورد کرده نیرحم کرد که قبل از برخورد به زم یلیخدا خ...بله-

 )خورده مگه؟ یبه چ:( گفت یبا کنجکاو توکا

تو  یرا طور شیفلز زیطبقه دوم رخت آو یها هیاز همسا یکی:( حوصله گفتم یب

همون برخورد ، شدت ضربه رو گرفته ..بود رونیتراس گذاشته بود که نصفش ب

 )یطفل لیشانس آورد سه...بود

 دیع ۀکباب چنج یها خیس م؛یحاال اگه ما بود! گهیمردم شانس دارند د...یوا-

 !!گذاشته بودند رو تراس یقربونشونو ، دراز دراز و عمود

 .و فارغ از غم الیخ ی؛ ب دیخند هومن

 ؟یکرد کاریچ دویع-

 .ابا نگاه کرداستفهام به ب با

 مادرت؟ شیپ یرفت ای یخونه موند-

قرار  دیفهم یمامان وقت:(شد اما لبخند زد و گفت نیبه سرعت غمگ نگاهش

 ..)اونجا بود یماه کیدختراش و  شیرفت پ دویتکون بخورم ع نجایاز ا ستین

 ؟یتو کجا بود-

 ...اطراف نیهم-

 ؟یسال تنها بود لیپس لحظه تحو-
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 ..یا-

 .با شماتت نگاهش کرد بابا

 عمو جان دیحاجت روا شد یبودند و کل شتیشما که امسال دخترات هم پ-

 .کرد یهنوز با همون نگاه داشت هومن را کنکاش م بابا

 .نگاه معنا دار و موشکافانه بابا ، خم شده بود ریز

در خونه تون رو  امیب ستیدرست ن دمید...خب..نصفه شب بود:( گفت مستاصل

 ...)خب...دیبا دختراتون خلوت کن دیسال بخواه نیاول یبرا دیگفتم شا...بزنم

 نجایتو ا..تو :( و شوکه گفت نیحال غمگ نیبا لحن معترض ، در ع بابا

 ...)دمیپس درست د...؟یبود

 :افتاده شروع به تقال کرد دیدر ص یمثل ماه هومن

 ...گفتم که درست نبود-

لحظه !! یومدیو تو ن یساختمون اومده بود نیتو تا دم در ا....حرف نزن...ساکت-

 !لعنت به تو هومن!!! یگذروند ابونیخونه تو خ نیسالو پشت در ا لیتحو

 .میکرد یهومن نگاه م یو توکا متعجب به خشم و غم بابا و دستپاچگ من

بعد از سال :(ترو به ما کرد و با همون افسوس نگاه و آهنگ صداش، گف بابا

 از پنجره  ینطوریهم لیتحو

و  ستادهیا ابونیکه کنار درخت اونطرف خ دمینفرو د کی. نگاه کردم رونویب

 هیبه نظرم شب زشیپسرو کرده بود که همه چ نیا یدلم هوا نقدریا.. نهییسرش پا

خودش  ینگو پدر صلوات...دمیهومن اومد و با بغض از نبودش کنار کش
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 ینگفتبگم  کیتبر دویلحظه که بهت زنگ زدم تا ع چرا همون!!..بوده

 )؟ییهمونجا

 یدلم سوخت برا..دمید یو آروم م ریسر به ز نطوریبار بود هومن را ا نیاول

 !سالش لیتو لحظه تحو ییتنها یبرا! ش  ییتنها

 نخواستم مزاحم شم-

 !)تو روح زنده مرده ت صلوات پسر مثال خلف:( گفت ظیبا غ بابا

 !)بچه مردم  رمیبم یاله:( گفت یگرفته ا یبا صدا توکا

شما :( از جو حاکم با لبخند گفت یخالص یو برا دیبه سمت توکا چرخ هومن

 )دارن اجیسلسله نمک احت نیبه ا یدانشگاه بدجور یبرو بچه ها! توروخدا رینم

 نقدریشوما آق دکتر که ا یرینم یوا:( گفت یو با لحن ساختگ طنتیبا ش توکا

 !)دیارمارو د یهوا

 ،ییرایپذ ضهیبه جا آوردن ادامه فر یزدم وخواستم بلند شم و برا یلبخند منم

 )ترالن؟:( گفت یکه هومن با لحن خاص ارمیب وهیم

 نیا ایدونم به اسمم حساس شده بودم ، ناخواسته عاشق اسمم بودم  ینم

 یبایکردند، که از آهنگ ز یجذاب تلفظش م نطوریذکور، عامدانه ا ینامروتها

 .شد یاسمم تمام روحم تازه م

 بله؟-

 ...را سپرده گذاشته یریحساب برات باز کرده و مبلغ چشمگ کی ریام-

 .شدم رهیدرهم رفته بهش خ یابروها با
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 کی...یعذرخواه یبرا نطوریو هم ینکرد تیش شکا هیعل نکهیتشکر از ا یبرا-

 ..نامه هم برات نوشته که 

 :و به سمتم گرفت دیکش رونیرا ب یپاکت بشیاز داخل ج و

 ...عابر بانک با رمزش و نامه-

و  قینفس عم. رفتار کنم یکردم خونسرد و منطق یبستم و سع چشمهامو

 :که گشوده شد ییو چشمها یطوالن

تونم  یکه م یتنها لطف...دم یپسش نم یول....ندارم چکدومشیبه ه یعالقه ا-

که  یا یوسواس فکر نیخوام با ا ینم..که فکر کنه قبول کردم نهیبهش بکنم ا

بذار فکر کنه اشتباه کرده و ...عمر خودش را بابت اشتباهش سرزنش کنه هیداره 

 ...جبران هم شده

 :دوباره دم و بازدم..کم اوردم نفس

 هی...پدر سالم باشه هی لیخوام حاال که سوده رو دوباره قبول کرده، واسه سه یم-

که خودش خواست بذارم دلش قرار  خوام همانطور یم...خونواده سالم

که  یهرچ..دیکن ریکار خ هیخودتون اون پولو خرج !..لیفقط به خاطر سه...رهیبگ

 ..بره دیاون نامه رو هم بنداز..دیدون یصالح م

کنارم ظاهر شد  یا هیجابجا کردم تا به سمت آشپزخونه برم که هومن به ثان قدم

 .دمیاز حضورش ترس کهیطور

 !فاصله دو قدمه تینها گهیاند د ینطوریهم کیکوچ یخونه ها..نترس-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٤٥٥ 

کرده ام را رها کردم و با تعجب نگاهش کردم و همزمان حواسم به  ریگ نفِس 

 .گفتگو بودند نیا یبابا و توکا هم بود که تماشاچ

تازه وصال ، از حضور بابا  یمثل زوجها کهیطور..شد  کینزد گهیسانت د چند

و خواستم عقب تر بکشم که با هر دو دستش مچ دستم را  دمیخجالت کش

 .گرفت

 .شش و هشت گرفت تمیر یشدم و قلبم به آن معذب

 شده؟ یچ..چ-

با :( و گفت دیکرد به سمت بابا چرخ یکه حلقه دستهاشو محکمتر م همانطور

 ...)از دخترتون بکنم یدرخواست هیخوام  یاجازه شما م

التهاب صورتم معنا  نیا!! بود یمعن یقلبم بضرب آهنگ  نیا یول...گرفتم گر

 یلبها ونی، م دیچرخ یکه در ذهن دخترانه من م یزیمحال بود چ!! نداشت

 نطوریپس چرا قلبم داشت خودش را ا! نداشت یلیآخه دل! نهیخوش فرمش بش

 !د؟یکوب یم واریبه در و د

 رهیهومن خ یکنجکاو و عالقه مند به سمت جلو خم شد و با دقت به چشمها توکا

 .شد

 یهات به پا یاز ناراحت یلیدونم خ یم...یاز من ندار یدونم که دل خوش یم-

نظر  دیتجد متیتو تصم گهید کباری شهیم شهیاما م...دونم یم....من نوشته شده

 ...به همون خونه دیو دوباره برگرد یکن
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بم به التها...شد ختهیانگشتهام ر یآب سرد از فرق سرم تا رو...رها شد نفسم

 انیبه پشت گوشهام جر میشونیشد و قطره قطره از کنار پ دیسرعت تصع

 یو به آروم دمیکش رونیحلقه انگشتهاش ب ونیآروم دستم را از م...گرفت

 یمن حرف نهک یاما اگه بابا بخواد با شما زندگ..تموم شده هیقض نیا:( گفتم

 )میخور یتکون نم نجایاما من و توکا از ا شمیمانعش نم..ندارم

دوباره تمام اون  دینذار:( خواستم از کنارش بگذرم که دوباره برگشتم و گفتم و

 !)از نو بشه ی، بلند بشه و روز از نو و روز دهیو اون گرد و غبار خواب یو هو یها

امن  یچهل سانت یفضا کی. به سرعت خودم را به کنج آشپزخونه رسوندم و

لحظه  یچمباتمه زدم و برا!امن و آرومم غار...خچالیآشپزخونه و  وارهید ونیم

 .نشستم یا

نفسم به شماره ...بودند خیعرق بود اما دستهام  سیتمام وجودم خ نکهیا با

منتظره خودم متنفر  ریو غ بیاز حال غر...شده بود یافتاده بود و دلم خال

 کیو  یحفره خال کی...دیشد یضعف عاطف کی.  دمیفهم یم..ضعف بود...بودم

 !احبص یدل ب

بابا  یکنه؟؟ جلو یباز یشینما نیهمچ بنده،یژست فر نیالزم بود با ا اصال

 !یترالن گند زد.. یوا..ینا؟؟وایا

 ترالن؟-

 .حضور توکا جا خوردم و به سرعت بلند شدم از

 ؟یخواهر یخوب-
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 معلومه که خوبم..-

 ؟یزن یپس چرا نفس نفس م-

 !چه خبرته؟ کارتو بگو!!..سیه-

زنگ  کیاجازه هست :( شد و گفت الیخ ینگاهم را کنکاش کرد و بعد ب یمدت

زنم در  یزنگ م ییهاله و زندا یبه گوش یبزنم؟ هرچ نایا ییبه خونه دا

 )نگران شدم!..دن یجواب نم ای ستندیدسترس ن

ها مشغول کنم،  وهیرفتم تا خودم را با شستن م یم نکیبه سمت س کهیحال در

 دمیشا...ده یآنتن نم ییجاها هی...انیا دارند با مترو منگران نشو حتم:( گفتم

حامد خونه  یدیموقع د هی یبه خونه زنگ بزن ستیالزم ن..، هم باشه لنتیروسا

 )فکر کرد گهید یجورا هیرا برداشت و  یبود و گوش

با رفتنش . رفت رونیاما سکوت کرد و ب دمیسرم بود؛ عکس العملش را ند پشت

 !رهیقلب ناآروم ، قرار بگ نیبلکه ا دمیکش یقیبار چندم نفس عم یبرا

هومن  دنیپنج شش ماه ند یعنی...بود که من داشتم یبیچه اوضاع غر نیا

 یبا صدا کردن اسمم هم تمام حسها یپر رنگش کرده بود که حاال حت نقدریا

 نیبود که تو ا یشکرش باق یجا!!!شد؟؟ یم داریم هم ب یخفته اصحاب کهف

 !!دمیشن یواسطه صداش را م نیزد و به ا یچندماه هر روز به بابا زنگ م

 اومدند-

دستم را با کناره . ختمیها رو تو آبکش ر وهیم عیتوکا ، سر ادیفر مچهین با

 .شلوارم خشک کردم
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 .دمینشن یزنگ یمن که صدا-

 یخشک کردن دست با شلوار ، بدبخت گنیم!! ترالن یتو دار هیچه عادت زشت-

 !دختر ارهیم

 .ش ، حرفم را تکرار کردم یتوجه به حرف ننه قجر یب

 !انیدارند َسلونه َسلونه از ته کوچه قدم زنون م...دمیاز پنجره د-

کرد  یتکون دادم و خواستم به دنبال ادامه کارم برم که چشم دلم نافرمون یسر

با سر با یبود و در جواب نجواها نییسرش پا...گذرا به هومن انداخت یو نگاه

 .داد یتکون م

 .و دنبال کارم رفتم دمیعقب کش گردن

 ی، معذب و آروم گوشه ا بیو هاله مثل دو تا مهمون غر ییکه زندا دینکش یطول

 .نشسته بودند

چقدر  دیدون ینم..نطوریهاله تو هم هم...دیخوش اومد یلیجون خ ییزندا-

 !خوشحالم

لباس رو  یسر کیواال ...خوشحالم یلیمنم خ:( رو پا انداخت و گفت ییپا توکا

شد  ینم داینرم کننده پ عی، ما میمیدستمون مونده بود ، نه که تحر

 !)مشونیبشور

 .برداشت زیناخواسته از جلد لحظات قبلش خارج شد و به سمت توکا خ هاله

 !الل شو توکا-
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هر هر خنده خودش و توکا، چشمش به  ونی،م ییزندا ۀاشار مایچشم غره و ا با

 .نگاه خندون هومن افتاد و دستپاچه سر جاش نشست

هم صحبت شما بشم  کی، سعادت نداشتم تا حاال از نزد دیخوش اومد یلیخ-

 !همدم خانوم

آره :( زد و گفت یهومن ، لبخند زیدر جواب لفظ قلم محبت آم ییزندا

بود که ترالن از  ی، اونم وقتفکر کنم  میدید گرویهمد کباریفقط ...پسرم

که خورده  یرکب یاداوریو از !) یمارستانیچه ب....گشت خونه یبر م مارستانیب

دو تا  نیا یبرا روخدا شما :( و رو به بابا گفت دیبه صورتم پاش یبودم ، لبخند

 ..) دختر حقظ کنه

پر مهر داد و هومن به عادت گذشته ، حرف بابا را تکرار  یلبخند زد و جواب بابا

 :کرد

مثاله و  یب دیدو تا دختر کرد نیکه شما در حق ا یا یمادر گنیهرمز خان م-

 ..هستن رتونینظ یب تیترب نیقدردان ا شهیهم

جو تعارفات و کلمات سخت و خشک ، خسته شده  نیهم که انگار از ا ییزندا

گم؛  یترالنو م..خوب از آب در اومد یلیکه خ یکی نیه االبت:( گفت یبود به شوخ

 !)زنن واال یبه دل نم یدو تا وروجک که چنگ نیاما ا! خانوم ، مسئول و مهربون 

تر  یمی، فضا رو صم اهویه نیاعتراض توکا و هاله همزمان بلند شد و هم یصدا

 .کرد

******** 
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منظره حالم  نیکتریزدسرم گذاشته بودم و بدون پلک زدن به ن ریز دستهامو

 .کردم یتونستم تصور کنم ، فکر م یکه م یمنظر نیشده بودم و به دورتر رهیخ

 ؟یساعته به اون سقف زل زد کی یخوا یم یچ-

چه خوب شد :( لبخند زدم و با پچ پچ گفتم. بود داریب. دمیچرخ ییسمت زندا به

 !)دیامشبو بمون دیقبول کرد

 می، افتاد میهر کدوم سر جامون باش نکهیا یاالن به جا...کجاش خوب شد؟-

 !وسط هال

 ..بچه ها  شیاتاق ، پ دیشما هم بر ستیاگه جاتون راحت ن-

 نیبه فکشون استراحت بدن؟ بب قهیتونند دو دق ینه بابا مگه اون دو تا سرتق م-

 !َونگ َونگ تو سرمونه ینطوریصداشون هم

؛ دکتر خرسندو  یبغل هیور، همسااون نور،یاز ا...حرف نگفته دارن  یحق دارند کل-

 ..گم یم

 ....شهیتموم نم چوقتیه شونیخاک برسر یحرفها نیآره ا-

 )مدت؟ نیتو ا یکرد کاریتو چ:( کرد و ادامه داد یمکث

 !کردم ؛ کامل کامل  فیبراتون تعر یتر یجون اونروز که همه رو ام پ ییزندا-

 !!جون عمه ت-

 .بلند شد و سر جاش نشست. تعجب کردم. بهم چشم دوخته بود یناباور با

 تا بخوابم ادیجونم در م شهیجام که عوض م-

 نطورمیمنم هم-
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 .. یپس تا صبح وقت دارم برام حرف بزن-

 بگم؟ یاز چ. باشه -

 یکن یش م یمخف یکه تو چشماته و از عصر تا حاال دار یاز اون برق محسوس-

 یایآواره رو نقدریچه کنم که دلم ا یخواست منظورش را بفهمم ول ینم دلم

 یو اشاره ها را هم م مایشده بود ، که رو هوا تمام ا یبیو عج یافتنیدست ن

 !ییگرفتم چه برسه به کالم روشن زندا

 آخه؟ یچه برق-

مادرت رو  یکه دلت گوش شنوا ییتو تک تک لحظه ها...من تورو بزرگ کردم-

 یهر وقت تو دانشگاه کس...، گوش و جون من بود ینداشتخواست و  یم

رو برام  ازیتا پ ریو س شمیپ یومدیبرق نگاه م نیکرد با هم یتوجهت رو جلب م

 !، که هست ستین یچیحاال به من نگو ه ادته؟ی..یکرد یم فیتعر

 .گلوم سخت شد ،یمادر یب یدل پر از حسرتم تو همون لحظه ها یاداوری از

 ...فهممش ینم...هنوز برام گنگه...داره یواسه خودم هم تازگ-

 !بود که امروزاومد ومدهیبه چشمم جالب ن نقدریقبلنا ا-

 )؟یک:( دمیپرس ناخوداگاه

 .دمیکناره سقف راهرو ، لبخند مادرانه ش را د ینور کم جون هالوژنها ریز

چشم  عیسرکه امروز هر بار نگاهت بهش افتاد،  یهمون شازده ا...هومن-

 !یدیدزد
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به دو  یکیبه  یبه بودنش و حت..راستش فکر کنم به حضورش عادت کرده بودم-

 دایتا امروز که ناغافل سر و کله ش پ...دمشیچند ماه ند کهویبعد !..کردنامون

 ...واسه همونه احتماال که ...شد

 .... یاحتمالش هست ول...باشه-

 ؟یچ یول-

 اند؟ یچه رنگ نیموها رو بب نیا-

 ی فانتز ِیشراب:( نامفهوم بود ، گفتم میکه هنوز برا یاز بحث ییرها یبرا

 )احتماال

 یخواستم بدون!نشده د؟؟یهم سف ابیتو آس...دهیسف!..جون عمه ت-

 ...فداتون بشم ییزندا-

 ...ستیالزم ن-

با وجود تمام  نکهیاز ا ییزندا:( گفتم یدستش را گرفتم و با قدردان.شدم  بلند

 ی، ب دیکرد تیهر وقت که الزم داشتم از من و توکا حما هاتونیو گرفتار ریگ

 نیدر اول! چشمام هم ، چشم یبرق رسوا نیدر مورد ا...ازتون ممنون تینها

که من اهل کش  دیدون یم...کنم یروشن شدن موضوع اقدام م یفرصت برا

 !)سر اصل مطلب رمیم کراستیو  ستمین ایدادن قضا

! یبه سقف زل بزن نکهینه ا! بخواب...بخواب:( و گفت دیم را بوس گونه یمهربون با

و اون همه  یدیکه تدارک د یمطمئن باش هومن خان بعد از اون شام مفصل

هم ، چند  نشیاالن نه تنها خوابه ، بلکه روح سنگ ختیکه تو خندق بال ر ییغذا
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نداره رو سقف اتاق تو ظاهر  لهم حا یبهانه ا چیمتر اونطرف ترش افتاده و به ه

امشبو به خودت  هیپس  ادیفعلنا تو خوابت هم نم یعنی ؟یچ یعنی!..بشه

 )استراحت بده و بخواب

 !بود واسه خودش یالوگید...دمیخند آروم

 ریشب به خ..چشم-

منو بابام  ۀخون نیریاستقالل ش نیگذشته و ا یماه ها نیکردم به عادت ا یسع و

که بابا در کنار اون سفره  یقیو سوپ رق یفرن یاور ادیابم اما با لبخند بخو!  نایا

 یعمرم رو یبه وسعت تمام سالها یو خوشبو ، نوش جان کرد ، بغض نیرنگ

 ...حنجره ام نشوند

 !است و پر دود اهیس جنگ

 !است و فغان آتش

 !است و اسارت یدور

 !معشوق ۀدیعاشق است و قلب خون چک بغض

 !جون آفتاب خورده پدر یفرزند است و تن ب عطش

 !به اسم پسر یمادر است و پالک ونیش

 !یسادگ نیبد است به هم جنگ

 !فرزند ابوالبشر یرا تو بفهم ا یسادگ نیهم به

***** 

 هومن
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بلند برداشتم  یقدم. داشت یزمان هم سِر ناسازگار...به ساعتم نگاه کردم کالفه

تراورتن  کدستی واریفاصله گرفتم و دوباره نگاهم را به در و د نیاز ماش یو کم

قدم رفته را . بار چندم ، چشم از اون ساختمون برداشتم یرنگ دادم و برا یآجر

 .کردم هیتک نیبرگشتم و به بدنه ماش

باز و بسته پوستم  یروزنه ها زیر زیرا بر ر رشیشمش غهیمرداد ، ت لیاوا آفتاب

 !روز مهیبه ن یبلند شده بود وا یبه دشمن نطوریصبح بود و اهنوز اول ..دیکش یم

م را برداشتم و  هیتک. فرما شدند فیباز شد و حضرت تشر یدر ِ لعنت باالخره

و  دمید..قدمم جا گرفت ریاز پوست موز ز یخواستم به سمتش برم که تکه ا

ولوله انداخته بود که ؛  یزنانه ا یاما ته دلم فانتز. دمیکردم و نلغز اطیاحت

 !شود ینگران آخ گفتنت م یقلب یخوردن وقت نیاست زم نیریش

مرد  ۀولول نیاز ا یلبخند..نگاهم به صورت متعجب ترالن نشست اریاخت یب

 .کنار لبم بود! خراب کن

 د؟ییشما-

جانسوز آفتاب مرداد،  غهیفارغ از ت یبودم و با لبخند فیولوله سر ک نیاز ا هنوز

 !)نه روحمه( :گفتم

 .شد کترینزد یباال انداخت و قدم ییابرو

 وقت صبح؟ نیشده ا یچ-

 کارت دارم-

 .برداشت یا گهیشد و قدم د نگران



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٤٦٥ 

 !رهیخِ -

 گم یبرسونمت سرکارت تو راه بهت م ایب-

 .را دور زد و کنارم نشست نیماش. در را باز کردم و پشت رل نشستم همزمان

 شده؟ یچ-

 .نگاهش کردم خونسرد

 ؟یکن یکجا کار م-

 !یدون یالبد شما بهتر م-

 .باال رفته نگاهش کردم یژست تعجب و بهت گرفتم و با ابرو یتصنع

 هیهم روحتون بود که اومده بود دم شرکت و به نگهبان  شینکنه دو سه ماه پ-

و کارکنان زن و  یو بم شرکت و صاحبش و منش ریداده بود و ز یتراول پنجاه

 رون؟یب بود دهیمردش را کش

 )هرمز خان راحت باشه الیفقط خواستم خ:( گفتم یحق به جانب افهیق با

 بابا شما رو فرستاده بود؟ من که باور کردم یعنی-

 داره حاال؟ یچه فرق-

صالح و مصلحت ما زنها رو فقط  دیکه بگ دیدار یدونم شما مردا چه اصرار ینم-

 مونیخوب و بد حال و گرنه ما خنگ و گوگوال د،ید یم صیکه تشخ دییشما

 ...ستیکه ن ستین

 !دیستیاتفاقا شما زنها اصال خنگ و گوگول ن-

 ! میکرد یارسال م یانرژ لویک لویفاز مثبت و ک گهیکامال به همد یصبح کله
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 ؟یدیحاال تو از کجا فهم-

 !..شکالت  هی، من با  دیزبونش رو باز کرد ریتراول ز هیشما با -

 .به من نگاه کرد روزمندانهیپ و

تو کارم نبود و به رسم ادب شکالت اضافه رو  یکه من عمد نهیفرق شما و من ا-

 .دیکرد نکارویا دهیفکر و ا یتعارف کردم اما شما با کل

 

ساخته و منتشر  )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

 شده است

 

گفت؟ از  یم یخب حاال چ:( و گفتم اوردمیخودم ن یم گرفت اما به رو خنده

 !)نکرده بودم یمنم؟ من که خودم رو معرف یدیکجا فهم

سرک  یشناسم که ممکنه تو کار ترالن تهام یتلخ و جذاب م لیوک هیفقط -

نفر که بدجور به  هی"..ترالن هستم نگرانشم ییمن دا" نکهیبکشه اونم به اسم ا

 !کردن عادت کرده یو نقش باز دنینقشه کش

از اون ، کلمه جذاب بود که  شتریلبخند را به لبم باز گردوند اما ب ششیگو لحن

 !طعنه آخرش یو نه حت!!قند تو دلم را ذوب کرده بود

کردند و لطافت  یم یمردانه ام کم کار یبود که هورمونها ییاز اون روزها امروز

 به  میمال بیروحم با ش
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خور  زیچ مایند میبه قول قد!..رفت یم شیزنانه و دخترانه پ یلطافت ها سمت

جمع سرزنده اون شب نوش جان  ونیبودم که م یلقمه ا ریشده بودم و نمک گ

بودم که به محض تماس دستم با دستهاش ،  یاون حرارت رینمک گ...کرده بودم

 ...گونه هاش رنگ انداخته بود یرو

 !یچه سعادت-

 )ه؟یمنظورتون چ:( تعجب گفت با

 جذاب؟ یتا حاال به چند تا مرد گفت-

 .به وضوح جا خورد . داشترا ن یسوال نیکه انتظار چن مطمئنم

 !دیریبه خودتون نگ! بود فقط یکلمه معمول هی-

 !!جدا؟؟-

 دهیهم د شیحرکت را چند روز پ نیا!...کردم یاشتباه نم.  دیرا دزد نگاهش

پوست  یالتهاب نشسته رو نیا...ترالن ییرایخونه هرمز خان و پذ افتیبودم؛ ض

 !ینگاه فرار نیصورت و ا

 ...خبر یموقع صبح ب نیشده که ا یچ دینگفت-

ما  یول دیستیشما زنها خنگ ن:( توجه به سوالش گفتم یو ب دمیحرفش پر ونیم

چرا؟  یدون یم. میشما رو چک کن یخوب و بد انتخابها مید یم حیمردا ترج

من ، چنان روح  ۀسوال ساد هی نیبب...دیهست یاحساسات تینها یچون شما ها ب

جواب  هی یتونسترا قلقلک داد که رنگ و روت سرخ شد و ن فتیو احساسات لط

 ..)و  یساده به من بد
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به من نگاه کرد که ادامه جمله م را فراموش کردم و ناخواسته  ظیبا غ چنان

 .سکوت کردم

 یرا ارائه کنه اما فقط لحظات یسخت و خشک الوگید هیدفاع یبودم که برا منتظر

 .نگاهم کرد و رو برگردوند

 ...نداش یظورمن من-

 :قبلش هی چند ثان ِیخارج از پوسته دفاع. دیسمتم چرخ به

 ممنون -

 .مبهوت علت تشکرش بودم  هنوز

لحظه به بعد رنگ به رنگ  نینگاهتون خوانا ست که محاله از ا یامروز به قدر-

 ..ممنون..بشم

تقال کنم که دوباره لب باز  شتریب حیتوض یخواستم برا. کالمش نشدم متوجه

 :دکر

 ان؟یدکتر ک دیداشت کاریبا من چ دینگفت-

توقف مطلقا ممنوع  یتابلو ریو درست ز دمیکش ابونیرا به کناره خ نیماش

 . ستادمیا

من بودم که  نیانگار ا نباریا...شدم رهیو به نگاه مصممش خ دمیسمتش چرخ به

 .و فرار کرد اوردینگاهش تاب ن ریناخواسته نگاهم ز

 شیطور یافتاده؟ کس یاتفاق! دیشده؟ شما که منو نصفه جون کرد یچ-

 اومده؟ شیپ یمشکل یواسه کس د؟یدار یشده؟خبر بد
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 .نگاهش شدم یشیاطراف گرفتم و غرق اون التماس م یاز فضا نگاه

 نگران نباش-

 :را تر کردم و اضافه کردم لبم

 !نباف بابا یمنف نقدرینشده ا یزیچ-

 برسم ریخوام به محل کارم د یمن دیپس لطفا عجله کن-

 کنه اون مردک؟ یاخراجت م! یخب برس-

 کدوم مردک؟-

 یهمون مهندس طلوع-

، نه پول  دیشد یم یزیچ یخبرنگار یلیطبابت همون وک یشما بهتر بود به جا-

 !نه وقت و عمر خودتونو دیداد یالمال را هدر م تیب

 !شناسند یسرشناس م یآدمها شترِ یرا ب یابونیاون غول ب-

 یاالن شما جزء آدمها یعنی ایثان...ستیغول ن گهید یاوال که درشت هست ول-

 !!د؟یشهر نیسرشناس ا

زنانه ش را آغاز  یپوست ریوقفه نبرد ز یگذاشت و ب یپر به پرم م ینطوریا یوقت

 !شد و پوف یابر م یهام به آن یکرد ، تمام خستگ یم

 نیشتریکه ب میت مثل کودکانه هاگرفت و درس یم انیتو رگهام جر یزندگ حس

 یم زیخالص لبر ژنیم از اکس نهیبود ، س میلذتم سر به سر گذاشتن خواهرها

 .گرفت یم طنتیشد و نگاهم برق ش

 د؟یکن ینگاه م ینجوریچرا ا-
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 ؟یچه جور-

هم وقت من و خودتون را با بطالت و  نقدریا ه؟یچ هیقض دیخواهشا بگ-

 !دیمصرف حروم نکن یب یالوگهاید

 مصرفه؟ یسرشناس شهر بطالته؟ ب یحرف زدن در مورد آدمها-

 ه؟یموضوع چ دینگفت..باشه شما سرشناس اصال-

 ...نبودم ینیعقب نش نینه، اصال طالب ا نه

نداشته باشند، وقتم آزاده و  ازیکه بهم ن یتا موقع نحالیبا ا...من امروز آنکالم -

 .وقت دارم یمصرف هم کل یب یحرفها یبرا

 افتهی یزیچ شتریپ ایکرد  یکنکاش م...شده بود رهیخاص به نگاهم خ یلتحا با

داد و با لحن  هیتک یصندل یو به پشت دیبعد ، کالفه عقب کش یبود که لحظه ا

را  یدرنگ گوش یو ب) رد کنم یفکر کنم بهتره امروزو مرخص:( گفت یخاص

 .کرد و ارسال کرد پیتا یزیبرداشت و به سرعت چ

خب حاال تا آخر شب ...راحت شد المیخ..کنه یرد م ی، برام مرخص نیروژ-

به  میگوش شنوا تقد نیا!..دیداِد سخن سر بد تونیو راجع به سرشناس دینیبش

 !و جذذذذاب یعقده ا انیدکتر ک

 .سرشار از طراوت شده بود یو قلبم به لحظه ا طنتیاز ش زیلبر نگاهم

شما را مثل  یکه کله صبح یاز موضوع اگه وقت شد هم ، نیب نیدر ا یراست..آ-

جذاب ِ  نیدر ضمن ا!دیبزن یخونه مون سبز کرده بود هم حرف یدرخت جلو
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 نیب یستیتور یاز جاذبه ها یشما واقعا نمونه ا! دیریبه خودتون بگ ویآخر

 !نوبره!! و عالف کاریب نقدریدکتر ا!! دیشهر هست نیسرشناس ا یآدمها

 ۀکنار نِ یشد و با اون نگاه براق و اون لبخند کش اومده و چ نهیبه س دست

بلوار ،  ۀآفتاب خورد عتیو نگاهش را به طب دیچرخ شهیچشمهاش به سمت ش

 .داد یاما تازه صبحگاه

شد  یتلخ م..بود نیغم داشت غمگ یوقت!..لکه یزالل و ب...بود نیو باطن هم ظاهر

داشت ، رو بود  یم مثل حاال سِر بازه یوقت..کرد  ینم یباز یتفاوت یب شیو نما

 .کرد ینم یو خنده را مخف

 گه؟ید یگ یراستگار را م نیروژ-

 .شد رهیو با تعجب بهم خ دیسرعت به سمتم چرخ به

 سرشناسا ، شناسه؟ نینکنه اونم ب-

تا ...خوشگله یلیفقط ظاهرا خ...نه:( به باال تکون دادم و گفتم یسر یتفاوت یب با

گفت  عیراحت بشه ، نگهبانه سر المیکار خواهرزاده م خ طیگفتم اومدم از مح

 !)راستگار خواهرزاده تونه آخه اونم مثل شما خوشگله نیحتما روژ

که  یسیبود که حاضر بودم پل یدنیدروغ ِ من د دنیاز شن یش به قدر چهره

 لیما رو با چرتق ینطوریهم یو حت رمیبگ دیرا ند ومدیدوان دوان به سمتمون م

 .صحنه را از دست ندم نیا یمنتقل کنند، ول نگیبه پارک

تونه چندش آور  یمرد خوشگل چقدر م هی یاونکه خوشگل هست ؛ ول..خب-

 مگه نه؟! باشه
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 یبار تو نیاول یکه برا یو درست با همون شدت رمیخنده م را بگ یجلو نتونستم

 !دمیه زده بودم ، ترکبانمکش قهقه یرستوران بعد از اون سوت

 ریکم غ کی!  دایمصرف کرد یزیچ هیانگار شما امروز ...دیببخش:( گفت اطیاحت با

 )دیهست یعاد

دادم و همزمان با  نییرا پا شهیکنارم، ش شهیش یافسر رو یضربه انگشتها با

 .، خنده م هم متوقف شد نیخنک داخل ماش یهجوم هرم گرما به فضا

 لطفا نیمدارک ماش-

به ترالن انداختم  یداشبورد مدارک را برداشتم و نگاه کوتاه ونیشدم و از م خم

 .کرد ینگاهم م نهیدست به س یو بانمک فیکه با اخم ظر

 خدمت شما-

 یخواستگار داره که هر ک نقدریخانوم ا نیظاهرا ا..نه بابا:( رو به ترالن گفتم و

 !)هیقضبود  ینطوریا..کنند خواستگارشه یفکر م قاتیتحق ادیم

توقف  یتابلو ریکه ز دیدون یم:( کرد، گفت یم یکه مدارک را بررس همزمان

 !)دیستادیمطلقا ممنوع ا

 یشیبتراشم اما ناخواسته از اون م یبه دروغ متوسل بشم و بهانه ا خواستم

 .دمیشفاف و صادق خجالت کش یها

 ...بزنم کنار دمیبهتر د میمشغول صحبت بود...بله-

 ریز یحت...که امروز روز خوبمه فیح:(گفت یرا به سمتم گرفت و با لبخند مدارک

 )دیحرکت کن!...آفتاب وحشتناک نیا
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بشم،  مهیکه قرار بود جر یبه وسعت همون تراول یرا گرفتم و با لبخند مدارک

 .دمیرا باال کش شهیتشکر کردم و ش

 !اند ؛ نه فقط من یجور هیامروز انگار همه -

 .م و حرکت کردمرا جا زد دنده

 !قانون مملکت هم تابع روز خوب و بد مردان قانونشه-

 .زد پوزخند

 کنه؟ یداره آدم بتونه از خطاها چشم پوش یچه اشکال-

 !انیکه اون خطاها قابل جبران باشن جناب دکتر ک یبه شرط-

 .تکون دادم یزدم و سر یلبخند

 خب؟-

 ؟یخب چ-

با شما تماس  یتا وقت م؟یبچرخ ابونیتو خ یقراره تا ک:( اعتراض گفت با

 !)رندیبگ

 ؟یصبحونه خورد-

 آره-

 میبخور یزیچ هی میتلخ خوردم، بر یچا هیخب من فقط -

 .کرد  یپوف کالفه

منو  شهینم لیدل یامروز وقتم آزاده ول یعنیهستم ،  یمن االن مرخص دینیبب-

 ه؟یچ هیقض دیفقط بگ!...دایدور شهر بچرخون
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 ینگاه مینگاهش را حس کردم و ن ینیسنگ کهیموشکافانه بهم زل زد ، طور بعد

 .بهش انداختم

مثال فرح خانوم  ؟یزیچ ؟یاومده؟ حرف شیپ یمشکل هیباز هم ...نکنه..نکنه -

صحبت مادرتون شد  یوقت دمیگفتن؟ راجع به توکاست دوباره؟ اونشب د یزیچ

 آره؟!...ش تموم نشده هیکه مطمئن شدم هنوز قض دیبه توکا نگاه کرد یجور هی

و روح  دیم پر کش یبه سرعت طراوت روح.را نداشتم یبرداشت نیچن انتظار

 .شد نشیگزیم جا یزمخِت مردونگ

 !خنده داره دختر خانوم گهیفکر کردن به من و توکا کنار همد یحت-

 مطمئنم که هنوز مادرتون اصرار داره درسته؟ یول-

 یپاشو م دیپسند یو م دید یبودن که تا م یا گهید یا هم موردهاقبل از توک-

 !چکسیه ای نیا ایکفش که  هیکرد تو 

چشمهاش موج  یکه تا چند لحظه قبل تو یو نشاط یسرزندگ. کردم نگاهش

 .شد؛ سخت شد و عبوس دی، ناپد زدیم

بود که تمام وجودش را به  ییش از اون خط قرمزها ندهیصحبت توکا و آ اصوال

 .انداخت یم یدفاع یتکاپو و ترفندها

 گهیعالقه کورکورانه د هیترسه با  یم....سوده حساستر هم شده انیمادرم سِر جر-

هنوز باورش نشده که من سالها از  یول. حق داره...ازم سر بزنه  گهیاشتباه د هی، 

 .فاصله گرفتم یاون دوران بچگ

 !حق ندارند-
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 .بودم دهیرا د رشیسخت و نفوذناپذ یگارد دفاع نیا بارها

اگه مادرش  یحت رهیبگ میتصم یکس یزندگ یحق نداره برا یکس چیه-

را به بچه هاشون  یریگ میراه و چاه را نشون بدن، تصم دیبزرگترها فقط با...باشه

 کرد یم فیتکل نییتوکا هم داشت تع یبرا یاما مادر شما حت...واگذار کنند

و از اون  ینگرفت میمگه به جاش تصم ؟یواسه توکا نکرد نکارویت امگه خود-

گوش مادرم دورش  ریمگه از خونه ما و از ز ؟یخونه و از اون پسر دورش کرد

 !ینکرد

 ...نگرفتم یمیمحافظتش کردم اما به جاش تصم..من از خطر حفظش کردم-

مورد  یتنش ب نیا انیپا ینفسم را رها کردم و برا...حوصله شده بودم یب

دختِر درسته رو هم  هیتونم  یم یگشنمه که حت نقدریا:( ، گفتم یصبحگاه

 )بخورم

 !!؟ییاشتها یب نیبا ا دیرینگ هیسوء تغذ! دایاز خواب و خوراک افتاد-

 .بود یرغم نمک کالمش ، هنوز حرص یعل

 !رمیگ ینم هی، سوء تغذ فتهینه اگه خوشگالش به تورم ب-

 .ش کردماز گوشه چشم نگاه و

:( گفت ینشون داد ، نفسش را رها کرد و به آروم یلبخند زد و نه واکنش مثبت نه

 )مونم یخب خداروشکر که من در امان م

 .برقرار کرد یرا برداشت و بالفاصله تماس لشیموبا یگوش عیسر و
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 امیرد کردم زود م یامروز مرخص....که؟ دیبود داریب...ریسالم بابا صبح به خ-

لطفا زحمت غذا  دیکنم به آقا محجوب بگ یخودم براتون نهار درست م...خونه

دم  یم حیباشه توض...خونه ام گهیساعت د کی...گهیاوردن را نکشه د

 ...خداحافظ..قربونت ....بعدا

 :دیسمتم چرخ به

 .رمیگ یوسط ، ناخوداگاه پاچه م ادیتوکا و سرنوشتش م یپا یراستش وقت-

 !دور از جون -

 نیهمونطور که بارها به عناو انیجناب ک دینیبب...حوصله ام ،  ینم کامال باال-

هستم  یام نا اصال مال ی، من نه خوشگلم نه بارب دیمختلف برام روشن کرد

روزتون را باهام  دیخوا یو م دیمنو انتخاب کرد یوقت گذرون یاگه برا نیبنابرا

من همونطور که خودتون  یاندر ث!..دیا قهیکج سل یلیبگم خ دیبا دیبگذرون

 دیهست بزن یپس لطفا اگه واقعا حرف...خونه باشم گهید کساعتیتا  دیبا دیدیشن

من نه به اندازه نگهبان شرکتمون ، شما رو خوشگل و ...دیو وقتم را تلف نکن

دونم و  یشما را آس م یمثل مادرتون به چشم مادر یو نه حت نمیب یجذاب م

 یحد هیپس منم تا ..مردونه آدمها دارم یتهایجذاب تناخبه ش ینه اصوال عالقه ا

سر اصل  دیزحمت زود بر یپس ب...شما رو تحمل کنم یتونم هم صحبت یم

 ...هیقض

باشه ،  میحواسم به رانندگ نکهیاز ا شتریاز حرفهاش شوکه شده بودم که ب نقدریا

 شد؟؟ یچ کهویچرا؟ ...بود نشینگاهم به صورت برافروخته و نگاه غمگ
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 هیاگه قض...کنم یپس من کمکتون م...دیشما قصد حرف زدن ندار نکهیمثل ا-

 توکاست که من صددرصد 

تا ترم دوم درس توکا صبر کنه و اگه تا  دیبه مادرتون بگ دیتون یاما م..مخالفم

 براتون یاون موقع مورد بهتر

تونه  یمطمئنم اون موقع توکا بهتر از االن م! یخواستگار انینکرد، رسما ب دایپ

  هیاگه قض!...رهیبگ میتصم

من و توکا ...ش مشخصه هیقض نمیبه برگشتن ما به خونه شماست که ا مربوط

هست؟  یحرف نیهم راجع به روژ دیشا!...بابا مختاره یول میگرد یهرگز برنم

از من راجع بهش  دیکه بخوا دمیاحتمال م.. دیشناس یشما واقعا اونو م دیشا

اصالتا اهل ..هیخوب و مهربون یلیخب دختر خ..دیکسب کن یشتریاطالعات ب

اتفاقا همونطور که نگهبانمون ...سالشه یمجرده و س. برقه سانسیمهاباده و ل

دلش  دیفکر کنم شما بتون یهم خواستگار داره ول یلیگفتند، خ یمعتمد یآقا

همون جوون رعنا ...دیحرف دار یدر مورد مهندس طلوع دمیشا...دیاریرا بدست ب

نکردند  یهنوز از من خواستگار شونیکه ا دیبه بابام اطالع بد!...و خوش قامت

کنم که به هرمز خان اطالع  یخودم خبرتون م فتهیامر اتفاق ب نیاگه ا یول

 ...دیبد

به داخل  ژنیو فوج فوج اکس دیکش یقیداد و نفس عم هیتک یصندل یپشت به

 :ضافه کردرمق ا یها ش فرستاد و ب هیر

 !رسه که بشه به من و شما ربطش داد یبه ذهنم نم یزیچ گهید-
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 !نبود ییتابلو چیه ریز نباریو ا.  دمیکنار کش گهید کباری

 نیو در ع یعصب نقدریتا حاال ا. دمیخشم کامال به سمتش چرخ یتعجب و کم با

خشم  نهمهیا دمیفهم ینم...شد یباورم نم...بودمش دهیند نیغمگ نقدریحال ا

 !نگاهش به خاطر خشمشه یغم تو نهمهیا اینگاهشه  یبه خاطر غم تو یناگهان

 ترالن؟-

 .شد زیناگهان سر ر یظرف پر مثل

 !لطفا..دیصدا نکن ینطوریمنو ا گهید-

بود که علتش  یلرزون چشمش آبستن اشک یپلکها. بهش زل زده بودم متعجب

 .دمیفهم یرا نم

 ترالن؟-

 .زیبده اما ناگهان چشماش پر شدند و لبر یا گهیدتا اخطار  دیسمتم چرخ به

 .را با کناره مقنعه ش پاک کرد دهیچک یعجله برگشت و به سرعت قطره ها با

 شم؟ ادهیپ نجایمن هم شهیم-

گذاشتم اما  ی، نم دمیفهم یرو نم دنهایشعله کش نیعلت ا یتا وقت مسلما

که به خودش  یکرد و فشار یحفظ غرورش م یکه برا یمرتعشش و تالش یصدا

 .، منصرفم کرد رهیاشکهاشو بگ زشیر یتا جلو اوردیم

 ...ابونیتو خ فتیاشکها راه ن نیو با ا نیبش کمیفقط ..یباشه باشه هر طور راحت-

 یسر م یگریپس از د یکیکه  ییتوقف اشکها ینزد و به تقالش برا یحرف

 .، ادامه داد دندیلغز یم نییخوردند و پا
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 ...متاسفم-

 !یکرد و بالفاصله عذرخواه ی، فروکش م یانیبعد از هر طغ شهیهم

موسسه  هی...خواستم باهات حرف بزنم یداده بود م ریکه ام یپول هیراجع به قض-

  ابونیهست تو خ

دارند اوضاع  سمیسرپرسته که اغلبشون هم اوت یب یمخصوص بچه ها...جناح

 دایشد ینقد ریو بخصوص غ ینقد یابه کمکه...هم دارند یبد اریبس اریبس

خودت با  دیو به صالحد ینیبهتر باشه خودت اونجا را بب دیگفتم شا...محتاجند

 !یبراشون انجام بد یپول کار نیا

صحنه ها رو  نیا دنیمن تحمل د...دیصالحه انجام بد یخودتون هر کار..خودتون-

 ندارم

تفاوت از کنارشون  یب شهیمبه بهانه درد آور بودن که ن..هیزندگ تیواقع یول-

 .گذشت

 یماه ها ذهن و روحم را مجروح م.بخدا ندارم ...طاقت ندارم...ستمیتفاوت ن یب-

 ..دیخودتون هر طور صالحه اقدام کن..کنه

 .بعدا نظرت عوض شد دیشا..چه خبره نمیبب رمیمن خودم م...باشه ..باشه -

 .در را فشرد و در را باز کرد رهیتکون داد و دستگ یسر

 ممنون-

 یراض یا هیثان یبرا یوجودم ، مخالف رفتنش بود اما هرگز به آزارش حت تمام

 .نبودم
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 ...نترهییآژانس دو قدم پا...خونه بهم خبر بده یدیرس...مواظب باش-

 رم یبا آژانس نم-

 !یشخص ینهایشو نه ماش یباشه پس فقط سوار تاکس-

 ...با مترو برم ییجا هیو احتماال تا  زنمیقدم م-

برو قدمت را بزن ...شهیبا مترو راهت دور م...که میهم از خونه فاصله نگرفت ادیز-

 ...نمیش یمن منتظرت م..اصال نجایو دوباره برگرد هم

 ...خوام تنها باشم یم...نه-

پس برو  ؟یخونه باش دیبا گهید کساعتینرفته  ادتیتو که ..کنم یباشه اصرار نم-

 ...آژانس نیو سوار هم ابونیخ نیقدمت را بزن و دوباره برگرد به هم

به  اجیاحت!! خرس گنده ام ها هیمن !!..انیک یبسه آقا:( و متعجب گفت کالفه

 !)بکن نکن ندارم نهمهیا

 )خداحافظ:( بست گفت یدر را م کهیشد و در حال ادهیپ

 !خونه خبرم کن یدیرس-

 قیچند نفس عم...نفسم تنگ شده بود. اصله گرفتف نیرا بست و از ماش در

برو با  یگفته بودم با تاکس یتا حاال به دختر یک!! ینگران نهمهیمن و ا... دمیکش

 ..!!..خبرم کن یدیگفته بودم رس یتا حاال به دختر یک! نرو یشخص

چقدر ! و ساده کیبلند و بار یدختر...شد دهیتا چند قدم اونطرف تر کش نگاهم

 دمشیکه از دور د یبار نیهمون اول ادمهی...داشت یهماهنگ قدم بر م موزون و
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 یتو یزیاز هر چ شتریب نشیموزون و سنگ یوقار و متانتش به واسطه قدمها

 ...زد یچشم م

مقابل نگاهم بود که  یخط و خال یب ۀرفتم اما منظر یکردم و م یحرکت م دیبا

 یمنظره بکر را م نیمدتها بود که ا...بود فیح..بود شیاز هر دروغ و نما یخال

 یاما اون شب بعد از چند ماه ب..کردم یو از لذت تکرار نگاهم امتناع م دمید

و  یفرار یو نگاه ها نگاهششرم !...اون نگاه شوکه و اون قامت بلند ،یخبر

 !....پوست تبدار صورتش

 /!!!ده بود؟؟پر کار ش ایمردانه ام از کار افتاده بود  یهورمونها واقعا

تازه جوونه زده ، نگاهم را از ترالن  یشهایته ر یزبر. دمیبه صورتم کش یدست

 نیو ا بتیه نیبه ا یتیگفت منم جذاب یراست م...نگاه کردم نهیگرفت و به آ

 .دمید یجبروت مثال مردانه نم

**** 

 ترالن

 نیا دیبا. به افزودن سرعتم نداشتم یلیکردم اما م ینگاهش را حس م ینیسنگ

 یو همه جا ، رو باز شهیهم رمیبگ ادیتا  دمیکش یرا به دوش م ینیسنگ

و حاال؛ درست چند .. سرزنش کنم یعادت کرده بودم خودم را به هر بهانه ا..نکنم

احساسش را بسته  یرینفوذپذ یکه تک تک روزنه ها یموجود یقبل جلو قهیدق

مونده بودم قطعا  یشتریکرده بودم که اگه لحظه ب انیداشت ، چنان طغ ینگه م

سرزنش  یجا...دادمیهم از خودم بروز م یا گهیرفتار نامناسب د
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شبانه  یو پنبه ا دیسف یها یابافیتمام رو یسرزنش داشت وقت.داشت!..داشت؟

 یو من، مِن ساده، ب دندپوف ش لشیم یو تو عمق نگاه ب هیدر چند ثان تیها

 دایهو میاشکم ،راز شبانه ها یقطره ها ونیو روون وا دادم تا م اطیاحت

شد؟  یچ!..خوره یهمهمه درون ذهنم هم حالم بهم م نیاز ا یحت..اه...اه...بشه

 زیرا پر کرد و سر ر تمیشد که تار و پودم نخ کش شد؟اسم توکا ظرف یواقعا چ

 دنیشن ای ان؟یک تیجذاب ایراستگار؟  نیروژحد و مرز  یب یخوشگل ایشدم 

شدن  دهیند ایتوکا و سماجت فرح؟ و  ندهیآ ایا؟ کامرو ریدوباره اسم ام

 من؟ یشگیهم

 !..یگریچه ج-

 .دیکش غینگاه برنده م به صورتش ت ناخوداگاه

 !هشتاده ریهم که ز زشیسا! ستایتحفه هم ن نیحاال همچ..اوه-

 !ناپاک یبا همون چشمها..از کنارم گذاشت..شدم مات

و جواب دندون  دنیامروزه مملکتم به شن یمثل دخترها دیبا دم؟یخند یم دیبا

و به عنوان خاطره تو  دمیخند یم دیکردم؟ با یعادت م یشکن دادن هر متلک

 یکیزدم و حرف رک یقهقهه م دیکردم؟ با یم فیتعر میجمع دوستانه ها

تو عصر  دیاب!..ترم دهیمن از تو در ؛یحیاگه تو قب یعنیکردم که  ینثارش م

جسمم به نگاه جنس برتر زمونه ام اومده،  نکهی، از امعرفت و اخالق خبندونی

 شدم؟ یم یعرق در شاد
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تو زمونه تجمالت و مصلحت  نکهیمگه نه ا!!! کردم؟ یاصالح م زهامویسا نکهیا ای

  یجسمان یزهایها ، سا

زنند ؛ رنگ پوست و قوس کمر، کرشمه نگاه و عشوه صدا، گونه  یاول را م حرف

 !!میبرجسته و لب حج

کمرم راه گرفت و تا سقوطش ، تنم گر گرفت؛ از  رهیدرشت عرق از ت قطره

 حرارت آفتاب و از التهاب سرخ 

انگشتهامون با  ونیکه م میهم نسل ها یتیهو یو ب یوجود یب یها گدازه

که به  ییماها! نبوغ از چنگمون در بره نهمهیکه مبادا ا میکرد یقدرت حفظ م

جمع  کجایرا  هایه مدرن شدن، تمام بدو به بهان یاسم عصر سرعت وتکنولوژ

 یشیملل پ گریاز د نمون،یسرزم ۀموند یانحطاط اخالق باق یو برا میکرده بود

ارزش بود و  یهر چ ییاهویبا چه ه!!! میتاخت یم یبا چه سرعت.. میگرفته بود

 . میسوزند ینبود ، خشک و تر، همه را باهم م

 .میغلطمون بود رییاز تغ یناش یها یبد رِ یتقد میها و تسل یخوب رییتغ استاد

نو ، دغدغه ها  ریو به بهانه مس دمیچیسر راهم پ یفرع نیسرعت به داخل اول به

 .جاگذاشتم ریهمون مس یذهن خسته م را پشت سرم تو یو کنکاش ها

همون  یاز روح خسته و رنجورم فاصله نگرفته بودم که صدا یچند قدم هنوز

 . جووِن هم نسل ، متعجبم کرد

 یادامه دادم که حاال به واسطه حضور مزاحم و خلوت ینکردم و به راه یتوجه

 .کرد یصبح ، نگرانم م
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پسر مودبم که  هیحاال .راستش با همون نگاه عاقل اندر احمقت متحول شدم-

 .ستین زایاون چ گهیمثل تو، د یلیدختر خوش است هیکردن با  یهدفم از دوست

 یم شتریخلوت هراسم را ب یسکوت فرع یبهتر بود به راهم ادامه بدم ول دیشا

 .تا برگردم دمیو جواب دادن ، به سمت عقب چرخ ستادنیبه بهانه ا. کرد

 ...فهم زیقربون دختر چ-

 . و برنده باشه ، کالفه بود زیمثل دفعه قبل ت نکهیاز ا شتریب نگاهم

 مزاحم نشو-

 .حفظ فاصله از کنارش گذشتم با

 ...یشد ادهیپ ارویاون  نیاز ماش دمید-

 .هامو تند کردم اما گوشم همون جا ، جا موند قدم

چند حالت  شهیم ادهیمدل باال پ نیماش هیاز  ونیدختر با چشم گر هی یوقت-

که پسره تو زرد از آب در اومده و  نهیحالتش ا نینداره که محتمل تر شتریب

 ...دختره بدجور رو دست خورده

 یپر رنگ تِر زندگ انیجر دنیبا د. رفتم رونیب یتر کردم و از فرع ادیرا ز سرعتم

رو بودند، نفسم  ادهیپ نیکه در حال تردد از هم یو حضور انگشت شمار جماعت

 .گرم شد

از ترسوندن و ...رمیرو بگ ارویتوپ از طرف تو ، حال  شنهادیپ هی یحاضرم در ازا-

 !تا نفله کردن یگوشمال
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 دهیجور مزاحمتها ند نیاز ا گهید! شد یباورم نم. شدت بهت قدمم کند شد از

 !بودم

بار  ریکه زده و ز یاگه به خاطر گند:(قدمم شد و آرومتر از قبل ادامه د اد هم

گرونتر از  یلیخ یام ول هیهم ، پا شیسر سفره عقد بشون یخوا یره م ینم

 !)برات ادینفله کردنش در م یحت

و  ندیمردک و از تراکم افکار ناخوشا نیاز شدت خزعبالت اسرم ...ستادمیا

 یحت! خواست یزدن م غیدلم ج...، دوران گرفته بود قمیدقا نیمابانه ا لسوفیف

 !یکتک کار

 ؟ید یچرا اخماتو گره م! خانوم خوشگله  نهیکارم ا-

کنه که چه حس  یاداوریاز جنس من؟ که بهت  یخواهر؟ کس ای؟یتو مادر دار-

مملکت قدم  نیا نیزم یتونن با آرامش رو یخواهرت ،مادرت نم یوقت هیبد

 هان؟..از بابت پشت سرشون راحت باشه الشونیبزنن و خ

! یکن یخواد برام با روضه مادر خوندن ، نقش فرشته مهربونو باز یخب بابا نم-

دارم که مادربزرگمونه  یریننه پ هیکنم باس بگم  رتیخوام نمک گ یچون م یول

هستم دست  یمنم هر چ..کالنتر محل بوده  یروزگار هیخودش  یول! حااصطال

 ...به خودمون واال میدیهم که ند یمادر پدر...پرورده همون ننه هستم

بود ،  یهر زخم نکهیمفلوک نادون، از ا نیبخت بد ا یمتاثر شد نه از برا نگاهم

شد، همه از دامان خود زنان  یمرز و بوم وارد م نیبه روح زنان ا یهر جراحت

بودم  یمن نوع!! من !! دادم یکردم و رشد م یم تیمن بودم که ترب! بود و بس
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 ونیکردم و م ید و عروسک میاسب سف یایدخترم را پر از رو یکه دخترانه ها

به اصطالح مردونه شون را از به به و چه چه اشتباهاتشون  یایکه دن ییپسرانه ها

عروسک دخترانه ها بود و  دنیبه آتش کش جه،ینت...کردم یا مپر کرده بودم ، ره

 !بس

 برو مزاحم نشو -

 .دمیکش راهمو

بدبخت فردا که شکمت اومد ! افه برداشته پیتر نقدریخوبه حاال گند زده ا..اووه-

 !ادیباال حالت جا م

شدم و  یم ستیشد و ن یقدمم بود ، باز م ریکه ز یفاضالب چهیهمون در کاش

جوون مزاحم به سمتم  ادیرا که با فر یانیسف و سرزنشگر اطرافنگاه متا

 ..دمید ینم دند،یچرخ

امروز از همون ..و باور کرده رها بشم دهیتند کردم تا از محضر قضات ند قدم

 !!! روزها بود

نه مقابل ...کرد اما اجازه سقوط نداشت یچشمام غوغا م یعجز و خشم تو اشک

 !یحرفه ا یداستان سرا نهمهیچشم ا

آفتاب  غهیت. بلند کردم نیماش نیاول یرفتم و دستم را برا ابونیسمت خ به

بود که مقابلم  دیسف یسوار کی صمیچشمهام بود ، تنها تشخ یدرست تو

 .ستادیا

 !دربست-
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 .تکون داد و در را باز کردم یسر

 حالتون خوبه؟-

 یروزگار! دمیترس یحت. سوال جا خوردم نیا دنینشسته بودم که با شن تازه

 .دیترس ستیبا یهم م یاز حال و احوالپرس! بود

 د؟یبر یم فیشرکت تشر-

دقت و البته  یموجود ب کیاز  یمن نمونه عال...شدم رهیبه مقابلم خ متعجب

 .!!بدشانس بودم ۀافتیاما تکامل  یموجود تک بعد کیاز  یتر ینمونه عال

 ...سالم-

 !ریبه خ یصبح عال-

اصال متوجه نشدم که ...دمیراستش من اصال شما را ند یطلوع یآقا دیببخش-

 ! نهیهم تو ماش گهیمسافر د هیکه  دمینفهم...یعنی...

 !یاز همدل ینشانه ا یلبخند و نه حت نه

ساعت کنار  نیتو ا یتعجب کردم وقت د،یشرکت باش دیکردم االن با یفکر م-

 !دمتونید ابونیخ

که غرق عرق بود  یصورت یایزوا و نگاه کنجکاوش را از دیسمت جلو چرخ به

 .برداشت

به آرم جا ...کنم یشتریکردم تا قبل از جواب دادن، به اطرافم دقت ب فرصت

 !! من یخدا!!فرمون یخوش کرده رو

 ...فکر کردم مسافر...نشدم نیمن اصال متوجه مدل ماش.. دیببخش-
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خانوم  ستین ی، مساله ا دیآشفته بود یلیخ:( حرفم ، گفت ونیراننده م نباریا

 اسری...هستم  کتاشین...کنم  یخودمو معرف دیاجازه بد... ،یتهام

 .اشاره کرد یو با نگاهش به مهندس طلوع) خان الیدوست دان...کتاشین

 افتاده خانوم مهندس؟ یاتفاق-

 .چشم چرخوندم یاز راننده گرفتم و به سمت طلوع نگاه

 چطور؟..نه ..نه-

 !!دیایر مآشفته به نظ یلیکه گفت، خ اسری-

 خوبم...نه-

 د؟؟یرفت یشرکت م-

 ...رد کنه یبعد از خانوم راستگار خواستم برام مرخص...اولش بله یعنی..نه-

 ...نطوریکه ا-

 ...بله-

 شیپ یبرم خونه کار دیبا...شم ادهیزحمت هر جا امکانش هست ، من پ یب-

 ...خوام که متوجه نشدم که شما یبازم عذر م...اومده برام

 :دیحرفم پر ونیم کتاشین اسری گهید کباری

 ..،یخانوم تهام ستین یمساله ا-

 شونویدور بزن ، اول ا اسری:( رو به دوستش گفت یبزنم که طلوع یحرف خواستم

 ..)شرکت میریبعد م میرسون یم

 .دیاعتراض باز شد اما به سرعت به سمتم چرخ یبرا دهانم
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 گه؟ید دیپر کرد تونیکه تو فرم استخدام هیمنزلتون تو همون آدرس-

 ادتونه؟ی..بله-

 ..حدودش را-

 ...)میرسیبه قرارمون هم م...هاست یکینزد نیهم:( گفت اسری به

 ...خوام مزا یتوروخدا نم-

 .نگاهم کرد که ساکت شدم یطور د،یبه سمتم چرخ دوباره

اندازه و  نیآدِم به ا گنیکه م ستیافراد مهیجر نیاما ا دیدونم معذب شد یم-

 !دندیرا ند بتیه نیا

 .به خودش اشاره کرد یبا لبخند محو و

 .ادب لبخند زدم یناچار و از رو به

چرم  هیرو نیجدا شدن از ا یکردم، برا یم یبه خونه لحظه شمار دنیرس یبرا

بودم که تمام  دهیاز تنش و اضطراب رس یبه حد! مردونه یفضا نیکرم و ا

 .جست یاتاقم را م، گوشه دنج  هیگر ریدل س کی یوجودم به تمنا

رونق  یو از اوضاع ب نیکاش از اقتصاد و از بنز..کردند یسکوت نم نطوریا کاش

 یحرف م یخطوط مالز یمایشدن هواپ دیزدند، کاش از ناپد یبازار حرف م

 یکاش حرف م یوا یزدند؛ ا یحرف م یزدند، کاش از روند مذاکرات هسته ا

گذشت و  نیاشکه با عشوه از مقابل م یدخترک یاز ساپورت بدن نما یزدند حت

 .زدند یفقط حرف م...چرخوند یرا به سمتش م ینگاه هر مرد

 چقدر مهربانند؛ نجایمردم ا-
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خورم سرم کاله  یسرما م دندید! پاپوش دوختند میکفش ندارم برا دندید

هوا گرم شد ، پس  دندیو د!!  یتنگ بود کاله گشادتر میگذاشتند و چون برا

لباسم کهنه و پاره است به من وصله چسباندند  دندیرداشتند و چون دکالهم را ب

. دندیرا رس سابمکه سواد ندارم محبت کردند و ح دندیو چون از رفتارم فهم

مهربانکده خانه بسازم نانم را آجر کردند گفتند کلبه  نیخواستم در ا

 دیزا یهر روز گاومان م یگذارد ول یمرغمان تخم نم ستیروزگار جالب...بساز

 یزدند چ یحرف نزدند نزدند وقت...کالم گرم شدم نیو ا رینظ یمتن ب نیا محو

 !!!گفتند

هم به من انداخت و رو به هر دو نفرمان  ینگاه میو ن دیچرخ اسریسمت  به

 :گفت

 ...هیاثر مرحوم پناه...از خواهرم..کادو گرفتم روزیکتابو د نیا-

 ..جون الیباحال بود دان یلیخ-

 یا قهیصاحب حسن سل ،یهمه جبروت ظاهر نیبا ا یسخت بود که مرد باورش

 !!لطافت باشه نیبه ا

 قشنگ بود -

 !)گهیست د قهیخواهرم خوش سل:( تکون داد و گفت یسر

 .زد یلبخند معنا دار اسریبه  و

 پس شک نکن!!  نیمنو بب-

 !)مورد چشم بسته عمل کرده متاسفانه هی نیتو ا:( گفت تیبا جد یطلوع
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 کی نیحرفو به ا نیروز هم هیو  رمیمن نم ایخدا! شازده شهینوبت شما هم م-

 !نیآم یسر و دو گوش بگم، اله

 .دیبه سمتم چرخ یزد و کم یلبخند کم جون یطلوع

 میخواهر ترگل ورگل و دسته اول داشت هی...خان تازه دامادمون هم هستن اسری-

 شونیخدمت ا میکه داد

 )کتاشین یآقا دیانشاال خوشبخت باش..مبارکه:( و خوشرو گفتم مودبانه

 !میشیاگه برادر خانوما بذارن، معلومه که خوشبخت م-

چند لحظه از فاز ناآروم  یکردم حداقل برا یرها کردم و سع یرا به آروم نفسم

دو  نیا یمیجو صم یچند لحظه خاطرآشفته م را با گرما...قبلم خارج بشم قیدقا

و  دمیام را ند یفراموش کنم که صاحب کار عبوس و جد...سامون بدم،  لیفام

 .ست سرکارم حاضر بشمیکه قرار ن یشدم؛ اونم وقت نشونیهوا سوار ماش یب

 ؟یخانوم تهام قایبود دق ابونیکدوم خ-

 ..)شمیم ادهیپ دیکنار نگه دار نیهم...یمرس:( دست پاچه گفتم یعجله و کم با

 ادهیدر خونه پ یجلو قایشما هم مثل خواهرم ، تا دق:( گفت یبا مهربون اسری

 )ستمیتون نکنم ، ول کن ماجرا ن

 ادهیپ نجایهم..دارم دیکم خر کی..برم خونه میخوام مستق یآخه نم...ممنون-

 شمیم

 ..چشم هر جور صالحه...باشه-

 .دیآروم کنار کش و
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در باب تشکر و  یاتدر بردم و به سرعت کلم رهیرا با شتاب به سمت دستگ دستم

 . قطار کردم یعذرخواه

 .شدم ادهیرا باز کردم و پ در

 .اومد نییپا یجلو به آروم زیتم شهیش

 ؟ دیبمون شتریب یفردا کم دیتون یم-

مابانه  سیرئ کدستیو نگاه  یفاصله گرفتم تا چهره جد یرا بستم و کم در

 .نمیرا بهتر بب یطلوع

زمان  یهر چ دیدالر، با متیق یکه، تا قبل از سقوط احتمال دیانیخودتون در جر-

ضرر  یو گرنه حساب میو رو دستمون مونده را آب کن می، وارد کرد متیاوج ق

شما هم که امروز به ...فشرده ست یحساب ،کارمون کم نیرو ا...میکن یم

 ترشیرا ب ندهیروز آ دچن یفردا و حت دیپس فکر کنم با د،یخودتون استراحت داد

 د؟یتون یم....دیبمون یاز ساعات کار

 ..تونستم بگم نه؟ یم مگه

 )چشم..البته:( تکون دادم و گفتم یسر

 .گفت یزحمت لبخند زد و خداحافظ به

********* 

 توکا کجاست بابا؟-

 شده؟ یزیچ-

 .دمیگذاشتم و به سمت بابا چرخ زیم یرو دهامویحوصله خر یب
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 موقع صبح کجا رفته؟ نیا-

 ...رفته پارک-

 ؟یرو ادهیپ یبرا-

 مثل هر روز..آره -

 پارک؟؟ رهیهر صبح م-

 .موقع ام، جوشش گرفت یب ۀحس مادران ناخوداگاه

 د؟ینگفت یزیره؟ چرا به من چ یم ییتنها-

 !یدون یفکر کردم م-

 .انداختم یصندل یو کالفه خودم را رو دلواپس

 !انگار یستهم ه یسر کار، عصب یشده ترالن؟ امروز نرفت یچ-

 ...دونم چمه ینم...خسته ام...کالفه ام-

 ؟یبا من حرف بزن یدوست دار-

 ...فهمم یخودم هم حال خودمو نم...نه االن یمعلومه که دوست دارم ول-

 رونیب مویگوش.افتاده بود خچالیرفتم که کنار  فمیشدم و به سمت ک بلند

 .دمیکش

 ؟یبه توکا زنگ بزن یخوا یم-

 .کردم قیحرکت سر تصد با

 .دیکش رونیانگشتهام ب ونیرا از م یرا بهم رسوند و آروم گوش خودش

 .میکم حرف بزن کی نیبش-
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 ..دخترم نیبابا نگران ا-

سر حال و با طراوت، اما ...و ده خونه ست رهیهر صبح ، هشت م ؟توکاینگران چ-

 ؟یتو چ

 نجارویا یدمهاآ...میبیمحل هم غر نیتازه تو ا..تازه...توکا اهل ورزش نبود آخه-

 ..شناسه ینم

 بابا؟ یرونیب ینگران گرگها-

هم سر و .کنه  یها رو جلب م یلیمطمئنم که توجه خ بایتقر یعنی..ترسم  یم-

نا  هی دیدیدفعه د کی.. ستیپارک خوب ن طیمح..بچه ست !..زبون داره هم بر و رو

 ...دلش را برد یخلف

 ...زد اما دلم گرم نشد یگرم لبخند

 یمن ، هر برگ زینه عز!!! ؟یکه مواظب توکا بود یتو بود نیتا حاال ا یکن یفکر م-

 !کنه ، نه تو  یاونه که داره ازش حفاظت م...اونه ۀبه اراد زهیر یکه م

من ..دارم اراده خدا را محقق کنم تیکه مسئول لهیوس هی...ام لهیمنم وس-

بکشم کنار و بگم  تونم ینم..نحو انجامش بدم  نیبه بهتر دیدارم با تیمسئول

 ..شهینم...نه..خدا خودش هست

 ... یکن یم فهیوظ یادا تتیتو به اندازه مسئول یول...زمیحق با توئه عز-

 یترسم نتونه آرزوها یم...ساده تر از من...ساده ست یلیبابا جون توکا خ-

 یعنیدختر ،  هی یاشتباه تو جامعه ما ؛ برا هی...اشتباه هی...قشنگشو لمس کنه

 !قصه انیپا
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 ،یبفهمه که بهش اعتماد دار دیبا..بزرگ شده  گهید یساده باشه ول دیتوکا شا-

بهش فرصت بده ...تونه درست راه بره یقبول کنه که بدون نظارت تو هم م دیبا

توکا سمه  یتو برا ۀوسواس گون ینگران نیمواظبت و ا نیا...خودش را باور کنه

اعتماد به  یوقت..کنه یم یالذره ذره وجودش را از اعتماد به نفس خ...زمیعز

 . شهیپاش بره باعث لغزشش م ریز ینفس نباشه مطمئن باش هر سنگ

 انیامروز چه مرگم بود که دلم طغ دمیفهم یکردم، قبول داشتم اما نم یم درک

 !که بود یخواست ؛ حاال به هر بهانه ا یم

پارک  رهیشده که داره تنها م یو اونور رفتن نبود ، چ رنویتوکا اصال اهل تنها ا-

 محل؟

 ستیتنها ن -

 !!خروش کم داشتم یکلمه را برا نیهم

 )ره؟یم یبا ک:( ناخواسته گفتم یضرب بلند شدم و با وحشت به

نوازش گونه انگشتهاش  تمیبود ر یآخ که چه مسکن...را گرفت و نشوندم دستم

بدنم  یپوست دستم به تمام رگها ونیرفتن از م نییکه ذره ذره با هر بار باال و پا

 ...شد یم یجار

و  بینج...هیدختر خوب...رهیهاش م یاز همکالس یکیبا ...آروم!..ترالن ِ بابا-

 ...درسخون

 ش؟یدید ؟کدومشون؟شمایک-

 ...ظاهرا اسمش موناست...شدمکنند متوجه  یصحبت م یتلفن یفقط وقت...نه-
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 )ه؟یچ لشیفام ؟یمونا چ:( وسواس گفتم با

 ی، برا دنیمثل توکا سرک کش یها هم تو کار دختر جوون نقدریا گهید زمیعز-

 .ببرم نیکردنش از ب چیغرورش را با سوال پ ستیقرار ن..ستیمن خوب ن

 . را کالفه رها کردم نفسم

 .شناسم ینم یمن مونا نام-

من و تو هم فرق داره  یبا هم نسلها...قبول کن نویتوکا بزرگ شده ا...ترالن نیبب-

 ...را هم قبول کن نیا

 !..را مرتکب بشه یهر اشتباه میبهانه بذار نیبه ا میتون ینم-

 تجربه ست کیهر اشتباه -

همه  ستیقرار ن...شهیتموم م یتمام زندگ متیتجربه ها به ق یبابا بعض یول-

 ..میرا که خودمون تجربه کن زیچ

تنها  یول..تجربه ها دوباره تجربه بشن ستیقرار ن!..قبول...فهمم ترالن یتورو م-

بگن ...که تجربه را به بچه شون بشناسونند نهیا ادیکه از دست بزرگترها برم یکار

تو  میتون یما فقط م...را براشون به همراه داشته یتجربه چه حس نیگذشتن از ا

 یجز لجباز یا جهیبکن نکن کردن نت هباور کن ک م،یکن کشونیمون شراحساسات

 ...احمقانه شون نداره

 !ابینا یزد از همون لبخندها یا گهید لبخند

از من ...نگرانتم یول...یش یم رینظ یمادر ب هی یروز هیتو ....کنم یبهت افتخار م-

انسان بدون اشتباه با ...وسواس نداشته باش نقدریا...اون روز نباشم دیشا! بشنو 
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و  کیاشتباه کوچ هی...اشتباه کنه زتیعز یالزمه بذار یگاه...نداره یمرده فرق هی

ممکنه سالها اونو از انجام اشتباهات بزرگتر مصون  یدرس زندگ هی

دارن راه را نشون بدن و اگه کمک خواستند دستشون  فهیبزرگترها فقط وظ...کنه

کنه،  تیانتخاب راهش احساس مسئول یاجازه بده کوچکتر برا یگاه...رندیرا بگ

 ...کنه یتر و محتاط تر عمل م قیدق ینطوریا

و  ییتمام دارا...دو نفر بودند نیام هم یتمام زندگ...دمیبابا را بوس یشونیپ

 !من هیسرما

 .تونستم نگران نباشم ینم

 کنم یم یسع..چشم-

 :زد یا گهید لبخند

 فیخنک برات رد ریخاکش هیبه دست و روت بزن تا منم  یآب هیحاال بلند شو برو -

 نقدریچشمها چرا ا نیبابا بگو که ا یو برا ایبعد هم اگه دلت خواست ب...کنم

 !نهیغمگ

کرده بود با  ینیهام ، عقب نش ینگران ۀبه واسط شیکه تا چند لحظه پ یبغض

با عجله رو ..شکست" بابا بگو یو برا ایب "ِگذار  ریجمله کوتاه اما تاث کیهمون 

 .رفتم ییگرفتم و به سمت دستشو

 !درد یمرهمه ، گاه یسکوت گاه...شد یصدا قطرات دلم جار یب

 ؟ییتو اونجا یترالن-

 .رفتم رونیبا عجله صورتم را شستم و ب.بود توکا
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ودتر صبح ز یتون ینم! یحتما گرما زده ش دیبا..گرما پارک رفتن واجبه؟ نیتو ا-

 ؟یآفتاب سرخ و بنفش نش غیت ریکه ز یبر

 !دلم؟ توپت پره ها زیشده عز یچ...بذار دو کلمه هم من حرف بزنم..اوه-

 !بابا دود شد و رفت حینصا تمام

 ؟یبه من بگ دینبا ؟یریم یچند وقته دار-

 ؟یستیشما چرا سر کارت ن-

 !زود برگشتم مچتو گرفتم یناراحت-

 .چشمهاش به سرعت پر شدند. شدم مونیجمله آخر پش نیاز زدن ا بالفاصله

 ؟یریمچ منو بگ یکنم که بخوا یم کاریمگه من چ-

 :تر ادامه دادم یعصب

 !تا حاال یکه به من نگفت یکن یم یغلط هیالبد ...دونم ینم-

 :را عقب زد و جبهه گرفت شینشسته تو گلو بغض

 ...با من یحق ندار...منم بزرگم یول یدرسته خواهر بزرگم!..درست صحبت کن-

 :، صدا بلند کردم ظیحرفش تموم بشه و با غ نگذاشتم

مثل  یبدبخت مفلوک هی ای یبزرگ شد ییواقعا؟؟ تنها ؟یبزرگ شد ؟یتو بزرگ-

 من مدام مواظبت بود؟ هان؟؟

 ؟یذار یمنت م-

 کنم یم ایشده م را اح مالیمنت؟؟؟ نه فقط دارم حق پا-

 !!کردم؟ مالیمن حقتو پا-
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به تمام گذشته  یزن یگند م یدار یعنیحق ندارم نگرانت باشم  یگ یم یوقت-

 که نسبت به تو دارم یبه حق! مون 

 ترالن؟-

 .متعجب و بهت زده برداشت یبابا ، نگاهم را از توکا یصدا

 من به جاست یبفهمه که نگران دیداره با یبزرگ یبابا جون اگه بزرگه ، اگه ادعا-

 !برو دختر جون..کنم یمن خودم با توکا صحبت م...زمیاقت عزبرو تو ات-

تکون  یمستاصل سر...دمیفهم ینم....از  ایاز خشم ؛ از غم ..زدم ینفس م نفس

تخت دراز  یبه توکا بندازم به اتاقمون رفتم و رو ینگاه مین نکهیدادم و بدون ا

 ...خواست یم هیدلم هنوز گر..دمیکش

*** 

 هومن

به سمت عقب  یصندل یکردم بدنم را رو یم نگاه م یکه به ساعت مچ همزمان

 .کش دادم 

گذشت؛  یزمان به سرعت برق م ی، گاه ومدیم شیپ یموارد اورژانس یوقت

 !یداشت یجان از دست رفته ا یایدر اح یهمان وقتها که با سماجت سع

 ریزخواب ، بخصوص  ۀوستیخسته بودم که سه ساعت پ یاز لحاظ ذهن نقدریا

 .هم محال بود ، آرومم کنه یآفتاب تابستون غیت
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صبح ، کودکانه و مصرانه چشم به راه  روزینگاه کردم از د میبه گوش گهید کباری

دو ساعت .. دهیدونستم رس یم...قرار بود برسه خونه و خبرم کنه...تماسش بودم

 ..اما منتظر بودم..به خونه زنگ زده بودم یبعدش به بهانه ا

 .رونیرا جمع کردم و زدم ب لمیانداختم و وسا فمیرا ته ک یگوش وسانهیما

 نیماش الیخ یب.داشتند  یسر ناسازگار نمیسنگ یپلکها..شدت خسته بودم به

و دو نفر کشته تصادف  روزید یسه مجروح تصادف یاداوریبخصوص با .شدم 

 !شبید

 نیاول یدستم را برا..نیسنگ یقدمهاو پلکها نیبرم اما نه با ا ادهیتونستم پ یم

 .عقب ولو شدم یصندل یبلند کردم و رو یتاکس

 دربست داداش؟-

 ..بله-

 به چشم یا-

 ؟؟؟؟...!!!بعد مقابل آپارتمانم قهیرمق آدرس را دادم و چند دق یب

 !دیآقا فکر کنم اشتباه متوجه آدرس شد-

 ...شناسم یمحلو مثل کف دستم م نیمن ا...نه برادر من-

 ...که نهیامنظورم ..نه-

 ..شه ها یتون اضافه تر م هیبشه کرا ریاگه دو تا مس..بابا یا-

 ..نداره یمورد-

 .توکا متوقفمون کرد یدنده را جا زد که صدا کالفه
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 !ریصبح به خ! ..جنس برتر! سالم نسل برتر..به به -

 ؟یخوب...سالم ..ا-

 .کرد ینگاهم م متعجب

 د؟یشینم ادهیپ-

 نکهیا ای نجایافتاده ا یگذرم اتفاق یگفتم نه، کله صبح یم...بودم مستاصل

 دادم؟؟ یناخواسته و حواس پرت آدرس اشتباه

 ...البته..چرا-

 ادهیرا پرداخت کردم و پ هیزدم و کرا یزورک یمتعجب راننده لبخند ینگاه ها به

 .شدم

 وقت صبح؟ نیا یریتو کجا م-

 !یو ورزش صبحگاه یرو ادهیپ-

 ...خب..آهان-

 !بدجورا دیه اخست-

 چطور؟-

 !یطفل رهیم یچشماتون داره م-

 .تکون دادم یسر فقط

 ؟ دیبه بابا سر بزن دیاومد-

 ! یکله صبح..خب معلومه-
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کله پاچه دبش  هی میدنبالم باهم بر دیفکر کردم اومد:( زد و گفت یطونیش لبخند

 !)میبزن

 !یتو که تنها خور نبود! که هرمز خان و ترالن هم باشند یوقت هیباشه -

صداش  یخوا یم..ترالن هست یول..ستیبابا که براشون خوب ن...اووووه-

 !گهیکله صبح د هیباشه ...نبود ادمیکه با دوستم قرار دارم  فیح..نه یراست...کنم؟

 )ترالن خونه ست؟؟ سر کار نرفته؟:( تعجب گفتم با

دونم چرا نرفته سر  یصبح که نم روزیاز د:( با پچ پچ گفتشد و  کترینزد یکم

رد کرد ، دور  یاس ام اس مرخص هیخروس خون که بلند شد و با  نیکار، تا هم

 !)رنیگ یپاچه م یاز همونا که به هر بهانه ا!...شده یاز جون انگار جن

 چرا؟-

 یر محتما خودتون بهت دیشما چون دکتر یکه زنونه ست ول لشیدل هیالبته -

 هی یحت یلیضامنش به هر دل هیشه کاف یموقع ها آدم نارنجک م نیا...دیدون

 !!بومب!! در بره کیکوچ لیدل

 ...نطوریپس ا-

 ضیما که مستف..ادیب فیکم سر ک کی نهیشما رو بب دیشا...دیخوب شد اومد-

برم ...دوستمو کاشتم سر کوچه..برم !!..انورتون ۀقد و باال و چهر ارتیاز ز میشد

 !روش پالک شمارش درخت نزده یتا شهردار

 .فاصله گرفت عیخم کرد و سر یو درود قامت میلبخند به نشانه تعظ با
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از حضور ناغافلم و از زبون به  یول دارهیموقع ب نیا شهیدونستم عمو هم یم

زنگ در را زدم و سرم را  دیشرمنده بودم و با ترد ییجورا کیام  دهیاشتباه چرخ

 .چشمهامو بستم یدادم و لحظات هیتک واریبه د

 بله؟-

 ..سالم عمو جون-

 ...پسر جون ایب..هومن؟-

بار آرزو  نیاول یسوار آسانسور شدم و برا.هل دادم و وارد شدم یرا به آروم در

تونستم  یآسمون خراش بود و م کی ۀطبق نیمقصدم آخر کاشیکردم ا

 .چشمهامو ببندم

 عمو؟ یبود مارستانیب..یخوش اومد-

به صورت عمو زدم و ناخوداگاه  یبوسه ا.دقت کندم و وارد شدم یب کفشهامو

 .شد دهینگاهم به سمت اتاقش کش

 سر به شما بزنم هیبرم خونه  نکهیگفتم قبل از ا..آره -

 یاگه نخورد صبحونه آماده ست... نجایا نیبش.. ایب...یکرد یخوب کار-

 ...هم ندارم لیم..نخوردم..نه-

 ...یباشه هر طور راحت-

فقط اومدم حالتونو ...ترسم خواب از سرم بپره یم...عمو ادیخوابم م یلیخ-

 ...بپرسم و برم

 ...تو هم بلند شو برو تو اتاق من بخواب...من خوبم شکر خدا-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٥٠٤ 

 ..خونه رمیم..یمرس-

 ..بلند شو!! پسر مینداشت-

آماده  یتوکا نارنجک ریکه به تعب یاتاق کنار بیکهام و جاذبه عجپل ینیسنگ

 .امیانفجار داشت باعث شد کوتاه ب

 حالش خوبه؟..گفت ترالن خونه ست یم دمید نییتوکارو پا...فقط ..باشه-

در  راهنویپ نیکت و ا نیبلند شو ا....شهیخوب م...هیکم عصب کیصبح  روزیاز د-

 ...در اتاقم ببند...و راحت بخواب اریب

 د؟یخودتون استراحت کن دیخوا یشما نم-

 ...حاال..نه-

 ..خوابم یم نیندازم رو زم یپتو م هیپس -

 .بلند شدم عیمهلت اعتراض ندادم و و سر و

را کندم و به  راهنمیپ..پتو برداشتم  کیداخل کمد همون اتاق دو تا بالشت و  از

زانوهام گذاشتم و رو به  ریکارم بالشت اضافه را زپر یاز روزها یعادت بعض

کم کم که نه، به سرعت ...کولر تمام پوستم را تازه کرد یخنک...سقف ولو شدم

 ...شد نیپلکهام سنگ

***** 

 ترالن

 ییکالها سیبه م.آروم بلند شدم .دیچیپ یدلم م یتو یو کم جون کنواختی درد

 .را باز کردم نیروژ امینکردم اما پ یافتاده بود توجه میگوش یکه رو
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 یسراغ تورو م رهیراست م رهیاومده چپ م یکه طلوع شیساعت پ کیترالن از "

 ریفوقش تاخ.  ایب یتون یرد کنم اگه م یهنوز جرات نکردم برات مرخص رهیگ

کنم رد کنم  کاریچ..مردم از دلشوره.. ید یتلفنم که جواب نم..گهید یخور یم

 "؟یبرات مرخص

قصد رفتن نداشتم اما ..تمام بدنم کرخت بود..بود مینه و ن. ساعت نگاه کردم به

 یصاحبکار عبوس م نیدست ا یبهونه ا دینبا..باعث دلشوره م شد نیروژ امیپ

 دو ماه .یهرج و مرج اوضاع کار نیبخصوص تو ا. دادم

 ..کنم دایکار نسبتا مرتبط با رشته م پ کیتا  دیکش طول

 کراستیتخت بلند شدم و  یکرده ، از رو مانیتازه زا یاهن و اوهون مثل زنها با

رو شعله  یکتر...دمیهم به آشپزخونه کش یرفتم و سرک ییبه سمت دستشو

 .در اتاقش هم بسته بود. بود دهیحتما خواب..از بابا نبود یبود اما اثر میمال

تلخ آماده  یچا کیرا تموم کردم و با  ییبخش دستشو یسرعت مراسم تسل به

 .رفتن شدم

 نیسالم روژ-

 ...مردم ییتو کجا! دل ضعفه هیخدا مرگت بده ما-

فاصله دادم و با همون رژ ، گونه  یرا کم یلبم زدم و گوش یرو یجون یلب ب رژ

 .رنگمو صفا دادم یب یها

 ..امیدارم م-
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کار بگو تو ..بازم ادیخدا لعنتش کنه داره م:( تر آورد و گفت نییپا صداشو

 !!)؟یندار

لباسش را  یحت ده،یتونستم ند یکه م یرو به مخاطب یبلندتر یبعد با صدا و

:( یدورتر طلوع یرسا اما کم یو صدا!) سالم جناب مهندس:( تصور کنم ، گفت

 )خانوم راستگار؟ یکن یچند دفعه سالم م یروز

 گهید ارهیم یسالمت-

 شون؟یا ومدندین-

 ...هست من خودم یاگه کار خاص-

 !به من دیبد دیریشماره شون را بگ-

 االن؟؟-

 !گهیپس سه روز د-

 دییبفرما...چشم-

 نکهیهم. گرفت یرا به سمت طلوع یگوش دهیپر یاحتماال با همون رنگ و رو و

 .دیگونه هام هم پر یمصنوع د،رنگیچیپ یگوش یصالبت صداش تو

 ...به به-

 سالم..س-

سر  ارندیب فیان کنند و تشرقلپ نوش ج هی دهیدم کش شونییحاج خانوم چا-

 کار؟

 سالم..س-
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 !هیظاهرا مسر یمرض چند سالم-

 شرکتم گهیساعت د میتا ن..اومده بود شیپ یمورد هی..دیببخش-

 !اتاق من دیایهم م کراستی!! دیینجایا گهید قهیدق ستیب-

 ..چشم..چشم-

گرفتم و به همون پنج تا  یدستم را به کناره جا کفش. تماس را قطع کردم و

نفسم را رها کردم . شده بود دهیاز قبل رنگ پر شتریصورتم ب. کردم هیانگشت تک

 ۀتخت کیاف  یام د یبزک دوزکم را جمع کردم و رو یو با عجله خرت و پرتها

 .کرد یم نیسنگ اهمون دو تا رژ هم دستم ر..کانتر آشپزخونه رها کردم

 یبا همون حال ناجورم پله ها را به حالت دو طمعطل آسانسور بشم  نکهیا بدون

 .کردم و نفس نفس زنون در را باز کردم

 یسوار نیاول یقدم تند کردم و خواستم دستم را برا یاصل ابونیسمت خ به

 ...افتاد ابونیخ یبلند کنم که نگاهم به انتها

 !! توکا

 !!! مرد کیدست در دست !!! بود توکا

ش  بانهیدلفر یرا به سمت اون مرد کج کرده بود و از همون خنده ها سرش

خوش پوش و  ارینه چندان بلند اما بس یبا قامت...اون مرد...و....کرد ینثارش م

 !!!جذاب 

 ریکه ز یزد اما قلبم از سوزش حرارت خیبدنم ...جون یکرخت و ب...شدم خشک

 ...، آتش گرفت دیکش ینگاهم شعله م
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و بلند از  زیاونها و سه قدم ت یقدم کند از سو کی..ه سمتشون رفتمب اریاخت یب

 !سمت من

 !!!!ختیتازه نگاه توکا با نگاهم در آم دم،یکه رس شونیچهار قدم به

 خوش گذشت؟ یورزش صبحگاه-

 نه؟ ای دیخش دارم را شن یصدا دمینفهم

 سالم -

 یدو نفر را م نیفقط هم..خواب زده بودم کیمثل ...نداشتم ییبه پاسخگو یلیم

مردم  یاهویه یپر کرده بود نه صدا یو خال اهیو تمام اطرافم را حجم س دمید

 یفقط توکا و اون دستها...کردم یسوزان آفتاب را حس م غینه ت دمیشن یرا م

 !!گره کرده

 یقدمهاش م.به سمتم برداشت یاون حلقه رها کرد و قدم ونیاز م دستهاشو

 :درست مانند صداش دیلرز

مدرسه مون ،فوق ...کنکورمون دیاز اسات..پور هستند عیشف یآقا..کنم یم یمعرف-

 ...بودند رمونیدب شونیا.. گذاشته بود یمیبرنامه کالس تست ش

که از دهنم خارج  ییکردم با هر آوا یحس م...شهیپر شده بود از خرده ش گلوم

 !..نهینش یبه حنجره م م یبشه زخم ناسور

 ..خواهرم هستند -

 .را به سمتم دراز کرد تشدس

 ...خوشبختم -
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 .ییپاسخگو یبرا ییصدا یگفتن نداشتم نه حت یبرا یحرف نه

حداقل از ...باال اومد نیپور نازن عیجناب شف دِ یق یتا نگاه هراسون اما ب نگاهم

 !شک جذاب و دختر پسند یمرد کامل اما ب کی!! من بزرگتر بود

عجله :( توانم زمزمه کردم تیو باال تکون دادم و با نها نییبه پا یزحمت سر به

قدمهام مال خودم بود، نه  گهینه د...رفتم ابونیو به سمت خ) خدانگهدار..دارم

گره کرده و نگاه مشتاق  یهمون دستها ونیم کجایهمه را . ذهنم دنبال خودم

 .تماون مرد جا گذاش یلبها بندهیخواهرم و سکوت فر

هنوز ...تار و پودم در حال گسستن بود اما ...دور یلیخ..دور...شدم یدور م دیبا

 میبود که کابوس دغدغه ها یهمون منظره ا زونیسر پا بودم هنوز وجودم آو

بود و من تاب  دهیحاال مقابل چشمانم جون گرفته و به ظهور رس..بود و حاال

 .نداشتم دنیموندن و د

****** 

 ی،کس بمیداخل ج یِ گوش برهیل وتونستم حدس بزنم که عام یهم م دهیند

 .جز توکا ستین

گفتن  یبرا یحرف یبه تماسهاش و نه حت ییجوابگو یبرا یلینه م اما

 !خواستم و بس یم ی؛ فقط دور یدور...داشتم

 شنوم یم-

 یها لهیصاحب اون ت دیسف کدستیهوش و حواسم برگشت به اتاق  دوباره

 !و نگاه کنجکاوش یمشک
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هم بمونم اما  یاضافه تر از ساعت کار یحق با شماست قرار بود امروز حت-

 ...متاسفم..

 !!!سوزش؟ ایدرد داشت ..م نشست قهیشق یرو دستم

 )که حالتون خوبه؟ دیمطمئن:(به جلو خم شد و گفت یکم

 .بلند شدم اریاخت یرا نداشتم و ب نیزبیت یاون نگاه ها تاب

 مرخص شم؟ شهیم-

 یعنی:( کرد و گفت هیش تک یصندل یاولش برگشت و به پشت یبه جا دوباره

 )منزل؟ ایسرکارتون  دیببر فیتشر

 یذهن آماده ا یداشتم و نه حت ینه رمق! ..گفتم منزل یجرات داشتم و م کاش

 .کار کردن یبرا

 حالتون خوبه؟-

اومدن تو اتاقش حبس شده بودم ، بار چندم  ریکه به بهانه د شیساعت پ مین از

 د؟؟یپرس یسوال را م نیبود که ا

اش  یاحوالپرس یبرا یجواب..یشینما چینقاب و ه چیه یکردم ب نگاهش

 .نداشتم

 .صورتم چرخ زد  ونیش م رهیت یمردمکها

 ...منزل دیببر فیتشر-

مبهوت . داشتملطف را ن نیگرفتن ، انتظار ا افهیاز اونهمه اخم و َتخم و ق بعد

 .نگاهش کردم
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 نیکه اگه از در ا ادیم شیسوال پ نیبرام ا نمیب یکه من م ییرنگ و رو نیبا ا-

 نه؟ ایخونه تون  دیسالم خودتون را برسون دیتون یم رونیب دیشرکت ،بر

 نیکه ماب یگرم یبر خالف حجم هوا. صورتم نشست یدستم رو ناخوداگاه

 .کردم، صورتم سرِد سرد بود یم حس م نهیقفسه س یاستخونها

 درسته؟!!..خ؟؟ی-

 .ش معذب شده بودم رهیو خ قیدق یاز نگاه ها. گفتن نداشتم یبرا یحرف

 بازم متاسفم..با اجازه تون-

 ...)دیصبر کن:( گرد کردم و خواستم از اتاق خارج بشم که گفت عقب

، تمام  بلند و درشتش یبلند شد و قد و باال زشیاز پشت م. دمیسمتش چرخ به

 .را پر کرد دمید دانیم

،  دیکش یبه تن م کهیبه سرعت برداشت و در حال یجالباس زیرا از آو کتش

 !!)رسونمتون یم یریمس هیتا ..کار دارم  ییجا:( گفت

گرفت و  یبیقلبم کوبش عج..را کم داشتم نیفقط هم تیوضع نیتو ا!!! نه یوا

 شتریدستهام ب فیلرزش خف.به تکاپو افتادند یمغزم به دنبال راه فرار یسلولها

غم  یافتاده رو هیسا نیا..خواستم یرا نم یکینزد نیحضور و ا نیمن ا...شد

از همه  یدور!..یو دور تمخواس یم ییتنها ، تنها..خواستم یمبهم امروزم را نم

 .از افکار ناقص خودم یحت

 دیکه خودتون را به زحمت بنداز ستین اجیاحت یمهندس طلوع-

 رسونم یکار دارم شما را هم م ییعرض کردم جا!...زحمت؟-
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 یم:( بزنم گفت یحرف نکهیدر اتاقش را باز کرد و از کنارم گذشت و قبل از ا و

 یاز پاسخم رو به منش ازین یو ب) د؟یمنتظر بمون نگیچند لحظه تو پارک دیتون

را کنسل  یسبحان یلطفا قرار ظهر با آقا... یخانم اجل:(مخصوصش کرد و گفت

بعد ...) دیهماهنگ کن نجایفردا صبح ساعت هشت هم یبرا شونیو با ا دیکن

کردم ، رو کرد و  یدوباره به من که هنوز مستاصل و ناچار ، با التماس نگاهش م

 ) د؟یینجایشما که هنوز ا:( گفت

 !نیبود و ابهت کالمش پر طن یطلوع یامپراطور یقلمرو نجایا

 یرا خطاب به منش یطلوع یتکون دادم و با عجله به سمت در رفتم و صدا یسر

 :دمیشن

کرده تو گمرگ را رد  ریگ یقراره به کمکشون جنسها.ستوده قرار دارم یبا آقا-

 ...دیبزن تیلطفا براشون مامور..رمیم یبا مهندس تهام...میکن

خواستم  یقط مف...داشتم یحس مبهم...قرار نداشتم ..قدم تند کردم  لیدل یب

خودم را به راه پله ها . خواستم و بس یم ییتنها..توکا یاداوریبا ...نباشم

با ..دار را داشتم هیدار و زاو بیش یپشته ها نیا ونیم دنیامروز نذر دو.رسوندم 

 !حال زارم نیا

از شدت نفس نفس زدن ، خم شدم و تند تند حجم  دمیرس نگیبه پارک یوقت

شده  یچ.بشه یتنفسم عاد تمیتا ر دیطول کش...کردم یم را پر و خال نهیس

تنبل  بیکه عج یاز عضالت دنیمورد و کار کش یب یتکاپو نیداشتم با ا!! بود؟

 کردم؟  یفراموش م ویکردم؟ چ یانکار م ویشده بودند، چ
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 یآزارم م شتریهم ب یطلوع ۀو حضور ناخوند لیدل یوجود ب!بد. بد بود حالم

 . داد

 یفرصت یطلوع نیماش یچشمم به بهانه جستجو.نگاه کردم نهایسمت ماش به

 یچون و چرا یب رفتنیداشت؟ پذ یداد؛ لزوم یتفکر به ذهن خسته م م یبرا

 دنیو ضعفم بود؟بهانه تراش ییدست و پا یب یاز رو ایداشت ؟  یلیحضورش دل

 یقشنگشرکت ، چهره  یجمع دو نفره مون در حضور منش هیتوج یبرا یطلوع

قرار  هیمثل ...کرد یبهم القا م یحس ناجور...کرد ینداشت حالم را بد م

 !یو دزدک انهیمخف

اومده را به باال برگشتم و  نییجراتم را خرج کردم و چند پله پا یمونده ها ته

 :لب زمزمه کردم ریز

 گهیفوقش اخراجه د..دم یم حیبعدا براش توض-

بعدا عذر . واستم باهاش روبرو شمخ ینم.جونم افزودم  یب یبه سرعِت قدمها و

 .دمیتراش ینبودنم م یبرا یو بهانه ا

. گرم به صورتم ، حالم را دگرگون کرد یهجوم هوا. رفتم رونیدر ساختمون ب از

اراده  یسرم ب. کردم یصورتم حس م یو سرد عرق را رو زیر ینشستن قطره ها

با وحشت از سقوط . کرد یم ینیخورد و به سمت عقب سنگ یمن چرخ م

کردم  یسع وساختمون را گرفتم  یکوتاه ورود یکنار پله ها ینرده ها یاحتمال

 ...تعادلم را حفظ کنم
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بالفاصله بازشون  یبا طلوع ییلحظه چشمام را بستم و از ترس روبرو چند

 یجو ب نیسنگ یمجبور به تحمل فضا نکهیرفتم قبل از ا یزودتر م دیبا..کردم

 !!فره مون بشممورد دو ن

هوا  دمیفهم ینم..اما کوتاه، به نبرد تن نافرمونم رفتم قیبا چند نفس عم و

تضاد را با سلول سلولش تجربه  نیتن سرد و عرق کرده من ا ایگرم شده  نقدریا

 یخشک شده ام ، م یشد و چشمها یم یجار رینفسم با تاخ...کنه یم

بدتر شدن  زترس ا...تر کردلرزش دستهام وحشتم را از حال خرابم بد..سوخت

 ،یبوق ممتد و دود خارج شده اتوبوس داغون یو صدا...رمق ترم کرد یحالم، ب

سست شد  لهیم یدستم از رو...دیباال کش یام را به جرعه ا یزندگ یته مانده ها

 یاون پله ها یسقوط پر درد رو یکردم به جا یو با تمام توان به جامانده سع

از  یدرد بازو ؛ ناش..پله افتادم یصدا رو یُسر خوردم و ب...نمیکوتاه، بنش

 ..نگه داشته بود ارمیها هنوز هوش لهیبرخوردم با م

 !!!!یخانوم تهام-

 .از نگاهم یحرکت از تمام ابعاد بدنم سلب شده بود حت توان

 ..نمیبلند شو بب...یوا..یوا...ترالن؟؟-

 یدستها ونیپرواز بود مو َلخت؟ حسم اما حس  نیسنگ ایشده بودم  سبک

 .کرد میداغ جدا نیکه دور بدنم حلقه شد و از زم یقدرتمند

 نگه؟؟؟یپارک نجایا-

 !ناخونده بیغر کیبود آشنا از  یفقط زمزمه ا.. دمیفهم یعتاب؟ نم ایبود  غر
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******* 

را خنک  میها هیبه صورتم خورد ، تا اعماق ر کبارهیکه  یخنک یهوا توده

 .کرد ارترمیهوش نیدلواپس روژ یصدا.کرد

 .دست از سماجت برداشتند و باز شدند پلکهام

 !یتو که مارو کشت یوا-

ذره ذره حس  کهیسرم توجهم را جلب کرد و در حال یو کوتاه باال رهیت سقف

 .نمیکردم راست تر بنش یگرفت ، سع یم انیام جر یرگ و پ ونیم یزندگ

 ؟یبهتر ؟یخوب-

 .کرد ارمیکامال هوش یطلوع یصدابزنم که  یحرف خواستم

 !یخانوم تهام دیکن لیم نویا-

 . را درک کردم تیاز قبل موقع عتریو سر دیبه سرعت به سمتش چرخ گردنم

 ۀدیاتو کش سیشده بود و رئ میصورتم تنظ یدرجه رو نیبا اخر نشیماش کولر

 .را مقابلم گرفته بود یخنک ۀویخم شده بود و آب م نیمن به داخل ماش

 !!..به خدا میحرف بزن مرد-

 .گرفت و به سمت دهانم برد یطلوع یانگشتها ونیرا از م وهیآب م نیروژ

 یمرس-

و ممتدش را بهم  نیزبیاتاقش ، نگاه ر یرقم خورده تو قیمثل دقا نکهیا بدون

برد،  یم رونیب نیتنه ش را از داخل ماش مین کهیبدوزه ، نگاه بر گرفت و در حال

 )!دیکن لیم:( گفت
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اون  یگرفتم و با ولع خنکا نیرا از روژ وهیمزه مزه کردم و بعد آب م یا جرعه

 .کردم یرا به تمام بدنم جار نیریشربت ش

 !یاومد یمگه از قحط...یاو-

نقل مکان کرد و همزمان  یپشت یمقابلم کنار رفت و در را بست و به صندل از

 .رفت یطلوع ینگاهش پ

به  یجا ، سر یغش و ضعف ب نیبستم و شرمنده از ا یلحظه ا یبرا چشمامو

 .افسوس تکون دادم

 ؟یکن ینچ نچ م رزنهایپ نیچته حاال ع-

 بد شد-

از  یکیچند قدم اونطرف تر به . چرخوندم یباز کردم و به دنبال طلوع چشمامو

کرد که  یوانمود م ایسرگرم بود  لشیموبا یداده بود و با گوش هیتک نهایماش

 .مشغول است

جده  ایباش ، گفتم  نگیتو پارک یا هیزنگ زد گفت خانوم راستگار دو ثان یوقت-

کرده  زتیو حلق آو نگیبردتت پارک یکرد یحتما تو اتاقش زبون دراز! سادات

 !و نابود کنه ستیگرده که کمکش کنه جنازه را ن یجرم م کیحاال دنبال شر

 . شدم یسرحال م شتریبود اما لحظه به لحظه ب نیپلکهام سنگ هنوز

 یکشسان یروین تیرد شده بود و با نها یفاصله دو صندل ونیاز م نیروژ کله

 .لبخند زدم. شده بود کیموجود، به من نزد
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شارژ  نقدریکه ا ختهیر وانیتو اون ل یچ نمیبده بب:( با اعتراض گفت بالفاصله

که هنوز  ییدستها ونیمصرف را از م بارکی وانیو ل!!) هینکنه آب شنگول ؟یشد

 .دیداشت ، قاپ فیکوچولو لرزش خف کی

 !باشه ختهیتوش ر یزیم زیچ ستین دیبع مونیحاج سل نیاز ا-

 یو پ یکه ناگهان ییکه انگشتها هییکدوم بنده خدا مونیخواستم بپرسم سل یم

 .کنار راننده خورد ، تکونم داد شهیبه ش یدر پ

 دشیسف کدستیو مرتب بود که لباس  دیسف نقدریا!!!  دیکامال سف رمردیپ کی

 .زدم یعیبر علت شد و لبخند وس دیهم مز

 .شد داشیخودش پ ایب-

 )بابا؟ یدخترم؟ بهتر شد یخوب:( در را باز کرد و با متانت گفت رمردیپ

نگاهش ، حس  یو اونهمه پاک یدینرمش و اونهمه سف یو صدا شیگو لحن

 .کرد یفرشته را القا م کی دنید

 بله بهترم-

 نطوریما هم هم...دندیترس یلیآقا خ...خب خداروشکر-

 !بود بپرسم شما؟ بود  یادب یب

 معجون؟ نیبود حاال ا یبود، چ یعجب شربت دبش مونیحاج سل-

 :دیچرخ نیبه سمت روژ نگاهش

 !خنک جاتیعرق یسر کی...نوش جونت-

 !!!بود یزیچ هینگفتم -
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 زد یلبخند مهربون نیتوجه به روژ یب

 هی یبش ریبدو بدو از پله ها سراز نکهیا یبد شد به جا ینطوریهر وقت حالت ا-

 !خونه تون یبعد بر یریجون بگ ارمیبرات ب یدم کرده عال هیزنگ به من بزن 

 .رفت یبه سمت طلوع رمردیبه نشونه تشکر زدم و پ یلبخند

!! ستایطرف غلمان ن!!! شچشت گرفتت شهیتابلو م..نگاش نکن  ینجوریبابا ا-

 !نگهبان ساختمونه

 بودمش دهیپس چرا من قبال ند-

تازه تو با اون ..کنه یرا رصد م هیبق نیتو اتاقکشه و از دورب شهیهم نکهیا یبرا-

 شتیآت نجاینگو نه که هم! ینیبی، خرسم از کنارت رد شه نم تیباباقور یچشمها

 یاونروز چقدر برات دست تکون دادم تا اون اتوبوس کوفت ستین ادتی...زنم یم

 !!دمتیبخدا ند یگفت عداب یول ایکرد ینگام م یداشت!! یرا نگه دار

 !دیدار یوزن کیشباهت کوچ هی ایگ یبدم نم!! ؟یتو خرس یعنی-

 ...نجاتت داد مونیآق سل نیا یول ایمرد یم یداشت یعنی!! بدبخت ریبم-

 دیرس یزورش نم...گهید یشانس دار..یه:( گفت یحسرت مصنوع هیبا  بعد

 یگل پرپر شده را از رو پله ها نیا ایخفتش کرد که ب دیرا د یبلندت کنه تا طلوع

 !!!)تو غش کردنم شانس داشته باشه دیآدم با!! شانس!!!..ساختمون جمع کن

 شینما نیبشم و ا ادهیپ نیدادم از ماش حیبهتر شده بود که ترج یبه قدر حالم

 .فتضح را تمومش کنمم

 کجا خانوم؟-
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 .متوقفم کرد یطلوع یرسا یبود که صدا دهینرس نیقدمم به زم هنوز

 یبا حرکت سر اشاره م کهیرسوند و در حال نیدو قدم بلند خودش را به ماش با

 .، در را بست  نمیکرد که سرجام بش

 !خواد بدزدتمون غلط نکنم یم یوا-

زدم  یبود که حدس م یبه اجبار...نبود نیروژ یختنهایبه مزه ر حواسم

 !گرفتارش شدم

خانوم :( گفت نیدرنگ رو به روژ یرا دور زد و پشت رل نشست و ب نیماش

 )د؟یبلد یراستگار، رانندگ

 ...)بله :( گفت دیبا ترد نیروژ

 د؟یدار هینقل لهیوس-

 !ابام دارهاما ب!! هیآر ت یدو تا پا و شش تا چرخ ب نیم هم هینقل لهیوس... من که -

 )شما؟ دیخوب:( گفت یزد و رو به من کرد و با مکث آزار دهنده ا یلبخند

 ...بهترم یلیخ..ممنون..بله-

اگه قبال هم  دمیکه من امروز به شما د ییرنگ و رو نیا یول ستمیمن پزشک ن-

هم تو  یلیکه خ دیکم خون ادیاحتمال ز!!..هست یمشکل هی یعنیتکرار شده ، 

و قرص حل  یتیبا دو سه تا تقو...مثل خواهر خودم..عهیخانومها شا

 ..دیبد تیاهم تونیتیبه سالم شتریب...هیشدن

 رونیب گهیکردم که د یفرو م یبانیتر شدم و اگه جا داشت سر در گر شرمنده

 !ادین
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 ...)گه؟یتون همراهتونه د نامهیگواه:( و گفت دیچرخ نیرو به روژ دوباره

 .بله-

 ...نیماش نمیا..خونه شون دیبرسون خانوم را نیزحمت ا یب-

 یآقا:( بشه که با عجله و بهت زده به دست و پا افتادم و گفتم ادهیخواست پ و

با ..دیداشت یشما خودتون قرار کار...رمیگ یآژانس م هی..ستین یازیمهندس ن

 ..)ادتونی...شرکت لیوک

 یو مدت!!...) بود یاون قرار که مصلحت:( گفت نهیخالف من با آرامش و طمان بر

نگاه شرمنده و مستاصل من چرخوند و بعد نگاه  ونینگرونش را م یمردمکها

 .دیچرخ نیگرفت و کامال به سمت روژ

به  یساعت ادار انیمن تا پا!...دکتر دشونیاگه خودشون صالح دونستند ببر-

، مادر  دیرس ینم یشد و به ساعت ادار رید دیدیاگه د...ندارم یاجیاحت نیماش

 امیخودم آخر شب م..منزلتون دیببر فی، تشر دیناخوشتون را چشم به راه نذار

 ...نیدنبال ماش

خوام حضورم معذبتون کنه و دوباره فرار  ینم:( دوباره رو به من گفت و

 )فعال...دیکن

 .شد  ادهیپ عیبده ، سر یاجازه عکس العمل نکهیبدون ا و

 یبخت کوچک یبنگر کیهستند که چون ن ییزمانه بختکها نیگفته اند که در ا"

 ها؛؛ یکیشده در پس تار دهیاند تن
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تپنده  یقلب یبنگر کیهستند که چون ن یمتیارزان ق یچوب یاند آدمکها گفته

منقار  یزیهراسون از ت ز،یپوستشان را به تکاپو انداخته؛گفته اند مترسک جال

بماند مبادا که  یاش ، مخف یقینگاه حق یتا تاللو بانستیمهاجم، سر در گر

خفته در  یرحم، برق نگاهش را نشانه رفته و ناسور کند آنهمه زندگ یمهاجم ب

 !!چشمانش را

 ستیکاف! و پر از عشق یپر از جان است؛ پر از زندگ یجان یاند هر ب گفته

 !!"ینیو بب یبخواه

زل زده بودم  یطلوع یخال یحرکت به صندل یشد ، مثل مجسمه ، ب ینم باورم

 !کامال متفاوت یدو رو!!! قطعا دو رو داشت یطلوع سکه..

 !!خوش شانس یبزن ریکه-

 .شد و پشت رل نشست ادهیپ نیرا گفت و بالفاصله از ماش نیا

 ننه م؟؟؟ ایسوار ، آخه بابام اتومات کار بود  دیمِن پرا!!! دنده اوتوماته نکهیا-

 :کردم زمزمه

 ...لطفا فتیراه ب-

رضا اتومات کاره و دو سه دفعه  دیالبته شانس آوردم که حم:( کرد و گفت ینچ

 !)به سطل زباله دمیبلندش را کوب یشاس یا

 ه؟یکدوم مفلوک گهیاون د-

  ییباال هیپسر همسا-

 ه؟یخبر-
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 !کجه یکه فقط در حد کشت یو گرنه تا روز عروس...خبر که مال عروساست...نه بابا-

 ؟یچ یعنی-

 !خبرا فقط کمر به باال ...گهید ینامزد یعنی-

 !حرف زدنت نیبا ا یریبم-

مثل من و خواهرت کنارت  ییآدمها هیبرو خدا روشکر کن که  نینفر یبه جا-

 !!تارک را بخندونن یعبوِس از همه چ یهستن که تو

 !!مِن عبوس!!!صاف و روشن!!..گفت یم راست

پدر  هیحاال سا نکهیخواستم که نداشتم؟؟ مگه نه ا یم یمرگم بود؟؟ چ چه

بعد از  نکهیمگه نه ا م؛یخودمون را داشت یحاال خونه زندگ نکهیداشتم؛ مگه نه ا

 !گهیخواستم د یم یبود؛چ التمیداشتم که مرتبط با تحص یمدتها شغل

گره  یکه دوباره منظره دستها ومدمیم رونیاز الک عبوس و گرفته ام ب داشتم

 .ده شدپور مقابلم زن عیکرده توکا و اون شف

 !!!نه-

 نه؟؟ یچ-

 ..یچیه-

 یب یبه تماسها یو سرسر دمیکش رونیب بمیج ونیاز م مویحوصله گوش یب

 .که از جانب توکا بود ، نگاه کردم یپاسخ

 خوش به حالت-

 .نگاهش کردم یچشم ریز
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نداره  بیمانتوهام ج شتریمن که ب!!! گهیداره د بیخوش به حالت که مانتوت ج-

 !بندازم توش مویجا هستم که گوش هیدر به در !

 )آهان:( تفاوت گفتم ینکردم و ب یتوجه. نداشتم یشوخ حوصله

گفتم خوش به حالت؟؟ به خاطر اون  یواسه چ یپس فکر کرد ؟؟یپس چ-

 !!گنده بِک شکم گنده یطلوع

 شکمش گنده بود؟؟  واقعا

 !!!؟یدیالبد تا حاال اون شکم گنده ش را هم ند-

شونه داره، !..لنگ داره ، اوووه!...شکم داره ، آع ع ع  هی:( داد کرد و ادامه یپوف

 !!)اوه ه م

 .، جلب شد اوردیکه در م یلیبه شکل و شما توجهم

 !دمشیانگار تا حاال ند یزن یراجع بهش حرف م یجور هی-

تو ذهنت مونده ، قد بلند و اون تن  یکه از طلوع یزیخورم تنها چ یقسم م -

 !!خسته و گرمش یآهان ته صدا..ا؟یگن امروز یم یچ...خاصشه یصدا

 .ناخوداگاه کش اومد لبخندم

از بس که خاک ...اووم:( کرد و همزمان گفت نییدستش را باال و پا کف

 !!!)یهست یاز بس که پروانه ا دیببخش...بر

 ...ستمین یاصال هم پروانه ا...نه اتفاقا -

 .جلب شد ییادامه بدم که توجهم به تابلو خواستم

 نجایهم..نگه دار -
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 .دیعجله رو ترمز زد و کنار کش با

 شده؟ حالت بد شد؟  یچ-

 رمیخودم م...شمیم ادهیمن پ...نه-

 ... میدینرس ابونمیهنوز به سر خ...رمیکوفتو خودم م-

دستمون  یطلوع نیماش ستیدرست ن...حالمم خوبه..رمیخودم م...آژانسه نجایا-

 !ارنایواست حرف در م یپس فردا کل..بمونه

 نجا؟یا یتو مگه بوق...واسه من چرا؟-

 !!...از بوقم بوق تر-

 ..کنه بفهمه ولت کردم به امون خدا یاخراجم م یطلوع..بابا نیبش-

 !!!..کم کیحرف گوش کن  نیروژ-

حاال ..اگه قرا ر به حرف دراوردن باشه تا حاال دراوردن!!..بابا حوصله ندارم نیبش-

به پامون  گهید...میو بگرد می؛ چه تا شمال بر میبر یلکنت نیوجب با ا کیچه 

 الیخ یب....نوشتن

 .نزدم و زد تو دنده و راه افتاد یحرف...حق با اون بود انگار

 ؟یبر یخوا یدکتر نم-

 ...معذب هستم نیماش نیتو ا یبه اندازه کاف...رم اما نه االن یم-

قرار بود  ؟یکرد یفرار م یاز دست طلوع یداشت!...افتاد ادمیمعذب ،  یگفت-

 با هم کلک؟ دیبر ییجا
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منم ..خواست برسونتم خونه ینه بابا م...گفت اونم یزیچ هی! بابا  هیفرار چ..اوف-

 نیرفتم که ا یمعذب بود، داشتم م یول...رشمیگفت تو مس یم..خواستم  ینم

 ..شد یزیآبرور

شوه و ناز هم براش ع یکنم، کل یشرکت کار م نیپنج ساله دارم تو ا!!..بال یا-

وقت  ریکه تا د کباری...دوبار اونم به اجبار منو رسونده خونمون تایخرج کردم ، نها

پرونده  هیکه  نجایهم مامانم اومده بود ا کباری..و آژانس نبود میمشغول کار بود

اما ..اما ...به احترام مامانم ما رو رسوند ده،که تو خونه جا گذاشته بودمو ب یا

 ...ایکاه ، چند ماهه دلشو برد ریآب ز یتو

 واسم؟ یاریحرف درب ادیخوشت م نیروژ..یوا-

مردمک و  دم،یبشر د نیا یکه من امروز تو چشمها یزیاون چ..گهید نیحاال بب-

 !که از وسط جفتشون رد شده بود ریت کینبود، دو تا قلب بود با  هیعنب

 !! )خدا از دهنت بشنوه:( گفتم یو به شوخ دمیخند

 گهیتا د یولو ش گهیچند دفعه د هیبذار ..دکترا یمبادا بر.کن  یکار کی..فقط-

 !رتیننه پ حتینص نمیا...بدجور معتاد بغل کردنت بشه و نتونه ترکت کنه

 ...مونه یم ادمی....قربونت ننه جون-

 یس کینزد:( گفت یافتاده باشه با پوزخند ادشی یزیتکون داد و انگار چ یسر

 یرا م انهیسالمه، هفده هجده ساله تو خونه بابام دارم مراحل زجر آور ماه

اونوقت !! شمیکم خون م یک دیمادرم هم نفهم نی، ا چیگذرونم ، بابام که ه

فضول  نیو همچ متو وجنات آد شنیم زیر نیهمچ بهیهفت پشت غر یمردا نیا
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روش نشد ! دیارد یگه خانوم شما احتماال کم خون یشن که برگشته م یمنش م

 !!!)براتون بخرما دیالزم دار یزیبگه اگه چ

 گهیآب شدم د..بسه بابا-

دوره زمونه  نیمن تو ا زیعز!!!..شما دیدار فیتشر یچقدرم خجالت...اووه-

 یدن چه برسه به گرگها یدخترا هم درسته قورتت م یو مظلوم باش یخجالت

 !شکم گنده

 واقعا شکمش گنده ست؟-

 ه،ینجوریچشمات ا گمیم:( چشماشو چپ کرد و گفت یلحظه ا یکرد و برا یپوف-

 !...)نه یگ یم

 آهان-

 .... یعنی ؟یچ یعنیآهان -

 !سرش یافتاد و محکم زد تو یزیچ ادی ناگهان

 شد؟ یچ-

 هی هیاالن کاف یعنی...مو نامهیرا برداشتم نه گواه فمیمن نه ک...خاک به سرم یوا-

 ..شمیبدبخت م...بده ریگ سیکوچولو کج برم و پل

خوش حالت و  یچشمها یذاره ول یفکر کردم داره سر به سرم م اول

 .نگران شدم و شرمنده... کرد یم دییهراسونش ، صادقانه تا

زنگ  یاالن بزن کنار و به طلوع نیهم..کن یکار هی...خب...من شد ریتقص..ببخش -

 ...رمیدربست م هیتو برگرد منم با ..میهنوز از شرکت دور نشد...بزن
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 نه؟ یندار نامهیتو گواه-

 ..نه متاسفانه-

 !لنگه یم تیکه همه چ یریبم-

 . دیلرز میبه دفاع از خودم بلند شم که گوش خواستم

 .نگاهم به شماره افتاد یشدم که اتفاق یم الشیخ یداشتم ب. توکا بود  حتما

 از شرکته-

نکنن  یخرابکار...گهیهان د بچه..گنیم یچ نمیبب کریبزن رو اسپ...خب جواب بده-

 !ستمیباال سرشون ن

 .گذاشتم و جواب دادم کریرا رو اسپ یگوش

 بله؟-

 یخانوم تهام-

 .ختیدلم ر ناخوداگاه

 !)خسته ش یاون صدا یفدا یا:( با پچ پچ گفت نیروژ

 یطلوع یسالم آقا-

 االن؟ دییکجا...خانوم شرمنده-

 اومده؟ شیپ یمورد...میدور نشد ادیز-

 بدم بهتون نویرفت مدارک ماش ادمیحواسم پرت بود که  نقدریمتاسفانه ا-
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شون را  نامهیو گواه فشونی، خانوم راستگار هم، ک یطلوع یراستش آقا...آ..-

باعث زحمت  دیببخش...خوان برگردند شرکت یفراموش کردند بردارند، االن م

 ...میشد

 ؟یعنی دیگرد یبر م دیدار-

 ..گردند یخانوم راستگار بر م-

 و شما؟-

 رم منزل یبا اجازه تون م-

 حالتون؟ نیتنها؟ با ا-

 !! ی ی ی یوا

 ..حالم کامال خوبه دیباور کن-

هوا  یافتاد که با انگشتش رو نینگاهم به روژ نیب نیسکوت کرد و در ا یمدت

 .دیخند یم زیر زیکرد و ر یرد م ریو از وسطش ت دیکش یقلب م

 االن؟ دییکجا قایدق-

 .در انتظارمونه یتونستم حدس بزنم چ یم. اطراف نگاه کردم به

 ...دینیبب-

 سرکار خانوم؟ دییکجا-

 .سکه غالب شد یاون رو دوباره

 به خانوم راستگار لطفا دیرا بد یگوش-

 چشم-
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 .دادم نیرا به روژ یمثال گوش و

 یسالم جناب طلوع-

 د؟ییخانوم کجا-

 !به چهار راه دهینرس..پوما یروبرو قایدق-

نه شما ..که پارک ممنوع نباشه دیجا توقف کن کیفقط ...اونجام گهید ۀقیپنج دق-

 !نیهمراهتونه نه مدارک ماش نامهیگواه

 ..چشم-

 !خنده ریزد ز یشد و پق رهیزار من خ افهیتماس را قطع کرد و به ق و

 ؟؟!!یها به خودت گرفت افهیق نیاز ا نقدریا یخسته نشد-

چند ماهه  یشوخ یترالن ب:( کرد و گفت تیهدا یرا به گوشه ا نیماش

 کی ،یدر هفته کال سه روزش تو الک...دو تا دوست..شتریب دمیشا..میهمکار

وما  یصاحابت شیر خیجمعه هم ب..یهست یدو روزش عصب ،یروزش خسته ا

 !)متینیب یکه نم میخوش شانس

 !یامروز متحولم کن یکرد تیشده ؟ ن یچ-

 !آره چرا که نه-

من شرمنده که ..میزن یفرصت باهم حرف م هیبذار سر ...حق با توئه جان نیروژ-

 یبه زور تحملم کن یمجبور

فقط دلم ...عاشقتم شمینجوریمن هم..ستیحرفها ن نیاصال مساله ا!! خنگ خدا-

 یریدلگ یوقت رهیگ یم
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 رمیم یدارم از استرس م...ستیاالن اصال وقتش ن یول..قربون محبتت-

 نیکارمندا ا هیعمرا اگه بق..از خودمونه گهیبابا اونکه د ؟یطلوع ؟یاسترس چ..وا-

 !باشن دهیرو مهربونشو د

 ؟یستیتو ن..که معذبم نهیمنظورم ا..نه-

لختشو  یمخصوصا وقت..شدم یاگه به منم نظر داشت، منم معذب م دیخب شا-

 شدم یمعذب م شتریکنم ب یتصور م

 !!!ــنیروژ-

 !گهید نهیاول وآخرش هم ه؟یخب چ-

 بایتقر یعنی...توجه نکنم نیروژ یکردم به حرفها یو سع دمیکش یقیعم نفس

بخصوص با وجود کارمند ...داره یبه من نظر یمحال بود که بخوام فکر کنم طلوع

 !!مگه مغز خر خورده بود!! نیمثل روژ یو خوش اخالق بایز

دو تا مرد خوش ...شده بود یجار انیافتادم که از زبون حامد و ک یالطاف ادی

 قهیچه تشابه سل...نبودم یاز نظر اونها هم من تحفه ا...و دو تا نظر مشترک افهیق

 .کردم یفکر م نطوریخودم هم هم!! یا

 .لبم نشست یرو یتلخ پوزخند

 شد باز؟ یچ-

 .کردم ذهنم را منحرف کنم یسع

 ؟یتو چرا تا حاال ازدواج نکرد -

 !زوده چونکه-
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 !شدم قانع..آهان-

 ؟یتو خودت چرا ازدواج نکرد-

 هیمنم .. رهیم ادتیکردن  یکه زندگ یشیم یزندگ ریدرگ نقدریموقع ها ا یبعض-

کم چرخ داره بر وفق آقا مرادمون  کیتازه چند ماهه ...بودم ینطوریهم ییجورا

 ...گرده یم

اون موقع که  نیبب...واه..واه:( گفت یکرد و با لحن کشدار نییباال و پا ابروهاشو

 !!)ینیاالن ا!!! یبود یبر فالن آقا مرادتون نبوده ، چه برج

 تو؟ یباز شروع کرد-

 یگرفته ا یشد و با صدا رهیبه روبرو خ..فرمون فشار داد  یدو دستش را رو هر

من دو تا خواهر کوچکتر از خودم داشتم، هر دو شون ازدواج کردند :(گفت

هم با پسر عمه زمختم که  یکی شه،یده و عاشق پپسر هنرمند و نوازن هیبا  یکی...

بعد از ازدواج جدا  لهر دو شون به فاصله دو سا...داشت یباشگاه بدنساز

ذاشت وتمام  یبراش نم یوقت فمونیبود که هنرمند لط نیا یبهونه اول...شدند

 یم کلشیخاطر که به زورش و ه نیبه ا یسازش بود و دوم یعاشقانه هاش تو

نطفه ماجرا بود ؛  نهایا...برد  یسوال م ریخواهرم را ز یقد و باال و مرتب دیناز

 !!...)نیو بب ایگفته شد که ب ییمگوها دیکش ییکارشون به جدا یوقت

 یدینگاهم کرد، سف یانداخت و وقت ریبه ز یلحظات یکرد، سرش را برا یمکث

 .زد یم یچشماش به سرخ
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 یزندگ یتو خونه پدر گهیتونند د ینم نکهیهر دو شون بعد از طالق به بهانه ا-

 چکدومیه یول میکرد نییباال و پا یلیخ...کنند، راهشونو از ما جدا کردند

با دو تا از .....شد یپر نم یقیطر چیما افتاد به ه نیکه ب یفاصله ا...برنگشتند

رو که  یا یشدند و زندگ مخونهداشتند، ه یکه اتفاقا سرنوشت مشابه ییدوستا

 چیبه ه..کردند یم یشده بود، سپر یخال زهایچ یلیشتباه از خا کیبه واسطه 

زخم بسته  یغصه سربسته و کل یکل...بشم کیتونستم بهشون نزد ینم یقیطر

 میدور شده بود....شدیم یعفون ایکرد  یسرباز م ینشده داشتند که با هر حرف

 یکه به شمال م کباری نکهیتا ا....میدیخواستند اما ما زجر کش ینطوریخودشون ا..

به خاطر کورس ...رفتند، تصادف کردند و هر چهارتاشون درجا کشته شدند

مزاحمشون شده بودند !!..که توش چهارتا مارمولک بودند ینیماش هیگذاشتن با 

 !فکر کن !!!..گذارن یکورس م یرو کم کن یبرا تیو در نها

سمتم خم کرد تنه ش را کامل به  میفرمون بود و ن یدست چپش رو.گرفت نفس

 نارویا:(بود ، شمرده شمرده گفت ختهیکه تونگاهش ر یو جسارت ینیزبیو با ت

چه رو بند و بساط مراد بچرخه ، چه نچرخه؛  یچرخ کوفت نیا یگفتم که بدون

 یب یدار دوستکن  شونیبا غم و غصه سپر یلحظه هات مال خودته، دوست دار

 !باش الیخ

چهارتا  یکه وقت میکن یم یزندگ یکنم که ما تو جامعه ا یاداوریکه بهت  گفتم

و جسم دخترا  تیزدن به روح و فکر و شخص بیآس رن،یم حیجوون به تفر

 دن،یکش ونیارزش مثل قل یب حیتفر هی.. حهیجور تفر هی..واسشون لذت بخشه
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 یبخوا یرکنه که تو چه جو ینم یپس فرق....کنه یم فورشونیک یحساب یول

پس تا ...شادبودنتو کوفت کنن نیعده هستند که ا هیون باالخره چ یشاد باش

 ....)کن ی، شاد زندگ یکه شاد دنینفهم

:( که تا گوشه چشمش اومده بود ، پاک کرد و راست نشست و ادامه داد یاشک

به ! دارم یِمنبر بر م پیازت بزرگترم واسه همونه که دارم برات تر یمن چند سال

:( من اضافه کرد نیزد و در مقابل سکوت سنگ یبه زحمت لبخند!..) ایریدل نگ

هنوز عشقم به مراحل ! نکبت یدرضایعاشق همون حم..عاشق بودم یکروزیمنم 

عقم گرفت ...خواهرام افتاد یاتفاق برا نیبود که ا دهیدو طرفه ودونفره ش نرس

 ....)مو کور کردم کطرفهیاما عشق  دیطول کش!!! مردِ  یاز هر چ

 ناراحت شدم..متاسفم-

 .دیبه سمتم چرخ دوباره

 ...که...بهت بگم که نویکه ا دمیداستان برات چ نهمهیا-

 ایراستش حس ششم :( باالخره مصمم شد و گفت یداشت ول دیترد یکم انگار

 هیکنم فقط  یبه چشمات نگاه م یکه وقت نهیمنظورم ا... میتجربه شخص ایهفتم 

 یعصب یاگه گاه ،یحوصله ا یب یاگه گاه!!..ینتظرتو م نکهیا.. ادیدستم م زیچ

به !...زمیبرداشت نشه عز وءس!!ها یاوقاتم مهربون و رو فرم شتریالبته ب.. ،یهست

 االتیتا عمق خ کطرفهیخودت  الینفر هست که به خ هیانگار ..ینظرم تو منتظر

 )گم؟؟ یدرست م!..یگرد یو تنها برم یریبکرش م

 .چرخوندم یا گهیبدم ، نگاهم را به سمت د یبخوام جواب نکهیا بدون
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 ....رو تجربه کردم نروزایمنم ا...یحق دار!! یستیمطمئن ن ادیپس هنوز خودتم ز-

 نیا...ختم کالم یفقط برا نیبب...شازده اومدند..آآ:( و گفت دیکش یبلند نفس

 هی دیبا!!..ستندین یخوشبخت هیما انیهم که به نظر م نقدرهایا چکدوومیمردا ه

فقط باهاشون کنار اومد که اگه باشن بهت خوش بگذره نباشن هم ککت  یجور

 ...)نگزه

 .بود یتاکس هیمشغول حساب کردن کرا...نگاه کردم نهیآ به

 !!!ها یسمیفمن یلیتو خ-

 اونوقت؟ یعنی-

همه مردها هم : یعنیاما ربطش به حرفامون !کن دایپ شویبرو خودت معن-

 ...ستندین ینجوریا

 .میشد ادهیپ نیهمزمان هر دو از ماش و

 ..سالم-

 .میدست اشاره کرد که سوار بش با

تونستم داشته باشم ،  یکه م یرا از داخل برداشتم و با تمام صالبت فمیعجله ک با

شما و خانوم  گهید ستین یازیمن حالم کامال خوبه و ن...ممنون یلیخ:( گفتم

 )راستگارو تو زحمت بندازم

 )شما حالتون چطوره؟:( گفت نیرا کنکاش کرد و بعد رو به روژ نگاهم یا لحظه

من خوب ...نبوده یمطمئنم مرضشون مسر:( زد و گفت یبا تعجب لبخند نیروژ

 !)خوبم
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 لطفا دیپس سوار ش...خداروشکر-

 .توجه به ما پشت رل نشست یب و

 ...)مهندس یآقا:( و گفتم ستادمیا مصرانه

 )لطفا دیسوارش..کارتون دارم:( حرفم را کامل کنم و گفت نگذاشت

 .لبش جا خوش کرده بود یرو ییکردم که لبخند با معنا نیبه روژ ینگاه

 .میشد سوار

شمارو برگردونم  دیندار یاگه اعتراض یول.. دیخانوم راستگار ببخش-

 !راحت تره المیخ دیباالسر بچه ها باش...شرکت

 یب طلوعجنا ینه بابا چه اعتراض-

جناب :( گفتم اطیبا احت..بود ، تن بدهم  دهیکه چ یخواستم به برنامه ا ینم

 کی..نداره یصورت خوش دیباور کن..میما خودمون برگرد دیمهندس اجازه بد

 )سازند یواسمون م ثیعالمه حرف و حد

 !!)غلط کردند:( و مختصر جواب داد خالصه

موقع  یلیغلطا خ نیهم:( به تقال افتاد نیروژ نباریا م،یبود که قانع نشد معلوم

 !!)کنه ها یها آدمارو کله پا م

 یتونم از ترس غلطها یمن نم:( جواب داد یدوستانه ا ریغ یو حت یلحن جد با

 !!)کنم خانوم ی، دست به عصا زندگ گرونید

که در  یبا جسارت. خودخواهانه بود یکم یکنون تیدرست اما در موقع جوابش

کله  گرونید یکه غلطها دیباش یقو نقدریشما ا دیشا:( تم گفتمخودم سراغ نداش
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با دو تا نگاه اضافه ترم کله  چ،یپاتون نکنه، اما من و خانوم راستگار با غلط که ه

 ...)میشیپا م

. و به ضرب ترمز کرد دیتا شرکت مونده بود که به سرعت کنار کش یمسافت هنوز

راه خشک  نیهمون ب لشیدل یب که با چشم قره شهیکم مونده بود برم تو ش

 !!!اوردیبشر کم م نیقانون شتاب هم در مقابل اخم و جذبه ا...شدم

 ...وقت کی دیکه کله پا نش دیچند قدم هم خودتون بر نیا.. دییبفرما-

خورد اما خوش و خرسند  ی، قطعا بهمون بر م میبه اخالقش عادت نداشت اگه

 . میبه نشانه تشکر زد یلبخند

 ممنون-

شما :( گفت تیرا باز کردم که با جد نیدرنگ در ماش یشد و منم ب ادهیپ نیروژ

 )کجا؟؟

به سمتم خم ...در تو دستم بود که از شدت بهت دستم رها شد رهیدستگ هنوز

 .دیو محکم به هم کوب دیاضافه در را به ضرب کش حیتوض یشد و ب

 .کرد و راه افتاد یخداحافظ نیاز روژ یزدن بوق کوتاه با

لحظه  نیدر آخر...بودم نیمبهوت کارش و تو فکر چهره بانمک روژ هنوز

 .کرد یم شتریداده بود که حس بدم را ب لمیتحو یچشمک

 ...هستند یپدرتون مجروح جنگ دمیشن-

 ...)بله:( حوصله جواب دادم یب

 نمیبب کیاز نزد شونویدوست دارم ا-
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باعث افتخاره؛ اما کوتاه جواب  ایگفتم باعث سعادته  یتر بود اگه م مودبانه

 )دیشا:( دادم

 د؟یشا یچ-

تونند با  یکه دارند سخت م یا یکه بابا به خاطر مشکالت جسم نهیمنظورم ا-

 ...ارتباط برقرار کنند یکس

 !!!ارتباطات سختم یمن استاد برقرار ستیمهم ن...نطوریکه ا-

 .زد که از نگاهم دور نموند یبار طنتیلبخند ش و

کم کم داشتم به حرف ...کردم یش را حس م یگوشه چشم ینگاه ها ینیسنگ

 ندیتونست خوشا یم دینگاه ها ، شا نیسکوتها و ا نیا..اوردمیم مانیا نیروژ

 .دادم حرف بزنه یم حیترج!..من یباشه اما نه حاال و نه امروز و نه برا

ممنونم و البته خجالت  دیلطف داشت نقدریامروز به من ا نکهیاز ا یطلوع یآقا-

،  دیستین سیچند لحظه فکر کنم شما رئ دیبذار...راستش...راستش  یول...زده

 شه؟؟یم

 البته -

شکل ممکن ، قطار  نیرا رها کردم و کلمات را پشت سر هم به ساده تر نفسم

 :کردم

نه تنها سرحال ترم نکرد که به ...ومدیموردتون خوشم ن یاصرار ب نیاصال از ا-

 یچهارراه که پشت چراغ توقف م نیخواد سر هم یدلم م...م معذبمشدت ه
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 یکل!..دختر مجرد هیمرد جوون و منم  هیشما ...رونیدرو باز کنم و بپرم ب میکن

 !!دیدیواسمون خر ثیحرف و حد

 یکم دیشا..کرد یرا القا نم یحس خاص چیه..رخش نگاه کردم میبه ن اطیاحت با

 !متفکر

سکوتش .شدم مونیچند کلمه به خرج داده بودم ، پشکه تو همون  یصداقت از

 .پشت چراغ قرمز ترمز کرد. داد یآزارم م

 یو سع دمیبود که ناخوداگاه ، نگاهم را دزد ینگاهش طور...سمتم نگاه کرد به

 ..اما...نگاه کنم رونینگاهش به ب ریکردم ، بدون تفس

 نگاه دنیچه قدر دزد -

 چشمان تو لذت بخش است از

 افتدیاز چشمم به دلم م یا لهیت ییگو

 !بانو

 دارد اریبس یها لهیکه ت یمرد با

 ؟ییآیم

!!! دوم سکه یمقدمه؛ رو یب... خواست؟؟؟ یم ریتفس گهید نیا....شدم خشک

 !!خون؟؟یشب ایپاتک بود 

*** 

 هومن
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 یرو فته،یب یوارینگاهم به ساعت د نکهیدادم و قبل از ا یتنم کش و قوس به

توکا شد که  یصدا زیو گوشم ت دمیچشمهامو مال. تمنرم نشس یهمون پتو

 ...مالحظه من ، آرومتر حرف بزنه یکرد برا یم یسع

واقعا ...بدم حیبهت توض دیترالن من با نیبب......دارهیبابا هم ب..نه-

خونه؟ ..بعدا..باشه...کدوم از تماسهام چیآخه؟ امروز به ه یپس ک...باشه...باشه...

 یتون یدونم نم یم...به بابا گمیم...باشه...هست؟؟  یک!! مهمون؟...؟؟یاالن؟؟چ

 ...پس میمنتظر...باشنگران ن..تو خونه هست یهمه چ یول یحرف بزن

 !!ظهر بود کینزد...اوف ف...شدم و به ساعت نگاه کردم بلند

 .اعالم حضور کردم و در را باز کردم یو با تک سرفه ا دمیبه موهام کش یدست

 .مبل نشسته بود ی، تلفن به دست ، دو زانو رو یغمبرک زده ا افهیقبا  توکا

 ورزشکار؟ یچطور! کیَبه قهرمان المپ-

 شیتونه ماست مال یجور نم چیزده که ه یگند هیقهرمانتون :( حوصله گفت یب

 !)کنه

با نگاهم به دنبال عمو بودم ،  کهیرفتم و در حال کتریشدم و نزد کنجکاو

 !)خدا بد نده:(گفتم

 قهیچند دق...یچیه:( تلفن را کنار لبش فشار داد و زمزمه کرد میسیب یگوش

:( گفت یبلند یهوا بلند شد و با صدا یبعد ب) دیفهم یخودتون م گهید

شما هنوز تو ..شده داریآق دکترمون ب نیا...میمهمون دار..ییبابا..ییبابا

 !)دایش یگرمازده م..؟یتراس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٥٤٠ 

 )تو تراسن؟ یاز ک:( سمت تراس رفتم و همزمان گفتم به

 هست یساعت مین-

 .قدمهام افزودم و خودم را به تراس رسوندم یبه بلندا ینگران با

 !سالم شازده پسر-

 .لبخندش فوت کردم دنیرا با د نفسم

 !هوا وحشتناک گرم و آلوده ست دیمواظب باش...عمو-

 .مت اتاق رفتزد و به س یلبخند

 گه خونه را گذاشته رو سرش؟ یم یتوکا چ-

مگه ترالن خونه ..با ترالنه...انگار دیمهمون دار...راستش حواسم پرت شما شد -

 نبود؟

 ...دمیدرو شن یصدا...بودم که رفت دهیمنم خواب...نه-

 .به صورتم زدم یسمت آشپزخونه رفتم و آب به

هندونه را قاچ کن مهمونامون خنک  نیا ایب.. ایب!..جون یقربون دستت دوک یآ-

 !بشن

باشه بذار رو :( ، گفتم دیچک یکه ازش آب م یو با صورت دمیسمتش چرخ به

 )اد؟یداره م یحاال ک...نتیکاب

 ...)ترالن با همکارش:( را به سمتم گرفت و گفت یکاغذ دستمال

 وقت روز؟کدوم همکارش؟ نیا-
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انگار ..نتونست بگه ...دونم ینم:( گفت گذاشت و نتیکاب یرا رو یپهن غهیت یچاقو

 ...)از اون مهموناست احتماال..با هم بودن

 .هم کرد ی، اخمهامو تو یصورتم بود که حس ناجور یهنوز رو دستم

 )َمرده؟:( را به سطل انداختم و با سوء ظن گفتم دستمال

 ...اوهوم -

 ؟یمطمئن-

 ...هگیحرف زد که معلوم بود د یجور هی یمطمئن که نه ول-

 یقیچاقو را برداشتم و برش عم.به سمت هندوانه رفتم یندیاحساس ناخوشا با

 .زدم

 ...سر کار باشه دیوقت روز مگه نبا نیا-

 د؟یگفت یچ-

 .زدم یداشتم با خودم حرف م انگار

 ...دیبد نتیکاب یزحمت اون ظرف بلور را از باال یب-

 .دمیسمت اشاره ش چرخ به

 !اون تو دیزیبر دیهندونه ها را قاچ کن...اونو-

ذهنم مثل خاکستر باد خورده، ..تکون دادم و مشغول شدم اما ذهنم  یسر

 .و آواره بود شونیپر

شما هم فعال جراح !  ستاین ضیشکم مر! عتریکم سر کیجون  یدوک-

 ...اهیهندونه ، شما هم نوکر بابام غالم س نیا...دایستین
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دهنش  ی، هراسون دستشو جلو زدیکه تو حرف زدن م یا یمثل هر سوت بعد

 .گذاشت

 ...توروخدا دیببخش!! نسل و َپسل داغون ماغون هیهمون قض....خاک به سرم یوا-

ذهن و روحم  یتو یندیحس ناخوشا. گفتن نداشتم یبرا یحرف. کردم نگاهش

 .خونه کرده بود

 زم؟یعز یدیبخش-

 .رو لبم ظاهر نکرد ی کشدارش هم لبخند ِزمیعز

 ...تمومه ایب-

توجه به توکا از آشپزخونه  یظرف گذاشتم و ب یدرشت را تو یدقت تکه ها با

 .رونیرفتم ب

 عمو جون-

 راهنشیپ ضیتعو یبرا یا جهینت یکه تالش ب دیبه سمت عمو هرمز چرخ نگاهم

 . کرد یم

 کمکتون کنم دیبذار-

 ممنونم-

 نیتنگ شده بود؛ بر مسبب ا گاهمیبگاه و  یکمکها نیا یدلم برا چقدر

 !اوف صلوات....یدور

 .را پاره کرد نمیدعا و نفر حیرشته جانسوز تسب فونیآ زنگ

 اومدند-
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 .توکا قفل شد ینگاهم رو ناخوداگاه

 خب؟-

 یک دمینفهم...خرابه رمونیتصو:( را داد و رو به من گفت فونیجواب آ توکا

 )باهاشه

 .اراده تلخ شدم یب

 !یسادیوا ینطوریتو که هنوز هم!..مرده یمگه نگفت-

 .بلوز کوتاه و شلوار تنگش بود یحرفم نشد اما نگاه تلخ و سختم هنوز رو متوجه

 تنت کن زیچ هیبرو -

به عمو کرد و  ینگاه کوتاه. بود بیخودم غر یخش داشت که برا یبه قدر میصدا

 .به اتاقش رفت یهیتوج چیه یبعد ب

 یو عاد یبود اما کار من معمول یگاهش معمولن..دیبه سمت عمو چرخ نگاهم

 .کالفه شدم...نبود

 ..نداشتم یعمو منظور-

 ...برو درو باز کن پسرم-

 .تکون دادم و به سمت در رفتم نیبه طرف یسر

 .تقه آسانسور ، در را باز کردم یصدا با

 !یدوشادوش طلوع ترالن

 میصحنه مقابلمون جا خورد دنیدو از د هر

 !!؟یینجایشما ا...سالم-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٥٤٤ 

 .ُسر خورد یاز ترالن به سمت طلوع نگاهم

 هستم یطلوع...سالم -

 !سخت و سرد...که به سمتم دراز شده بود فشردم یدست

 هومن هستم-

هستم و تو فعال  یخودمون یلیمن خ یعنیجمله  نیگفت ته ا یم ناخوداگاهم

 !!!من هومنم یول! یهست بهیغر یِ همون جناب طلوع

 .گرفتم یرا از دست طلوع ینیریو همزمان جعبه ش دمیکش کنار

 .کنارم رد شد و چقدر نسبت به قامتش احساس ضعف کردم از

 !هییچه رنگ و رو نیا-

 .ستادیکه ناخوداگاه از دهنم در رفته بود، ا یخاطر زمزمه ا به

 خوبم-

 !! نیهم

 .وارد شد یبه دنبال طلوع و

 . صورتش زوم بود یپوست ریز یتک تک عصبها یرو نیمثل ذره ب نگاهم

در ...باعث افتخاره:( و کوتاه زمزمه کرد دیشد و شونه هرمز خان را بوس خم

 ایمتعجب و  یچهره ناسور عمو ، ذره ا ِدنید نکهیو بدون ا) محضر شما بودن

و با لبخند ترالن ،  دیحالت صورتش را عوض کنه ، به سمت ترالن چرخ یذره ا

 .نشست یگوشه ا
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 شیپ..اما..موقع روز عرض ادب و ارادت کردن نامتعارفه نیکم ا کی...دیببخش-

 و محضر شما نرسم امیب نجایتا ا هیادب یاومد و فکر کردم ب

 .کرد یم هیموقع اش را توج یچه لفظ قلم هم مزاحمت ب!یلعنت

 ...دیدار اریاخت...دیخوش اومد یلیخ-

 .بازگو کردم دمونیمخاطب جد یرسم عادت حرف عمو را برا به

 !با اخم ترالن ختهیو نگاه آم. .. دیکنجکاوش به سمت من چرخ نگاه

 دیهمکار ترالن جون..د؟یستیوقت روز سر کار ن نیشد که شما ا یچ د،یکن فیتعر-

 گه؟ید

 .خرده نامهربون ، بازگو کردم هیکم و کاست اما  یحرف عمو را ب گهید کباری

را به سمت ترالن چرخوند و به  یکامال مشک یها لهیاز من گرفت و اون ت نگاه

،  دیرس یکه به شدت معذب به نظر م ینشانه کسب اجازه از محضر دختر

حالشون مصاعد  یبود که خانوم تهام نیخالصه ش ا:(زد و رو به ما گفت یلبخند

 )کردم یرا تا منزل همراه شونینبود و بنده ا

 !اتیتک جزئخواستم؛ کامل با تک  یمن خالصه نم...تلخ شدم  ارانهیهوش

و تا  شنیشرکت در رکابش م سی، رئ شهیتو شرکت حالش بد م یهر ک یعنی-

 کنن؟ یم شیمنزل همراه

! دیشناسیشما انگار از قبل منو م:( که انتظار داشتم ، گفت یزیتر از چ خونسرد

 )عاملشون هستم ریگفته باشم مد ادینم ادمی
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 داریسعادت د...بله :( گوشه لبم جواب دادم یو تصنع یحفظ همون لبخند زورک با

 )بودم دهیرا قبال شن رتونیذکر خ ینداشتم ول

 )به بنده لطف دارند یخانوم تهام:( نثار ترالن کرد و گفت یقدرشناسانه ا لبخند

 !)زده یگفته باشم ترالن از شما حرف ادینم ادمی:(رحمانه گفتم یو ب بالفاصله

 یرا خال دونیحرفها بود که م نیتر از ا یسرعت لبخندش جمع شد اما اجتماع به

 .کنه

 شناسهیازش ندارم منو م یشناخت چیکه ه یسرشناسم که آدم یلیپس من خ-

 .لبخندم از سر حرص ، کش اومد نباریا

دوستم در ارتباطند  نیکه با بهتر ییبنده در مورد آدمها د،یستیشما سرشناس ن-

 .دمیو دقت به خرج م،حساس هستم 

 .دمیچشماش د یرا تو ییجو زهیزد و برق ست یپوزخند

 رو دارم؟ یبا چه کس ییحاال افتخار آشنا-

 یدوست خانوادگ!...دوست ترالن نیعرض کردم که ؛ بهتر:( گفتم روزمندانهیپ

 )انیدکتر هومن ک!البته

 .بزنه که با ورود توکا ، نگاهش از من جدا شد یحرف خواست

 دیخوش اومد..سالم-

 .شد زیخ میاحترام حضور توکا ن به

 کیتون کی...لباس بپوشه و حرفم را بخره دهیشدت پوش نینداشتم به ا انتظار

 .بهش داده بود یوقار خاص..پیشال ک کیبلند و 
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نگاه را  نیمفهوم ا.دنبالش کرد یدگینگاه ترالن با رنج.سمت آشپزخونه رفت  به

 .دمیفهم ینم

 د؟یاون شرکت هست سیپس شما رئ-

 .کرد یدست شیحرف عمو را بازگو کنم که ترالن پ خواستم

 ...د،یشرکت هست سیپرسند شما رئ یبابام م-

تو شرکت مشغول کار بشم بابا به واسطه دکتر  نکهیقبل از ا:( رو به من ادامه داد و

 ...)از اوضاع شرکت کسب اطالع کردن انیک

 ینگاه ها را نم نیا..دمیفهم ینم..بود  یری، دلگ یجور کالفگ کینگاهش  تو

 .دمیفهم

 ستیانگار اصال حالت خوب ن... یاستراحت کن دیفکر کنم بهتره شما بر-

 )باعث زحمتتون شدم امروز:( گفت یتوجه به حرفم رو به طلوع یب

تونست پشت اون  یهمجنس م کیکرد که فقط  افتیدر یاز طلوع یخاص لبخند

حرف داغ و نگفته بود که از اون لبخند معلوم بود که تمام  ایدن کی. نهیلبخند را بب

 .بوده شیشده و سلول به سلول ترالن شنوا هیمگوها ، واگو

 .بلند شدم اریاخت یب...مورد؟ یب!! علت؟ یب..شدم داغ

 ییرایهندوانه را بلند کردم و همراه توکا به پذ نیظرف سنگ.. کمک توکا رفتم به

 تمیاذ شتریب نیداشت و ا یبه طلوع یا دارانهیه خرهرمز خان نگا...مشغول شدم

قرار بود، معذب بود اما نگاه  یب..نبود شهیترالن، ترالن هم...اما ترالن. کرد یم

 .اما ناخوانا نیپر و سنگ...بودکرد پر  یکه حواله ام م یگاهیگاه و ب
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 میشیمناسب تر با خونواده مزاحمتون م تیعیموق کیانشاال تو -

 یچشمها یگلوله آتش شد و رو ینگاهم به آن.شدن رگهامو حس کردم خشک

 . دینگاه دزد. ترالن فرو رفت یناخوانا

 .شترتونیب ییاز آشنا شمیخوشحال م..دیگذاریقدم سر چشم ما م-

 .دیمنو کش یعمد یتوکا جور کم کار..بازگو کردن حرف عمو نداشتم یبرا یلیم

 .بلندم به سمت ترالن رفتم یمقدمه بلند شدم و با قدمها یب

 .ستادمیسرش ا یجمع ، باال ۀمهمون ناخوند ۀمالحظ بدون

 بله؟-

وجودم و  یتو یکه از حضور طلوع یندیقوامو به کار بردم تا حس ناخوشا تمام

 زد، به  یصدام ، موج م یحت

 یم دیکه از خودم بع یو ادب یمکث و بعد با خونسرد یلحظه ا...برونم  عقب

 اگه امکانش هست :( دونستم ،گفتم

 یکوتاه یلیخ میو به سمت جمع ، تعظ...) فشارتو چک کنم دیبا... ایلحظه ب چند

 با اجازه :( کردم و اضافه کردم

و ) کنم یم ستیبراتون ل تشویو درشت وضع زیاالن ر...دیعموجان، نگران نباش..

 زدم  یعیطب تیبه غا یلبخند

 . بلندش کردم یم و به نرمبه عمد مچ ترالن را گرفت و

.  میمزاحم، دور شد ینگاه طلوع ررسیاز ت نکهیبه محض ا. همراهم شد  ناچار

 .کردم شتریفشار دستم و سرعت قدمهامو ب
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 انیدستم شکست دکتر ک..یآ-

 نیبش...سیه:( بستم ، گفتم یدر را م کهیسمت اتاق عمو بردمش و در حال به

 !)و حرفم نزن نجایهم

 .اعتراض لبه تخت نشست و با همون نگاه مخصوص امروزش، کنکاشم کرد یب

 شده؟ یچ-

کنار تختش برداشتم و با حرص  زیم یدستگاه فشار عمو را از داخل کشو کالفه

 )البد تو بغل آقا غوله؟..آره؟ یبازم از حال رفت:( گفتم

:( گفت ظیشونه ش دوباره نشست و با غ یبلند بشه که با فشار دستم رو خواست

 )دیمواظب حرف زدنتون باش

ام بهانه  یفشار گرفتن اورژانس.مالحظه باال زدم و مشغول شدم یرا ب نشیآست

 خواست از یفقط دلم م..بود 

اون  ینگاه ها ررسیخواستم که در ت یفقط م...اون مردک بلندش کنم کنار

 .نباشه بهیغر

 ...حرف نزن فعال-

 ...کهویحالم هم خوب نبود ..دمگرما زده ش...ستیکارا ن نیالزم به ا-

 )شیواسه آزما یریفردا صبح م نیهم:( و تند و تلخ گفتم دمیحرفش پر ونیم

 .بود نییپا شهیفشارش مثل هم. کرد یکالفه پوف. نزد یحرف

 ت کجاست؟ مهیدفترچه ب نیا-

 تو اتاقم-
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 سمیچکآپ بنو هیبرات  اریاالن ب نیبرو هم-

 ارمیبعدا م-

 .برداشتم زیسمتش خ به

 یزیکرده تون آبرور زیمهمون عز نیا یبلند شو تا جلو...به دو نکن یکیبا من -

 نکردم

 .حرص بلند شد و به سمت در رفت تا اوامر منو اجرا کنه با

 کرده؟ یازت خواستگار-

با :( گفت یو بعد از مکث آزاردهنده ا دیبه سمتم چرخ.حرف من خشک شد با

 )شکل ممکن نیتر کیرمانت

 .بالفاصله از اتاق خارج شد و

******** 

 ترالن

 . را به سمتش گرفتم دفترچه

نگاهم کنه، دفترچه را گرفت و مختصر  نکهیبدون ا...بود ستادهیهمونجا ا هنوز

 .و از کنارم گذشت...) دنبالت امیصبح م...سمینو یم...خونه رمیم:( گفت

 .به دنبالش از اتاق خارج شدم. گفتن نداشتم یبرا یحرف

 ...شمیعمو جان با اجازه تون من مرخص م-

 ستادهیاحترامش ا یکه برا یدست داد و بعد به سمت طلوع...سمت بابا رفت به

 ) دارید دیبه ام...بود یخوب دارید:( بود، رو کرد و گفت
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را  گریکدیدست  یکرد و لحظات فیمضمون رد نیبا هم یهم چند کلمه ا یطلوع

 !!سخت فشردند

 .سمت در رفت به

 ...توکا -

 .محجبه امروز، به سرعت به سمتش رفت یتوکا

 بله-

 دیصبح با...گهینخوره د یزیحواست باشه از ساعت نه ده شب به بعد، خواهرت چ-

 ...ناشتا باشه

 :به جمع انداخت و حس کردم عمدا صداشو بلندتر کرد  یکوتاه نگاه

 ...شرکت یبرس رترید یفردا چند ساعت دیشا...دنبالت امیترالن خودم صبح م-

 .موقع را ترک کرد یب یمهمان نیگفت و ا یخدانگهدار کوتاه و

چند ... بود که حبسش کرده بودم قهیانگار چند دق..نفسم را رها کردم کالفه

که در را باز کرد و از  یبودم؛ درست از همون لحظه ا دهیبود که نفس نکش قهیدق

را به  یطلوع یواستگارکه حرف خ یاز لحظه ا دمیشا ای...حضورش جا خوردم

 .دیشکل ممکن ازم پرس نیتر تیاهم یو ب نیساده تر

 بابا؟ یخوب-

 .و من خوب نباشم یتو باش شهیمگه م. دمیمهربونم چرخ یسمت بابا به

 معلومه که خوبم-
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ازش  زبان،یم کیلبخند  نیتر یعیکردم با طب یرفتم و سع یسمت طلوع به

 .کنم ییرایپذ

 دییبفرما-

 شمیمنم با اجازه تون مرخص م...ممنون-

 .تفاوت لبخند زدم یب ناخوداگاه

 ...غرض از مزاحمت-

منظور و سرخوش مخصوص خودش ، جمله  یمالحظه و با همون لحن ب یب توکا

 :کرد لیرا تکم یطلوع

 !بود که انجام شد یعرض اندام-

گرد  یمتعجب شد اما لبخند کش اومده توکا و چشم و ابرو یلحظه ا یطلوع

 .شده من، باعث شد کوتاه بخنده

 کنه یرا با همه باز م یزود سر شوخ یلیخواهرم خ-

 متوجه شدم..بله -

غرض از  میدیما خودمون فهم...ریشما به دل نگ:( بلند شد و خالصانه گفت توکا

 !)هیمزاحمتتون چ

جمع  ینهار خوشمزه برا کی رمیمن م:( به سمت آشپزخونه رفت و گفت بعد

 )تا نهار حاضر شه دیحاضر دست و پا کنم، شما هم به مزاحمتتون برس

 ن،یبه قول روژ.دمیشن یخنده ش را م یبار بود صدا نیاول. دیبا صدا خند نباریا

 !گرم و خسته یصدا
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 برگردم شرکت دیمن با...گهینه د-

تشکر ،  ویفشرد و بعد از عذرخواه تیمیبلند شد و دست بابا را با صم عیسر

توکا را مخاطب قرار داد و همان کلمات را  یبلندتر یکرد و با صدا یخداحافظ

 .کرد فیرد

 .گفت وبه کارش مشغول شد یتعارف خداحافظ یب توکا

 .را باز کردم در

 ممنونم بابت امروز-

 ..منظورش نشدم متوجه

 ممنون..هیخونه تون بذارم، لطف بزرگ میقدم به حر دیاجازه داد نکهیهم-

 زحمتتون شدممن باعث -

اما  نییپا یبه سمت آسانسور بره با صدا نکهیرا پا کرد و قبل از ا کفشش

عجله نداشتم  یعنی....عجله دارم..دیامروز من فکر کن یبه حرفها:( گفت یمطمئن

قبل به شدت نگرانم که با دست دست کردن ، از دستتون  قهیاما از چند دق

 یزیکه براش برنامه ر دنبود اما هفته ها بو یخوب تیدونم امروز موقع یم...بدم

 ینم گهیگفتم د یامروزم نم...دادم یکردم و مرتب فرصتها رو از دست م یم

 ...)تونستم با تمرکز به کارهام برسم

در وجودم  یینشست اما گرما یبه دل تشنه من م قایعم زشیمحبت آم یحرفها

 . زد یجوونه نم
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 یگذشت و لرزه به اندامم م یز درونم ما یخی ریمثل ت زشیحرف محبت آم هر

 .انداخت

 حالتون خوبه؟-

 .شدم متعجب

 ...دیاستراحت کن دیفکر کنم بهتره بر-

 ...بله چشم-

 خدانگهدار-

 .سوار آسانسور شد، در رابستم نکهیتکون دادم و بعد از ا یسر

 رفت؟-

 !نه االن..جدل با توکا نداشتم یبرا یرمق. دیبه سمت توکا چرخ سرم

 .سمت اتاق رفتم به

 !بلند شه بره ومدیدلش نم د،یداشته باش فیگفتم نهار هم تشر یاگه نم-

 .نکردم یتوجه

 ..دینکن دارمیاصال ب...بخوابم دیبابا من با-

 ..باشه باباجون-

 خانوم یحرف دارم باهات آبج یکجا؟ من کل-

 .نکردم و در اتاق را پشت سرم بستم یهم توجه باز

 ییُرند مزخرف ، خودنما ۀروشن شده بود و کلم...نگاه کردم میصفحه گوش به

 . کنم ویش ، س یقیحق تیهنوز فرصت نکرده بودم به اسم و هو.کرد یم
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 یبه اتاق بابا سرک. رفتم رونیو آهسته از اتاق ب دمیکش یا ازهیخم ناخوداگاه

از خونه  نیش را حس کردم، پاورچ نهیحرکت منظم قفسه س یو وقت دمیکش

 .شدم خارج

. بودم داریاز ساعت سه صبح ب. دادم و چشمهامو بستم  هیآسانسور تک وارهید به

و . نکرده بود دنمیبه خواب یپهلو به پهلو کردن و جک و جونور شمردن هم کمک

نه  یهوشیب..یآ یآ...بودم یهوشیرسما در حال ب یزوریکاتال چیحاال بدون ه

 !اونم االن...گهید

 یتار هم ، م شهیو ش دیاز پشت انعکاس نور خورش. رفتم نیسمت ماش به

 . نمیرا بب انیک یتونستم اخمها

 )؟یدیخوب نخواب شبید:( در را باز کردم ، گفت نکهیمحض ا به

 .جا کردم و در را بستم یصندل ونیخودم را م متعجب

 !واال نبود!!!بار اولش نبود نیا!!! داشت؟ یبشر واقعا قدرت ذهن خوان نیا

 )منم نتونستم بخوابم:( منتظر جوابم باشه ، استارت زد و اضافه کرد نکهیا نبدو

 یدوم صبح عال...اول سالم:( ، شاداب گفتم یا هیباال انداختم و با لحن عار ییابرو

 )ریبه خ

 شگاهیآزما میریم...چشماتو ببند...سالم:( انداخت و گفت ینگاه میتفاوت ن یب

 ...)بخواب...میتو راه یساعت کیموقع صبح ، حداقل  نیا...یمرکز

 :مقاومت به خرج دادم لیدل یب

 ..خوابم ینم...نه-
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 .اخمو، نگاهم کرد یهمون ابروها ریانداخته ز هیسا یِ زیت با

 !..یخوام موقع خون گرفتن ولو بش ینم...بخواب-

 :اضافه کرد یشداریواضح و ن هیبا کنا بعد

 !ینه من هستم نه طلوع گهیتو قسمت خانوما، د-

 !بخار شد و پوف کبارهیاول صبح به  یکرخت نیحس دلنش اون

منظورتون :( نگه داشته بودم، گفتم نییکه به زحمت پا یینشستم و با صدا صاف

 )ه؟یچ

گارد  گهیفکر کردم د..؟؟یباز گارد گرفت ه؟یچ:( زد و جواب داد ینصفه ا لبخند

 !)رفته ادتیگرفتنات 

 !گهیحرف بودار د کی

 هیترسو با کنا یفقط آدمها:( مالحظه گفتم یو تند و ب دمیبه سمتش چرخ کامال

و  یگارد و طلوع نیاز ا هیمنظورتون چ..هست مردونه بزن یحرف...زنن یحرف م

 )کوفت و زهرمار؟

 !یچه توپشم پره اول صبح..اووه-

 !دیایمجبورتون نکرده بود ب یکس..دیدعوا اومد یشما انگار برا-

 ...بابخواب کوچولو با-

 !)متاسفم براتون:( و گفتم ختمیر مینگاه و صدا یخشمم را تو تمام

 !بود دهیاصال حرف منو نشن انگار
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 نیمن انداخت و با آروم تر یتفاوت و خونسرد دست راستش را پشت صندل یب

تو رو  یچنگ و دندون نشون دادنها یطلوع:( لحن مورد انتظار گفت

بود کله ظهر  دهیکه اگه د ده،یند ؟یریگ یم یگارد دفاع یچه جور دهید...ده؟ید

 !!)دیکوب یبه فکر به جا آوردن رسم ادب و نزاکت ، پاشنه خونه مردم را نم

با همون ...دینگاهش به سمتم چرخ کیروشن و تار یایبا تمام زوا چشمهاش

 .معذب شدم و رو برگردوندم ع،ینگاه کوتاه وسر

 !!مردک نخود-

، چنان در  انیو صفت نسبت داده شده از طرف ک یتصورم از طلوع یلحظه ا یبرا

 .زدم یعیلبخند وس اریاخت یقرار گرفتند که ب یتضاد فانتز

 ...بله..خنده هم داره-

 !االنم نخود!!! که غول بود روزیتا د-

سر صبحش،  یو کج خلق یرحم یبه لبخندم نکرد و با همون ب یتوجه

 !!...)کارمندش  شرکت در رکاب سیرئ! معلومه که خنده داره:(گفت

 ؟!هشدار ایداد  یدونم داشت آزار م ینم

 کجاش مورد داره؟ فقط قسمت ُپست و مقامش مشکل سازه؟! یکار انسان کی-

 !یشناس یتو مردا رو نم-

 .مثل خودش..شدم تلخ
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چندسال  نیکه تو ا یفکر کنم تنها مرد!! شما یگ یراست م...شناختم یکاش م-

دردسر بود !! کرد، حامد بود یم باز یمن و زندگ شکل ممکن با نیبه صادقانه تر

 !اما رو بود

پازل تو در تو و  کیهاش که  یها و آدم حساب لکردهیتحص:( طعنه اضافه کردم به

 !)مخرب بودند

دستش ،پشت سرم،  یسکوت کرده بود و با انگشتها..نداشت یحرف اینزد  یحرف

 .، ضرب گرفته بود یروکش روشن صندل یرو

حس کردم پلکهام داره  کهیگذشت طور یدر سکوت آرامش دهنده ا یمدت

 .نگاهمو به سمتش نشونه رفتم نیم ، آخر یاریبا ته مونده هوش. شهیم نیسنگ

 ..بود یصورتش ، مشغول رانندگ یهمون اخم حک شده رو با

 .مقاومتم را در هم شکست و چشمهامو بستم پلکهام

***** 

 هومن

 . پارک کرده بودم شگاهیجمع و جور آزما نگیارکبود که تو پ یا قهیدق چند

ته  نیبا انگشت فشار دادم و چند بار باز و بسته کردم تا رخوت سنگ چشمهامو

 یتکرار یتابلو کیتمام روز گذشته فقط .شده چشمهام ، سبک تر بشه نینش

موقع  نشینگاه ناخوانا و مکث سنگ ۀچشم و ذهنم خونه کرده بود؛ منظر یتو

بود که هر  یو آزاردهنده تر از اون، حس مبهم!!..یطلوع یخواستگاراعتراف به 

 .کرد یتابلو را انکار م نیا تیاهم هیچند ثان
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اثر پناه بردم و سرم را  یراهکار ب نیتر یا شهیرها شدن از افکارم ، به کل یبرا

 . تکون دادم نیبه طرف

 .دیاجازه به سمت ترالن پر کش ی، ب ریبهانه مثل تمام طول مس ینگاهم ب اما

کوچکش را بغل کرده بود و با  فیداده بود و ک هیتک یصندل یرا به پشت سرش

 یم نییباال و پا یش به آروم نهیقفسه س..بود دهیحالت ممکن خواب نیراست تر

 !موقع خواب هم وقار داشت یحت...شد

ظرافت دختر  که از منظره وقار و یندیو با حس خوشا دمیبه سمتش چرخ کامال

 .مشغول شدم دنشینفس کش یبه تماشا دمید یمقابلم م

مرتب و  یابروها...دیدرخش یآفتاب ، م غیت ریو صاف صورتش ز فیلط پوست

 !.و عبوس بود دهیمن در هم تن یش ، هنوز هم از زهر طعنه ها دهیکش

نه ژل داشت  هایمثل امروز..و خوشرنگ یعیطب. به سمت لبهاش ُسر خورد نگاهم

 دنیناخوداگاه انگشتم به طمع چش. اما خوش فرم فیظر. شده بود ینه دستکار

 یکرونیاما در فاصله چند م..شد دهیو ظرافت به سمت لبش کش یفیاونهمه لط

روح  کیدختر با تمام ظرافت جسم و مالحت طبعش،  نیا. اش خشک شد

 .دیجنگ یحفظش م یداشت و برا میحر..جنگنده و سخت داشت

ضربان قلبم ناخواسته تند شده . دادم هیتک یو سرم را به پشت دمیکش عقب

 ونیم یکالفه دست.نفس حبس شده م را چند بار پشت سر هم رها کردم.بود

 .رفتم نییصدا در را باز کردم و پا یو آروم و ب دمیموهام کش
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دفترچه را تو نوبت گذاشتم و کنار بوفه . شلوغ بود شگاهیانتظارم آزما مطابق

 .ستادمیا شگاهیآزما

 . دیلرز میگوش برهیو

 .ناخواسته نگران شدم. بود توکا

 الو-

 شده توکا؟ یزیچ-

 ریصبح به خ-

 عمو خوبه؟-

 ؟یستیشما سالم کردن بلد ن...سالم عرض شد-

 )شده؟ یجانم؟ چ:( و گفتم دمیکش یآرومه، نفس آسوده ا یبود همه چ معلوم

 یمردم خرج م یدخترخوشگلها یجانم ها برا نیدونه از ا یخانومت م!! ُاع-

 نه؟ ای یکن

 !! دختر ، مخصوص اوقات تلخ بود نیا

 .لبم نشست یرو یعیوس لبخند

 !زمیدونه مو هم رو سرم نبود عز هیدونست که االن  یاگه م-

 !دایزن یَلنگ م یامروز حساب! ُاع ُاع-

 نه؟ ایشده  یچ یگ یحاال م-
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خواستم  یم!...، ذهنم منحرف شد دیجواب تلفن داد کیازبس رمانت...آهان-

و جوابم  لنتهیخودش احتماال طبق معمول رو سا یتوکا با شماست؟ گوش نمیبب

 !ده ینم

و متعاقب ! منو برد به روز قبل و اون مالقات آزار دهنده کیمزخرف رمانت کلمه

 .ترالن به توکا دهیرنج یاون، نگاه ها

 ! خواد جواب بده ینم دیده ؟ شا یبودن جوابتو نم لنتیبه خاطر سا یمطمئن-

 پس به شما هم گفته...دیپس با هم-

 ؟یکن یماست مال یتون ینم یگفت یکه م یهمون گند و؟یچ-

 حاال گفته؟-

 .کشم یزبونش م ریتا آخر امروز از ز یول...نه هنوز-

خواهر  یخوا یتا آخر امروز م یعنی! نه یگ ی، م دیشما دکترا عالف گمیمن م-

رو  چارهیو اسرار من ب یدادن دور شهر بچرخون شیمنو به اسم آزما ۀساد

 د؟یندار یشما کار و زندگ!! رونیب یبکش

 !ی، راحت شد یآمارمو در آورد...آزادم مارستانیب کینیکه برم کل یتا عصر...نه-

 ششششیآخ...اوهوم-

 باشه؟ یامر-

رفته  شگاهیآزما یبه جا یریحالگ یبرا دمیترس ستین دمیصبح بلند شدم د-

 گفتم زنگ بزنم مطمئن شم! اون عرض اندام شیباشه پ

 !عرض اندام؟-
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تا  دیرفت ، ترالنم رفت خواب سشیرئ یاز وقت!..گهیهمون تانکه د-

کر ف یول دیسر شب هم زود خواب..بعدم که الم تا کام با من حرف نزد...بعدازظهر

از بس وول خورد منم ...گهیبود د داریبود که ساعت دو سه ب دهیخواب نقدریکنم ا

 ..بدخواب شدم واال

 .کش اومد یلبخندم از سر بدجنس! و نخود و حاال هم تانک غول

 ...اتفاقا االنم خوابه -

 شده ادیذاره ننه ترالن ، ساعت خوابش ز یداره پا تو سن م گهید-

 ..در مورد خواهرت درست صحبت کنا..اُ .اُ -

به ترالن ...یصبحگاه یرو ادهیبرم پ دیبا..یفعال با...ریشما به دل نگ.باشه آقا گرگه-

 سالم برسون

 !برو قهرمان..باشه-

 .ش توجهم را جلب کرد برهیسر دادم که دوباره و بمیج یرا تو یگوش

 شما؟ دییکجا-

احتماال پف کرده ش، باعث شد با  یخواب آلود ترالن و تصور اون چشمها یصدا

 .لبخند جواب بدم

تو نوبت  گهیخب معلومه د...نمیبب امیبود گفتم ب نمایقشنگ رو پرده س لمیف هی-

 !..شیآزما

 شگاهه؟یآزما نگِ یپارک نجایاالن ا یعنی-

 نجا؟یا یبارته اومد نیاول یعنی-
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 ...)باشه اومدم...عوض شده انگار یول...فکر نکنم..نه:( گفت دیکرد و با ترد یمکث

نوبتت شد بهت ..همونجا بخواب...مونده تا نوبتمون بشه یلیصبر کن هنوز خ-

 ...زنم یزنگ م

 ممنون...باشه-

 )زمیبخواب عز:( تامل گفتم یب

 یب یجانیکه از فرط ه ییبالفاصله متوجه کالم ناخواسته ام شدم و با انگشتها و

جمله کوتاه به لرزش افتاده بود،  نیهم ۀموقع ، به واسط یمورد و صد البته ب

 .تماس را قطع کردم

 نیا ۀتجرب ۀاز حس آزاردهند ییرها یفوت کردم و برا رونیرا با صدا به ب نفسم

 .دمیبوفه چرخ یلرزش ، به سمت متصد

 !نسکافه لطفا کی-

********* 

. را حس کردم ینگاه ینیود که سنگاز تماسمون نگذشته ب قهیچند دق هنوز

چهارده پونزده  تیدختر بچه نها کیجسورانه سرم را به سمتش چرخوندم؛ 

 .شده بود رهیبا لبخند به من خ ییِابا چیه یساله ب

 )؟!عمو رهیچشمات درد نگ:( لب گفتم ریلبخند زدم و ز لیدل یب

پس گرفتن  یبرا..بلندش شدم یمتوجه قد و باال رتیشد و در کمال ح بلند

 یب ییو با صدا یقابل انتظار ریبه سمتم اومد و با لحن غ. شده بود ریلبخندم د
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اگه ! به شما نداشت یشباهت چیه! عمومو خدا رحمت کنه :(طناز گفت تینها

 )دادم یم یبار براش قربون هی یداشت که ماه

، اخمهام گره خورد و لبم به  شهیر یجسارت ب نهمهیصراحت کالم و ا نهمهیا از

 .باز شد یتلخ

 !باز کن تویسفره نذر گهیجا د کیبرو ..برو خانوم کوچولو-

:( و گفت دینوش یو جرعه ا دیمصرف نسکافه را از دستم قاپ کباری وانیهوا ل یب

 یکیمن !!..تازند ینسل ما همه جلو جلو دارند م...تا حاال؟ یدیبلوغ زود رس شن

 لمونهیهنوز ابرو برنداشتم و مو رنگ نکردم به خاطر ناظم عزرائاگه ...از همونام

 !...)که چشماش تلسکوپ سرخوده

دختر؛ که از کلمه نسل ،که به هر  نیموقع ا ینه فقط از مزاحمت ب..شدم کالفه

 یرا به دوش م یاشتباهات و عادات و رسوم هر قشر منحرف ینیسنگ یبهانه ا

 !!!دیکش

 نیا! اوردهیسرجات تا بابات پدرتو در ن نیو بشبر! زودرس یکوچولو نیبب-

 !برو عمو! نسکافه هم نوش جونت

 .بر لحن و کلمات گفتارش، لبخندش هم زنونه و پر عشوه بود عالوه

 !نبودم نجایا یو یاچ آ شیبابام اگه بابا بود که االن من واسه آزما-

:( خم شدم و زمزمه وار گفتم یفوت کردم و کم رونیرا پر درد به ب نفسم

 !...)رو نکن یا بهیواسه هر غر تویشخص یزندگ ریبگ ادی!زودرس کوچولو 

 .تعلل پوزخند زد یب
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اون به خاطر ..منتظر دوستم نشستم..ندارم...گرفتم شموینترس ، جواب آزما-

!! گرفته یمدت اعتصاب غذا کرد حاال هم احتماال کم خون هیمتعصبش،  یناپدر

 !ناینداره مثل آتر یکیبابا داره مثل ما،  یکی..گهید هیزندگ

کشدار و پر غمزه  یصدا دنیدرد و دلهاشو داشتم نه تحمل شن دنیحوصله شن نه

 .شو

 ... اوردمایگوشامو از سر راه ن! زودرس خانوم-

از  یقسمت ینسکافه را رو یباق یکه با فرز رمیخواستم از کنارش فاصله بگ و

 نیچندان داغ نبود اما سوزشش را حس کردم و اول..ختیو شلوارم ر راهنیپ

 .پرواش ، فرو کردم یب یچشمها یبود که تو نمیاندازه خشمگ یحرکتم نگاه ب

 !وونهیدختره د-

:( و گفت دیلباس وبدنم کش ی، دستهاشو رو یماهرانه ا شیو نما یظاهر ساز با

 ...)نمیبب دیبذار...توروخدا دیببخش یوا یا..یوا

 کیوقاحت در  نهمهیاز ا یبه قدر.!! ت دستش گونه م را نوازش دادبعد با پش و

 .کردم ینگاهش م یعکس العمل چیه یشوکه شده بودم که ب یمکان عموم

از تماس ..تنم خم شده بود یبود و رو ستادهیام ا یمتر یلیفاصله چند م به

به دستش  یزبردستش ، حالم بد شد و با خشم ، ضربه محکم یعامدانه دستها

 .کردم از کمندش رها بشم یدم و سعز

 شده ؟ یچ-

 .دمیبه سمتش چرخ. سه فاز از بدنم رد شد برق
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 ترالن؟-

 چیشد و در همانحال سوو دهیبه سمت دختر کش نشیپرسشگر و بدب نگاه

 .را به سمتم دراز کرد نیماش

 شما؟  ینامزدش یوا-

داشتن نسکافه :( کنه گفت ادتریبخواد فاصله ش را ز نکهیراست کرد و بدون ا کمر

رو  ختیکش و واکشمون ر ونیم کهویکردند که  یشون را بهم تعارف م

فکر نکنم  یکردم ول یم زشیداشتم با دستمال تم...شرمنده دیببخش..لباسشون

 ..)رنگش بره گهید

را گرفتم و ناخواداگاه به سمت ترالن پناه بردم و با هراس از قضاوت  چیسوو

اعتماد ترالن ، نصفه  یحرفم با نگاه ب...) ۀدختر گهیدروغ م:( تمترالن، با عجله گف

 .موند

به  کهیو در حال دمیموهام کش ونیو کالفه دستم را م دمیکش یقیعم نفس

 .دمیدست ترالن را گرفتم و همراه خودم کش رفتمیم ینوبت ده ینهایسمت کاب

 ؟یدیتو که نخواب-

خوابم :( و خالصه گفت دیکش رونیمن ب یانگشتها ونیاز م یرا به نرم دستش

 )نبرد

 !چقدر اوضاع جوونهامون داغون شده-

 .میستادیرس منطقه نا امن ِ قبل، ا ریخارج از ت یگوشه ا در

 بود؟ یچ هیقض-
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 یاز اتهام وارده، به تقال ییرا داشتم که به دنبال رها یحس مضنون ناخواسته

 .بود یانتخاب کلمات و جمالت مناسبتر

 چند سالش بود؟ یکن یفکر م-

 )و سه چهار ستیب:( باال انداخت و گفت یا شونه

بچه ...نه بابا!!...و چهار؟ ستیب:( صورتش خم شدم و با تعجب گفتم مقابل

 ...)بود هنوز یمدرسه ا...بود

 داره اصال؟ یتیحاال چه اهم...حس نکردم ینطوریمن ا یول-

 ...یچیه-

برام سخت شده بود که مثل کالف در  نقدریا یسادگ نیبه ا یکردن ماجرا فیتعر

 .شروع کنم دیبا یدونستم از کجا و از چه قسمت ینم ده،یهم تاب

 کرد منم از خدامه یفکر م...را باز کنه ییاومده بود سر صحبت و آشنا-

 .شد یکاش نوبتمون م.نگاهم کرد متفکر

دختر بچه مدرسه  هیکه فکر کرد از خداتونه؟ اونم به قول شما ،  دیکار کرد یچ-

 !یا

 .به سوالش نکردم یتوجه

 !من دچار بلوغ زودرس شدند یگفت هم نسلها یم-

 .نگفت یزیباال انداخت و چ ییابرو

 .کنم هیبدم و گناه نکرده مو توج حیدارم که توض یچه اصرار دمیفهم ینم

 ...از اون جنس ناجورا بود...رو لباسم ختیگرفت و ر وانمویل کهوی-
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 )لطفا دیتهمت نزن:( دیغر و آهسته سخت

 ..داد یعلنا داشت نخ م!! تهمت

بود  ییجا یلبخند ب..کردم یبود که داشتم از دور تماشاتون م یچند لحظه ا -

 !انیجناب ک

 !اومد شی، که پ دیترس یم کطرفهیقضاوت  نیناخوداگاهم از هم..شدم داغ

 .شد دهیدفاع کنم که اسم ترالن از بلندگو شن خواستم

 ..ایب-

 .تکون داد و همراهم شد یسر

 فکر کردم بچه ست-

به من  ستیالزم ن..داره؟ یاصال به من چه ربط:( گفت یو با لحن خاص ستادیا

 .)دیبد حیتوض

 )شما یگیراست م:( گفتم یشدم و به تند یعصب

جالبه که :( صندوق مشغول حساب بودم ، شمرده و اروم گفت یپا کهیدر حال و

 !!)دندیاز اون دختر ، لبخند شما را د شما کمتر یقوم و آشناها

خواست برگردم به همون منطقه  یشدم که دلم م یلحظه چنان کفر کی یبرا

 .نثارش کنم یدرست و حساب ۀقلنب کیناامن دخترک چهارده ساله و 

 .نییپا ۀطبق دیببر فیتشر.. دییبفرما-

 .مسئول حواسم را پرت کرد یِ منش یصدا

 .دمیت ترالن چرخبرداشتم و به سم برچسبهارو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٥٦٩ 

 نییپا میبر-

 )چقدر شد؟ دیببخش:( دیپرس یتوجه به من از منش بدون

 حساب شد-

 خوام مبلغشو بدونم یم.دونم یبله م-

 .بکنه یغرورم سرسره باز یرو نیاز ا شتریو نگذاشتم ب دمیرا کش دستش

 نکارا؟یا یچ یعنی-

 ..)لطفا:( را رها کرد و گفت دستش

 .منو متوجه فشار دستم کرد دیمال یمچ دستش را م کهیو در حال ستادیا

 متاسفم-

رفتاراتون باعث تاسفه ،  شهیهم:( به سمتم برداشت و آروم گفت یقدم

 )متاسفانه

 !!بودش؟ ختهیبهم ر یزیچ ایکرد  یم یصبحم را تالف یطعنه ها داشت

 .بشه که همون دختر سد راهش شد ریتند کرد که از پله ها سراز قدم

 ...خانوم دیشببخ..آخ-

 .را کج کرد رشیبه اون بلوغ زده زودرس کرد و مس یتند نگاه

 دیبهش زدم و منم از کنارش گذشتم و آخ و اووخش را ند یعمد تنه محکم به

 .گرفتم

*** 

 ترالن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٥٧٠ 

 حالت خوبه؟-

 )البته:( سمتش رو کردم و مختصر گفتم به

 یگرفت و برا یرو نم د،یچرخ یذهنم نم یرو چرخوندم ول. تکون داد یسر

 .کرد یشده بود ، قدم تند نم شیکه مبتال ینیاز منجالب دلنش ییرها

 یتشنه ، با سماجت در پِ  ابانگردی، مثل ب زمیکلمه عز دنیاز زمان شن درست

 .کرد یام م یسراب هم راض یسراب بودم؛ حت دنید

با روز کامل  کیتونستم  یساده و آمرانه اش ، خالصانه بود که م ۀجمل نقدریا

 . ، سرخوش باشم دنشیلذت چش

تلخش بارها و بارها به تنم  یها هیشناختمش ، اگه زهر حرفها و کنا ینم اگه

 نینشده بود، حتما خودم را غرق ا دنمید الیخ یننشسته بود، اگه بارها ب

و با  بیغر یبود با همون نگاه ها انیاما اون ک....کردم؛ اما یم نیطراوت دلنش

که حامد با رقم  یدختر نمنم هنوز همون ترالن بودم ، همو..کالم یهمون تلخ

 ییبایز..سوال برد ریرا ز میام کرد و هومن بارها دخترانه ها یارزشگذار یزیناچ

بود خالصه تمام خواستن  نیهم! ظاهر و رنگ! کردند و بس یم فیرا مردها تعر

 !ها

 برم شرکت دیبا دینگه دار دیهر جا راحت-

 )رسونمت یم:( رم مختصر گفتانتظا مطابق

به حکم کدوم اجبار نانوشته ، خودش را به لحظه ! کرد اما با اخم یام م یهمراه

 کرد؟ یهام سنجاق م
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 شده؟ یزیچ-

 .انداخت ینگاه میاستفهام ن با

 .دیایحوصله به نظر م یب-

 فکرم مشغول اون دختره ست-

 )رازش؟زبون د ای دیکن یهاش فکر م یبه خوشگل:( تامل گفتم یب

 .شد دهیتاب شتریبود که ب ییجوابم اخمها. نزد یبه دندون گرفت و حرف یلب

 خوشگل و ناز بود-

 .تکون داد یکالفگ یاز رو ینزد فقط سر یهم حرف باز

زنانه  یدختر و باز ییبایاثبات ز یِ ، در پِ  میها امدنیبه چشم ن ۀبه بهان اریاخت یب

 یرا م یباخته ا شیثمر و از پ یدلم آگاهانه، ماراتن ب...ش با هومن بودم

 !دلم را مرهم کنم؛ اما با درد، با سوزش دنم،یخواست تا با نمک پاش

 یما که فقط اخم و َتخم م نند،یب یخوش به حال خوشگال که لبخندتون را م-

 مینیب

 :دیغر خفه

 !بسه ترالن-

 !و زار زدن ختنی، اشک رخواست یمغلوب شدن م دلم

 یلیکه خ دمی، فهم دمیو چند ساله د یمرد س هیتوکا رو دست تو دست  یوقت-

شما  یبرا یکه توکا از نظر مادرتون لقمه چرب و نرم و مناسب ستین بیهم عج
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 یرابطه م نیرا چماق کرده بودم و تو سر ا تونیمرتب تفاوت سن کهیبود؛ در حال

 هان؟...دمیکوب

 .، رنگ تعجب گرفت زشیسرعت نگاه تند و ت به

 !!و چند ساله؟ یمرد س هیتوکا و -

 نیمهم دل سرخورده ام بود که با کمتر..خورده بود اما االن توکا مهم نبود جا

را  ینیریش نیگفت که ا یدلم م یایافتاده بود و تمام زوا انیابراز محبتش به غل

 نیا دنیبه بطالن کش یروحم براو حاال عقلم هم دست در دست  ریبه خودت نگ

 .دیکوب یو باخت را به سرم م سهی، گرز مقا مهین یایرو

از  نیمثل روژ ییبایبا وجود داشتن کارمند ز یوقت:( توجه به سوالش گفتم یب

به  یگیر هیکنم  یراستش هنوزم فکر م...کرد، باورم نشد یمن خواستگار

 یفکر نم نطوریشما ا...داره یبه من هدف یکیاز نزد ریاونم مثل ام دیشا...کفششه

 )د؟یکن

، دشوار شده بود ،  ینیکه خواندنش به اندازه خواندن زبان چ ییچشمها با

 .نگاهم کرد

برقرار  یدوست ۀکه معلم کنکورشون بوده ، رابط یزاده نام عیتوکا با شف-

شو با داره کمبودها نمیب یکنم م یاما خوب که بهش فکر م...باباشه یجا...کرده

خوب و همراه و  یبابا هیداشتن ...کنه یسن و سال جبران م نیبه ا یداشتن مرد

 ..نداشت چکدومویه!! بانیبرادر پشت کی ای

 ؟یریبگ یامروزو مرخص یخوا یم-
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 .دمیخند

خوام حاال که پاش به خونمون باز شده فکر کنه دارم  ینم!! ؟؟یهر روز مرخص-

 .کنم یسوءاستفاده م تمیاز موقع

 نه؟ ایپاش به خونه دلت هم باز شده -

جا  مشیبعد گرفتم و از سوال مستق یا هیمتوجه سوالش نشدم اما ثان اول

 .خوردم

که  ییمثل همه اونها..ریمثل ام..مثل شما ...دهیبرام چ ینقشه ا دیشا...دونم ینم-

 ..دارند یشدنهاشون منظور کیاز نزد

 ...بیهم همون نگاه غر باز

 ..ستین یدلم کار سخت زیبکر و حاصلخ نیمجوونه زدن تو ز-

خشم اما  یتفکر بود نه از رو یاخمش از رو نباریا..قرار بود ینگاهش ب نباریا

 .بود یشگیلحن کالمش همون لحن تلخ هم

 !نره نیموقع ، از ب یبرف ب نیباش که با اول زتیمواظب دل حاصلخ-

 ....اما چندان هم مهم نبود دمیرا نفهم منظورش

******* 

 سر آغاز است نیباتریبه نام عشق که ز"

 عطر غزل درش باز است ی شهیش هنوز

 نیزم یتمام شد و ماهپاره ها جهان

 هم که هنوز است کارشان ناز است هنوز
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 پند به گوشم پدر فشرد و نگفت هزار

 خانمان بر انداز است یعشق حادثه ا که

 که تنها عشق نیاست ا ینگفت چه راز پدر

 دل ناکوک ناخوش آواز است نیا دیکل

 بارد یبام شاه و گدا مثل ابر م به

 است و دست و دل باز است فیعشق شر چقدر

 هر آنچه دلت خواست را به حضرت عشق بگو

 که سنگ صبور است و محرم راز است چرا

 بدان که شکار عقاب خواهد شد یول

 "بلند پرواز است یادیکه ز یکبوتر

 .کرد یگرم و مشتاق ، منقلبم م یبا اون نگاههااما .بود ریواقعا دلپذ صداش

 .نگاه کوتاه سر تا پام را برانداز کرد کیرا بست و با  دفترش

 د؟یشما دفتر شعر دار-

 شما میهمه شعرها تقد-

سرخ و  یاما رنگ رخم به جا..کرد یم یخاک خشک دلم را بارون شیها عاشقانه

 !نیریترس ش دمیجور ترس مبهم ، شا کی. دیپر یقرمز شدن ، م

 !دینیبش د؟یستادیچرا ا-

 بود؟ یخدمتتون، امر امیب دنمیبه محض رس دیداده بود غامیپ-

 .تنم انداخت یرو یکدستی هیسا م،یشد و اون قامت حج بلند
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 نیهم...نمتیخواستم بب-

به طور قطع جوجه . ستادیم ا یاومد و به فاصله چند سانت رونیب زشیپشت م از

 .گرفت یآروم م عیر وسچت نیا ریلرزون دلم ز

 .لبم نشست یرو جانیاز سر ه یلبخند انهیناش

 ..دینیبب دیتون یم تورتونیهمه کارمنداتونو صبح به صبح تو مان-

 ست گهید زیچ هیفاصله  نیاز ا-

 :مطلوب شبانه ، اضافه کرد ینجوا کی، مثل  یآرومتر یشد و با صدا کترینزد

 .ست گهید زیچ هیهم با همه کارمندا فرق داره، اونم  یترالن تهام-

لباس و  هیچند ال ریمبادا از ز نکهیگرفتن ضربان قلبم را حس کردم از ترس ا اوج

شما :(به عقب رفتم و با عجله گفتم یتابش رو بشه، قدم یمانتو و مقنعه، دست ب

 )دیلطف دار

 )فقط لطف دارم؟من  ن؟یهم:( به جا مونده را پر کرد و زمزمه کرد قدم

 .دمیتار ، مستاصل عقب تر کش ونیکرده م ریگ ۀشب پر مثل

 ..دیدار ینظر مثبت یعنی...دیکه محبت دار نهیمنظورم ا-

 .نبض گرفته صورتم زوم بود یایزوا یرو یفتگیهنوز با همون ش نگاهش

 با اجازه تون من مرخص شم-

گرم  یعقب گرد کردم که صدا عیدادم ، سر یرا م یحرف ایمهلت اعتراض  دینبا

 .کرد خکوبمیمقتدرش ، م یو دوستانه ول

 صبر کن-
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 .دمیکنارم قرار گرفت و به ناچار سمتش چرخ.  ستادمیا

 یرسم یتا قرار خواستگار رندیگ یامروز پدرم با اجازه شما با پدرتون تماس م-

 خوبه؟!..پس فردا شب...را بذارند

کرده  ریم گ نهیس یتو یعیجم وسح! ، بازدم نشده بود یدم چیه انگار

 )حالت خوبه؟:( گفت یناخواسته نفسم رها شدو متعجب از حالم با نگران...بود

 ...من هنوز..؟ من ...ستیکم زود ن هی-

 یکیاحساس نزد یبه حد قهیبه کدوم قانون مرسوم در عرض چند دق دمینفهم

دونم هنوز فکراتو  یم:( گفت یجمع ، فرد شدند و با مهربون ریکرد که تمام ضما

تا منو بهتر  میش کیبه هم نزد یبذار کم...تر شه یبذار رسم یول ،ینکرد

کنند؛  یهستم که همه فکر م یکتاتورید دهیاتو کش سیمن همون رئ...یبشناس

مطمئنم همونقدر که ...ینیرا هم بب هیقض یبذار اون رو...کار طیاما فقط تو مح

 !)ید یل مکوچولو د هیتو شدم تو هم  فتهیمن ش

، از اتاق زدم  دیدو یکه تندتر از قدمهام م یتکون دادم و با قلب یسر فقط

مرد را  نیا یمن طاقت جا دادن وسعت عشق ناگهان کیقلب کوچ...رونیب

 ...نداشت

 بندازم توش؟ ؟قندیخور یآب م-

 .دمی، به سمتش چرخ نیروژ یوحشت از حضور ناگهان با

 کو؟ یطلوع یپس منش ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 ؟یتو؟ اخراج شد یخوب... یاجل یاومدم جا قهیداشت دو دق یکار هی-
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 ؟ینه واسه چ-

 !!هییچه رنگ و رو نیپس ا-

و با همون سرعت از !) نهی، هم گهید دیرنگ و رو عادت کن نیبه ا:( سرعت گفتم به

 .کنارش گذشتم

 دیکاتالوگ محصول جد یبرگه ها ونیکارم نشستم و سرم را م زیم پشت

 . فرو کردم بیشرکت رق

 یدستگاه مدل دو صفر پونزده چ دیآپشن جد...زد یباباش به بابام زنگ م امروز

به فروش  متیق ریدالر گرون داره ز نیبا ا یچه جور..بابا داشت مگه اصال؟...بود؟

حتما ..لیفام کیاسم و  کیفقط ...دونستم یازش نم یچیمن ه..رسونه؟ یم

 شیپ یناگهان نقدریا شکا!..گرفتن یندگینما ایمدت بسته  یقرارداد طوالن

کم  کی نیکاش به قول روژ!..رنیمحصولو بگ نیواردات ا یکاش جلو..ومدینم

 یگنده م غاتیاصال داره محصولشون رو تو تبل دیشا..هام فعالتر بودن  رندهیگ

 نیهمبه چشمش اومده بودم تو  یعنیبودم؟  یمن مال...ادیهم نباشه ز یکنه مال

 مدت کوتاه؟

 !با توام..یاو-

 .خوردم یتکون نیروژ ادیفر با

 چته؟-

بگن واقعا سرش تو  ریحداقل کاتالوگو سر و ته نگ!!تو چته؟ ده دفعه صدات زدما-

 !کاره
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 .دستم نگاه کردم ریپاچه به کاتالوگ ز دست

 درسته نکهیا-

 خب چه خبر؟...بود یتکرار یالوگهایاز همون د. گفتم ینطوریهم-

 اومد؟ یاجل-

 .رفت یطلوع...نه-

 رفت؟ کجا؟-

 ..دونم  یمن چه م! شاه نیسر قبر ناصرالد-

چشمام  یخم شد و با دقت تو زمیم یو رو دیکش رونیدستم ب ریرا از ز کاتالوگ

حرف مثبت هجده براتون در  یکل ایگذشت  نتونیب یچ روزید یگ یم:( گفت

 )و بزنم رو برد شرکت؟ ارمیب

 .بعد هم رفت قهی؛ منو رسوند خونه، اومد تو خونه و چند دق یچیه-

 اونوقت؟ یبه چه بهونه ا!! پررو پررو اومد تو خونه تون؟؟-

 ...خودمون باشه نیب...آرومتر..سیه-

 میشیخودمون بمونه که خفه م نیب-

 کرد یازم خواستگار...مسخره نشو-

چهره . شدم قیدق نیو به عکس العمل روژ رونیحبس شده مو فرستادم ب نفس

 یبود که اونم مثل من باورش نشده بود که مرد نیاز ا یحاک نیناباورانه روژ

 .!کنه یمثل من خواستگار یاز دختر یمثل طلوع

 یحق دار..دونم باورش سخته یم-
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 نیا یکشم تا تو بفهم یحق دارم؟؟ من که دو ماهه دارم خودمو م ویچ یچ-

 !یداشت فیاما تو نفهم تشر ره،یگ شتیدلش پ اروی

 ؟یمتعجب شد نقدریپس چرا ا-

رنگته که هنوز مثل احمقها داره دو دو  یشیم یها لهیتعجب من از اون جفت ت-

 یلیاما تو خ هیخوب سیک یدرسته طلوع! جوجه مثبت ...شهیزنه و باورش نم یم

 !!یرس یاز رو و جسارت که عمرا به گرد پاش نم ریالبته غ! یاز اون سر

 ؟یگ یم یواقعا دار-

 ...نمیاحمقانه ت را نب افهیبرو گمشو خونه تون بذار دو روز اون ق!! خاک تو سرت-

 !به دروغ یداشتم حت ازین دییتا نیمدتها بود که به ا.. دمیکش یقیعم نفس

جون  میبخور نیریکم دروغ ش کی؟ میریفال قهوه بگ میبعد شرکت بر یعصر-

 ؟یا هیپا! یباف ایرو یمنم مثل خودت دلم لک زده برا..م؟یریبگ

 دوره؟-

 !نهیتو ورام..ادینه ز-

 نداره؟ ریجا فالگ چیه گهید!! حاال جا قحطه!منو یبرو بابا مسخره کرد-

 فشویتعر نایا ترایم یکل...حرفاش رد خور نداره..کنه یفرق م یکی نیا-

 .رن اونجا یکوبن م یمردم کرور کرور م..کردند

 دوره یلیخ یول-

  ؟یایم..میتا شب نشده خونه ا میبابام دستمه بر نینه به جون تو، امروز ماش-

 جواب دادن ، دست دست کردم؛ یبرا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٥٨٠ 

دلگرم کننده  یحرفها قهیده دق یده تومن بد یخوا یم ،یریکوفت بگ یا-

 !ارزه یبده م یزمونه که همه جا پر از خبرا نیواال تو ا..ارزه؟ ینم ،یبشنو

 .زدم ندلبخ

 !یمنو تو از راه به در کرد الیلبخندات ، که دان نیبا ا یریبم-

 .وسعت گرفت لبخندم

******* 

 گه؟یکجاست د نجایا-

 ...دنبالم ایب...سیه-

 یتو اون ساعت روز حت. آب و علف اطرافم انداختم یخلوت و ب ابونیبه خ ینگاه

 .زد یپرنده هم پر نم

 نجا؟یا یتو قبال اومد-

 ...نه بابا بار اولمه-

 !! شهره ۀحوم ۀحوم..داغونه یلیخ نجایا میبر ایب-

 ...نترس بابا -

، فاصله  نیزم ۀو آسفالت نشد یبا چند تا پله از سطح خاک یمانیاتاقک س کی

 .گرفته بود

 .در زد اطیرفت و با احت باال

 میبرگرد ایب نیروژ-

 !تو بابا ییچقدر ترسو-
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 )بله؟:( دیپرس یفیظر یصدا

 گه؟یخانومه د لیمنزل شما... میواسه فال قهوه اومد-

 .باز شد ینافرم یبا صدا در

 .تو دیایب-

نه از شال بلند و نه از . اطرافمون بود یمعمول یکه مثل تمام زنها صورتش

 !یو معمول یزن بود؛ کامال عاد...بود یخبر یدرشت و نه از خالکوب یگوشواره ها

 .وارد شدم نیقبل آهسته پشت روژ قهیچند دق دیو ترد اطیهمون احت با

 !و نم خورده و زرد شده یگچ واریفالسک کنج د کیو  دهیچ یاتاق پشت کی

 د؟یایاز کجا م-

 از پاکدشت...بغل نیاز هم-

زد و رو به زن ادامه  یلبخند. با استفهام نگاهش کردم..گه؟یکجا بود د پاکدشت

و گرنه ...ساعته برگردم میا بده برم و نر نتیماش قهیبه داداشم گفتم دو دق:( داد

راحت باشه تا آدرس  نشیاز برگردوندن ماش الشیخ نکهیا یبرا..داد که ینم

 !)رو نگرفت ولم نکرد که نجایا قیدق

و باهوش  رکیمن ، ز یها یبر خالف تمام سادگ..تموم بود یدختر همه چ نیا

 .بود

 د؟یریگ یم یچ گهیاز فال قهوه د ریحاال به غ-

متوجه !) بچه:( گفت یبه خنده باز شد و با لحن خاص و هشدار دهنده ا لبش

 .مینگاش کرد ریو هر دو متح میمنظورش نشد
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اما  ستمیماما ن...رمیگ یو وقتش باشه بچه تم برات م یاگه زائو باش...بچه-

 کاربلدم

 !)فتهیکنم اگه پاش ب یِسخط هم م:( تر آورد و گفت نییصداشو پا بعد

نه پا  میپس حاال که ما نه بچه دار..خب:( زد و گفت یفاصله لبخند تصنعبال نیروژ

 ومدهیتا داداشم عربده کشون ن ریدو تا فنجون فال واسمون بگ ایب میبه ماه

 )نشیدنبال ماش

تنگ نوک فالسک  ۀچیدر ونیاز م کهیرفت و در حال) فالکس(سمت فالسکش  به

دوخت و دوزم :( ، ادامه داد ختیر یدو تا فنجون کنارش م ونیقهوه مونده را م

تونم براشون  یافتادند م ریمحله تون گ یکه اگه دوست موستها گمیم..کنم یم

 !)بدوزم نو تر از روز اول

 )د؟یبدوز یچ:( گفتم اریاخت یب

 !)مونه  یکه اگه نباشه آبرو برات نم یهمون:( گفت یو عاد سرد

 . زد خیجسارت  نهمهیبدنم از ا ناخوداگاه

اشتباه بچه  هیکه تمام عمر تاوان  ستیقرار ن...خدا یواسه رضا...رمیگ یارزون م-

 ...گونه را پس داد که

دخترا به جرم  ستیحق با شماست درست ن:( گفت نیبودم که روژ ریمتح هنوز

را پس بدن که پسرا مرتب همون  یدختر بودنشون تمام عمر تاوان اشتباه

 دیاما با!..شهیباعث مباهاتشون م تشونیکم جنسکنند و به ح یاشتباه را تکرار م

از اون  شتریشه، بینم دهیاشتباه در نیکنم که دخترا فقط جسمشون با ا دیتاک
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کنه که  یم رشونیدرگ نقدریروح نازکشونه که ا نیو هم شهیم دهیروحشون در

کشن، پس  یهم م شونییتو خلوت و تنها یچه بخوان چه نخوان عذابش را حت

خودشونو با اون نره  ینزند و ه نهیرا به س تیجنس تیسنگ جنس نقدریبهتره ا

کنه چه پسرش چه  یم یآدم اگه آدم باشه درست زندگ..نکنن سهیخرا مقا

کن  یواال خب درست زندگ...نداره که ایباز یقرت نیبه ا یاجیاحت گهید. دخترش

 !!)واال!!!بشه نه جسمت دهیکه نه روح بکرت در

 .ه من انداختب یمنظور نگاه یب و

 .تکون دادم  یسر فقط

 !دینوش جان کن دیایخب ب-

 .دمیرا به سمت خودم کش فنجون

 ...اول تو بخور بعدا من-

 لهیپنهان ت یمواج حرفها یایدر ونیم یو مدت دیمرددم به سمتش چرخ نگاه

 !گرفتم..خوشرنگش سرگردون شد یها

 .میبهتر بود تک به تک قهوه ها را نوش جان کن اطیاحت محض

و با همون آداب و  دمی، به سرعت قهوه را سر کش نیروژ تیاز درا نانیاطم با

 .برگردوندم ینعلبک یکرد ، فنجون را رو یم کتهید میکه زن روبرو یمناسک

 !شما بخور-

 .بود نیروژ مخاطبش

 !شه خیکامال  دیتونم داغ بخورم با ینم-
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 تو هم جوونا یاطوار دار..بابا یا-

 !جوون انگار خودتون چندسالتونه یگیبه من م نیهمچ-

 ...چهل سال-

 !خانوما لیشما یماشاال خوب موند-

 گهیکه زن د رهیبم فتهیمونه، اگه هم زود ب یشوهر که خوب باشه زن خوب م-

 !! خوره یتکون نم

اما مادربزرگ درون من دوباره  دیاو خند تیهم به تبع نیروژ. دیغش غش خند و

 !)رهیخدا نکنه شوهر آدم بم:( لب گفتم ریظاهر شد و ز

نترس اون تا جون تک :( نثارم کرد و گفت یمتوجه حرفم شد و چشمک نیروژ

 !)رهیم ینم رهیتک کارمنداشو نگ

 .م جا خوش کرد یشونیپ ونیناخواسته م یاخم

 ...از حاال یشد لیچه ذل..اووه-

 یچ مینیبب میملوسک را برگردون نیدختر بذار فنجون ا ریبگ گریدندون به ج-

 !دختر نیحک کرده تو سرنوشت ا

 .جمع کرد و سکوت کرد یلب و لوچه ا نیروژ

 دوستت برات بخونم؟ نیا یکه جلو ستین یمشکل-

 ..نه معلومه که نه-

 ...خب-
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درهم  یاخم یچرخوند و هراز گاه یانگشتهاش م ونیرا با مهارت م فنجون

 .دیکش یبه رخ م یکرد و تمرکز و دقت یم

 

ساخته و منتشر  )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

 شده است

 

 نیکن از اون وروجکهاست که معلومه به ا گایاما ن نمیب یبزرگ م یماه هی-

 ...فتهیبه دام نم یراحت

 )حاال؟ یچ یعنیخب :( دیحوصله پرس یب نیروژ

 ایراحت نیبختت بلنده اما نه به ا یعنی-

 )نگفته؟ یزیاون که بلنده ، در مورد وزنش چ:( دیپرس یبا لودگ دوباره

تپل و  یچه ماه نیچرا بب:( ش نشده بود جواب داد یکه متوجه لودگ لیشما

 )لقمه چرب و نرمه هی! هیگنده ا

 )نگفتم خودشه:( چشمک دوم را زد و رو به من گفت طنتیبا ش نیروژ

 یت چسبوند نهیس یکوله که رو هی نمیو ا ییتو نیا نیبب ،یغم دار هی..آه...آه-

مثل بچه  نیبب...یدل نگرونش..زهیعز هیمربوط به  یعنی کهیغمه اما نزد...

 .....به خودت یچسبوند

نگاهمو خوند و با اشاره چشم فهموند که صبر کن ...دیرس نیبه نگاه روژ نگاهم

 !هاش تو راهه یدلگرم
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 یلیانگار خ یول ید یدل نم یکه راحت به کس یهست یدختر هیتو ...نیبب..آ-

علومه از اون هفت خط م....گاین...یطرف ناجوره ول...و خالص یوقته دل داد

مادر  هی نیبب نجارویا...اُ ...حامد دیتو اسمشم ح داره و د مثل احمد حم....هاست

دسته بلند کم  یجارو هیفقط ..نیموهاشو بب...عجوزه ست یلیداره طرف که خ

به عدد دو هم ازدواج ...هیبچسب به همون ماه. دنبالش نرو..بدخواهته....داره واال

 لیادامه تحص....کار و بارتم خوبه...دو هفته دمیشا ایدو سال  ایدو ماه ..یکن یم

دو ...یبر یجون سالم به در م یول یریگ یمرض سخت هم م هی.... فتادهیبرات ن

 !دوقلو..افتاده اتتا هم بچه بر

ترم هم  ختهیکه نه تنها حالم را بهتر نکرد ، بهم ر یتمام خزعبالت لیبعد از تحو و

 ..)یتو که هنوز نخورد:( گفت نیگذاشت و رو به روژ یکرد، فنجون را کنار

 هیباشه ..برادر زنگ زد نیاز بس ا دیترک لمیموبا برهیو:( بلند شد و گفت نیروژ

 )کنم یپولشو حساب م یول...گهیوقت د

 ..که؛ همون دوستت پول فالشو بده ستمیپول حروم خور ن! خواد ینه نم-

 .و گذاشتم کنار فنجون دمیکش رونیب فمیک ونیده تومن از م عیسر

 خدمت شما-

 خدا بده برکت-

 .رونیب میزد نیو همراه روژ میبلند شد عیسر و

تحرک اطراف مخوف تر از ساعت قبل  یو منظره خاموش و ب شیگرگ و م هوا

 .شده بود
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نشده  ریسراز نییو از پله ها به سمت پا میقدم را برنداشته بود نیاول هنوز

 .کرد خکوبمیم یا گهیکه منظره مخوف تر د میبود

 شد؟ یچ-

داده بود و  هیآشنا که صاحبش طلبکارانه و عبوس بهش تک لیاز اون اتومب چشمم

مبهوت و شوکه به منظره مقابلم .شد یداشت، کنده نم یچشم از نگاهم بر نم

 .زل زده بودم

 آشناست؟ ه؟یاون ک گم؟یشد م یچ-

کردم و  رهیذخ ،یجون داررا با نفس  ژنیاز اکس یعیحجم وس ندهیآ قیدقا یبرا

 .رفتم نییآروم از پله ها پا

 ...کاریچ نجایشما ا-

 سوار شو-

تر از تمام  یکه به واسطه وسعت چهره نگران من ، تصنع یبا لبخند نیروژ

 .بود ، سالم کرد  شیهایباز

 .صورتش کم نکرد یاز اخمها یزید اده شد اما چ یسالمش به گرم جواب

 .دمیچرخ نیسمت روژ به

 امیتا من ب نتیتو ماش یتو چند لحظه بر شهیم-

 البته-

 .رفت نشیگفت و به دو به سمت ماش یبا اجازه ا و

 راستگار بود؟ نیروژ-
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 اوهوم-

 هیتونند به اندازه بق یخوشگل هم م یپس دخترا:( کنج لبش گفت یپوزخند با

 )دخترا احمق باشند

جماعت  یۀمن همون بق! هاش با من بود یمن بود، تموم خزعبالت و نامهربون با

 !!!دختران احمق بودم

 دیمودب باش-

 سوار شو-

 گردم یاومدم با همونم برم نیمن با روژ..تونم ینم-

با سرعت فاصله مون را به صفر رسوند و دستش را پشت کمرم به فاصله  چنان

فرصت نکردم خودم را کنار بکشم فقط سرم را به عقب  یحائل کرد که حت

 .م از تماس با گردنش در امان باشه ینیتا نوک ب دمیکش

 یلیو خ رمیو گرنه خودم م ایکن و همراه من ب یجونت عذرخواه نیبرو از روژ-

بکشونه ،  نجاهایدختر ساده را به ا هیکنم که دفعه بعد که  یم شینامهربونتر حال

 !دونم و اون یمن م

اما دستش هنوز با فاصله منو حصار کرده بود؛ با حرص  رمیفاصله بگ خواستم

 دمیگردن کش

 نداره یبه شما ربط:سه . نجامیدو به دلخواه خودم ا ک،ی ستمیمن ساده ن-

 نیدونه ا یبابات م:(صورتم گفت یایزوا ونیعقب نشست و با دقت م یقدم

 !)ا برمکه من ِ مرد جرات ندارم اونور یزن یپرسه م ییجاها هی یموقع روز دار
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 ! تحکم شهیهم ر،یتحق شهیهم

 نمیب ینم یلیدل!  هیکاف نیوهم انهیبابام در جر:( دمیغر یبلندتر یبا صدا نباریا

 !)انیبدم دکتر ک حیشما توض یبرا

 !زد؛ زهر یپوزخند

و ! خونه خرابه را بهم دادند  نیآمار ا ،یگذر رمردیکه دو سه تا پ دیشانس آورد-

، رو سرتون  دیریتوش تا مثال فال بگ دیکه پاتونو گذاشت یگرنه که همون وقت

 .شدم یخراب م

بزنم با خشم بازومو محکم  یحرف نکهیبه سمتم هجوم اورد و قبل از ا دوباره

 یم ییدارو یاگه تو همون قهوه کوفت:( فک منجمدش گفت ونیفشرد و از م

دو تا قلچماق تو،  دیپاتونو گذاشت نکهیاگه هم! یکرد چ یو بدبختتون م ختیر

! خوش باور ۀآخه احمق ساد!...یچ اوردندیسرتون م ییسرتون و بال ختندیر یم

 )بگم به تو؟ یمن چ

 یهمون اطراف بودم م..اومدم دم شرکت دنبالت:( را رها کرد و ادامه داد دستم

دختره  نیا نیسوار ماش دمید..میبا هم بر امیخواستم به عمو سر بزنم گفتم ب

 دیر یم راههیبدجور ب دینه دار دمید یول گهیرسونتت د یگفتم داره م ،یشد

هنوزم باورم ...ستین رسدر دست ای لنتهیهم که مدام رو سا تیکوفت یاون گوش

 !)یخراب شده اومده باش نیتا ا شهینم

 دیکن بیمنو تعق یبه هر بهونه ا دیحق ندار-

 .کرد یم زیگلوم چنگ و دندون ت یتو یناخواسته ا بغض
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 حق دارم -

 ؟یبه چه حق-

 یهست میباارزش زندگ یاز آدمها یکیتو دختِر -

 یا گهیکاش جواب د.دیجا بغضم ترک یب تیمسئول نیچرا از عنوان ا دمینفهم

 !داد یم

 ...به آقا باالسر ندارم... یاجیاحت..من -

برم که دوباره  نیروژ نیجمله را به زور گفتم و خواستم به سمت ماش کی نیهم

 .بازومو به چنگ گرفت

 کجا؟-

 .چپوند نیماش یبده ، با فشار دستش منو تو یاجازه اعتراض نکهیبدون ا و

 نیچراغ گردون دو تا ماش ینشون بدم که قرمز یسمتش برگشتم که دندون به

 .صورتم رنگ انداخت یآشنا ، رو

،  بیحضور نابهنگام و البته عج نیتمام عکس العملهامون در بهت ا ناخواسته

 .کند شد

 !ازش ریفاصله بگ-

 .شد دهیچیفضا پ ونیم نیماش یکرهایاسپ ونیاز م یخشن و خش دار یصدا

 .به عقب برداشت یبا بهت قدم انیک

شدند و دو نفر مسلح به سمت ما  ادهیپ نیپوش از دو ماش فورمیونیمرد  نیچند

 .رفتند یمانیبرداشتند و چند نفر هم به سمت همون اتاقک س زیخ
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و  نیماش ونیم زیخ میشدت بهت و وحشت خشکم زده بود و همونطور ن از

 .کرده بودم ریو داغون اون محله گ یخاک نیزم

مونده غروب تابستون را  یباق ییو مسلح تمام روشنا کلیه یمرد قو هیسا

 .پوشاند

 مزاحمتون شده؟-

 .کردم یمطلق نگاهش م ینفهمترس و  با

 .را به داخل خم کرد سرش

که داشت به زور شما را  میدیبا شما داره؟ مزاحمتون شده؟ د یآقا نسبت نیا-

 !کرد یسوار م

 کیکه دوان دوان نزد یدر همانحال با اشاره دست به سرباز و

 )دیبگرد نویماش:(شد،گفتیم

و  نیناله و نفر یصدا. نبود نینه انگار ؛ فقط هم یبود؟؟ ول نیا هیپس قض..آ

 .ستمیسرپا بشم و با اریاخت یو کشون کشون بردنش ، باعث شد ب لیشما ادیفر

 دش؟یشناس یم-

 .کرد یاعصاب منقبض صورتم کم نم یاز کنکاش نگاهش رو یا ذره

 ..خانوم با منه نیا-

 یکلیو ه تریقو ییدستها ونیم. بود که نگاهم را به سمتش چرخوند انیک یصدا

 .تر از خودش مهار شده بود دهیزور

 شما ساکت-
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 )؟یشناسیاون زنو م:( دیدوباره پرس مرد

 .گلومو به زحمت فرو دادم آب

 خانوم لیشما-

 یکتمان م دیبا..داشت یا گهیبلند شد انگار توقع د انیکردم آه از نهاد ک حس

 کردم؟

 همکاراش؟ ایپس؟ یهست هاشیاز مشتر-

 .از دختر همراهم نبود یاثر. دیچرخ نیروژ نینگاهم به سمت ماش ناخوداگاه

 رهیفال بگ نجایاومده بود ا..نه-

 شما خفه شو-

مالحظه اونو  یمسلح ب یحرفش را تکرار کرد اما نظام گهید کباریبا خشم  انیک

 هل داد نیبه سمت ماش

 انیهمراه ما م-

 دیدوباره رو به من چرخ و

 !شما هم -

 تقال تونستم لب باز کنم یبعد از کل باالخره

 مینکرد یچرا؟ ما که کار-

 .بهت نگاهم، به صورت انداخت عیحجم وس یبه پهنا یپوزخند

 جنس؟ ای یاریبراش دختر م-
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 تیهدا نیبه بازوم خورد و به سمت ماش یضربه آروم اما محکم. شدم خشک

 .شدم

******* 

سوزن کنم، دلم را به  نینزنم، سکوت کنم ، نگاهم را به زم یحرف سم،یننو

 انیصورت ک یو از کبود نینوازش بابا خوش کنم ، رومو از نگاه آتش

و چهار ساعت گذشته را  ستیکه بتونم ب شهیباعث نم نهایکدوم از ا چیه...بدزدم

 !یخبر یو ب یی، بازجو ریپر از هراس ، تحق.فراموش کنم

 نیو زم رهیمتعفن و ت یو پر از خط و نگار بازداشتگاه، پتو اهیس یها وارهید

 !نداشت یکه تموم یو شب دراز! موکت کرده زمخت

 ؟یخور یم یزیچ-

سرم مثل چشمام . کرد یبدنم از شدت و وسعت انقباضات پر تکرار ، درد م تمام

 !نیآتش انیبه ک یدزدک یبه دوران مشغول بود تا نگاه ها شتریب

به  ینگاه من چروک ایشده بود؟  ریتا امشب پ شبیاز د. سمت بابا رو کردم به

 و وحشتم برداشته بود؟ ییلباس تنها یها نیاندازه چ

 نه-

 سردته؟-

که انگار  یهمونقدر طوفان...کرد  ینگام م نهیاز آ. دینگاهم به سمتش چرخ نباریا

 !لرزون منه یلبش ، کار دستها قیرنگ کبود گونه و برش کوتاه و عم

 نه-
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 .دمیلرز یگرم م ینتابستا ۀدر شبان. دمیلرز یم. بود دروغ

 .حوصله کتش را از تنش کند و به سمتم گرفت یب

 بپوش-

کت را به . و زخم خوردن نداشتم دنیتوان طعنه شن گهید یبحث نبود وقت یجا

 .خودم ماوا گرفتم ۀلیو تو پ دمیدوشم کش

 رفت؛یقضاوتم به سمت خودم نشونه م ریگناهکار عبرت گرفته ، سِر شمش مثل

 قهیچند دق یبرا!..کار مسخره کی یبرا..شناختم یکه نم ییبه جا..رفتمیم دینبا" 

بدتر .نه..کردم؟ یکتمان م دیبا...دینبا..شعورم کجا بود؟! دنیفال مزخرف شن

هم  نینه روژ..کردم؟ یفرار م نیمثل روژ دیبا...داد یلومون م لیشما...شدیم

به ..میشد یم ییبازجو میداشت هنوزرا خبر نکرده بود که  یاگه نرفته بود و طلوع

پدر با نفوذ و ..دمیلرز یم انیکت ک ونیبزرگ بود که االن م یلطف پدرش طلوع

و غم  ینیحجم سنگ. تونم به اون شرکت برگردم ینم گهید!..شناس داشتن نعمته

و ! و حسرت!..نگاه من  لیدل یشرم ب..ارهیم فشار م نهیس یهنوز رو ینگاه طلوع

شب را تو  کیکه  ادیب یمحاله سراغ دختر گهیبزرگ د یوعطل!!حسرت دیشا

کم  یزودگذر مثل آدمها حیتفر یکه احمقانه برا یدختر دهیبازداشتگاه خواب

بود که مضنون به قاچاق مواد و دختر  ییشعور دنبال فال قهوه تو مکانها

 ..." وحشتناکه!!!بودند

 ؟یدرد دار-

 .مخاطبش هومن بود. ختیپدر ذهنم را بهم ر یصدا
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 کمی-

 دیشانس آورد-

ندارم و  یثابت کنم با اون خونه خرابه رابطه ا امیتا ب! من یشانس کجا بود عمو-

 !رسمه، تا جا داشت زدند یثبت و ب یب یو آشنا ستیدختر طعمه ن نیا

که تا بهشون  دندیدور و اطرافشون خالف د نقدریا یکنم ول ینم دییکارشونو تا-

 !ستین یاچاق دختر کم جرمدق.نندیب یثابت نشه ، همه را مجرم م

 بود یتجربه بد-

 نیگرفتن نبود اما ا شهیاره دادن و ت یجا.به من انداخت یطلبکار نگاه و

 .بود یانصاف یکرد، ب یتلنبار م فمیدوش نح یکه با نگاهش رو یگناه ینیسنگ

 دینباش یمن نبود منتظر عذرخواه ریتقص-

نگاه کرد؛ با  میتلخ بود که بابا با همون روزنه ناسور به رو یکالمم به قدر لحن

 !بهت

 دونستم؟هان؟ یم دیاز کجا با-

مهم ...هنوز تاب و قرار نداشت انیبرگشت و به حکم مهرش سکوت کرد اما ک بابا

 ..نبود

 ..فردا شب یقرار خواستگار یزنگ زد برا یپدر طلوع روزید-

 .من عکس العمل نشون داد از عتریمن بودم اما هومن سر مخاطبش

 ؟؟!!تیوضع نیتو ا-
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ممکنه منصرف  هیقض نیبعد از ا:( بدون توجه به اعتراض هومن ادامه داد بابا

 ..)یخوام بشکن ینم..یبشن، فقط خواستم احتمالش را بد

بشکنه  یگلدون سفال ؟یک ی؟ برا یچ یشکستن؟؟ برا!..شدند یمنصرف م حتما

 !یمتینه بلورم نه ق! چه هراس

االن که قرار فردا  نیتا هم:( رو به هومن ادامه داد یکرد و بعد از تامل سکوت

 )بزرگش نکن..ستیهم ن یخاص تیوضع...شب سرجاشه 

فرمون ضربه  ی، نگاهم را شکار کرد و با حرص رو نهیآ لیمستط ونیاز م دوباره

 .زد یا

گنده  ست؟؟ین یخاص تینصفه روز کتک خوردم؛ وضع هیخانوم  نیبه خاطر ا-

 ش نکنم؟

 )نگه دار پسرم:( لطافت طبعش گفت تیبشم، با نها یطوفان نکهیاز ا قبل

شده؟  یزیعمو جون چ:( و نگران از حال بابا گفت دیمتعجب به کنار کش هومن

 )افتاد؟ یحالتون بد شد؟ اتفاق

و  یکرد بشیتعق لیدل یکه ب یهمون دختر...من و ترالن...میشیم ادهیپ نجایهم-

با خودت  یو کم ریدوش بگ هی...شما برو خونه ت...یکن یضاوتش مق لیدل یب

 ...خلوت کن

 .منصرفش کنه، در را باز کرد انیبهت ک نکهیقبل از ا و

 ..نداشتم یمن منظور..عموجون-
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طرف و  کیو التماس هومن از  صالیشد؛ است یرگهام جار ونیم یقیعم لذت

وجودم طراوت نمناک  یگلدون سفال. غرق غرورم کرد  گهیتحکم بابا از سمت د

 .بارون گرفت

هومن کنار  ی، صدا رهیجا بگ لچرشیو یکردم رو یبه بابا کمک م کهیحال در

 :شد دهیگوشم زمزمه وار شن

 !طلبت یکی-

خونه  تیهم درست مثل حکا نبارینبرد و ا ییو التماس هومن راه به جا خواهش

 .ا شدمستقل گرفتنمون، راهمون جد

 ! دیبا...شد یجدا م دیبا

آه ..تنم بود نهیسفال یشبنم نشسته رو...دیدستم چک یرو یاشک قطره

 یاز تلخ ای.. میاز درد ناروا و تلخ ساعات گذشته بر مرد روبرو..اشک داشت..داشت

 َمردم؟

 :زمزمه کردم اریاخت یب

 !!به هر کس مسپار دل

 عاشق باشد گرچه

 ...ستی، فقط عشق که ن یدلدار حکم

  دیبه جز عشق با او

 عمق نگاهت باشد قیال

 ماریهم ب یکم و



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٥٩٨ 

 ....بدهد روحش را نینگاه تو تسک تا

 ...به هر کس مسپار دل

********** 

 !ازش ریفاصله بگ-

 .شد دهیچیفضا پ ونیم نیماش یکرهایاسپ ونیاز م یخشن و خش دار یصدا

 .به عقب برداشت یبا بهت قدم انیک

شدند و دو نفر مسلح به سمت ما  ادهیپ نیپوش از دو ماش فورمیونیمرد  نیچند

 .رفتند یمانیبرداشتند و چند نفر هم به سمت همون اتاقک س زیخ

و  نیماش ونیم زیخ میشدت بهت و وحشت خشکم زده بود و همونطور ن از

 .کرده بودم ریو داغون اون محله گ یخاک نیزم

مونده غروب تابستون را  یباق ییو مسلح تمام روشنا کلیه یمرد قو هیسا

 .پوشاند

 مزاحمتون شده؟-

 .کردم یمطلق نگاهش م یترس و نفهم با

 .را به داخل خم کرد سرش

که داشت به زور شما را  میدیبا شما داره؟ مزاحمتون شده؟ د یآقا نسبت نیا-

 !کرد یسوار م

 کیکه دوان دوان نزد یدر همانحال با اشاره دست به سرباز و

 )دیبگرد نویماش:(شد،گفتیم
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و  نیناله و نفر یصدا. نبود نینه انگار ؛ فقط هم یبود؟؟ ول نیا هیپس قض..آ

 .ستمیسرپا بشم و با اریاخت یو کشون کشون بردنش ، باعث شد ب لیشما ادیفر

 دش؟یشناس یم-

 .کرد یاعصاب منقبض صورتم کم نم یاز کنکاش نگاهش رو یا ذره

 ..خانوم با منه نیا-

 یکلیو ه تریقو ییدستها ونیم. بود که نگاهم را به سمتش چرخوند انیک یصدا

 .تر از خودش مهار شده بود دهیورز

 شما ساکت-

 )؟یشناسیاون زنو م:( دیدوباره پرس مرد

 .گلومو به زحمت فرو دادم آب

 خانوم لیشما-

 یکتمان م دیبا..داشت یا گهیبلند شد انگار توقع د انیکردم آه از نهاد ک حس

 کردم؟

 همکاراش؟ ایپس؟ یهست هاشیاز مشتر-

 .از دختر همراهم نبود یاثر. دیچرخ نیروژ نینگاهم به سمت ماش ناخوداگاه

 رهیفال بگ نجایاومده بود ا..نه-

 شما خفه شو-

مالحظه اونو  یمسلح ب یحرفش را تکرار کرد اما نظام گهید کباریبا خشم  انیک

 هل داد نیبه سمت ماش
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 انیهمراه ما م-

 دیدوباره رو به من چرخ و

 !شما هم -

 تقال تونستم لب باز کنم یبعد از کل باالخره

 مینکرد یچرا؟ ما که کار-

 .بهت نگاهم، به صورت انداخت عیحجم وس یبه پهنا یپوزخند

 جنس؟ ای یاریبراش دختر م-

 تیهدا نیبه بازوم خورد و به سمت ماش یضربه آروم اما محکم. شدم خشک

 .شدم

******* 

سوزن کنم، دلم را به  نینزنم، سکوت کنم ، نگاهم را به زم یحرف سم،یونن

 انیصورت ک یو از کبود نینوازش بابا خوش کنم ، رومو از نگاه آتش

و چهار ساعت گذشته را  ستیکه بتونم ب شهیباعث نم نهایکدوم از ا چیه...بدزدم

 !یخبر یو ب یی، بازجو ریپر از هراس ، تحق.فراموش کنم

 نیو زم رهیمتعفن و ت یو پر از خط و نگار بازداشتگاه، پتو اهیس یها وارهید

 !نداشت یکه تموم یو شب دراز! موکت کرده زمخت

 ؟یخور یم یزیچ-

سرم مثل چشمام . کرد یبدنم از شدت و وسعت انقباضات پر تکرار ، درد م تمام

 !نیآتش انیبه ک یدزدک یبه دوران مشغول بود تا نگاه ها شتریب
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به  ینگاه من چروک ایشده بود؟  ریتا امشب پ شبیاز د. ت بابا رو کردمسم به

 و وحشتم برداشته بود؟ ییلباس تنها یها نیاندازه چ

 نه-

 سردته؟-

که انگار  یهمونقدر طوفان...کرد  ینگام م نهیاز آ. دینگاهم به سمتش چرخ نباریا

 !لرزون منه یلبش ، کار دستها قیرنگ کبود گونه و برش کوتاه و عم

 نه-

 .دمیلرز یگرم م یتابستان ۀدر شبان. دمیلرز یم. بود دروغ

 .حوصله کتش را از تنش کند و به سمتم گرفت یب

 بپوش-

کت را به . و زخم خوردن نداشتم دنیتوان طعنه شن گهید یبحث نبود وقت یجا

 .خودم ماوا گرفتم ۀلیو تو پ دمیدوشم کش

 رفت؛یقضاوتم به سمت خودم نشونه م ریشگناهکار عبرت گرفته ، سِر شم مثل

 قهیچند دق یبرا!..کار مسخره کی یبرا..شناختم یکه نم ییبه جا..رفتمیم دینبا" 

بدتر .نه..کردم؟ یکتمان م دیبا...دینبا..شعورم کجا بود؟! دنیفال مزخرف شن

هم  نینه روژ..کردم؟ یفرار م نیمثل روژ دیبا...داد یلومون م لیشما...شدیم

به ..میشد یم ییبازجو میداشت هنوزرا خبر نکرده بود که  یاگه نرفته بود و طلوع

پدر با نفوذ و ..دمیلرز یم انیکت ک ونیبزرگ بود که االن م یلطف پدرش طلوع

و غم  ینیحجم سنگ. تونم به اون شرکت برگردم ینم گهید!..شناس داشتن نعمته
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و ! و حسرت!..نگاه من  لیدل یشرم ب..ارهیم فشار م نهیس یهنوز رو ینگاه طلوع

شب را تو  کیکه  ادیب یمحاله سراغ دختر گهیبزرگ د یوعطل!!حسرت دیشا

کم  یزودگذر مثل آدمها حیتفر یکه احمقانه برا یدختر دهیبازداشتگاه خواب

بود که مضنون به قاچاق مواد و دختر  ییشعور دنبال فال قهوه تو مکانها

 ..." وحشتناکه!!!بودند

 ؟ید داردر-

 .مخاطبش هومن بود. ختیپدر ذهنم را بهم ر یصدا

 کمی-

 دیشانس آورد-

ندارم و  یثابت کنم با اون خونه خرابه رابطه ا امیتا ب! من یشانس کجا بود عمو-

 !رسمه، تا جا داشت زدند یثبت و ب یب یو آشنا ستیدختر طعمه ن نیا

که تا بهشون  دندیدور و اطرافشون خالف د نقدریا یکنم ول ینم دییکارشونو تا-

 !ستین یدقاچاق دختر کم جرم.نندیب یثابت نشه ، همه را مجرم م

 بود یتجربه بد-

 نیگرفتن نبود اما ا شهیاره دادن و ت یجا.به من انداخت یطلبکار نگاه و

 .بود یانصاف یکرد، ب یتلنبار م فمیدوش نح یکه با نگاهش رو یگناه ینیسنگ

 دینباش ین نبود منتظر عذرخواهم ریتقص-

نگاه کرد؛ با  میتلخ بود که بابا با همون روزنه ناسور به رو یکالمم به قدر لحن

 !بهت
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 دونستم؟هان؟ یم دیاز کجا با-

مهم ...هنوز تاب و قرار نداشت انیبرگشت و به حکم مهرش سکوت کرد اما ک بابا

 ..نبود

 ..فردا شب یقرار خواستگار یزنگ زد برا یپدر طلوع روزید-

 .از من عکس العمل نشون داد عتریمن بودم اما هومن سر مخاطبش

 ؟؟!!تیوضع نیتو ا-

ممکنه منصرف  هیقض نیبعد از ا:( بدون توجه به اعتراض هومن ادامه داد بابا

 ..)یخوام بشکن ینم..یبشن، فقط خواستم احتمالش را بد

بشکنه  یگلدون سفال ؟یک ی؟ برا یچ یشکستن؟؟ برا!..شدند یمنصرف م حتما

 !یمتینه بلورم نه ق! چه هراس

االن که قرار فردا  نیتا هم:( رو به هومن ادامه داد یکرد و بعد از تامل سکوت

 )بزرگش نکن..ستیهم ن یخاص تیوضع...شب سرجاشه 

فرمون ضربه  ی، نگاهم را شکار کرد و با حرص رو نهیآ لیمستط ونیاز م دوباره

 .زد یا

گنده  ست؟؟ین یخاص تینصفه روز کتک خوردم؛ وضع هیخانوم  نیه خاطر اب-

 ش نکنم؟

 )نگه دار پسرم:( لطافت طبعش گفت تیبشم، با نها یطوفان نکهیاز ا قبل

شده؟  یزیعمو جون چ:( و نگران از حال بابا گفت دیمتعجب به کنار کش هومن

 )افتاد؟ یحالتون بد شد؟ اتفاق
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و  یکرد بشیتعق لیدل یکه ب یهمون دختر...من و ترالن...میشیم ادهیپ نجایهم-

با خودت  یو کم ریدوش بگ هی...شما برو خونه ت...یکن یقضاوتش م لیدل یب

 ...خلوت کن

 .منصرفش کنه، در را باز کرد انیبهت ک نکهیقبل از ا و

 ..نداشتم یمن منظور..عموجون-

طرف و  کیو التماس هومن از  صالیشد؛ است یرگهام جار ونیم یقیعم لذت

وجودم طراوت نمناک  یگلدون سفال. غرق غرورم کرد  گهیتحکم بابا از سمت د

 .بارون گرفت

هومن کنار  ی، صدا رهیجا بگ لچرشیو یکردم رو یبه بابا کمک م کهیحال در

 :شد دهیگوشم زمزمه وار شن

 !طلبت یکی-

خونه  تیهم درست مثل حکا نبارینبرد و ا ییو التماس هومن راه به جا خواهش

 .مستقل گرفتنمون، راهمون جدا شد

 ! دیبا...شد یجدا م دیبا

آه ..تنم بود نهیسفال یشبنم نشسته رو...دیدستم چک یرو یاشک قطره

 یاز تلخ ای.. میاز درد ناروا و تلخ ساعات گذشته بر مرد روبرو..اشک داشت..داشت

 َمردم؟

 :زمزمه کردم اریاخت یب

 !!به هر کس مسپار دل
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 عاشق باشد گرچه

 ...ستی، فقط عشق که ن یدلدار حکم

  دیبه جز عشق با او

 عمق نگاهت باشد قیال

 ماریهم ب یکم و

 ....بدهد روحش را نینگاه تو تسک تا

 ...به هر کس مسپار دل

********** 

 هومن

فردا هم ...نشد خبر بدم...من حرف بزنم دیچند لحظه هم بذار!  فیخانم س-

 ...دیخودتون هماهنگ کن امینم کینیکل

 میکاناپه تنظ یرا رو لتیرا قطع کردم واسپ یحوصله و کالفه گوش یبالفاصله ب و

 .کردم

 .کاناپه انداختم یرمق خودم را رو یو ب دمیچیحوله را محکمتر دورم پ بند

به بدنم دادم و چشمهامو  یسکش و قو. صورتم گذاشتم یرا رو خی کمپرس

 .بستم

 ...""دل به هر کس مسپار""...

اما آزار ..روح خسته بخوابه، اما نیقلب و ا نیفشردم تا بلکه ا شتریب چشمهامو

 .جمله عمو بود نیقابل هضم تر از آخر یلیساعات گذشته خ یفراموش نشدن
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 . نمناک ترالن مدام مقابل چشمم بود یآزرده عمو و چشمها نگاه

 ...""یکن یقضاوتش م لیدل یو ب یکرد بشیتعق لیدل یکه ب یهمون دختر""...

 ..قضاوتش کرده بودم؟!!..کرده بودم؟ بشیتعق لیدل یب واقعا

 .صورتم جابجا کردم یرا رو خی سهیک

!. سماجتم لیکردم، دل یفکر م زیکردم فقط به چ یم بشیکه تعق یمدت تمام

 .بودم نیریسماجت ش نیتمان اک یبرا یمصرانه هم به دنبال بهانه ا

دستم افتاد که دنبالش  ینداد، بهونه ا یتماس گرفتم و جواب کباری یوقت نکهیا و

به  ییعدم جوابگو یمنصفانه برا ریو من در عوض ، غ! تماس  کیفقط ...برم

خواست باور  یدلم م...پاسخم محاکمه ش کردم یو ب نیتماس دروغ نیچند

 !..بار تماس گرفتم و جواب نداده نیکنم که چند

 .پرت کردم و نشستم یرا به کنار خی سهیک

هم  ریبودم ، دلگ یو شاک یهمون اندازه که از دست حماقتش عصبان به

 یهایگرفت و کبود یم یرفت اگه نگاهش رنگ نگران ینم یدور یجا.بودم

 !!کردیصورتم آزرده ش م

چشمهامو بستم و . گذاشتم صورتم یخم شدم و رو خی سهیبه سمت ک دوباره

 .کردم بخوابم یسع

 !نکرد یول! کوتاه و مختصر بکنه یعذرخواه کیتونست  یم

کاناپه دراز  ینقطه اتاق پرت کردم و دوباره رو نیرا به دورتر خی سهیحرص ک با

  یساعدم را رو. دمیکش
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منحرف  یا گهیکردم با فشار دستم ذهنم را به سمت د یگذاشتم و سع چشمهام

 ۀذهنم به چهر بیعج یول. کنم

کاش قبل از . زده ترالن موقع رفتن به بازداشتگاه ، گره خورده بود وحشت

 شون کرده  ی، راه سیپل دنیرس

کالف ...گذاشتم بره یشدم و نم یکاش همون اول جاده ، جلوشون سد م... بودم

 و چند  ستیتمام ب ونیروحم م

 .بود ریو درگ چیفرار ، درپ یگذشته با تقال ساعت

 ....""دیکن بیمنو تعق یبه هر بهونه ا دیحق ندار""...

 نداشتم؟؟ یبهانه موجه اینداشتم؟؟؟  حق

 .انداخت یم نیذهنم طن یبغضدارش مدام تو یصدا

 ....""یمن هست یبا ارزش زندگ یاز آدمها یکیتو دختر ""...

که ناخواسته  یضو بغ..هم نبود و  تیکه دروغ نبود اما تمام واقع یجمله ا و

  یکه بارون ییشکست و چشمها

 !و خوشرنگ یشیم یها لهیهمون ت..شد

دختر هرمز ، اجازه  یروز، به بهانه جستجو کی میکه چشمها ییهمونها

 .کرد و محو مالحت و وقارش شد دایتماشاشون را پ

را  شمینگاه مقابلم شکسته بود؟ چند بار دلش تاب ن نیبغض و ا نیبار ا چند

 بود؟؟؟چند بار ناخواسته زخم زده بودم؟ اوردهین
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تن پوشم را بازتر کردم و  ۀحول قهیتر و کالفه تر از قبل  یعصب.نشستم  دوباره

 .دمینفس کش

 !!لعنت  د؛یمقابلم زبونه کش یطلوع نیآتش یچشمها

 دم؛یکه کنار گوش ترالن لب جنبوند و من شن یزمزمه آروم و

 ""د؟یدباهم رفته بو ارویتو و اون -""

نه بعدا !! انیک ارو؟؟دکتری:( و لب زد دیکه با شرم به دندون گز یلب و

 )نگفت بهتون؟ نیروژ...اومد

، منصف  یخبر یترس و ب طیتو اون شرا یآخ لعنت به من که حت!! به من لعنت

 !! نیمودب و مت! میبود و رح

 !!به اسم منحوسم یداشت حت وفا

 یباد با تمام شدت تو. ستادمیا لتیحوله را از تن کندم و مقابل اسپ. شدم بلند

 .کردم یم یاما به شدت احساس داغ. نشست یم م نهیصورت و س

 ..""م ندهیخانوم از کارکنان خوش سابقه شرکتم هستند و البته همسر آ نیا-""

هاش درجه  تیبار مسئول ریکه شونه هاش ز زیپشت م ۀدیافسر اتو کش مقابل

باال بود و به  یهر دو به قدر ۀهم سوختم؛ درج دیشا!!زدم  خیکرد،  یم ینیسنگ

  دم؛یشد که تفاوتش را نفهم یبر تنم جار یناگهان یقدر

 یکردم وقت یم یباز رتیغ شینما ایحرف بودم  نیطلبکار هم نده؟؟یآ همسر

 ترالن با بهت و شرم سکوت کرد 
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آهو  یشکارچ ایبودم  دهید ریبودم که د یداغدار بر باد رفته ا!! نزد؟؟ یحرف و

 به خطا  رمیبودم که ت یا دهیرم

 بود؟؟ نشسته

به سمت اتاقم رفتم و شلوار محبوبم را به تن . فاصله گرفتم لتیمقابل اسپ از

 .کاناپه فرود اومدم یرو انیتنه عر میو با همون ن دمیکش

 .کردم ادیرا تا انتها ز لتیدرجه اسپ موتیبا ر تنگ بود که یبه قدر نفسم

 ..""طلبت یکی-""

تمام  ایکردم؟؟  یکه داشت و من انکار م ییهایتمام خوب ؟؟؟یچ طلب

و  ستادیا یهام م یتلخ البیکوه مقابل س یوجودش که با سرسخت یظرافتها

 طلب من؟ ایکرد؟؟ طلب اون  یسکوت م

 !!به ذات نامردم تف

و صادق  نیبودم؛ از طرف منصف تر یمنتظر عذرخواه!! مرامم یبه مراِم ب تف

 !پووف!بودم دهیکه تو تمام عمرم د یدختر نیتر

پس چرا غرق سراب داشتنش کور ...نداشت؛ هیبه توج یازیشفاف بود که ن نقدریا

 بودم که  دهیشده بودم؟چرا نفهم

! و دروغ باز کردهفال  راههی، راهش را به ب ییتنها امیالت یوجود زالل، در پ نیا

  نیهم! دمیکوب...دمیفقط کوب

گرفته بودم؟  ادیمثل پدرم و پدرش  ییکه در محضر مردها یتموم مردونگ بود

 و به  اوردمیدر م یمردونگ یادا
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و غرور به تن کرده بودم و با کاله  یتلخ ی، َابا انگرمیطغ ۀدل از دست رفت بهونه

  نیتر نیکج قضاوتم ، دلنش

 !به من یبودم؟ وا دهیمجازات کش غهیم را به ت یزندگ یملود

 یو گذشتنها ، به ذهنم برا دنهایشب گذشته و دردمند از ند یخواب یاز ب خسته

  نیکه در اخر یشعر یاداوری

 شهیکه تمام محاسباِت از ر یهمون تلنگر...اوردمیکرد، فشار م یزمزمه م لحظه

 همون ...ختیغلطم را بهم ر

 !دمیاما شن دمیشن یم دیکه نبا یا زمزمه

 ماریهم ب یو کم..... 

 ....بدهد روحش را نینگاه تو تسک تا

 ....به هر کس مسپار دل

****** 

 ترالن

روحم به  یایمشغول بود و در یبه شدت خسته بودم اما ذهنم به قدر نکهیا با

 .فتادیهم نم یپلکهام رو یپر تالطم بود که لحظه ا یاندازه ا

 ؟یداریهنوز ب-

 )یدیتو چرا هنوز نخواب:( از سقف اتاقمون چشم بردارم آهسته گفتم نکهیا بدون

. تختش حس کردم یخواب ِ کم جون اتاق روشن شد و حرکتش را رو چراغ

 .بود دهیانگار نشسته بود و مطابق عادتش زانوهاشو به آغوش کش
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 م؟یبا هم حرف بزن یخوا یهنوزم نم-

 میتون یپس نم! هیجنس دفاع تو از یو حرفها حتهیمن از جنس نص یحرفها-

 !یراه نبود ینجایاالن ا یبود دهیکه اگه تا حاال فهم میهمو بفهم یحرفها

راهم مگه؟ خب  یکجا:( گفت یصداش گرفته تر شد و با اعتراض خفه ا رنگ

مو  هیروح...حرفم را بفهم..که شده مثل من فکر کن کبارمی!حرفاتو عوض کن 

 ینم..کنم یتونم مرتاض وار زندگ یمن نم..ترالن ستمیمن مثل تو ن! درک کن

 ...)تونم 

 !هاش هیخودش ، حرفهاش و کنا..شده بود بزرگ

بزرگ شده بود که  نقدریا یبودم؟ ک دهیازم فاصله گرفته بود که نفهم نقدریا یک

 برد؟ یم رمیو تحق سهیمقا غیت ریز

تو اجابت خواسته تو ...بدم که دادم یقرار شد کنکورم را به خوب نیبب..تونم ینم-

خوام از  یم...کنم یراحت جوون الیدوست دارم با خ گهیحاال د...نکردم یکوتاه

 سخته درکش؟...کنم یخوام زندگ یبابا م...استفاده کنم میزندگ یلحظه ها نیا

حاال؛ حاال واقعا  یمالحظه با من حرف نزده بود ول یو ب دیق یب نطوریا چوقتیه

 ! بود بزرگ شده

اما ...شد یط تیبه هدفت که شکر خدا با موفق دنیرس یپل بود برا هیکنکور -

و به  یریشل بگ تیزندگ هیکه با موفق شدنت ، تو بق ستیفقط کنکور ن یزندگ

 !یداغونش کن یاسم خوش
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 بایز یچشمها دنیبه د یلیهنوز هم م. تختش بلند شد و کنارم نشست یرو از

 .اما جسورش نداشتم

که انگار  یرفتار کرد یجور هیچرا تمام مدت  ستین یاگه کنکور، همه زندگ-

 هان؟..جم بخورم یمنه، نگذاشت یتمام زندگ

بودم که  چارهیچه ب! پروسواس من یدلش پر بود از مادرانه ها. ناچار نشستم به

 !شدم یم خیهم توب میها یتمام دلواپس یبرا

 !توکا-

از محبتش، اما به کدوم عادت امروزش،  یذره ا یبرا دیناخواسته پر کش دلم

 )هوم؟:( طلبکارانه گفت یما بر باد رفته بود، که تنها با اخم یکیتمام نزد

گرده قبول،  یبرنم گهیاگه بره د یجوون نیو ا یقبول، جوون ییبایز یلیتو خ-

خواد قبول، به خاطر پشت سر گذاستن کنکور از  یدلت ارتباط با جنس مخالف م

 ...اما! قبول نمیا یکه همسن و سالهات کردند، گذشت ییطنتهایش تمام

حالت  نیمتریروحم، با مال یدستم گرفتم و با وجود تمام آشفتگ یتو دستهاشو

زودگذر  یکه پا رو لذتها یبود یبه چشم من تودختر عاقل:(ممکن ادامه دادم

امثال ما دم  ینبود اما برا زیکنکور همه چ ،یتو بساز ندهیتا آ یگذاشت تیزندگ

بوته  نیاز ا ندممنونم اگه سربل...بود تیموفق یپل عبور نیدست تر

منو در  یو باورها یمن در عذاب یازدست وسواسها نکهیبا ا...اما...ممنونم..یگذشت

تونم به حق خواهر بودنم  یبگم هنوزم م دیبا ،یدون یحد عقل و فهم خودت نم
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تر کمکت کنم اما به حکم بزرگ درست  یرهایمس ایدرست  ری، تو انتخاب مس

 .تونم به حرکتت جهت بدم یتونم مجبورت کنم فقط م یشدنت نم

به انتخاب  یهمگ رندیگ یکه اطرافت قرار م ییت و آدمها ندهیشغل آ...دانشگاه

که  ییها طنتیخواد مثل گذشته با تمام ش یدلم م..خودت خواهد بود قهیو سل

تو به دروغ ...اما تو ..اطرافت باشند نهایخواد بهتر یدلم م. یعاقالنه رفتار کن یدار

 ...)تو یورزش صبحگاه...یداد بیهمه را فر

در کار نبود  یدروغ:(گفت ظیو با غ دیحرفم پر ونیم یقابل انتظار ریاخم غ با

 نکهیا...دمید یپور را هم م عیشف یآقا یکنم که گاه یاما انکار نم..ورزش بود...

 )ستینه هم نعاقال ریغ...ستیگناه ن

 .هم فشار دادم و دوباره باز کردم یرو چشمهامو

 که؟ یکن یانکار نم! و چند ساله یمرد س هیدست تو دست -

 یترالن تو خواهر بزرگ من:( و با جسارت گفت دیکش یقیعم نفس

تو  دیبه صالحد یهر کار یبرا دیبا یواجب قبول، اما تا ک شهیاحترامت هم..قبول

 )رفتار کنم؟

 .داد یفرمان م یبه صدا افتاده بود اما هنوز هم به صبور مغزم

 ...منم مثل همه پر از اشتباهم ،یمن رفتار کن دیکه به صالحد ستیقرار نبوده و ن-

 فهم زیقربون آدم چ! یگفت یآ-

غلطه  یظاهرشون هم به طور شفاف یرفتارها حت یبعض یول...زمیعز..توکا-

 ...یفهمتا ب یعالمه دهر باش ستین اجیاحت..
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 ؟یریگ یدستشو نم یباش یکیروز عاشق  هیتو اگه -

دراز . رهیم یاهیحالم دگرگون شد که حس کردم چشمام داره س یقدر به

 .به خودم فرصت دادم یو لحظات دمیکش

 ؟یدیخواب-

 نه-

 گلم؟ یآبج یخوب-

از  نتریسنگ.بلند شدم. کرده بود چمیسوال پ یصورتم خم شده بود و با نگران یرو

 .کرد یام م یکه حنجره مو در برگرفته بود و همراه یدفعه قبل ؛ با درد

 ؟یتو عاشق اون مرد شد-

 که یسادگ نینه به هم-

چند سال از منم  یکه حت یشد یتوکا به من واضح جواب بده، تو عاشق مرد-

 ؟!بزرگتره

 ادیسن و سالش بهش نم یول-

 ؟یدلباخته ش شد نطوریکه ا یدون یراجع بهش م یزیتو اصال چ..اووه-

تو شرکت نفت ...هیمیش یمهندس سانسیفوق ل...اطرافه نیخونه شون هم...آره-

 ...کنه یم یبا مادرش زندگ...کنه یکار م

 سن و سال ازدواج نکرده؟ نیمرد به ا یعنیتوکا -

 !اما در شرف طالقه....چرا...خب-
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زن  هی یرو زندگ احمق یتو یعنی:( دمیغر ظیکاسه صبرم شکست و با غ ناخواسته

که  یاحمق شد نقدریا یتو ک!! خاک تو سر نفهمت توکا یعنی!! ؟یآوار شد گهید

 !)دمیمن نفهم

 .مهابا ازم فاصله گرفت و به سمت در اتاق رفت و در را کامل بست یب

 ها شهیم داریچته تو؟ بابا ب..سیه-

 .سمتش هجوم بردم و مقابلش قد علم کردم به

 ؟یکن یم یچه غلط یتو معلوم هست دار-

 .سپر کرد نهیبه تن کرد و س شویدفاع گارد

خسته شدم ..کنم یخوام عاشق باشم و زندگ یم..رمیخوام دل بدم و دل بگ یم-

 یم...شده یرنگ میبهم گفته عاشقمه زندگ یاز وقت....دیسف اهیس یزندگ نیاز ا

!! بهتر نیاز ا یچ...اونم قصدش ازدواجه...نیداشته باشم هم یرنگ یخوام زندگ

 نخواستم که تا آخر باهاش دوست بمونم

 .اوردیم فشار م نهیکم حجم س وارهیاز شدت بهت و خشم به د نفسم

دلستر هم  هیکه با  ی، دل از کف بد یدنیاگه قرار باشه با هر عاشقت هستم شن-

 !دختر احمق یشیمست م

با  یگم که حت ینوبتت که شد بهت م یبذار خودت عشقو تجربه کن...چرا که نه-

مرد محکم و  هیمن به داشتن  ستمیمن مثل تو ن...مست شد شهیآبم م وانیل هی

 ؟یفهم یدارم م ازین یقو
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 یمشهود شده بود که هر آن م یم به قدر نهیقفسه س نییباال و پا حرکت

 .از شدت تالطم ، منفجر شم دمیترس

به  رهیت بگ ییدستشو ابونیاگه وسط خ ؟یکن یم هیکلمه توج نیبا هم از؟ین-

 تیموقغ یگرد یم ای یکن یبه اجابت مزاج، همون وسط کارتو م ازیخاطر ن

 ؟یکن یم دایمناسبش را پ

کنکور ارشد  یطرف رتبه تک رقم..کردم دایمناسب پ تیموقع هیمنم گشتم -

خوب  یخونه زندگ..داره یخارج یتو ژورنالها یچند ده تا مقاله رسم...بوده

 !یمدل باال و ساعت چند صد تومن نیماش...داره

 ...بفهم نویاز تو بزرگتره ا یمرد زنداره که حداقل ده پونزده سال هیتوکا اون -

اون از هومن ..یمن مشکل دار یبا سن خواستگارا نقدریفهمم تو چرا ا یمن نم-

هم  یآدم حساب... ادیکه م ادیخوشم ب دیبابا من با!..اریاز ماز نمیا یکه ردش کرد

روزا که  نیهم..ازدواج کنه گهید دیخورده نبا شیتو زندگ یشکست هیحاال ...هست

 ..میخواستگار ادیم رهیطالق بگ

 ...مبهوت چند کلمه اولش بودم هنوز

 من هومنو رد کردم؟-

کردن شد  یخواستگار الیخ یکه ب یواسه مامانش سوسه اومد نقدریا گهیآره د-

 کرده بود تا حاال یو گرنه حتما خواستگار

 شو گرفتم و با تمام قدرتم فشار دادم بازو

 !نیمن هومنو رد کردم؟من سوسه اومدم؟منو بب-
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اون همون ..کردم  یکرد من که قبول نم یم یرسم یبابا اگه هومنم خواستگار-

 !مال خودت

تونستم به صورتش  یکه م یا یلیس نیو محکمتر ارمینتونستم طاقت ب گهید

 .ه ش فرود آوردمگون یبزنم رو

 .بهم زل زد شدیکه کم کم نمناک م ییجسور نااشنا یو مبهوت با چشمها مات

 بود؟ یواسه چ نیا-

 !بچه گونه ت یواسه حماقتت واسه فکرها-

آدم  یخواهر کوچکترت خواستگارها ینیب یکه م یسوز یم یدار دمیشا-

 واسه اون بود نه؟ دیشا ،یداره و تو ندار یحساب

 یلیخ یتوکا نیو از ا یشرم یجسارت، وقاحت ، ب نهمهیاز ا..لکنت افتاده بودم به

 .بیدور و غر یلیخ

من که اگه الزم ..من..؟یحرف بزن نطوریبا من ا.. یتون یچطور م..تو...تو...توکا-

 هان؟...کنمیقمار م...به پات  مویزندگ..میزندگ..باشه تمام 

 .در تالطم بود یش هنوز به تلخاما زبون دیچک یگونه هاش م یرو اشکهاش

 یتا ک..خودت یبرو دنبال زندگ!! کردنت یبه خاطر من زندگ نیدست بردار از ا-

برو بذار  ؟یمامانمو پر کن یجا یخوا یم یتا ک ؟یبه من بکن نکن بگ یخوا یم

 ینم..اما نه مثل تو..کنم ترالن یخوام زندگ یم...رونیب امیتو ب نید ریمنم از ز

من ..دارم ازیمرد ن هیبه داشتن  من... تو ِیخال یخوام هر روزم بشه مثل روزها
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 یم صیازدواج کنم هم خودم تشخ یبا ک نکهیا...ستمیمقدس ن میمرتاض و مر

 والسالم...دم

 . به سمت تختش رفت و

بدچهره  شیحسن ختام نما یجمله مو برا نیتوانم را جمع کردم و آخر تمام

 .امشبمون ارائه کردم

 !آب یپات سرابه؛ نه حت ریز یول...کنم یباشه رهات م -

 یخواستم؛ حت یهوا م..هوا...تنگ شده بود میمسدود گلو یبه اندازه فضا نفسم

 !شب تابستانه مهیگرم ن یهوا

 یهدف، چادر مشک یرفتم و ب رونیاز اتاق ب ژنیاکس یذره ا دنیبلع یبرا

 .شدم ریو از راه پله ها سراز رونیکنار در را برداشتم و زدم ب زونیآو

بهم ...بزرگ یبازداشتگاه و وساطت طلوع....خواستگار نداشته...هومن...سوسه."..

و  یسرزندگ...مییدوران دانشجو...یقرار خواستگار یخوردن احتمال

از  ختنیگر یبرا..توکا ندهیروشن کردن آ یبرا میتمام تقال....حامد...ییتنها

توکا و مرد زندار ...رهاشیو تمام تحق انیفرح ک....به اسم حامد یهم خون یکیتار

بازداشتگاه  یکیترس تار...روز و شبم دهیو منطق کالف بهم تن یمیش....بکاریفر

 ..."سوسه...یمقابل افسر کالنتر ینگاه متاسف طلوع...نگاه تلخ و طلبکار هومن...

طلوع  یبرا یلیهم در آغوش ماه ، م دیرشکه خو یگذاشت و گذشت وقت دیبا

 !ندارد

 باشد یسوز بهار نیآخر ا کاش
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 ...باشد یدر بغلت راه فرار کاش

 !!!!ترالن؟؟-

 .بود ستادهیراه پله ا ونیم ش،یآشنا ۀاستقبال شبگرد خواب زد به

 نیهم ونیتازه من ، م یهوا...کرد یآسانسور هم خفه ام م یها وارهید یحت

 .سرنوشتم راه باز کرده بود ونیبود که م ییو پاگرد راه پله ها چیپ

 تو حالت خوبه؟ -

از فشار  یمتعجبش جا نخوردم؛ از ترس خفته کالمش جا نخوردم؛ حت یصدا از

 .داد یبازوهام نشسته بود و تکونم م یانگشتهاش که رو

و از مغز شبانه  یعقل یاز ب!! شگفت زده بودم انگرمیاراده و دل عص یقدم ب از

 !خاموشم

 ترالن؟-

 !یاسم لعنت نیخوش آهنگ بود ا چه

 نمیبب ایب...تو ایب...نجایا! موقع شب نیتو؟ا یعمو حالش خوبه؟ خوب-

 !و آروم ریسر به ز! بیغر..نشستم

 ترالن با توام..نیمنو بب-

 نی، به زم انشیتنه عر میاز شرم ن اریبودم اما نگاهم آگاهانه و هوش گم

 .بود دهیچسب

 !ساعت دوازدهه..موقع شب نیا اده؟یپ نجا؟یتا ا یتنها اومد-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٦٢٠ 

 هوش،یناخواسته و ب...دنیشن یبرا یگفتن داشتم نه گوش یبرا یحرف نه

 ییکرده بودم و با همون دمپا یرا ط دیطلب یکه دلم م یقرار نیکترینزد

 هیهمسا یکوچه ها ونیرا م دمیترد یسرم، قدِم ب یرو ۀریو چادر ت یالانگشت

بسته  لیساعتم بود، دخ نیا مِت یکه سرابش هم غن ییداده بودم و به ماوا ُسر

 .بودم

 بینشست و عج یصورتم م یداغش رو یزانو مقابلم نشسته بود و نفسها دو

 .دیلرز یگرم وجودش دلم م یهوا ونیبود که م

 تو دختر؟ یخوب..نیمنو بب-

 )خوبم:( لب زدم آروم

 .دیکش یاز سر آسودگ ینفس

 عمو هم خوبه؟ توکا؟-

 همه خوبن-

 !از من ریخوبند غ همه

 ؟یینجایدونه ا یم یکس-

 !دونه یترالن هم نم-

 یحال تر و خسته تر از اون یکه دادم خودم هم شگفت زده شدم اما ب یجواب از

 .کنم رشیبودم که تفس

 یحت! نیهم..کنه یبود که دلم را همراه ینگاه یساعتم ، جستجو نیا ۀفلسف

 . دمیطلب یاز ترالن فرار کرده بودم و ماوا م! خبر از ترالن یب
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 .شد  بلند

 ارمیآب ب وانیل هیبذار برات -

 خورم ینم-

 ؟یکن یچرا منو نگاه نم-

 ستیلباس تنتون ن-

ش زد ،  یشونیرا که به پ یآهسته ا ۀضرب یصدا. تر از من بود هوشیب انگار

 .دمیشن

 امیاالن م-

 ییهمونجا...بودم نجایا...به اطرافم نگاه کردم یالیخ یرا باال گرفتم و با ب سرم

که با کشمکش و  ییهمونجا..بودم  نجایکرد؛ ا یگفت و عقلم عتاب م یکه دلم م

 یکه نفس م ییهمون هوا ونیم..بودم  نجایا...بگو مگو ترکش کرده بودم

اتاقم  ۀگرفت یبا هوا لیکه دو سه تا کوچه طو ییبودم همونجا نجایا...دیکش

 دنشیو روشنا، ماه ها بود از د یداریکه تو ب ییبودم همونجا نجایا...فاصله داشت

 !بودم یم دیکه نبا ییبودم ؛ همونجا نجایا..کردم یامساک م

 .دمیاز جا پر اریتازه هوش ۀخواب زد مثل

 ؟یخوب-

 د؟یپرس یسوالو م نیبار چندم بود که ا نیا

 رمیمن م-
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عطرکهنه شده  یبو. به تن کرده بود یشرت شل و ول و آزاد یت..سمتم اومد به

 .دیلباسش ، زودتر از خودش به من رس

 ..نیکم بش کیفقط ..باشه-

 نه-

 .کنه تمیبه سمت بازوم رفت تا به سمت کاناپه هدا دستش

 برم دیبا-

 بود که با وحشت خودمو برانداز کردم؛ چه ادیدستش ز یگرما یاندازه ا به

 حجاب ، گر گرفت؟ یتنم بود که پوستم ب یلباس

 بارم شده حرف گوش کن هی ایب-

 !میروزها و شبها نیمثل هم رهیت!  رهیبنفش ت کدستیدار و شلوار  نیآست بلوز

 .نشستم

 ارمیبرات آب خنک ب رمیم-

 خورم ینم-

 !تو نخور ارمیباشه واسه خودم م-

 .شدم بلند

موقع شب  نیسر و شکل ا نیباشه؟ با ا..رسونمت یمن بذار خودم م زِ یعز! ترالن-

کس مزاحمت هم نشه ،  چی،ه ادیسرت ن ییبال چیه یباش ابونیتو کوچه خ

 !باز نشه یکه دوباره پات به کالنتر یخوش شانس باش

 .سمت در رفتم به
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 کشیکه از حضور نزد یحرارت ایداغ بود . کرد و به سرعت به سمتم اومد یپوف

 ؟!م بود ییتنها ۀم شبانگرفتم همون توه یم

 میباشه بر-

 حالتون خوبه؟-

 .زد یپوزخند

 خانوم؟ یتو خوب!!..گه؟یم یچ گیبه د نیب گوید-

 هوشیب دمیشا ای اریانگار خواب بودم اما هوش...دقت صورتش را کنکاش کردم با

 !داریاما ب

 .سرخ و گونه هاش تبدار بود نگاهش

 د؟یتب دار-

 !یمتعجب اما راض...زد لبخند

 ...بودم دهیکولر دراز کش یجلو یاز حموم دراومدم ، لخت و پت...احتماال-

بخشش و  تیصورتش ، لبخند رضا یکبود...شد یم اریهوش شتریو ب شتریب ذهنم

 !که امشب تلخ نبود، سرزنشگر نبود یلحن

 ؟ یسرحال بش میبزن یدور هی نیبا ماش میبر-

 دکتر؟ میبر-

 تب من؟ ایتو  یواسه منگ-

 ! تب شما-
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به  رهیز..میکه ما خودمون دکتر میشبگردمون عرض کن ۀبه خانووم خوشگل-

 میبر یکرمون نم

 ! مست نشو احمق ساده..برو: اما دست و پا شکسته فرمان داد!! سر شد مغزم

 ... گهیبرم د دیبا-

 .زد و در را باز کرد و همراهم خارج شد یلبخند

******* 

 هومن

 خونه مون دیمنو برسون شهیم-

 .نمیخسته شو بب ۀتونستم چهر ینگاه نکرده هم م. زدم  استارت

  میبر...باشه-

 ...موقع مزا نیا دیببخش...ممنون-

 !چسبه ها یبعد ِ زندان م.. ؟یدوست دار یسنت یبستن-

 .کردم و لبخند خسته شو شکار کردم نگاهش

 پس قبوله؟-

 یبرا...نه:( کرد و همزمان گفت میتنظ یا گهیکولر مقابلش را به سمت د چهیدر

 ..)ستیشما خوب ن

 .زدم یبخش نانیپدال فشار دادم و لبخند اطم یرو شتریب پامو

 یخودم م..نییتبم اومده پا!قبل ۀقیبهتر از چند دق یلیخ یعنی...من خوب خوبم-

 فهمم
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 شهینگران م ستمیبشه ، بفهمه ن داریب دیبابا شا-

 نکهیمگه ا...خوابه  یکله م هیاذان صبح شناسم تا  یعمو هرمزو من بهتر م-

 حالشون که خوب بود؟...نکرده خوب نباشه یحالش خدا

 ظاهرا-

 .میدبش مخصوص نوش جان کن یبستن هیبذار  اریپس بهونه ن-

 ؟ییدمپا نیچادر و ا نیبا ا..سر و وضع؟؟ نیبا ا-

 ..نداره که یاشکال! گهید پهیت هیتازه خودش ...خب نیتو ماش نیتو بش-

 .جابجا کرد نییکولر مقابل من را به سمت پا چهیدر نباریتکون داد و ا یسر

 ...بهتون نخوره بهتره میمستق-

نخورده ؛ طعم  یحرف ساده ، بستن نیچقدر محتاج توجه بودم که با هم مگه

 !و خنکش تمام وجودم را صفا داد نیریش

بود که بارها  شییو تنها یپوچ یامشب از اون شبها. بهش انداختم ینگاه مین

 یدل همراه و دو تا گوش شنوا نم کیاز  ریغ ینیتسک چیتجربه کرده بودم و ه

 .بارش را کم کنه ینیتونست سنگ

و تنهاتر  مونیقرار از خونه من سردراورده و پش یکه ناخواسته و ب دمیفهمیم

 .قصد فرار داره

 یم...کنه یم ریمس نییمواقع فقط ناخوداگاهته که تع نیکه تو ا دمیفهم یم

، چون بارها تجربه کرده بودم و ناخواسته و خسته خودم را پشت در  دمیفهم

 ...بودم دهیخونه شون د
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خواست  یبا تمام اشتباهاتم هنوز دلش م یعنیبود ، کنارم بود  نجایا نکهیهم

گذر شبونه ش ،  نیبود که با ا یحس نیتر بیرق یب نیمورد اعتمادش باشم و ا

 ...کرده بود بمینص

 گفت؟ یم یچ رهیحاال فالگ-

 .سوالم جا خورد از

 چرت و پرت-

 بود مثال؟ یچ نمیهمونا رو بگو بب-

بختم ...رمیم یو نم رمیمرگ م یکه تا پا رمیگ یمرض سخت م هی...یچیه-

 گهیحرفا د نیاز ا...روشنه 

 خدا نکنه -

 !!خدا نکنه بختم روشن باشه؟-

 گم یاولو م کهینه بابا همون ت-

 ..آهان-

 :تامل از دهنم در رفت یب

 نگفت؟ یزیچ یراجع به تو و طلوع-

 هیفقط  یطلوع:( شدم و خواستم رفع و رجوعش کنم که گفت مونیپش بالفاصله

 )بود دمیشا ای...خواستگاره

زدم تا بدون مجال عرض اندام به  بیبه خودم نه...متاثرم کرد نشیغمگ یصدا

 نسبت به ندمیحس ناخوشا
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 .غم آشکار دلش باشم نیبار همدم و مونس ا نیاول ی، برا یطلوع

 بود؟ یگ یچرا م-

غلط، اما کاش  ایدرست بود  نیدونم کار روژ ینم:( مکث گفت یلحظه ا بدون

 ...)کرد یرا به اونجا باز نم یطلوع یپا

. قراره یحرف زدن ب یگفتند که برا یتمام خطوط صورتش م..ساکت شد  دوباره

 . ساکت موندم و منتظر 

غرق لذت شدم اما اگه  یطلوع یگم از خواستگار ینم:(..گرفت و ادامه داد ینفس

 فتادهین یوانمود کنم که اتفاق مهم دیبا یدونم چه جور یپاپس بکشه نم

 )شمیداغون م!..

 .م کنده شد و ُسر خورد نهیتاب آب ، از قفسه س یب یمثل ماه دلم

از غرورش بود  انتیص رنگ و لعاب روزگارم ، چه صادقانه دل نگرون یب دخترک

 !کرد یم انیحسش را ب نیو پنهون تر نیتر قیو چه ساده عم

تونست  یم...باشه یپناه عاطف هیتونست  یمن ، م یروزها نیواسه ا یطلوع-

 !دور و برم یها یباشه واسه همه تلخ ینیریدغدغه ش

 .ساکت بمونم  نیاز ا شتریب نتونستم

 !ماهر کار بلد یشکارچ هیجز  ست،ین یچیه یطلوع-

 !یقیزد، تلخ و حق لبخند

 بود یم یاگه کاربلد بود که به فکر شکار بهتر-

 !!)از تو بهتر یک:( درنگ گفتم یب
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 )شد؟ یچ:( با بهت نگاهم کرد که متعجب از عکس العملش گفتم چنان

 یاز من ساده تر و تنهاتر کجا م...آره:(تکون داد و با پوزخند گفت نیبه طرف یسر

 )کنه دایتونست پ

 نبود نایاما من منظورم اصال ا یتنها باش دمیشا ،یتو ساده هست-

 ...برم شرکت یدونم از فردا چه جور ینم-

 .حرف بزنم میکردم مال یکردم اما سع یپوف کالفه

اگه ! ش را نشون بده یبذار خود واقع...بذار قضاوت کنه ؟یاز قضاوتش نگران-

 شیبهتره بشناس یبهش فکر کن یعمر زندگ هی یقراره برا

درنگ  یب...کرد سینداشتم اما ناگهان قطرات درشت اشک صورتش را خ انتظار

 . کنار دمیکش

اون ستاره  ونیغم لونه کرده م نیا!! دختر نبود نیتنها درد ا یطلوع ،یطلوع

 !نبود یفال و شرکت و طلوع یرنگ، تنها برا یشیبراق م یها

 . دمیبه سمتش چرخ کامال

بشه که دستش را  ادهیپ نی، معذب شد و خواست از ماش ممینگاه مستق از

 .را زدم یخوندم و به سرعت قفل مرکز

دلم . پناه را دوست داشتم ینگاه ب نیچقدر برق ا. قرار و معترض نگاهم کرد یب

 یبهم م ینیحس دلنش نیریتجربه ش نینگاه ماوا باشم و ا نیا یخواست برا یم

 .داد

 ...ستیحالم خوب ن...دیببخش-
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 .نمیب یدارم م-

 .ش را گرفت ینیو با عجله ب دیکش رونیب یداشبورد دستمال یرو از

 ...خونه دیمنو برسون شهیم...-

قضاوتت کنم با  یذره ا نکهیمطمئن باش بدون ا:( توجه به درخواستش گفتم یب

 ...)کنم یدل و جون به تمام حرفات گوش م

که دل  یهرچ...حرف بزن:( گفتم یکتریبه سمتش خم شدم و از فاصله نزد یکم

 ...)کرده یطوفان نطوریمهربونتو ا

صورتش . گرفت  یم یشتریش شدت ب هیچرا ، اما با هر کالم من ،گر دمینفهم

که باال و  ییصدا با شونه ها یپنهون کرد و ب یمشت دستمال کاغذ کی ونیرا م

 .ختیشد ، اشک ر یم نییپا

لخت و خوشرنگش تمام و  یموها..سرش سر خورد ینافرمونش از رو چادر

لرزونش هم قرارگاه  یشونه هاش افتاد اما شونه ها یچادر رو.شد انیکمال ع

 .شد انیچادر نما ونیاز م فشینبودند و بدن لرزون و ظر یخوب

به تماشا نشسته باشه و  یمبادا چشم نامحرم. افتاد رونینگاهم به ب اریاخت یب

 .سرش انداختم یهمزمان دست دراز کردم و چادر را رو

صحنه مچاله شده بود  نیا دنیدلم چنان از د.نکرد و غرق ماتمش هق زد یتوجه

 .بودم یفور ینیقرار ، به دنبال راه تسک یکه ب

مطابق انتظارم . دمیرا دور شونه هاش انداختم و به سمت خودم کش دستم

 . نشست رهنمیپ یشد و صورتش رو میمقاومت کرد اما سرانجام تسل
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چشمه درِد فوران کرده ، آروم  نیو بگذارم ا نمیستم تا ابد ساکت بشتون یم

 .رسوند یپناه و معصومش طاقتم را به انتها م یب یاون چشمها ادیاما  رهیبگ

 یترالن...ترالن خانوم...ترالن-

اسم  نیا:( دینال یخفه ا یحصار شده اش، با صدا یوجب کی یهمون فضا از

 )دیدا نکنص!..صدا نکن ینجوریرا ا یلعنت

 .م جدا کنه نهیدستم را کم کردم تا سرش را از س فشار

 .از نگاهم ، صورت غرق اشکش را تند تند پاک کرد  زونیگرفت و گر فاصله

 صدا کنم پس؟ یچه جور! یخوشگل نیاسم به ا-

 ییلبها ۀکه هنوز آبستن بغض بود و کنار ینگاهم کرد و با چونه ا یحالت خاص با

 یشناختمتون م یاگه نم..اگه:( ، گفت شدیم لیمتما نییبه سمت پا یکه گاه

اغفال ..اغفال ..دختر مردمو . دیخوا یم...مدل حرف زدنتون..مدل نیگفتم با ا

 ..)دیکن

از کناره چشمهاش سر خورد و قبل  یگریتمام مقاومتش قطره درشت اشک د با

 .پاک کردنش اقدام کنه با انگشتم بر داشتم یخودش برا نکهیاز ا

 !!رهیگ یهم م یه آبغوره اچ-

 .دیکش رونیجعبه ب ونیاز م یا گهید دستمال

 !تورو اغفال کنم ادیاتفاقا بدم نم-

 .شد یتعجب کرد اما بالفاصله نگاهش معمول اول

 اد؟یازم بر نم یکن یفکر م-
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اکتشاف تِه  یبغض چونه ش در پ. یشتریبا دقت ب نباریا. نگاهم کرد دوباره

 .شدیبودارم ، کمتر و کمتر م یحرفها

قربون  یبدم و کل یبهش بستن برمیدختر خوشگل را م هیشب دارم  کی -دوازده-

همون  گنیم نیبه ا... ارمیاز عزا در ب یدل هیصدقه ش برم که بتونم آخرش 

 گن؟ ینم گه،یاغفال د

 دیبعد چونه ش لرز یشد و لخظه ا یدرنگ عاد یگرد شد اما باز هم ، ب نگاهش

 .قطرات اشک راه گرفتندو 

 نمیبب...شده؟حرف بزن یچ..من زیعز!! دختر..ترالن:( دمینال چارهیو ب مستاصل

 )نیمنو بب..با تواما یترالن..ترالن..داغونت کرده؟ نقدریا یچ

 گهید شهیم:( گفت یهیتوج یب ظیخودش را جمع و جور کرد و با غ عتریسر نباریا

 )د؟یمنو ترالن صدا نکن

 .جبهه گرفتن ، خنده م گرفت یجا به

، صدات کنم  یکن یصدا م انیمنم مثل تو که منو ک یدوست دار...چرا اونوقت؟-

 ؟یتهام

 .دیچادرش را جلوتر کش ،ییفرار از پاسخگو یبرا

 یایمالحظه تمام خطوط و زوا یو ب میمستق. به سمتش خم شدم دوباره

 .و موشکافانه ام بردم زینگاه ت غیت ریصورتش را ز

 .راه فرار افتاد یبه تقال دوباره

 متنفرم یسنت یمن از بستن-
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منو جمع ببندند  یصدام کنند و ه انیدوستام ک نکهیمنم از ا:( گفتم یمعطل یب

 !)منفصل و متصل تنگ فعالشون بذارند ، متنفرم ریو ضم

 ینیسنگ ریبعد ز یانداخت و لحظه ا ریو سرش را به ز اوردیم را ن رهینگاه خ تاب

عادت :(..نشسته بود ، سر بلند کرد و گفت شیهمون نگاه که با لذت به تماشا

 )صداتون کنم ینجوریکردم ا

 )یکن یاالن عادتت را ترک م نیاز هم:( تند گفتم یو کم تیجد با

 .نزد یحرف

 ؟یپک که دوست دار سیآ-

 .نگاهم کرد مستاصل

 ... هیکارش عال..شهیاز رفقام تجر یکیمغازه -

 .معترضش ، حرکت کردم یتوجه به چشمها یا زدم و برا ج دنده

 !!کردم اسمم هومن نبود که ینم یاطالعات هیاگه امشب تمام روحش را تخل من

***** 

 .و ناراحت نشسته بود معذب

 ..راحت باش-

 .نگاهم کرد ناراحت

 موندم یم نیکاش توو ماش-

 .بود یخال زهایتمام م. به اطراف انداختم ینگاه

 چرا؟ -
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تمام موهام ..سرم نگه دارم یتونم چادرو رو ینم...با چادر یعنی..تونم  ینم-

 ...دمیجلو عقب کش نقدریکرک شد ا

که  دیمج...ستین نجایا یکس! بهش یسفت بچسب نطوریا ستیراحت باش الزم ن-

 ..پشت دخلشه و کله ش تو حساب کتابشه

مشغول خودش  نقدریا یول دمیکش رونیعمد خودم را از جرگه نامحرمان ب به

 .اوردیخودش ن یحداقل به رو ایبود که متوجه نشد 

 ؟یدوست ندار نمینکنه ا..گهیبخور د-

 !زدم کیها رو م ین نیا نقدریفکم درد گرفت ا..سفته یلیخ-

 !با اون بخور.. ارمیبذار برات درش را باز کنم و قاشق ب-

 گهیخورم د ینم...نه-

 بده من بخورم...باشه-

 ؟یچ-

 .چشمام بود طنتیش هنوز سرگردون شمتعجب نگاه

 )لطفا...من بخورم تویبستن هیبده بق:( شمرده گفتم شمرده

 ..آخه هیدهن..نه-

 !)ندارن دختر جون ایباز یقرت نیپسرا از ا:( و گفتم دمیکش رونیدستش ب ریز از

به  یبود که حاضر بودم قسم بخورم تمام عمر مدرسه ش ، حت یجور هی نگاهش

 !مدرسه هم نرفته چه برسه ازشون آب بخوره یها یسمت آبخور

 .را که زدم، صورتش جمع شد کیم نیاول
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 ایناسالمت دیشما دکتر-

دکتر بهت  ایب یدر ثان!! اوال شما نه و تو:( دهانم را قورت دادم و گفتم اتیمحتو

 !)شوره یدستشو نم رهیم یینشون بدم دستشو

 .جمع شد یشتریبا چندش ب صورتش

 ضایمر چارهیب-

 بگو چه خبر؟...به من نگاه نکن کاریب..خب-

 یسالمت-

هست، اونو  تیزیچ هی...یسالم باش یاز لحاظ روح ادیبه نظر نم..اونکه دروغه-

 برام بگو

 نیچند دنیاز دو ینقاش یتابلو کی. شد رهیو به پشت سرم خ دیرا دزد نگاهش

 .اسب کنار ساحل

 ترالن؟-

هست و  نجایکه باور کردم چند لحظه ست که ا دینگاهش به سمتم چرخ یطور

 !ستین نجایا

 دیاگه چند بار صدام کرد دیببخش-

 صدات کردم کباریفقط ..نه-

 اوهوم-

ِال  ای انیجناب ک ایمن هومنم نه چند تا هومن ..جمله هاتو خواهشا اصالح کن-

 !و ِبل
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 .تکون داد یسر فقط

گرفتن و دوباره عقب  یپلکهاش اوج م ریحرفهاش تا ز. نگاهش کردم ساکت

 .نشستند یم

 ؟یخبر دار یعنید؟یدار یکامروا خبر ریاز ام-

 .از خوردن منصرف شدم و صاف نشستم کهیطور. سوالش جا خوردم از

 چطور؟-

 .را تکرار کرد سوالش

 د؟یخبر دار-

به جوابم ، تند  دنیرس یبرگرده ، برا ریبه ام شیناراحت شهیمبادا ر نکهیترس ا از

 یبرا...شیرفتند اتر یخانوادگ..بهتره یلیسوده خ:( گفتم هیحاش یو ب

ش  یقیموس ندهیو آ لیبه خاطر سه...رندیامکان داره اقامتم بگ یول..حیتفر

 یخداحافظ یبرا گرویبهم زنگ زد و همد لیماه گذشته سه...رفتند

 )برات مهمه؟ ریچطور ؟ چرا ام....میدید

خاطرات اون غروب ...کنه یم ریدرگ یلیفکرم را خ یگاه یول..ستیمهم ن-

 !مرموزش شهیترسناک و اون کتابخونه هم

 .دمیجلوتر کش یکردم و کم هیگذاشتم و بهش تک زیم یهامو رو آرنج

 کنه؟ یفکرت را مشغول م یزیچه چ قایدق-

 !صداقت محض...نگاهم کرد یلحظات

 !زن جذاب بودم و طناز هیاز نظر اون من -
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 .چشمهام جون گرفت یجمله تمام اون صحنه جلو نیبکاربردن ا با

 تیاز تو به جرم زن بودنت، جذاب بودن و طناز بودنت و از تو به خاطر نامرد""....

 ....""رمیگ یانتقام م

 ! نبود یو زشت ییبای، ز قینگاه عم نیبودم تنها دغدغه ا مطمئن

 یومنم نمت صدیاز نظر حامد من س:( و ادامه داد دیچیولوله درونم پ ونیم

 ...)دمیارز

 .متوجه حرفهاش نشده بودم هنوز

 ....ستمین یمال...از نظر تو..از نظر شما-

 .گره خورد اما سکوت کردم اخمهام

که  ییگره خورد و صداش شکست اما هنوز مقاومتش در مقابل اشکها اخمهاش

 .چشمش خونه کرده بودند، نشکسته بود یتو

 ......قصه ش بودم یکه بانو من نه دختر، نه زن ، یاز نظر طلوع-

 .بار چندم بغضش را فرو داد یبرا

عشقش به اون مرد زندار و سن وسال دار سرزنشش  یبرا یوقت...توکا..توکا-

 ....کرد ریشکل ممکن تفس نیتر زیام ریسوختنمو به تحق...سوختم یوقت...کردم

 .هم اون بغض مزاحم را قورت داد باز

 یبود یاما هر چ یروراست و صادق نبود شهیهم..تو..شما..ام؟؟ یمن واقعا چ-

دختر  هیام؟  یمن چ..جواب بده...دیحاال جواب بد...یبود..دیحداقل رک بود

 یگذاشته ، تا پا هیما شیادم زندگ نیزتریعز یارزش که از جون برا یجوون ب
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مرتب  دهید یتلخ ارها،بارها و ب دهیشن ریبدنش رفته، تحق یاز اعضا یکیفروش 

که  نهیب یحاال م..ازدواجش گذشته اما حاال طیاز شرا یاز بعض یحت...یدر پ یو پ

تو بهم بگو تمام مدت ..تو بگو ...غرق شده بوده یو فداکار ثاریجهت تو قالب ا یب

حالت ممکن سرزنش و شماتتم کن  نیبا تلخ تر شهیبگو و مثل هم..اشتباه کردم 

 یو چ یک نمیبب..سادمیوا میزندگ یبذار بفهمم کجا..امیبذار به خودم ب

 ..!گم..من گم شدم...نمیتشر بزن بذار خودم را بب...اطرافمه

 .گرفت انیشد و از گوشه چشمش جر روزیقطره اشک سمج، پ اون

مردها، از  شیارزش زنها را پ... ختنیدونم اشک ر یم..ستین.. خودم.. دسِت -

 .ستیدست خودم ن.. واقعا یول..هکن یاونچه که هستند هم کمتر م

 د؟یالزم ندار یزیهومن جون چ-

 !لعنت به اون حنجره بد صدا. ، هردومون را تکون داد دیزمخت مج یصدا

 .اما ناچار ،بلند شدم و به سمتش رفتم کالفه

 ! استوک پدر مادر دار بذارم جاش هیحنجره را برات بردارم  نیخودم ا ایب-

 .ها رو حساب کردم یدخلش کردم و پول بستن یکشو ونیرا به زور م دستم

 !نفله یکن رونمونیب یتونست یهم م فتریظر یبا زبون خوشتر و صدا-

 دهیدخترم هم حتما خواب..کردم رید یاالنم کل نیتا هم...منتظرمه ایثر...شرمنده-

 !شرمنده جون داداش..گهیتا االن د

 .شونه ش زدم و به سمت ترالن رفتم یرو یدست

 میبر-
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افتاده به  یبود با سر زونیکه کوتاه بلند از دو طرفش آو یشد و با چادر بلند

 . رفت نیسمت ماش

ساده و  انیتر از ب دهیدرهم تن یلیکه شروع کرده خ یدونستم قصه ا یم

 !سشهیلرزون و نگاه خ یصادقانه اون لبها

******* 

 .و ناراحت نشسته بود معذب

 ..راحت باش-

 .نگاهم کرد ناراحت

 موندم یم نیکاش توو ماش-

 .بود یخال زهایتمام م. به اطراف انداختم ینگاه

 چرا؟ -

تمام موهام ..سرم نگه دارم یتونم چادرو رو ینم...با چادر یعنی..تونم  ینم-

 ...دمیجلو عقب کش نقدریکرک شد ا

که  دیمج...ستین نجایا یکس! بهش یسفت بچسب نطوریا ستیراحت باش الزم ن-

 ..پشت دخلشه و کله ش تو حساب کتابشه

مشغول خودش  نقدریا یول دمیکش رونیعمد خودم را از جرگه نامحرمان ب به

 .اوردیخودش ن یحداقل به رو ایبود که متوجه نشد 

 ؟یدوست ندار نمینکنه ا..گهیبخور د-

 !زدم کیها رو م ین نیا نقدریفکم درد گرفت ا..سفته یلیخ-
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 !با اون بخور.. ارمیباز کنم و قاشق ب بذار برات درش را-

 گهیخورم د ینم...نه-

 بده من بخورم...باشه-

 ؟یچ-

 .چشمام بود طنتیمتعجبش هنوز سرگردون ش نگاه

 )لطفا...من بخورم تویبستن هیبده بق:( شمرده گفتم شمرده

 ..آخه هیدهن..نه-

 !)ندارن دختر جون ایباز یقرت نیپسرا از ا:( و گفتم دمیکش رونیدستش ب ریز از

به  یبود که حاضر بودم قسم بخورم تمام عمر مدرسه ش ، حت یجور هی نگاهش

 !مدرسه هم نرفته چه برسه ازشون آب بخوره یها یسمت آبخور

 .را که زدم، صورتش جمع شد کیم نیاول

 ایناسالمت دیشما دکتر-

دکتر بهت  ایب یندر ثا!! اوال شما نه و تو:( دهانم را قورت دادم و گفتم اتیمحتو

 !)شوره یدستشو نم رهیم یینشون بدم دستشو

 .جمع شد یشتریبا چندش ب صورتش

 ضایمر چارهیب-

 بگو چه خبر؟...به من نگاه نکن کاریب..خب-

 یسالمت-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٦٤٠ 

هست، اونو  تیزیچ هی...یسالم باش یاز لحاظ روح ادیبه نظر نم..اونکه دروغه-

 برام بگو

 نیچند دنیاز دو ینقاش یتابلو کی. شد رهیو به پشت سرم خ دیرا دزد نگاهش

 .اسب کنار ساحل

 ترالن؟-

هست و  نجایکه باور کردم چند لحظه ست که ا دینگاهش به سمتم چرخ یطور

 !ستین نجایا

 دیاگه چند بار صدام کرد دیببخش-

 صدات کردم کباریفقط ..نه-

 اوهوم-

ِال  ای انیجناب ک ایمن هومنم نه چند تا هومن ..جمله هاتو خواهشا اصالح کن-

 !و ِبل

 .تکون داد یسر فقط

گرفتن و دوباره عقب  یپلکهاش اوج م ریحرفهاش تا ز. نگاهش کردم ساکت

 .نشستند یم

 ؟یخبر دار یعنید؟یدار یکامروا خبر ریاز ام-

 .از خوردن منصرف شدم و صاف نشستم کهیطور. سوالش جا خوردم از

 چطور؟-

 .را تکرار کرد سوالش
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 د؟یخبر دار-

به جوابم ، تند  دنیرس یبرگرده ، برا ریبه ام شیناراحت شهیمبادا ر نکهیترس ا از

 یبرا...شیرفتند اتر یخانوادگ..بهتره یلیسوده خ:( گفتم هیحاش یو ب

ش  یقیموس ندهیو آ لیبه خاطر سه...رندیامکان داره اقامتم بگ یول..حیتفر

 یخداحافظ یبرا گرویبهم زنگ زد و همد لیماه گذشته سه...رفتند

 )برات مهمه؟ ریچطور ؟ چرا ام....میدید

خاطرات اون غروب ...کنه یم ریدرگ یلیفکرم را خ یگاه یول..ستیمهم ن-

 !مرموزش شهیترسناک و اون کتابخونه هم

 .دمیجلوتر کش یکردم و کم هیگذاشتم و بهش تک زیم یهامو رو آرنج

 کنه؟ یفکرت را مشغول م یزیچه چ قایدق-

 !صداقت محض...نگاهم کرد یلحظات

 !زن جذاب بودم و طناز هیاز نظر اون من -

 .چشمهام جون گرفت یجمله تمام اون صحنه جلو نیبکاربردن ا با

 تیاز تو به جرم زن بودنت، جذاب بودن و طناز بودنت و از تو به خاطر نامرد""....

 ....""رمیگ یانتقام م

 ! نبود یو زشت ییبای، ز قینگاه عم نیبودم تنها دغدغه ا مطمئن

 یتومنم نم صدیاز نظر حامد من س:( و ادامه داد دیچیولوله درونم پ ونیم

 ...)دمیارز

 .متوجه حرفهاش نشده بودم هنوز
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 ....ستمین یمال...از نظر تو..از نظر شما-

 .گره خورد اما سکوت کردم اخمهام

که  ییاگره خورد و صداش شکست اما هنوز مقاومتش در مقابل اشکه اخمهاش

 .چشمش خونه کرده بودند، نشکسته بود یتو

 ......قصه ش بودم یمن نه دختر، نه زن ، که بانو یاز نظر طلوع-

 .بار چندم بغضش را فرو داد یبرا

عشقش به اون مرد زندار و سن وسال دار سرزنشش  یبرا یوقت...توکا..توکا-

 ....کرد ریشکل ممکن تفس نیتر زیام ریسوختنمو به تحق...سوختم یوقت...کردم

 .هم اون بغض مزاحم را قورت داد باز

 یبود یاما هر چ یروراست و صادق نبود شهیهم..تو..شما..ام؟؟ یمن واقعا چ-

دختر  هیام؟  یمن چ..جواب بده...دیحاال جواب بد...یبود..دیحداقل رک بود

 یتا پا گذاشته ، هیما شیادم زندگ نیزتریعز یارزش که از جون برا یجوون ب

مرتب  دهید یتلخ ارها،بارها و ب دهیشن ریبدنش رفته، تحق یاز اعضا یکیفروش 

که  نهیب یحاال م..ازدواجش گذشته اما حاال طیاز شرا یاز بعض یحت...یدر پ یو پ

تو بهم بگو تمام مدت ..تو بگو ...غرق شده بوده یو فداکار ثاریجهت تو قالب ا یب

حالت ممکن سرزنش و شماتتم کن  نیبا تلخ تر هشیبگو و مثل هم..اشتباه کردم 

 یو چ یک نمیبب..سادمیوا میزندگ یبذار بفهمم کجا..امیبذار به خودم ب

 ..!گم..من گم شدم...نمیتشر بزن بذار خودم را بب...اطرافمه

 .گرفت انیشد و از گوشه چشمش جر روزیقطره اشک سمج، پ اون
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مردها، از  شیارزش زنها را پ... ختنیدونم اشک ر یم..ستین.. خودم.. دسِت -

 .ستیدست خودم ن.. واقعا یول..کنه یاونچه که هستند هم کمتر م

 د؟یالزم ندار یزیهومن جون چ-

 !لعنت به اون حنجره بد صدا. ، هردومون را تکون داد دیزمخت مج یصدا

 .اما ناچار ،بلند شدم و به سمتش رفتم کالفه

 ! استوک پدر مادر دار بذارم جاش هیم حنجره را برات بردار نیخودم ا ایب-

 .ها رو حساب کردم یدخلش کردم و پول بستن یکشو ونیرا به زور م دستم

 !نفله یکن رونمونیب یتونست یهم م فتریظر یبا زبون خوشتر و صدا-

 دهیدخترم هم حتما خواب..کردم رید یاالنم کل نیتا هم...منتظرمه ایثر...شرمنده-

 !شرمنده جون داداش..گهیتا االن د

 .شونه ش زدم و به سمت ترالن رفتم یرو یدست

 میبر-

افتاده به  یبود با سر زونیکه کوتاه بلند از دو طرفش آو یشد و با چادر بلند

 . رفت نیسمت ماش

ساده و  انیتر از ب دهیدرهم تن یلیکه شروع کرده خ یدونستم قصه ا یم

 !سشهیلرزون و نگاه خ یصادقانه اون لبها

******* 

پوست صورتش را  رینبض دار ز یتراشه ها نیتر زیشدم و نگاهم تا ر سوار

 .کنکاش کرد
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 .اسب بود یمامانم عاشق تابلو-

 .مهمونم کرد ینگاه میرا بست و ن کمربندش

 ...باستیز یلیاسب خ-

 نیزد را از ب یکالمش موج م یهجا ها ونیکه م یخواستم لطافت حس ینم

به نظر  بایز یول...به اسب داره یادیاالغ هم شباهت ز:( ببرم اما عامدانه گفتم

 )ادینم

 .چشمهام زوم کرد یرو یکالمم لحظه ا تیگرفتن ن یبرا

 .زدم و رو بر گردوندم و حرکت کردم استارت

 !!ستیکرکس ن یکس چیچرا در قفس ه..باستیاالغ هم ز-

 !!! راموش شده هاستف یمظلومان و حام اریرفته بود که  ادمی

 هیتو اسکلت اسب ..اما...باستیخودش ز یکه خدا خلق کرده برا یزیهر چ-

 !کرده باشیکه ز نهیا...ادیهست که تو االغ بدبخت به چشم نم یو وقار یستادگیا

 دیکرد سهیاالن منو با االغ مقا یعنی:( گفت یتعلل با لحن بانمک یدرنگ و ب یب

 )با اسب؟ ای

 . دمیخند

نه تو  یتا ذره ذره از زبونت حرف بکشم ول دمیاالغ که فعال منم که دارم جون م-

اون از دوست بد صدامون که رسما وسط حرفهامون ! نه روزگار ید یپا م

با خر و االغ گفتن  یدار یاز خودت بگ نکهیا یاز تو که به جا نمیکرد ا رونمونیب

 ! یکن یم ریمس یچپ را ط یعل یکوچه ها
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 .و رو گرفت دینگاهش چرخ.ت نگف یزیچ

دونم که چندان قابل  یم..مسائل باهات صادق نبودم یدونم به خاطر بعض یم-

فکر ...امیبه نظر ب نطوریشد که ا دهیچ یطور طیباور کن شرا یول..ستمیاعتمادت ن

با هم آشنا  ینطوریبشم و هم کیترفند و نقشه بهت نزد نیکن اگه قرار نبود با ا

باشه ...شدم اما کیبهت نزد بیمن با فر!!..فرق داشت طیاچقدر شر میشد یم

که از  یخوام باور کن یاما ازت م...کنه ینم هیرا توج لهیقبول که هدف ، وس

 !باور کن...راه صادقم ینجایا

دونم چرا اما از همون برخورد  ینم:( گفت یفیضع یتکون داد و با صدا یسر

 ...)بهت اعتماد کردم..اول ناخواسته بهتون

 . نگاهش کردم.آسوده م رها شد نفس

 شوییتنها لهیرمق از ادامه ، تِب پ یبال کنارم ب یگفت که پروانه ب یحسم م اما

 .داره 

 نیو گوش بشم و ا نمیبود که بتونم بش ییبه سرعت در حال سرچ جا ذهنم

 یباز قیو گردش و رف حیبدم اما از بس اهل تفر امیخورانه ش را التخود یتراژد

 نیرا ا یمناسب یجا چی، ه!!!!کار غرق نکرده بودم  ونیبودم و از بس خودم را م

 !!کردم ینم دایوقت شب پ

 تهران قبوله؟ نیبه نظرتون توکا هم-

 .پرتگاه سوالش افتاد ونیم ذهنم

 معلومه ،یبا رتبه دو رقم-
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 ستیمن ل..یعنی...ترسم تو انتخاب رشته ش  یم...ترسم یدونم چرا اما م ینم-

ترسم  یم...ازش خواستم نشونم بده طفره رفت یوقت..دمیانتخاباشو ند

خواد از من فرار  یکنم م یحس م...دور پر کرده باشه یبا شهرها تهاشویاولو

 ...کنه

 .دمیبه سمتش چرخ. ستادمیو ا دمیکش کنار

ند بهارو پشت سر گذاشته بود که ذهنش پر از دغدغه خزان دختر مگه چ نیا

 !!!بود

اگه دلش  رهیبگ میبذار خودش تصم...بزرگ شده...توکا به خودش مربوطه یزندگ-

 !خواد ، بذار بره یناکجا آباد م

 .تلخم نگاهش را هراسون کرد لحن

 هجده سال بزرگه؟-

 !احمقانه ایالنه رفتار کنه خواد عاق ینداره که اون م یبه تو ربط گهید یول..نه-

هاش قابل  یبعض شنیمرتکب م یادیسن و سال اشتباهات ز نیهمه تو ا-

 کنه یرا داغون م ندهیهاش تمام آ یجبرانه اما بعض

 شترینه ب ییتو فقط راهنما-

گفته داره طالقش ...زن داره! از تو هم بزرگتره..شده که از شما یعاشق مرد-

 ..دهیم

 خره بذار سرش بخوره به سنگ نقدریاگه ا! به درک-

 !!)خواهرمه ها:(دیغر. شد یعاص
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 .گفتم یم نویاگه خواهر خودمم بود بازم هم-

 تونم یمن نم-

 ! ترالن-

 .دوباره نگاهش آبستن اشک شد یچرا ول دمینفهم

 !من زیعز-

 .دیرا دزد نگاهش

اش مواظب ب یو بهش بگ ییدنبالش بدو یخوا یراه م یتو تا کجا! آخه دختر-

اونجا پله ست  یبه چپ و راستت نگاه کن دیبا ابونهیاونجا خ یبپر دیجوبه با نجایا

 کنه دایبذار خودشو پ..بذار خودشو بفهمه...رهیو غ یبر نییمنظم باال و پا دیبا

 نه..کنار؟ دیکش یکرد؟ خودشو م یاگه مامانم بود هم ، بازم مثل ما رفتار م-

 !)؟یمادرش باش یخوا یتو م:( بهت گفتم با

خوام هر  ینم...رمینقشش را به عهده بگ تیتونم مسئول یم کهییخوام تا جا یم-

شد حس کنه به خاطر نبود  مونیپش ییبار که دلش شکست ؛ هر بار که بابت خطا

 خوام کمبوداشو حس کنه ینم...رفته راههیب نطوریمادره که ا

 !)کن براش سر کار خانوِم هنرمند یباباشم باز یجا:( حرص گفتم با

 .نزد یدلخور شد اما حرف نگاهش

 ترالن؟-

 .نگاهم کرد ریتاخ با
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ذهنتو  یتون یبه من؟ م یاونو بسپار یتون یم...زنم یمن خودم با توکا حرف م-

 نه؟ ای یکن یاز اون خال

 .کار جهیبه نت یاعتماد یب ای هیاز سر آسودگ دمینفهم دیکش یقیعم نفس

 ترالن؟-

 .نکرد نگاه

 ...ندارم یچیه گهیکنم د رونیاگه توکا را از ذهنم ب..صادقانه بگم -

 !بلد نبود یگریاز صداقت حربه موثر د رینبود به صداقتش شک کنم که غ یازین

 نیبب:( گفتم مینرم و مال ره،یچشمهاش قرار بگ یرا خم کردم تا در راستا سرم

 نیاول...خوام کمکت کنم یم ،یش دایکمکت کنم پ یگفت شیپ قهیچند دق!...منو

! ی، سردرگم شد یکه به عهده گرفت یمختلف ینقشها ونیباور کن که م: قدم

شونه هات نقش  طاقتبه اندازه : سوم نینقشهاتو بذار زم تیبار مسئول: دوم

 یایبا دن یرا از ذهنت پاک کن دیو سف اهیس لیباور کن که اگه تخ: بردار چهارم

مثل همه  اه،ینه س دهیتوکا نه سف: پنجم یایر مراحت تر کنا یخاکستر

بگو  شییبایدستش و از ز یرا بذار جلو یلیرنگ ن..رهیرهاش کن بذار رنگ بگ...ما

دغدغه توکا رو : ششم..خودش انتخاب کنه اربگو و برو بذ اهمیرنگ س یاز بد

 ینه تنها خال یعنی..باشند دیکه با ییاز بودنها شهی، ذهنت پر م رونیب یبذار

 یمنو قبول کن و دور اون طلوع ییزورگو: و اما هفتم شهیکه پرتر هم هم شهینم

 !)خط قرمز بکش هیفالن فالن 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٦٤٩ 

به دل خودم نشسته  نقدریقسمت هفتم ا نیزحمت لبخندم را جمع کردم اما ا به

 .کردم یبود که اگه به من بود از آخر شروع م

 شتریکه ب یینه با صدااز قسمت هفتم تعجب ک نکهیخالف انتظارم بدون ا بر

سوال  هیمن ازتون ..من...راستش...ممنون:( نگران بود و مردد تا متعجب، گفت

 )چرا ؟...ساده دارم

 )؟یچرا چ:( منظورش نشدم و با دقت گفتم متوجه

 . دینگاهش را با شرم ،دزد گهید کباری

 ترالن؟-

 .چشمهام نشست ونیم یبه آن نگاهش

 یرا خوش آهنگ صدا م یاسم لعنت نیا نقدریاطرافم ا یفههم چرا مردها ینم-

 !کنن

 )کدوم مرد مثال؟:(دمیناخواسته م بود، پرس رتیاز غ یکه ناش ییاخمها با

 فهمهیم یدل لعنت نیا شمیکه هر بار با محبت خونده م نجاستیمشکل ا-

 !شهیرفتار و حرفشون، تو تضاد گرفتار م ونیاما بدجور م...اما

انگار پروانه به خواب رفته . ساکت موندم. شدم یاش نممتوجه حرفه هنوز

 .گشود یدوباره داشت بال پرواز م

 یاما هرگز قدم جلو نم...کردند یها بهم توجه م یلیرفتم خ یدانشگاه م یوقت-

 یاز حرفها به گوشم م یلیخ...گشت یاز سرها به سمتم بر م یلیخ...گذاشتند

حرف چشمهاشون و رفتارشون  ونیم...اقدام نکرد میمستق یاما هرگز کس دیرس
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کردم و  یم شتباهکم کم خودمو مجاب کردم که از اساس ا...دچار تضاد شدم

دانشگاه که سن و  دیاز اسات یکیروز  هی نکهیتا ا...دهیبه سمتم نچرخ یسر چیه

چند ترمه دل بهت بسته از ترس  ییبنده خدا هی: سال دار هم بود پدرانه گفت

از دستت نده همه جا پر کرده  نکهینگذاشته و از ترس ا شینه بشنوه قدم پ نکهیا

روشنش  نکهیا یگم فقط برا یگفت اسمشو بهت م...دیخاطر خواه هم یکه پنهون

را از  یا گهیخوب د یخواد بختها یدلم نم نکهیو ا یشماتتش کن نکهینه ا یکن

 یاما هر کار...دمیشن ذهنم بود را ازش یکه تو یآدم نیاسم ِدورتر...یدست بد

و کم کم از اون  یالیخ یخودم را زدم به ب...کردم نتونستم باهاش رو در رو شم

شدم اما تا اونجا  گهیدانشگاه د هیدو ترم هم مهمون  یفاصله گرفتم حت ضاف

گذشتم ...هام دوست شد و همون آش و همون کاسه یبا همکالس...هم اومد

 یکه طالب ستین یبود که ارزشم به اندازه اچرا؟ چون باورم شده  یدونیازش، م

واسه ....کرده وراونو با یحرفها دهیکه ند یچه اون باشه چه کس..برام بجنگه

روز هم باالخره دل  کی...نباشه اینداشت که اون مزاحِم عاشق باشه  یفرق نیهم

نِه  کیبود و  یشیلبخند نما هیکرد اما جواب من فقط  یزد و خواستگار ایبه در

 !محکم

 یبود که همه تجربه م یخاطراتش خاک گرفته حس....شد و نفس گرفت ساکت

 ونیکالف م نیا یجا کیمطمئن شدم ...خواسته شدن نیریحس ش..میکرد

تونستم حدس بزنم  یحاال م...گره خورده که توکا بارش کرده یناجور یحرفها

 !!شویغرور دلبر...کدوم قسمت را نشونه گرفته
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 :شد را به عقب روند و ادامه داد یم شیم سد گلوکه مدا یبغض

کامروا با متانت وارد  ریام...کنم یمدته که دارم دوباره همون حسو تجربه م هی-

حرفهاش بود و  ونیاحترام و محبت که م ایدن کیمرد کامل و  هی..شد میزندگ

صدا کردنش پر از محبت بود  نیمصرف گذشته، طن خیتار یالیتو اون و یحت

دفعه رنگ  کیمهربونم  یاتوک...اما رفتارش ، عملش همه در جهت آزارم بود..اما

رفتار کرد که حس کردم تمام مدت مزاحمش بودم نه  یطور.عوض کرد

 ...مراقبش

 .اون بغض مزاحم را فرو داد اما صداش خش برداشت و گرفت دوباره

چشمت فقط دختر  شیاگه باور نکرده بودم که پ..شناختمت یاگه نم..اگه -

 یم ایدادم و رو یدل م یکرد یصدام م ینطوریهرمزم و بس، هر بار که ا

را که  یزیآم ریتلختر و تحق یتلخ و حرفها یرفتارها یوقت نحالیبا ا...بافتم

هم  مزخاندختر هر نیکه تحمل هم نمیب یم ارمیم ادیکنارت تجربه کردم ب

کنه خط و نشونم  یکه به خواستنم فکر م یمرد یبرا نمیب یتازه م!...ادهیزبرات 

نکرده بودم باورم  لیو تحل هیرا ماه ها تجز انیباور کن اگه هومن ک...یکش یم

 نیتضاد، ا نیبود؛ ا نیهم دمیکه ازت پرس ییچرا...دارم ییتو دلت جا شدیم

 چرا؟!  یبه طلوع تیحساس

واضح در مورد احساساتم حرف  نقدریممکن بود بتونم در تمام عمرم ا محال

 !نگفته ها نابغه بود و صد البته شجاع انیدختر تو ب نیا..بزنم
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تو ورطه باتالق خاطراتم غرق  یش به قدر یکردم با سوال ساده اما ناگهان حس

بزنم اما  یبه دست و پا افتاده بودم تا حرف...ستیتنفس ن یبرا یشده ام که مجال

تنها ..راه فرار نداشت  یمهره ا چیرا داشتم که با حرکت ه یحس بازنده شطرنج

 .دکر یو به باخت اعتراف م ستادیا یم ستیبا یم

 شمیم تیاذ-

 .که در آستانه بارش بود، رنگ بهت گرفت نگاهش

 !لیدل یفکر کن ب...پره یدور و برت م نطوریا یوقت شمیم تیاذ-

 .زد پوزخند

 نیرنگ یوقته که فکرها یلیخ...بکنم یفکر چیخواد ه یراستش من دلم نم-

 .زمیر یرا از ذهنم دور م یکمون

 !ریبودم و اقرارش نفس گ بازنده

کالف دلم ولوله انداخته بود ،  ونیکه م یفرار،دنده را جا زدم و کالفه از حرف یبرا

 .)گمیتوکا را م..ذارم باهاش حرف بزنم یم یوقت هی...ام یفردا مرخص:( گفتم

و دست  دیفرو چک یتکون داد و همزمان قطره اشک یسر. انداختم  ینگاه مین

 .پاک کرد نشیپاچه با آست

 !کرد یکه هر کالمم دل کوچکش را مچاله تر م چ،ینبودم ه نیدلش را تسک غم

فردا باز هم  گهیابغوره ممکنه د نهمهیچشمات با ا..یکن بخواب یاالن سع-

تا منم راحت تر ...کم بخواب کیکن و  لیاالن اون مغز کوچولوتو تعط...نشه

 .اغفالت کنم
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را  یحرف بودار چیداشت که ه نانیبه شناختش اطم نقدریگفت ا یم راست

 یاما از ترس آشکار شدن صدا ارهیانتظار داشتم چون و چرا ب...گرفت ینم یجد

 .کرد دیینهون کرده بود فقط با حرکت سر تابغض شکسته ش ، پ ونیکه م یلرزان

 !ترالن-

 )بله؟:( زحمت گفت به

 !یاز دختر عمو هرمز شتریب یلیمن خ یتو برا-

 .کرد یم یخودش مخف الیبه خ. دیچک یاشک درشت تر قطره

 یول ستین یچیتو دلش ه..شیشناس یبهتر م یتو خواهرش...در مورد توکا-

 باشه؟...ریدل نگبهت زده به  یزبونش درازه اگه حرف

 )؟یباشه ترالن:( دمیپرس گهید کباریشدم و  خم

 )باشه:( برگردوند و خفه گفت روشو

 کجا؟ یپرس ینم...میخب پس بزن بر-

کردم سوالم را تکرار  یرا پر رنگ تر م طنتشیش یها هیکه ته ما ییبا صدا دوباره

 .کنم یکردم تا بلکه حال و هواشو آفتاب

 کجا؟-

 شمال-

گردنش صدا  یبا بهت به سمتم برگشت که حس کردم االنه که مهره ها چنان

 !بده

 شمال؟-
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 !ایآره کنار در-

 نه؟ دیکن یم یشوخ-

 )کردم خانوم مهندس؟ یمن چند دفعه با شما شوخ:( گفتم یلحن جد با

 یشد و با آرامش یباور کنه و بهت چهره ش خال مویسختم باعث نشد شوخ لحن

خونه را  دیراستش کل...صدام کن میدیباشه رس:( شده بود ، گفت نشیگزیکه جا

 )شمال میچه بهتر که بر...هم ندارم

 .چشمهاشو بست و

داشت  یجوجه فکل نیکردم حاال ا یرا رنگ م ایخودم رنگ کار بودم و دن من

 ...زد یرا رو هوا م زیبود و همه چ زیت یالمذهب حساب. کرد یم اهیمنو س

  یفهم یم ایکه انداختمت تو در گهیسه ساعت د..بخواب -

بهم فشار داد و  شتریپف آلود و با نمک شده بود را ب هیکه از شدت گر ییچشمها

 ریکرد ، ز یم لیمتما نییبغضش لبهاشو رو به پا یهنوز ته مانده ها کهیدر حال

 ..)به خاطر امشب...ممنونم...باشه:( لب گفت

********** 

 ترالن

کردم سرم را جابجا کنم که  یبود سع دهیچیگردنم پ یکه تو یشدت درد از

 باعث  میشونیپ یرو یجسم ینیسنگ

شدو متعجب و  اریاز چشمهام هوش عتریمغزم سر.چشمهامو باز کنم کهیبار شد

 شونه  یمعذب سرم را از رو
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گاهش را از دست داد و معلق شد اما  هیتک یبرداشتم و سر او هم لحظه ا هاش

 اریو هوش داریاز من ب عتریسر

که به زحمت باز نگه  ییداد و به چشمها هیتک یصندل یسرش را به پشت شد

 .داشته بودم ، لبخند زد

شونه هام افتاده بود را مرتب  یکه رو یو چادر دمیگردنم کش یرا رو دستم

 غیت.  نمیکردم راست بنش ی، سع بشیو سکوت عج رهیکردم و معذب از نگاه خ

 ...چشمهام زد و  یآفتاب تو

 ...یوا!! یوا..یوا

خوش فرمش  یرو لبها نیهنوز همون لبخند دلنش دمیبه سمتش چرخ متعجب

جذاب  شهیآشفته و شکسته هم مثل هم یسحر با همون موها ۀکل یلعنت...بود

 .!!بود

 ...کردم یداشتم از هول سنگکوب م بایتقر...شد ینم باورم

 ؟یدکر..کر..کار یچ...یچ...انیک..هومن-

رسونمت  یگفتم سه ساعته م:( که با گردن کج بهم زل زده بود گفت همانطور

 ...)شمال

 یایدر دنیشوکه بودم که د یهنوز به قدر..نگاه کردم یشتریاطراف با دقت ب به

ناچار . ام دهیرس نجایخبر به ا یکرد که ب یو آروم مقابلم هم متقاعدم نم عیوس

!! یلعنت....بودم قتیحق یچشمهاش به جستجو ونیانگار م. دمیبه سمتش چرخ
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شمال  نیاز سرزم یجا قسمت نیزد که ا ینگاه شفاف و روشنش داد م

 !پشت سر جنگل.. ایروبرو در...رانهیا

 .بهت زده به روبرو نگاه کردم دوباره

 ؟ یمگه خودتم موافقت نکرد ه؟یچ-

 )شهیباورم نم:( زدم لب

 .دیموهاش کش ونیم ینشست و دست صاف

کردم  یکله رانندگ کی...تازه خوابم برده بود..بخوابم گهیدو ساعت د یذاشت یم-

 ...نجایتا ا

. گذاشتم رونیقدم به ب ریدر را باز کردم و متح. به اعتراضش نکردم یتوجه

 .دیچیهام پ هیر ونیم یگرم و به شدت شرج یهوا

 ...یگرما زده نش...گرمه یلیهوا خ...صبر کن-

 ..نکردم یهم توجه باز

 !!اصال خوِد بودن بود...بود یامواج حس مطلق زندگ یصدا

 .داشت یهمراهم به سمت آب قدم بر م. را کنارم حس کردم حضورش

 !ایچادرو دار هی نیهم...خودتو دختر ینکن سیخ-

آب فرو  ونیپاهامو م. نشستم  یتخته سنگ مرطوب یهامو دراوردم و رو ییدمپا

 .زل زدم اتیح لیبد یحجم ب نیبردم و با ولع به ا

 کوچولو برو اونطرف تر منم جا شم هی-

 فتمیاز اونور م.. شهینم-
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 کم فقط هی-

 انیکه کمتر به هومن ک یُبعد..مثل پسر بچه ها...کرد یبا نمک کل کل م چه

 .بودم دهیروزگارم د

 .دمیکنار کش یلبخند زدم و کم ناخوداگاه

 ...خب ..سنگ  نهمهیا-

 دیحرفم پر ونیم

 ..یو با چادرت خشک کرد یدیرا تو زحمت کش یکی نیفقط ا..سهیهمه شون خ-

هستم  یچند لحظه فراموش کنم که ک یکردم فقط برا یتکون دادم و سع یسر

را که آروم و  یوجود یکردم گرما یسع...دراوردم نجایو چرا و چطور سر از ا

همون منظره زل زده داده و به  هیمظلوم دستهاشو به عقب و بدنش را به اونها تک

 !ر ممکن بودیانگاشتن غ دهیناد نیا بیکه عج رم؛یبگ دهیبود ، ناد

 ؟یترالن-

تونستم عوضش کنم؛ کاش  یکاش م...کردم یاسم م نیبه حال ا یفکر کی دیبا

آهنگ  نیا دنیکه هربار با شن یاز خودم و دل...کرد یصدا م یمنو همون تهام

 .دمیترس ی، م دیلرز یم

 کنه؟ یگردنت درد م-

عضالت گردنم بود و به تناوب ماساژ  یحواسم باشه هنوز دستم رو نکهیا بدون

 .دادم یم

 کج افتاده بود-
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راهو مجبور شدم به سمت تو  شتریب....کنه یطرف شونه هام درد م هیمنم -

چقدر مزاحمم  یگفتم که بدون..فتادهیشونه هام ن یتا سرت از رو نمیبش لیمتما

 !یبود

راه کشونده،  نیا یمنو تو یاجازه نصفه شب یچطور سرخود و ب نکهیا یاداوری زا

آالرم دهنده ش پودر شد و همراه  یشوخ نیتمام حس خوبم با هم. شدم یکفر

 .رفت یصبحگاه مینس

 .لبش بود یرو یبخش تیلبخند رضا. دیبه سمتش چرخ سرم

 بد بود یلیکارت خ-

 د،یدونم شا ینم!! ؟یشونه هام بخواب یگذاشتم تمام شب رو نکهیکدوم؟ ا-

 !داره یمورد منکرات دیشا

 .گرفتم ینفس

 نجایا میاومد نکهیا-

 ...ایکنار در...ه؟یبد یمگه جا-

 ...یاورد نجایمنو تا ا یبه چه حق-

 نمیچه کنم که تو ماش یول امیخواستم خودم ب یم..ارمتیخواستم ب ینم-

ت کنم؛ سبد هم  ادهیپ ابونیتو ختونستم که نصفه شب  ینم..خوابت برده بود

 یونیخونه اع هیبذارم روت و پشت در  ادداشتی هینداشتم بخوابونمت اونجا و 

 ..ولت کنم

 !و لوده گوشیپسر بچه باز کی! یسر ذوق بود حساب! نبود انیک دکتر
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 ..میینجایا شهیهنوزم باورم نم-

 شهیباورت م...گوش کن ایدر یچشمهاتو ببند و به صدا-

 یهنوزم دلم آرامش ب...نفسهام تند بود تمیو شوک ، ر جانیاز شدت ه هنوز

خواست و عقل مزاحمم با تمام  یخدا را م نیجرگه از سرزم نیو شرط ا دیق

و  انیوجود افسار روحم را به دست گرفته بود و دهنه اسب مرادم را به سمت عص

 .دیکش یانکار م

 ارمتیکه ب یداد تیخودتم رضا..نگام نکن یاونجور-

 :دمیغر انگریو عص عاجزانه

 کردم یمن شوخ-

 .چشمهام داد یرگیگرفت و به ت ایدر یرااز آب نگاهش

 )نکردم یمن شوخ یول:( و سخت گفت یجد

 )؟!ینکرد یشوخ دمیفهم یم دیاز کجا با:( دمینال

از ناگفته ها رو  ییمگو دمیچشمهام نشسته بود که ترس یبا دقت به تماشا چنان

 .بشه

 !ینکته برس نیخواستم به هم یمنم م...قایدق-

 .نگاهش کردم ینشدم و با گنگ متوجه

 یراحت چشمهاتو بست الیکه با خ یاز شناختت نسبت به من مطمئن بود نقدریا-

 ...یشناس یمنو م یلیخ یفکر کرد..کنه  یم یشوخ یو گفت
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 یخواستم بفهم:(صورتم ادامه داد یمتر یلیسمتم خم شد و از فاصله چند م به

داد سخن نده که اگه  یپس الک..یشناس یمنو نم یهم که ادعا دار نقدرهایکه ا

 ...)گفتم ال بوده و بل بوده یشناختمت م ینم

 .که از تعجب باز مونده بود را به زحمت جمع و جور کردم یدهان

 !یکن ششیرایو دیفکر کنم با....اریب ادیرا خوب به  یزد شبیکه د ییحرفها-

گذاشته بود  شیکه تا حاال به نما یلبخند نیو خالص تر نیشد و دوستانه تر بلند

 .رفت نیو به سمت ماش دی، به رخ کش

چشمت فقط دختر  شیاگه باور نکرده بودم که پ..شناختمت یاگه نم..اگه ""

 یم ایدادم و رو یدل م یکرد یصدام م ینطوریهرمزم و بس، هر بار که ا

را که  یزیآم ریتلختر و تحق یتلخ و حرفها یفتارهار یوقت نحالیبا ا...بافتم

هم  رمزخاندختر ه نیکه تحمل هم نمیب یم ارمیم ادیکنارت تجربه کردم ب

کنه خط و نشونم  یکه به خواستنم فکر م یمرد یبرا نمیب یتازه م!...ادهیبرات ز

نکرده بودم باورم  لیو تحل هیرا ماه ها تجز انیباور کن اگه هومن ک...یکش یم

 ...""دارم ییتو دلت جا شدیم

امواجش  یو آرامش و صدا ایدر...شدم رهیرفتنش خ ریبه مس ریو متح سردرگم

 .شد و منظره روحبخش حضورش تمام وجودم را پر کرد چیچشمم ه شیپ

پر تاب و درهم قفل شده  یها رهیزنج ونیانصاف نبود که م..نبود انصاف

 !کنم ریگ معادالت ُپر مجهول دلم
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شلوارم را به  ستریخ یو پاچه ها سمیاشاره دستش بلند شدم و چادر خ با

 .رفتم نیو به سمت ماش دمیهمراه کش

باورش نشد فکر کرد ...میینجایگفتم ا..بهش زنگ زدم....با عمو صحبت کن... ایب-

 تا نصفه جون نشده ایب...افتاده یاتفاق

 یچ. نگاه کردم یبه صفحه گوش مستاصل و درمونده. را به سمتم گرفت یگوش

 !!!نصفه شب با مرد مجرد؟..بگم اومدم شمال ...گفتم آخه؟ یم

 .را گرفتم یبار نگاهش کردم و گوش شماتت

 سالم بابا-

به ساعت  یسر کار ول یتو ؟ فکر کردم رفت ییحالت خوبه؟ کجا زمیعز..ترالن-

تو واقعا ...رفتنت که هومن زنگ زد یزوده برا یلیهنوز خ دمینگاه کردم د

 ؟یشمال

 ...اره...بابا...راستش..راس-

 اومده شیپ یمشکل..خبر ید؟بیرفت یک ؟ییبا هومن؟ دوتا-

 !یقرار داد یتیمنو تو چه موقع نیبب! لعنتت کنه هومن خدا

 ....دمیم حیبابا براتون توض-

 .را از دستم گرفت یبه هومن نگاه کردم که گوش مستاصل

 یبند آبغوره م کیحالش خوب نبود  شبید...من اوردمش...عمو جون-

تو جاده  میافتاد میخواستم حال و هواش عوض شه و با هم حرف بزن..گرفت
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تهران  میحاال برس..شد یدفعه ا هی...میگرد یتا شبم بر م..میدیسحر بود که رس...

 ..خداحافظ شما...چشم ...بله...بله.....خدمتتون امیم

 !!افتضاح خبر دادن داشت؟ نی؟؟؟ایزنگ زد یچ یبرا گهید-

 .شد  سوار

 !دختر یسوار شو تا گرما زده نشد-

 .نگاهش کردم یشدم و با گله مند سوار

 یقرار بود برگرد یعنی ؟ییکه کجا یبه بابات بگ یخواست ینم یعنی ؟یچ یعنی-

 نکارویا یستخوا یاگه م شهیباورم نم...سر کار بودم؟  یسر و صدا بگ یتهران و ب

 !یبکن

من از ...کردم برسم بعدا بهش بگم یصبر م... نه االن یگفتم ول یمعلومه که م-

 !ادیخوشم نم یپنهون کار

 !میکرد یکار نیچن شدیباورم نم هنوزم

فکر کن اگه ...مینکرده توجاده تصادف کرد یو خدا یاومد! دختر خوب نیبب-

 بهیمرد غر هی نیکه دخترتون تو ماش ارندیخبر م.. شه؟یم یخونواده ت ندونن چ

اگه تو  یمن حت!! نداره ینه اصال صورت خوش..نه!! تو جاده شمال تصادف کرده

راجع به  یخبر نیکردم دوست نداشتم همچ یم یالس وگاس هم زندگ

 یجماعت روشنفکر امروز یحت ونیخواهرم و بخصوص دخترم دهن به دهن م

 ....بچرخه

 ..حق جواب نداشت حرف



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٦٦٣ 

، ده برابر  یاوال پنهون کردن هر افتضاح یول..از تظر تو افتضاح بوده دیشا-

 نانیکه بابات با اطم یبزرگ و عاقل هست یتو به اندازه ا..دوما!شهیمفتضح ترم

گه رفتارت هست که نشون  یسنت نم نویا...خاطر منتظر برگشتنت باشه

جلز ولز نکن که  ادیپس ز...کنه یرفتار ادمهاست که قابل اعتمادشون م...دهیم

بخواد سرزنشت کنه چشم به  نکهیاسوده بدون ا الیعموهرمز االن با خ

 یرا بدست اورد هیچون تو با عقلت اعتماد بق..راهته

 دونم یم-

 !کنارت نبودم نجایاالن ا یدونست یکه اگه نم ،یدون یمطمئنم که م-

 !!انگار شاهزاده ست و کنار دختر گدا نشسته..گرفت یم لیچه خودشم تحو اووه

 .فکر نگاهش کردم نیهم با

کنارم  نجایبر سرم و ا دیشما منت نهاد!!!  ویشما پرنس و من د...خب بابا-

 خوبه؟..دیهست

داره اما  یکه قدرت ذهن خوان شمیدارم مطمئن م گهید..دوباره باز شد دهانم

 !!!خودش هم خبر نداره

 )رمیم یم یدارم از گشنگ:( دم و گفتمبرگردون رومو

 دارن؟ لیم یحاال پرنسس چ-

 بخوره وهیآقا د یهر چ-

 !فایمر فیبخصوص از اون ظر!خورن یآدم م شتریمن که ب یهم جنسها-
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را برداشت که مبادا  نشیاز طعنه دلچسبش لبخند بزنم که عقلم گرز آهن خواستم

 ؟؟  شیشناس یمگه نم...!! 

:( متوجه حرفم نشد و گفت) شناسم یم:( لب گفتم ریرد و زو لوچه م گره خو لب

 )خوب؟ یغذاخور ؟یشناس یم ویچ

، مشت  یلیسفر تحم نیافتاد ا ادمیکه ! شما رو , نه : جواب بدم خواستم

 !من یبوده بر ادعا یمحکم

 )خواد با نون داغ  یم یاملت محل هیمن دلم :( گشوده شد و گفتم لبم

 ...چشم-

 )؟یاومد نجایقبال ا:( که آزاردهنده بود گفتم یفرار از سکوت یبرا فقط

 چوقتینه ه-

 !میغذا بخور یتیفیقراره با چه ک ستیپس معلوم ن-

خوردنمون که مشخصه،  تیفی؟کیتیفیغذا با چه ک ای میبخور یتیفیبا چه ک-

در مقابل دختر  شبیگشنه و البته سرحال و فارغ از تب د ۀرد کرد یمن ِ مرخص

 !...دل نگرون و خودخور ۀرد نکرد یمرخص ۀدیبلند و تراش

 !بود انیتر از دکتر ک نیدلنش یلیهومن خ نیا...زدم لبخند

بگم آره؛ حق با  دیگرده با یبه خود ِ صبحانه بر م تتیفیاما اگه کلمه ک-

 ...شماست

در و :( با دقت به اطراف گردن چرخوند و بعد گفت!  یمحاوره ا اتیادب استاد

 ...)انشاال که ..زهیکه تم وارشید
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 .موند مهی، ن یبا حضور شاگرد رستوران جمع و جور ِمحل حرفش

 یگذاشتنش رو یحمل کرده بود و حاال برا یبزرگ را به سخت ینیتا س دو

 .، ناتوان بود یچوب یتختها

 بذار کمکت کنم آقا پسر-

 )بچه هم دارم هی! عمو ستمیمن پسر ن:( دیغر

 .ما از تعجب باز شد یهر دو دهان

 مگه شما چند سالته؟-

را مقابلمون  یمحل یو سبز رینون و املت و پن یمحتو ینیشد و هر دو س موفق

 .گذاشت

 شونزده-

 .شد یکه مهمونمون کرد، راه یبهم گره خورد و پسر با اخم نگاهمون

 خودم متاسفم یواقعا برا-

 .لبم آورد یچشمهاش ، لبخند رو طنتیش

نسل ما ارزش شده  یبزرگترها نیکه ب یزیتنها چ...ستایما هم ن ریتقص یعنی-

 !عزب انسالیم میشد که ما شد نیا! بود ، درس خوندن بود و بس

 .کردم دییحرکت سر تا با

 یشوهرت م ایدرس بخون  ایگفتند  یدوستام بهشون م یمادرها ادمهی-

 !نسل ما بود هیتنب نیتر حیازدواج قب یعنی...مید
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 ادیم گفت تا بچه ت ب ییبار دا هی...از ما که گذشت:( و گفت دیکش یآه یشینما

اصرار  یلیخ..گمیخسرو را م ییدا!!!!..بگه به روح بابام دیبگه به جون بابام ، با

 ...)داشت ازدواج کنم

 )د؟یشد که ازدواج نکرد یچ:( دمیخودم جرات دادم و پرس به

اول متوجه منظورش نشدم اما بالفاصله گرفتم و جمله مو . شماتت نگاهم کرد با

 :اصالح کردم

 ؟یشد که ازدواج نکرد یچ-

 را به سمتم گرفت یآماده ا لقمه

 !گهیبخور د ،یمرد یم یاز گشنگ یتو که داشت-

 ینم یاز گشنگ! رنیم یزنها حرف نزنن م:( را گرفتم و با لبخند گفتم لقمه

 !)رنیم

دهانم جا بدم که مغزم به موقع فرمان داد و به  ونیم کجایلقمه را  خواستم

 .به اون لقمه زدم ی، گاز بزرگ دنیبلع کجای یجا

 !بزرگ بود؟-

 معلوم نبود؟-

درست از  نیتخم هیتونه  یخوره آدم نم ینه، از بس فک شما زنها تکون م-

 !اندازه دهنتون بزنه

 ؟یچرا ازدواج نکرد ینگفت..دینگفت-

 )چون منتظر بودم:(، ساده و روراست گفت الیخ یب
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 یدونستم که کنجکاو یم. ساده با جمله پر ابهامش ، متعجبم کرد شیگو تضاد

 حیو منتظر شدم تا لقمه ش را فرو بده و جمله شو توض نهیب ینگاهم م ونیرا م

 .بده

 بشه دایپ میتو زندگ ییبنده خدا هیمنتظر بودم تا سر و کله -

 یو ب دمیکش یقینفس عم. جز سر کار گذاشتنم نداره یشدم که قصد مطمئن

لپم  یخندونش تو یگرفتم و در مقابل چشمها یلقمه بزرگ ،یاز ادامه باز الیخ

 !) رندیهم ممکنه بم یزنها از فضول:( گفتم یچپوندم و به سخت

 ...و یریبم یدم در اثر خفگ یاحتمال م شتریدر مورد تو که ب-

کرد  ریگ میتنفس یمجرا ونیاز لقمه م یم نشده بود که قسمتحرفش تمو هنوز

جوندارم هم کارا  یشد و سرفه ها اهیاطرافم س یتمام فضا یلحظه ا یو برا

دست و پا افتاده بودم و  یرو ژنیاکس یجرعه ا یرقت بار و عاجز به تقال.... فتادین

نابود  یدر خروج اون تکه غذا یمکرر سع یمفتضح و با سرفه ها تیبا وضع

دورم حلقه  یکردم که دست یخارج شدن رمق از وجودم را حس م.کننده داشتم

لقمه منحوس  یوارد شد و به آن افراگممید وارهیبه د یشد وفشار وحشتناک

نفسهامو تندتر از  تمیولع هوا ر. تخت ولو شدم یحال رو یو ب دیپر رونیب

خجلم را در بر  رنگ و یب صورت دیلرز یکه م ییمعمول کرده بود و دستها

 .گرفته بود

 خدا رحم کرد-

 .نگرون و صد البته سرزنش کننده را نداشت یاون چشمها دنیتاب د نگاهم
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 )آبو بخور نیا ایب:( خم شد و گفت مقابلم

 شد آقا؟ یچ-

آشپزخونه ش خارج  یهمون شاگرد شونزده ساله بود که تازه از پستو یصدا

 .شده بود

 تو گلوشون دیلقمه پر..گذشت ریبه خ یچیه-

 !خب آرومتر بخور خانوم..اُ -

 !را کم داشتم فقط یفسقل نیهم متلک

 .حواله ش کنم اما رفته بود یزیرا باال گرفتم تا نگاه ت سرم

 !!؟یمنو کم کن یرو یخواست یم-

 .دیم به سمتش چرخ یاشک نگاه

 نه به خدا-

 یلیخ یبگ نکارتیبا ا یخواست یم:( گفت یآروم ینشست و با صدا میروبرو

 !)؟یمرد

 ..نه...نه-

 قیرق یترس از مرگ ناگهان.زار بزنم یسرزنش تند نیبودم که با کوچکتر آماده

 !!القلبم کرده بود

 ینم یدرصد هم احتمال شوخ کیشده بود که  یجد یصداش به قدر لحن

 گهیشناختم زده بود ، د یکه به ادعا یمحکم یدادم و مضاعف بر اون با تو دهن

 .کنم سکیحاضر نبودم ر
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 ؟یریحال منو بگ یخواست یم-

لقمه بزرگترو انتخاب  هیبابا فقط ..خواستم...شد ینطوریهم...من متاسفم..نه..-

 ..کردم

 یدیپس ترس:( گفت, کرد  یم یکه به زحمت خنده ش را مخف ییبا صدا ناگهان

 !)صبحونه مو که خوردم سهم تورو هم بخورم

لبخند بزنم ،  نکهیو قبل از ا دمیکش یاشکم پس رفت و نفس آسوده ا قطره

به من رحم  شتریبه بعد، ب نیکنم از ا یاستدعا م..تا مرز سکته رفتم:( گفت

 !)هنوز بابا نشدم یگذشته ول یلیم خ یدرسته از شونزده سالگ..کن

که از شدت سرفه و  یکردم و با لبه چادر اشک یتک سرفه ا. زدم یکوتاه لبخند

 .انداخته بود پاک کردملونه چشمهام لنگر  ونیترس م

 ...نبود لیمقابل خونه شما انیهومن همون ک نیبودم ا مطمئن

 !عوض نکردند؟ یاحتماال شما رو تو کالنتر-

 .نگاهم کرد رهیمتوجه سوالم نشد و با استفهام خ اول

 .چشمهاش گذر کرد ونیاز م طنتیبعد برق ش یا لحظه

 !کنه  یزندون آدمو عوض م-

 نیخوش اخالق تر:(و ادامه داد دیسرد شده مقابلمون نوش یاز چا یا جرعه

نرم  اری، موقر و بس نیروراست ؛ مت...، بابام بود دمیم د یکه تو تمام زندگ یمرد

بود که مثل بابام مردم  نیکه نوجوون بودم تمام آرزوم ا لیاوا!...و خوش اخالق

اما کم کم که بزرگ شدم و ...وبدار و خوش اخالق باشم و به همون اندازه محب
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تفاوت قائل  مونیبچگ یخاله خان باز یو قصه ها ییروابط زناشو نیتونستم ب

که  دمیرس جهینت نیکنم، به ا لیتحل یو حت هیبشم و روابط زن و مرد را تجز

خود ما  یحت...مادرم یحت...شهیها م یلیبابام باعث سوء استفاده خ ییخوشرو

متانت طبع به نفع خودمون  نهمهیاز ا دیبر یم مونغیت کهییبچه ها تا اونجا

 یسکوت م یکشه ول یم یکم کم حس کردم بابام چه رنج...میکرد یاستفاده م

 یبا رفتار نرمش راه را برا...سلطه گرانه مامانم یکنه بخصوص از رفتارها

کم کم ...خواهرام باز کرده بود  یو شرط مامانم و حت دیق یب یامپراتور

من از بابام شروع شد و با گذشت  یها یبانیمن نسبت به اونها وپشت یاعتراضها

من شدم زبون بابام و شدم پشت سکه اخالق ..اوج گرفت شتریو ب شتریزمان ب

 گهیمونث خونه د یاهال کهیطور!!و تلخ یبعد کی...بابام یشدم اون رو..بابام

 ..مهربونم یبردند تا بابا یاز من حساب م شتریب

 .هدف به اطراف نگاه کرد یب. دینوش یچا یکرد و جرعه ا سکوت یا لحظه

، تلخ و عبوس  یتازه دکتر ِ جد هیکه با عمو هرمز آشنا شدم  یموقع-

که تو رشته م بدست آورده بودم باعث شده بود غرور هم به  ییتهایموفق..بودم

، کم کم افتادم به  میبا حضور عمو هرمز تو زندگ...اضافه بشه اهیس ستیل نیا

با علم به  رمینظ یب یاباب...که چندانم موفق نبودم..اهیس ستیل نیا شیرایجون و

بعِد رفتنش ...که بود البته یمن ؛ تا وقت یمن ، شد پشت و حام یهمه رفتارها

 صهیکنم اما تمام اون خص تشیو حما امینبود که بخوام پشتش در ب یکس گهید
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من از اون طرف بوم  یاگه فکر کن یتو حق دار...مونده یها هنوز تو وجودم باق

 ...ناخوداگاه..کم تلخم هیبه خانومها  نسبتمن به خصوص ..اره..افتادم

 .منتظرم زوم کرد یچشمها یکرد و دوباره رو یمکث

 یها شهیاز نگاه اونه که تاب اون ش ایاز دل لرزون خودمه  بیع دمیفهم ینم

 . و براقش را ندارم رهیت

انگشت گرفتم اما  ونیرا م یمحل یاز سبز ی، تکه ا دنبال فرار از نگاهش به

قبل از فرو  دم،یپرس یم دیشد ؛ با یم نییحنجره ام باال و پا ونیمدام م یحرف

 .یدادن سبز

 .کردم فیو به سرعت کلمات را رد دمیکش یجوندار نفس

نسبت به اون ..نسبت به توکا...یبود یعنی..دیاز زنها نرم بود یلیاما نسبت به خ-

که  یکه گاه ییاونا..و..و مارستانینسبت به همکارات تو ب..شگاهیدختر بچه آزما

 ...دمیمتوجه شدم و د میبا هم بود

 .زد ی، لبخند قیهمون نگاه عم با

 هان؟! پس ظاهرا فقط با تو بدتا کردم-

شد وبه  یود مسوال د نیغرورم هم با جواب صادقانه ام به ا ۀته موند همون

 .دیرس یکهکشان م

سوال جواب  نیرفتارت تو خاطرم نمونده که بخوام به ا..هم رفتارتون نقدرایا-

 بدم
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 یتونستم اون نگاه ب ینم نیاز ا شتریب کهیطور دیکش کترینزد یرا کم سرش

 . صورتم هضم کنم یحرکت را رو

 ....شهیاز هم شتریغروب ، ب روزید...کنم یکه دارم فکر م هیمدت-

 دهینامهربونم ند یآشنا نیبود که قبل ترها به ا یزیچ بهیاون نگاه تازه و غر یتو

 !! بودم

 .حرفش بلند شدم ونیم ،ییرها یتقال به

 !تشنمه-

 .و پا کردم دمیکش رونیتخت ب ریاز ز مویونیاع یها ییدمپا

 امیاالن م-

 .گرفت یمچ دستم را به نرم رمیفاصله بگ نکهیاز ا قبل

 ارنیبرات ب گمیم نیبش-

 یشکل ممکن رو نیبه نافرمتر بایتقر..با چشم و ابرو به چادرم اشاره کرد بعد

 .بود یبدنم جار

 .سرم مرتبش کنم یکردم رو یو سع نشستم

 !پدر یآقا! پدر یآقا-

 بله عمو؟-

 دوتا..یآب معدن-

 چشم-

 .کرد توتهیچادر بود، ب ریخم شد و مقابل صورتم که سخت درگ سرش
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 ترالن؟ یخوب-

 !!اسم نیکه لعنت به ا یوا

 جواب سوالت را بدم؟ یخوا ینم-

که حاال  یتبرئه دل یبرا یکالم..کالم بودم یبه جستجو یبیغر یدستپاچگ با

 دنیخوش تپ یآوا نطوریمرد ، ا نینگاه هم ینیسنگ ریمطمئن بودم فقط ز

 .گرفته

 !خورم یمظلوم و تو سر یلیالبد چون من خ-

 .!!قبل شد انیهمون دکتر ک...دتلخ ش. زد پوزخند

 ...نگاه کرد هیبه قض یا گهیبشه طور د دیشا-

نشسته  میقلبم و روحم به اعتراف شبانه ها یخال یفضا ونیسرعت نور م با

دادم و  یشکل ممکن پر و بالش م نینتریریبافتم و به ش یکه م ییاهایرو..بودم

وحاال درست در ..کردم و حاال یم یخط خط یشخندیدر آخر با پوزخند و ر

ناخوداگاه  ،کرد یم کینزد اهایاون رو قتیکه حسم منو به باور حق یطیشرا

به اوج  نکهیکه قبل از ا دمیترس یم شهیمثل هم دی، شا دیشا...قصد فرار داشتم

 یاز عقل روزگار م...سقوط کنم  یدخترونه ام برسم ، با حرف یایرو دیقله سف

 !...بکشه ریجوونه زده ام ، رد شمش مبادا بر روح دمیترس

 !کنم تا سقوط از اون یوصال قله ، زندگ یقله ، ب ینیریدادم با فکر ش یم حیترج

 تهران میزودتر برگرد ستیبهتر ن-
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به  شهیاز هم کتریحصار دستهاش بار ونیکه حاال م یانگشتهاش دور مچ دوباره

 .دیچیپ د،یرس ینظر م

 !ترالن-

 !)یفقط تهام!! یتهام:( زدم بینه ناخواسته

 .گره زد اخمهاشو

 !به من نگاه کن یترالن تهام-

 ؟!!نگاه کنم یا گهید زیتونستم به چ یاز تو هم م ریغ مگر

تب و  ونیم..بودم داریخواب و ب..یایب نکهیفکر کردم قبل از ا یلیخ شبید-

 !پرده یراست و ب...لفافه در تکاپو بود یو ب داریاما مغزم ب..ونیهذ

 یداشت وجودم را به آتش م مشینگاهش و لحن مال یدستهاش ، گرما حرارت

 .دیکش

از همون ...کردم نکارویا یزدم ول دنیسخته اعتراف کنم که از اول خودم را به ند-

 یشیم یها لهیاون ت ریخواستم در گ ینم...نمیب یکردم بگم نم یاول سع

گرفتنت  دهیند ،یتو دختر هرمز بود!..نمیب یپس گفتم کور مادرزادم و نم...بشم

به  شتریبا تو ب...به حکم عادت..کردم  یتلخ!...دنتیبه همون اندازه سخت بود که د

 !دفاع از خودم....دفاع از ! حکم دفاع

سرش را باال  یسکوت کرد وقت یانداخت و مدت ریسرش را به ز.تازه کرد ینفس

 ینم..متاسفم...میبلند شو بر( :کرد و گفت یپوف...کرد یگرفت، نگاهش فرار م

 ...)زنمیدارم م هیحرفها چ نیفهمم ا
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 .کفشش را به پا کرد د،یرس یبه نظر مستاصل و عجول م کهیدر حال یمعطل یب

 میبهتره تا ظهر برس!..برو ....پول صبحونه را حساب کنم رمیم...نیبرو تو ماش-

 اد؟یبا خونواده ش ب ینرفته که امشب قراره طلوع ادتی...تهران

***** 

 هومن

 نیدختر به پشتوانه اعتمادش کنارم بود و حاال ا نیا..کردم یخراب م داشتم

 !سوزوند یحجابشو م یداشت روح ب انمیشرم و عر ینگاه ب

که با ساده  یدختر!..روحشو نابود کنم شهیهم یبود تا برا یکاف گهیگند د کی

 !ن ِ تلخ و زهر تلخترم بودم یاحساسات همپا نیو صادقانه تر نیتر

را داشت و من ناقص داشتم  نهایبهتر اقتیبکر و ناب بود که ل نقدریکه ا یدختر

 قتیزجر آور بود اما حق...کردم یسرنوشتش جا م ونیم یرکیخودم را با ز

 یبرا یدلچسب تر نهیشده ام ، گز بشیکه حاال مطمئن بودم رق یداشت که مرد

 !وجود ناب بود نیو رنجور ا ۀروح خست

 یپول باشم لبخند یمنتظر باق نکهیگذاشتم و بدون ا شخونشیپ یرا رو پول

 .زدم و از رستوران جمع و جورشون خارج شدم یشینما

به گلبرگ صورتش  یرحم یداده بود و آفتاب با ب هیتک یصندل یرا به پشت سرش

 . دیکش یم غیت

ر را محکمتر از معمول حوصله د یب.کردم و سوار شدم شتریقدمهامو ب سرعت

 .خورد اما چشمهاشو باز نکرد یتکون. دمیکوب
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بونم استفاده  هیکولرو روشن کن و از سا..را بچرخون چیسوو نیزحمت بکش ا-

 !کن 

 .دمیکش نییبون را پا هیبدنش خم شدم و سا یهمزمان رو و

 .زدم و کولر روشن شد استارت

 ممنون-

 !...نیهم

 .را جا زدم و حرکت کردم دنده

 حالت خوبه ترالن؟-

 :چشمهاشو باز کنه لب زد نکهیا بدون

 ممنون...شبمیبهتر از د یلیخ-

 .کرد و گردنش را به سمتم چرخوند ییخوشرنگ رونما یها لهیاز اون ت باالخره

هزارم درصد هم فکر  کی رونیبا اون حال خراب از خونه زدم ب یوقت شبید-

 !انیکنار هومن ک...باشم نجایکردم چند ساعت بعدش ا ینم

کرد  ینگاهم م یبا گرم نطوریا یوقت زد،یحرف م شیآال یساده و ب نطوریا یوقت

 .شدند یروز تولدم م یتمام سلولهام به تازگ

 .پر کردم نیخنک اتاقک ماش یهامو از هوا هیر

 شکندیگربه قفس م کیاز حمله  یگاه-

 یصحرا بشو ی، راه یتو پرواز کن تا

 .را زمزمه کرده بود، برگشت تیب نیکه ا ییلبها به سمت نگاهم
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 محبوبمه یاز شعرها یکیاز  تیب کی-

 .تکون دادم دییبه تا یسر

 خورده بود یمتن نیخونه تون چشمم به همچ خچالی یفکر کنم رو...آره-

 ...اوهوم-

 .کرد یمکث

 اد؟یخوابت م-

 ادینه ز -

 .کرد یم ینیصورتم سنگ ینگاهش رو هنوز

 شناسنامه بدم خدمتتون؟-

 . نداد یجواب

 .انداختم ینگاه میسمتش ن به

 شده؟ یچ-

 زد یمحجوب لبخند

 ؟یشد..دیم معذب شد رهیاز نگاه خ...ادیخواستم مطمئن شم خوابتون نم-

 ! داشت ، مقاومت کردم شینما لیاراده م یکه ب یزحمت در مقابل لبخند به

 )غرق لذت؟؟ ایمعذب :( پروا و جسورانه گفتم یب

بود  اوردهیمنو به حساب ن حیوق یتو محاسبا ت دخترونه ش ، پسرونه ها انگار

 .رو چرخوند عیخورد و سر یکه تکون

 تو جاده؟ میفتیبعدا ب میکم بخواب کی دیخوا یم-
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 !!)م؟یبا هم بخواب:( گفتم ی تصنع ِیشگفت با

 نیا دنیبودم با کله برم تو پرتگاه کنار جاده ، اما چهره شو موقع شن حاضر

 .مقدمه از دست ندم یب ۀحانیقب

معلومه :( که خش افتاده بود ، گفت ییو با صدا دیدو بار پشت سر هم پر پلکش

 )که نه

 .دمیبلند خند یو با صدا رمیخنده م را بگ یجلو نیاز ا شتریب نتونستم

 !پررو هستن یهمگ نشونیتا بدنام تر نشونیتر بیاز نج راسته که همه مردها-

 .تکون دادم دییبه نشونه تا یسر دنمیخند ونیم

 !آره واقعا راسته-

کرده بود که  دایتو چهره ش پ یعقل و احساسش چنان نمود بانمک کشمکش

نه به . منظره را تماشا کنم نیتا قبل از سقوط به اعماق دره ، ا دمیکنار کش

گرفتن  دهیبه نشن یلیم گوششیداد نه روح باز یم دنیخودش اجازه خند

 نهداد  یم ییگونه هاش و تب داغ شرمش مجال رونما یداشت؛ نه به سرخ

 .کردند یم یشفافش روح خجولش را ماست مال یچشمها

 .دیش ، به سمتم چرخ یاز نبرد درون خسته

 )؟یسادیا واشد؟ چر یچ:(گفت معترض

 خواستم نگات کنم یم-

 .پرده من ، صورتش رنگ گرفت یاز جواب ساده و ب نباریا

 !دارم؟ گاهیآخه من ن-
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 !یدیهم خوب نخواب یزار زد یهم کل..آره چشمات بدجور قرمز شده-

 )داره؟ دنیحالت زار و نزار د نیخب ا:( گفت یناراحت با

 !مربوطه نندهیبه ب گهیاونش د-

 یجور هیچرا امروز :( چشمهام ، گفت ونیو با دقت م دیچرخ به سمتم کامل

 )؟!یشد..دیشد

از لذت  یکیاکتشاف ...کنم یرا کشف م یقیحقا کیفکر کن تازه تازه دارم -

 .برم یدارم لذتشو م! هیبشر یتجربه ها نیبخش تر

اگه ! دیذار یسرکارم م دیرسم که دار یم جهینت نیدارم کم کم به ا دیدون یم-

لطف ..لطف شما ۀبهتر نشده بود ؛ البته اونم به واسط شبیحالم نسبت به د

نکردنم را سرم در  یو عذرخواه یکالنتر یتالف یخوا یمطمئن بودم م!..تو

 !یاریب

دور و  نطوریواقعا ممکن بود ا یعنی..دوستانه ش جا خوردم ریو غ دیتفکر بع از

 !پرت بهم نگاه کنه؟

 .چشمهاش زل زدم یخم شدم و با دقت تو یکم

 !!؟یشناخت ینطوریواقعا منو ا-

که شناختم  یثابت کن یعنی..دیبهم ثابت کن دیخواست یمگه با شمال اوردنم نم-

 خب؟...به تو غلطه..نسبت به شما 

 آره؟ ،یو جوابم را ند ینکن سکیر گهید ید یم حیاالن ترج یعنیآهان -

 اوهوم-
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گناهش چنان جذابش  یکلمه اوهوم و نگاه ب یتکون دادن سرش موقع ادا طرز

از جنس  یبا لذت مون،یو ا نیوجدان و شرع و د یتوجه به صدا یکرده بود که ب

 .صورتش نشستم یرا به تماشا یمردانه لحظات

و دست پاچه رو  دیزنانه اش ، هشدار دادند و با شرم نگاهش را دزد یها حسگر

 .کردبه سمت پنجره 

کردم و دنده را  یپوف شهیحجابم ، ناخواسته به عادت هم یاز نگاه ب شرمزده

 .جازد م و وارد جاده شدم

 یبه تنبل یلحظه هم مجال کی یبرا یسوخت اما حت یم یخواب یاز ب چشمهام

 .برداره یکنارم ، خدشه ا ریو کم نظ ابیداد که مبادا جنس نا یپلک ها نم

 گفت؟ ایتوکا بهت چ-

 !بود یپلکها ، موضوع داغ ینیفرار از سنگ یبرا

 .جمله ها بود دنیچ یدر پ. سکوت کرد یلحظات

 ...من باعث ِ نکهیا-

 .کرد و دوباره از نو شروع کرد یمکث

شما و توکا االن ازدواج  م،یدیرس یاگه من و مادرتون به توافق م! دیصادقانه بگ-

 د؟یکرده بود

 نیتوکا ا:( زدم و گفتم یپوزخند سوالش به نظرم مسخره اومد که نقدریا

 )گفته، آره؟ اتویچرند
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 یایرو چوقتیالبته مطمئنم که توکا ه...آره..اما..کنم  دییتا ستیدرست ن-

بافت دخترونه روحش به داشتن  ونیشما را نداشته اما مطمئنم م یهمسر

 مثل شما عالقه داشته یخواستگار

 چیدو تا جمله ه نیا نیمرد ب هیمن به عنوان ...دیا دهیچیپ یلیشما دخترا خ-

اونم ..فرق داره مطمئنم فرق داره دیگ یشما دخترا م یاما وقت نمیب ینم یفرق

 !دیتا خورش نیاز زم

 .فرو رفت شبشیگره خورد و دوباره تو همون قالب سخت د اخمهاش

دم بدون  یقبال هم گفتم که قول م...خواد یکه دلت م یهر چ...حرف بزن-

 اشمقضاوت شنونده ت ب

 .زحمت لبخند زد به

 !!ش یمردم از پرچونگ دیو بگ رونیب دیپرتم کن پایت هیبعدم با -

تو نگران نباش من به فکر خودم . ذارم تو گوشم یپنبه م هیهر وقت خسته شدم -

 .هستم

 ...جاده تموم بشه نیخواد ا یراستش دلم نم-

 چرا؟-

و  یطلوع...تخاب احمقانه شتوکا و اون ان...روبرو شم تهایاز واقع یلیبا خ دیبا-

 کیبابام با ...بابام...و از همه مهمتر...و قضاوتش یاحتمال یشرکت و خواستگار

 ترسم  یم...نهیب ینگاه تا ته روحم را م

 .کردم تا ادامه بده سکوت
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به سن اون  یکه منم وقت نمیب یخوام منصفانه به توکا نگاه کنم ، م یم یوقت-

 یدیپر بود از سف دمیذهن سف نم،یسرزم یدخترونه ها تیبودم به رسم ترب

و  میکرد یم یعروسک باز یوقت!...روزگار بود یچون و چرا یکه قول ب یبخت

دل بکن و  وشعروسک خام نیاز ا ینگفتند گاه میگرفت یم ادیکردن  یمادر

 شهیمثل پسربچه ها لگد به توپ بزن و به صورت همسالت چنگ بکش و ش

پامون  ینجوریا دیشا...ریحق به جانب بگ افهیق یکن و با قلدررا خورد  هیهمسا

 میدیفهم یشد و م یباشند باز م دمونیکه قرار بود بخت سپ ییادمها یایبه دن

 یحیبا سرعت با متلک وق یمرد وندادند  ادمی یریاگه به سبب زن بودنم پنجرگ

 یدیهمون جماعت ، دلم سپ نیکه هنوز از ب ستمیاز کنارم گذشت، مقصر من ن

عشق  زهیم زودتر از غر یعشق ورز ۀزیکه غر یتو سن وسال!..طلبه یبختم را م

 یم..برعکس منه قایجنس مخالفم دق دمیفهم یگرفت ، م یاوج م میباز

 یعاشقونه م کاف یاپردازیرو فقط دیبه بخت سپ دنیرس یبرا دمیفهم

 یکنم و به مرد دایو شناخت پ نمی؛ بب رمیبگ ادیزمان صرف کنم؛  دیبا..ستین

برسم که اونم حاال در برابر  یبه مرد..خواد یزنانه هام نم یبرسم که منو فقط برا

 یلیاما متاسفانه من و امثال توکا و خ..ختهیمحافظت آو یبرا یمن ، چتر یایرو

که  ستیکه حواسمون ن میهست ینیآفر ایغرق رو نقدریا گهید یدخترها

 !از کاهه  میتنش کرد یکه لباس داماد یمترسک

 . ساکت شد دوباره

 ...قبال هم گفتم ، توکا را بسپار به من-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٦٨٣ 

 دلش را داده...شده ریهر چند که د.نشه؟  رید-

گم ذهنتو  یبازم م..کنم ینترس روشنش م!! ده  یادم هزار بار دل م یرو بچگ-

رفتار کن  یجور هی میدیهم رس یوقت..فراموش کن حرفهاشو ..کن یاز اون خال

 خب؟...زده نشده نتونیب یانگار اصال حرف

 .تکون داد یسر

 ! منحوس ِیسراغ مورد دوم، همون طلوع میبر-

 یپس ب..بهتره خودش را نشون بده..یگفت..دیراستش همونطور که قبال هم گفت-

 !قضاوتش الیخ

و حس .از شعف شد زیقسمت گذشت که تمام وجودم لبر نیراحت از ا نقدریا

 ..!دونمیم روزیکردم قبل از شروع جنگ ، پ

 !مرده شور خودش و شرکتش..منم موافقم-

 !!)غلظت نینه به ا گهید:( کنج لبش گفت یلبخند با

 !!غلظت نیبا هم-

 .باال انداخت یتفاوت یب شونه

 تو اعماق روحت کشف کنه؟ یقراره چ قایدق!..اما عمو هرمز-

 .کردم یتماشا م کیرا از نزد دنشیبار بود که خند نیاول دیشا. دیمالحت خند با

 بلند چطور؟ یبا صدا..؟یهم بلد دنیپس خند-

 .ش شدت گرفت اما صداش بلند تر نشد خنده
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سکته  هی هیشب شتریب دنمیبلند قهقهه بزنم اما خند یآرزو داشتم با صدا شهیهم-

 !ناقصه

 .خنده من بلند شد یصدا نباریا

 ومدهیبلند خوشم م ۀخند یاز صدا شهیهم-

 االن بنده مورد پسند واقع شدم؟ یعنی-

 )کشف کنه نویترسم بابام هم یم:( گفت دنمیخند ونیم هیحاش یو ب یمعطل یب

از  میتمام اعصاب حرکت یلحظه ا یشوکه م کرد که برا یبه قدر انشیب صراحت

 ...کار افتاد

همراه تو ..همراه شما نکهیاز ا فهمه که ینگاه م هیکه بابام با  نهیمنظورم ا یعنی-

در کار نبوده  یکنه اجبار یفکر م یعنیدر کار نبوده  یبودم و اجبار یبودم راض

 ..بده که من خواب بودم و  حیبراش توض ایحاال ب

 .دمیو دست پاچه ش پر عیکلمات سر ونیم

 نده حیتوض-

 .تلخم متوقفش کرد لحن

نبود؛ در  ایهام سازگار بود  یدئولوژینبود؛ با ا اینبود؛ درست بود  ایبود  وقتش

نبود؛ زمانش  ایبود  شینبود؛ جا ایم بود  یشان و منزلت سن و وجهه اجتماع

بود و نبود را  ینبود؛ هر چ ایبود  بینبود؛ عج اینبود؛ عاقالنه بود  ایمناسب بود 

نامتوازنش، به ساده  ینیسنگ-حساب سبک  یدر کفه مقابل دلم گذاشتم و ب

 نکهی، بدون ا ین ممکن و فارغ از هر فکر مزاحم و هر عقل سنگ انداززبو نیتر
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به من فکر  یتون یم!ترالن :(عجوالنه و مختصر گفتم, نگاهم را از جاده بردارم 

 )؟یکن

********* 

 یکنار یۀخرج زاو ینگاه میعکس العملش ن دنید یجرات نداشتم برا یحت

 .بکنم

 .و نامعلوم را تموم کنم چیپر پ ۀجاد نیوقفه ِبرونم و ا یخواستم ب یم فقط

 نیگرفته بود؛ حاال با کندتر یشیقبل که زمان به سرعت ِ نور پ قیخالف دقا بر

 .حالت خود در حال گذر بود

کاش ! و آخ ..کرد  یرفت؛ کاش سرزنش م یزد؛ کاش تشر م یم یحرف کاش

 !زد یلبخند م

. کرده بود دنیو نه شن دنیمخوِف نرس یاهویسکوت ، ذهنم را پر از ه یصدا

 !امشب و رها شدن از بال فرشته گون خاطرترالن ۀشبون ِب یرق یروزیپ یاهویه

 !ترالن-

 )بله؟:( کرد زمزمه

 ؟یبگ یزیچ یخوا ینم-

 .کردم و به سمتش نگاه کردم جرات

 یزیچ نیجمع و مچاله بود که اول یچادرش به قدر یدور تا ۀگره خورد مشت

که  ییاز نفسها ایاز نگاه نامحرم من رو گرفته بود ...دبود که توجهم را جلب کر

 دند؟یچرخ یو م دندیکش یاطرافش پر م یحالل و حروم به طواف هوا دیق یب
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ناراحتت :( گفتم شهیاما به رسم کل! بودنش یا شهیبود، سخت تر از کل سخت

 )کردم؟

 چرا؟-

 )چرا؟ یچ:( از سوالش با استفهام گفتم سرگشته

من باعث  یحرفها:(، گفت رهیسمت نگاهشو از جاده سبز کنارمون بگ نکهیا بدون

 )درسته؟ د،یبد یشنهادیپ نیشد همچ

 کدوم حرفها؟؟...ذهنم هنگ کرد  یلحظه ا یبرا

 ؟ییچه حرفها. شمیمتوجه نم-

منتظرم  یتر از اون بود که بتونه تا چشمها نیاما نگاهش سنگ دیسمتم چرخ به

 ...باال بکشه

باعث شدند، فکر ..حتما حرفها و حرکات من باعث شدند ... که نه دیشا... دیشا-

رنجور  شهیکه من از هم یچرا امروز؟ چرا موقع یعنی..که..که یفکر کن...دیکن

 ۀکه من تمام ساعات گذشته را بدون دغدغ دیداد یوقت شنهادویپ نیچرا ا!! ترم؟

 ...نهیمنظورم ا...ترحم و سرزنشت ، درد و دل کردم

 .مرطوب بود یشیم یها لهیباز هم اون ت. دینگاهش را باال کش باالخره

و ترحم و خالصه هر صفت  رتیو غ ینکنه دست دلم رو باشه و مردونگ..نکنه-

 حرفت شده باشه؟..حرفتون نیاز عشق و تعلق باعث ا ریغ یا گهید

 .سرعت رو چرخوند به
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تا شب  یع رانندگاوضا نیبا ا..جاده کشوندم کیبار هیرا به حاش نیماش دوباره

 .شکر داشت یجا میدیرس یهم م

 !منو نیبب!ترالن-

 ادیاز خودم بدم م-

 !ترالن به من نگاه کن-

 !و تهوع آور بود زیرقت انگ یدختر تشنه عشق و عاشق هیرفتارم مثل -

 !نیترالن منوبب-

 ...فهمم که قابل ترحم شدم یم-

بخش گونه  نتیز  شرم هنوز یصورتش غرق اشک بود و سرخ..دیسمتم چرخ به

 !هاش 

از نظر تو ...دونم از نظر شما یم!!..دیخرابم نکن نیاز ا شتریتورو خدا شما ب یول-

از مشکالت  یلیخ ریو بدون اعتماد به نفسم که اتفاقا درگ فیدختر ضع هیمن 

 یدونم م یم یکن تمیحما یبه عادت مردونگ یخوا یدونم م یم..هم هست 

 نیباور کن بدون دادن ا یلو..به خود ِ مقتدرم یمن ِ سرگشته را برگردون یخوا

از عالقه ت و ارادتت به بابام ...یو کمکم کن یباش کمینزد یتون یهم م شنهادیپ

فهمم که به  یم..ارادت را ندونه  نیکه وسعت ا ستین یکس یعنیخبر دارم 

 یکه بدونم کس نیمباور کن ه یول!  یلطفت به بابام ، همراهم نیخاطر هم

با لطفش با ابتکار عملش با هر  تش،یبا خالق شبیمثل د ییوقتها هیهست که 

رسوندن به من همراهم باشه ، هم صحبتم و از  بیتونه بدون آس ی، م یترفند
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که  ییتمام تقالها نیب یدرسته گاه...هیهمه مهمتر گوش شنوام باشه ، برام کاف

فهمم  یم...به خدا که بلند شدم یخوردم ول نیواسه اوج گرفتنم کردم بارها زم

 ..شمیبلند م یشدم ول فیمدته ضع هیکه 

شدند را  یم یسرعت جار نیحجم و ا نیچطور با ا دمیفهم یکه نم ییاشکها

 :پاک کرد و ادامه داد عیسر

 !...هومن-

بار بود که  نیاول! مکث کرد یمدت یبودن من هم ، برا یها هیثان...کرد مکث

 .داد یمخاطبم قرار م نطوریا

اول و آخرم  میچنان بار تعلق و تعهد داشت که در لحظه، راسخانه تصم هومنش

 !را مرور کردم؛ محال بود دست بکشم

 یبرام نم یزیچ گهیحرفها د نیبعد از گفتن ا یعنی..سخته اعتراف..من-

 یلیبود اما من خ یدونم چرا و بر اساس چه حکمت ینم..بگم دیبا یول..مونه

نقش  یبار نقش مادرم رفت ؛ حت ری، شونه هام ز دیکه با یزودتر از وقت

و غصه  ومدختر بچه مظل هی یگاه عاطف هیهنوز جون نگرفته ، شدم تک...پدرم

با تمام توانم راست و  نکهیخودم عصا بودم با ا نکهیدونم چرا اما با ا ینم!...دار

 یاستراحت م...ستخوا یدلم سقوط م شهیبودم اما هم ستادهیاستوار ا

 یم هیخواست که خودم به توکا هد یرا م یدلم همون نوازش...خواست

از ...مونه یم یخال شهیمادر هم یجا یم کم نذاشت برامون ول ییزندا..دادم

اون موقع ها سرشار از ...اگه شکسته باشم یحت ستمیگرفتم با ادیهمون روزها 
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حاال ...حاال..اما..از عزت نفس بودم فراتر از اون سرشار یحت..اعتماد به نفس بودم

توکا منو مزاحم  گهیحاال که د..شنیم یخودشون جار ریکه همه دارن تو مس

 یشناختم تمام تلخ یکه م یهمراه و نامهربون دحاال که مر..دونه یبختش م

 یسفر کوتاه و البته به موقع داره جبران م هیو  زیجمله ترحم آم هیهاشو با 

تو مجبور ..حاال...ستمیخواد راست با یدلم نم گهیحاال که د..حاال که خسته ام..کنه

 یصاع نیفقط بذار ا...یجور سقوطم را به جون بخر تیبا ترحم و مسئول یستین

 هیکاف نیهم..کنج کمد استراحت کنه یخسته کم

ک ثمر صورتش را خش یب یتازه کرد و با تالش ینفس. افتاد ریسرش به ز دوباره

 .کرد

 یبه من جرات م نیهم...من خبر نداره یدرون یها یاز ضعفها و کاست یطلوع-

 یاداوریده که بدون  یبهم جسارت م نیهم..ده که کنارش قد راست کنم

خودخواهانه ست ...شدنشون ازشون بگذرم و سر بلند کنم دهیضعفهام و بدون د

 ...بسپارم دلو عشقش  یخواد به طلوع یدلم م یکه گاه لهیدل نیاما فقط به هم

 ...خون بدنم منجمد شد تمام

 ...با اجبار جا باز کرد  شهینم یکس چیباورم شده که تو دل ه-

 !!ترالن؟..تر-

 یازدواج را قبول نم نیبود ، من ا یاز سر عشق هم م شنهادتونیپ نیاگه ا یحت-

 یفته انگ چیدر برابرت ه...تو شناخته شده ام یبرا..شما یبرا یادیمن ز..کردم
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 ینم..ترسم نتونم کنارت بلند شم یم...ترسم یم...نمونده  ییمگو چیه..ندارم

 ..یول...نه ایدونم تونستم منظورمو درست بگم 

 یحرف چیه..کرد یتمام کلمات از ذهنم فرار م...مبهوت حرفهاش بودم هنوز

 .ابراز نداشتم یبرا

 شخندمیازه اگه توکا رت..تازه اگه همه موافق باشن ..مادرتون هم مخالفن یحت-

 ...دمینزنه که خواستگارش را دزد هینکنه اگه کنا

 ...فقط بسه...بسه-

 !!!فتادیو تاب مغزم جا نم چیپ ونیم یقیطر چیحرفهاش به ه...ختمیر بهم

 متاسفم-

 !فقط ساکت باش ترالن-

 

ساخته و منتشر  )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

 شده است

 

 دمانیمنطق چ یب ۀفلسف نیلرزون و ا یکردنش و اون شونه ها نیف نیف یصدا

 .کرد یم زیسررر یگریپس از د یکیصبرم را  یروحش ، کاسه ها ۀشد

باارزش تر از  یلیتو خ! کن دایبلند شو خودتو پ: بگم ادیخواست با فر یم دلم

 !!یجمع و جور کرد وبتیکه تو ذهن مع یهست یاون
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با حرص دندونهامو . مالمت آخر را نداشت نیترک برداشته تاب ا ینیچ نیا اما

..) دارم یدست از سرت بر نم:( که بشنوه گفتم یلب طور ریز و دمییهم سا یرو

 .بارون خورده ش را به من دوخته بود یها شهیش. به سمتش رو کردم

 !!....دارم نه به خاطر خودم ، به خاطر خودت یدست از سرت بر نم-

 .دیش لرز چونه

 )حرف آخرمه نیا!..و تماشا کن نیبش:( تر ادامه دادم کالفه

******** 

 ترالن

ساعت سکوت زجر آور ، آب سرد  نیهم گذاشتم و فارغ از چند یرو چشمهامو

 .سرم باز کردم یرا رو

آب را به  یاما پوست گداخته م با ولع خنکا دیکش ریفرط سرما مغز سرم ت از

 .باز شد یو لبم به لبخند دیجون کش

  ؟یزنده ا-

 .م را به هم زد یا قهیتوکا خلوت چند دق یصدا

 )؟یدار یکار:( رمق گفتم یاز آب بردم و خسته و ب رونیرا ب سرم

 رسنآ یمهمونات م گهیدو ساعت د یکی...رونیب ایفقط زودتر ب..نه -

 باشه-

 .دمیپوستم خم یخنک راه گرفته رو البیس ریز دوباره

 !ترالن..ترالن-
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 دمیمعترض خروش نباریا

 توکا؟ هیچ-

 یظاهر نش یدفعه لخت و پت هیگفتم ! هومن اومده-

 )برگشته؟ یچ یبرا..هومن؟:( گفتم ریآب را بستم و متح ریش

 گهیداره د یدونم حتما کار ینم-

 .باز کردم یشتریآب را با فشار ب نباریبه سمت دوش رفتم و ا دوباره

 ریسرم ز... با هومن شده بود ینیوجودم مبتال به همون تب داغ همنش دوباره

 !بدار بودت یمنجمد کننده آب ، گدازه ا یفشار سرما

که موقع رسوندن من و  یکالم نیکه گفته بود تا آخر یجمله ا نیآخر از

نمونده بود و  یباق یماترک چیبا بابا و توکا بر زبونش رونده بود ، ه یخداحافظ

 ..؟!..امشب نیاما حاال؛ حضور دوباره ش اونم درست هم.صدا رفته بود یب

 .رونیرا مختصر کردم و زدم باز اون نگران ، مراسم حمام  شتریعجله و ب با

را به پا  یو شلوار کتان شرتیحوله ، تاب و فر دادم و به سرعت ت ونیم موهامو

 .گرفته بودم یمقدمه ش دلهره بد یو ب یاز حضور ناگهان. کردم

 سالم-

 .دیبه سرعت به سمتم چرخ نگاهش

 باشه تیعاف.سالم -

 .بابا موقر و آروم نشسته بود لچریکنار و. به سمتش رفتم یقدم
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خسته و قرمزش  یش ، با چشمها رهیت یشمیو شلوار  ییکاهو کدستی بلوز

 .نداشت یتناسب چیه

 شده؟ یزیچ-

 .بابا و نگاه خاص هومن سرگردون جواب بود یچشمها ونیم نگاهم

 !یخور یکولر سرما م یبرو موهاتو خشک کن بابا جلو-

 )د؟یشد برگشت یچ:( ابا ، گفتمب یشگیهم یتوجه به پدرانه ها یب

داشتم اونا رو هم  یکار شخص یسر کیدوش گرفتم و  هی:( تفاوت گفت یب

 )ه؟یمشکل...عمو شیپ امیحوصله م سر رفته بود گفتم ب یکاریاز ب...انجام دادم

 .هومن فشرده شد یپا یجون بابا رو یب یانگشتها

 .بود اما از نگاه سرگردون من دور نموند انهیاخطار مخف کی شیمعنا

که  ییهمون عمو..عمو شیپ امیداره بخوام ب یکه چه اشکال نهیمنظورم ا-

 !دیدیاز بنده دزد یجنابال

صورتم زوم شده  یپروا رو یتر شد اما نگاهش همونطور ب یمیکالمش صم لحن

 .بود

 ینه چه اشکال-

 !یپس بدو برو اون موهارو خشک کن تا سرما نخورد..خب -

 . تکون دادم و مردد به سمت اتاقم رفتم یسر

 نییتختش چمباتمه زده بود و با پا ی، رو ایفارغ از هفت عالم و هفت دن توکا

 .زد یحرف م یممکن با گوش یصدا نیتر
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ر نمدار ، را از سرم باز کردم و به سرعت موهامو شونه کردم و همونطو حوله

 . پشت گوشم رها کردم

 .موهام ، گردنم را مرطوب کرد  یمعطر رو یشبنمها

 .کرد یزمزمه م یناخوش آهنگ هیمثل امشب هم دلم مرث یشب مهم یبرا یحت

حرفهاش ،  یهنوز هم از داغ...هومن دلشوره ام را دو چندان کرده بود حضور

که  یحرفها و حرکات و اونهمه اشک یاداوریهنوز هم از ...گرفت یتنم گر م

اما تصور . بودم نیخشمگ یهمراه سفر کوتاهمون کرده بودم ، شرمسار و حت

 جانیباشه و نبود ، روحم را غرق ه یتونست واقع یکه م یبودن حرف یواقع

 !و شفاف قیرق یسراب ینیشر..کردیم ینیدلنش

 ....یلحظه گوش هی-

 .گذاشت یگوش یدهن یرا رو دستش

 نجا؟یا انیتونه با مادرش ب یم یخواد بدونه ک یم اریماز-

بعد با  یا هیبرام نا آشنا بود اما ثان اریاسم ماز یمتوجه منظورش نشدم حت اول

 )؟یواسه چ انیب:( تعجب گفتم

 !انیخوان ب یو خونواده ش امشب م یکه طلوع یواسه همون کار-

بودم که پر به پرش  یخسته تر از اون...فوت کردم رونیمستاصلم را به ب نفس

 !بدم

 کنه یم نییسر فرصت با بابا صحبت کن خودش وقتشو تع-
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سخته راجع ..ستیمن ن یواقع ینرفته که بابا ، بابا ادتی...تو خودت صحبت کن-

 مسائل باهاشون حرف بزنم نیبه ا

 .تکون دادم یتموم شدن بحث ، به سرعت سر یبرا

 ترالن-

 .کرد خکوبمیهومن از پشت در م یصدا

 تو؟ امیتونم ب یم-

 .جمع و جور تر نشست و در را باز کردم یکم توکا

 شده؟ یچ-

توکا متوقف  یاتاق چرخوند و رو ونیجوابم را بده ، نگاهش را م نکهیاز ا قبل

 .کرد

 رون؟یب دیاریم فیحاج خانوم چند لحظه تشر-

 یبا من:( بود ، گفت یگوش یبا تعجب همونطور که هنوز دستش رو دهن توکا

 )اج آقا؟ح

 د؟ید یافتخار م...بله با شمام-

خداحافظ بعدا :( و مختصر گفت دیمف یگوش یو تو دیپر نییفورا از تخت پا توکا

 ) .زنم یزنگ م

 .کوتاه خودش را به هومن رسوند یقدمها با

 شده؟ یچ-

 .جواب موند یبار دوم هم سوالم ب یبرا
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 ...با توکا دارم  یعرض خصوص هیمن ..جا باش ترالن خانوم نیشما هم-

مگه !..میندار یموصوص یعرض خصوص چیمن و شما ه:( گفت طنتیبا ش توکا

 )نه؟

و  الیخ ینبودنش ، بدون توجه به حرف توکا ، ب ایبودن  یفارغ از خصوص هومن

داخل گذاشت و در را  یقدم!..) بهتر..گم یم نجایهم..باشه:( مقدمه گفت یب

 .پشت سرش بست

جاش ..ییجا میریدنبالت م امیم...نگو یزیهم چ یبه کس...فردا صبح نرو پارک-

 ....هیخصوص گهید

 !یبکن ستمینکنه قراره سر به ن!..جون یدوک یزن یمشکوک م..اُ .اُ -

 یبلند ش یبکوبم به سنگ که نتون نیخوام سرتو همچ یم...آره ییجورا هی-

 !البته با اجازه خواهر بزرگه..گهید

 یچ یگ ینم:( گفتم یتیمیاز هر صم یو خال یجد. شدم یحرفهاش نم متوجه

 )د؟یشده؟ کجا قراره بر

 یمنو هم ببر یخوا ینکنه م:( بده ، توکا با تمسخر گفت یجواب نکهیاز ا قبل

و برم  ینشونم بد ارویدر یکه ببر ستمیگفته باشم من مثل ترالن ن! شمال؟

 یفروشگاهاو  یگالر..یهتل متل ده ستاره برام رزرو کن یکل دی، با یگردون

 ...)گردون  یو رستورانها یآنچنان

 .دیحرفش پر ونیم شداریتلخ و ن هومن

 !مبارک آقاتون باشه ایاون ولخرج-
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ناکجا  یو بکشون یمنو اغفال کن یخوا یلحن دختر ُکِشت م نیبا ا!! ..ِاوآ-

، پس  یخرجم کن یخوا ی، پولم که نم یاخالق که ندار! دکتر  یآباد؟؟؟ نه آقا

 امیبزنم و با شما ب میاز ورزش صبحگاه دیفردا با یچ یبرا

 .توکا و لحن بانمکش ، سنگ مقابلش را نرم کرد یچشمها طنتیش

 ت را بسازم ندهیخوام آ یم-

 ؟یاونوقت چه جور!!!..زیانگ جانیچه ه!!..یوا-

فردا ساعت هفت  یایاگه م ؟؟یاینم ای یایم:( گفت یبه ظاهر با خستگ هومن

 !)یچیاگر هم نه که ه..بالتدن امیآماده باش م

باشه هفت ..رمیم یم الیو فکر وخ یکه از فضول امیاگه ن:( گفت یکنجکاو با

 !)صبح فردا

به سمت توکا رفت و با تکون دادن انگشتش رو هوا ، به حالت  یا گهید قدم

بابا  یحت یزن ینم یحرف یاحدالناس چیفقط به ه:( گفت یهشدار دهنده ا

 !)خانوم خانوما نیفقط من و شما و ا...دوستت نیتر یمیصم یحت! هرمز

 ام؟یب دیمنم با یعنی-

 .ستین یازین! ... من ِزینه عز-

 یرو ینینگاه توکا با بدب. از لحن و کلمات گفتارش ، پوستم داغ شد ناخوداگاه

 .شد نیهومن ته نش یچشمها ونیو بعد م دینگاهم چرخ

 یقرت نیترالن از ا..َاه َاه!!..تازه دومادا نیمثل ا!! ایزن یبا ترالن حرف م یجور هی-

 مگه نه ترالن؟..ادایخوشش نم ایباز
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برم که هومن مختصر  رونیتکون دادم و خواستم از اتاق ب یسر نیبه طرف کالفه

 )بمون کارت دارم:( و کوتاه گفت

 .ستادمیرا رها کردم و ا نفسم

به سمت  کهیودر حال...) رفتم...خب بابا یلیخ:( با نگاه هومن بالفاصله گفت توکا

 حتشیکم نص کیتوروخدا :( رفت ، دوباره برگشت و رو به هومن گفت یدر م

 نیا ای، ثان شهیم یباعث سکته آن سادنیوا خیدوش آب  ریاوال ز دیبگ...دیکن

نکنه طرف اصال  یش باز ندهیآ اب دیبگ...هیجور هی...ستیاصال تو فاز ما ن هیطلوع

فکر کنم پنبه  دیحرفها اول گوشهاشو چک کن نیقبل از همه ا یول!..ده یحال نم

تا  شبیاز د حِت یو نص ثیتوش چپونده و گرنه که اونهمه حرف و حد یزیچ یا

 خیس خیآب  ریدوباره بره ز نکهیداد نه ا ینشون م یخود هیامروزتون ، باالخره 

 !!)سهیوا

 .رفت رونیکج و کوله کرد و از اتاق ب یلب و لوچه ا و

 .صورتم نشست یشماتت بار هومن رو اهنگ

 ؟یریگ یدوش م خیتو واقعا با آب -

 !!مونه که یتوکا حرف تو دهنش نم نیا..اوقات یگاه-

 .ستادیم ا نهیبه س نهیس یسمت در خم شد و در را بست و با قدم بلند به

 ؟یبه حرفام فکر کرد-

 )کدوم حرفها؟:( تعجب گفتم با

 . فاصله مون را به صفر رسوند یا گهیقدم کوتاه د با
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 ی، کم دیرقص یم یکه با هر حرکت اون ، بندر یقلب ییاز ترس رسوا ناخوداگاه

 .فاصله گرفتم

 .دوباره فاصله را پر کرد یلبخند خاص با

! یمال من یچه نخوا یگفتم تو چه بخوا نکهیهم ،یگفتم به من فکر کن نکهیهم-

بوده  نیاشتباهم ا نیگفتم بزرگتر هنکیگفتم محاله از دستت بدم، هم نکهیهم

 !نمشیفرشته ببندم و نب هی یکردم چشمم را به رو یم یکه سع

 ! شنوه ینبودم گوشهام درست م مطمئن

 ینیسنگ ریبود که قلبم ز نیسنگ یروح بکرم به قدر یحرفهاش برا یجانیه بار

 .افتاده بود یپر کار یبار به تکاپو نیا

 .رمیفاصله بگ یاز اون منبع انرژ یکردم کم یبتونم نفس بکشم ، سع نکهیا یبرا

عقب رفتم که ناگهان دستهاش دور بازوهام گره خورد و به سرعت منو به  یقدم

 . دیسمت خودش کش

 !هومن..اِ ..اِ -

 .تا بتونم نگاهش را شکار کنم دمیسرم را عقب کش یسخت به

 شمیم تیدارم اذ-

قبل ، سوزاننده و  قیکه بر خالف دقا یم کنه با نگاهفشار دستهاشو ک نکهیا بدون

به ! نکنم ازیترحم طلب ن یبزرگ شدم که از رو یبه اندازه ا:(داغ بود ، لب زد

 ...)از دستت ندم یکم کار یفهمم که از رو یخواستنم را م یاندازه ا
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گوشم در بستر  یمشتاق را نداشت که حت یتنها نگاهم تاب اون چشمها نه

 .سوخت یعاشقانه ها ، م نیا ینجوا

 انیک..دکتر-

 .خم شد و کنارم نجوا کرد. شد شتریدستهاش ب فشار

 !!..فقط هومن!! هومن-

 .نفسم راه گم کرده بود و پوست تنم نبض گرفته بود نفسم،

 ...اما .بال پرواز گشوده بود ،یاز هر عتاب دیق یب روحم

 .از کمندش در اومدم ییرها یرسم فطرتم ، به تقال به

 !لطفا..؟...شهیم-

خالف درخواستم کمند تنگ تر شد و کامال خم شد و حرارت پوست صورتش  بر

 .نشست سمیخ یموها یسرما ونیم

 !یمجبورم کرد -

تمام  یفیمقدمه ش، لرزش خف یب اقیو اشت یکینزد نهمهیا لیاز تحم ناخواسته

 .بدنم را در بر گرفت

 دمیش، نال ینیابل پبش بق ریزده از رفتار غ بهت

 هومن؟...د؟یکن یم کاریچ دیدار..توروخدا-

کشم  یدارم نفس م:( نرم و آروم دم؛یشن سمیخ یموها ونیلبهاشو از م یآوا

 )نیهم
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عقب  یکردم سرش را کم یکه هنوز در حصار انگشتهاش بودند سع ییدستها با

 .تر برونم

 !سوزوند یکرد و پوست سرم را م یتارتار موهام عبور م ونینفسش ،از م یگرم

خوردم اما حصار امن  یثمر تکون دوباره ا یب. به شماره افتاده بود  نفسم

 .حرفها بود نیتر از ا ریآغوشش ، نفوذناپذ

 میترسون یم یدار-

 !با باور نکردنم..یخودت خواست-

 .رمیکردم فاصله بگ یش ، سع نهیس یلرزونم به رو یفشار انگشتها  با

 :از نبرد من ، گفت الیخ یب

ترحمه؟  یاز رو نییبب ه؟یدو نفره چقدر واقع یهوا نیا نیبب..تو هم نفس بکش-

 یاز رو ایست  گهیو هزار کوفت و زهر مار د یو مردونگ یدلسوز یاز رو نیبب

 خواستنه؟

گردنم  ینفسش رو یاز برخورد گرما. سر داد نییبه سمت پا یرا به آروم سرش

 . .. روحم فاصله گرفت و دلم فرو افتاد...حس شد ی، تمام وجودم ب

که از  یقطره اشک عجز ونیالتماسم م...را نداشتم یکینزد نهمهیتاب ا من

 .شد دای، هو دیچشمم چک

 توروخدا-

 .دیکش یقیتنها نفس عم. نکرد  یتوجه
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 میشد و روحم با تمام حجم جسمم در حال تسل یحس م یبدنم ب... دمیلرز یم

 .بود

 . که عضالت منقبضم شل شد ، سرش را بلند کرد یلحظه ا همان

 ؟یکن یم هیگر-

 یصورتم سر م یو قطره اشکم رو دیلرز یاونهمه خواسته شدن م ونیم تنم

 ...خورد اما 

رنگم  یب یلبها یبودم به تماشا دهیکه د ینگاه نیو گرمتر نیشفاف تر با

 .نشست

 .کنم یشتریب یکه تقالرمق تر از اون بودم  یتونستم فکرش را بخونم اما ب یم

ناخوداگاه از ترس تجربه اون لبها، سرم را به سمت ..صورتم اورد کیرا نزد سرش

 .چرخوندم یا گهید

 :گوشم لب زد کنار

من، خواستن تو  یایکه تمام دن یبفهم یخواستم قبل از اومدن طلوع یم-

از ...که کارتم را بهت دادم یدرست از همون روز...وقت یلیخ..وقته یلیخ....شده

کردن دختر هرمز ، روحم را آزاد گذاشت تا پرواز  دایعقلم به بهانه پ...همون روز

 یب...و االن! اجازه تو یاجازه عمو هرمز و ب یاجازه عقل، ب یاما ب...دمیپر...کنه

 !تمام...دونم یاجازه همه عالم هم که باشه ، تورو مال خودم م
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دستش را آزاد کرد و صورتم را به سمت  کیودم که مبهوت حرفهاش ب هنوز

را حصار کمرم  گرشیدست د ،ینگاهش چرخوند و همزمان از ترس شکار فرار

 ...کرد

 ...دیخشک شده م به زحمت هوا رو بلع یگلو

 !هومن-

 ..لبش بود یرو یتیلبخند رضا..به کنکاش نشسته بود نگاهش

 .نگاه مشتاقش خجول و معذب بود ونیم چشمهام

 !هومن-

 .شد خم

 جانم؟-

 .تبدارم را نشون کرد یشونیناغافل با همون حجم خوش فرم و داغ ، پ و

شوکه و متعجب .هومن برام سخت بود نیباور ا.شد  یخال یتوانم به آن تمام

 .بهش زل زده بودم

بهتر  ،یحاال که حسش کرد!  ندهیهمسر آ میتقد شیپ شیپ یواشکیبوسه  نیا-

 !!نه ایعشق بوده  یکه حرفهام از رو یفهم یم

 .اون نشوند یکرد و آروم رو تیهدا یوجود لرزونم را به سمت صندل و

 .گرفت فاصله

 !به من فکر کن-

 ش اشاره کرد یشونیبه پ و
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 بوسه م  یو به جا-

 .سمت در رفت به

 ...هستم تیمراسم خواستگار یامشب مهمون افتخار-

 .از اتاق خارج شد یبا لبخند و

گلوم خشک ...دیلرز یم جیحس تبدار و مه نیا یناگهان ورشی ریبدنم ز مامت

گونه م سر  یرو یا گهیقطره اشک د!...م مواج شده بود نهیشده بود و قفسه س

 !راه از حرارت پوستم بخار شد ونهیخورد که حس کردم م

چون و  یمقدمه و ب یبلند شم اما هنوز تنم سرگشته خواسته شدن ب خواستم

 .بود که تمام روحم را احاطه کرده بود ییچرا

**** 

مگه  یتا بتونم به کارهام برسم؛ ول رمیبگ دهیکردم وجودش را ناد یم یسع

 !ممکن بود

مرد  نیم با ا ییآشنا یبه اندازه تما م روزها ممیاز شکستن حر ناخوداگاه

،  شیعاشقانه ها یاما حباب میحجم عظ ریز یبودم و از طرف نیمنحصر ، خشمگ

 .افتاده بود یزندگ تمیلول به سلولم به رس

 زنه تو دختر؟ ینگاهت دودو م نقدریچرا ا-

 کم کیاسترس دارم -

 ؟!یورود کمرنگ طلوع ایاسترس حضور پر رنگ هومن  استرس؟؟
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،  وهی، ظرف م یبلور یدسته بلند ، استکانها لوریس ینیآماده بود؛ س زیچ همه

لبآلب پر و عطر  یو کتر یدست شیشربت، پ یو خوش نما کیبار یبلور یوانهایل

آماده بود به  زیبود؛ ظاهرا همه چ دهیچیآشپزخونه پ ونیکه م یتازه دم ییچا

 !بود رانگریو یزبان ناخونده ایکه لحظات گذشته م یاز دل ریبه غ! از خود من ریغ

برو زودتر به خودت برس !! من زیعز یخور یتو آشپزخونه قر م یتو که هنوز دار-

 !رسند یالن ما

 .برگشت ییبه سمت زندا یبا قدردان نگاهم

 جون ییزندا دیممنون که اومد-

 گل دخترش نباشه یمادر تو خواستگار شهیمگه م-

 یم..دیمنت در حقم کرد یمزد و ب یکه ب ییممنون به خاطر همه مادرانه ها-

 فهمم یم..دیایدونم با وجود حامد سختتون بود که ب

 !!)پسره نیبره سر قبر عموش بترکه ا( :گفت یحالت بانمک با

 پس هاله کجا رفت؟-

 فضول خانوم کشهیداره سرک م..تو تراسه ...جاست نیهم-

حامد ، خودشون  یها یبدون توجه به غرولندها و بداخالق نکهیزدم و از ا یلبخند

 .را به موقع رسونده بودند، دلم غرق سپاس شد

و جذاب اطراف هومن  یسیهاله مغناط ونیاز م یتکون دادم و به سخت یسر

 .گذشتم و وارد اتاقم شد
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 نانیاطم یلبخندها نیعاشقونه و ا یاون حرفها ونیتضاد م!  دمیفهم ینم

 یلبش نقش بسته بود را نم یمن رو یرا که قبل از مراسم خواستگار یبخش

چطور !! دختر یخواستن و لبخندزدن در آستانه مراسم خواستگار یادعا!دمیفهم

 !کردم؟ یم یحالج دیبا

امشب  یبرا یو مناسب دیفرصت نکرده بودم لباس جد. کمدم را باز کردم  در

 یم دایپ یخوب زیچ هیحتما ...فرو بردم ختهیآو یلباسها ونیسرم را م...کنم هیته

 .شد

 ترالن-

 .دمیسمت توکا چرخ به

 بله؟-

 کیقدم قدم بهم نزد باشیز یچشمها طنتیکنج لبش و با همون ش یلبخند با

 .شد

 نه؟!  یبپوش یچ یدون ینم-

 ...فرصت نشد-

 !به فکرته شهیخواهر خوشگلتو برات حفظ کنه که هم نیخدا ا-

 سهیکه به سرعت از پشت تختش دو تا ک نهیلبم بش یرو یبود پوزخند کینزد

 .و به سمتم گرفت دیکش رونیب
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خودم و خودت دو سه دست  یخودم برا قهیبابا امروز ازم خواست برم با سل-

سورمه  نیا!..خواهرجونتون قهیسل نمیشما و ا نیا دییبفرما...رمیلباس مناسب بگ

 !و قلنبه ست ییهوی دیخر نیهم که تنمه و با بابا ست کردم هم، حاصل هم یا

:( ها را از توکا گرفتم و با تعجب گفتم سهیحرکت بابا ، ک نیزده از ا بهت

 ...)حاال اگه اندازه...دستتون درد نکنه

 . نیبب اریحاال زودتر در ب...همه کینزد یلیکه خ زمونیسا..اووه-

 اوهوم-

 .کردم یتخت خال یها رو لکسیبه سرعت نا و

 فکر کنم اتو هم بخوان یوا-

 .شماتت نگاهش کردم با

 !ن وقت اتو کردنه آخه؟اال.. یزودتر بگ یتونست ینم-

کنم  یُاتو م یبه سر و کله ت بکش یدست هیتا  یخوا یکدومو م نیتو حاال بب-

 .برات

حضور  میلحظه زندگ نیبود که تا آخر یهمون تم رنگ رینگاهم درگ ناخوداگاه

 یفاصله به خلوت دخترونه م فراموش نم نیکتریگرم صاحب اون رنگ را در نزد

 .کردم

 پوشم یم کت سبزه را نیا-

 چقدر هم اتو کردن کت و شلوار سخته یوا-

 ...شلوارش را یتا یکتش که الزم نداره فقط جا..کنم  یخودم اتو م-
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 یکارا نیبه ا یفتیب تیمگه من مرده باشم که تو شب خواستگار! بده من بابا -

 !قورمه پزون

 !!قورمه پزون؟؟؟-

گذاشت و شلوار را از دستم  یم یبلند و جلوباز را کنار مهیکه اون کت ن همزمان

 یقورمه پزون به مجموعه ا:( گفت یصاف کرد و به حالت رسم ییگرفت ، گلو یم

درست قبل از اومدن  دنیکردن و جارو کش یریمانند گرد گ یکلفت یاز کارها

کردن، کاهو شستن،  دخور ریسرخ کردن ، س ازیمهمون ، غذا درست کردن ، پ

 !) شود یگفته م رهیو غ ختنیاتو کردن در وقت تنگ و عرق ر

 اوهوم-

تو دل  یلیاوهوم گفتنات خ نیتا حاال بهت گفته بودم ا:( را به برق زد و گفت اتو

 )؟!!کنه یُبروت م

 یدابیسرخاب سف هیبرو :( بزنم ، گفت یحرف نکهیباال انداختم و قبل از ا یا شونه

سم بود ا یچ! یدل طلوع یرنگ و روت بزن محض رضا یبه اون صورت ب

 )؟یراست کشیکوچ

 .رفتم نهیسمت آ به

 الیدان-

 !شرِف تانک یهم داره ب یچه اسم خوشگل یوا-

 ..را برداشتم ملیر

 !مودب باش توکا-
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 شرفش؟ یب ایدر مورد کدوم قسمتش؟ تانکش  قایحاال دق..خب بابا-

 .داشت اجیاحت ملیر کیاز  شتریب یلیخسته م خ یچشمها

 خط چشمت کجاست توکا؟-

 گهیهمون ورا د-

وحشت زده . دستهام شدم فیخط چشم بودم که متوجه لرزش خف یجستجو به

 .دمیکش یقیدستهامو مشت کردم و چشمهامو بستم و نفس عم

اتو  یبرا یبرق و انرژ یبعدا کل!! اندازه ست حاال مینیبب یدیپوش یکاش اول م-

 !میکرد یکردنش حروم م

 :تفاوت لب زدم یب

 اندازه ست-

 یدیخطم رو صورتت نکش هیمن اتو کردنم تموم شد تو هنوز ! یسادیوا تو که-

خب اوضاع  دم؛یداخل چشمم را مداد کش. ..رو کردم نهیعجله دوباره به آ با

بس بود !..رژگونه یبدون خط چشم ورژ خوشرنگ و کم ملیر...بهتر شد یلیخ

 !!!هومن..جلب نظر هومن؟؟ یبرا

 !یمقابل خونواده طلوع دنیخوب تر به نظر رس یبرا..نه

کشم جا  ونیلخت را که م یجمع کردم و چند تار مو شهیمطابق هم موهامو

 .کت و شلوار را برداشتم..شد ، رها کردم ینم

 دهیهاله هم که تپ!!دیبدبخت جوش ییِ را خاموش کنم چا یکتر ریز رمیمن م-

 !کنه یتوالت و داره بزک م نهیآ یجلو
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 .تکون دادم یسر

 ممنونم توکا واقعا-

 ..کردم مگه؟؟ کاریچ...اووه-

 . رفت رونیاز اتاق ب و

 .ستادمیا نهیو مقابل آ دمیپوش عیرا سر لباس

سبز روشن همراه با بلوز سبز روشن  یدوز یرنگ با مغز یشمیو شلوار  کت

 !رشیز

 یبرداشتم و آزاد رو. داشتم لمیوسا یها تو هیبا همون ته ما یشال خوشبختانه

 .سرم انداختم

مدل شال را  نیا..کنه یست لباسشه تعجب م یلباسم تا حدود نکهیاز ا حتما

 ..کوتاه و گره خورده؟ یروسر ایپسنده  یم شتریب

 .خودم را برانداز کردم  گهید کباریوسواس  با

 .انداخت  نهیام در محضر آ انهیمخف یها یدلبر ونیم یدر، خش زنگ

ا همون هشدار کوتاه زنگ ، هومن کندم و ب یعکس العملها ینیب شیاز پ دل

 !!باشم نه هومن یگریاوردم که قراره منظر نگاه مرد د ادیتازه ب

 یا قهیهمون خاطره چند دق میچون و چرا تسل یدار بود که ناخوداگاهم ب خنده

 یمراسم خواستگار یاتاق بود و خوداگاهم خودش را برا نیهم ونیهومن م

 .کرد یآماده م یا گهیمرد د
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پس چرا هنوز داشتم ...بود  یمسخره ا شینما..دمیخودم پاش یبه رو یپوزخند

قلبم فشرده شد و . سخت شد نهیهمون آ ونینگاهم م...شدم؟ یم ایمه شیبرا

 سیو رمان دست نو یخاله باز..یکن یعمر زندگ کیقراره :(( عقلم جواب داد

گاه اول از ن که یکن یرشد م یتو کنار مرد!! هیزندگ ست؛ین ییایدختر بچه رو

که بعد از هر  یریگ یاروم م ی؛ تو کنار مرد دهیباورت داشته، نقاط ضعفت را ند

تو  ،یارین ادیبه  هاشویدروغها و باز ،یارین ادیگذشته شو ب یطعنه ها یمشاجره ا

واهمه از گذشته ، مورد اعتمادت  یکه از همون اول ب یریگ یقرار م یکنار مرد

 بیو رو کرده ، دروغ و فر ریدلت را ز یبارها با تلخ که ینه مرد.....شهیواقع م

 ....))داشته 

 .توکا تمام افکار خسته و درهم گره خورده مو بهم زد یصدا

 ؟یینجایتو هنوز ا-

هومن خودم را کنج  ییو بدون توجه به نگاه جادو رونیعجله از اتاق زدم ب با

 یصدا دنیمنتظر شناومدم و  رونیب...مرتب بود زیهمه چ..آشپزخونه انداختم

 .ستادمیتوقف آسانسور پشت در ا

 .کنم یشما برو اونور تر خودم درو باز م-

 بلند شده بود؟ یک. جا خوردم. شد دهیهومن از کنار گوشم شن یصداا

 .دمیعقب کش یکم

 ومداآآیخواستگار م یکردند؛ وقت یم میقبلنا دخترا خودشونو تو هفتا سوراخ قا-

! 
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 یخاطر نانیتونستم اطم یسرخوش و مطمئن بود؟؟ چرا نم نقدریبشر ا نیا چرا

 ؟!هضم کنم دیدرخش یو خوش فرم م دهیاون صورت تراش یرا که البال

اون کت و  ونیم یشگیبا همون وقار و صبر هم...دیبه سمت بابام چرخ نگاهم

 !! چه خوب که بود...کرد یو خوش دوخت با عشق نگاهم م یشلوار سورمه ا

 زیبه سمتم سر ر ششیآال یبه وسعت روح صبور و ب یآرامشنگاهش توده  از

 .زدم یدلگرم شدم و لبخند.شد

 بابا یچقدر خوشگل شد-

 دمیدستهاشو بوس.به سمتش رفتم و کنارش نشستم. قرار دستهاش شد یب قلبم

. 

 !یممنون که هست..یکرد دایممنون که منو پ-

 .دش دهیمهمانها شن یقدمها ینزده بود که صدا یحرف هنوز

 یما شش هفت نفر نیهمهمه و قدمهاشون معلوم بود که مطابق تخم یصدا از

را به شکل منظم  ینهارخور زیم یها ینبود و صندل ییزندا ریهستند که اگه تدب

، ذهن خسته و مشوش من  میجا نداد ه بود ییرایپذ یفضا ونیم یکیو هارمون

نداشت و االن سردرگم چند  یا دهیا چیخاصمون ه یجا دادن مهمونها یبرا

 .مینشستنشون بود یو تخته برا ریت کهیت

شلوار  کیتوکا با اون تون.  ییمن کنار بابا و زندا. به ما اند اخت  ینگاه هومن

 .آشپزخونه ونیهمراه هاله ، م یسورمه ا

 .شد انینما یگریپس از د یکیرا باز کرد و قامت مهمانها  در
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 .استقبال کننده کنار هومن جا گرفتم میتسمت در رفتم و به عنوان  به

تازه  کتاشین اشاریپشت سرش همسرش، . بزرگ وارد شد  یاز همه طلوع اول

 یکه احتماال برادر کوچک طلوع یداماد خونواده، خواهرش احتماال و مرد جوون

 .بود

با سبد بزرگ گل و  یطلوع الیدان. به تک با سالم و خوشامد وارد شدند تک

سرد مالمت را  غیبا همون نگاه اول ، ت. بود که وارد شد یمهمون نیآخر ینیریش

 .که نگاهش سر گشته حضور هومن شده دمیفهم یم.دیصورتم کش یبه رو

را گرفتم و از کنار حجم تنومند کت وشلوار پوش و  ینیریپاچه سبد و ش دست

 .خوش عطرش گذشتم

 .مستادیا خچالیکنار  یهمون فاصله خال ونیاشپزخونه م کنج

 !حاج آقاتون نیداره ا یچه عظمت یوا-

 !سیلطفا االن ه..توکا..سیه-

 خوبه؟ ارمیشربت ب گهید قهیدو دق..خب بابا-

 آره-

 .ساکتشون شدم تینها یگرفتم و وارد جمع ب ینفس

 .دیبه سمتم چرخ یشتریبا دقت ب نباریه ها ا نگا

 .کنم یمعرف دیاجازه بد-

سوخته جذاب  یکت و شلوار قهوه ا نیچقدر تو ا.دیچرخ یبه سمت طلوع نگاهم

 .دیرس یبه نظر م لیو خوش است
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از -خان  اسریدوست و داماد خونواده جناب ..خانوم ای، خواهرم، دن زمیمادر عز-

برادر کوچکترم ..-بس تو شرکت رفت و امد دارند معرف ترالن خانوم هستند البته

 ...اریجناب داد

 .دین پاشهوم یبه رو یلبخند یتصنع و

خانواده  یدوست خانوادگ انیدکتر ک شونیخونواده خودم، ا یخدمت اعضا-

 !ترالن خانوم 

از  کترینزد یلیالبته خ:( رو به جمع گفت یواقع یمقتدرانه و با لبخند هومن

 ...) دوست

از جمع ،  ابتیبنده هم به ن دیبذار:(ادامه داد نهیجابجا شد و دست به س یکم

 .)مکن لیمعارفه را تکم

بزرگ جمع که معرف :( داد ، گفت یبا احترام افراد حاضر را نشون م کهیحال در

تاج سرمون سرکار !..هستند ؛ هرمز خان پدر ترالن جان یحضور جناب طلوع

توکا خانوم ...دارند شونیا یبرا یترالن جان که حکم مادر ییهمدم خانوم زندا

از خانوم  یدو نفر آخر نیالبته ا...شونیا ییخواهرشون و هاله خانوم دختر دا

 )مهر ماه به بعد هستند یدکترها

که -هومن یمیدر جواب لحن صم کتاشین اسریزد و  یبزرگ لبخند یطلوع

فقط ، حاال که قراره ...به به:( دوستانه گفت-!! مِن اکنون یبودبرا بیسخت عج

 یاندازه کاف به لیکه تو فام دینر یاستدعا دارم تو خط دندونپزشک میبش لیفام

و پاتال  ریجماعت پ ردکه به د یزیچ یکیپالست یسراغ جراح دیبهتره بر...میدار
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امسال طرحش تموم شد و با  نیما هم هم اریآقا داد نیآخه ا....ما هم بخوره

 ...)دهن و دندون زدند کینیکل کیهمسر بنده 

و با  یستیرودربا یکرد، ب یتعارف م کهیشربت وارد شد و در حال ینیبا س توکا

دهن ملتو  یچه جور!!  یوا:( گفت ایکالمش رو به دن نیریهمون طعم شوخ و ش

نه :( گرفت و اضافه کرد اسریرا مقابل  ینیس!!) شهینم شیو دلتون ر دیکن یباز م

 ریشده همون نون و پن هیدم دل و روده باز کنم و تجز یم حیمن ترج!  اسریآقا 

دندونهاش  یالبال شویاز سبز کهیت هیجون  ایدن و اریکه آقا داد نمیرا بب یا یسبز

 !)دندیقبال د

 . شو جمع کرد افهیهمزمان ق و

 .بار جو حاضر را کم کرد ینیاز سنگ یکم نیحاضر خنده

 شهیاز دل و روده گوسفند هم چندشم م یمن حت-

مثل برادرش قد بلند بود اما نه اندامش به . دیچرخ ارینگاه ها به سمت داد همه

صورت برادرش بود اما  یو مردونگ یبه پختگ نشیاون بود و نه چهره دلنش یُپر

 .بود یطلوع یصدا هیشب تینها یگرمش ب یصدا

 !شیت یچه ت یوا-

 .از صحنه خارج شد یجمله را گفت و با لبخند نیمالحظه ا یب توکا

 ...هیاهل شوخ یلیما خ یتوکا  نیا.. دیببخش-
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 نیا:( گفت یو غرور یاز هر پز اجتماع یلمهربون و خا یبزرگ با لبخند یطلوع

گل  نیدونه از ا هی یسعادته که تو هر خونه ا..دن یآدم روح م یجوونها به زندگ

 )دخترا باشه

گفتن مرد تا  مینباشه که از قد یاز وجود دختر خال یخونه ا چیانشاال که ه...بله-

 !دختر دار نشه انگار پدر نشده

 .به عادت مرسوممون، بالفاصله اصوات موزون بابا را بازگو کرد هومن

 نیمثل شما را از سر ا ییخدا مردها:( گفت قیعم یبزرگ با احترام یطلوع

را به حق تموم  یمرز و بوم پدر نیا یهمه دخترها یمملکت کم نکنه که برا

وسه زد و بابا ب یشونه ها یبلند شد و در مقابل بهت همه رو یمعطل یو ب) دیکرد

 ....دوباره نشست

پدر با فهم و با  نیدست چن ریکه ز یبود تا نشناخته به مرد یحرکتش کاف نیهم

 .بزرگ شده ، جواب بله بدم یشعور و صد البته متواضع و موقر

 .بزرگ ، مرطوب شد یو همسر طلوع یینگاه زندا ناخوداگاه

 لطف باشم نیا قیکاش ال-

 .گو کردحرف بابا را باز یمعطل یب هومن

 ینگاهم باال اومد و نا غافل با چشمها. شد نیدوباره سنگ یلحظه ا یبرا جو

 .کنج لبش بود ییرایلبخند گ. شد ریدر گ یطلوع

 یب...کنار هومن؟؟...فرار از اون نگاه ، از کنار هومن بلند شدم یبرا لیدل یب

،  شدیو هومن رد و بدل م یطلوع نیکه ب ینامهربون یاخمها و نگاه ها ۀمالحظ
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اون ...سوخت یم میشونیپ ینشسته بودم که هنوز داغ بوسه ش رو یکنار مرد

 !لباس ست و همرنگ نیاونهم با ا!! یا گهیمرد د یهم در مجلس خواستگار

 اریب یخانم طلوع یآب برا وانیل کیزحمت  یب..هاله مادر جون -

 یاسم ِمراسم بودند و از هر در ینیسنگ ریکه ناخواسته در گ یفرار از جمع یبرا

و خالصانه م را  یو لبخند واقع) جون ییزندا ارمیمن م:( زدند ، گفتم یحرف م

 دیچرا با...کرد ینگاهم م نیبا مهر و تحس انیکردم که بر خالف فرح ک ینثار زن

 ریتحق دهیامر به د یاز ابتدا درشکردم که ما یم یمرد یزندگ ریخودم را در گ

 !ایعقل بود نه احساس و رو هیبر پا ی؟زندگ!براندازم کرده

 اخماتو باز کن-

 .گرفتم دهیکنار توکا گذشتم و بچ بچ کنار گوشم را نشن از

 ..با توام-

 .گذاشتم یدست شیپ ونیو آب خنک پر کردم و م خیرا از  یوانیل

 ...باشه بابا-

 هی..توکا فدات:( گفتم یاز کنارش بگذرم که دوباره برگشتم و با مهربون خواستم

 )خب؟..ساعت کیفقط ...برن نایاون زبونو نگه دار تا ا یکم جلو

 ونیم طنتیدوباره برق ش هیاز ثان یو در کسر!) یباشه آبج:( و گفت دیبرچ لب

 یلیدندون پزشکه خ اروی نیبر عکس داداشش ا:( و گفت دیچشمهاش جه

 !!)ها گرهیج

 !بعد زر زر کن! نییجونت از حلقت بره پا اریبذار لقمه ماز!! توکا ریبم-
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 .کرد فیهاله بود که کنارگوشمون کلمات را رد یصدا

 .ناخوداگاه اخمهام گره خورد اریاسم ماز دنیشن از

ده چه برسه  یور دل مادرشوهرت ،دخترشم بهت نم یبر ینجوریا..بازش کن-

 !اون تانک جذابو

 .توکا به لبخند باز شد یاز نمکپاش لبم

 .رفتم یپرخونه خارج شدم و به سمت خانم طلوعآش از

  دییبفرما-

 !نمیممنون دختر نازن-

 ونیم دنیبود نفس کش یچه آرامش!!! مثبت بودند یخونواده بمب انرژ نیا

 !خونواده نیا یهوا

 یم نیو رنگ به رنگ نگاهم را به زم دمیگز یمثل تازه عروسها لب شرم م دیبا

 ...بودم دهیمراحل پر نیبودم که از ا زود بزرگ شده نقدریا یدوختم ول

و  ییهمه خوشرو نیکنم سرچشمه ا یفکر م:( گفتم یو به نرم ستادمیا راست

خانم  دی؛ شما باش ادیخونواده تون به چشم م یاعضا ونیکه م یمثبت یانرژ

 !)زیعز یطلوع

 .هوا دستهامو گرفت و فشرد یب

 !من حرف نداره الیانتخاب دان-

اول کار حرفمو اصالح  نیالبته بذار از هم:( بعد با عجله و با لبخند اضافه کرد و

با لبخند به سر  کهیدستهامو رها کرد و در حال!..) حرف نداره الیانتخاب دان...کنم
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پسر  یوقت گهیروزها د نیا..واال:( گشتم، رو به جمع ادامه د اد یبر م میقبل یجا

 !!)خد ا یکه پسر ماِل مردم ا یدار بخون راد دیرا انتخاب کرد ، با کشیشر

 .نشست یچهره طلوع ینگاه مهربونش رو و

 ..)دیشما تاج سر ما هست:(گفت یبا قدردان یطلوع

 .سکوت حاکم شد یلحظات دوباره

وارد شد و هومن به کمکش بلند شد و مشغول  وهیم یهاله با ظرف محتو نباریا

 .شدند ییرایپذ

از خودت بگو  کمیزنه شما  یحرف م مهیداداش ما که نصفه ن نیترالن جون ا-

 زمیعز

لبخند زدم اما به واقع از  اریاخت یب. و سوالش دلم را لرزوند ایدن فیظر یصدا

 .بودم یفرار یا شهیو به شدت کل یسوال کل نیجواب دادن به ا

را  زیر زیمن که خودم ر!! جون ایدن..اِ :(به کمک شتافت و گفت یطلوع الیدان

 دیخوا یخودتونه اگه م لیالبته م:(و بعد به من رو کرد و گفت...) برات گفتم

 !) دینیبش ایبنده، کنار دن یجا نجایا دیاریب فیتشر دیجواب بد

بود که  یحکم دلم ، حکم کوچکتر. شد دهیکش یکنار ینگاهم به صندل ناخواسته

 .خواست یاز بزرگترش رخصت م

 .کرد یخاطر نگاهم م نانیهنوز با همون اطم هومن

 ...)ست تهیفرمال نایا:( لب گفت ریو ز دیش کش یشونیپ یدستش را رو عامدانه
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شده باشه هراسون به  دهیسکوت جمع شن ونیمبادا کالمش م نکهیترس ا از

 .اطراف نگاه کردم

 شد خانوم مهندس؟ یچ-

 .بود که مخاطبم قرار داده بود کتاشین اسری یصدا

 )کتاش؟یشد جناب ن یچ یچ:( دمیخبر پرس یب

 یدل م یاز جناب دوست خانوادگ:( با لبخند گفت یطلوع الی، دان اسری یجا به

 )کنار شما ؟ میرو بفرست ایدن ایجون  ایکنار دن دیاریب فیتشر دیکن

هشداردهنده بود که هم من و هم هومن مطلب را  ینرمش به اندازه ا لحن

 ..میگرفت

:( سخت و دوستانه جواب داد یمن ، هومن با همون آرامش، اما با لحن یجا به

 !)َکنند یدل نم شونیاز ا یکه دوست خانوادگ نجاستیمشکل ا

ادب و لبخند و لحن شوخش ، باز  یها هیال هیال ریز یهومن ، حت حیصر جواب

ا ب یزینگاه استفهام آم یمتعارف بود که پدر و مادر طلوع ریغ یهم به اندازه ا

 .رد و بدل کردند گریکدی

 .، افسار مراسم را به دست گرفت رکانهیز اسری

مجلس، فکر کنم  یبزرگترها نطوریبا کسب اجازه از جناب هرمز خان و هم-

اجازه هست ....باشه یجون و خانوم تهام الیدان ی، گفتگو یواجب تر از هر کالم

 ؟

 .منتظر به بابا چشم دوخت و
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 ....ترالن جان بابا....دیدار اریاخت-

 .موند مهیاون دو تا ن یاشاره بابا بلند شدم و کل کل پنهون با

 ..میفرصت نشد ازتون تشکر کن یکالنتر هیبابت اون قض یجناب ظلوع یراست-

 .شده ، دوباره نشست زیخ مین الِ یدان...همه به سمت هومن برگشت نگاه

 .ادمفرو افت یصندل یحس شد و رو یزده قدمهام ب بهت

 یرا مطرح م یزیچ نیهمچ دیچرا با!! یلعنت. به هومن زل زدم نمینگاه آتش با

 .کرد

بود که  یکار..پسرم دیدار اریاخت:( بزرگ با لبخند موقرانه ش گفت یطلوع جناب

 )ومدیاز دستم بر م

 بوده ؟ یچ هیقض-

ده ز خینگاه سرافکنده به سمت مادر خانواده بر گشتم که موشکافانه به صورت  با

 .ام زل زده بود

 :تفاوت جواب داد یب هومن

 سیکه تحت نظر پل میبود ییجا یاتفاق یلیمن و ترالن جان خ!.. یبدشانس هی-

 .میمنت گذاشتند و خالص شد یگرفتند که جناب طلوع گناهیما رو هم ب...بود 

شما و ...دونستم ینم..اِ :( زمزمه کرد ینیو با بدب دیباال پر یخانوم طلوع یابرو

 )؟؟!ییجا هی!! ترالن ؟

 .لبخند زد الیخ یب هومن

 ..بود یعرض کردم بد شانس...بله-
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کرد  یتالق یینگاهم با زندا. از ترس قضاوِت قضات حاضر تنگ شده بود نفسم

 !خشکمو تازه کنه یها هیکه ر یینفس و هوا...خواستم یکمک م...

 خوره یانگار زنگ م..شماست یگوش یفکر کنم صدا...زمیترالن جون عز-

 .و به سرعت به سمت اتاقم پرواز کردم) دیببخش..آره:( گفتم یمعطل یب

 .دادم هیرا بستم و پشت به در تک در

 !!لعنت به تو -

که ممکن بود ناراحتم کنه دست  یموضوع نیرو حساس تر قایشد دق ینم باورم

 !!!بذاره

 . موقع ش ، گر گرفته بود یحربه ُبرنده و ب نیصورتم از خشم ا تمام

قبل  قیدستهام هنوز مثل دقا. برافروخته م گذاشتم یگونه ها یدستهامو رو کف

 .سرد و منجمد بود اما پوست صورتم داغ و ملتهب

 .به در خورد یا تقه

 !درو باز کن-

 .حرص از در فاصله گرفتم و به ضرب در را باز کردم با

 .خشمم به چشمهاش زل زدم تیهاشد و بالفاصله در رابستم و با ن داخل

 !یتو گارد دفاع یخانوم؟؟ باز رفت هیچ-

 .گرفتم شیآت یخونسرد نهمهیا از

 چرا؟فقط چرا؟-

 !گهیشلوغش نکن د..اووو-
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و نشناخته  ومدهین یخوا یم..نجایا یاومد یدنبال من راه افتاد یچ یاصال برا-

 حرف پشت سرم درست کنن؟ یکل

 کنن؟ یفکر م یمگه مهمه که اونا چ-

 !!!هومن-

 .اخمهاش گره خورد باالخره

 جان هومن؟-

  ؟یچ یعنی نکارایا-

چند ساعت قبل، به سرعت  یاز ترس تجربه دوباره فضا. به سمتم برداشت  یقدم

 .عقب رفتم

 .انداخت نیچهره ش چ یرو یعکس العملم لبخند محو از

بزرگ  یطلوع یبعد از رفتن تو ، خود آقا..امیب فتادمیاوال که من دنبالت راه ن-

دوما !...خوبن نیفکر کنم ناراحت شدند برو بب.. دیکرد یگفت کاش االن عنوان نم

 یخواست یکنن؟ مگه نم یدرونشون چطور قضاوتت م ینیبب یخواست یمگه نم

 !؟یبهتر بشناس

 االن جاش بود؟-

خان  الیبا دان یه دارکردم ک یِبر ِبر نگات م ستادمیمیوا ینیزم بیپس مثل س-

 .دیکن یدل و قلوه رد و بدل م

 !!یکن یخودخواهانه عمل م نقدریا شهیباورم نم-

 خودم یندارم حت یکس شوخ چیموارد با ه نیتو ا-
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به روح  نقدریبرام مهمه که ا یول یکن یفکر م یکه چه جور ستیبرام مهم ن-

 !یمن گند نزن

فکر  یخانتون چه جور الیانگار مهمه که دان یول:( گفت یآزاردهنده ا شخندین با

 )کنن؟؟ یم

هوا دو قدم بلند به سمتم  یبه سمتش برداشتم که اونم ب یحرص قدم با

 .کردم ینیناخوداگاه با عجله عقب نش. برداشت

 !!یلعنت-

 ترالن؟ یبا من بود-

 یو ب لیدل یداشته باشم که قلبم ب یتونستم نسبت مرد یکه م یتمام خشم با

 !!)ت بودم یبا خود لعنت:( دمی، غر دیکوب یم شیبرا هیتوج

 .خارج شدم عیو سر دمیبه سرعت به سمت در دو و

. خنک شده بود یلعنت ۀبه شماره افتاده بود اما دلم از همون لفظ ساد نفسم

 رتیغ یدوباره نفس گرفتم و روح سرکشم را که دلبسته و ب. ..نفس تازه کردم

....! بود ، مهار کردم اما  ختهیمردونه ش افسار گس یها یبه دنبال خودخواه

 !!لعنت به دلم

******** 

 هومن

 . باز شد یو نامهربونش لبم به لبخند بیغر ورشی نیا ریز یحت ناخواسته
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 نکهیاز ا...بردم یها و شاخ و شونه نشان دادنهاش ، لذت م دنیجنگ یتماشا از

،  ستهیا یسرپا و مقاوم م دوباره یبعد از اونهمه اشک و خودخور دمید یم

 .گرفتم یآروم م

 ونیرا م یزنده ، حس زندگ یها یشیاون م ونیو دفاع م زهیبرق ست دنید

 .کرد یم تیرگهام تقو

از ساعات قبل از اتاق  شتریب یخاطر نانیو با اطم دمیموهام کش ونیم یدست

 .خارج شدم

نگاهش را  یتیبزرگ افتاد که با لبخند رضا یطلوع یقبل ازهر کس به رو نگاهم

 .کرد یمهمون صورتم م

 . ترالن رفت یبه نشانه ادب و ارادت تکون دادم و نگاهم در پ یسر

 یو مرد تنومند....افتمیو مادر خانواده  ایجمع، کنار دن ونیتبدارش را م صورت

 یجا نباریکه ا !لعنت..گرفت و  یرا به اون داده بود و حاال کنار من جا م شیکه جا

 .داشت نیو شرمگ نیزدن اون فرشته خشمگ دید یبرا یبهتر

 .نشستم  کنارش

 .زدم یو لبخند دمینگاهش به سمتش چرخ ینیسنگ ریز

 شنیم یمیصم ونیزودتر از آقا شهیخانوما هم-

 یبا کس رید یلیالبته ترالن جون خ:( گفتم یتوجه به لحن دوستانه ش ، جد یب

 !)شهیاخت م
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هم نداشت تا  یدرست و حساب بیع کیمروت  یب! به دلت صابون نزن یعنی

 !!ترالن و عمو بدم لیشده تحو تیالیها

 هستند  یهم اجتماع یلیبرعکس ترالن خانوم خ-

 دیچرخ یالخصوص دخترک یجمع و عل یحوصله نگاهم رو یلبخند زدم و ب فقط

 .امروز چشم نواز بود بیکه عج

پا پس  یداستان نیچن دنیحرفهاست که با شن نیا روشنفکر تر از یلیمادرم خ -

 !بکشه

 .را به سمت لبخند قهرمانانه ش نشونه رفتم زمینگاه ت آشکارا

 میکن یصحبت م جهیبعدا راجع به نت-

 )بعدا..بله :( لب گفت ریو ز آروم

 !رایهمون وجود جذاب و گ...عمد نگاهم را به سمت مقابل سوق دادم به

 دیرس یدو به دو مشغول بود و به نظر م یچ هابه پچ پ شتریحاضر ب جو

 . بود انیدر حال جر یا گهیمناسبت د یو ب یموضوعات فرع

 لحظه آشپزخونه هی دیاریب فیزحمت تشر یشما ب-

 .نگاهش را کنکاش کرد یبه سرعت رگه ها نگاهم

 شما ، اومدم دییبفرما.بله چشم-

نگاهم به توکا افتاد که موقرانه کنار عمو نشسته بود و . بلند شد  ییزندا

 .کرد یم هیبزرگ واگو یدونفره شون را با طلوع یگفتگوها

 .را تنها گذاشتم و بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم بیاکراه رق با
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 ...پسرم-

 شده همدم خانوم؟ یچ-

 ..حامد...فقط..یچیه-

 :دمیساسم حامد نگرانتر پر دنیشن با

 ؟یحامد چ-

 یتمام کارها یخواد تالف یگفته م دهیند ریخ...به هاله زنگ زده...نجایا ادیداره م-

 ...مجلسو بهم بزنه خوادیم...ارهیترالنو سرش در ب

 .صورتم پمپاژ شد ونیخون داشته و نداشته ام به سرعت م تمام

 غلط کرده-

 ...زنگ زده شیپ قهیچند دق... دیکن یکار کی-

 سهیتماس با پل هی تشینها....دینگران نباش-

 دختر آبرو داره نیا..شلوغ پلوغ بشه خوامینم...نه..نه-

 یکه خودت زد یاون از حرف نامربوط:( سرد و سخت اضافه کرد یلحظه ا یبرا

رو  دیخواد که شما مردا افتاد یم یمادر مرده مگه چ نیا....از حامد نمیا

 !)بختش

از خودم  طیکه در اون شرا یلحن نیو کنترل شده تر نیشدم و با آرومتر خم

من ! درسته...دیمتوجه شد ییزایچ هیشما حتما :(سراغ داشتم ، زمزمه کردم

 )خوام از دستش بدم یخوام و نم یترالنو م

 .کرد یرا مخف تشیزحمت لبخند رضا به
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 !حاال یکارتون درست نبود به هر بهانه ا یول-

 .باال انداختم یتفاوت یب شونه

 کنم یم یبعدا بابتش از ترالن عذرخواه-

 !)حامد:( گفت یباال انداخت و بعد با نگران یتفاوت یهمدم خانوم شونه ب نباریا

 مجلس باز بشه نیذارم پاش به ا ینم...دینگران نباش-

 .زدم و ازشون فاصله گرفتم یبخش نانیلبخند اطم و

 !به تو مردک مزخرف مزاحم لعنت

را جستجو  ینگاهم منظره سبز خوش رنگ رمیجا بگ یصندل یرو نکهیاز ا قبل

 !بود؛ معذب و در بند یهنوز در حصار مادر و خواهر طلوع. کرد

 عمو جان دیببخش-

 .دیکالم بلندم همه سرها به سمتم چرخ با

 مرخص شم دیداشتم با اجازه تون با مارستانیاز ب یتماس فور هیمن -

 .افتاد تشیو لبخند رضا بیرق ینگاهم رو همزمان

با اجازه ..شرمنده...سرکار خانوم ،یجناب طلوع..شرمنده:( به جمع ادامه دادم رو

 ...)تون

پرسشگر ترالن ، به سمت  ینگاه ها ریز یمعطل یشدند و ب زیخ میاحترامم ن به

 .در رفتم

 شده؟ یچ-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٧٢٩ 

 زیجمع با عجله به سمتم خ ونیاز م نکهیهم..صداش غرق لذت شدم دنیشن از

نگرونش را دنبالم  ی، چشمها یطلوع یدر محضر نگاه ها نکهیبرداشته بود ، هم

 یحضور مشوش، حس قهرمان نبرد را بهم القا م نیروونه کرده بود و حاال هم

 .کرد

 تو به مهمونات برس-

 )شده؟ یچ د؟یریگفتم کجا م:( حرص گفت با

 دیراحت به عشقوالنه هاتون برس الیکه شما با خ رمیدارم م-

مطمئن بودم اگه وجود جمع حاضر نبود .دییهم سا یبا حرص رو دندوناشو

 !رهیبگ شیدر پ یبود که مالحظه کار یتر از اون ریتر و دلگ یعصب

 !ید یبابت اشتباهات امروزت بدجور تقاص م یول... یبرو ول-

با فراغ بال  یبود که به صحت گفته هاش شک کنم ول یصادقانه تر از اون نگاهش

 ید یروز بدجور بابتش تقاص م هیامروزتو فراموش نکن که  یبلبل زبون:( گفتم

 !)خوشگله

و در مقابل صورت  دمیم کش یشونیپ یرو یعمد انگشت یاز رو گهید کباری و

 .سرخ و بنفشش از در خارج شدم

******** 

را گرفتم و از کنار حجم تنومند کت وشلوار پوش و  ینیریسبد و ش دستپاچه

 .خوش عطرش گذشتم

 .ستادمیا خچالیکنار  یهمون فاصله خال ونیاشپزخونه م کنج
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 !حاج آقاتون نیداره ا یچه عظمت یوا-

 !سیلطفا االن ه..توکا..سیه-

 خوبه؟ ارمیشربت ب گهید قهیدو دق..خب بابا-

 آره-

 .ساکتشون شدم تینها یگرفتم و وارد جمع ب ینفس

 .دیبه سمتم چرخ یشتریبا دقت ب نباریه ها ا نگا

 .کنم یمعرف دیاجازه بد-

سوخته جذاب  یکت و شلوار قهوه ا نیچقدر تو ا.دیچرخ یبه سمت طلوع نگاهم

 .دیرس یبه نظر م لیو خوش است

از -خان  اسریدوست و داماد خونواده جناب ..خانوم ای، خواهرم، دن زمیمادر عز-

برادر کوچکترم ..-بس تو شرکت رفت و امد دارند معرف ترالن خانوم هستند البته

 ...اریجناب داد

 .دیهومن پاش یبه رو یلبخند یتصنع و

خانواده  یدوست خانوادگ انیدکتر ک شونیخونواده خودم، ا یخدمت اعضا-

 !ترالن خانوم 

از  کترینزد یلیالبته خ:( رو به جمع گفت یواقع یمقتدرانه و با لبخند هومن

 ...) دوست

از جمع ،  ابتیبنده هم به ن دیبذار:(ادامه داد نهیجابجا شد و دست به س یکم

 .)کنم لیمعارفه را تکم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٧٣١ 

بزرگ جمع که معرف :( داد ، گفت یبا احترام افراد حاضر را نشون م کهیحال در

تاج سرمون سرکار !..هستند ؛ هرمز خان پدر ترالن جان یحضور جناب طلوع

توکا خانوم ...دارند شونیا یبرا یترالن جان که حکم مادر ییهمدم خانوم زندا

از خانوم  یدو نفر آخر نیالبته ا...شونیا ییخواهرشون و هاله خانوم دختر دا

 )مهر ماه به بعد هستند یدکترها

که -هومن یمیدر جواب لحن صم کتاشین اسریزد و  یبزرگ لبخند یطلوع

فقط ، حاال که قراره ...به به:( دوستانه گفت-!! مِن اکنون یبودبرا بیسخت عج

 یبه اندازه کاف لیکه تو فام دینر یاستدعا دارم تو خط دندونپزشک میبش لیفام

و پاتال  ریجماعت پ ردکه به د یزیچ یکیپالست یسراغ جراح دیبهتره بر...میدار

امسال طرحش تموم شد و با  نیما هم هم اریآقا داد نیآخه ا....ما هم بخوره

 ...)دهن و دندون زدند کینیکل کیهمسر بنده 

و با  یستیرودربا یکرد، ب یتعارف م کهیشربت وارد شد و در حال ینیبا س توکا

دهن ملتو  یچه جور!!  یوا:( گفت ایکالمش رو به دن نیریهمون طعم شوخ و ش

نه :( گرفت و اضافه کرد اسریرا مقابل  ینیس!!) شهینم شیو دلتون ر دیکن یباز م

 ریشده همون نون و پن هیدم دل و روده باز کنم و تجز یم حیمن ترج!  اسریآقا 

دندونهاش  یالبال شویاز سبز کهیت هیجون  ایو دن اریکه آقا داد نمیرا بب یا یسبز

 !)دندیقبال د

 . شو جمع کرد افهیهمزمان ق و

 .بار جو حاضر را کم کرد ینیاز سنگ یکم نیحاضر خنده
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 شهیاز دل و روده گوسفند هم چندشم م یمن حت-

مثل برادرش قد بلند بود اما نه اندامش به . دیچرخ ارینگاه ها به سمت داد همه

صورت برادرش بود اما  یو مردونگ یبه پختگ نشیاون بود و نه چهره دلنش یُپر

 .بود یطلوع یصدا هیشب تینها یگرمش ب یصدا

 !شیت یچه ت یوا-

 .از صحنه خارج شد یجمله را گفت و با لبخند نیمالحظه ا یب توکا

 ...هیاهل شوخ یلیما خ یتوکا  نیا.. دیببخش-

 نیا:( گفت یو غرور یاز هر پز اجتماع یمهربون و خال یبزرگ با لبخند یطلوع

گل  نیدونه از ا هی یا سعادته که تو هر خونه..دن یآدم روح م یجوونها به زندگ

 )دخترا باشه

گفتن مرد تا  مینباشه که از قد یاز وجود دختر خال یخونه ا چیانشاال که ه...بله-

 !دختر دار نشه انگار پدر نشده

 .به عادت مرسوممون، بالفاصله اصوات موزون بابا را بازگو کرد هومن

 نیمثل شما را از سر ا ییخدا مردها:( گفت قیعم یبزرگ با احترام یطلوع

را به حق تموم  یمرز و بوم پدر نیا یهمه دخترها یمملکت کم نکنه که برا

بابا بوسه زد و  یشونه ها یبلند شد و در مقابل بهت همه رو یمعطل یو ب) دیکرد

 ....دوباره نشست

پدر با فهم و با  نیدست چن ریکه ز یبود تا نشناخته به مرد یحرکتش کاف نیهم

 .بزرگ شده ، جواب بله بدم یصد البته متواضع و موقرشعور و 
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 .بزرگ ، مرطوب شد یو همسر طلوع یینگاه زندا ناخوداگاه

 لطف باشم نیا قیکاش ال-

 .حرف بابا را بازگو کرد یمعطل یب هومن

 ینگاهم باال اومد و نا غافل با چشمها. شد نیدوباره سنگ یلحظه ا یبرا جو

 .کنج لبش بود ییاریلبخند گ. شد ریدر گ یطلوع

 یب...کنار هومن؟؟...فرار از اون نگاه ، از کنار هومن بلند شدم یبرا لیدل یب

،  شدیو هومن رد و بدل م یطلوع نیکه ب ینامهربون یاخمها و نگاه ها ۀمالحظ

اون ...سوخت یم میشونیپ ینشسته بودم که هنوز داغ بوسه ش رو یکنار مرد

 !لباس ست و همرنگ نیاونهم با ا!! یا گهیمرد د یهم در مجلس خواستگار

 اریب یخانم طلوع یآب برا وانیل کیزحمت  یب..هاله مادر جون -

 یاسم ِمراسم بودند و از هر در ینیسنگ ریکه ناخواسته در گ یفرار از جمع یبرا

و خالصانه م را  یو لبخند واقع) جون ییزندا ارمیمن م:( زدند ، گفتم یحرف م

 دیچرا با...کرد ینگاهم م نیبا مهر و تحس انیر خالف فرح ککردم که ب ینثار زن

 ریتحق دهیامر به د یاز ابتدا درشکردم که ما یم یمرد یزندگ ریخودم را در گ

 !ایعقل بود نه احساس و رو هیبر پا ی؟زندگ!براندازم کرده

 اخماتو باز کن-

 .گرفتم دهیکنار توکا گذشتم و بچ بچ کنار گوشم را نشن از

 ..با توام-

 .گذاشتم یدست شیپ ونیو آب خنک پر کردم و م خیرا از  یوانیل
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 ...باشه بابا-

 هی..توکا فدات:( گفتم یاز کنارش بگذرم که دوباره برگشتم و با مهربون خواستم

 )خب؟..ساعت کیفقط ...برن نایاون زبونو نگه دار تا ا یکم جلو

 ونیم طنتیدوباره برق ش هیاناز ث یو در کسر!) یباشه آبج:( و گفت دیبرچ لب

 یلیدندون پزشکه خ اروی نیبر عکس داداشش ا:( و گفت دیچشمهاش جه

 !!)ها گرهیج

 !بعد زر زر کن! نییجونت از حلقت بره پا اریبذار لقمه ماز!! توکا ریبم-

 .کرد فیهاله بود که کنارگوشمون کلمات را رد یصدا

 .ناخوداگاه اخمهام گره خورد اریاسم ماز دنیشن از

ده چه برسه  یور دل مادرشوهرت ،دخترشم بهت نم یبر ینجوریا..بازش کن-

 !اون تانک جذابو

 .توکا به لبخند باز شد یاز نمکپاش لبم

 .رفتم یآشپرخونه خارج شدم و به سمت خانم طلوع از

  دییبفرما-

 !نمیممنون دختر نازن-

 ونیم دنیبود نفس کش یچه آرامش!!! دمثبت بودن یخونواده بمب انرژ نیا

 !خونواده نیا یهوا

 یم نیو رنگ به رنگ نگاهم را به زم دمیگز یمثل تازه عروسها لب شرم م دیبا

 ...بودم دهیمراحل پر نیزود بزرگ شده بودم که از ا نقدریا یدوختم ول
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و  ییهمه خوشرو نیکنم سرچشمه ا یفکر م:( گفتم یو به نرم ستادمیا راست

خانم  دی؛ شما باش ادیخونواده تون به چشم م یاعضا ونیکه م یمثبت یانرژ

 !)زیعز یطلوع

 .هوا دستهامو گرفت و فشرد یب

 !من حرف نداره الیانتخاب دان-

اول کار حرفمو اصالح  نیالبته بذار از هم:( بعد با عجله و با لبخند اضافه کرد و

با لبخند به سر  کهیو رها کرد و در حالدستهام!..) حرف نداره الیانتخاب دان...کنم

پسر  یوقت گهیروزها د نیا..واال:( گشتم، رو به جمع ادامه د اد یبر م میقبل یجا

 !!)خد ا یکه پسر ماِل مردم ا یدار بخون ارد دیرا انتخاب کرد ، با کشیشر

 .نشست یچهره طلوع ینگاه مهربونش رو و

 ..)دیشما تاج سر ما هست:(گفت یبا قدردان یطلوع

 .سکوت حاکم شد یلحظات دوباره

وارد شد و هومن به کمکش بلند شد و مشغول  وهیم یهاله با ظرف محتو نباریا

 .شدند ییرایپذ

از خودت بگو  کمیزنه شما  یحرف م مهیداداش ما که نصفه ن نیترالن جون ا-

 زمیعز

لبخند زدم اما به واقع از  اریاخت یب. و سوالش دلم را لرزوند ایدن فیظر یصدا

 .بودم یفرار یا شهیو به شدت کل یسوال کل نیجواب دادن به ا
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را  زیر زیمن که خودم ر!! جون ایدن..اِ :(به کمک شتافت و گفت یطلوع الیدان

 دیخوا یخودتونه اگه م لیالبته م:(و بعد به من رو کرد و گفت...) برات گفتم

 !) دینیبش ایبنده، کنار دن یجا نجایا دیاریب فیتشر دیجواب بد

بود که  یحکم دلم ، حکم کوچکتر. شد دهیکش یکنار ینگاهم به صندل ناخواسته

 .خواست یاز بزرگترش رخصت م

 .کرد یخاطر نگاهم م نانیهنوز با همون اطم هومن

 ...)ست تهیفرمال نایا:( لب گفت ریو ز دیش کش یشونیپ یدستش را رو عامدانه

شده باشه هراسون به  دهیسکوت جمع شن ونیمبادا کالمش م نکهیترس ا از

 .اطراف نگاه کردم

 شد خانوم مهندس؟ یچ-

 .بود که مخاطبم قرار داده بود کتاشین اسری یصدا

 )کتاش؟یشد جناب ن یچ یچ:( دمیخبر پرس یب

 یدل م یاز جناب دوست خانوادگ:( با لبخند گفت یطلوع الی، دان اسری یجا به

 )کنار شما ؟ میرو بفرست ایدن ایجون  ایکنار دن دیاریب فیتشر دیکن

هشداردهنده بود که هم من و هم هومن مطلب را  ینرمش به اندازه ا لحن

 ..میگرفت

:( سخت و دوستانه جواب داد یمن ، هومن با همون آرامش، اما با لحن یجا به

 !)َکنند یدل نم شونیاز ا یکه دوست خانوادگ نجاستیمشکل ا
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ادب و لبخند و لحن شوخش ، باز  یها هیال هیال ریز یهومن ، حت حیصر جواب

با  یزینگاه استفهام آم یمتعارف بود که پدر و مادر طلوع ریغ یهم به اندازه ا

 .رد و بدل کردند گریکدی

 .، افسار مراسم را به دست گرفت رکانهیز اسری

کر کنم مجلس، ف یبزرگترها نطوریبا کسب اجازه از جناب هرمز خان و هم-

اجازه هست ....باشه یجون و خانوم تهام الیدان ی، گفتگو یواجب تر از هر کالم

 ؟

 .منتظر به بابا چشم دوخت و

 ....ترالن جان بابا....دیدار اریاخت-

 .موند مهیاون دو تا ن یاشاره بابا بلند شدم و کل کل پنهون با

 ..میفرصت نشد ازتون تشکر کن یکالنتر هیبابت اون قض یجناب ظلوع یراست-

 .شده ، دوباره نشست زیخ مین الِ یدان...همه به سمت هومن برگشت نگاه

 .فرو افتادم یصندل یحس شد و رو یزده قدمهام ب بهت

 یرا مطرح م یزیچ نیهمچ دیچرا با!! یلعنت. به هومن زل زدم نمینگاه آتش با

 .کرد

بود که  یکار..پسرم دیدار اریاخت:( بزرگ با لبخند موقرانه ش گفت یطلوع جناب

 )ومدیاز دستم بر م

 بوده ؟ یچ هیقض-
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زده  خینگاه سرافکنده به سمت مادر خانواده بر گشتم که موشکافانه به صورت  با

 .ام زل زده بود

 :تفاوت جواب داد یب هومن

 سیکه تحت نظر پل میبود ییجا یاتفاق یلیمن و ترالن جان خ!.. یبدشانس هی-

 .میمنت گذاشتند و خالص شد یگرفتند که جناب طلوع گناهیما رو هم ب...بود 

شما و ...دونستم ینم..اِ :( زمزمه کرد ینیو با بدب دیباال پر یخانوم طلوع یابرو

 )؟؟!ییجا هی!! ترالن ؟

 .لبخند زد الیخ یب هومن

 ..بود یعرض کردم بد شانس...بله-

کرد  یتالق یینگاهم با زندا. ه بوداز ترس قضاوِت قضات حاضر تنگ شد نفسم

 !خشکمو تازه کنه یها هیکه ر یینفس و هوا...خواستم یکمک م...

 خوره یانگار زنگ م..شماست یگوش یفکر کنم صدا...زمیترالن جون عز-

 .و به سرعت به سمت اتاقم پرواز کردم) دیببخش..آره:( گفتم یمعطل یب

 .دادم هیرا بستم و پشت به در تک در

 !!به تو  لعنت-

که ممکن بود ناراحتم کنه دست  یموضوع نیرو حساس تر قایشد دق ینم باورم

 !!!بذاره

 . موقع ش ، گر گرفته بود یحربه ُبرنده و ب نیصورتم از خشم ا تمام



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٧٣٩ 

قبل  قیدستهام هنوز مثل دقا. برافروخته م گذاشتم یگونه ها یدستهامو رو کف

 .سرد و منجمد بود اما پوست صورتم داغ و ملتهب

 .به در خورد یا تقه

 !درو باز کن-

 .حرص از در فاصله گرفتم و به ضرب در را باز کردم با

 .خشمم به چشمهاش زل زدم تیشد و بالفاصله در رابستم و با نها داخل

 !یتو گارد دفاع یخانوم؟؟ باز رفت هیچ-

 .گرفتم شیآت یخونسرد نهمهیا از

 چرا؟فقط چرا؟-

 !گهیشلوغش نکن د..اووو-

و نشناخته  ومدهین یخوا یم..نجایا یاومد یدنبال من راه افتاد یچ یاصال برا-

 حرف پشت سرم درست کنن؟ یکل

 کنن؟ یفکر م یمگه مهمه که اونا چ-

 !!!هومن-

 .اخمهاش گره خورد باالخره

 جان هومن؟-

  ؟یچ یعنی نکارایا-

چند ساعت قبل، به سرعت  یاز ترس تجربه دوباره فضا. اشت به سمتم برد یقدم

 .عقب رفتم
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 .انداخت نیچهره ش چ یرو یعکس العملم لبخند محو از

بزرگ  یطلوع یبعد از رفتن تو ، خود آقا..امیب فتادمیاوال که من دنبالت راه ن-

دوما !...خوبن نیفکر کنم ناراحت شدند برو بب.. دیکرد یگفت کاش االن عنوان نم

 یخواست یکنن؟ مگه نم یدرونشون چطور قضاوتت م ینیبب یخواست یمگه نم

 !؟یبهتر بشناس

 االن جاش بود؟-

خان  الیبا دان یکردم که دار یِبر ِبر نگات م ستادمیمیوا ینیزم بیپس مثل س-

 .دیکن یدل و قلوه رد و بدل م

 !!یکن یخودخواهانه عمل م نقدریا شهیباورم نم-

 خودم یندارم حت یکس شوخ چیموارد با ه نیتو ا-

به روح  نقدریبرام مهمه که ا یول یکن یفکر م یکه چه جور ستیبرام مهم ن-

 !یمن گند نزن

فکر  یخانتون چه جور الیانگار مهمه که دان یول:( گفت یآزاردهنده ا شخندین با

 )کنن؟؟ یم

هوا دو قدم بلند به سمتم  یبه سمتش برداشتم که اونم ب یحرص قدم با

 .کردم ینیناخوداگاه با عجله عقب نش. برداشت

 !!یلعنت-

 ترالن؟ یبا من بود-
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و  لیدل یداشته باشم که قلبم ب یتونستم نسبت به مرد یکه م یتمام خشم با

 !!)ت بودم یبا خود لعنت:( دمی، غر دیکوب یم شیبرا هیتوج یب

 .ج شدمخار عیو سر دمیبه سرعت به سمت در دو و

. خنک شده بود یلعنت ۀبه شماره افتاده بود اما دلم از همون لفظ ساد نفسم

 رتیغ یدوباره نفس گرفتم و روح سرکشم را که دلبسته و ب. ..نفس تازه کردم

....! بود ، مهار کردم اما  ختهیمردونه ش افسار گس یها یبه دنبال خودخواه

 !!لعنت به دلم

******** 

 هومن

 . باز شد یو نامهربونش لبم به لبخند بیغر ورشی نیا ریز یحت ناخواسته

 نکهیاز ا...بردم یها و شاخ و شونه نشان دادنهاش ، لذت م دنیجنگ یتماشا از

،  ستهیا یدوباره سرپا و مقاوم م یبعد از اونهمه اشک و خودخور دمید یم

 .گرفتم یآروم م

 ونیرا م یزندگ زنده ، حس یها یشیاون م ونیو دفاع م زهیبرق ست دنید

 .کرد یم تیرگهام تقو

از ساعات قبل از اتاق  شتریب یخاطر نانیو با اطم دمیموهام کش ونیم یدست

 .خارج شدم

نگاهش را  یتیبزرگ افتاد که با لبخند رضا یطلوع یقبل ازهر کس به رو نگاهم

 .کرد یمهمون صورتم م
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 . ترالن رفت یبه نشانه ادب و ارادت تکون دادم و نگاهم در پ یسر

 یو مرد تنومند....افتمیو مادر خانواده  ایجمع، کنار دن ونیتبدارش را م صورت

 یجا نباریکه ا! لعنت..گرفت و  یرا به اون داده بود و حاال کنار من جا م شیکه جا

 .داشت نیو شرمگ نیزدن اون فرشته خشمگ دید یبرا یبهتر

 .نشستم  کنارش

 .زدم یو لبخند دمینگاهش به سمتش چرخ ینیسنگ ریز

 شنیم یمیصم ونیزودتر از آقا شهیخانوما هم-

 یبا کس رید یلیالبته ترالن جون خ:( گفتم یتوجه به لحن دوستانه ش ، جد یب

 !)شهیاخت م

هم نداشت تا  یدرست و حساب بیع کیمروت  یب! به دلت صابون نزن یعنی

 !!ترالن و عمو بدم لیشده تحو تیالیها

 هستند  یهم اجتماع یلیبرعکس ترالن خانوم خ-

 دیچرخ یالخصوص دخترک یجمع و عل یحوصله نگاهم رو یلبخند زدم و ب فقط

 .امروز چشم نواز بود بیکه عج

پا پس  یداستان نیچن دنیحرفهاست که با شن نیروشنفکر تر از ا یلیمادرم خ -

 !بکشه

 .نشونه رفتمرا به سمت لبخند قهرمانانه ش  زمینگاه ت آشکارا

 میکن یصحبت م جهیبعدا راجع به نت-

 )بعدا..بله :( لب گفت ریو ز آروم
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 !رایهمون وجود جذاب و گ...عمد نگاهم را به سمت مقابل سوق دادم به

 دیرس یدو به دو مشغول بود و به نظر م یبه پچ پچ ها شتریحاضر ب جو

 . بود انیدر حال جر یا گهیمناسبت د یو ب یموضوعات فرع

 لحظه آشپزخونه هی دیاریب فیزحمت تشر یشما ب-

 .نگاهش را کنکاش کرد یبه سرعت رگه ها نگاهم

 شما ، اومدم دییبفرما.بله چشم-

نگاهم به توکا افتاد که موقرانه کنار عمو نشسته بود و . بلند شد  ییزندا

 .کرد یم هیبزرگ واگو یدونفره شون را با طلوع یگفتگوها

 .ا گذاشتم و بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتمرا تنه بیاکراه رق با

 ...پسرم-

 شده همدم خانوم؟ یچ-

 ..حامد...فقط..یچیه-

 :دمیاسم حامد نگرانتر پرس دنیشن با

 ؟یحامد چ-

 یتمام کارها یخواد تالف یگفته م دهیند ریخ...به هاله زنگ زده...نجایا ادیداره م-

 ...مجلسو بهم بزنه خوادیم...ارهیترالنو سرش در ب

 .صورتم پمپاژ شد ونیخون داشته و نداشته ام به سرعت م تمام

 غلط کرده-

 ...زنگ زده شیپ قهیچند دق... دیکن یکار کی-
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 سهیتماس با پل هی تشینها....دینگران نباش-

 دختر آبرو داره نیا..شلوغ پلوغ بشه خوامینم...نه..نه-

 یکه خودت زد یاون از حرف نامربوط:( سرد و سخت اضافه کرد یلحظه ا یبرا

رو  دیخواد که شما مردا افتاد یم یمادر مرده مگه چ نیا....از حامد نمیا

 !)بختش

از خودم  طیکه در اون شرا یلحن نیو کنترل شده تر نیشدم و با آرومتر خم

من ! ستهدر...دیمتوجه شد ییزایچ هیشما حتما :(سراغ داشتم ، زمزمه کردم

 )خوام از دستش بدم یخوام و نم یترالنو م

 .کرد یرا مخف تشیزحمت لبخند رضا به

 !حاال یکارتون درست نبود به هر بهانه ا یول-

 .باال انداختم یتفاوت یب شونه

 کنم یم یبعدا بابتش از ترالن عذرخواه-

 !)حامد:( گفت یباال انداخت و بعد با نگران یتفاوت یهمدم خانوم شونه ب نباریا

 مجلس باز بشه نیذارم پاش به ا ینم...دینگران نباش-

 .زدم و ازشون فاصله گرفتم یبخش نانیلبخند اطم و

 !به تو مردک مزخرف مزاحم لعنت

را جستجو  ینگاهم منظره سبز خوش رنگ رمیجا بگ یصندل یرو نکهیاز ا قبل

 !بندبود؛ معذب و در  یهنوز در حصار مادر و خواهر طلوع. کرد

 عمو جان دیببخش-
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 .دیکالم بلندم همه سرها به سمتم چرخ با

 مرخص شم دیداشتم با اجازه تون با مارستانیاز ب یتماس فور هیمن -

 .افتاد تشیو لبخند رضا بیرق ینگاهم رو همزمان

با اجازه ..شرمنده...سرکار خانوم ،یجناب طلوع..شرمنده:( به جمع ادامه دادم رو

 ...)تون

پرسشگر ترالن ، به سمت  ینگاه ها ریز یمعطل یشدند و ب زیخ میم ناحترام به

 .در رفتم

 شده؟ یچ-

 زیجمع با عجله به سمتم خ ونیاز م نکهیهم..صداش غرق لذت شدم دنیشن از

نگرونش را دنبالم  ی، چشمها یطلوع یدر محضر نگاه ها نکهیبرداشته بود ، هم

 یحضور مشوش، حس قهرمان نبرد را بهم القا م نیروونه کرده بود و حاال هم

 .کرد

 تو به مهمونات برس-

 )شده؟ یچ د؟یریگفتم کجا م:( حرص گفت با

 دیراحت به عشقوالنه هاتون برس الیکه شما با خ رمیدارم م-

مطمئن بودم اگه وجود جمع حاضر نبود .دییهم سا یبا حرص رو دندوناشو

 !رهیبگ شیدر پ یبود که مالحظه کار یتر از اون ریتر و دلگ یعصب

 !ید یبابت اشتباهات امروزت بدجور تقاص م یول... یبرو ول-
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با فراغ بال  یبود که به صحت گفته هاش شک کنم ول یصادقانه تر از اون نگاهش

 ید یروز بدجور بابتش تقاص م هیامروزتو فراموش نکن که  یبلبل زبون:( گفتم

 !)خوشگله

و در مقابل صورت  دمیم کش یشونیپ یرو یعمد انگشت یاز رو گهید کباری و

 .سرخ و بنفشش از در خارج شدم

******** 

 چهارم فصل

 آخر ۀشعل

 به معراج آغوشت مرا  بخوان

  یکول نیا نیسرزم که

 !شودیتو آغاز م یمرز نفسها از

 ترالن

 ؟یتو که هنوز نشست -

 .به سمتش برگشت نگاهم

 !نجایهم اریب نویبرو ماش...کشم ینم گهید-

 آخه؟ یپاشنه بپوش نیکفش با ا یمجبور! من  زیعز-

پس من از :( لجوجانه گفتم.به دو کنم یکیبودم که بخوام  یزیتر از چ خسته

 )خورم یتکون نم نجایا

 .شد اریچشمهام رد شد و تمام شاخکهام هوش ونیاز م طنتیش برق
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 امیکنم لنگ لنگون ب یم یسع...خب یلیخ-

 !حرفت بمون یزن باش و پا گهینه د-

درد گرفته بود که  یکف پام به قدر. گرفتم و بلند شدم یصندل یرا به پشت دستم

 .کردم و دوباره با آه و ناله نشستم یوجودش را حس نم

 باور کن! تونم ینم-

 !حرفت بمون یمنم که گفتم پا-

 هم نگام نکن یاونجور...اریب نویپس برو ماش-

 !؟ یچه جور-

 میینجایما هنوز ا..برو بابا عروس داماد رفتند ...گهید ینطوریهم-

مثل ! کار دارن امشب  یخودشون کل! ندارن که یاونا با ما کار!! خب برن-

 !گهیحاال امشب نه، چند شب د..ما

 عیسر. کرد یطرز نگاه کردنش هنوز هم دگرگونم م نیو ا حانهیقب طنتیش نیا

 .دمینگاهمو دزد

 ... نیکتری نزد ِیعروس یناسالمت..من با اونا کار دارم-

 . دیحرفم پر ونیم

 میپس بزن بر..خب-

 .بلندم کرد یصندل یپاهام انداخت و از رو ریمقدمه دستش را ز یناگهان ب و

 .من تعادلش را از دست داد ۀاز مقاومت ناخواست یلحظه ا یبرا

 ریآروم بگ..یوزنها باش نیتو دسته سنگ ومدیبهت نم-
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 !ملت یزشته جلو نیبذ ارم زم-

 .تند تر کرد  قدمهاشو

 ...همه رفتند -

 سکتیبخدا االن د!  یخورد کلتویگول ه...نیبذارم زم!..توروخدا بده یوا یوا-

 !فتــمایم.. رونیب زنهیم

 نیماش یکنده شد و تعداد محدود نیزم یعروس با شتاب از رو نیماش

 .شدند یهمراهش بوق کشان راه

 !همه رفتند؟ یدید-

 !توروخدا نیَرم زمبذا-

 !کم وول بخور ترالن-

 !نیباشه باشه فقط بذاَرم زم-

 نیماش نمیا..میدیرس ایب-

خورد با  نیملتهبم به زم یپا یسرعت از مراحل فرود استقبال کردم و وقت به

 .دمیکش یلبخند نفس آسوده ا

 .را به سمت عقب کش داد کمرش

 زهیسنگر یوکف ناسورش را رو دمیکش رونیپاهامو از داخل کفش ب. شدم  خم

، مختصر  یقدردان یکردم برا یدر را باز م کهیسرد گذاشتم و در حال یها

 !)بود یپرواز خوب:( گفتم
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نشده بودم که دستش دور کمرم حلقه شد و دوباره  نیکامال سوار ماش هنوز

 .هوا معلق شدم یرو

 .زدم یفیخف غیج اریاخت یب

 :گوشم نجوا کرد کنار

امکانات منحصر  یلیخ ییخطوط هوا نیو گرنه پرواز با ا میمیتحر که تو فیح-

 .میداره که فعال از ارائه ش معذور یبه فرد

 .حبس شد یلحظه ا یبرا نفسم

 رونیدستهاش ب ونیکرد ، از م یم ینیپوستم سنگ ینگاه داغش رو کهیحال در

 .دمیخز

حس کردم نفس .که سوار شدم و در را بستم ینگاهش همراهم بود وقت هنوز

و  دیرا بلع رونیسرد ب ژنیتابش تنگ شده ؛ سرش را باال گرفت و با ولع اکس یب

 .بعد سوار شد یلحظه ا

 !ها خسته شدم یخاله باز نیمن از ا-

 .گرمش ، تبدار بود یکالمش سخت و صدا لحن

 کنم یرا تموم م هیفردا قض نیهم-

 !بده کم به من فرصت کی..نه-

 .بود رینگاهش دلگ. دیسمتم چرخ به

 ه؟یبهونه ت چ گهید..تموم شد یهم به خوب یعروس-

 خوام یفرصت م...هنوز..تونم  یمن هنوز نم-
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 .کرد یپوف کالفه

کم  کیدختر !!...ید یرا کش م هیقض یدار یدرست از همون شب خواستگار-

 !ریاز اون روزها فاصله بگ!!...کن یخودت زندگ یبرا

 ...دادم هیتک یصندل یپشت به

 !یلیخ..گذشته بود یلیخ. بستم چشمهامو

 .شونه هام انداخت یبرداشت و رو یپشت یرا از صندل کتش

 !حداقل یداشت یپالتو برم! یتو هم که لخت و پت..سرده-

 .باز کردم و دوباره بستم یبه قدردان چشمهامو

 !بشیغر یماه بود و سرما ید یهوا..بود سرد

 ؟!یمرداد ۀشته بود از اون شب تابستونماه گذ چند

 دهیمغزم راه گرفتند و منظم و مرتب چ ونیگذشته م یماهها یۀبه ثان هیثان

 !....شدند

..... 

 !ستیدر دسترس ن شینه هنوز گوش-

 زونیآو یموها نیبلکه ا دمیم رو به باال کش یشونیپ ونیدستم را محکم م کف

 !رهیو سردرگم آروم بگ یحجم استخون نیبلکه ا! پراکنده بشن

 شماره حامدو گرفت؟ یک قایدق-
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بعد از  قهیچند دق دیشا...دونم واال ینم:(باال انداخت و گفت یشونه ا هاله

 یم ییرایتوکا داشت پذ...من جواب دادم...توکا یزنگ زد به گوش...رفتنش

 )دادم نه؟ یم دینبا...کرد

 .ون دادمندونستن به چپ و راست تک یسرم را به معنا کالفه

 .با استرس لبهاشو به دندون گرفته بود ییزندا

 !ده یحامد هم جواب نم-

 .ساکت نشسته بود . سمت بابا رفتم به

 ؟ییبابا دیخوب-

 .از استرس به قلبم وارد کرد ینگرانش ، کوه نگاه

 !ده یخونه ش هم جواب نم-

 .لرزون بابام گرفتم یرا از دستها تلفن

 شهیوقت شلوغ پلوغ م هیزنگ نزنه  سیتم به پلگف..رهیجلوشو بگ رهیگفت م-

 .دمیچرخ ییسمت زندا به

حامد مگه ..دیکرد یم شیراه دینبا...جون ییزندا دیگفت یکاش زودتر بهمون م-

 کنه؟ کاریخواست چ یم

 یزیآبرور دمیترس...نکنه لشیخدا ذل:( با غم گفت ختهیباحرص آم ییزندا

 )خورد یمراسمت بهم م..کنه

جو مشوِش حاکم ، ساکت کنار هاله چمباتمه زده  ریبود تحت تاث یقیکه دقا توکا

همراه خونواده با  یمتشخص یآقا هی!!..مراسم دیگ یم نیهمچ:( بود ، گفت
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دوتا کفتر  نیا..ربط زدند و خوش و خرم رفتند یحرف ب یکالسش اومدند کل

سم از مرا ریغ دبو هیشب زیبه همه چ...عاشق دو کالم هم با هم حرف نزدند

 !)واال یخواستگار

اول  یخب جلسه ها!! توکا مامان تو حرف نزن:( با اعتراض گفت ییزندا

 !)خودت یفهم یم انیب یبذار دفعه بعد!..گهید هینطوریهم

که به هر  دمیفهمیم. ..خواهر سرخوشم را نداشتم کدانهیبحث کردن با  حوصله

 .سر و تهش استرس جمع حاضر را کم کنه یب یزنه تا با حرفها یم یدر

در  انیک ۀدیهومن اتو کش!! بود؟ یاسترس و دلشوره کم شدن نیمگه ا اما

 !ش یشگیمقابل حامد و همراهان اراذل هم

و مطلع شدن از علت رفتن هومن ، تمام  یاز لحظه رفتن خونواده طلوع درست

 !خوندند یترس م یو آوا اسی هیآ کصدایبدنم  یسلولها

 دمونیعا یخبر چیو ه میهر دوتاشون زنگ زده بود یبار به گوش ستیاز ب شتریب

قلب و روحم کرده بودم که صورتم  یاضطراب راه نقدریناخواسته ا...نشده بود

 .بود یو دستم مرتعشتر از هر زمان گهیرنگ تر از هر وقت د یب

 !لنتهیحتما رو سا...حاال خودتو ناراحت نکن -

 .داد یم دیبا ته مانده توانش به من ام. برگشتم  ییبه سمت زندا یدیناام با

 !خوند ه بود شیپ شیقرارم را پ یاو بود که حرف نگاه ب فقط

 ده یچرا حامد جواب نم یول...نطورهیحتما هم-

 .کنه یش رانسبت به حامد مخف یکرد نگران یم یسع
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 ...اون که خبر مرگش-

 !)خدا نکنه:( تمگف یبا لحن هشداردهنده ا اریاخت یب

 ....اون پسر عادت داره جواب نده..یوا...خدا نکنه-

دونم  ینم:(پسرش به کار برده بود ، اضافه کرد یکه برا یاهیاز لفظ س شرمنده

 !..)چوِب دو سر سوختم به خدا ..کدومشون نگران باشم یبرا

 ...نبود یا گهید زیچ بتیکالمش جز مص یمعنا

شده باشند و  ریاحتمال داره درگ...میمحل بزن یسر به کالنتر کی میبهتره بر-

دستشون  یذارند گوش یاونجا هم که نم..یهردوشون را برده باشند کالنتر

 !...بمونه

 .دیرس یبود که به ذهن م یشنهادیپ نیتر یبابا ، منطق کالم

 ...را برداشتم یچوب لباس یعجله همون چادر رو با

 !طول بکشه شتریب دیشا! مرتب لباس بپوش ترالن-

 ..بابا ، متوقفم کرد یمحکم و دستور لحن

روحم را از  کبارهیبود که به  یزیهمون نگاه ناسور چ ونیم...دمیسمتش چرخ به

آسمون و  ونیتعادلم را از دست دادم و دستم م یلحظه ا یبرا. بدن جدا کرد

 .سقوط کردم یموجود چنگ زد و همراه صندل زیبه تنها دست آو نیزم

 شد؟ یترالن مادر چ..خدا مرگم بده یوا-

به زحمت خودم را جمع و جور کردم و ...دمیو توکا را به سمتم د ییزندا هجوم

 .بلند شدم
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 ...فقط تعادلم را از دست...خوبم-

 .زخم خورده بابا نشست یچشمها ونیناخوداگاه دوباره م نگاهم

 .اوردمینگاه تاب م نیا قتیدر برابر حق دیبا

کتم را . و توکا رها کردم و به سمت اتاقم رفتم ییزندا یدستها ونیرا از م خودم

همون سبز خوش رنگ به تن  یرو دیکه به دستم رس یزیچ نیدراوردم و اول

 .رونیانداختم و زدم ب فمیک ونیرا م میکردم و گوش

 میبا هم بر سایوا-

 .دمیچرخ ییسمت زندا به

 !فقط زودتر..زود ..منتظرم نییپا-

 .سمت در رفتم به

 حواستون به بابا باشه-

 .تکون دادند یهر دو سر. نگاهم هاله و توکا را مخاطب قرار دادم با

 .کردم یدر خارج شدم و به حالت دو پله ها را ط از

بلند بود که ناخوداگاه به  یحاکم به قدر یسکوت فضا. شده بود کیکامال تار هوا

 .ساعتم نگاه کردم

دلم  گیاز دو ساعت بود که د شتریب...حبس شد نهیم تو سنفس!! شب میو ن ازدهی

 !!!بود دنیدر حال جوش
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دلم آروم نگرفت ...ناخوداگاه خاطره شب قبل برام زنده شد..اطراف نگاه کردم به

جونم انتظار داشتم به سمت خونه ش ،  یب یکه از پاها یحالت نیتر عیو با سر

 .راه گرفتم

 لمیموبا ی، ضربان قلبم با همون شدت آوا دمیخودم را مقابل خونه ش د یوقت

 ییپس تو کجا:( را کنار گوشم گرفتم ینفس نفس زنون گوش. به صدا افتاده بود

 !)یمنتظرم باش نییمادر؟ قرار بود پا

 ...رفت..ادمی..ادمی-

 ؟یدییدو-

 ...فکر کنم..آره-

 ؟یهست یکالنتر-

 ...نه-

 ؟ییپس کجا! ِاوا -

 خونه هومنم یجلو...جون ییزندا..ییزندا-

 شده؟ یزیخاک به سرم چ-

 ستیاومدم مطمئن شم خونه ن...نه..نه-

زنگ  یقرار تماس را قطع کردم و دستم را رو یحواس و ب یب و

 ....سه بار...دوبار..کباری...گذاشتم

 !!تنها!! بازم شبونه -

 .از چند ساعت حبس بود، رها شد شتریکه ب یخشدارش ، نفس یبا صدا همزمان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٧٥٦ 

 .د و داخل شدمباز ش در

مبارز از نبرد  کیحرکت داشت اما درست مثل  یبرا یشتریب زهیپاهام انگ حاال

چند  یبرا.بود دهیساعتها دلشوره و استرس رمقم را کش. برگشته ، خسته بود

 .پله نشستم نیاول یلحظه رو

و سالم  حیهومن صح" دادم؛ امیو توکا پ ییبه زندا عیدراوردم و سر مویگوش

 ."دم یم حیاونجام بعدا توض...خونه ست

 .شدم و سوار آسانسور شدم بلند

 ؟!یدیساعتو د-

گوشه لبش باال اومد و همونجا  یدگیبر یتوجه به غرولندش ، نگاهم تا رو بدون

 !بود دهیهم از راه رس یخوب نشده ، بعد یکالنتر یزخمها....متوقف شد

 !تو ایب ستین یزیچ-

 .ستادمیکنارش گذشتم و مردد وسط اتاق ا از

 ؟یخور یم یزیچ-

 یو ب یفرار نطوریچند ساعت قبل، ا یپروا یب ینگاه ها نیچرا ا دمیفهم ینم

 !قراره

 خوام ینم یزیچ-

 .توجه به حرفم به سمت آشپزخونه رفت بدون

 ید یچرا تلفناتو جواب نم-

 مگه؟ یداشت یکار-
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ماهرانه بود که مطمئن شدم  ریغ یش به قدر یتفاوت یو ب یفاز خونسرد شینما

 .افتاده یاتفاق

هدف باز شده بود ، بستم و  یرا که ب یخچالیسمت آشپزخونه رفتم و دِر  به

 .دادم هیبهش تک

 ..خوام ینم یچیگفتم که ه-

 .شونه باال انداخت یتفاوت یو با ب ستادیتر ا عقب

 شده؟ یشده؟ لبت چ یچ-

 .کاناپه نشست یتاق رفت و روبه سمت ا. زد یمحزون لبخند

 ...شدم دهیدنبالش کش به

 ؟یکن ینگرانم م یدار ؟یشد ینطوریچرا ا-

 .پوزخند زد فقط

 )آره؟ یشده؟دعوا کرد یشده؟ لبت چ یچ:( قرار تر گفتم یب

 !)ت نشست یشونیپ یبود که رو یفکر کن تاوان اون بوسه ا:( حوصله گفت یب

 .اون لحظه ناخواداگاه عضالتم جمع شد یاداوری از

 )با حامد دعوات شد؟:( به حرفش نکردم و گفتم یتوجه

 .افتاد نییچشمهام نشست و دوباره پا یرو یاون نگاه فرار باالخره

اون نگاه را  گهید کبارینشستم تا بتونم  نیزم یسمتش رفتم و روبروش رو به

 .شکار کنم
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 یم یقالب ته یبابام داره از نگران یول یچیحاال من ه!! ؟یدقم بد یخوا یم-

 .کنه

و چه تنها  زینگاه امشب چه لبر نیا...کرد دایپ ینگاهش با نگاهم تالق دوباره

 !!!بود

 .شد و به سمت تلفن رفت بلند

 ینگران ینه جا...بله خونه ام...سالم عمو جان....بده عمو ویگوش...سالم -

 یدونم کجاش ضربه خورده فعال کار نم یاز دستم افتاد نم میگوش...ستین

 یخودم م نجاستیاره ا..دیببخش....بودم دهیکش زیاز پر..بله..تلفن خونه...کنه

 ریشب به خ..بله چشم....رسونمش خونه

نگاه  نیسکوت پر از حرفش ؛ ا نی؛ ا لشیدل یسماجت ب نیا...سمتم برگشت به

 .کرد یم م وونهیتاب داشت د یو ب یفرار یها

 شو برسونمت خونه تونبلند -

 .نشستم شیقبل یسرعت بلند شدم و سر جا به

 ...!خورم یتکون نم نجای، از ا هیچ انیتا نفهمم جر-

 !)برمت یبه زور م:( سمتم اومد و گفت به

بدنمو جمع کردم و عقب  یانگشتش را دور بازوهام حلقه کنه که با فرز خواست

 .دمیکش

 !ترالن بلند شو -

 .حوصله کنارم نشست یبدنم را تا حد ممکن جمع کرده بودم که ب هنوز
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 .آسوده رها شد یالیبا خ عضالتم

کنم و خواب  یم زیو زیشده تا صبح مثل پشه کنار گوشت و یچ یبه خدا اگه نگ-

 .رمیگ یازت م شویو آسا

کاناپه فرو  ینرم ونیو کامال م دیموهاش کش ونیم یدست. زد یخسته ا لبخند

 .رفت و دستش را پشت سرم گذاشت و نگاهش را به سقف داد

 !یچقدر هم با من ست بود!یخوشگل شده بود یلیامشب خ-

 مونیناغافل از ادامه دادن پش نکهیا یرا نداشتم اما برا یجمله ا نیچن انتظار

 .دمینشه ، سکوت کردم و کامال به سمتش چرخ

 !قیهرچه ال قیکه خال دمیجمله رس نیبه ا میبارها تو زندگ-

 .تازه کرد ینفس

 ؟یجمله اعتقاد دار نیتو به ا-

 )چطور مگه؟...نه کامال:( گفتم یمعطل یب

 .از سقف گرفت و گردنش را به سمت من چرخوند نگاهشو

 ...بابت اون -

 .و به اون بوسه اشاره کرد دیکش شیشونیپ یرا رو انگشتش

 ...ستمین مونیاما به واقع اصال پش..خوام  یبابتش معذرت م-

 یسوق گرفته به سمتم را کامال حس م یمنف انیجر...بدنم داغ شد ناخواسته

 .کردم

 خوام یبابت اون حرف نابجا تو مراسم امشب هم ازت عذر م-
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 کی...تاب من نبود یهومن سر به راه و مظلوم باب دل ب نیا...دلم گرفت لیدل یب

 .بود وسط غلط نیا یزیچ

 .بلند شد لمیموبا ینزده بود که صدا یحرف هنوز

 مهییزندا-

 .را کنار گوشم گرفتم یگوش

 شما؟ دیخوب-

 هومن هم خوبه..خوبم...جون ییاره زندا-

 ؟یحامد؟ حامد چ-

 )حامد؟:( پچ پچ کنان گفتم.دیپرسشگرم به سمت هومن چرخ نگاه

 .را گرفت یتکون داد و گوش یسر

چند ساعت سرگرمش کردم و االن رفته خونه  هی...اونم خوبه....سالم همدم خانوم-

 ..چشم..کنم یخواهش م...بله...نشد یزیچ دیبله نگران نباش...احتماال

 .کنار گذاشت زیم یرا رو یگوش

 هومن؟-

 جان هومن؟-

 .گذاشت یلرزش م یدو کلمه ساده هم بنا نیجنبه که با هم یدل ب نیبه ا لعنت

 من نصفه عمر شدم...کن فیتعر-

 .داد و چشمهاشو بست هیمبل تک یسرش را به پشت دوباره

 خسته م-
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 !!)یحرف بزن دیبا یکه بش هوشمیب:( دمیو کالفه غر یعصب نباریا

 .زد اما چشمهاشو باز نکرد یمحو لبخند

.. ختهیمرد مجرد افسار گس هی ۀتو خون.. تک وتنها..موقع شب  نیا یترس ینم-

 اد؟یسرت ب ییمال ییبال

 نانمیبود که با تمام اطم یگفتن و لحن آهسته و کشدارش طور دهیجو دهیجو

 یکم اطیداد، دادم و با احت یرا که هشدار م یوقوع حادثه ا فیاحتمال ضع

و  شمیم الیخ یحرفها ب نیبا ا یاگه فکر کرد:( درنگ گفتم یاما ب دمیعقب کش

 !)یرم ، سخت در اشتباه یذارم م یم

 .انداخت نیصورتش چ یهم همون لبخند محو رو باز

 !یر یاز رو نم ادیخوشم م-

 .کالفه م را رها کردم نفس

 !کنم منو دق مرگ نکن یخواهش م-

سکوت کرد و  یلحظات. شد نییگلوش باال و پا بیصورتش سخت شد و س عضالت

 :دیقصه گو ، جمالتش را منظم و هدفدار کنار هم چ یراو کیبعد مثل 

ازش  رش،یبخش پذ یاز همکارا یکیحامدو دادم به  ۀو شمار مارستانیب رفتم-

شده که مبلغ  دایپول مردونه پ فیک هیشماره زنگ بزنه و بگه که  نیخواستم به ا

به نام شما  یهم پول توشه و شماره و مشخصات فرد یقابل توجه

تو  ضتونیمر ادتیگفتم بگه که احتماال مال خودتونه و موقع ع..داخلشه

و  شهیم دایدونستم به طمع پول حتما سر و کله ش پ یم...افتاده مارستانیب
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 یم تیاحساس امن یاگه شک هم کنه ول یحت هیمکان عموم هیچون تلفن از 

با ...نباشم دیکه تو د ییجا هیو منتظرش نشستم ؛  مارستانیرفتم ب...ادیکنه و م

را گفتم و ازشون  انیجر نوبه حراستم. اومده بود یخط خط یسه تا از الواتها

کارها  کساعتیواسه ..مختلف معطلشون کنن یبه بهونه ها یساعت کیخواستم 

شد و بچه ها هم به بهونه  زیرفت اما باالخره کاسه صبرشون سر ر شیخوب پ

اما . ، دکشون کردن ستین یخال یریادامه داره و کب شیلیفام فیصاحب ک نکهیا

 الیخ یبودند که ب یدورش هفت خط تر از اون یت و اون گنده بک ها ییپسر دا

حراستمون  دیکه با تهد اوردندیدر م یداشتند شلوغ باز...راهشونو بکشن و برن

محض بود که تو روز  یاما خوش شانس...کم نرم شدند کی یبه بازداشت و کالنتر

و  زیکردند و حامد ت جیپ مارستانیب یم اسم منو تو فضا یو مرخص یکار ریغ

که  یپرستار ستگاهیبه سمت ا رفتمیداشتم م...گرفت انویهوا جر ور عیسر

 یلفظ یریدرگ! دو تا مشت خوردم و خورد  یکی...کرد دایچه جور منو پ دمینفهم

دو  یکیو  دمیچرخ مارستانیمدت تو ب هی...و تمام دیتهد یو دخالت حراست و کل

 نیو هم...دمید ضیتا مر

 .چشم به صورت متعجب و نگرانم چشم دوخت ۀباز کرد و از گوش چشمهاشو

 یول..حراستمون نبود االن جلو در خونه تون بود یها دیاگه ترس از زندون و تهد-

خالفشون باال بود که  هیما نقدریا کلشونیدورش بر خالف ه یاون قلچماقها

 کردند یزودتر از حامد قالب ته

 ؟؟!شعوریپسر ب نیبا ا میپس دوباره ماجرا دار-
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 بهش فکر نکن..نه-

 )نکرده؟ دتیمگه تهد:( گفتم ینگران با

 .زد پوزخند

 ؟!هیمگه الک-

 .هم فشار داد یچشمهاشو رو دوباره

 هم تو دعوا افتاد و داغون شد؟ تیگوش-

سوال  نیجواب ا شیپ شیبود که پ یامشبش طور بیدونم چرا اما حال غر ینم

 .کرد ینگرانم م تیکم اهم

 ...خودم از دسترس خارجش کردم-

 ..)ایحامد  یدهایاز ترس تهد:( جون گفتم یو ب ختیر دلم

حامد که شماره !..ایهمون :( گفت ینیبه روم باز کرد و با لبخند غمگ چشمهاشو

 !)منو نداره

 )م؟یخبر بمون یما ازت ب یخواست یم:( گفتم اطیاحت با

به  نهایهم...خودم و دلم و عقلم و وجدانم..خواستم تو خلوت خودم باشم یم..نه-

شلوغ  ییو سر و صدا ینخوام زنگ تلفن گهیکردند که د یشلوغ م یاندازه کاف

 !ترش کنه

 !!هام افتاده بود یقرار یبه کوبش طبل ب دلم

 :زدم، آهسته و آروم لب

 ه؟یچ انیجر-
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مشت شده مو  یهوا دستها یب. دیرا بلند کرد و کامال به سمتم چرخ سرش

 .دستهاش پنهون کرد عیحجم وس ونیگرفت و م

کم ..یگفتم برام فکس کردند راست شتمیجواب آزما!...تو دختر یخیچقدر -

 ..شهیبا دارو خوب م....یدار یخون

. 

خواست مگر  ینم یحرف چیتو نگاه سرگشته ش غرق بودم که دلم ه نقدریا

 .نگاهش را ینگفته ها

 شده؟ یچ-

نگذاشته بودم  رونیب مارستانیهنوز پامو از ب:( دستهامو رها کرد و گفت ینرم به

اونم با چه ...شد دایپ کهیو دامادشون و اون داداش کوچ یکه سر و کله طلوع

همون، ...گهیبود اسمش د اریکه داد رونیتازه از خونه تون اومده بودن ب...یوضع

آرومشون ...ظاهرا بار اولش نبوده. بودند دهیترس....به شدت خون دماغ شده بود

 ینیب پینوع پل هی..نبود یمهم زیخداروشکر چ....کردم و افتادم دنبال کاراشون

از  یکیاز ..براشون وقت گرفتم...شه یم دیمکرر و شد یها یزیبود که باعث خونر

 ...)شهیعمل ساده مشکل حل م هیپس فردا با ...همکارام نیبهتر

آزاردهنده  یان متعجب و مشتاقم کرده بود اما هنوز اون مگوداست نیا نکهیا با

 !کرد  یدل دل م...ش ، بازگو نشده بود

 !سر کار حتما حالش را از داداشش بپرس یفردا رفت-
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داد و  یرا مورد لطف قرار م یطلوع یبا القاب خاص شهیهم بایتقر!! داداشش

 .بود ختهیوسط بهم ر نیا یزیچ کی...! حاال

 !)نه؟یهمش هم:( قرار تر از قبل گفتم یب

 .زد یسخت لبخند

 ؟یچ ۀهم-

 !! )یکن یم م وونهید یدار:( دمینال کالفه

 .شد و به سمت اتاقش رفت بلند

 !وقته رید...حاضر شم برسونمت خونه تون رمیم-

 .مبل کنده شدم یعجله از رو با

 رمیجا نم چیمن ه-

 یتوجه و ب یالش راه افتادم وبلجوجانه دنب. نکرد و وارد اتاقش شد یتوجه

 .مالحظه وارد شدم

 !ترالن؟-

به زحمت رومو برگردوندم .قرار ترم کرد یصداش و اون آواز خوِش اسمم، ب بهت

 .عوض کنه یراهنیشرتش را با پ یو منتظر شدم ت

 ...مارستانیبرم ب دیبعدشم با-

 .دیرس یو به زبونش نم ومدینگاهش م یبود که تو یمهم حرف!!...نبود  مهم

قرار بود ...قرار نبود حرف بزنه...ظاهر خونسرد مشغول بستن دکمه هاش بود به

 !!طاقتم تموم شد...زجرم بده
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فقط زمزمه ....که در خودم سراغ داشتم  ییصدا نیو رساتر نیبلندتر با

 )؟یشد مونیپش:(کردم

 ینگاهش لحظه ا. شد یزجر اور خال ۀجمل نیکردم تمام رمقم همراه ا حس

 .رو برگردوند عیزد و سر مهیچشمهام خ یسو سو نویم

 وقته  رید-

 !!ربطش ، پر ازربط بود یب جواب

 .سر شد عضالتم

 نیته مونده غرورم نبود ، اگه فطرت دخترونه م نبود همونجا از بهت و درد ا اگه

 ...اما...دادم یجون م دیق یپس زده شدن ، رها و ب ۀتجرب

که از شدت درد در  یا نهیا نگه داشتم و با سکه گره خورده بود را همونج ینفس

 ...) رمیدارم م:(حال انفجار بود، لب زدم

 یشده بود که روح ب نیسنگ یجسمم به قدر....برگردوندم و به سمت در رفتم رو

 .دیکش یم ییجنازه را به سمت تنها نیبال و پرم ، به زحمت نعش ا

 صبر کن-

 .همه همونجا دفن شدند..قلبم یمال خودم نبود ، نه روحم و نه حت قدمهام

 .بازوم نشست یرو دستش

 .پسش زدند  کبارهیبدنم به  یتک تک سلولها...وجودم رعشه گرفت تمام

 ...شدم ریسراز نییسمت پا به

 ..... عاشقم"



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٧٦٧ 

 همين کوچه ي بن بست کناري ،  اهل

 نهادي ، تو از پنجره اش پاي به قلب مِن ديوانه که

 کجا ؟  تو

 کجا ؟  کوچه

 ي باز کجا ؟  پنجره

 کجا ؟  من

 کجا؟  عشق

 آغاز کجا ؟  طاقِت 

 به لبخند و نگاهي ،  تو

 دلداده به آهي ،  منِ 

  بنشستيم

 در قلب و  تو

 ...... "خسته به چاهي منِ 

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

 .کرد و رفت یاز خونواده خداحافظ شهیتر از هم نیسنگ سر

 یخستگ یاز رو یبابا فقط سر...صورتم بود یرو یبا غلظت خاص ییزندا نگاه

 یرا به بهانه خواب خال دونیانداخت و م ییمعنا دار به زندا یتکون داد و نگاه

 .کرد
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کز کرده بودند و  یصدا گوشه ا یسرما زده ، ب ۀو هاله مثل دو تا جوج توکا

 .گفتن نداشتند یبرا یحرف

 نییابرها باال و پا یوزن رو ۀدغدغ یرا داشتم که ب یو سرد یجسم توخال حس

 !معنا یهدف و ب یب...شدیم

سبکتر ! نیآست یبلند و ب یراحت کی..سمت اتاقم رفتم و لباسهامو عوض کردم به

 .صورتم نیع یمهتاب! رنگتر از وزنم یو ب

 چش بود؟ نیا-

 .دمیسمت توکا چرخ به

 .تم شدسرنوش زونیباز کردم و کنار جسمم آو موهامو

 ان؟یک ؟یک-

 .سمت تختش رفت و بالشتش را برداشت به

 من یجا ادیب ییزندا...میخواب یمن و هاله امشب تو هال م-

 .دمیتختم خز ونیآروم م. نزدم یحرف

 .و متفکرانه نگاهم کرد ستادیچهارچوب ا ونیم

 ختهیبهم ر نقدریشدن با حامد ا زیفقط به خاطر گالو یعنی..داغون بود یلیخ-

 بود؟

 ...شکمم جمع کردم یو پاهامو تو دمیپهلو چرخ به

 .دنبالت ادیساعت هفت م..نره ادتیسفارش کرد قرار فردا رو -

 ...کجا قراره یدون ینم..اوهوم باشه-
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 توکا ریشب به خ-

 .هست تونیزیچ هیامشب همه تون ..باشه-

 چراغو خاموش کن-

 ...باشه-

 ...نور رفت ..رفت توکا

 ..خواست یم قیواب عمخ ریدل س کی دلم

 نیآدمها از جنس هم!...ی واقع ِالیتر از خ یواقع!..ترالن هیواقع ایدن-

 ... هیخاکستر نشونیبهتر...اهینه س دینه سف...بدتر یبهتر گاه یگاه...انیدن

 .خط و خشش یب یعطر تن مادرم بود و صدا.به زحمت باز کردم چشمهامو

 !..مادرم؟ پس

 .هم افتاد یپلکهام رو! بود؟ خواب

با !! یقدم گذاشت یا گهیمرد د یو به مجلس خواستگار یبود یمرد ۀتو دلداد-

 ؟!با عقلت ای یکن یدلت قمار م

 .چشمهام دیمحض بود و سوزش شد یکیتار..نگاهم را باز کردم یتا دوباره

 مادرم؟ یصدا پس

 .نگاهم خاموش شد اریاخت یب

 د؟یچرا عقب کش یدیفهم...تنها چند ساعت بود که محبتش را ابراز کرده بود-

 چرا؟ یبفهم یکه نخواست یدیرنج نقدریا ایمهم بود؟ 
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م گذشت و  ینیسر خورد و از کنار ب...گونه هام حس کردم یاشک را رو یداغ

 .بالشت ماوا گرفت یرو

هومن، تو و ....مخصوص افسانه هاست بیع یتک شاخ و پرنس ب دیاسب سف-

 ..ستیشما افسانه ن یایدن

 !یبه هر بهانه ا..کنه نکارویحق نداشت ا! حق نداشت مامان -

 حق نداشت دلت را بشکنه اما حق داشت انتخابش را اصالح کنه-

 .راه گرفت یا گهیدرشت د قطره

 چرا؟..میشیگفتم من و تو کنار هم ما نم..من که بهش هشدار دادم-

اشتباه انتخاب  یکه گاه شهیم...تو هم مثل توکا....ایبه خودت ب...بسه ترالنم هیگر-

 یهمانطور که از توکا انتظار دار!انتخابت را اصالح کن ...ستین رید...کرد

 ...انتخابش را اصالح کنه

 .. چشمام شدت گرفت ِیبارون لیس

 !دخترم...ترالن..ترالن-

 .چشمهامو باز کردم یدیشد یتکونها با

 یم ییآغوش زندا ونیداشته باشم م یاز زمان و مکان درک درست نکهیا ونبد

 .زدم یهق هق م یو بدون قطره اشک دمیلرز

 قشنگم...دخترکم..زمیعز یدید یخواب م-

 کجام؟-

 .اتاق خودت..خونه خودتون-
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 !گفت؛ اتاق خودم یم ییهمانطور بود که زندا زیهمه چ..اطراف نگاه کردم به

 .آغوشش فاصله گرفتم از

 ساعت چنده؟-

 ..بلند یبا صدا یکرد یهق هق م یداشت...زمیشبه عز مهین-

 کردم دارتونیب دیببخش-

 ...و اون روح رنجورت ییمهم تو...ستیمهم ن-

 .کردم بر خودم مسلط بشم یسع

 خوبم..ییزندا دیبخواب-

 ارمیبرات ب یخور یآب م-

 .دمیتختم دراز کش ونیتکون دادم و دوباره م نیبه طرف یسر

 دکتر؟ میبر یخوا یم...انگار یکم تب دار کی...زمیعز-

تب ! کم جون تر از روح غول تشنم بود یلیجسمم خ...خواست  یپوزخند م دلم

 یترفند چیروح که به ه نیشد اما امان از ا یشد ؛ ولو م یکرد، کم خون م یم

 !َکند یجسم نم نیدل از ا

 ..ییزندا دیبخواب...خوبم-

 .دیسر جاش دراز کش دیتکون داد و با ترد یسر

 ه؟یچ نتیو غمگ یخال یعلت اون نگاه ها یبهم بگ یدوست دار-

 !..)هومن:( زمزمه کردم یلفافه ا چیو بدون ه یمعطل یب

 .بود رهیتب دار و داغم به سقف ت نگاه
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 دیتو شا...رنگت ، نقش هومن افتاده یشیم یگلوله ها نیوقته که تو ا یلیخ-

اما امشب اون ...دمیاون نقش را د نهایزودتر از ا یلیاما من خ یباش دهینفهم

 چرا ترالن؟حرفتون شده؟...نقش محو بود

 !با تمام وجود. زدم پوزخند

مرد جا افتاده و زن دار  کیبه  شنشیچند وقته دارم توکا را به خاطر عشق آت-

 دمیکه نه فهمزنم  یدست و پا م یکنم؛ اما حاال، خودم تو دام عشق یسرزنش م

فکر  یاگه قراره توکا بتونه منطق...چرا رونده شدم دمیشدم و نه فهم رشیاس یک

 .مبتون دیکنه و دل از اون مرد بَکنه، پس منم با

 .نشست شی، راست سرجا رتیبا بهت و ح ییزندا

 !!کرده؟ یتوکا چه غلط-

 ...فعال دیاریبه روش ن-

 ارمیبه روش ن شهیمگه م-

اتفاق  نیخوام ا ینم...ترسم روش تو روتون باز بشه یتنده که م ششیآت نقدریا-

 .ستیحق شما ن نیا..فتهیب

 فقط تا چند روز یباشه ول-

 .تکون دادم دنیفهم یبه معنا یحوصله سر یب

 حاال بگو جناب دکترتون چه کرده؟-

 .به سرعت نور با پشت دستم اشکهامو پاک کردم. شد سینگاهم خ اریاخت یب

 .نبود یزیاز اولم چ یعنی...ستین یزیچ-
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پوستم هم باورم کردند و  ریز یبود که عصبها یسخت و جد یصدام به قدر لحن

 !ییتمام عضالت منقبض صورتم رها شد؛ چه برسه به نگاه مردد زندا

هم فشار دادم و نجوا  یچشمهامو رو. دیچیسرم پ یحجم خال ونیم یبد درد

 )ریشب به خ:( کردم

 ...زمیبخواب عز-

******** 

 کی ونیانگار از م. سرم ، چشمهامو باز کردم یپچ پچ بلنِد باال یبا صدا صبح

زد و با  یسرم موج م یتو یسرسام بد..تونل غبار و توهم و همهمه گذشته بودم

و بالفاصله پلکهامو به هم  دیچیپ ونشیم یزیبازشدن چشمهام همزمان درد ت

 .فشار دادم

 مارستانیش بکمک کن لباساشو تنش کنه ببرم-

کرد و به سرعت چشمهامو باز  اریخواب آلود مغزم را هوش مهی، دو ن انیک یصدا

 .کردم

 .م نشست یشونیپ یبدنم خم شد و دستش رو یرو

 ..تبش باالست-

حضور  رانیاما نگاهم ح دمیشن یرا م یینامفهوم مکالمه توکا و زندا یصدا

 .هومن بود

 ؟یخودت بلند ش یتون یم-
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 بیغر یآشنا نیشده بود و ا یموجود بود؛ چ طیشرا زیهنوز در حال آنال مغزم

 کرد؟ یم کاریچ نجایا

 .دور مچم نشست انگشتهاش

 فهینبضت ضع-

هفت؛ قرارش ...هنوز هفت نشده بود ...دیدردناکم به سمت ساعت چرخ یچشمها

 ...بود نیپس علت حضورش هم!..با توکا

 .نشستم را جابجا کردم و نمیبدن سنگ یسخت به

 خوبم-

 از ترس سکته کردم..آره جون خودت-

 .توکا برگشتم یاشک یسمت چشمها به

 ...زنگ زدم دکتر...دمیترس..یکرد یو ناله م یسوخت یم یمثل کوره داشت-

 .خاموش دکتر ِقل خورد یها لهیت یدوباره رو نگاهم

 نمیو سنگ سِر دردناک..بودن بسم بود زونیآو یبه هر بهانه ا گهیبسم بود؛ د گهید

 .دادم هیرا به تاج تخت تک

:( بود، گفتم دیکه از اون حال خرابم بع یتیروونه توکا کردم و با جد یتند نگاه

 )االن خوبم

 .انگشتهاش رها کردم ونیدستم را از م. باال اومد انیبه سمت ک نگاهم

 انیاالن خوبم دکتر ک یول دیدیزحمت کش-

 .دمیباال کش انمیعر یدستها یپتو را تا رو و
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 ...دیتنهام بذار شهیم-

 !و نه مهربون نیبود، نه نگران ، نه خشمگ یخال نگاهش

 .بلند از اتاق خارج شد ییتکون داد و بر خالف انتظارم با قدمها یسر

 ...دیبهتر نشد بهم زنگ بزن گهید کساعتیاگه تا  دیش کن هیپاشو-

 .م بود  ییزندا مخاطبش

 میبر فتیتوکا راه ب-

 یو حرف یمزه پرون چیه یتوکا ب کهیبا توکا هم سرد شده بود طور یحت لحنش

 )اومدم:( بالفاصله گفت

 .منتظرتم نییپا-

 .با نگاه نگرانش کنارم نشست ییبعد زندا یا لحظه

 دکتر؟ میبر-

 خوبم-

 ۀملتهب واسه عم یصورت تبدار و چشمها نیگره خورده و ا یپس اون اخمها-

 منه؟

 !!نیلبخند ِ دوراِن بعد از ا نینکردم و لبخند زدم؛ اول یتوجه

 .بلند شدم یسخت به

 کجا؟-

 برم شرکت دیبا-

 !!!؟؟یولو ش ،یتو شرکت از حال بر یخوا یم!! حالت نیبا ا-
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 شمیولو نم گهینه د-

 ترالن؟ یکن یلج م یدار یبا ک-

 .بابا منو به سمت در چرخوند یصدا

 .نشده بودم لچرشیو ژیق ژیق یصدا متوجه

 ریصبح به خ-

 )ریبگ یامروز را مرخص:( اما قاطع گفت میمال

 .شده بود یاغیسلول به سلولم  نبارینداشتم اما ا انیبه عص عادت

چند روزه نرفتم !! که ستین یخاله باز...رم یشرکت نم گهیاگه امروزم نرم، د-

 !شرکت

 دی، نگاه آزرده ش را ند یدرون یکالم پدرانه ش نشدم و با شرمسار منتظر

 .گرفتم

مثل  ییچهارگوش دستشو نهیآ...شستم ییکنارش گذشتم و دست و رو از

 !!بدک نبود...چشمهام قرمز و صورتم گلگون بود...کرد یصادقانه نگاهم م شهیهم

دوران ِ قبل از  یتلخ نیآخر...دمیسر کش یتلخ یسمت آشپزخونه رفتم و چا به

 !!!نیا

محکم که درد سرم دو برابر شد اما  نقدریا..رم جمع کردممحکم پشت س موهامو

 یدسته تار از موهام را به صورت کج رو کیبه عمد  شهیبر خالف هم...مهم نبود

رژ .دمیکش اهیملتهب و سرخم را مداد س یداخل چشمها.رها کردم میشونیپ

و مانتو شلوار  سر کردم شهیمقنعه مو شل تر از هم...ماتم را زدم  یصورت
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دوران به تن  نیا یسوگوار انیام را به نشانه پا یخاکستر کدستیچسبون و 

 . ومدیبه چشم م شیاز پ شیکوتاه ب یمانتو ونیقِد بلندم م...دمیکش

 !دِم دست باش... لنتینذار رو سا تویتوروخدا گوش-

 .تکون دادم  یبه نشونه حرف شنو یسر

 برو به امان خدا..هزار ماشاال -

 خداحافظ-

 دیکش یگرم مرداد و تب داغ، رمقم را م یهوا. به سرعت از خونه خارج شدم و

 .خواستم سرنگون شم یراه بودم و نم یاما مِن امروز ، تازه درابتدا

***** 

 .دکمه کال را زدم دیترد با

 ترالن؟ یبهتر-

 .رهیتند قلبم آروم بگ تمیتا ر دمیکش یقیعم نفس

 خوبم-

 گه؟ید یخونه ا-

 کارم سرِ -

کنترل  یکرد و با صدا یسرزنشش را حس کردم اما تعلل یتند شده برا نفس

 تتیبهش زنگ بزن به حما یتوکا را بردم خونه اگه تونست....باشه:( ..گفت یشده ا

 )داره ازین

 )شده؟ یمگه چ:( گفتم ینگران با
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بردمش دم درشون ..کرده بودم دایرو پ ارویآدرس خونه اون ...ستین یخاص زیچ-

هم داره  یدو تا پسر دبستان یاز زنش را نداره که حت یینه تنها قصد جدا نهیتا بب

،  رونیسوء استفاده از توکا از خونه بزنه ب تیبه اسم ورزش و به ن نکهیو قبل از ا

 نقدریخداروشکر ا..ختیو بهم ر دید خودش!! بوسه  یبا عشق هر سه تاشون را م

 ..میبا همسرش رو در رو ش میو مستق مینشد بر ازیبود که ن انیع رفتارش

هم درد داشت  تیبا واقع ییارویدرد داشت ؛ رو...نفس داغم حبس شد ناخوداگاه

 یبرا ایکارش تشکر کنم  نیبابت ا دیبا دمیفهم ینم..سوزوند یهم دل را م

 ...آزردن خواهرم سرزنش کنم 

 شدیاگه زنش متوجه م یول...ممنونم:(به چهره زدم و گفتم یتفاوت یب صورتک

 !)زهیبهم بر شونیممکن بود زندگ

منو خوب  نقدریخوبه که ا...ستمین شعوریهم ب نقدرهایا گهید:( و کالفه گفت تند

 )داشتم طمیاون شرا یهم برا یفکر هیحتما !! یشناسیم

 .را قطع کرد یگوش یخداحافظ یب و

 !من ۀاز قضاوت نامنصفان یبود؛ دلخور یواضح یخورکالمش ، دل یتند ونیم

 .مرد مهم نبود نیمربوط به ا زیچ چیه گهید.نبود مهم

مطابق انتظارم . انگشتهام جابجا کردم و شماره توکا را گرفتم ونیرا م یگوش

 .خونه را گرفتم. جواب نداد

 زم؟یتو عز یالو جانم ؟ خوب-

 جون بهترم ییزندا یمرس-
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 خداروشکر-

 توکا خونه ست؟ خوبه؟-

هم  یزار هیالبته گر..کننیخودشو با هاله تو اتاق حبس کرده و دارند پچ پچ م-

 !شهیقاط

خوبه که تو ..مثل هاله کنارشه یخوبه که هم صحبت. تبدارم را رها کردم نفس

 !خوبه..یداشته باش یرها کردن تمام آرزوهات ، هم کالم و همدل طیشرا

دختر  نیچه به روز ا نمیبب ومدیمن که اصال باال نهو ؟یدون یشده تو م یچ-

خودشم که با از ما ...کنه یم نیف نیپف کرده ، ف یبا چشمها نطوریآورده که ا

 زنهیبهترون فقط حرف م

 .بازگو کردم و تماس را قطع کردم ییزندا یماجرا برا دیو مف خالصه

 شما؟ یخوب-

 .مجا خورد یکینزد نی، اون هم به ا یطلوع یصدا از

 !دیستیانگار سر حال ن-

 .دمیقد کش شیبلند شدم و مرتب روبرو میاز جا بالفاصله

 خوبم..نه-

 .براندازم کرد ینگاه کوتاه اما آشکار با

 شده؟ یزیچ-

 چطور؟..نه-
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 اریاخت یمعذب شدم و ب نباریا. تر براندازم کرد یپرواتر و طوالن یب گهید کباری

 .کرد تشونیمقنعه هدا ریم افتاد و به ز یشونیپ ۀآوار یموها ونیانگشتهام م

کنجکاو و  نیاز روژ ریکس غ چیکه مطمئنا ه ییتر اورد و با صدا کیرا نزد سرش

 !...)یدیدرخش یبا اون لباس سبز مثل زمرد م شبید:( گفت دیشن ی، نم خیم

نگاه  طنتیرو گرفتم که نگاهم با برق ش یمعطل یصورتم منقبض شد و ب عضالت

 .شد ریغافلگ نیروژ

 ترالن؟-

بود که  بیشد اما عج یمرد ادا م نیبار بود که اسم کوچکم توسط ا نیاول دیشا

 .آهنگ خوشش دلم را نلرزوند

 حالت خوبه ؟...برافروخته ست یلیصورتت خ-

 .دهن باز کرد نیمن روژ یجا به

 !اومده سر کار رهیخ رهیسوزه اما خ یجناب مهندس داره تو تب م-

 .تار و پود صورتم زوم شد ونیدوباره م قشیدق نگاه

 ستین یخاص زیکم تب دارم، چ کیفقط ..نه-

از اون  ییرها یمعذب و دستپاچه م کرده بود که برا نقدریکالمش ا یب نگاه

 !)با اجازه تون امروز زودتر برم یول:( ، گفتم ایر یب یچشمها

 گفت چرا یاالن برو اگه کس نیشما هم-

 ...سخت و طاقت فرسا شده بود بی، عج کیرمانتو  یرنگ یفضا نیا تاب

 کارام عقبه..نه-
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 دم  یمن به جات انجام م-

 .دمیچرخ نیو طلبکار به سمت روژ ظیغ با

از  کدفعهی...گهیراحت باشه د التیگفتم تو خ ؟یکن یم ینجوریچرا چشماتو ا-

 !رو دستمونا یفتیم یریحال م

 .سرم را به سمتش چرخوند یگرم طلوع یصدا

 !باش نگیتو پارک گهید قهیده دق-

 .از اتاق خارج شد یمعطل یب و

 !اینهار افتاد-

 . دیچرخ نینگاهم به سمت روژ دوباره

امروز، هنوز کمر راست نکرده  ۀمِن تازه برخاست...نبود هایباز نیامروز، روز ا..نه

 !امروز نه..بودم

 !یچته تو وا رفت-

 ستیحالم خوب ن-

 ..شه تیکشم بلکه حال یخودمو م هکساعتیاون که منم دارم -

 یمن حرف نزن یبه جا نقدریکاش ا-

 !چته تو ترالن-

 نگیحالت ممکن به سمت پار ک نیرا جمع کردم و با کندتر لمیحوصله وسا یب

 .رفتم

********** 
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 بهتره؟ اریحال آقا داد-

 .لبهاش متوقف شد کینزد قاشقش

 ؟یدون یتو از کجا م-

جو دو نفره مون  نیاز سکوت سنگ ییرها یکه فقط برا یمطرح کردن حرف از

 .بازگشت نبود یبرا ییشدم اما راه مونیبود، پش

فردا :( با سوءظن گفت یا هیدهانش قرار داد و بعد از ثان ونیرا م یبستن قاشق

بود کردم  یچه سوال! گهیبهت گفته د تونیهمون دوست خانوادگ....عمل داره

 !..)آخه

دکتر ...بله :( زدم و گفتم یمقابلم را به کنار لیو شک یتسن یبستن یآروم به

 )گفتن انیک

 یپرسم ول یسوالو ازت م نیببخش که ا:( اما آزار دهنده گفت دیبع یلحن با

 )شما بوده ؟ نیب یزیچ

به  شهیکه همه ت سیبنو یبه حساب دل س،یامروز را به حساب من ننو ایخدا

 !ش بستند یمالحظه کمر به نابود یو ب دیق یزنند و ب یاش م شهیر

 .نگاه کنجکاو و آزار دهنده ش باال اومد یملتهبم تا رو یمردمکها

 رشیموضوع دستگ نیبا نگاه اول ا ینه من که هر کس..که خاطرخواهته دمیفهم-

 نه؟ ایدو طرفه بوده  ایحس دوطرفه ست  نیبرام مهمه که بدونم ا یول شه،یم
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اطرافم  یداد؛ چقدر هوا یهر محترمانه آزارم مبه ظا ییلحن بازجو نیا چقدر

متنفر  یسنت یپروا بود؛ چقدر از بستن یو ب میبود ؛ چقدر نگاهش مستق نیسنگ

 !تهران یکافه ها نیدر گرونتر یبودم حت

 یلیدل نیبنابرا! شما را هنوز ندادم یمن جواب خواستگار:که  دمیغر یم دیبا

بودم که آغاِز من  یاما خرابتر از اون...سوالتون جواب بدم  نیفعال به ا نمیب ینم

 .نابود کنم یا گهید ۀامروزم را با خراب کردن تک شعل

و  دهیغم ، چروک یها هیال ریز یصوت یلب زدم اما تارها...را صاف کردم صدام

 .صدام را صاف کردم یدوباره با تک سرفه ا..رنجور بودند

 تمامخواستگارم بوده و  دیفکر کن-

 .گذاشت و به سمتم خم شد یرا کنار یبستن یخال ظرف

 !بوده و تمام شده یزیپس چ-

 .را نداشتم بیلحن جسورانه و غر نینگاه ها و ا نیا تاب

زن،  هی یو نه حت زادیآدم هیکه من به عنوان  دیفکر کن شهیم...دیبس کن شهیم-

 !فکر کنم یحق داشتم به کس

 هیش تک یصندل یبه پشت. ومدیکشوندش اما کوتاه ن ینیسردم به عقب نش لحن

 .داد

خواد تمام و کمال به من تعلق داشته  یفقط دلم م...خواستم ناراحتت کنم ینم-

 !نیهم یباش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٧٨٤ 

شباهت به  یب نمیمردان سرزم یها نیهم ن؟؟یهم...را رها کردم نمیسنگ نفس

 !نیهم!!!نبود نشونیداشبورد ماش اتیخونه و محتو یۀتملک اسباب و اثاث

 !یخیو تار یطومار پشتوانه فرهنگ کیبا  مینی؟؟ ما هم میکن چه

 .را خوند میچشمها ۀگرفت یمهربونتر شد و رگه ها نگاهش

به من و اصال به همه عاشقها  یول!...بهت القا کردم، شرمنده یدونم حس بد یم-

حد و مرز و البته بدون مزاحم  یو تعلق ب یوابستگ کیحق بده که دلشون 

 !بخوان

تپه  یم یزیعز هی یکه دلشون برا ییهمه آدمها...دیشما حق دار:( گفتم آهسته

 ...)حق دارند

 .شدم بلند

 کجا؟-

 .دم برم خونه استراحت کنم یم حیترج..ستیحالم خوش ن..من -

انگشتهاش گرفت و  ونیرا م کمیرا برقرار کرد و مچ بار یتماس لمس نیاول

 .کرد تمیآروم به نشستن هدا

 .دستش جدا کردم ونیسرعت دستم را از م به

 !یهنوز جواب منو نداد-

 .استفهام نگاهش کردم با

 ستیدل تو دلم ن...مویجواب خواستگار-

 ...م را تصرف کرد نهیتنگ س ۀسرعت قفس تیقلبم با نها ضربان
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 یقراِر شونه ها یدل لرزونم تنها و ب...اون نگاه مشتاق و مهربون بود خیم نگاهم

 .کنند تشیبود که عاشقانه حما یپهن

! وروجک یایاون دن یمادرم پدرم و حت ،یکل خونواده م را طرفدار خودت کرد-

 !یتباه کرد گهیمنو که د

 هیکه شب یحسرت.از اشک حسرت مات شد یا هیال ری، ناخواسته ز میروبرو منظره

 هیحس مثبت را به روحم هد نهمهیوقت ا چیبود که ه یزیاز دست دادن عز

 .نکرده بود

پس فقط ...خوام از دستت بدم ینم...خوام بهت فرصت فکر کردن بدم ینم-

 . منتظر بله ت هستم

و مقابلم  دیکش رونیب فشیک ونیرا از م ییبایخوش تراش و ز جعبه

حلقه تعهد و تعلق :( شکل ممکن گفت نیتر درش را باز کرد و به روون..گرفت

 )درخشه یالماس م نیکه مثل هم یمن به عشق

 ...ساکت شد یلحظه ا یبرا قلبم

 نکهیخواهم قبل از ا یم...هستم یامروز موقع ش نبود اما من اصوال ادم عجول-

 یجواب بشه ، با جعبه خال یایصحبت کنه و جو یامروز مادرم با پدرتون تلفن

 !حلقه نشون برگردم خونه نیا

نمردن ، ! یبندر تمیر نیتب و ا نیا هیسا ریز...قلبم دوباره اوج گرفت ضربان

 !شاهکار امروزم بود

 زمیمنتظرم عز-
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کله پا ، بر  کیاما عقلم . زد یبود که دلم پسش م یآغاز ، نقطه سر خط یبرا

 .کرد یم یمصلحتش پافشار

 )کنه ونمونتیعجله پش دیشا:( زمزمه کردم آروم

 .و ساده نیدلنش..زد لبخند

 .رمیپذ یجواب را ازت م نیبه منزله جواب مثبت، ا-

 ...فقط نگاه کردم...دییاعتراض کردم و نه تا نه

 دستت کنم؟ ید یاجازه م-

 .کردم یمشتم مخف ونیسرعت انگشتهامو م به

 ...نه-

 !یمطمئن و راض نباریا...هم لبخند زد باز

تو تب و تاب انتظارت  هینیریحس ش...کنم یم یشمارداشتنت لحظه  یدارم برا-

 !موندن

عاشقونه  یترانه ها نیا!! بس بود ایخدا!! امروزم بس بود یبرا..حبس شد نفسم

 !!بس بود..داد یکه عذابم م چ،یکرد ه یدلخوشم نم

********** 

سرش  یبه عادت خواهر بودن دستم رو. صدا هق زد یو ب دیآغوشم خز ونیم

اون  یفشردمش و رو نهیبه حکم عشقم ، محکم به س...نشست و نوازشش کرد

 .و حالت دار بوسه زدم ییطال یموها

 ...پست باشه...نقدریا...شهیباورم نم-
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 ...تنم داغ بود یهوا...خنک اتاق پر کردم یهامو از هوا هیر

 امروز؟ یبهش زنگ زد-

 ...نه-

صبح :( ادامه داد یخفه ا یا صداآغوشم فرو کرد و ب ونیم شتریرا ب سرش

 یم شیدارم آت....جوابشو ندادم...پارک ومدمیچرا ن نهیخودش زنگ زد بب

 ...)سوزم یدارم م....رمیگ

نکن خداروشکر کن که زود همه  هیگر گهیکنه د یدرست م زویزمان همه چ-

 یدیفهم زویچ

اس ام اس  هیفقط ..انیدارن م یجور نیاشکها هم نیا..ستیدست خودم ن-

نثارش کردم و آخرم گفتم  یور یفحش و در یبهش دادم و کل نیآتش

 نشن یپسرات مثل خودت عوض دوارمیام

خوشگلت مستحق  یبلند شو قربونت برم چشمها...قربون دلت ...زمیعز یآخ-

 ستنایجفا ن نهمهیا

 یبود و شونه هاش م نییسرش پا. همزمان از آغوش خودم دورش کردم و

بود و  یو زودباور یکه فطرتش خوش باور یبه درد اومد از دلدلم . دیلرز

 افتی ینگاه هر زن ونیم انیکه واضح و ع یعاقبتش درد؛ دلم سوخت از دلنوشت

 .خورد یعشق بود و از مهمان زخم م زبانیو از ازل م شدیم

ورم کرده را  یسرش را باال اوردم و اون چشمها. چونه ش بردم ریرا ز دستم

 .دمیبوس
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 ریمگه غ...کنن یهمه آدمها اشتباه م یول ستیموغظه ن یبرا یتوکا وقت خوب-

 یرو تیاکثرا هم با قاطع..که اشتباه نکرده باشن؟ یشناس ینفرو م نه؟چندیا

 یناغافل با سر م یول...درسته میچون مطمئن میکن یم یپافشار ممونیتصم

را ندارند که حداقل  دخر نیا ایبعض!.اشتباه بوده میفهم یتازه م..به سنگ میخور

 یاشتباه اعتراف کنن و باز هم دچار اشتباه مشابه نیخودشون به ا شیپ

از اشتباهت  یریبگ ادیکه قراره  یدرس یکه تا وقت نهیا یقانون زندگ...شنیم

از  یخواهش هیپس فقط ...شهیاون درس بارها و بارها برات تکرار م ینگرفته باش

 یکن ، سوگوار هیتجربه دردناکت گر نیا یبرا خواد یهر چقدر دلت م...تو دارم

هرگز براش !..هرگز تکرارش نکن ،یو بلند شد یاشکتو پاک کرد یوقت یکن ول

درسش را ...براش باز نکن ییخاطرات روزانه ت جا نهینکن و هرگز تو گنج هیگر

و هرگز خودتو ...اما خودش را بنداز دور. و بذار تو صندقچه خاطراتت  رونیبکش ب

و  یآورد نییعزت نفست را پا یبکن نکارویاشتباه سرزنش نکن که اگه ا نیا یبرا

فقط ....خواهد کرد یکه عزت نفس نداشته باشه صد برابر اشتباهات بزرگتر یکس

خودتو ببخش و ناخوداگاهت را مطمئن کن ...روز تازه شروع کن  کیبلند شو و 

 !اشتباه درس گرفته نیکه از ا

 .تاداف نیبه زم سشیخ نگاه

 یتهایقراره موقع ،یقراره وارد اجتماع بش...دانشگاه یقراره بر...زمیتوکا عز-

 یبشه ، قراره چشما بتیت نص یقراره بخت اله اد،یب شیبرات پ یخوب

 ادی،  یاشتباه کن ،یکن یبشه، قراره زندگ یچراغون نهایبهتر دنیخوشگلت از د



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٧٨٩ 

اما با !..یبورز عشقو  یری، قرار بگ یببخش ،ی، درست بش ی، ُدرست کن یریبگ

 !!شه؟؟یمگه م یبابا قور یچشمها نیا

 .دمیگونه ملتهبش را بوس نباریدر آغوش گرفتمتش و ا دوباره

 ماچ و بغال؟ نیاز ا یدار یچقدر لبت داغه ترالن؟ نکنه منظور پنظور-

 .و لبخند زدم فشردمش

 !!پررو یبال-

 .دکر یم نیف نیاما هنوز داشت ف دیکش رونیرا ب خودش

دوباره خر " عاشقتم قربونت برم" نیدانشگاه هم برم با اول!! شمیمن آدم نم-

 !شمیم

 ،یمواظب خودت باش شتریب شهیباعث م ،یرو خودت شناخت دار نقدریا نکهیهم-

 !یشیدوتا جمله خر نم نیبا ا گهیراحت شد که قطعا د المیخ

 !یشوهر یاوضاع ب نیمخصوصا تو ا-

سواد آمار و ارقام غلط تو جامعه پر کردن و  یمشت آدم ب هی..همش مزخرفه نایا-

هزار ۱۰۰حدود  یدم بخت حت یتعداد پسرا...چرخه متاسفانه یدهن به دهنم م

 ...شترهینفرم از دخترا ب

 ...میچهل ساله شد یوقت.. یفهم یم میدیترش یحاال وقت-

 یدون یم چیه!!...واقعا بهیعج..توکا :( معترض گفتم. طرز تفکرش حالم بد شد از

از  یکنه و حت یم یساله چند دهه قبل برابر ستیساله االن با دختر ب۴۰دختر 

 ییبچه ها یتازه حت!...، بهداشت از اون سرتره کیولوژیزی،ف یلحاظ سطح علم
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 ین چرت و پرتها رو همه جا پر میا!! باهوش ترند ارندیم ایکه تو سن باال به دن

بله بگن و دو سال بعد  ستندیکه واقعا مرد ن ییبه مردها یکنن که دخترا سرسر

 ییو بچه ها! کنند؛ با خفت و بدون عزت نفس ینه، اصال زندگ ای. جدا شن

حرفها رو باور نکن و به خودت  نیا...کماالتند یالنفس و ب فیپرورش بدن که ضع

 !)اعتماد داشته باش

من ذاتا ...؟یچترسه،  یم ییدل وامونده که از تنها نیبه خودم مطمئنم اما ا-

که اومد گولم بزنه  یپسر خوشگل نیترسم اول یم...دوست دارم مورد توجه باشم

 را مثل بت بپرستم

 هیلرزه، عوضش  یم یمینرمه که با هر نس نقدریاگه دلت ا..توکا جون..نه-

و اقتدار  تیدر امن ونشیکه عقل منحصر به فردت م یاستخون محکم دار

 ...بعد هم ...مواظبته

 .فرو رفتم یتو فاز ننه بزرگ هدوبار

داشتن بخت  یکه برا میریبگ ادی ایب...هم به تو  گمیهم به خودم م...بعد هم -

درس و دانشگاه  یداره همونطور که برا یچه اشکال میو مناسبمون دعا کن یاله

توکل کن به خدا ...میبختمون هم دعا کن یبرا میکن یو کار و بارمون دعا م

کوچولو بزرگترات را  کی تهبهش بسپار که خودش مواظب تو و دلت باشه و الب...

 هیزنه  یجلز ولز م نطوریکه ا یخواهر دیفکر کن شا یگاه...آدم حساب کن

 ..رسهیاز من م شتریمورد ب نیکوچولو عقلش تو ا

 .بازوهام انداخت ونیخودش را م دوباره
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 منو یبخش یم...گفتم ادیز چرت و پرت...من نفهمم-

 ادیز زایچ نیاز ا یتو عالم خواهر..برو بابا:( گفتم یعقب روندمش و به شوخ به

 !)باال یدیدماغو کش نیا نقدریحالم بهم خوردا..جمع کن خودتو...ادیم شیپ

. به ضرب بلند شدم که ناگهان سرم به دوران افتاد و به سمت عقب لنگر انداخت و

 .نشستم نیزم یحفظ کردم و رو به زحمت تعادلم را

 شد؟ یچ!..یترالن یوا یا-

 آروم..یچیه-

 !هاله..ییزندا..ییزندا-

 ...رفت جیسرم گ ستین یزیتوکا چته؟چ-

 زم؟یشده عز یچ-

 .باز کردم که با هول و وال بهم زل زده بود ییبه سمت زندا چشمهامو

 کنه یدختره شلوغ م نیا. نیرفت هم جیسرم گ-

 دکتر میبر ادیآژانس ب هیزنم  یاالن زنگ م شهینم ینجوریا..نه-

 .گذاشت میشونیپ یخنکش را رو یسمتم اومد و دستها به

رو  یفتیب یتشنج کن دیحتما با! نباش دختر رهیخ نقدریا...گهید یتب دار-

 !دستمون

 .زحمت لبخند زدم به

 !! حرف زدم و هنوز سِر پام یکار کردم کل یمن امروز کل ؟ییزندا هیتشنج چ-

 !دکتر میبر یاوردیبلند شو تا لباست را در ن-
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حرارت را حس  نیهام داغ بود و ا هیتمام حجم گلو و ر...دمیکش یقیعم نفس

 .کردم یم

 .م قبول کردم ییقرار دل زندا یشدم و برا بلند

********* 

آلود  اخم ۀچشمهامو باز کردم چهر یچطور خوابم برد که وقت دمینفهم

 .سرم بود یش باال یشگیهم

سرمت آرام ..نگام نکن یاونجور!... نیقزو یرو ، سنگ پا! تب، باال!  نییفشار، پا -

 !بخش داشت

 کجاست؟ ییزندا-

 !تو اورژانس چادر بزنن که لیا هی ستیقرار ن..فرستادمشون خونه-

 !!طلبکار بود شهیبشر چرا هم نیا

 .نگاه کردمحوصله از َدک َدک کردن به سرمم  یب

 ...شهیاالن تموم م-

به شدت به . به مثانه م رفته بود کراستیکه وارد بدنم شده بود ،  یعیهر ما انگار

 .داشتم ازین ییدستشو

 یهمون دکتر پرستارا..؟ شما برو به کارت برس ! گهیشما رو خبر کرد د یک-

 ... یاورژانس کاف

 .دیحرفم پر ونیم

 ...اورژانسه زریسوپروا...م  ییباال هیهمسا اد؟یم ادتی..خانم ستوده خبرم کرد-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٧٩٣ 

 !مامان ارسالن..آهان-

 .سرم خم شد یرو

 !مونده ادتیارسالنو خوب -

 ه؟یحافظه م خوبه مشکل-

 نیکه منم تو هم ادتهیپس :( گفت یفاصله گرفت و با لبخند تلخ دوباره

 )نجایا یاین یتونست یم...کنم  یکار م مارستانیب

 !بسته به جنگم بلند شده ریچرا شمش دمیفهم ینم

 !جا به خونه مون بود نیکترینزد-

 .سرم نگاه کردم یبرگردوندم و دوباره به ته مونده ها رومو

 ؟یدار ییدستشو-

 !زد یحرف م میرک و مستق شهیبشر هم نیا! صراحت کالمش جا نخوردم  از

 !سرم رفته تو مثانه م ۀهم-

و با همون سرعت  دیکش رونیرفت و به سرعت سرم را از دستم ب گرمیسمت د به

 )تمومه...گهیبلند شو د:( زد و گفت یچسب

 . گاه کردم و نشستم هیتخت تک یرو آرنجهامو

 ره؟یم جیسرت گ-

 ..نه-
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ناخوداگاه چنان .  امیب نییبازوم انداخت تا کمکم کنه از تخت پا ریرا ز دستش

تخت سقوط کنم که  ۀگیبود از سمت د کینزد پسش زدم که تعادلم بهم خورد و

 !شد یسقوطم منتف ۀآغوشش جا گرفتم و مسال ونیم

برمت ناکجا  یدزدمت م ی، م یاریدرب ایبچه باز نیاز ا گهید کباریبخدا ..بخدا-

 امیاز خجالتت در م یآباد و حساب

 .گرفت شیپروا آت یو به شدت نرم و ب زیآم دیتهد ۀزمزم نیاز حرارت ا گوشم

رها بشم که اضافه  یاز بند اون آغوش اجبار دیبه خودم دادم تا شا یتکون

 .کرد و رهام کرد تمیهدا نیزم یو رو!) تا نکن نطوریترالن با من ا:(کرد

 ونیاشک م یچشمهام کدر شد و قطره ها نهیبه سرعت آ!!.اسم نیبه ا لعنت

 هیگر" یها یها" خواست تا به بهانه اش یم" یهو"دلم ...اونها خونه کردند

 !!کنم

 !نورهیاز ا ییدستشو-

 .سمت اشاره شده پا تند کردم به

 !اونجا که یشکسته برس یبا دست و پا ستیقرار ن! آروم -

 ییعالمت مخصوص دستشو دنینکردم و به محض د شیبه همراه یتوجه

 .بانوان ، خودم را به داخلش انداختم

 ستیبا یشروع تازه ، نم یه براکرد زیمن ِ دور خ!! وقتش نبود!! نبود هیگر مجال

 رونیبه زحمت اشکهامو قورت دادم و ب..راه گم کنم دهیوز مینس نیتر میبا مال

 .رفتم
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انگار ساعتها بود که عرق ..داده بود هیتک واریبه د ریو سر به ز نهیبه س دست

 نیچرا؛ اما ا دمیفهم ینم...خودشه یایمشغول دن ایخبر از دن یافکارش و ب

به چشمم  یوجودش ، به قدر تیجذاب نیاندام موزون و ا نیو ا بتیوجود با ه

از عجز و غم تمام  یهاله ا...دلم سوخت یمظلوم و دردمند اومد که لحظه ا

 .مچاله شد اریاخت یقلبم ب...وجودش را احاطه کرده بود

 .حضورم را حس کرد و سرش را باال گرفت.سمتش رفتم به

 یدونم مسببش من بودم ، رفت یه البته مبا اون حال خرابت ک دمیفهم یوقت-

ناخواسته ...رونیب یرفت یکه با طلوع دمید...اومدم دنبالت اوردمیشرکت ، طاقت ن

 ....دنبالتون اومدم

قدمش  ریز یکهاییگرفت و دوباره به موزا یگردم ، نفس یمقابل چشمها در

 .شد رهیخ

 یسنت یدونست تو بستن یمردک نم....اونجا حرف نداره یها یسنت یبستن-

 !یدوست ندار

بغض ...نفس گرفتم...نفس گرفت..بغضم را قورت دادم...نفس گرفت...کرد مکث

 ..باال اومد یلعنت

از همون فاصله هم معلوم بود تب .صورتت برافروخته بود رونیب یزد یوقت-

که  دیفهم ینم! کنن یدعوت نم یآدم تبدارو به بستن دیفهم یمردک نم! یدار

 !برن یدل و قلوه نم حیپوِش تبدار را به تفر یو خوشگل خاکستر فیظر دختر
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اشکم ...نفس گرفت...اشکمو پاک کردم...بغضم شکست...نفس گرفت دوباره

 !از ضعفم...شدم یعصب...دیچک

 !شد یچرا امروز تموم نم....بود شیوجودم ر تمام

 ... نیا!! انیبسه دکتر ک-

 :دیحرفم پر ونیم...ته نگاهش دلم را تباه کرد..را باال گرفت سرش

 یاون بود م یجا یهر کس!!..ینه من و نه طلوع!! یهست نهایبهتر قیتو ال-

 !یرسوندت درمانگاه نه کافه بستن

:( دمیغر ظیبا حرص و غ...راه گرفته بود یبا چه غلظت ییاشک رسوا نیا!! یلعنت

 !)موعظه ها نیواسه ا رهید! درخواستش را قبول کردم 

لحظه  یبرا...عضالت صورتش منقبض نشد یحت...نزد یاما حرف...فرار کرد نگاهش

 ...تار و پود وجوش مشهود نشد ونیم اتیاز ح ینشونه ا چیه یا

 !دیرم یم سمیخ یکه از شکار چشمها ینگاه...قرار خوندن نگاهش بود یب قلبم

مرد با تمام  نیخواست؛ هم یم مرد را نیعاشقونه هم انیبه سلولم طغ سلول

 !!!!دشیو سف اهیس

 .تکون داد یسر

 مبارکه-

 !...شدم خاکستر

و قرص و دارو هم هست که  یتیتقو یکسری...خونه یبر رمیگ یبرات آژانس م-

 !خونه تون ارمیو شب م رمیگیبرات م
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 ....رمق اما بلند بود فاصله گرفت یکه ب ییبرداشت و با قدمها واریشو از د هیتک

 است ینگران یچه جا! کوزه ترک خورد نیا

  رمیکه بم رمیساخته از خاک کو من

 مکن آتش افروخته ام را  خاموش

 رمیکه بم رمیکه بم رمیبم بگذار

*********** 

 هیثان ونیلیم کیاز  شیوشش ساعت ؛ب یو س صدیهفته ؛ چهارده روز ؛ س دو

لحظه ش فاصله ها را متر کردم، خاطره ها رو چال  گذشت و من تو لحظه

، شش قفله  یپنهون یبه دلم سر کردم و پشت هزار پستو یتفاوت ینقاب ب.کردم

انگشتم  ینشون الماس رو ۀ، حلق هایخودخور نیحبسش کردم و بعد از تموم ا

 .نشست

سرنوشتم  ریو روحم را به زنج دمیکش یرا به افسار عقلم گوشه به گوشه م دلم

 ...کردم یبند م یپا

تاز  کهینگفتم ؟اما،  ای؛ گفتم  دمینشن ای دمیبله گفتنم را شن یصدا ستین ادمی

 ...کنه یشدم که حتم داشتم با عشقش بلندم م یدل جوون

 .خونده شد یتیمحرم غهی، ص یعقد و عروس خیاصرار بابا تا تار به

چطور خواستگار توکا  دمیفهم، ن یخبر یشدم که تو عالم ب یسر خونواده ا تاج

، بله گفت و  اریداد زیآم طنتیشدند، چطور دل زخم خورده توکا به لبخند ش

از  دیشا...و سرخوش دو خونواده دل به دل هم دادند الیخ یب یچطور جوونها
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شدن  ختهیاز مراسم بله برونم و ر دی، شا پشیبعد از عمل پل اریداد ادتیلحظه ع

 یبه رو یکه ناگهان یاز آغوش دیشا دش،یسف کدستیبلوز  یشربت توکا رو

هر برخورد  دی، باز شد و شا یخونه طلوع یکیسرام یپله ها یمعلق رو یتوکا

 .دمیکه من ِ چشم بسته ند یا گهید

 ....شرطم سرو سامون گرفتن توکا قبل از خودم بود تنها

شرکت  یوعخونواده طل یتو تمام مراسمات و رفت و امدها! هم بود؛ مثل من  او

 !ساکت و آروم.... و موقر همراه شد نیتو تمام مناسبات مت...کرد

 ...نزد ؛ حرف نزدم و تمام شد حرف

 !شاد ِ شاد..دوختند دند،یبر...رو دور تند افتاد زیچ همه

داده بودند و ِکل کشون دو تا عروس را  یو فلک دل به دل خونواده طلوع آسمون

زبونه  یاهیو س میدیبلند خند...که اتفاق افتاد...کردند یم ایخونه بخت مه یبرا

 ..دیکش

 یراه نیحمله سنگ هیتوکا که بابا با  یهفته مونده بود به عروس کی درست

دو خانواده  یو شاد یبادکنک خوشبخت...شد اهیتمام عالم س...شد مارستانیب

 .دور شد...سوراخ شد

 !غم، غصه و اضطراب...برگشت یزندگ یبه روال عاد زیچ همه

 !تنها شدن و وحشت از دست دادن ۀواهم

پدر بود که با بدحال شدنش ،رمق از وجودم پر  نیوجودم هم یمونده ها ته

دل  ای..بود ارمونیبخت ...بودم و به زحمت سرپا شدم یسه روز بستر...دیکش
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اما ...تر از قبلروزگار به رحم اومد که بابا دوباره به جمعمون برگشت اما ناخوش 

 یخودم رمق یعروس یبرا اما...ستمیسرپا با شدیکه هنوز بود باعث م نیهم..بود

روح  یهم رو یعروس خیتار نییتع یدو خونواده برا یاصرارها یحت..نداشتم

خواستم تا  یفرصت م..خواستم یفرصت م...نداشت یمن اثر ۀدیخسته و ترس

؛ بعد از اون پنج روز و هفت ساعت نبرد  ریتقد یناگهان ۀدوباره بعد از اون حمل

دوباره  ،یحال ی؛ بعد از سه روز ضعف و تهوع و ب نزنده موند یبابا برا ۀوقف یب

 ابونهایکه منو خ یاز رفتن به خونه بخت ایدنبال بهونه ام   دمیفهم ینم..سِرپا شم

 یراب دم؛یخر یخودخواهانه وقت م دمیشا...کرد ، واهمه داشتم یاز بابا دور م

 !بازگشت

 ؟یخواب ای یداریب-

 .از مرور خاطراتم را باز کردم نیسنگ یچشمها

 م؟یدیرس-

 کجا خانومم؟-

 کوَشن پس؟... میعروس بود نیدنبال ماش..دونم ینم-

 کنم ینم داشونیپ!..چوندنیظاهرا پ-

 ...میزنگ به توکا بزن هیبذار -

 !عمو صادق یالیو...حتما رفتند شمال...ولشون کن بابا-

 آره؟-

 ....سپرد اونجا را مرتب کنن یکه م دمیاز عمو شن-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٨٠٠ 

 موقع سال جاده ناجوره نیا یول-

شوهر  هیتموم شد  گهیبابا د...یخواهر کوچولو باش نینگران ا یخوا یم یتا ک-

 !ریداره مثل ش

 .تکون دادم دییبه نشونه تا یسر

 ..خبرمون کنند دندیاس ام اس زدم رس-

. 

 !اوهوم-

 .سمتم خم شد به

 ؟ به چند نفر؟!یاوهوم گفت یدلبر نیتا حاال چندبار با ا-

 .نمینگاهش را بب طنتیتا تونستم ش دمیعقب کش یکم

 ؟یتو شکاک-

 ...اصال..نه-

 راحت شد المیخ-

 ؟یکرد یم کاریمثال بودم چ-

 رفتمیشدم م یم ادهیپ نجایهم یچیه!..کم برو عقب کی-

 !!!یرتیشوهر غ نیبا ا!! لیعل یبا پا!! نصفه شب-

 !)نامزد:( محکم گفتم یحالت تذکر دهنده ا به

 یخوا یم یحاال هرچ!!! یاز نظر من تو زنم:( گفت الیخ یو ب دیکش عقب

 !)اسمش را بذار
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 )باشه دیشا..آه...بازگشت  یبرا ییهنوز جا...نه ...نامزد..نه:( زد ادیوقفه فر یب دلم

 ونیسرم را م..از خودم بدم اومد..شدم ریدلم ، غافلگ یناجوونمرد نهمهیا از

 .فرو کردم بانمیگر

 هیتوج" کرد؛ یم فتهیحتما با محبتهاش منو ش...کرد یگذر زمان عاشقم م"

 !وجدان نا آرومم بود

 دلم؟ زیسردته عز-

 !منو برسون خونه مون..ادیخوابم هم م..آره-

 !حاال یچه عجله ا...باشه-

 حتما تنهاست بابام رفت خونه، االن شیدو ساعت پ-

 .مهربونش زمخت شد یصدا ناگهان

منو قورت  یکم مونده بود تو عروس...اون شازده کنارشه ستینترس تنها ن-

 داد یبند ُارد م کیآقاباالسرها  نیمثل ا...بده

دو تا خونواده بود؟ تو  یبده حواسش به آبرو..گهید کردیم یداشت مهمون دار-

بود و مجلس را جمع  یم دیبا یکی دیبود تونیتجار یرفقا قیکه کال مشغول رف

هواشو داشته ناخوداگاه  شهیهم..مثل خواهره انیک یبعالوه توکا برا...کرد یم

 کرده نکارویا

اون خودش !! مرده بود اسریپس !...یکن یاون مردکو م یچقدر طرفدار-

 !بود زیحواسش به همه چ
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شار مشارش بود که مدام چشمش به خواهر باردارت و حالت تهوع و ف اسری-

 !بدبخت اصال تونست از اون جدا بشه

 تیدارم اذ...خوره یداره بهم بر م..یکن یم شویطرفدار یدار یلیترالن خ-

 .شمیم

اما تو آب و گل من ! داد بزنم به درک یانصاف یب نیخواست به خاطر ا یم دلم

 .نبود

 .از هوا پر کردم و رومو برگردوندم هیر

 ببخش خانم خوشگله...کم کیتند رفتم ..متاسفم..باشه-

 !فراموش کن-

 نمیکم بخند بب کیپس -

دارم نسبت به  شهیطرف ، تعصب ر کی شیحرفها یتند....زحمت لبخند زدم به

 یزده به زوالم م دیب ۀمثل ساق! طرف کی میروزها نیمرد ا نیتر بهیغر

 !ابلهانه و عامدانه یخودآزار کی...کشوند

 عشق -

 ساده توست یخنده ها نیهم

 یوقت

 تیتمام غصه ها با

 یخند یم

 میاز تمام غصه ها تا
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 .شوم رها

 !به عشقم میتقد

چونه م نشست و سرم را باال  ریانگشتش ز ف،ینظم لط نیبا قرائت ا همزمان

 .گرفت

 ...بشه ها نیچشمها غمگ نیا نمینب-

 .فقط خسته ست ستین نیغمگ-

خودم را نگه داشتم تا درسته  یجلو یلیخ یخوشگل شده بود یلیامشب خ-

 قورتت ندم

 !یممنونم که قورتم نداد-

خنده داشت؛ روزگاِر انکار دلم ...دیخند نیگرم و دلنش یبا همون صدا. دیخند

 .خنده داشت

 نه؟ ایبابا هست  شیپ انیک نیزنگ بزن بب هی-

 !برم خونه دیداره؟ باالخره که با یچه فرق-

 ...میرس یم گهید قهیما هم تا پنج دق اگه هست بهش بگو بره-

خوام بابام تنها باشه  یهم نم هیثان کی یحت رهیاونم م میدیهر موقع رس-

 کیتو تراف یشده و کل تیاذ اهویو ه یهم تو شلوغ یلیبخصوص امشب که خ

 ..کرده ریهاش سراز هیآلوده به ر یهوا یمونده و کل

 میدیتا اون بره، ما هم رس! حساس نباش-
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با هم روبرو  یلحظه ا انیکه من و ک نهیکه تمام تالشش ا دمیفهم یم

 کیشد  یمراسم امشب که جمع مختلط و خودمون یهمانطور که آخرا..مینش

 .لحظه هم از کنارم تکون نخورد

که زهر  یدرست از همون لحظه ا مینداشت یبرخورد انیبود که من و ک مدتها

نشست، حرف  یم رفت،یم ومد،ین روز، مبعد از او..دیبه دلم پاش" دیمبارک باش"

من فاصله داشت؛ فاصله گرفته بود؛  ختهیاما فرسنگها با روح افسار گس زدیم

 !آگاهانه و مصرانه

 !منو بخوره که ستیقرار ن!شما حساس نشو-

 .پروا تر و جسورتر حرف بزنه یباعث شد ب ممیمستق اشاره

 یمن َمردم همجنس خودمو بهتر م! ده یاتفاقا ولش کنم درسته قورتت م-

 شناسم

 ایبودم  دهیشن الیراجع به دان انیجمله را قبال از ک نیانگار ا! ییجمله آشنا چه

 !الیاز خود دان دمیشا

 .تکون دادم نیبه طرف یسر

 !آدمم، اراده دارم ، شرافت دارم!!  الیدان ستمیمن شکالت ن-

 کدومو نداره چیه! دلباخته اما اون هومنِ !  یتاج سرم!! تو که بعله-

 کیهمراهم بود  یآزار دهنده شده بود که اگه کفش راحت یهاش به قدر نیتوه

 .شدم یم ادهیپ نشیکردم و از ماش یلحظه هم معطل نم

 !یکن یناراحتم م یدار!! یکم مراعات مثال عشقت را بکن کی شهیم! بسه شهیم-
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 ...نبوداصال قصدم ناراحت کردنت ..شرمنده.. زمیعز یوا-

 .را قورت دادم انگرمیعص نفسم

 .زنم یاصال خودم زنگ م -

 .با عتاب نگاهش کردم! نداشت دهیفا

چشمش دنبال زنم  یکیکنه  یقبول نم رتمیغ! مِن خاک بر سر َمردم!  زمیبابا عز-

 باشه

 !! )نامزد! زن، نه:( حرص گفتم با

:( گفت دیالعمل تندم چنان بهت زده ش کرد که به تته پته افتاد و با ترد عکمس

وصلت بهم ..نیکه ممکنه ا یکن یم..فکر نیا.به  یدار..یعنی..؟یچ یعنی..یعنی

 )بخوره؟

بهتر  گرویتا همد میفرصت بد یعنی! نیهم یعنی ینامزد:( تندتر گفتم یتب با

 )نه؟یاز ا ریغ...میبشناس

 ؟یآشفته شد نقدریچرا ا-

زنگ بزن گورشو گم کنه تا مبادا چشمش به  انیقبلشم به ک...منو برسون خونه-

 !ارهیجوش ب رتتونیو غ فتهینامزد شما ب

 یبرگردوندم و در کمال تعجب متوجه شدم که تمام اوامر منو با خونسرد رومو

شکل ممکن مرخصش کرد و با  نیزنگ زد و به محترمانه تر انیاجرا کرد؛ به ک

 لیجر و بحثها اوا نیا یاز من دلخور نشو ول..زمیعز:( رو به من گفت یلحن آروم

 !)هیعیمشترک طب یزندگ
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ماه صورت ملتهبم را  یسرد د یهوا..دمیکش نییرا پا شهیش. تنگ شد نفسم

 .نوازش کرد

 یمن ، بزده بودم ؛  یخودم را به نفهم ای دمشیفهم ینم دم،یولع نفس کش با

 !قرار و تو تب و تاب بود یعاشق دلخسته، ب نیا ایشده بودم  یاغیمنطق و 

********* 

 بذار کمکت کنم-

 ...)ستین یازیبرو ن..نه:( آسانسور گره دادم و گفتم وارهید ۀلیرا به م دستم

 )؟یمطمئن:( تکون داد و گفت یسر

تازه ممکنه بابا هم ! ینگران نقدریا ستیکنه قلبم که ن یفقط کف پام درد م-

 بهتره میخواب باشه کمتر سرو صدا کن

 یآسانسور برداشت و لبخند زنون بوسه ا یچشم یاکراه دستش را از جلو با

 )عشقم ریشب به خ! اصلش باشه به موقع ش:( هوا فرستاد و گفت یرو

 یناخواداگاه نفس آسوده ا...در جوابش زدم و در بسته شد یزحمت لبخند به

 ..دمیکش

رفتم  یبرهنه راه م یلنگه کفشهام دستم بود و با پا کهیشدم و در حال ادهیپ

 چیبدون ه.قفل چرخوندم و داخل شدم ونیشکل ممکن م نیرا به آرومتر دیکل

 یداریب..شدیم داریب دینبا...به سمت اتاق بابا رفتم نیدر را بستم و پاورچ ییصدا

 !ردهندهو آزا قیعم یبود با سرفه ها یشبانه ش مساو یها

 .متوقفم کرد ینرفته بودم که زمزمه بغضدار شیدو قدم پ هنوز
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ماجراها  نیتا قبل از ا یدون یم ،یشناسیشما منو م...نشد که بشه...نشد عمو-

بود که اگه  هیبق یکه از دهنم خارج شده بود جواب احوالپرس یحرف نیکج تر

به خدا ..ستمین بیو فر یگفتم خوبم؛ به خدا که اهل زرنگ باز یداغونم بودم م

 .شما حاللم کن.کنم یکه نخواستم باهاش باز

بابا مفهوم  یصدا...رفتم کتریبا آخ و اوخ توجه ش را جلب کنم نزد نکهیا بدون

 .نبود

کل  الینبود؟دان نییپا نشیبشر نرفته بود؟ پس چرا ماش نیا..ستادمیا منتظر

 .ستین نجایکرد تا مطمئن بشه ا نییمختلف باال و پا یکوچه را ده بار به بهانه ها

 یدرست م زویزمان همه چ یول ستیفهمم ته نگاهش شاد ن یو م نمیب یم-

خودم را به  تونمینم...بهم بزنم زویهمه چ میتونم با خودخواه یمن نم...کنه

 .تونم  ینم...کنم لیخوامش تحم یم شتریب ایکه از همه دن یدختر

 . درد پام به طور کل فراموش شده بود..رفتم کترینزد

 .بابا واضح تر شد یصدا

را براش  تیواقع دیبا...دمیفهم یم دیاصال خودم با...یگفت یبه من زودتر م دیبا-

 !یداد یم حیتوض

که روز و شبم را با منش و مرامش پر  یو به مرد امیتونستم ب ینم...من...من -

 !کردن دخترت بودم  دایدنبال پ یقتو دیکرده بودم، بگم چشمم هرز پر

 !! شدم یمتوجه عالقه شما م نهایزودتر از ا دیخودم با-

 :سه تا سرفه دلخراش کرد و دوباره ادامه داد دو
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 یمرد بهت م هینه به عنوان پدر که به عنوان !! بود  دنتیبدتر از همه عقب کش-

همرزمت  یتا حاال از رو!!! هیآخر نامرد یزن به هر بهانه ا هیگم که شکستن دل 

 یحس چیه! نه ؟یانداخته رد شد نیم یگردان شده و خودشو رو ییکه فدا

و به سالمت  یبگذار مرزترو بدن تکه تکه ه نیکه پوت ستین یکشنده تر از شرم

که به روحش  یشکستن دل زن یاما برا ؛یشیاز زنده بودنت شرمنده م!یرد بش

 !یریاز شدت شرم همون لحظه بم دیبا ؛یفراتر بر دیبا یشد ریزنج

 رمیمیکشم ، م ی، هر بار که نفس م فتمیاون نگاه شکسته ش م ادیهر بار که -

 ...دیحرفها را از زبونم بشنو نیکه ا دیکرد یکاش اصرار نم...به خدا

دماسنج وجودم حس  ونیاومدن گراد به گراد حرارت خشم و حسرتم را م باال

شد و  یپلکهام جار ونیحرارت م!..باالتر  یکم..دیگلوم رس ریبه ز...کردم یم

 .مقدمه وارد اتاق شدم یکنم و ب ینتونستم خوددار نیاز ا شتریب. دیناغافل چک

 !!ترالن بابا ؟-

 .موقع و وجود لرزونم شد یکنار تخت بابا بلند شد و مبهوت حضور ب از

 ؟یاومد یک-

خفته دلم  ریبکنم اما ش زیهراس انگ یتقال کردم غرش...بهم چفت شده بود لبهام

 .نشد!..هنوز سر و شوکه بود

 ترالن؟-

 !!کنه ی، مجنونم م یترالن گفتِن موزوِن لعنت نیکه آخر ا یوا

 حالت خوبه؟-
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 .به سمتم برداشت یقدم

 .که در حال فوران بود ناتوانم کرده بود یآتشفشان..دمیفهم یخودم را نم حال

 !ترالن-

 .باز شد یقفل لعنت نیا باالخره اجمع شدم، سوختم ؛ ت..شدم مچاله

، حاال که قراره  یبهم بزن زویهمه چ تیبا خودخواه ستیحداقل االن که قرار ن-

پا  یگذر زمان نگاهمو شاد کنه، حاال؛ حداقل حاال بگو به کدوم مصلحت کوفت

 !یدیپس کش

رعشه . دیاعصابم لرز دهیتن یادا کردم که رشته ها یادیآخرم را با چنان فر جمله

 .چنگ زدم زیدست آو نیبه اول صالیبدنم گذشت و با است ونیاز م یزیت

 .کرد سقوِط آرومم را کنترل کنه یو سع دیسمتم دو به

 !به من دست نزن-

 .ومدیشد اما کوتاه ن ادمیفر یام زخم حنجره

 .نشوندم نیزم یدور بازوم حلقه شد و رو دستش

 ارمیکم آب ب کیبذار برات -

 !)زم نکردهال:( دمیخروش

 .بارون خورده چشمهام سرگردون موند یآهو ونیم یلحظه ا نگاهش

 ...تو فقط آروم باش. دمیم حیبرات توض-
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 دهیخود عربده کش یفراموشش کرده بودم و از خود ب..به نگاه بابا افتاد نگاهم

جون  یخش دار ب ینگاهم را خوند و آروم و با همون صدا. شرمنده شدم. بودم

 ...)دلم آروم زیعز:( گفت

و بزک  یصورت رنگ یگرفتند و رو یراه م یگریپس از د یکیاشک  یها قطره

 .نشستند یشده ام م

 .نشست نیزم یزانو مقابلم رو دو

 یلیخ..منتظرتون موندم...عمو را تنها بذارم ومدیگفت برو دلم ن یطلوع یوقت-

 !یدیزودتر از محاسبات من رس

 !)نبود نتیماش:( گفتم دیلرز یم ارمیکه خارج از اخت یچونه ا با

 !دنشیحتما دزد-

 .خودش لبخند زد یزحمت به فکاه به

گفت  ینگهبان م..ها هیاز همسا یکی یخونه تون جا نگیآوردم تو پارک-

 !شدن یعمو از اونجا راحت تر سوار آسانسور م...مسافرته

 !)کاش خونه ت را سوزونده بودن...بودن دهیکاش دزد:( لب زدم آروم

 زد یتلخ لبخند

 گرفته شیوقته آت یلیخونه سالمه اما صاحبخونه خ-

شال روشنم هزار ..پاک کردم زونمیماهرانه و با لبه شال آو ریرا غ سمیخ صورت

 .رنگ شد

 !بلند شو صورتت را بشور-
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 خوام ینم-

 !یآخه ترسناک شد-

جو موجود  رییدر تغ ینمکش سع یب یها یمهم نبود که با شوخ...نبود مهم

مالحظه  یو خاص بابا بود، مهم دل خودم بود که ب نیداشت ، مهم نگاه غمگ

 .اونها رو کرد ۀدستش را تو جمع مردون

 !! به درک-

 .تر از قبل شد نیغمگ نگاهش

 یچرا اصرار کرد میشیمن گفتم من و تو ما نم:( گفتم دیلرز یکه م ییصدا با

 نویفقط هم...؟یکرد رونمینگذشته و چرا هنوز چند ساعت...؟یصاحبخونه دلم بش

 !)حقم...حقمه بدونم...بگو

 .افتاد  ریبه ز سرش

 !بگذر از من و غلط اضافه م! ترالن فکر کن غلط اضافه بود-

دل  نیا دیبا.. و به ضرب بلند شدم!!) لعنت به تو !! لعنت به تو :( داد زدم ناخوداگاه

کوفته و با  یبا همون پاها...دادم یرا پناه م یروح وحش نیزخم خورده و ا

 .اتاقم انداختم و در را قفل کردم یهمون بدن لرزون ، خودم را تو

 میبذار حرف بزن!...نکاروینکن ا...ترالن؟-

 !! )برو به غلطات برس:( زدم داد

 ؟یعنیحالت خوبه ...ترالن مبادا-

 :دمیغر.مغزم حرفش را تا ته خوندم یِ تصادف یهمون خرده براده ها با
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 !یتو ارزشش را ندار یعنی...ارمیسر خودم نم ییبال! نترس-

 یمحزون و گرفته ش از البال یصدا. داد و نشست هیکردم پشت به در تک حس

 .دیرس یفشرده چوب ،بم و گرفته تر به گوش م یتوده ها

 به خدا که ارزشش را ندارم-

 یخون آنصدا و خفه  یدلم هق هق ب..رها شدم نیزم یدر سر خوردم و رو کنار

آماده  یتلنگر نیمدتها بود که انگار به انتظار چن...حالم خراب بود...خواست یم

 !بود یو خودسوز یتباه

 تا حاال به گوشت خورده؟!!! کیستیبروزسیف-

 ایبود  ستیفوتبال اچه؟یاسم در ایبود  اهیخانمان سوز گ یِ لعنت نیا

بود که تا حاال به  یمدل خودرو؟ چه کوفت نیدتریجد ایبود  رهیشه؟؟جزیهنرپ

 ؟!گوشم نخورده بود

 ادته؟یو دنبال دست به سر کردن حامد بودم  مارستانیاونروز که رفتم ب-

 !م را فراموش کنم یروز زندگ نیشد نحس تر یم مگه

 شدم؟ قهیکردند و با حامد دست به  جمیپ یگفتم از خوش شانس ادتهی-

 یتیو ترس از واقع یاولرزونم نبض کنجک یشد و سراپا رندهیوجودم گ تمام

 .گرفت که انگار به حامد هم ربط داشت

 یها یماریمربوط به ب یپزشک شیهما هیچند هفته قبل از اون روز مزخرف، تو -

 یهم بودند که برا دنتیعده رز کی...اصفهان بود.شرکت کرده بودم یکیژنت-یارث

ن هاشون از دوستا یگشتند، بعض یم یخاص یدنبال جامعه آمار یقیتحق
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 ششونیو تو آزما مینفره از همکارا داوطلب شد یس پیاک کیمن و ..بودند

را  جیاونروز نتا....را برامون بفرستند جیقرار شد نتا.. میو تست داد میشرکت کرد

 .به دفتر کارم فرستاده بودند

.. 

 یدر، هم حس م یۀچوب چند ال ونینفس پر حسرت و داغش را از م..کرد یمکث

 .کردم

نشده بود ، حال و روز  رمیاز اون دستگ یزیکه هنوز چ یقتیحق دنیشن اضطراب

 .کرد یو رو م ریام را ز یمعده و مر

... دووم اوردند یتا چهل سالگ یمن دو تا عمه داشتم که هر دوشون به سخت-

اونها را مستعد ابتال به عفونت کرده  یویر یدگید بیمخاط و آس یلخته ها

اما بعدها ..اوردمیسر در نم ادیجو شده بودم و زاون موقع ها تازه دانش....بود

 .را شناختم شونیماریعلت ب

 یها یماریمن به سمت ب یلیتحص ریبه خاطر داغ اون دوتا بود که مس دیشا اصال

 جهت گرفت یویر

 .رها کرد ییپرصدا نفس

اوقات در  شتریکنه و ب یم ریرا درگ هیکه ر کهیاختالل ژنت کی کیستیس بروزیف -

. شهیو روز به روز بدتر م شهیظاهر م یکودک لیاوا کنه،یم جادیتنفس مشکل ا

داوطلبانه  کیژنت شیباالست و اون آزما یماریب نیاحتمال حامل بودن ا

 هستم افتهیژن جهش  نیمشخص کرد که منم حامل ا
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 .بغض دارش تموم وجودم را سوزوند یصدا

 نیو من متاسفانه حامل ا..کمه شیبه زندگ دینداره و ام یاختالل، درمان نیا...-

نقص داشته باشم وجود داره  نیبا ا یفرزند نکهیاحتمال ا یعنی.. ژن هستم

که تمام هفت هشت  یمن یرنج طاقت فرسا ، برا نیبا ا یواحتمال داشتن بچه ا

و  دمید کیگذروندم و عذابها و دردهاشونو از نزد یویر مارانیرا با ب ریسال اخ

 !!ایآخر دن یعنی ت،یپاره تنم تو همون وضع دنیحس کردم ، و تحمل د

 .زدیمعده م ،تمرکزم را بهم م اتیجوش و خروش محتو..مکث کرد یا لحظه

بخصوص ...نخواهم برد یخونه ا چیمعضلو با خودم به ه نیا چوقتیمن ه..-

 و نجایحس من و مشکل من، هم.. که با تمام وجود خواستمش یخونه دختر

 ! ساده نقدریهم..! شهیلحظه دفن م نیهم

به سرعت از . گرفت  انیمعده ام به سمت باال جر اتیتمام محتو یلحظه ا یبرا

انداختم که هومن ،  رونیجا کنده شدم و چنان با سرعت خودم را از اتاق ب

 .موند یچهارچوب در باق ونیمبهوت م

 یبلند و دردناک خال یخورده بودم و نخورده بودم با عق زدنها یچ هر

و  نیگرمتر ونیانداختم و م رونیرمق خودم را به ب یسرد، لرزون و ب...کردم

 .جا گرفتم میروزها نیآغوش ا نیمنفورتر

 !ترالن جان..ترالن-

 .چشمهامو باز کردم یال

 زنده ام هنوز یمِن لعنت..زنده ام..دارمیب-
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 زم؟یترالن بابا عز-

 رونیآغوش هومن ب ونی، از م دیکش ینفس م یحضور بابا که به سخت با

 .دمیخز

 ...فشارم افتاده..خوبم بابا-

 یبا ته مونده ها اریاخت یدادم و ب هیجونش تک یمردونه و ب یرا به پاها سرم

 یبودم و با ب ختهیبودم که مقابلش افسار گس یشرمنده مرد...رمقم زار زدم

حساب به دست  یکه ب یدل یزار زدم برا...کردم یاز دل رنجودم دفاع م ییایح

 .کوچکم دادم یایمرد دن نیمنطق تر یو ب نیخودخواه تر

 .دیچرخ یشده امشبم م شیحالت دار و آرا یموها ونیم دستش

 ...دمیجنب ریبه گوشم رسونده بود اما باز هم د ییزایچ هیت  ییزندا-

 .زدم هق

 !پسرو ببخش ترالن نیا-

 .را بلند کردم سرم

 !ازش متنفرم..تونم ینم-

 .را حس کردم قشیداغ و عم نفس

 ...استراحت کنه دیعمو هم با...کم استراحت کن کیبلند شو برو -

 ینگاهم مثل گدازه ها.کردم بلند شدم یدرکش نم یکه به درست یحال زار با

 .نگاه نمدارش روونه شد یبه سو یآتشفشان
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ساخته و منتشر  )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

 شده است

 

برو :( دمیغر یخفگ تیهارا به سمت در گرفتم و با تمام خشمم و در ن دستم

هومن !!! یدفن شد نجایهمراه حست و همراه مشکلت، خودت هم هم!!  رونیب

 ...)وجود نداره گهید..وجود نداره یانیک

 ..)زمیترالن عز:( گفت یبا لحن پدرانه و منصفانه ا بابا

بود که  نیشکل رفتار هم نیخودخواهانه تر:( حرف ناتموم بابا ، ادامه دادم ونیم

ِپشگل هم به  ۀکه منو شعورم را به انداز نیهم! یریبگ میمن تصم یبه جا

تو اگه ! یدیکنار کش دنیدم از خواستن من نزن که بدون جنگ!! یاوردیحساب ن

حس من  یبرا دیمونده بود با یاگه دو روز هم از عمرت باق یسرطان هم داشت

کار  یاما چ...یدیجنگ یم یزندگ یبه خاطر من برا دیبا یشد یارزش قائل م

 هیآغوش  ونیخردش کنم بذار بفرستمش م دنمیبذار با پس کش یگفت یکرد

احمق  یتو...آغوش همون مرد خوشبخت شه  ونیبذار با گذر زمان م گهیمرد د

حس پس  یخوشبخت شم وقت متون یکه مِن احمق تر از خودت نم یدینفهم

من  یعلتش ازم گذشته ول حیرا تجربه کردم که بدون توض یزده شدن از مرد

 !)انیازت متنفرم هومن ک...هنوز بعد از پنج ماه نتونستم ازش بگذرم

بغض دارم  یبه سمت در تکون دادم با صدا یشتریلزونم را با شتاب ب یدستها

 :زدم یخفه ا ادیفر
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برو و بعدها کنار !! ت افتهیبا همون ژن جهش  ریبرو بم!!! رونیبرو گمشو ب-

بله گفت،  دشیجد یکه فقط با جسمش به زندگ یدختر یبختهمون ژنت به بد

 !بخند

و لب  دیو آروم دست بابا را بوس رینگاهم را جواب بده ، سر به ز یحت نکهیا بدون

 .و از در خارج شد دیبابا را ند یاشک یچشمها) .عمو حاللم کن:(زد

سستش و  یقدمها یکه همپا یبود اما لعنت به دل خیبه در بسته م چشمم

 ریو نجوا کنون ز دیچرخ یپاگرد پله ها م ونیافتاده ش از م یشونه ها یۀمساه

 .کرد یش م یداد و همراه یعشق سر م هیگوشش مرث

 .حبس شده مو رها کردم  نفس

 بابا؟ یریکجا م یپس دار-

 :ناشناخته بود ، زمزمه کردم میبرا ادیکه از فرط بغض و فر ییصدا با

 !تونم بخوابم ینم...سر و وضع نیبا ا..رمیدوش بگ هی دیبا-

حس خفت  نیمهاجم مگه ا ۀرعش نیمگه ا.دیلرز یمثل تموم وجودم م قدمهام

سوزش معده نفسم را دوباره حبس ...داشت یتموم یحس سرخوردگ نیومگه ا

 .خم شدم..کرد

 ؟ییبابا یخوب-

 ...خوبم یلیخ-

 .و با آه خش دارش نیغمگ یرا دنبال کرد با همون چشمها رفتنم
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 ونیآب سرد م...دمیدوش خز ریم ز یو اندام یبا لباس مجلس..حموم شدم  اردو

 .!را خشک کرد زشیسرر ۀاشکهامو شست و چشم یچله سرد زمستون داغ

 تیچشمها یتو، برا یبرا

 میدردها یمن، برا یبرا

 ما یبرا

 ..ییهمه تنها نیا یبرا

 کند یکاش خدا کار یا

******** 

بودم  یبد اقبال ۀموش لرزون بارون خورد هیشب شتریاز حمام دل کندم، ب یوقت

کردند ؛ هراسون و وحشت  یآماده ش م ستیز شگاهیآزما حیتشر زیم یکه برا

 !ندهیزده از آ

 .اما چشمه اشکم خشک خشک شده بود...و رو و داغون بودم ریز

 ی، گوجه کردم و با دو تا کش محکم جاش را باال سیرا همونطور خ موهام

 . ردمسرم ثابت ک

دلم در  یکه با فصل سرما یو با بلوز نازک دمیبه تن کش یچسبون و گرم شلوار

ام بود ،  یموجود نیارزش تر یرا که در حال حاضر ب یبدن میتضاد بود ، حر

 .محصور کردم

 نیا یگذشته ام بود و دل نگرون یماه ها یدل مشغول..سمت اتاق بابا رفتم به

 .نقاهتش یروزها و شبها
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 .صدا ینظر خواب بود؛ آروم و ب به

ش را  نهیس هیحرکت قفس دیبا.برم  کتریاز دست دادنها مجبورم کرد نزد ترِس 

 .دمید یم

 بابا؟ رونیب یترالن اومد-

 .خوردم یفیشدم و تکون خف ریصداش غافلگ از

 !که هنوز دیداریب-

 ...رونیب یایمنتظر بودم ب-

 .ستادمیسرش ا یشدم و باال کترینزد

 .. دیراحت بخواب..رونیاومدم ب..من حالم خوبه..گهید دیبخواب-

 نمیکمک کن بش-

 د؟یالزم دار یزیچ-

انداختم و کمک کردم راحت تر بلند  فشینح یهمزمان دستم را دور شونه ها و

 .نهیشه و بش

 .میحرف بزن یخوام دو تا َکلوم پدر دختر یفقط م..نه-

 ...دیبمون داریب نقدریا ستیاما بابا براتون خوب ن-

 نجایا نیو بش اریرا ب یاون صندل -

 .را کنار تختش گذاشتم و روبروش نشستم یکردم و صندل ینیعقب نش ناچار

 ییگو ادهیو مختصر حرف زده باشم و ز دیدونم از کجا شروع کنم که مف ینم-

 .هم نکرده باشم
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 یزن آمال ۀروز کعب هیکه  ییاز نگاه کردن به اون چشمها یدونم چرا ول ینم

بودند و به قضاوتم  میآنها روبرو یانگار هر دو...مثل مادرم بود ، شرم داشتم

 .نشسته بودند

 نینامفهوم که حاال بعد از گذشت ماه ها ، رساتر یتر کرد و با همون صدا یلب

 :روز و شبم بود ، گفت یملود

خودت را  یوقت...که خودش را ببازه ستین نیآدم بدتر از ا هی یبرا زیچ چیه(

 شیها پ یها و زشت یبد یهست که تا انتها نیاحتمال ا شهیهم یعنی یباخت

از خودم بدم اومد که ...پدر از خودم متنفر شدم هیامشب من به عنوان ...یبر

بودم و گذاشتم  ه،بودم و حواسم به دخترم نبود ، بودم و گذاشتم سقوط کن

 !)رهیبگ میخودباخته و سرخورده تصم

 .افتاد ریتخت سر خورد و شرمنده به ز یرو یت ملحفه هابه سم نگاهم

داشتم که رهات کرده بودم غافل از  مانیو عقلت ا تیبه درا نقدریمتاسفانه ا-

فشار  ریکه ز یهست یریپذ بیآس لوفریهات ، ن یبا تموم سرسخت نکهیا

 زمیبه من نگاه کن عز..یاحساساتت ممکنه خطا بر

 .باال اومد ریبا تاخ نگاهم

کرد ، اگه ازت گذشت و َپِست زد، تو  دیبا خودش ناام یاگه هومن تورو از زندگ-

کدوم زشت تره؟ خودتو با ! یکرد دواریبا خودت ام یرا به دروغ به زندگ یجوون

خودش  یبه جهنم به درک، بذار زندگ! دیخوش آ دیآ شیپ یهر چ یو گفت یخت

 ؟ینکرد ای یفکرد ینجوریآره؟ هم! منو بچرخونه
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 یخال یخواستم با حضورش ، جا یدروغ نبود، م:( و خراب زمزمه کردم لهمچا

 )هومن را فراموش کنم

پس !یجا کرد یب یلیتو خ:( بودم ، گفت دهیتا حاال از بابا ند بایکه تقر یخشم با

شد و  تونینمک زندگ یزن و شوهر ثیو هزار حرف و حد یفردا که زنش شد

 هیدنبال  ابونهایتو خ یبد بعد از هر جروبحثاومد ؛ ال شیها براتون پ یقهر و آشت

 )هان؟ ده،ب نیرا تسک یکیدرد اون  یکه جا یگرد یمرهم م

اما  ومدیمنصفانه م ریتمرکز بودم که قضاوت بابا به چشمم غ یخراب و ب نقدریا

 .فرو کردم و سکوت کردم بانمیبه گر شتریسرم را ب

 هیبه  نکهیهم...ستیکردن فقط به جسم ن انتیخ! انتهیجور خ کیرفتار تو  نیا-

 !یخائن یعنیباشه ،  گهید یکی ریو روحت اس ینفر بله بگ

 !مستاصل تر و کم طاقت...شدم جمع

رو  گهید یکیبا زخم زدن به دل  ستیمجاز ن یچکسیه زمیعز نمیدخترم نازن-

 ..خودش مرهم بذاره یدل زخم

گرفت و  ینفس. کالمش را پاره کرد ۀخشک و پشت سر هم ، رشت ۀسرف چند

را از تو گرفت؛  یریگ میحق تصم یهومن مقصره ؛ چون با خودخواه:(ادامه داد

 ی، وارد روح و قلب یبه هر جهت شد یو بار یچون خودت را باخت یتو مقصر

 دروغت یو ماه ها رو ی، دروغ گفت ینسبت بهش نداشت یتعهد چیکه ه یشد

به دست اوردن تو بود  یخودخواهانه پ نقدریچون امقصره  الیدان! یاصرار کرد

منم مقصرم ...تو داد یحس کرد و بازم دل به باز یا گهیکه عالقه ت را به مرد د
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من از همه شما مقصرترم ...و سکوت کردم دمیرو د زهایچ نیچون همه ا

هومن و عشق به  یال رویدان تیتو و حساس یمن وسواس هومن رو...متاسفانه

 .)تو سپردم تیرا به گذر زمان و درا زیوهمه چ دمینگاه تو د یهومن را تو

طعم سرزنش  دنینه از چش شدیم نییباال و پا یچارگیاز سر ب شتریرا که ب یبغض

فروغ خسته بود از  یب یچشمها نیبار چندم قورت دادم؛ ا یپدرانه بابا، برا یها

 .مکرر یبارش ها

از سر پدرانه هامه نه از  گمیکه دارم م یترالنم، من خودم پر از نقصم اما هرچ-

 حس  هی،  تمیسر عقل و درا

 ونیحس فوق العاده که م هیگذره،  یتو م یچشمها ونیکه نبضش از م قشنگ

قشنگ ..چرخونه یحرفها م نیندازه و زبونم را به ا یعاشقونه م یگنالهایمغزم س

 دیبا ،یببار دیبا! یوارسوگ یبرا یبه زمان داره؛ زمان ازین یهر از دست دادن!..بابا

به دل  یدل بد دیبا ،یش و ندار یاشداشته ب یتونست یکه م یاز زمان یبباف ایرو

رو زخمت و کم کم سرد  شهیباالخره زمان، مرهم م...آرزوهات و خاطراتت

تو ....یریبگ میبا عقلت و نه احساست تصم یقادر کهیبگ یتون یاونوقت م...یشیم

که نه  یافتاد یرابطه ا ونیو با سکوتت م ریبه تقد یزود خودت را سپرد یلیخ

که به طرِف  یزخم دروغ یممکنه در ازا یکه حت شهینم دلتمرهم  چوقتیتنها ه

 !یتر هم بش ی، زخم یمقابلت وارد کرد

 !)کنم؟ کاریچ:( دمیتر از ساعات قبل، نال چارهیب

 .م نشست  دهیسر خم یش رو یاستخون دست
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خودت،  یرو یو به اندازه ا یدیاز سن و شعور و فهم رس یتو به اندازه ا-

 یم یبهتر از هر کس یلیکه خ یخواسته هات، نقاط قوت و ضعفت شناخت دار

 کاریکه بخوام بهت بگم چ نهیاشتباه دوم من ا!...یچیخودت نسخه بپ یبرا یتون

 !نکن کاریچ ایبکن 

کرد ، مهمون صورت ناسور و نگاه  یکه در برابر بارش مقاومت م ییچشمها

 ..دلواپسش شد

که  یمختار! اند یو بد و بدتر چ هیخوبتر چ ه،یتونم بهت بگم خوب چ یفقط م-

 .یخودت انتخاب کن

 .راهکارش التماسش کردم دنیشن ینگاه عاجزم برا با

تو  طیتو شرا...چون شروعش غلط بوده...کامال اشتباهه الیادامه رابطه با دان-

 ...غلطه یشروع هر رابطه ا زمیعز

 ...االن برادرش ، شوهر خواهرمه...تونم بهم بزنم ینم-

 یلحظه خودت را جا کیو  ایفقط ب...کنم ینم لیرا به تو تحم یمیتصم چیمن ه-

و داره  ستیدلش با تو ن یدون یکه م یقرار ازدواج گذاشت یبا مرد...بذار الیدان

مرد حاال حاال مال تو  نیروح ا یعنی نیا...کنه یاز تو به عنوان راه فرار استفاده م

تو رو به عنوان راه فرار  یتونست جا یم یهر کس نکهیو از اون بدتر ا شهینم

 یم دایپ یچه حس...یستین یمرد پر کنه و تو انتخاب خاص و منحصر نیا یبرا

اگه گذشت زمان همه  یحت یعشقش را باور کن یتون یتا آخر عمرت م ؟یکن

 ا پاک کرده باشه؟خاطراتش ر
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 زنه یفقط حدس م..دونه ینم یزیچ الیدان-

 .شد یبابا دوباره طوفان نگاه

 بشه یزندگ هیوارد  بیبه صداقت تو بتونه با فر یدختر شهیترالن باورم نم-

 .براومدم هیاصالح و توج یتقال به

مثل  یمرد ستینتونم از هومن دل بکنم و قرار ن ستیکه قرار ن نهیمنظورم ا-

 ...را آزار بدم الیدان

 !!..یدار ازیو سکوت ن ییدوره رها هیتو واقعا به ..بابا زیعز-

 خواد از همه عالم رها شم یدلم م...حق با شماست دیشا-

داشت  یتیچه امن.دور شونه هام افتاد و منو به آغوش خودش کشوند دستش

 !پدرانه اش یبازوها یایجغراف

 یگ یشما راست م...خواد بشه یم یهر چ...کنم یفردا صبح تمومش م نیهم-

هم از سر  الیکنم دان یفکر م یحت یگاه...رابطه ندارم نیبه ا یمن تعلق

 یمتیو دوست داشتن نفس خودشه که داره به داشتن من به هر ق یخودپرست

 ....کنه یاصرار م

 .شدیم نییکمرم باال و پا ینوازش گونه رو دستش

فردا که بلند ...خسته ت استراحت کنه یمغز کوچولو نیبذار ا.. زمیبرو بخواب عز-

 یم..یمن فکر کن یراجع به حرفها یتون یسرحال تر و تندرست تر م یلیخ یشد

 ...برو بخواب دختر نازم...یریبگ میتصم یتون

 .با تمام وجودم چشم شدم و نگاهش کردم...آغوشش فاصله گرفتم از
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  یاقرار کن تیبه داشته ها دیهر بار با و

  یکن شیتماشا ریبا دل س دیهر با و

 ینداشتنش دل بلرزون یبرا دیهربار با و

 چه خوبه که شما را دارم بابا-

 .زد لبخند

 .گفتم و به سمت اتاقم رفتم یریبه خ شب

*********** 

کردم و  یبه شدت احساس سرما م...چشمهامو باز کردم یسردرد وحشتناک با

و گردنم  دمیچیپتو را محکمتر دور خودم پ. تمام تنم را در برگرفته بود یلرز بد

 .روبرو باال اومد وارید زیساعت آو یتا رو

اتاق را  ی، فضا رونیو گرفته ب یبرف یساعت از ده صبح هم گذشته و هوا!! اووف

 .و خواب پرور نگه داشته بود کیتار

دراز کردم و کورمال  یپاتخت یهم فشار دادم و دستم را رو یرو چشمهامو

 .لیخداروشکر جمعه بود و کار تعط.پرداختم میگوش یکورمال، به جستجو

. نشستم خیزده س رتیح ینگاهم به صفحه گوش نیرا برداشتم و با اول یگوش

 !!!پاسخ یهفت تماس ب

به سمت توکا و جاده  اریاخت یدلم ب. عجله و دلشوره قفل صفحه را باز کردم با

 .شدیم دهیچالوس کش یبرفخراب و احتماال 
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ام  یرگ و پ ونیکه م هییدونستم از لرز سرما ینم دیلرز یناخوداگاه م دستهام

 از دلهره و وحشته؟ ایشده  یجار

 . ساعت گذشته بود مین نشیو آخر...تماس از توکا هفت

 .توکا را گرفتم شماره

 چه عجب؟..ترالن سالم-

 .کرد زیاز گرما به تنم لبر یصداش موج دنیشن

 د؟یدیو سالم رس حیشده؟ شما صح یتوکا چ-

 میگرد یبر م میدار...نگران نباش..آره-

 یچ! دهینرس! شما دیراه قرض دار!! دیگرد یبرم دیدار ؟؟یچ:( تعجب گفتم با

 )شده مگه؟

از  یحرف زد الیبا دان..نه؟ یشد دارینشده تو تازه از خواب ب یزیچ...یچیه-

 صبح تا حاال؟

 حرف بزنم؟ الیبا دان دیبا یچ یه؟ براشد یزیتوکا چ-

 بهت زنگ نزده اصال؟.. ینطوریهم-

 !ایکن ینصفه عمرم م یدار نمیچطور؟ توکا حرف بزن بب..نه-

 یچیه-

حرف بزن :( دمیافتاده، با حرص غر یصداش مطمئنم کرد اتفاق یو نگران دیترد-

 )افتاده آره؟ یاتفاق الیشده؟ واسه دان شیطور یکس
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زنگ زد و ازم شماره فرح خانوم  الیکه دان میراه بود ونیم شبیراستش د...نه-

 ومدنیهست احتماال مربوط به ن یمنم تعجب کردم گفتم هر چ...را خواست

منم که شماره شو ...ومدیخواستن منو داشت و ن یادعا نهمهیا نکهیهم...مهیعروس

 ...نداشتم

 شده؟نکنه مرده؟ شیزیفرح خانوم چ...توکا اصل مطلبو بگو -

 ...بده یخبر هیخواست بهشون  ینه بابا م...بذار گریبابا دندون رو ج-

 ؟یچه خبر نمیتوکا حرف بزن بب ؟یچه خبر-

امان  یسمت و تپش ب کی دنمیلرز...توکا حال خرابم را صد پله بدتر کرد سکوت

 .طرف کیزد و راه تنفسم را مختل کرده بود  یگلوم م ونیکه م یقلب

تماس هومن  نیظاهرا آخر...داشتم اونو دادم یآدرس خونه را حدود من فقط-

 ....بوده الیبا دان

 !!!هومن-

 !!!نرفته بود راهیب قلبم

 ...سرش و  ختندیخونه ش ر کینزد شبیعده د هیظاهرا ..هول نکن ترالن-

 !! شب؛یعده؛ د هیهومن؛ ...زد یم پیر نفسم

 )سرش و ؟؟؟:( خورد ، گفتم یکه حاال از ته چاه به گوشم م ییصدا با

 نیآخر یکرده و از رو داشیپ یکی...ومدهیهنوز به هوش ن یعنی...هیاالن بستر-

 !زنگ زده الیبه دان شیتماس گوش
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من؟ عضالت بدنم چنان منقبض بود که  ایتوکا تماس را قطع کرد  دمینفهم

من تمام ..بود و من  هوشیهومن ب..هومن...خورد یاز دستم تکون نم یگوش

 !شب تو خواب غفلت

 یعصب و ب یکه حاال ب ییانداختم و با پاها نیتخت زم یزحمت خودم را از رو به

 .ام نداشتند، خودم را به سمت اتاق بابا کشوندم یبه همراه یلیم شهیر

 بابا؟-

 ..دیبه گوش ِ خودم رس یخفه بود که به سخت یام به قدر صد

 یتابم گذاشتم و قدم کوتاه یقلب ب یدستم را رو..دمیکش یقیعم نفس

با ...نگم ایاصال بگم ...خبر را به بابا بدم نیا دیدونستم چطور با ینم. برداشتم

 .دمیسر بابا رس یو حلقم در جوشش بود باال یمر ونیکه حاال م یدلشوره ا

ه را ب نیوجود نازن نیتونستم ا ینم. شدم و صورت مهربونش را نگاه کردم خم

 .خبر بودم یبندازم که خودم هم ازش ب یتیموقع یهول و وال

جستم و روش  یکاغذ. شدم و به سمت کتابخونه کوچک اتاقش رفتم مونیپش

 مارستانیب رمیکم حال مامان هومن بد شده دارم م کی..بابا سالم:( نوشتم

 )نکردم دارتیب یشما خواب بود..ادتشیع

ش  نهیعادت نگاهم را زوم قفسه س یرا کنار تختش گذاشتم و از رو کاغذ

قفسه  خیخم شدم و دوباره و سه باره م...قلبم گذشت ونیاز م یداغ خیس...کردم

 ینامحسوس بود که مطمئن نبودم حرکت نقدریشدم که حرکتش ا یا نهیس
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ناتوان  ظهگرفت ، لحظه به لح یقلبم اوج م ونیکه م یحرارت سرخ ترس... داره

 .کرد یترم م

 .صداش کردم ییبلند و رسا یم شدم و با صداگوشش خ کنار

 ییبابا..بابا-

 ! سرد ِ سرد...سرد بود...تکونش دادم..سه بار؛ ده بار دوبار؛

بسته  خی،  کیتار یگرم اتاقش تونل یفضا یا هیثان یبرا...دمیوحشت عقب کش با

حفره ...گوشم به صدا افتاد یتو نیسهمگ یزمان متوقف شد و طوفان! و سرد شد

شکمم نشست و کمرم  یدستم رو اریاخت یشد و ب یبطنم خال ونیم قیمع یا

 .خم شد

نگاه کردم که  یرا به باال گرفتم و شوکه و مبهوت به پدر نمیو سنگ یچند ُتن سر

 !انگار مدتها بود که رفته بود!! انگار رفته بود

محال ....کمر راست کردم و نفس گرفتم..را قورت دادم میگلو ۀخشک شد آب

هنوز زنده ! محال..کس رفته باشه یخاموش و ب نطوریمحال بود ا..بود رفته باشه

زنده :( نعره زدم اریاخت یب...کوچک من تعلق داشت یایبود و هنوز به دن

 !)رهیم ینم...ست

تلفن را چنگ . کرد قیرشده ام تز زیر زیبه وجوِد ر ییروین اریاخت ینعره ب نیهم

 وبیمع یداغون و ذهنم به قدر یتمرکزم به حد..اورژانس بود نهیگز نیاول. زدم 

 اریبا داد یتماس بعد..شده بود که به زحمت ادرس خونه را منتقل کردم

 قتیاطرافم توهم ترس و حق یکه تمام فضا یطیاما تو شرا..چرا  دمینفهم...بود
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م را مختل  ی، اعصاب حرکت ینیسنگ ۀبود و هال زانمیاز دست دادن دو تا از عز

 ..دیکمک گرفتن به ذهنم نرس یبود که برا یا نهیتنها گز الیکرده بود، دان

********** 

نشسته  یبا سر افتاده مقابل دکتر عبد یداشت وقت ینیبدن چه حجم سنگ نیا

اش  یکرد که هر آن احتمال نابود یم یرا باز ینیمت یبود و نقش گوش شنوا

 !بود

 یها مهیحمله احتماال ن نیا..شدند  یدچار حمله مغز شونیمتاسفانه دخترم ا-

 یامکان نجاتش م دیشد یاگه زودتر متوجه م دیاومده شا شیشب براشون پ

 دیدر حال حاضر هم با...دارند ییها نقش بسزا هیثان یمغز یتو سکته ها...بود

 جهیشدند اما نت یمرگ مغز مبتال به شونیخدمتتون عرض کنم که متاسفانه ا

 ...شهیاعالم م یمخصوص پزشک میت یبعد از بررس یقطع

 ....و افتاده م نشست نیسنگ یشونه ها یرو الیدان یدستها

بودم و  دهیاول فهم زیهراس انگ یها هیرا از همون ثان نیبود و ا دهیکش پر

 !!دیکش یهنوز روحم زنده بود و نفس م بیعج

تلخم له شده بود اما هنوز  ریبار تقد ریز فمیبدن ظر..بلند شدم نیو سنگ آهسته

 .داشت یهم قدم بر م

 .کم استراحت کن کیخونه  میبر-

 )کنارش..باشم نجایخوام هم یم:( نگاهش کنم لب زدم نکهیا بدون
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خواستم محبتش را ...) یفتیترسم از پا ب یم:( شد و کنار گوشم زمزمه کرد خم

 یس یبه دو تا تخت آ یاز صبح چشم دوخت:( ه اضافه کردپاسخ بدم ک یبا لبخند

 )بهوش اومده؟ ارویداشته؟ اون  ینفع! وی

امروز ..امروز من عزادارم! نپاش یامروز زهر دشمن! نپاش !! دلم زهر شد طعم

در نبرد با  میمرد دخترانه ها نیامروز محبوب تر! دیپر کش میاینعمت دن نیبهتر

 !امروز نه..رفت یجراح غیت ریبودن و نبودنش ز

بود با قدم  دهیحصار کش میدور شونه ها تمیکه به حما ینزدم ، دست یلبخند

 .جا گذاشتم یبلندتر اما سست

محکم و  یبود تا ازترس از دست دادن هومن ، سرم را به شونه ها یپدر نه

 تگرشیحما یبازوها ونیبود که داغ پدر را م یبسپارم و نه هومن تگرشیحما

 ...بدم نیتسک

گم  تیهمهمه و فوج جمع ونیم یا هیرا داشتم که در ثان یبچه پنج ساله ا حس

 ابونهایپناه آواره خ یو ب دهیدستم از دست مادر جدا شده بود و ترس. شده بود

 .بودم

بار هزارم نگاهم ما  یقدم گرفته بودم و برا وی یس یخبر به سمت آ یو ب منگ

 .دیهومن و هرمز چرخ نیب

 مکتین یرو اریافتاده بود و توکا و داد یگوشه ا زانیتاب و اشکر یخانوم ب فرح

 .زانو خم کرده بودند

 زمیعز..ترالن-
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ش کن  یراض..گهیبغله د نیخونه تون هم...ش کن بره خونه یتوکا جون راض-

 !خودتم برو باهاش

 .دیچرخ الیبه سمت دان توکا

 گفت؟ یدکتر چ-

و قرمز تازه عروس روزگارم،  یاشک یبه چشمهاو ساده رو  حیصر الیدان یجا به

 )تمام یعنی..یمرگ مغز:( گفتم

 .ستادمیو باز هم سرپا ا دمیرا د دنشیو به آغوش کش اریتوکا و حمله داد سقوط

بلند . به منظره مقابلش زل زده بود یسمت فرح برگشتم که با چشمان اشک به

 .شد و به سمتمون اومد

 ..دخترم..مادر..توکا-

 .دیکه به دست داشت چند قطره رو صورت توکا پاش یآب وانیل از

 .دمیچرخ اریو شوکه به سمت داد سر

 داره توکا دیکل..ببرش خونه ما-

 ...چشم باز کرد یبا ناله جانسوز توکا

 رمیبم..برات ترالن رمیبم-

 اه،یس یها هیثان نیاما ا..گونه م سر خورد  یتوکا رو هیاز آه و مرث یاشک قطره

 !ک داشتم انگاراش یقحط

 !طرف هیطرف هرمز خان  هیپسر جوونم ...بود یبتیچه مص نیخدا ا-

 !شده بود نیساعت چه دلنش نیمهربون ا فرح
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ساده خطر  یکه دکترا گفتند با اون جراح دیدید...دیاستراحت کن دیشما هم بر-

 نجاستیدلم هم..هستم نجایمن ا...ادیبهوش م گهیساعت د کیرفع شده و تا 

 ندارم که بخوام برم ییجا گهید یعنی

مقدمه مچ دستم را بند  یرا برآشفت که ب الیناخوداگاه آخرم، چنان دان جمله

 .سالن کشوند گهیکرد و به سمت د

 قا؟یکدوم تخت دق نجاست؟یندارم؟ مگه من ُمردم؟ دلت ا ییجا یچ یعنی-

 یدلم مامن م..خواست یدلم جدل نم..خسته م بسته شد یچشمها

 یسوهان روح نم گهیبود، د بتیپر از مص یوزم به اندازه کافامر..خواست

و هر کالم  هیاز هر مرث رهیکه امروزم را چشم بگ دیفهم یکاش م..خواستم

 !تنهاترم اینامربوط؛ که امروز از تمام دن

 داشته باشد یکه ز داغم خبر دیبا

 داشته باشد یمرد که با خود جگر هر

 شیوست که از بخت بد خ یریچو دل حالم

 داشته باشد یلشکر دشمن پسر در

 شاخه نااهل کیاست که  یچو درخت حالم

 داشته باشد یدست تبر ی چهیباز

********* 

 است مرا بودن و تلـخ است مرا عمر تلخ

 ستین یشهر به جز مرگ متـاع دگر در
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بابا ،سه روز  میوخ تیدو هفته قبل به خاطر وضع یکیکه  یمن! سرپا بودم هنوز

 ستادهی، ا ایرهسپار کردنش به اون دن یها هیشده بودم ؛ حاال تو ثان یبستر

 .کردم یبودم و لحظه لحظه رفتنش را خاطره م

. و شش ساعت از توقف مغزش گذشته و امروز وجود پاره پاره ش دفن شد یس

 .داده بود هیمن غروب کرده بود و با غروبش ، طلوع هد یزندگ دیخورش

امروز آغوش خاک آرامگاه ..وجودم را به من دادندشمع  ۀآب شد کریپ امروز

 یاعضا...بود دهیزبانه کش یشعله اش بلندتر از هر شعله ا نیشد که آخر یمرد

به خاک  یبند هر تپنده ا یداده شده بود و پدر را ب هی، هد وندشیسالم و قابل پ

 ...سپرده بودم

از نگاه حضار عمق درد  یبود وقت یآخ که چه صحنه ا! آخ که هومن ..هومن

و  دیرا د میکه غم نگاه هراسون و تنها یوقت..تاب شد  یچشمهامون را خوند و ب

 اوردیبار مقابل چشمانم تاب از دست دادن ن نیاول یبرا یمرد یحدس زد ؛ وقت

 یب یوقت...ختیاشک ر یداریوفقه تو خواب و ب یدو روز ب یوقت...هوش شد یو ب

 ییتنها یرایپذ یآغوش چیاهدا را امضا زدم و ه یها برگه یصدا هق زدم و وقت

 ...ام نبود

 ...ترالن بلند شو-

 .منو از آسمون خاطرات به اعماق فاجعه انداخت اریداد یصدا

 ...همه مهموناتون رفتند-

 :دمیپرس ناخوداگاه
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 هومن کجاست؟-

با مادرش و خاله ..شوهر خاله شه نیتو ماش:( به کمر زد و متاسف گفت یدست

 ..)مرخصش کردند تیوضع نیبه زحمت تو ا..سرپا باشه ادیز دینبا...ش

:( زل زده بودم ، گفتم لیو گال خکیشده از م دهیکه به پشته خاک پوش همچنان

 )کجاست؟ توکا؟زنت حالش خوبه؟ الیدان

کنه  یم یقرار یکم ب کیتوکا هم خوبه ...ترالن جان:( دوزانو زد و گفت کنارم

 ..)هییزندا شیپ..حواسم بهش هست یول

 هیطرف درد اون پسر ناخلفش  کیدرد ما ...را آروم کنه ییزندا دیبا یکی:( دمینال

 ...)طرف

که با اراذل  ستیشهر هرت ن...کنن یم دایحامدو پ یبه زود:( آرامش گفت با

 ...)یو فرار کن یداغون کن ویکی یبزن

از من به خاطر مخالفت با دونست که حامد از سر انتقام  یدونم م ینم

بشه و  ریبود که حامد دستگ نینه ، فقط مهم ا ایکرده  نکارویازدواجش با توکا ا

 ..تهیمن در امن یتوکا یبدونم حداقل چندسال

 )کجاست؟ الیدان:( دمیصدا پرس یآروم و ب دوباره

که با هم  یدرست از همون بعدازظهر...دونم ترالن جان ینم...دونم ینم-

مراسم برسونه  یدادم که خودش را برا امیبهش پ..ستین داشیحرفتون شد ، پ

به زمان  اجیازم گرفتن احت یفراموش کردن هر چ یفقط جواب داد که برا یول

 نیهم..و مسافت دارم
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نگاه را بدرقه خونه تازه بابا کردم و با  نیآخر. تکون دادم و بلند شدم یسر

 نیبه سمت ماش دیچرخ یخدا، م ییصبر اهدا هیاس ریز بیکه عج ییقدمها

 .رفتم اریداد

 .من ِ تنها بود شیقوم و خو نیکترینزد اریداد حاال

 !یلرز یداره م...بخور بذار فشارت بره باال یشربت یآب کهیچ هیدلم  زیعز -

که  یزن..افتاد ییو به خون نشسته زندا یپف دار و ورم کرده م به نگاه اشک نگاه

 .تشیهاش و با حما یرا تمام کرده بود، با بودنش با دلگرم یدر حقم مادر

 شمیاستراحت کنم بهتر م کمی...جون ییخوبم زندا-

 .دیرو به ما چرخ اریداد

توکا و ترالنو  ستیبهتر ن یول دیدون یهمدم خانوم البته هر جور شما صالح م-

نهار بخورن و فاتحه  هیه مهمونا قرار..تو سالن باشند ستیالزم ن گهید..خونه میببر

 رنایدوتا دارن از دست م نیا...بخونن و برند

 ...)من خواهر بزرگم...باشم دیتوکا رو ببر اما من با:( جواب دادم ییزندا یجا به

 .شتافت اریبه کمک داد ییزندا

خاک تو سر دخترش که باباشو دوست نداشت و تو  گنیم شه؟؟یم یچ ینباش-

 !!!نبود شیمراسم چلو خور

 .محبتش تند و سخت بود تینها شهیهم

 ..بهرحال...ییزندا..نه-
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تو اتوبوس و با  رمیمنم م..بچه ها رو ببر خونه نیا! جون اریشما داد.. خودیب-

 دیهم با یبکش زیداغ عز دیکه هم با هیچه رسم مزخرف نیا...سالن رمیمهمونا م

 .ادیتوش درب یمبادا حرف یکن ییرایو پذ یمهمون دار

 .شد ادهیجمله ش را به انتها رسوند و پ یمعطل یب

 ...دادم و چشمهامو بستم هیسرم را به پشت تک..مقاومت نداشتم یبرا یجون

 !خونه ما غوغا بود و خونه دلم سوت و کور امروز

 !اهویخونه مهمون سکوت است و دلم پر ه فردا

که لحظه به  ینه اتنها؟ تو خو..کنم یخواستم با نبود بابا ، زندگ یم یجور چه

 !شتریروزگارم کرد و نه ب ۀمهمون دو روز رمیکه تقد هیلحظه ش خاطرات مرد

زنگ به  هیشما هم  دیخوا یم یول ستیاالن وقتش ن..ترالن جان  دیببخش-

 .برگشت دیشا دیبزن الیدان

اما ...حق داره...بذار با خودش خلوت کنه:( چشمهامو باز کنم لب زدم نکهیا بدون

اون حاال فقط برادر شوهر ...میخورد یما به درد هم نم...به نفع خودش بود

 ...)خواهرمه

دو سه روز  نیهم..سو و خاموشم به سمت گذشته پر گرفت یب یچشمها نگاه

ضا مطلع کرده بودند و اع وندیپ دهیکه تازه منو از ا یهمون بعدازظهر..شیپ

جون  یجسم ب یمن نبودم که برا نیانگار ا...نداشتم دیترد یبود که ذره ا بیعج

شده و رسا ،  کتهیدخودش بود که  یانگار همون خط مش..گرفتم یم میبابا تصم

 .شد یم یقلب و زبونم جار یرو
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 ...نشسته بودم وی یس یپشت اتاق آ یصندل یکه متفکر و داغون رو یبعدازظهر

 میبخور یدنینوش هی میبر-

 یستودن تشیجذاب...و خوش اندام مقابلم نگاه کردم یبه مرد قو...کردم نگاهش

نگاه  کاشیکه ا..کشوند یرا به سمت جبروت خودش م یبود و نگاه هر دختر

 .گرفت یاما نم...گرفت یمنم با نگاه اون آروم م

 .شدم و دوش به دوشش حرکت کردم بلند

 . نشستم یو با تشکر کوتاه دیکش رونیرا ب یصندل

 سفارش بدم؟ یچ-

 ..ییچا-

 فقط؟-

گاه کردم و به رفت و امد مردم زل  هیچونه م تک ریتکون دادم و دستم را ز یسر

 .زدم

 ؟یکن یفکر م یبه چ-

 .مقابلم گذاشت یشکالت کیتکه ک کیرا همراه با  یچا

من با  یلیفام..باشم تیاحراز هو یبه دنبال برگه ها دیبه عنوان دختر بابام با-

 ... دیبا تیرضا یبرا..بابام فرق داره

 )؟یبد تیاعضا رضا یبه اهدا یخوا یم:( گفت دیترد با

 )دمیم تیمعلومه که رضا:( تامل گفتم یب

 )؟یکن کاریحاال قراره چ:(سکوت کرد و بعد اضافه کرد یمدت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٨٣٩ 

 ییروزها..و مقاوم بودم اریو هوش قیروزها دق نیچقدر ا...دمیکش یقیعم نفس

 .کرد یتصورش تباهم م یکه حت

 ...لهیوک..هومن صحبت کردم ییِ با دا-

 بود؛ مالقات خواهرزادهش؟ نجایا روزیکه د یجنتلمن یهمون آقا-

دارم که با  شیبرگه آزما یکسریو بخصوص من  یکن یم یریگیگفت که پ..آره-

 یول ارمیمن سر در نم.. دونم ینم..کنن یکمک م یلیاونها خ..بابا مشترکه

 ...معطل کرد ادیز شهیاهدا اعضا هم نم یچون برا...شهیمطمئنم درست م

 .تکون داد یسر متفکرانه

 .نطوریکه ا-

 یوقت یدونستم که برا یم نوینه، فقط ا ایهست  یمناسب تیدونستم موقع ینم

ها و از  شونه یهرچه زودتر از رو دیو با ونمیکه به من اختصاص داده بهش مد

 . قلبش بارم را بردارم و سبکش کنم ونیم

 خواستم باهات حرف بزنم یم-

 .بهم زل زد ینیشد و با بدب زیر نگاهش

 ...خوام  ینم...ناچارم یول یشیناراحت م-

که متعلق به  ییسخت تر از لحظه ها یچقدر سخت بود حت ایخدا..گرفتم ینفس

 .حالم بود خِ یتار

روز  دِ یکه بابام طلوع خورش یهمون شب..بچه ها یِ همون شب عروس..اون شب-

 ...دیبعدش را ند
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سد راه حرف زدنم  شهیکه هم میحج ۀپشت نیلعنت به ا..بغض کردم ناخوداگاه

 .شد یم

پدرانه ها ...محکوم شدم یحت..سرزنشم کرد یحت...یلیخ...با من حرف زد یلیخ-

 ...گفت و دخترانه ها خواست

 ادامه دادم یگرفته ا یفرستادم و با صدا نییگلوله خاردار را به پا اون

 متیکنه که وارد حر یکرد و م یم دییرا تا تتیتو ، وجنات و شخص نقدریعقلم ا-

 ...یشد ممیشدم و وارد حر

 شیبرا شیپ شیام ،تا ته ماجرا را پ هیحاش یخوندم که شروع ب ینگاهش م از

بودم ؛ مو به مو و  میمحکوم به ختم جمله ها یاما به شکل زجر آور! روشن کرده

 .حرف نیتا آخر

نه ! تا به خودم ثابت کنم تابع عقلم هستم نه دلم ...شدم تا یمن وارد رابطه ا-

حتما وارد  ستیحسنه الزم ن نیاثبات ا یاما خبر نداشتم که برا!..احساساتم

حضورت ...یو هست یباعث احترام بود شهیتو هم...بشم گهینفر د کی یزندگ

 ...رمیرابطه را بپذ نیباعث شد که فکر نکرده ا

 .شدیتموم م الوگید نیمردم و ا یلحظه م نیکاش هم ایخدا

 . را فرو فرستادم بغضم

 گره خورده وحشت داشت؛ نداشت؟ یاخمها نیو ا ینگاه طوفان نیا ایخدا

مربوط به  ۀو محرمان یشخص لیکرد و به دل یاز من خواستگار انیهومن ک-

 ...شد مونیکه پش...که پسم زد دیودش به چند ساعت نکشخ
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 .شد و سر خورد روزیپ یاون اشک لعنت باالخره

رابطه بخواد به آخر برسه چه  هی یفهمم که وقت یم...من بهش عالقه داشتم-

و  ینگاه طوفان نیا...فهمم یم...طرف به عقب رونده شده وجود داره یبرا یدرد

 یته حرفم قراره به چ یدونیم نکهیا..فهمم یپر از خشمت را م یچشمها نیا

 یبفهمم که فکر م نمتو یرابطه را تموم کنم و م نیقراره ا یدون یبرسم ، م

که  هیروح مهربون شیلیدل..ییخود تو لشیدل...ستیاما اون ن...هومنه لشیدل یکن

تونم  ینمعشق را داره و من فعال و در حال حاضر  یطعم واقع دنیچش اقتیل

دوست داشته بشن و دوست  دیهمه آدمها با...اهدا کننده اون عشق باشم

م دور و خسته شدم که  یاز خود واقع نقدریهستم که ا یطیمن تو شرا...بدارن

بشم که نگاه  یبا کس یتونم وارد زندگ یمن نم...خودم را دوست ندارم یحت

 هی یحت..شمینه مپاسخ عاشقو هی یحت ۀکنه و شرمند یعاشقونه ش ذوبم م

خواهر برادرهامون بسته  نیکه ب یوندیرابطه به خاطر پ نیتموم کردن ا!...لبخند

 ...شده سخت تر هم شده

 یدستها یچونه م رو ریخورد و از ز یگونه هام سر م یوقفه رو یاشک ب البیس

 .ختیر یمشت شده ام م

خودم را ...کنم به خودم نگاه کنم یو من فرصت م شهیتلخ تموم م یروزها نیا-

ما  نیب یهمه چ نجایخوام هم یم یول....سرزنش کنم ایدوست داشته باشم 

 تو  ِنیو من بهتر یهست نهایبهتر قیکه تو ال یخوام بدون یم...تموم بشه

هومن هم با ...ستیدرخواست به خاطر هومن ن نیکه ا یخوام بدون یم...ستمین
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خوام فرصت کنم و از  یم...رفت رونیمن ب یزندگ من، از ۀپس زدن خودخواهان

خوام پا  یم...امیب رونیروحم و احساساتم ساختم ب یکه برا یگنداب خراب نیا

 یم...کنارم نباشه یعنوان چیکس با ه چیپا گرفتن ه نیخوام تو ا یم....رمیبگ

 ...عقب دمیکش دتبه خاطر خو یو بدون یخوام حاللم کن

 زیم یو آروم رو دمیکش رونیبخش انگشتم بود ب نتیکه ز یشدم و حلقه ا بلند

 .گذاشتم

پس زده شدن در عذابه که  نیاز فشار ا یدونستم در حال حاضر به قدر یم

 .خشمش به تمام احساساتش غالبه

 دمیو جبروت اون نگاه سخت و اون صورت قرمز ترس بتیاز ه. ضرب بلند شد به

که در حال  یتیتمام جمع ونیم یحت..مبود یهیمستحق هر تنب...اما عقب نرفتم

 .گذر بودند

 یرا سست م ستادنمیا یمشت شده ش و رگ برجسته گردنش ، زانوها یدستها

 یمنتظر اجرا. دونستم یم یکرد اما خودم را مستحق هر قضاوت و هر مجازات

 .ستادمیحکمش ، صبورانه ا

 !سوزه ترالن یدلم برات م-

نبود؛  یزخم یزوزه گرگ یشباهت به صدا یب نشیگرم و دلنش شهیهم یصدا

 !گرفته و پر از درد

و  یگذرون یت را م یزندگ یروزها نیسخت تر یسوزه که دار یدلم برات م-

که تنها  ستین نیبدتر از ا یمجازات چیه..ید یمنو هم از دست م تیحما یدار
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 نیسوزه و تا ابد ا یدلم برات م!..یپا گرفتن دست و پا بزن یو تنها برا یباش

که ! سوزم، نه یمعشقت  شیخاطر که تو آت نینه به ا شهیکارت فراموشم نم

تونم پاهامو بذارم رو کمرت و از  یکه م یاالن چنان از چشمم سقوط کرد نیهم

و  میشد لیکنم چون متاسفانه فام یکارت را فراموش نم!..تنت رد بشم یرو

که تو مرداب  نمیو قراره هر بار بب میایهم در ب یرو در رو یقراره تو هر جمع

 !یخودت غرق شد ییتنها

 نیکه ا دمیفهم یشد و م یم شتریخشم صداش لحظه به لحظه ب یرگه ها رگه

 !ششهیو رو به افزا یخشم آن دهییزا یپوست ریز ینهایطعنه ها و نفر

 .چرخوندم و رو گرفتم کمر

 خداحافظ-

مهم بود که .مهم بود یعنی...مهم نبود.!.خداحافظ تا ابد هیگفت؛ شب یزیلب چ ریز

دونستم عذاب وجدان  یمهم بود که م..شکست یرا م یگریدل شکسته م دِل د

 !مهم بود..نخواهد کرد میشکستن رها نیا

قدم  وی یس یصورتم افسار بزنم به سمت آ یراه گرفته رو البیبه س نکهیبدون ا..

 ....تند کردم

******** 

 هومن

آسفالت گذاشتم و همزمان با تشکر از سروان  یمو آروم رو دهیضرب د یپا

 .را قطع کردم یگوش یدالور
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چند روز و چند هفته ..تمام ساختمون را رصد کردم یرا باال گرفتم و با نظر سرم

 .م رها شد  نهیس ونیاز م یآه...خونه نگذاشته بودم؟ نیبود که قدم به ا

 !یکرد نمیه نشلعنت که هفته ها خون! لعنت به تو حامد -

 .مقابلم ظاهر شدند اریقدم از قدم برنداشته بودم که توکا و داد هنوز

 آقا هومن؟ یخوب..سالم-

و  نهیاز تمام وجناتش طمان! شده بود یچه خانوم..توکا نشست یرو نمیسنگ نگاه

 .بود زیوقار سر ر

 .باز شد یبه لبخند اریاخت یب لبم

 حالتون خوبه؟ انیسالم دکتر ک-

 .رفت اریبه سمت داد نگاهم

 شی؟ توکا جون حال تو چطوره؟ درس و دانشگاه خوب پ یشما خوب..سالم-

 ره؟یم

 .زد یتوکا لبخند-

کو تا آخرش؟ !! تازه ترم دومم!! دیدووم آورد یواقعا شماها چه جور یآره ول-

 !رهیحاال بماند تخصص و غ!! هفت سال تموم بشه نیکو تا ا

 .دست توکا را فشرد یبا مهربان اریداد

 !خودته گفتم دندون بزن زودتر تموم شه ریتقص-

 !پز رشته تو نده نقدریا..اووه-

 .دیفاصله گرفت و به سمت من چرخ اریو مهربونش از صورت داد یشاک نگاه
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 عصاتون کو؟-

 .کنم بدون اون کارامو انجام بدم یم یمدته دارم سع هیفعال -

 !چرخه یه ول ول مهنوزم دار..کنه حامدو لیخدا ذل-

هم اونو هم اون سه تا ...گرفتنش...حرف زدم یاالن با سروان دالور نیهم...نه-

رفتند و  یدر م یداشتند قاچاق...تو مرز ماکو گرفتنشون..سرم ختندیکه ر یاراذل

 قاچاق هم همراهشون بوده یالبته کاالها

 )؟حاال انهیدر جر...م ییزندا یبرا رمیبم:( گفت یبا ناراحت توکا

 نجان؟یا..آره اول به اونها خبر دادند-

 .به تاسف تکون داد یسر

البته ترالن اصرار داشت ...قبل از ظهر به اصرار ترالن جمع کردند و رفتند..نه-

دل نگرون حامد  ییزندا یکنن ول یزندگ نجایهم انیرا جمع کنن ب لشونیوسا

ترالن تنها  ستیخوب ن..انیبعدا ب دیحاال شا..قبول نکرد...بود؛ قرار نداشت

 دینیب یما هم که م...باشه

 رونیو هم ب اریبه زور من و داد:(چمدون کنار پاهاش اشاره کرد و ادامه داد به

پوش،  اهیگفت شگون نداره عروس داماد از همون شب اول تو خونه س یم..کرد

 .)کرد رونمونیخالصه محترمانه ب..لنگر بندازند

 )تنشه؟ اهیهنوز س:( تعجب گفتم با

 یا گهیکه رنگ د ستیهنوز به دلش ن گهیم:( تکون داد و با بغض گفت یسر

 !)بپوشه
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 !از پنجاه روزه که گذشته شتریاما ب-

 .تاسف تکون داد یاز رو یسر

 یدست) فعال...تو غصه نخور توکا جون..کنم  یخودم درستش م:( حرص گفتم با

 .زدم و ازشون فاصله گرفتم اریبه شونه داد

 دیصدا کنار کش یاز کرد و برا ب در

 !سالم حاج خانوم کیعل-

 .داد و به سمت آشپزخونه رفت یسالم نیسنگ

چشمهام جمع شد  یاز سکوت خونه دلم گرفت و از نبود عمو اشک تو ناخوداگاه

 .پسش زدم عیاما سر

بلوز و دامن  ونیشد که م دهیکش یو الغر اندام فیبه سمت موجود ظر نگاهم

 .دیرس یبه نظر م دهیو کش کیاز قبل بار شتریب اهشیس

:( سکوتش را بشکنم گفتم یفضا نکهیا یبرا. بود یروشن کردن کتر مشغول

 ..)کارت دارم نیبش ایچند لحظه ب یخانوم تهام

انحصار وراثت و  یهایتو کاغذباز. ..یساالر! نه یتهام:( همون جا آروم گفت از

دم اما هنوز شناسنامه به دستم عوض کر مویلیفام ت،یرضا یبرا تمیاحراز هو

 !)دهینرس

 .و مختصر دیاما مف...کرده بود فیتعر ییزایچ کیخسرو  ییدا

 :زدم لبخند

 !مبارکه پس -
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 .زد یگذاشت و لبخند کوتاه زیم یرو یدست شیسه تا پ دو

 ممنون-

که  یروبروم نشست و با نگاه. برگشت وهیبه آشپزخونه رفت و با ظرف م دوباره

 .شد رهیتر بود به صورتم خ یخال شهیاز هم

 بهتره؟ گه؟پاتونیسرتون که درد نداره د د؟یشما بهتر-

 !شما یها یاز احوالپرس-

 یداشت و پوست م یظرف بر م ونیاز م یپرتقال کهیو در حال دیرا دزد نگاهش

دوست نداشتم با ...حالتون بودم یایجو تونییدا قیاز طر:( گرفت جواب داد

 )بشم انیاطراف تیحساس باعث ممیحضور مستق

 ال؟یدان ایمادرم ..انه؟یکدوم اطراف قایمنظورت دق-

 ونیشرکت و م ونیمثل بمب ، م شونیخبر بهم خوردن نامزد یعنی..بودم  دهیشن

 ...و آشنا صدا کرده بود شیقوم و خو

 !هر دوشون-

 .داد یو صادقانه جواب م هیحاش یمختصر ، ب شهیهم مثل

اون فرح سابق  گهیکنه اما فرح خانوم د یدونم چه جور فکر م یرا نم الیدان-

 یآش و الش شدنم ، ترسوندتش که حاضره برا یماجرا نیا نقدریا..ستین

 ...بده یداشتن من تن به هر کار
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دادن  یداشتن من و خواستن من، تن به هر کار:(دیحرفم پر ونیو سخت م سرد

که از  ستمیاون ترالن سابق ن گهیمن د...بود البته نیاگه منظورتون ا!! ستین

 ...)طالم باال رفته اریع..نخواسته شدنم برنجم

 .به سمت در رفت رتمیبهت و ح ونیشد و م بلند

در را باز گذاشت و دوباره سر جاش نشست و خونسرد به پوست کندن  یال

 .پرتقال و پرپر کردنشون مشغول شد

ه کار بردم تا مبادا حرف ب رومویباعث خشمم شد که تمام ن یبه قدر اهانتش

 .از دهنم خارج بشه ینامربوط

 . تا به خودم مسلط بشم دیطول کش یا لحظه

 تنته؟ یچرا هنوز مشک-

 !)یاداوری یبرا:( نگاهم کنه ، گفت نکهیا بدون

 .دادند یحنجره ام دست و پنجه نشون م ونیخشم ناخواسته م یها رگه

 ه؟یعمو راض یکن یفکر م ؟یچ یاداوری-

 )نوش جان:( بشقابم گذاشت و آروم نجوا کرد ونیرا م پرتقال

وجود داغم را خنک کرد  یبه قدر زشیمحبت ناچ نیو هم یکالم دو حرف نیهم

 .ختیفرو ر یکه تمام خشمم به آن

سالمم لنگر بندازم به  یپا یکردم کمتر رو یم یسع کهیشدم و در حال بلند

 .سمت در رفتم و در را بستم

 .شد دهیبه دنبالم کش ین صداقت اما خالبا همو نگاهش
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 !که دیلنگ یهنوز م-

 بره یزمان م..هنوز مونده تا مثل سابق بشه. هام تازه شروع شده یوتراپیزیف-

 !کنن رشونیکاش زودتر دستگ-

قبل خبرش بهم  قهیچند دق نیهم...چند ساعت قبل تو مرز ماکو گرفتار شدند-

 .دیرس

 .شدند و با همون سرعت هم خاموش شدند یبه سرعت چراغون چشمهاش

 .ادیکنار م هیقض نیکم کم با ا...ت نباش یینگران زندا-

 داشته باشن یپسر نینبود که همچ ییو زندا ییحق دا-

 دونه یرا خدا بهتر م یزیحکمت هر چ-

 .جمع تر نشست یاز حضورم و جسارتم جا خورد و کم. کنارش نشستم نباریا

 ؟کنه ینم تتیاذ ییتنها-

 )چطور؟...نه:( گفت دیخبر بود و با ترد یپشت حرفم ب دهیخواب تین از

االن به احترام خواسته ت پامو  نیتا هم یکرد رونیب نجایاز اون شب که منو از ا-

 ..نگذاشته بودم نجایا

نگاهم کنه،  نکهیو بدون ا دیعقب کش شتریچرا ، اما نامحسوس ب دمیفهم ینم

اراذل  نیهمون شب ا نکهیاما از ا ستمین مونیکردم پش رونتونیب نکهیاز ا:( گفت

سرتون،  ختنیخلوت ر یجا هیکردن و  بتونیخونه احتماال تعق نیاز پشت در ا

 !)کردم ینم رونیکنم کاش اون شب شما رو ب یناراحتم و فکر م

 !!!شما؟ یبه من بگ یخوا یم یتا ک-
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 تا ابد-

 ..کالمش تکونم داد یِ و سخت صراحت

 )درسته؟ میقراره تا ابد با هم در ارتباط باش نکهیا یعنی نیا:( گفتم یبا لودگ اما

 .منقبض صورتش نرم شد اما لبخند نزد عضالت

 د؟یکه اومد دیداشت یکار-

زوم کردم و  فشیبدن ظر یصورت و حت یو به شدت دلتنگم را رو رهیخ نگاه

 .انداخت هیگونه هاش سا یرو یمعذب شد و رنگ سرخ. چرخوندم

 !نیدلم تنگ شده بود هم-

 نجایبابا ا گهیمتاسفانه د:( گفت یگرفته ا یگلوش تکون خورد و با صدا بیس

مزار  دیرفتیم دی، با دیاشتباه اومد...شما باشه یها یکه شاهد دلتنگ ستین

 !)شهدا

 !)دلتنگ تو بودم ترالن:( و مطمئن لب زدم آروم

دوست  یمن برا:( جواب داد یبه تند شد اما یپر و خال یلحظه ا یبرا نگاهش

 !!!...)هستم و بس یمرحوم پدرم فقط خانوم ساالر یمیقد

 ونیاون ترالن مدافع و اون روح جنگنده داشت از م قهیبعد از چند دق باالخره

 ...اوردیصدا ، سر برم یترالن غبار گرفته و ب

 دینکنصدا  نطوریمنو ا گهید..ترالن هستم و بس زانمیعز یمن فقط برا-

 مفهومه؟..
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و تعادلش بهم  دیچیبرداشت تا بلند بشه که دستم دور کمرش پ زیبالفاصله خ و

 .مبل افتاد یخورد و به ناچار رو

 !کنم و بس یصدا م کیرا به اسم کوچ زانمیمنم فقط عز-

 د؟یکن یم..یکن یم کاریچ-

قبال فعل جمله هاشو از حالت جمع به مفرد اصالح  ادمهی...باز شد یبه لبخند لبم

 .بود یخوب یِ نشون..کرد و حاال برعکس یم

 !دیولم کن..ولم کن-

و اون صورت تبدار رنگ گرفته با من ِ  اهویپر تپش و اون نگاه پر ه نهیس فاصله

 . شتریدلتنگ به اندازه چند سانت بود و نه ب

 .من خالص بشه یکرد تا از کمند دستها تقال

 !شه ها یم یزیآبرور زنمیم غیج..دیمواظب رفتارتون باش-

چقدر ..صورتش زوم بود ونیرنگ م یشیگردون م شهیش یهنوز رو نگاهم

نگاه بودم چقدر بعد از اون روز وحشتناک که خبر رفتن عمو رو  نیا دنیدلتنگ د

وبعدتر اتاق  مارستانیبرنگشت ، چشم به در اتاق ب گهیو د دمیتو چشماش د

اهم زل زدم یس یچقدر به گوش..بده نمینگاه تسک نیخونه م دوختم تا صاحب ا

چقدر روز و شب شمردم تا به بهانه هر ..بهونه برگشتنم بشه امیپ کی یتا حت

دلم بافتم  هیتوج یبرا سمونیچقدر آسمون و ر..فتهینگاهم به قامتش ب یمراسم

و برهان  لیعقلم دل یچقدر برا..دل کندتا بتونم ازش دل بکنم همونطور که اون 
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 ۀراهیم و چقدر راه جستم تا از ب خوردهدل زخم  یکنم برا یزیآوردم تا دستاو

 !دست بکشم و همراه دلم بشم وبیاون ژن مع ییتنها

 یستیزدن ن غیتو اهل ج-

 .کرد یپوف کالفه

 !دیکن..امتحان کن-

 .گشوده شد یدوباره به لبخند لبم

 د؟ید یم..ید یمن م لیلبخند مسخره رو تحو نیا هیه ثانب هیثان یچ یبرا-

 !استفاده کن تشیخب تو هم از جذاب...گن لبخندم جذابه یهمکارم م یخانمها-

 !)پس عام المنفعه ست: (دیحرص غر با

قلب ناآروم و اون نگاه  یتپش پر صدا نیا...بردم کتریعمد سرم را نزد به

 .کرد یهراسونش، مثل آهنربا منو به سمتش جذب م

 .همونجا حفظش کرد یو به سخت دیرا عقب کش سرش

 ! رهیگ یگردنت درد م-

 !به درک-

 یکمرش و دستها نیبه خودش داد و به زحمت دستهاشو که ما ب یدیشد تکون

 .م فشار داد نهیس یافتاده بود ، آزاد کرد و به شدت رو ریمن گ

 !ولم کن یلعنت..ولم کن-

 .برات تنگ شده بود یلیدلم خ..بذار خوب تماشات کنم -

 .شروع به تقال کرد دهینکش هیاما به ثان ستادیاز حرکت ا یا لحظه
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 نجایاز ا یخوا یم یچ..ولم کن ..من اصال دلم تنگ نشده یول-

 اومدنتون؟..اومدنت

 .جست رونیو ب دیاعدم لغزس ونیرا شل کردم و به سرعت از م دستم

آشفته و لختش که از  یزد ، موها ینفس نفس م کهیو در حال ستادیفاصله ا به

اول برگردوند و با خشم  یبود ،به جا ختهیر رونیو ُشلش ب زونیکناره شال آو

 ...)دیکن یمجبورم م یول... یول..کنم رونتونیخوام ب ینم:( گفت

 .به سمت در رفت و در را کامل باز کرد دوباره

و دوست ..دیشما دوست بابام بود:( به سمتم برداشت و آروم زمزمه کرد یقدم

قطعا باز هم ...دیاین کترینزد...دیهمونطور هم بمون...یدوست خونوادگ هی...خودم

 !)یمکان عموم هیتو ...خونه نیا رونیاما ب مینیب یم گرویهمد

 .دیعقب کش اریاخت یب. ..رفتمشدم و به سمتنش  بلند

من اگه :( گوشش گفتم ریخم شدم و آروم ز. اضافه ، فاصله مون را پر کرد یقدم

خانم  امیبرم نکاریهم از پس ا یمکان عموم هیقرار باشه تورو مال خودم کنم تو 

 ...)خوشگله

صورتش کامال قرمز . شد یم نییش به وضوح باال و پا نهیس ۀقفس دمیکش عقب

 .شد 

 .زدم و به سمت در رفتم لبخند

فردا شب :( به سمتش و گفتم دمیبرم چرخ رونیکامال از خونه ب نکهیاز ا قبل

تنت نباشه  یلباس رنگ...صرف شام یبرا یمکان عموم هی میریم...دنبالت امیم
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 یو ب حیوق!! که یشناسیمنو م...کنم یملت لباساتو پاره م یهمونجا جلو

 .)ادیاز من بر م یهر کار...امیح

 .بهت زده و خوشگلم بستم ۀمجسم یزدم و در را به رو یچشمک

******** 

 زم؟یعز یخور یشام نم-

. پله ها به سمت باال در حرکت بود یاما قدمهام رو دیبه سمت مامان چرخ نگاهم

و .م گذرونده بودم  یرا تو اتاق خودم تو خونه پدر صمیتمام مدت بعد از ترخ

رو کرده  شیاز نگفته ها و داستانها را برا یلی، خ انیدوباره با فرح ک ینیهمنش

 ..خبر داشت زهایچ یلیحاال از خ..بود

 اشتها ندارم..نه-

 ..)نمیبب سایوا قهیدو دق:( اعتراض گفت با

 .دمیو کامال به سمتش چرخ ستادمیا

 شده هومن؟ یزیچ-

 .باال انداختم یا شونه

 ؟یزیمثال چه چ-

:( نگاهم را کنکاش کرد و گفت یکتریاصله نزدسه تا پله باال اومد و از ف دو

 )گه؟ید یجا هی ای یبود مارستانیب

 یجا:( تفاوت تر جواب دادم یاما ب دمیفهم یسوء ظن کالمش را م طعم

 )چطور؟...گهید



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٨٥٥ 

 یباالخره خودتو راض ؟یرفت...؟یترالن بود شیپ:( گفت دیاومد و با ترد باالتر

 )اره؟ یو تو اون خونه پا گذاشت یکرد

دوباره صورت نگرانش را نگاه کردم رگه  یوقت. بستم یلحظه ا یبرا چشمهامو

 .هم اضافه شده بود یقرار یب یها

 آره مامان اونجا بودم-

 .حلقه شد میببرم که انگشتهاش دور بازو شیچرخوندم تا راهم را پ کمر

 کرد؟ هان؟ رونتیب...نمیصبر کن بب-

بذار لباسامو عوض :( چرخم گفتمبه سمتش ب نکهیو بدون ا دمیکش یقیعم نفس

 .و قدم تند کردم و به اتاقم رفتم) میکن یکنم باهم صحبت م

. دوشم نشست یموهوم رو یا ندهیآ ینیرا که پشت سرم بستم تمام سنگ در

 .خم شدم و مثل دونده ها نفس تازه کردم

را که  یبشم؟ چطور تونسته بودم دل یدلبستگ نیتونسته بودم منکر ا چطور

رونده باشم؟ چطور تونستم  نطوریمقدارم بود ، ا یکنار وجود ب دنیتپ مشتاق

پس زدنش  یبرا یبودم پسم بزنه و با بزدل دهیترس رم؟یحق انتخابو ازش بگ

 !قدم شده بودم شیپ

 .مونیقطع ییجدا ایبا بودنمون  شدیتموم م دیبا مهیراه ن نیا..شدیتمام م دیبا

لباسهامو عوض کنم در را باز کردم و به  نکهیهامو از هوا پر کردم و بدون ا هیر

 .شدم ریسالن سراز نییسرعت به سمت پا
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 ادگاریکوچک دست باف  یقال یگوشه سالن رو ینیتزئ نهیکنار شوم انیک فرح

دونستم که مدتهاست  یکرد اما م یمادرش نشسته بود و به ظاهر جدول حل م

 .کردم انیع شیکه برا هیتیواقع ریذهنش درگ

 .نشستم نیزم یکنارش رفتم و رو لنگان

 !پسرجون یتو که هنوز لباساتو عوض نکرد-

 دمیکش یم رونیاز دستش ب یمجله را به نرم کهیرا جابجا کردم و در حال خودم

 )حرفام مهمه:( ، گفتم

 .گوشه لبش نشست یپوزخند

 ونشونیبا من درم رید یلینبوده؟فقط خ یمهم بوده، ک شهیتو هم یحرفها-

 یگذاشت

نرفته که چطور منو تحت فشار گذاشته  ادتونی...ه خاطر رفتار خودتون بودهب-

 !دیبه اسم من ندار یپسر گهید نصورتیرایکه با توکا نامزد کنم در غ دیبود

 یگرفت یچقدر هم تو جد-

 ...کردم یمادرانه بود و من درکتون م-

 '!دکتر یآقا.. دیرس دیسطح درک نخواه نیبه ا چوقتیشما مردها ه-

 دیصدام نکن ینجوریپس ا..دیکرد تمیمن دکترم چون شما حما-

 شونه م گذاشت و لبخند زد یرو یدست

مطمئنا ..حاال هم خواسته ت را بگو!...ی، چون خودت خواست یپزشک حاذق هیتو -

 تونم کنارت باشم یم تهیتو براورده شدنش ندارم اما فرمال یمن نقش
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شونه م تضاد  یگرم رو یکالمش که با دستها یاز سرد..گرفت یلیخ..گرفت دلم

باور  دینبود که بدونم کدومش را با نقدریداشت و من واقعا سطح درکم ا یقیعم

 .کنم

دونم که  یبالغ و عاقل م یدرسته من خودم را به اندازه ا...دینگ ینجوریمامان ا-

 هم احمق نقدرهایا یهام دخالت کنه ول یریگ میتو تصم یدم کس یاجازه نم

 ..رمیبگ دیبزرگترها را ند دیصالحد میکه تو مسائل مهم زندگ ستمین

مطالعه ش را در اورد و با  نکیع.زانوهاش جمع کرد یرا برداشت و رو دستش

حرف مهمه را  ایب...کنار میرا بذار هیحاش ایب:( خودش گفت یهمون لفظ جد

پا تو خونه  یکه از وقت ییمن با چشمها یروبرو ،یینجایتو ا...وسط میبکش

ترش  بلق قیکه صاحبش دقا ییچشمها شه،یمرتب خاموش و روشن م یگذاشت

 )خب؟...به اسم ترالن گذرونده؛ اونم بعد از مدتها یرا با دختر

دوستانه  ریو غ یاجبار یگفتگو هی هیشب شتریب:( گرفتم و گفتم ینفس

 )نیهم..بود

 .زد یتلخ لبخند

خوش برات آغوش  یبا رو یعقب روندرا که  یدختر یپس فکر کرد...دونم یم-

 .اوردهیرا در ن اهشیکه هنوز س یطیاونم تو شرا!کنه یباز م

 ...) گهیبعد از مراسم چهلم عمو د ؟یدون یشما از کجا م:( تعجب گفتم با

مثل هرمز خان بود را بعد از چهلم  یکه پاره تن مرد یدختر یکن یچرا فکر م-

 یتو م یبرا یلیخواهرش را به دال یزمان هیدرسته ..کنم؟ یبه حال خودش رها م
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که؛  میستیحساب با هم سلوکمون نشد اما دشمن هم ن نیخواستم و رو هم

 بشیهم نص یو بخت خوب شهیبخصوص که شکر خدا االن توکا سر خونه زندگ

ولش کنم به  طیشرا نیدرست نبود تو ا...اختالف نظر بود که تموم شد هی..شده

 شتریالبته ب..به خونه ش زنگ زدم کباری یحداقل هفته ا تو تمام مدت...امون خدا

 کهیت هیهم  شیچند روز پ..حالش شدم یایتوکا حرف زدم و جو ایش  ییبا زندا

 یهنوز هم مشک دمیو د ارمیعزا درش ب زپارچه رنگ روشن گرفتم و رفتم که ا

 قهیخودش را به اندازه دو سه دق..ارهیدر ب شهینم یگفت راض یم شییزندا..تنشه

اومد و دوباره رفت تو  رونیب یسالم و خوش آمد مختصر یاز اتاقش برا..دمید

 ..تر شده  ریگوشه گ یلیخ رهیبخصوص حاال که شرکت هم نم..الک خودش

 انیاصال به گروه خون فرح ک یعنیرا نداشتم  یداستان نیاصال انتظار چن بایتقر

 .داره تیم که واقعدونست یم یول..ومدینم

 ارم؟یبراتون ب دیخور یم ییچا-

 .میخانوم هردو به سمتش نگاه کرد یمل یصدا با

 کمرنگ باشه فقط...جون یمل یمرس-

بعد از رفتنش مادرم . تکون داد و با لبخند ازمون فاصله گرفت یخانوم سر یمل

سن  پسر مجرد هی:( گفت یتر آورد و به سمتم خم شد و به آروم نییصداشو پا

 رید یلیکه خ یدختر شیبد و ناجور پ تیذهن هی...دارم لکردهیباال و تحص

که به خاطرش دل دختِر قصه  یارث یماریب هیپسرمه و  ۀدختر مورد عالق دمیفهم

 ستیحاضر ن گهیدختر که د هیدارم و  مونیپسر پش هیحاال ...مون شکسته و حاال
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فهمه که  یذره عاقل تر شده باشه م کیدختر که حاال اگه  هی..نهیپسرو بب نیرنگ ا

 ...دور داشتن بچه دنیخط کش یعنیازدواج با پسرم 

حاال : ( و اضافه کرد دیاز گوشه چشمش چک یناغافل قطره اشک...گرفت ینفس

دخترو  نیقراره کنارت باشم و ا یخودت قضاوت کن با چه رو و با چه جسارت

 یتو بگو ترالن چ!..یم بگبه یخواست ینم نویکنم؟ مگه هم یبرات خواستگار

کردن، حاال که  دیگه حاال که از توکا قطع ام یکنه، حتما به خودش م یفکر م

من !.هومن جون..نه...نه...نهیافتاده که منو بب ادشیپسرش مشکل داره، تازه حاال 

 ..)دونم یصالح نم

 عیانداخت و سر ریشرمنده سرش را به ز...گرفتند انیاشک تند تند جر یها قطره

 .پاکشون کرد

 ..آخه دینکن هیگر..کنم یمامان خواهش م-

دلم به بچه تو خوش بود که ...رهینم ادمی چوقتیعمه هاتو ه ه؟؟یمگه کم مشکل-

 ...اونم 

ممکنه بشه ...احتماالته هیقض..بچه سالم داشتن هست یبرا یمامان مطمئنا راه-

 ...خب سخته یول..دینگران نباش..ممکنه نشه ای

 ...انشاال-

کرد به خودش مسلط باشه  یم یسع کهیرا دوباره پاک کرد و در حال صورتش

 :اضافه کرد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٨٦٠ 

اون موقع ها که توکا رو از خواهرش  دیشا یدونم ول ینم...منم اشتباه کردم-

 یم شیحرفهام زخم نیکردم ترالن بهت عالقه داشته و من با ا یم یخواستگار

بهر ...یچ یعنیدختر  هیروح  یاشدن زنانه ه یفهمم که زخم یم...من زنم..کردم

 یخودم را هم برا لیدال..و بس دمید یحال من اون موقع فقط توکا رو م

کاش  یبه ترالن نگاه نکردم که ا داریبه چشم خر چوقتیه..خواستنش داشتم

 ادیبه چشم م ریکه به خاطر سکوتش د هییترالن از اون دسته دخترها...کرده بودم

 ...فتهیمحاله از چشم ب ادیب یوقت یول

 یم ریرگهام سراز یاز غرور تو یموج انیفرح ک یحرفها یچرا ول دمیفهم ینم

 .کرد

روحش بود که منو جذبش کرد و حاال ...مامان من تنها دلبسته ظاهر ترالن نشدم-

بزرگتر گفتن،  شیحرفها رو پ نیدونم ا یم...دلبسته تک تک سلولهاش هستم

 !ا پررو هستم شما ببخشمن ذات یقباحت داره، ول

 .لبش گذاشت یرو یمن لبخند یلودگ

تا ! دیکرباس هیشما مردا سر و ته !..آره جون خودت!! روحش تو رو جذب کرد-

 !دیر یاصال سمتش نم رهیطرفو نگ یچشمتون قد و باال

 .دمیخند

بهتر ترالنو  یزندگ یبرا ی از خودگذشتگ ِیدئولوژیشد که اونهمه ا یحاال بگو چ-

 ؟یراهش قد علم کرد یو دوباره جلو یکنار گذاشت
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از وجودم  یناخواسته آه.دیکه تمام دلم را گرفته بود دوباره زبونه کش یبزرگ غم

 .بلند شد

 نیهم..کنم  یتونم بدون ترالن زندگ ینم-

 !)یپس هنوزم خودخواه:( ، گفت شدیبلند م کهیزد و در حال یلبخند

 دمیچند وقت د نیکه تو ا یاون دختر:( ع کنم که ادامه داداز خودم دفا خواستم

 دیبع...و سخت بود کیهم نگاهش تار یلیتو چشماش نبود که خ ینه تنها عشق

 ...)دونم تو رو قبول کنه یم

که  گمیاالن بهت م...هومن:( اضافه کرد یسمتم خم شد و با لحن محکمتر به

پس زده بشه و دوباره  کباریکه  وجود داره یکمتر دختر...بعدا تو ذوقت نخوره

 )پس دلتو صابون نزن!...دل بده

 .عجله دستش را گرفتم با

 دیکمکم کن دیخوا یمامان پس شما نم-

:( مردونه گفت ۀدستم گذاشت و نه مادرانه، بلکه مردون یرا رو گرشید دست

و سرخورده  یگرفت میبه خاطر ترس از کنار گذاشتنت ، خودت جاش تصم کباری

طرفش و مطمئنم  یریدوباره م یحاال هم به خاطر عشق به خودت دار ،یش کرد

 یتا وقت!...هومن یخودخواه یلیتو هنوز خ...شهیحضور تو آزرده م نیاز ا

 یگرفت میتصم یروز هیاما اگه ...تونم کمکت کنم ینم یکن یفکر م ینطوریهم

و زخم  یکن یخال یداد هیکه بهش هد یفقط به خاطر خود ترالن دلش را از غم

 ..)کمکت کنم دی، شا یچشمداشت چیاونم بدون ه یبد نیغرورش را تسک
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 رونیدستم ب ونیاز م یدستش را به نرم. خوردم و مبهوت نگاهش کردم جا

 .باال انداخت و رفت" گفتم نکهیهم" یبه معنا ییحسن ختام ابرو یو برا دیکش

 اوردم براتون ییِاوا چا-

 !بده هومن..جون یندارم مل یلیمن م-

******* 

 ترالن

 یبرا یلیاما م...در حال ضعف بودم یاز گرسنگ...بودم دهیتختم دراز کش یرو

 ییو تنها الیفکر و خ...کردم بخوابم اما محال بود یم یسع. بلند شدن نداشتم

نه دلم ..را قطع کرده بودم یارتباط لیتمام وسا...گذاشت یلحظه راحتم نم کی

سکوت بگذره و  یها حظهل نیخواستم ا یفقط م...نه همهمهخواست  یم ییتنها

 ییتنها نکهیبا ا...کار مناسب بود هیکردن  دایشروع ، پ یقدم برا نیاول...سر پا شم

جاذبه  میبرا ییتنها نیا..َمَثل اهن و آهنربا بود تمونیداد اما حکا یزجرم م

 .کنه رونشیو یخواست احد یداشت دلم نم

 !.. یروز زمستون هیساعت نگاه کردم هفت غروب  به

 یهم حس م راهنیوجب خاک و ت نیاز پشت چند یاسفند و بهار ، حت یاهویه

 .شد

 یپهلو به اون پهلو شدم که صدا نیاتاق پر کردم و از ا یخال یهامو از هوا هیر

 .تخت به هوا پروند یشدن وحشتناک در ، تمام اسکلتم را از رو دهیکوب
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م از شدت هراس و اضطراب  نهیقفسه س.بلند شدم و به سمت در رفتم هوحشتزد

 .دیلرز یم

 بله؟-

 !دختر درو باز کن یوا!! ترالن یوا-

تامل درو باز  یرا پاک کرد و ب یو فعل ینگران هومن ، تمام خاطرات قبل یصدا

 .کردم

 شده؟ شیطور یشده؟ کس یچ-

نفس  یخبر یاز شدت ترس و ب هنوز...داخل هلم داد و وارد شد و در را بست به

 یخوش فرمش را نگاه م یلبها! ...یلعنت... یلبها رهیخ رهیزدم و خ ینفس م

 .افتاده یکردم تا بفهمم چه اتفاق

 !منو که یخورد-

حال و تمام  یایلوده و مسخره ش منو از گرداب واهمه به درون اتاق و دن لحن

 . خاطراتم برگردوند

 شده؟ یچ-

 یبه قلمرو شیپ یبود که لحظه ا یهنوز مغزم دنبال جواب همون استرس اما

 .مطلقش وارد شده بود

 !)یستیپس تو که هنوز حاضر ن:( براندازم کرد و گفت یقینگاه عم با

 !!حاضر؟-
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بالفاصله و .شدند  داریبه سمتم برداشت که ناگهان تمام شاخکهام ب یقدم

 یموها گرمیو با دست د دیرا باال کش لباسم زونیشل و وآو ۀقیناخواسته دستم 

 .را مرتب کردم میلخت و رها

 د؟یکن یم کاریچ نجایا-

 !رفته ادتی یمکان عموم هیقراِر شام تو -

 .نگذاشتم یبا کس یقرار نیمن همچ-

شرت بدن نما و اون شلوار چسبون را  یت نیگفتم و به سمت اتاقم رفتم تا ا نرایا

 دنیو رقص دنیتپ یهومن، قلبم بنا یحضور ناگهان جانِ یاز شدت ه...عوض کنم

 .گذاشته بود

 منتظرم..حاضر شو یا قهیسه دق-

 .دمیبه سمتش چرخ ظیغ با

 امینم ییمن جا!..لطفا دینکن..نکن فیتکل نییمن تع یبرا-

مهم :( باال انداخت و به سمت آشپزخونه رفت و گفت یتفاوت شونه ا یب

شام را برگزار  افتیمراسم ض یامال خصوصچه بهتر تو خونه به صورت ک..ستین

 )؟یچطوره ؟ موافق...حاال یدار یچ خچالیتو  نمیبب..میکن یم

کنه که منو از موندن بترسونه و به  یاستفاده م یکه به عمد از کلمات دمیفهم یم

 .کنه قیهمراه شدن تشو

به فاصله چند . لباس عوض کردن شدم و دوباره به سمتش برگشتم الیخ یب

که در خودم سراغ داشتم  یلحن نیو سخت تر نیو با محکمتر ستادمیش ا یمتر
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اصال به  یک د؟یکن یزیاوقات من برنامه ر یبه شما اجازه داده برا یک:(، گفتم

کرده که با شما شام  لیاصال اظهار تما یک د؟یشما اجازه داده وارد خونه من بش

 !)یچه عموم یبخوره ؟چه خصوص

ناگهان به عمد . دلم برپا کرده بود ونیم یتش ولوله اسکو. سکوت کرد یا لحظه

با تمام ...به سمتم سرعت گرفت و با دو سه قدم بلند خودش را به من رسوند

خونه م داشتم  میخشک دلم و حر میحر ونیم بهیغر نیکه از حضور ا یوحشت

 .اما تکون نخوردم

را تا نگاه  چونه م گذاشت و نگاهم ریو دستش را ز ستادیم ا نهیبه س نهیس

 .دیخودش باال کش یطوفان

رها بشه که با هر دو  شیگرم و فوالد یانگشتها ونیرا تکون دادم تا از م سرم

 یکر کننده ا یاهویو ه تمیقلبم با ر گهید نباریدست صورتم را قاب کرد و ا

 ...شروع به کوبش کرد

نه ..دارم؟ یو دست از سرت بر م امیمن کوتاه م دن،یبا زهر پاش یفکر کرد-

 !خطرناک یافع هی...من خودم مارم..زمیعز

زد و  یپروا م یب نطوریکه ا یقلب ییرا تکون دادم تا بلکه قبل از رسوا سرم

خوش خط و  یافع نیاما ا رمیکرد، رها بشم و فاصله بگ یم میرسوا بیعنقر

 .خال ، طعمه ش را رها نکرد
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باورم  یعنی ؟یمنتظرم نبودو  یفراموش کرد روزویباورم بشه که قرار د یعنی-

من که باورم ...؟یو تلفن خونه را قطع کرد یبشه که به خاطر من نبوده که گوش

 !ترالن شهینم

بزدل  هیجز  یستین یتو عدد...تو آخه؟ یهست یک یفکر کرد:( دمیحرص غر با

 !)خودخواه یترسو

 . گلوم شکل گرفت یگلوله مزاحم تو نیباز هم ا یچرا ول دمینفهم

 ...مونهیخودخواه از کارش پش یبزدل ترسو نیا-

 کنه یرو عوض نم یزیچ نیا...مونهیبه درک که پش-

 .کرد شتریدستهاشو دور صورتم ب فشار

 یبذار...یبد گهیفرصت د هیخوام بهم  یفقط م..خوام ترالن ینم یچیازت ه-

 یریبگ میتصم یهر جور دوست دار یبعد مختار...از قبل  شتریب..کنارت باشم

 .بشر سلسله جبال اعتماد به نفس بود نیا..زدم زخندپور

از مامانت  ؟یکن یم یدوباره ازم خواستگار ینکنه دار ؟؟یراجع به چ میتصم-

کشف شد و  تیتو زندگ گهید تیواقع هی گهیدو ساعت د دیشا ؟یاجازه گرفت

 یکه برا ستمیاون ترالن احمق ن گهیدکتر من د ینه آقا!...یشد مونیدوباره پش

کس  چیتو و نه با ه باندارم نه  ییایرو چیمن االن ه...بافتم یم ایداشتنت رو

 !گهید

 .کرد ریبازوهامو اس نباریاز کنار صورتم سر خورد و ا دستش

 !دستم خرد شد!! شما یدار هیچه اخالق بد نیا...ولم کن..آروم-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٨٦٧ 

هرمز :(که به شدت کنترل شده بود ، جواب داد یخفه ا یصدا با

تو و مادرت  یبه جا کباری...شد که من شدم یاشتباه نیمرتکب هم...تپدر..خان

 ...)رفت رونیب تونیگرفت و از زندگ میتصم

کردم  یم هیگر دینبا...اسم بابام از تقال افتادم و چشمهام نمناک شد دنیشن با

 .نداشتم یاما چه کنم که جز زر زر سوپاپ کنترل

 نکن سهیبابامو با خودت مقا-

 ...گرفت میخودش براتون تصم دیمرد بود که به صالحد هیاونم ..چرا نکنم؟-

کوله پر از خاطره زجر  هیعمر عذاب مادرم و  هی! بود یش چ جهیهم که نت یدید-

 ..من  یآور برا

 یمنم ببخش یتون یپس م...یدیترالن تو اونو بخش-

خودتو با  که یهست یتو ک:( گفتم یتلخ شخندیکردم و با ر یتمسخر پوف با

 ..)؟یکن یم یکیمن  یبابا

شد  شتریو فشار دستهاش ب دیشعله کش ینگاهش را سرد کرد اما به آن رمیتحق

عکس  نیا ریوجود لرزونم که متح یکشوند و رو واریو با خشونت منو به سمت د

 .زد مهیالعملش بود ، خ

 ؟یثابت کن ویمدل حرف زدنت چ نیبا ا یخوا یم-

 یاخم و َتخمم را به پا ۀبشر هم نیبود که ا بیعج..به تاسف تکون دادم یسر

 !!گذاشت یکردنم م یباز لمیف
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تو فکر و ذهن من  گهید یاندازه که بفهم نیهم.! رو ثابت کنم یزیچ ستیقرار ن-

 !هی، کاف یندار ییجا

شد که با  کیبهم نزد یگذاشت و طور وارید یرا دو طرف سرم رو دستهاش

 .کرد یبدنم با حصار زندانم برخورد م یحرکت نیکوچکتر

 ویشما قراره چ ؟یدار یمسخره چه هدف یهایباز نیتو از ا:( دمیحرص غر با

 )؟یثابت کن

 یا گهیبه سرعت سرم را به سمت د کهیاورد طور کتریعمد سرش را نزد به

 .چرخوندم

 :گوشم زمزمه کرد کنار

کردنت ادامه  ریخطرناک بشم؛ اگه به تحق یلیتونم خ یکه م یخوام بفهم یم-

 !یبد

حلقم نقل مکان کرده بود ، از رو نرفتم و همونطور که  ونیقلبم به م نکهیا با

گردنم را در جهت مخالف خم کرده بودم که با صورتش در تماس نباشه ، تند و 

هرچند ...ستیبه ثابت کردنش ن اجیاحت یتو خطرناک هست:(مالحظه گفتم یب

تا  دهینشون م شتریبودنتو ب یدرجه عوض یگرفت شیدر پ که یراه

 !!)خطرناک بودنتو ِاریع

از فرصت . از بهت اهانت من ، شوکه و مبهوت شد یلحظه ا یکردم برا حس

دستش رها شدم و به  ریو از ز دمیش کوب نهیاستفاده کردم و محکم تخت س

 .فاصله ممکن پناه بردم نیدورتر
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 یاون گلوله ها دیبه سمتم چرخ یوقت یموند ول یحرکت باق یب هیچند ثان یبرا

تمام  یمونیاز پش یانیبودند که ناخواسته جر نیچنان گرفته و غمگ نیآتش

 .وجودم را غرق کرد

 ،یدار یبر م تیدل زخم یاز رو یکردن ، بار نیبا توه یکن یترالن اگه فکر م-

 .سراپا گوشم....ندارم یمن حرف

 ...)ایجلوتر ن:( گفتم اریاخت یشت که بالفاصله و ببه سمتم بردا یقدم و

 .و به زحمت لبخند زد ستادیا

 ...باشه...باشه-

 یم یکه داره سع دمیفهم یم...به اطراف چرخوند و به سمت اتاق بابا رفت یسر

 یبدست آوردن دل من داره صبور یکه برا دمیفهم یم..کنه خودش را کنترل کنه

 !بود ریاما انگار د..کنه یم

 ؟یعمو را جمع نکرد لیهنوز وسا-

 نه-

 .به سمتم برگشت  دوباره

 ...و گرنه  ایگفتم طرف من ن-

 )؟؟یو گرنه چ:( از ته دل بود ، گفت نباریکه ا یمبل ولو شد و با لبخند نیاول یرو

 .جواب دادن شدم الیخ یو ب دمیتو هم کش اخمهامو

مدتش تموم  د،یخونده بود غهیص الیتو و دان...بپرسم یسوال هیخوام ازت  یم-

 شده؟
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 .انعطاف گره خورد تیاخمهام تا نها نباریا

 ؟یدون ینم یعنی ،یشما که خودت تو تمام مراسمها بود-

اون  یخواب بود...از اتاقها یکیتو  دیو رفت دیرفته تو جمع نخوند ادتیانگار -

 موقع نه؟

 !!!یچه خواب!! بودم خواب

 ..پنج شش ماه بود، که تموم شد-

که به طعمه ش دل  یشکارچ کیمثل ...شد یحال هیدلم ...برق زد چشمهاش

 ...کرد یخوش م

 داره اصال؟ یچه فرق-

 .شد یبه سرعت جد نگاهش

که مدتهاست شب و روزم را به  یرینظ یب ۀراحت باشه منظر المیخواستم خ-

 !به اسم ینباشه حت یخودش اختصاص داده ، مال کس

 !جور حس تعلق محض کی...شد زیلبر ینیریاحمقها دلم از حس ش مثل

 !ترالن-

 !!صدا کردنت نیکه لعنت به ا یوا

 د؟یتو ذوقتون بزنم تا بفهم دیمدام با ای دیمتوجه ا!!! یخانوم ساالر-

 !زد اما نه تلخ و نه زهر ، با نمک پوزخند

داره از پس روده  کهیکه روده کوچ دیحاضر ش دیلطفا بر یباشه خانوم ساالر-

 !ادیرمبزرگه ب
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 امینم ییگفتم که من جا-

 یایخوَبم م..یایم-

تا اوضاع  دیببر فیشما زودتر تشر:( و مصرانه گفتم ستادمیا نهیبه س دست

 )نشده نیاعصابمون بدتر از ا

اول برو اون لباس گل و گشاد و دلبرانه تو عوض :( را ازم گرفت و گفت نگاهش

 !)ترسم کار دستت بدم یم!من قد علم کن  یکن بعدا جلو

بشر جمع شده  نیتو ا کجایبود  یهر چه صفت منف. به سرعت گر گرفت صورتم

 !ایح یبود، مردک ب

را که به دستم  ییمانتو نیعجله به سمت اتاقم رفتم و کمد را باز کردم و اول با

 ..را بپوشونم انیعر یشونه ها نیچنگ زدم تا به طور موقت ا دیرس

 ....ست رهیت یلیخ نیا-

 .م جا خوردم ییایجغراف ۀحوز نیتر یحضورش تو شخص از

 !...)رو بپوش دهیاون سف:( و گفت دیبازم گردن کش مهیسمت کمد ن به

 .دمیباز کمد را بهم کوب مهیحرص در ن با

 ...کم مراعات  هی-

 . دیحرفم پر ونیم

خونه بکشمت  نیاز ا هیهمسا یجلو یزینکن با آبرور یکار!!! ترالن دست بردار-

 !که خرم یدون یم! رونیب

 .خشکم کرد یلحظه ا یبرا زشیصداش و نگاه تند و ت جذبه
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پس دعوت شام امشب را بذار به  تم؟یمن هنوزم دوست خونوادگ یمگه نگفت-

با روشن ...یحاضر ش یفرصت دار قهیپنج دق...شترینه ب ،یدوست نیحساب هم

 ! لباس ممکن نیتر یو رنگ نیتر

لباسم را که  زونیآو قهیگذشت تا از اتاقم خارج بشه ،  یاز کنارم م کهیحال در

که  فیح:( و گفت دیخورد ، باال کش یسر م نییشونه هام به پا یمرتب از رو

 !)ت کرده یخواستن یلیگفتم خ یبهت م دیو گرنه با هیرنگش مشک

حد و اندازه م  یب یتضاد و البته گرسنگ ایدن کیرا پشت سرش بست و منو با  در

 ...تنها گذاشت

که قطع شده  یدل یاما پا...رفتن و پرواز بود اما  یدلم مشتاق تر از قدمم برا یپا

دلم  یشکل ممکن پا نیهومن به خودخواهانه تر...زور گفتن نداشت ییبود توانا

 .خونه قلبش قطع کرده بود ونیرا از م

 .از نهادم بلند شد؛ گرم و پر از درد یآه

و  یخاکستر یپالتو نیپرت کردم و از ب یدم و مانتوم را به گوشه اش بلند

 یبزرگ پسیموهامو محکم جمع کردم و با کل. را انتخاب کردم  اهی، س اهمیس

را روش  اهمیسرم ساختم و شال س یرو یکه مدتها بود مد شده بود، کوه بزرگ

 .دمیوشپ یاون لباس نم ۀو خواست لیبودم به م یحاال که رفتن...انداختم

 )من حاضرم:( پالتوم کردم و گفتم بیدستهامو تو ج. را باز کردم  در

 .ش براندازم کرد رهیو خ ینگاه طوالن با

 !!!ی، دوزک یبزک ،یفیک هی!! مایریبگ میبر میخوا ینم یسبز-
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و تمام  ستیدونستم اهل ظاهر رنگ و لعاب گرفته ن یم. حرفش جا خوردم از

که  ینیهم:( کردن روح منه، اما عامدانه و لجوجانه گفتم یرنگ یحرفهاش برا

 ...)هست

 ..)بفرما...میباشه تسل:( باال انداخت و گفت یا شونه

 !)بد اخالق احضرِت یعل دییبفرما:( را باز کرد و گفت در

، در را  دمیپوش یبوت کوتاهم را م کهیزدم و در حال رونیاز اون از خونه ب جلوتر

 !)رنگ نداره شتیحنام پظاهرا :( بست و گفت

 .نگاهش کردم یحالت سوال به

 کنم؟ یملت لباساتو پاره م یجلو یبپوش رهیو ت اهینگفتم اگه س-

 نیاز ا نیشما ترسوتر:( باال انداختم و خونسرد گفتم یتفاوت شونه ا یب

 !)انیجناب ک دییحرفها

 .شدم ریمنتظر آسانسور بشم از پله ها سراز نکهیبدون ا و

********** 

 هومن

 .رستوران چرخوند ۀگیو نگاهش را به سمت د دیکنار کش آروم

! تو غذاخوردنش هم صادق بود یلبخند زدم؛ حت...ظرف مقابلش نگاه کردم به

مربوط به  یو عشوه ها یگرسنه بود و ظرف را برق انداخته بود، بدون ادا باز

 !ژیکالس و پرست

 ارن؟یبگم برات ب یخوا یم یزیچ-
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 .دیخاموشش به سمتم چرخ یاچشمه

 !ترکم یدارم م-

 م؟یکن یرو ادهیکم پ کی یدوست دار-

 ...مثل خرس خوردم ...کنم یرو ادهیپ دیبا-

 نوش جونت-

 .فاکتور گذاشتم و بلند شدم یرو یمبلغ

دن کمکشون  یخانوم خرسه افتخار م:( را به سمتش گرفتم و آروم گفتم دستم

 )کنم بلند شن؟

 یخوب ونهیخرسها با مارها م:( تفاوت گفت ینگاهش رد شد اما ب ونیاز م یبرق

 .و بالفاصله بلند شد و از کنارم گذشت) ندارن

عضالتم منقبض شد اما همون برق نگاه سانسور شده ، لبم را به  یلحظه ا یبرا

 .باز کرد یلبخند محو

ز که کال ا ومدمیبرنم یدختر سرسخت و خواستن نیاگه از پس رام کردن ا من

 !دادم یم استعفا م یمردونگ یایدن

و  دمیاسفند ماه ، کنارش رس ۀسرخوشان یهمهمه و آمد و شدها ونیم

 .همقدمش شدم

 ؟یکرد دیع دیخر-

شروع ،  یتونست قفل سکوتش را بشکنه، اما برا یبود که م یسوال نیمزخرفتر

 .اطراف داشت یبا فضا یتناسب خوب
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 .کرد یپالتوش مخف بیج ونیباال انداخت و دستهاشو م یا شونه

سوال  هینه، فقط  ای دیبهم بچسبون یبگم نه و فورا انگ افسردگ دیانتظار دار-

 دهن باز کن بود؟

نفوذ به روحش را بسته  یتر از قبل شده بود و با قدرت تمام روزنه ها سرسخت

 .بود

که مثل افسرده  یبا آدم ادیخوشم نم:( گفتم حیمالحظه و صر یخودش ب مثل

 )فقط یخواستم حرف بزن...ها نگاهش خاموشه و به لبش قفل زده هم قدم بشم

  ِنیریاما لبخند زد و با لحن ش فتهیداشتم در مقابلم به جوش و خروش ب انتظار

هست که بشه تورو عذاب داد،  یبدونم راه نکهیاز ا:(گفت یقابل انتظار ریغ

 !)کنم یاستقبال م

 )آره؟ میاالن قراره صم و بکم قدم بزن یعنی:( گفتم ریمتح

 .تکون داد نییبه باال و پا یسر

پر رفت و  یروها ادهیبه پ نکهیباال انداختم و قبل از ا دنیفهم یبه معنا ییابرو

ممکنه بهت تنه بزنن ...درآر بتیدستهاتو از ج:( ، گفتم میامد تر شهر قدم بگذار

 )یتعادلت را حفظ کن ینتون

با حالت تذکر دهنده و . آورد  رونیاز دستهاشو ب یکیبده،  یجواب نکهیا بدون

 )هر دو تا:( گفتم یسمج

 لونیدوست ندارم دستام ول و و.. ستیدستم ن فیک:(و مختصر جواب داد ساده

 )باشن زونیآو
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 .ستادیبزنم که ناخوادگاه شوکه و مبهوت ا یحرف خواستم

 شد؟ یچ-

 .و عاجز نیبعد غمگ یتاب شد و لحظه ا یب نگاهش

 اوردمین فمویک-

 !یاوردیخب معلومه که ن ؟یچ یعنی-

 !خونه مون اون تو بود دیکل یعنی..نه-

 .شکفته شد یدیصورتم با لبخند پل ناخواسته

 !حقته-

 .دیعاجزش به سمتم چرخ نگاه

 !یعنیشمائه ..توئه یها ییتو و زورگو ریتقص-

 .داشتم یحس خوب یچرا ول دمیفهم ینم

 کنم دایساز پ دیکل هی دیبا-

 یساعت هم ممکن بود با ناراحت میساز در کمتر از ن دیکردن کل دایپ نکهیا با

 !)موقع سال؟ نیموقع شب و ا نیا!! ساز دیکل:( گفتم یساختگ

 .داد هیپشت سرش تک واریبه اطراف چشم چرخوند و مستاصل به د کالفه

 گرفتم یاز توکا نم دویکاش اونروز کل-

 ؟یاز توکا گرفت یواسه چ دویکل ؟یکرد کاریتو چ-
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رفتن سر خونه  ینشسته بودن وِر دل من و نم!! مثال تازه عروس دوماد بودنا نایا-

را  یازش گرفتم که ه یبهونه ا هیبه  دویکردم هم کل رونشونیهم ب...شونیزندگ

 !ینوریا ادیبه راه ِقل نخوره ب

وگرنه االن .. یکرد یکار اشتباه:( گفتم یحفظ همون ژست ناراحت و ساختگ با

 !)میگرفت یخونه را ازش م دیو کل میرفتیم

 .افتاد ریخوشرنگ و نگرانش به ز نگاه

 ...کنم یبراش م یفکر هیخب حاال غصه نخور -

 . شد دوارینگاهش بالفاصله نور گرفت و ام. به سرعت باال اومد سرش

نوز هم دختر سرسخت و لجوج ه نیدختر ، ا نیا..پر از لذت و شعف شد وجودم

 ...بست یم دیهنوز هم به حرف من ام...به من اعتماد داشت

جدا کردن  یبرا یتالش مختصر.دستش را گرفتم و به راه کشوندمش  اریاخت یب

با تمام وجودم اسمش را به زبون .میثمر بودو هم قدم شد یدستش کرد اما ب

 .آوردم

 !ترالن-

 .کردم عضالت دستش منقبض شد حس

 !یخانوم ساالر-

 !)یترالن:( گفتم یعمد با لحن خاص به

 .فوت کرد رونینداد اما نفسش را به ب یجواب

 کنه؟ یکه بخواد با من زندگ شهیم دایپ یکه دارم کس یمشکل نیبه نظر تو با ا-
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گردنش را به سمتم کج کرد و  کهیطور.مقدمه م جا خورد  یو ب حیسوال صر از

 .چشمهام وسعت داد ینگاهش را تا رو

 ۀدو ماهه که دغدغ کینزد!..دوست جواب بده هیمثل ...سوال دوستانه ست هی-

 ...شب و روزمه

 یبه هر ازدواج میعادت کرد یدونم چرا ، ول ینم:( جواب داد یگرفته ا یصدا با

که همه زنها  مینگرفت ادیهنوز ...میمثل نگاه کن دیدستگاه تول یبه چشم راه انداز

 دیدونم شا ینم..کنند دیخودشون تول هیشب یموجودات ستیو مردها قرار ن

تعلق به ..همراه با آرامشه  یلقازدواج تع ۀاز نظر من فلسف یکنم ول یاشتباه م

 ...)تو مقدر شده یبرا نیزم یبشر رو اردیلیچند م نیکه ازب یزن ایمرد 

 ایاز ازدواج کردن و  یزن و مردها طور یگاه:( سکوت کرد واضافه کرد یا لحظه

زنن که انگار از اول طرفو  یسر بازم -به خاطر بچه -با طرف مقابل شونیادمه زندگ

از !!..کشن یبودند که حاال به خاطر نبودش ، عقب م دهیتو بغلش پسند ۀبا بچ

 !..)تهیبه اندازه عرب جاهل جهلشونکه سطح  ادیبرم ییکار از ادمها نینظر من ا

موفق ..من خارج کنه ۀدیتن یانگشتها ونیکرد دستش را از م یو سع ستادیا

 ینداشتن بچه برا: من  ۀجواب دوستان:( سرش را باال گرفت و مختصر گفت. نشد

 ینیریش دنیکابوس را در مقابل چش نیها حاضرند ا یلیکابوسه اما خ ایلیخ

 ..)آغوش همسرشون تحمل کنن تیو امن یداریب
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راحتش اگه تو صداقت و ص. زحمت دستش را رها کرد و به راهش ادامه داد به

کردم و  یم یجواب مثبتش تلق ۀ، را به منزل چیجواب لفافه پ نیشک نداشتم ا

 .خودش جواب نداده یکه هنوز به جا دمیفهم یاما م..تمام

 ونیلجوجانه دست سردش را م. تند کردم و خودم را بهش رسوندم قدم

 .و همراهش شدم دمیانگشتهام کش

 پاساژه نیتو ا میبر-

 )ندارم دیقصد خر:( جواب داد مختصر

 !کن نگیندوشاپیتو هم و..من دارم یول-

 طیشرا نیمخصوصا تو ا..ندارم یگرد نیتریحوصله و-

 .شده ش اشاره کرد ریبه دست اس و

 .آزاد..ایباشه ب-

 .سمت پاساژ کشوندمش و دستش را رها کردم به

 دیدم ع یتب و تاب و تکاپو نیاما ا ادیاصال خوشم نم یهر چند از شلوغ-

 کنه یسرحالم م

و همزمان نگاهش به ) کاش همه سرحال باشن:(لب گفت ریو ز دیکش یآه

پسرونه ش،  یکنارش گذاشته بود و با صدا ییافتاد که ترازو یسمت پسر بچه ا

 .کرد یجذب م یزد و مشتر یمردونه داد م

 شرمنده نشه یکس چیروزها ه نیکاش ا-

 . میشد دهیسمت پسر بچه کش به
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 جوون؟ یریگیچند م-

 .برق زد یجذب مشتر یِ از خوشحال نگاهش

 !دو تومن-

 !چه گرون-

 ! گهید هیدیهزار تومنش ع-

 نییبذارم نگاه کنجکاو ترالن ، موفق بشه از ترازو پا نکهیترازو رفتم و بدون ا یرو

 .دمیپر

 نه؟ د،یشیچاق م دیدار..یحتما دار-

دو دفعه :( و در همانحال گفتم دمیکش یم رونیب بمیج ونیرا از م فمیک داشتم

 )شمیمثل تو برم شام بخورم حتما چاق تر هم م یخوش خوراک هیبا  گهید

 :جمع کرد اخمهاشو

 !نخورده بودم یچیاز صبح ه-

 .و به دست پسر بچه دادم دمیکش رونیب فمیک ونیاز م یپنجاه کی

 ت یدیش ع هیبق-

 .دیدرخش یاز خوشحال چشمهاش

 ..آخه ادهیز یلیخ نیا-

 ؟یکن یم یزندگ یبا ک ؟یریمدرسه م-

 یم یاطیقبال خ...مامانم سرطان گرفت و مرد...نتونستم برم شتریتا دوم ب-

 کنم یم یبا مامان بزرگم زندگ...مجبور شدم برم دنبال پول دراوردن...کرد
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 چند سالته؟-

 ده سال-

 خونه ت کجاست-

 ..خاوران-

 .دمیبه سمتش چرخ کهیرها شد طور نشیسنگ نفس

 حالت خوبه ترالن؟-

 .تکون داد  یسر

امشب زودتر برو ...راهه یلیخ نجایخاوران تا ا:(را بهش دادم و گفتم کارتم

 یهست م نجایاسمم ا...شماره خودمه...شماره زنگ بزن نیفردا هم به ا...خونه

 )؟یبخون یتون

 .تکون داد یسر یدلخوش با

شبها هم  یبعض..تونم بخونم یمعلومه که م..آره آقا شاگرد اول کالسمون بودم-

 یبراش م نقدریدارم و ا یبابامو بر م ادگاریکه ننه م پا درد داره کتاب حافظ 

 ...خونم تا خوابش ببره

اما مردونه ش را  فینح یو خم شدم و شونه ها دمیبه سرش کش یدست

 .دمیبوس

 د؟یخودتون تلفن دار...منتظرما...ینره به من زنگ بزن ادتی-

 ...مون داره هیهمسا یول..نه-

 ؟یشماره شو به من بد یتون یم-
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اسمت :( دمیکردم و پرس وشونیس...کرد  فیرا پشت سر هم رد یتند ارقام تند

 )؟یراست هیچ

 یوانکیابولفضل ا..ابولفضل-

 .میزدم و مردونه دست دادم و ازش فاصله گرفت یلبخند

 ؟یکن کاریچ یخوا یم-

 .دیتعجب به سمتم چرخ با

 کاریچشمهات لونه کرده ، چ یکه تو یکه قراره با اون قطره اشک نهیمنظورم ا-

  ؟یکن

 . دیسرعت چشمهاشو محکم مال به

 ؟یکن کاریچ یخوا یشما م-

 یتیمسئول...همه بکنند دیکه با یاون کار:( کتم کردم و گفتم بیرا تو ج دستم

در حد وسعم بهش ...میکن یو همه هم فراموش م میکه همه نسبت به هم دار

خرج دو نفر آدم قانع و کم توقع کمرم را ..درسش را ادامه بده..کنم یکمک م

 )نیهم..کنم تشیخوام حما یفقط م...کنه یخم نم

 د؟یکارها کرد نیتا حاال چند بار از ا-

 ؟یپرس یم نویا یچ یبرا-

 دیاول جواب منو بد-

 یهم م یگاه..هیپزشک یاز بچه ها االن دانشجو یکی یحت...یچند بار-

 ؟یدیپرس یچ یبرا..نمشیب
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به خاطر لباس و سر و  دیبار که با من روبرو شد نیاول:( و گرفته گفت نیسنگ

 )ستین سهیآدم اصال قابل مقا نیاون آدم با ا ادتونه؟ی..دیکرد رمیوضعم تحق

و در  میرد بش تیجمع ونیرا دور بدنش با فاصله حصار کردم تا از م دستم

 یاونروز م..قبال هم گفتم:( پشت سرش قرار گرفته بودم، آروم گفتم کهیحال

مطمئن  شتریب ینطوریا..ذهنت را مشغول خودم نگه دارم یقیطر هیخواستم به 

 یبه خاطرش ازت معذرت م یول...شترهیشدم که احتمال تماس گرفتنت ب یم

 )قبوله؟...خوام یصد مرتبه معذرت م...خوام

 .تکون داد نییبه باال و پا یسر

سرپرست و بدسرپرست تو کشورمون هست چرا مردممون  یبچه ب نهمهیا یوقت-

دغدغه  دیرا دارند با) ع(یمثل عل ینواز میتیمرِد  ِی◌ِ دیو مر یمهربون یکه ادعا

 نداشتن بچه داشته باشند؟

کنارش  .میشد یعتریو وارد محوطه وس میپاساژ عبور کرد کهیبار ونیاز م آروم

بزنه  یخواست حرف...) از شعار تا عمل فرسخ ها فاصله ست:( قرار گرفتم و گفتم

 .بردم یزنانه ا کیو به سمت بوت دمیمقدمه دستش را کش یکه ب

مثل همه ...میکم بخند کیو  میجامعه مون دست بردار زیآنال ریامشب از خ ایب-

 شیفراموش کن که کمتر از دو ماه پ ایب...کم لذت ببر کی ایب...اطرافمون یآدمها

هم سر  رمردویمِن پ ایب..دختر جون ایب..ستیکنارمون بود و حاال ن یچه نعمت

 ..اریحال ب

 ...)همراهمه که یدارم نه اصال پول دیمن نه قصد خر:( سماجت گفت با
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 .قورت داد مهینگاهش کردم که حرفش را نصفه ن زیتند و ت چنان

ذاشتم تو حساب  یمن م ؟یهمراهت بود، خب که چَچپه پوَلم  هیفرض کن -

 !!؟یکن

 نیدونستم منشاء ا یشده و م میکامال تسل دمینگاهم کرد که فهم یطور

 .بود رشیدرگ ریبود که دو سه روز اخ یاز جدل و َکل َکل ی، خستگ یاستراتژ

 فیبنفش، دو تا ک یمانتو کیکفش پاشنه ده سانت بنفش،  کیمن  د،یدون یم-

 ..خوام یم ییمویبنفش و شال ل و ییمویل

 .کنکاشش کنم یا هیو سخت بود که مجبور شدم چند ثان یجد نقدریا نگاهش

 احضرت؟یعل یچ گهید-

شرت مارک دار واسه  یت کی..بخرم یدیخوام ع یهم م اریتوکا و داد یبرا-

 ...توکا یساعت مارکدار برا هی..اووم...اریداد

 .شدم رهیو جذابش خ یجد تینها یشدم و به چهره ب خم

 ار؟یتوکا و داد یفقط برا-

 ..خب....نه-

 .مونده بود، خرسند شدم و لبخند زدم ادشیمنو  نکهیا از

 ؟یمن بخر یبرا یخوا یم یچ-

و هاله  ییمنظورم زندا...رمیبگ یدیخوام ع یشما م یگفت برا یشما؟؟؟ ک یبرا-

 ..بود

 .شد یم از باد غرور خال نهیس قفسه
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 !حاال ینداشت دیخوب شد که قصد خر..عجله کن... میدار دیخر یپس کل..باشه-

 .تکون داد و خواست به راهش ادامه بده که دستش را گرفتم یسر

 .نگاهم کرد یشاک

دختر  هی یجنتلمِن احمق برا هیاگه قراره مثل :( به سمتش گرفتم و گفتم بازومو

 .اره کردمو با چشمم به دستهاش اش! ) خوشگل پول خرج کنم، خرج داره

 !دست دلش رو بود و خبر نداشت ...باعث شد نگاه خندونش را شکار کنم تعللش

نترس جناب جنتلمن پولتو بر :( گفت تیرا دور بازوم حلقه کرد و با جد دستش

 ...)گردونم یم

 ترالن-

 !)یخانوم ساالر:(عادت گفت یاز رو دیو شا بالفاصله

دلنواز و روحنواز  سیتند نیاص ترکه مدتها خ یبا دختر یهمراه..نکردم یتوجه

 یها یکرد که تند باد لج باز یقلبم را آروم م یشب و روزم بود ، به اندازه ا

 .بر روانم نداشت یدخترانه ش ، اثر

خواد افسار دلم رو  یتا دلت م...تو ، صداقت چشمهاته تیخصوص نیبارزتر!ترالن-

چون دارم عمق  ستمین ایمن کوتاه ب یبکشون ول یخوا یبه هر طرف که م

 ...نکهیمگر ا!..خانوم خوشگله نمیب ینگاهتو م

 نکهیمگر ا:( گلو صاف کردم و ادامه دادم..رسا و سرزنده م گرفت یصدا ناخواسته

 )یو برهان ، ردم کن لیدل نیو با ا یمادر شدنت بگذر ریاز خ ینتون

 .نداد یاما جواب..خورده بود، سخت تر شد چیدستش که دور بازوم پ یانگشتها
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******** 

ورجه وورجه از حال رفته، پاهاشو تو  یدختر بچه مظلوم که بعد از کل هی مثل

داده بود و آروم و منظم نفس  هیتک شهیسرش را به ش. شکمش جمع کرده بود 

 .  دیکش یم

بسته  یکی یکیشد و فروشگاه و پاساژها  یکم م ابونهایخ یاهویرفته از ه رفته

 .شدیم

اونور کشونده بود که اگه ذات  نوریمنو ا نقدری، ا دیخر یش برا یلیم یتمام ب با

منو نشون  ۀدید بیآس یکردم به عمد پا یشناختم فکر م یمهربونش را نم

 یخراب م یدورش را آگاهانه و تعمد یوارهایکه داره د دمیفهمیاما م..کرده

 .ستهیا یم شیروزها نیتفاوت ا یکنه و در مقابل نفس ب

 .بردم و پارک کردم نگیرا داخل پارک نیماش

 .دمیبه سمتش چرخ آروم

 .وسوسه کننده بود که با تمام وجود خواستمش یچهره ش به قدر مالحت

 .شدم و صداش کردم خم

 ...ترالن..ترالن-

ش  یشونیپ ونیکه م یفیبلند کرد و با اخم ظر شهیبه ش هیرا با تعلل از تک سرش

 .نشسته بود نگاهم کرد

 میدیرس! خوش خواب خانوم بلند شو-
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داد ،  یبه بدن خشک شده ش م یکش و قوس کهیصاف کرد و در حال پاهاشو

 )گه؟یکجاست د نجایا:( گفت

 !!؟یعنی یشناسیرو نم نجایتو ا-

 میاومد یواسه چ:( شد و با اعتراض گفت ظیاخمش غل هیاز ثان یکسر در

 )نجا؟؟یا

شبو ...دیندار دیکل یچون جنابال:( ، گفتم شدمیم ادهیپ کهیباز کردم و در حال درو

 .شدم و در را بستم ادهیپ...) ساز دیدنبال کل میریبمون فردا م نجایا

 .و مبهوت نشسته بود و معلوم بود قصد تکون خوردن نداره معترض

 ...)م یپدر ۀخون رمیمنم م..بمون نجایتو شب ا:( را باز کردم و آروم گفتم در

 .کرد یمردد و اخمو نگاهم م هنوز

 ینصفه شب م..دوره  یلیاونجا خ یول...نا؟یا ییببرمت خونه زندا یخوا یم-

 ...خواب باشن دیو شا میرس

 .کشون به سمت آسانسور رفت ازهیشد و خم ادهیپ یکرد و به کند یپوف

 .زدم و دنبالش روونه شدم یتیرضا لبخند

در آسانسور باز شد خواب آلود و البته طلبکار خودش را داخل  نکهیمحض ا به

تر عقب  اریبرخورد کرد و هوش یمردونه ا کلیآسانسور انداخت که ناگهان با ه

 .دیپر

حواست کجاست پس :( دمیاخمهام گره خورد و معترض به ارسالن توپ اریاخت یب

 )تو؟
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من بود حواسم نبود  ریتقص:( ارسالن ، ترالن بهت زده و عجوالنه گفت یجا به

 !)دمشونیند

نگاهش از ترالن کنده  کهیکامال از چهارچوب آسانسور خارج شد و در حال ارسالن

 ..)دیببخش...شرمنده:( گفت یشد ،با شرمسار ینم

 . ومدمیاز ترالنه ، اما کوتاه ن یاطیاحت یدونستم ب یم نکهیا با

 !دقت کن شتریب-

 ریشب به خ..با اجازه تون ...بله چشم-

 .تکون دادم و سوار آسانسور شدم یسر

 ؟!یدیرو ند یبه اون گندگ کلیتو ه-

 .نزد یبه باال تکون داد و حرف یسر

 .خواب آلود و خسته بود دایشد

 جمع کن شتریکم ب کیحواستو -

 یچ:( گفت یناگهان نگاهش به تالطم افتاد و شاک یبده ول ینداشتم جواب انتظار

 نهمهیا نه؟یا ریبود، مگه غ یو تصادف یزئبرخورد ج هیشده حاال مگه؟؟ 

 !)فهمم یو اخم و َتخمو نم تیحساس

 یرا نم تیحساس نهمهیخودم هم علت ا..خلع سالح شدم یلحظه ا یبرا

به جونم افتاده بود و  یبود که حس بد نیا دمیفهم یکه م یزیتنها چ..دمیفهم

 !ینیهم بدب دیشا..دلشوره ای یدلواپس هیشب یزیرفت؛ چ یم راهیناخواسته دلم ب

 .شد ادهیبخوام جواب بدم در باز شد و زودتر از من پ نکهیاز ا قبل
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اول خودم وارد شدم و چراغها رو  شهیآپارتمان را باز کردم و به عادت هم در

حاصل  نانیبودن اوضاع اطم یاز عاد ینظر اجمال کیروشن کردم و با 

قدم  شیهمراهانش پ تیفظ امنح یبود که برا یقراول شیحسم حس پ...کردم

 !که از بابام به ارث برده بودم یعادت خونوادگ کی...شدیم

 .و محبوبم رها کرد و نشست یکاناپه راحت یرو خودشو

 ارم؟یبرات ب یخور یم یزیچ-

 ...بخوابم نجایپتو به من بده بذار هم هیفقط ...نه-

 !سر جاشه یهمونطور لشیوسا..بلند شو برو تو اتاق سابقتون بخواب-

 .گهیشما هم زودتر برو د..دهیتکون بخورم خواب از سرم پر..نه نه -

 .و دست به کمر بهش زل زدم یشاک

 !دیبر ستینکنه قرار ن! ه؟یچ-

 که؟ یستین نایگرسنه ا...رمیشما راحت باش من دارم م-

 گهیبرو توروخدا د ادیفقط خوابم م..نه-

 لیصبح برات وسا...یکن ینم دایپ خچالشیتو  یچیه.مدت خونه نبودم،  هی-

با  دویکل...مارستانیبرم ب نکهیالبته صبح زود؛ قبل از ا..ارمیم رمیگیصبحونه م

منظورم اون ..قفل پشت درو ننداز نیا..نکنم دارتیبرم که صبح ب یخودم م

 باشه؟..ست هیریزنج

تکون داد و سرش را رو دسته کاناپه گذاشت و مچاله شد و چشمهاشو  یسر

 .بست
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 !صبح یریگ یبدن درد م...هم نخواب بلند شو برو رو تختت نجایا-

 )برو..نجایخوبه هم:( لب گفت ریبده ، ز یتیوضع رییتغ نکهیا بدون

 بلند شو تا خودم بغلت نکردم-

، با غرولند بلند شد و به  دینگاه مصمم را د یبه سرعت باز کرد و وقت چشمهاشو

 .سمت اتاق رفت

اون ..، هنوز همونجاست دیکه براتون گرفته بودم و نبرد ییاز لباسها یبعض-

 از تنت بکن اهویس یپالتو

، آروم به سمت اتاقش رفتم تا  دمیخونه چرخ یتو یا قهیچند ده دق نکهیاز ا بعد

 .دهیمطمئن بشم مرتب و راحت خواب

 یبه آروم. دادم از داخل قفل کرده باشه یم یادیبسته بود و احتمال ز در

دم و در باز شد و همزمان با باز شدنش حس خوب معتمد بودن امتحان کر

 یم تیمثل ترالن کنارم احساس امن یدختر نکهیاز ا...گرفت انیرگهام جر ونیم

 .کردم یم ارقانون نانوشته به مرد بودنم افتخ کیکرد ناخواسته و به حکم 

با باز . بود دهیمحض خواب یکیروشن بذاره تو تار یچراغ خواب نکهیا بدون

افتاده  یشال و پالتو و شلوارش گوشه ا.دیبه اتاقش رس ینور کهیگذاشتن در بار

 .بود دهیبود و به پهلو خواب دهیچونه ش باال کش ریبود و پتو را تا ز

 ...صدا از آپارتمان خارج شدم یبستم و ب مهیو در را تا ن دمیکش یآسوده ا نفس

عده تو  هیخنده و گپ زدن  ید که صدادر آسانسور کامال باز نشده بو هنوز

 .توجهم را جلب کرد نگیپارک
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 کلیارسالن شدم که همراه دو تا ه نهیبه س نهیشدم و س ادهیآسانسور پ از

 .کردند یخوش و بش م ،یپرورش اندام

 ...سالم مجدد..اِ -

 .تار و پودم را در برگرفت یحس بد. اخمهام گره خورد ناخوادگاه

 مشب آره؟ا فتنیخانم ستوده ش-

دکتر  شونمیا..باشگاه یاز بچه ها..و عماد  نیدیکنم آ یم یمعرف...اره دکتر جون-

 ...خوبم هیدوست و همسا..انیک

 .میتو دست هم فشرد یاجبار دست به

 ونیم یها یکنارشون فاصله گرفتم تا سوار اسانسور بشند که نگاهم به بطر از

 یگرفت یمهمون:( گره خورد و بدون مالحظه گفتم شتریاخمهام ب. دستشون افتاد

 )امشب؟

دکتر  ایشما هم ب:( دوستهاش فاصله گرفت و به سمتم اومد و آروم گفت از

البته قراره دو سه تا خوشگلم هم به جمعمون ..جمعمون فعال مردونه ست...جون

 )هنوز ستین یخب قطع یول...اضافه بشه

انگار خودتون مهمون  یول:( بدم، گفت یجواب نکهیجمع شد و قبل از ا صورتم

 ...)گم یترالن خانومو م..امشب دیداشت

 )شما خوش باش:( چفت شده م گفتم یدندونها یال از

 .خارج شدم نگیاز پارک یشتریرفتم و با سرعت ب نمیبه سرعت به سمت ماش و

********** 
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 ترالن

شدن مداوم در  هدیکوب یدونم ساعت چند بود و کجا بودم اصال ، که با صدا ینم

شده بودم  زیخ میاتاق آشنا ن کی کیتار یفضا ونیتو نگاه اول م..دمیاز خواب پر

 شتریمنم ب یاریشد ، هوش یدر لحظه به لحظه بلندتر م یصدا کهیو در حال

 .شدیم

و  دمیچیسردم بود و ملحفه تخت را دورم پ. دمیخز رونیتخت ب ونیاز م آروم

به سمت در  شدیسرد خونه ، مور مور م یکهایپاهام از لمس سرام کهیدر حال

 .را نگاه کردم رونیدر ب یرفتم و از چشم

 .آروم در را باز کردم. ش نگرانم کرد ختهیارسالن و چهره بهم ر بتیه

 دیترالن خانوم تورو خدا کمک کن-

 شده؟ یچ-

 ستیمامانم حالش خوب ن.مامانم-

 ..)آخه ستیدکتر خونه ن:( و دلنگرون گفتم هراسون

 ستین نشیماش دمید..دونم یم-

پا بند نبود و به زحمت  یرو...کرده بود هیانگار گر..به خون نشسته بود نگاهش

به اورژانس زنگ :( مستاصل و لرزون گفتم. خودش را سراپا نگه داشته بود

 )د؟یزد

 تا برسن مامانم از دست رفته..باال دیایتوروخدا ب-

 ..)شما برو..امیتنم کنم ب یزیچ هی..باشه:( تکون دادم و گفتم یسر
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،  گهید زیچ ایبه سبب حال خرابشه  دمیفهم یکه نم یلحن خاص و کشدار با

 )توروخدا انیب:( گفت

 یدر گذاشتم و با همون پا یو کفشم را ال چوندمیدور خودم پ شتریرا ب ملحفه

 .برهنه به حالت دو دنبالش روونه شدم

 .....را هل داد و داخل شدم در

 ....و  بسته شد در

 .کرد ریگ نفسم

*** 

 هومن

و بعد از اون روونه خونه  دمیچرخ مارستانیهدف ، تو ب یرا ب یدو ساعت یکی

 کیتار مهین یفضا. صدا وارد خونه شدم یانداختم و ب اطیح یرا تو نیماش..شدم

 .بود نشیساکن قیو ساکت خونه نشون دهنده خواب عم

خانوم به عمد به خاطر من روشن گذاشته بود ،  یاز هالوژنها را که مل یبعض

 .خاموش کردم و از پله ها باال رفتم

 !اما در کمال تعجب متوجه شدم در قفله..اتاقم را باز کردم در

دلشوره ...ترالن برد کیتار مهیاتاق ن ونیدر ، ناخوداگاهم را به خونه م و م قفل

گفتم  یکاش م...ه سر باز کردقبل به جونم افتاده بود دوبار یکه از ساعت یبیعج

 ...پشت درو نندازه ریگفتم زنج یکاش نم...در اتاقش را قفل کنه
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خزعبالت  نیبه اطراف تکون دادم تا ذهنم را از ا یو سر دمیکش یقیعم نفس

 . کنم و همزمان به سمت اتاق فرح رفتم ینگران کننده خال

کرد و  یارها مک نیاز ا یکردم گاه یم یخونه زندگ نیهنوز تو هم یوقت

 .فهموند که کارم داره یبهم م ینطوریا

 .دمی، در اتاقش را آروم کوب داریب ایخوابه  نکهیاز ا دیترد با

 دارمیتو ب ایب-

 .شدم  وارد

 یسرگرم نیاز محبوب تر یکیکرد؛  یتختش نشسته بود و جدول حل م یرو

 !هاش

 ؟یکجا بود-

 .کردم یپوف

 !براتون ضرر داره یکم خواب..مامان؟ دیموند داریموقع ب نیچرا تا ا..اول سالم-

 دیتو که بهتر با..شهیهمون اندازه هم خوابت کمتر م رهیسن باالتر م یهر چ-

 !یبدون

 با من؟ دیداشت یکار-

 .اتاقم را برداشت و به سمتم گرفت دیکنارش کل از

 ریبگ ایب-

 .توالتش نشستم زیو کوتاه کنار م یمبل چوب یسمتش رفتم و رو به

 شده مامان؟ یچ-
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 .را از دستش گرفتم دیکل

 .)نظرم عوض شد:( را کنار گذاشت و گفت جدول

 .نگاهش کردم یو سوال متعجب

فردا صبح  نیهم....کنم یکمکت م...تمام شب گذشته و تمام امروزو فکر کردم-

اگه الزم باشه ...سراغ ترالن رمیو م رمیگ یم ینیریکنم و گل و ش یشال و کاله م

را راه  تونیهم عروس دیقبل از ع...تا بله را بگه فتمیبه خاطر تو به دست و پاش م

 .مینداز یم

 .سوءظن نگاهش را جستجو کردم با

 شده آخه؟ یچ-

سفره عقد  یکه چطور پا دمیمن خودم نفهم...بشه یزیچ دیمگه با..یچیه-

و نشناخته به زور انداختن تو  هدیشدم که ند ینشستم و چطور عاشق مرد

 دایپ یدختر هیحاال که ...خوام بچه هام بفهمن یم یول...و رختخوابم یجوون

! نیهم...کنم یو بدعنقم را برده ، کمکش م ریپسر سخت گ نیشده که دل ا

درسته من ...ساده ست نه فرمول شکاف هسته اتمه و نه موشک هوا کردن یلیخ

کنم  یزندگ گهیردم که انگار قراره سه هزار سال دگ یرفتار کردم و م یجور هی

بهتر که  نیاز ا یچ...نشدم داریو ب دمیشب خواب ویاز کجا معلوم ؟ اومد یول

 یذاره که براش جون م یم یراحت باشه که پسرم سرش رو کنار دختر المیخ

روزه متحول  هیفکر کن ..نیهم...ستیکه پسرم تنها ن...پسرمو داره یده که هوا
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 یپا یمادرا وقت یدیفهم یم یبود یحس مادر ۀشدم که البته اگه قادر به تجرب

 !کنن یوسط از بارباپاپا هم منعطف تر شکل عوض م ادیمنافع پسرشون م

 .ندادم یزدم و جواب یلبخند

 یشیخوشحال م یلیکردم خ یفکر م-

 خوشحال شدم-

شده  یزیچ:( دیپرس اطیو احت دیو رو کرد و با ترد ریصورتم را ز یمدت

 )دعواتون شده باز؟..هومن؟

 ..نه..نه-

 .نگاهم زل زد ونیرا باال گرفت و م صورتم

 نگاهت قرار نداره..هست یزیچ هی-

 .دادم رونیهامو ب هیر ونیکرده م ریو گ میحج نفس

جا  دشویکل...رونیبه زور البته کشوندمش از خونه ب..رونیب میامشب با هم رفت-

 هی..فهمم چرا ینم.یول...االن اونجاست...بردمش خونه خودم..گذاشت خونه

اهل  بایتقر.. مون هیپسر همسا..به خاطر ارسالن باشه دیشا..دارم یبیدلشوره عج

 یول..بکنه یاهانت ونساختم یم به اعضا دهیتا حاال ند یهست ول یهمه چ

 ...دلم اونجاست یول..دونم  ینم...امشب

 یخودت نموند نجا؟چرایا شیاوردیخب چرا ن:( ت ومصمم گفتتر نشس راست

 )اونجا اصال؟

 موند یموندم، اون نم یاونجا هم که اگه م..ستیراحت ن نجایکه ا دیدون یم-
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 )؟یخونتو دار دیکل:( مقدمه گفت یاومد و ب نییتخت پا یرو از

 ..آره-

 امیمنم م..اونجا میبلند شو با هم بر...یدل منم به شور انداخت!..بلند شو هومن-

 ...نترسه دنتیدفعه از د هیکه 

، مثل جرقه، باروت دلشوره و ترسم را منفجر  انیفرح ک یباور نکردن تیحما

 .شدم ریسراز اطیو به سمت ح دمیدرنگ پر یکرد و ب

 دهیکه تا حاال د یزن نیمانتو و شال نامرتب ِ مرتب تر شیپس و پ یها دگمه

 .قراره یب دلم یبودم ، مطمئنم کرد همپا

 هو؟یخوابزده نشه؟نترسه -

 .دستم گذاشت یرو یرابه نرم دستش

 یکه راحت شد همونجا م المونیتو و خ میریآروم م..نگران نباش...روشن کن-

 ..میکن ینم دارشیب.میخواب

******** 

 ترالن

 ..ارسالن-

 .دیخفه و شوکه ام به گوش خودم هم نرس یصدا

 !یکرد یتون بوده و رو نم هیهمسا نیا یچه لقمه ا-

 ...مهمونه..ستین مونیهمسا گهیاالن د-

 الله طرف؟-
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 انگار مجسمه ست-

 ینم یحت.قفل شده بود یا هیم همه و همه در ثان ی، قلبم ، اعصاب حرکت نگاهم

 .روبروم چشم بردارم ۀتونستم از منظره مشمئز کنند

و خشنود  یکه راض بایز تینها یب یهمراه دختر دهیپوش مهیتا مرد تنومند و ن دو

 . دیخرام یسو و آنسو م نیبه ا

 .گوشم با نفس گرم ارسالن ، گر گرفت ۀکنار

وسط دراز به  نیننه منو ا یمنتظر بود! خشکت زده انگار ؟یترالن خانوم یزنده ا-

 !یدیوسط د نیکه خدا قسمت کرد و دو تا ِغلمان ا ینیدراز بب

و با تمام  دیخونم به سمت سرم باال کش انیکه دورم حلقه شد تمام جر دستش

 ... ادیقدرت فر

 .دینرس ییشد و به جا یدست پهن و متعفنش خال ونیم ادمیفر

و دو  یبزن کیبذار دو سه تا پ...که شهیهزار شب نم گهیشبه د هی..آروم!! شیه-

 یایم فیباال تو هم سِر ک یسه تا نقل و نبات بنداز

دستم که دور ملحفه گره  یانگشتها یتقال ِت یبلند شدم و نها نیزم یرو از

 .شد و ملحفه رها شد چیارسالن ه دهیورز یخورده بود ، در مقابل دستها

 نبود؟ فیح..ایاون مالفه چپونده بود ریز یچه تن و بدن...اوو-

 یبودم ، برا دهیام پوش یشلوارل ریکه ز یباز و شلوار چسبون قهیشرت  یت همون

 .بدن نما بود پوریمثل ارسالن در حکم گ یو نامرد ی عوض ِصیحر
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بود،  لیفاجعه تعط نیا یاهویو نه به حکم عقل ؛ که مغزم تو ه زهیحکم غر به

 یکردم صورت و بازوهاشو با ناخنهام خراش بدم اما طور یدست و پا زدم و سع

 .خورد یثمر و مضحک تکون م یهوا ب یمنو گرفته بود که دستم رو

 !به انتها یکردم؛ پرواز یپرواز م گهید طانیسمت دو ش ارسالن به یدستها ونیم

 !فتهیراه ب ارمیب یبرم براش قاقال دینگهش دار نویا-

واسه  نویا:(داد و رو به مرد کنارش گفت لمیتحو یلبخند دهیپوش مهین دخترک

را برپا  مونیبدون سروصدا مهمون میدیزحمت کش یکل..گهید نجایا دیدیکش یچ

 !)و داد کارمونو سخت کنه غیخواد با ج یجوجه م نیا میکن

خفت  نیبار ا ریارسالن بودم کرد وهنوز ز یدستها ونیبه من که هنوز معلق م رو

 :زنده بودم ، با کرشمه زمزمه کرد

تازه ...یشیباال راحت ترم م یدو تا قرص که بنداز..اولش سخته فقط..باراولته؟-

 !ان یحرفه ا نایا

و ! ) غمبرهیانگار دختر پ...ارهیهم در م یباز یچه غربت( :رو به ارسالن ادامه داد و

برات  گهید زهیبر اتیبار که ح هی:( ادامه داد دهیدوباره رو به من به انتها رس

 یشیم زهیدروغ گفتنت بر یایبار ح هی! ان ینجوریهمه کارا ا..شهیراحت م

 .!)تهمون قدر ساده س نمیا..یحرفه ا یدروغگو

 داریانگار تازه مغزم ب.شد یراه البیوحشتزده م شکست و س یچشمها ِسد

تا ته قصه را خوندم  اریو هوش داریب...شده بود و تازه عمق فاجعه را باور کرده بود

 .زد خیو خون به جوش افتاده ام ، 
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دهنم  یارسالن دستش را از رو کهیطور.تقال افتادم و نصف تنم لمس شد  از

 )؟یزنده ا!! عمو؟ یشد یچ:( برداشت و متعجب گفت

نعره  یبرا رومین یاومده استفاده کنم و با ته مونده ها شیاز فرصت پ خواستم

حلقم خارج شد و  ونیدردناک از م یزوزه ا هیشب یزیبرداشتم اما چ زیزدن خ

بود، گوشم را  یمتعفن نامرد یکه پر از رگه ها یپشت بندش قهقهه مستانه ا

 .خراش داد

کم  هیحال بده ..صاحابتو  یب تاریعماد بزن اون گ...میا هم برقصدور ب هیاول  ایب-

 !نفله گهید

خفه شده م آسوده شده بود ، پاهامو  یفرجامم و صدا یب یکه از تقالها حاال

 .کشوند یا گهیگذاشت و حلقه دستش را تنگتر کرد و به سمت د نیزم یرو

 یترالن خانوم گهید میکم برقص کیافتخار بده  ایب-

 ..تعفن نفسش عق زدم یبو از

 .بار دوم عق زدم یشد و برا دهیبه سمت گردنم کش سرش

 .بار سوم عق زدم یلبهاش به پوستم نخورده بود که برا هنوز

 زنه یم نیعقشو ا م،یخورد یاووه چته تو هم؟ ما آب شنگول-

 ...شل کرد و من فرصت کردم سرم را به عقب بکشونم یرا کم دستش

و به  دیکوب نیرا برنداشته زم تاریعماد خونده بود ، گ که به اسم یجوون پسر

 .به دست داشت و به سمتم گرفت یالسیگ.سمتم پا گرفت

 ...وسط نیا یایکم واسه ما حرکات موزون ب کیو  یبخور گرم بش نویا ایب-
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 ...وحشتزده م تا نگاه خون آلودش باال اومد نگاه

 :دیکنارش مشغول بود، معترض و کشدار غر یبایز سیکه با تند یسوم نفر

دختره نه مثل اون دختره گوشت آلوده نه  نیا! نایشعله نگاه کرد ادیفکر کنم ز-

ولش کن بذار تا از شدت رقص بو گند ! عماد یهست یعدد نگیتو مثل جبارس

 بابا میعرق نگرفته حالشو ببر

زخرفشون روونه فضا م الوگیو رعشه برانداز که پشت بند د لیدل یب یقهقه ا و

 .شد و دلم را از ُبن َکند

 .سوختم یم شونیتوهم و مست شیمن هنوز زنده بودم و زنده زنده تو آت و

 !!زنده بودم ومن

از بهت ، از وحشت ، از  د؛یلرز یم گرمیسمت بدنم لمس بود و سمت د کی هنوز

. سوخت یاشک داغ چشمهام م ریصورتم ز..شد یم بمیزود نص ای ریکه د یعاقبت

 ..سوخت  یم یپناه یاز ب

 ..نباشه نجایمن ا ۀآخر قص....خدا ای...دلم زار زدم ته

به  السیکه گ یجوون ۀارسالن دوباره دور بازوهام حلقه شد و از محاصر دست

شدم و به آغوش مرگ  دهیکش رونیوحشت انداخته بود ب هیبدنم سا یدست رو

 .افتادم

 ..مخصوص بهت بدمشکالت  هیببرمت  ایب...که یدینرقص-

 ...زدن هم نداشتم غیج ییتوانا یحت.نداشتم ستادنیا ییتوانا

 !هنوز به بدن که ینزد یزی؟ چ ییچته؟چرا ولو-
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ته مونده توانم به فنا رفت ...قرص هیشب یزیآورد چ رونیب بشیج ونیاز م یزیچ

 .آسمون و فضا معلق شدم ونیو م

 ایریگ یم هیسوء تغذ!کم غذا بخور کیتو دختر  یچقدر سبک-

لبهام ...بودم دنیاون الشخور در حال چرخ یدستها ونیپس م..نمرده بودم پس

 .تونستم ناله کنم ینم یکه حت دیلرز یم یبه قدر

باورش ...اندازه نابود داشته باشه نیبه ا یمثل ستوده پسر یسخت بود زن باورش

زود باور  سخت و دردناک و سخت تر از اونها حماقت مِن ساده دل ِ..سخت بود

 ..نداشت گهید..نداشت یبود که افسوسش هم ثمر

کانتر  یآب انداخت و بدن لرزونم را رو ونیقرص را م...سمت آشپزخونه رفت به

 . را به سمتم دهنم فشار داد وانیداد و ل هیتک

 !ید یاونوقت خودت پا م ادیبزن حالت جا ب-

دست و پا زدم و سرم را به عقب  رهیگربه اس یپنجه ها ونیکه م یموش مثل

 .رهیاز لبم فاصله بگ وانیتا ل دمیکش

 یلعنت گهیبخور د-

 ینعره ، جمع کردم اما فقط خرناسه نامفهوم الیتمام قدرتم را به خ گهید کباری

 ! بود و بس

آسمون و کف ، نگهم  ونیم یوجودم را محصور کرد و طور کلشیتمام ه با

 .را تو حلقم فرو کنه وانیل اتیمحتو یشتریداشت که با تسلط ب

 ... ویکوفت نیا گهیبکش باال د...اه تف رو روحت-
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وحشتناک و  یتوانم رو به سقوط که ؛ صدا تیو قصه م رو به افول بود و نها...و

 !و ول شدن دست ارسالن  یزیکوبش و شکستن چ یناگهان

 ین جارکه از دل گرم ِ خو یآشپزخونه و همهمه ا یکیبه اعماق سرام سقوطم

 ! دیچیگوشم پ ونیشده از سرم، راه گرفت و م

 ! یگفتن زن نیحس ای نیحس ای یصدا

 نیآخر نم،یغضب آلود محبوب تر یها ادیخدا گفتن و فر ای ۀنعر تیدر نها و

 .خاطره هولناک اون شبم شد

******** 

بود  ییمعلق بودم و هنوز عضالت تنم منقبض ِ رها نیآسمون و زم ونیم هنوز

 .کرد داریهراسونم را ب ی، نگاه چرخون و چشمها ینیدلنش یکه نجواها

 ... ؟یخوب..زمیعز...زمیعز-

بود که در خاطراتم ، به عنوان  یزن هیشب بیزن نامرتب و آشفته، عج نیا

 ...رنگ ثبت شده بود و االن یخاکستر یکتاتورید

 اد؟یم ادتی..یهومن ۀتو خون-

 .نشست اخمهام گره خورد میشونیپ یکه باال یزیهجوم درد ت از

ش رو زد و  هیاورژانس اومد بخ...برداشته یشکاف جزئ کیسرت ..زمیعز-

 اد؟یم ادتی یزیچ..پانسمان کرد و رفت

 ...دیشد و بدنم لرز سیبه سرعت خ نگاهم
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خداروشکر به موقع ..همه کابوست تموم شد..جات امنه..زمینترس عز-

 ..خداروشکر..میدیرس

 .تخت نشست یمقابلم بلند شد و رو یصندل از

ترالن، اما باور کن که  یحضورم روقبول کن هایزود نیبه ا یتون یدونم نم یم-

که  میمثل هم نقدریا... یتو هم صاف...لهیپ لهیش یروراست و ب...نمیمن هم

 ی، به مصلحت نقش باز یکیبه دست آوردن دل اون  ینتونست برا چکدومیه

حاال هم ..هام یگرانهستم مادرم با تمام دغدغه هاو ن یمن هر چ...زمیعز...کنه

و نگرون همراه هومن  دیم بود که دلم تپ یمادر ۀزیبه حکم غر نجام،یاگه ا

دخترک مهربون  یبرا..عروسک معصوم هرمزخان یدلنگرون برا...تو یبرا...شدم

دور و  زیچند ساعت قبل را بر یحت..دور زیگذشته را بر...تو ترالن یبرا...خودم

 ...ریآروم بگ

:( داد زمزمه کرد یننو وار تکونم م کهیو در حال دیوجودم را به آغوش کش مادرانه

 زهیبذار ترست اشک بشه و بر..یبذار آروم ش..کن هیگر..کن دخترم هیگر

 ۀگوش میهمه شونو فرستاد...خدا رحم کرد...ستین ینگران یجا گهید یول..رونیب

هومن ..ها خبر دار شدند هیساهم...شد  یریدرگ..شد شلوغ...بد شد....بازداشتگاه

تموم ..اون خانوم ستوده بداقبال رفت اما  یآبرو..دیرس سیپل...لت و پارشون کرد

 ...)شد

را که مادرانه بوسه بر  یو عطر تن زن ختمیر یوقفه اشک م یو ب دمیلرز یم

 . دمیکش یکرد به مشام م ینجوا م تیمهر و امن ییو مادرانه الال زدیسرم م
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که آروم آروم تمام اتفاقات بعد از  میبود تیدونم چقدر تو اون وضع ینم

 زویو منگ و شکستن م جیوحشتناک در و باز کردنش توسط عماد گ دنیکوب

کرد و من گلوله گلوله اشک  فیبه منو تعر دنیو خرت و پرت سر راه ِ رس شهیش

 .ختمیر

 ...ش کنم نهیخوام معا یم..د؟یدیمامان اجازه م-

فرح  کهیهومن ، بدنم را تکون داد ، طور ِیو ناگهان یجد تینها یخسته ،ب یصدا

 )بچه رو یترسوند! یتولوپ یِاهن هی: (با اعتراض گفت

و  دیکنار کش یبخش نانیآغوشش جدام کرد و با لبخند اطم ونیآروم از م و

 .ستادیگوشه اتاق ا

 دیباش رونیمامان لطفا ب-

 راحتم نجایهم-

 کنم یخواهش م! مامان-

شد ،  یاز اتاق هومن خارج م کهیباال انداخت و به سمت در رفت و در حال ییابرو

 !) قبض روح شده و برگشته کباریطفل معصوم  نیا..ایناراحتش نکن:( آروم گفت

را داشتم که در  یحس گناهکار. بست و کنارم نشست انیرا پشت سر فرح ک در

کردم و  یکرده بودم و از نگاه سختش فرار م سر خم ستاده،یا یمقابل قاض

 .خواست یحضورش را م تیامن یتماشا ریدل س کیدلم  بیعج

شونه  یم را از رو یخیو تار زونیآو ۀقیفشار را دور بازوم بست و کالفه  دستگاه

 .دیم باال کش
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سکوت زجر آورش را بشکنه ،  نکهیبا دستگاه فشار تموم شد و بدون ا کارش

 .اولش برگردوند یبعد به جا یسرم را باال زد و لحظه ا یند روآروم لبه با

 کنه؟ یسرت درد م-

 هیانگار تو تمام ثان...دلتنگم شکست تینها یب یسد مقاومت چشمها باالخره

گذشته  یم سال هیهر ثان...پراسترس شب گذشته ، سالها منتظر هومن بودم یها

 .کرد یبود و ناخواسته دلم پناه آغوشش را طلب م

 .به صورتش افتاد نگاهم

 ...خرده هی-

 ...آرام بخش بود تیسُرم قبل-

 ...م گذاشت نهیس یرا رو یهمزمان گوش و

ارام بخش برات بزنم و راحت  هیتونم  یم یاگه بخوا..یهنوز هم تپش قلب دار-

 .یتر بخواب

 ساعت چنده؟-

 دوازده ظهر-

 .دیباال پر میابرو ریمتح

 ...سرمت خواب اور بود-

 خوام بخوابم ینم گهید-

 ی پشت ظاهر آرومش را حس م ِیروح طوفان..تکون داد و از کنارم بلند شد یسر

 .کنه انی، طغ یمینس نیدونستم منتظره تا با کوچکتر یم. کردم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يغفار.پ  –شعله شمع  نیآخر

wWw.98iA.Com ٩٠٧ 

ت را به خونه  هیفردا تمام اثاث..میکن یجمع م لتویوسا..خونه ت میریامشب م-

 .میکن یم منتقل م یپدر

خروش طوفان خاموشش زده شد و قبل از  دیاعتراض لب باز کردم اما کل یبرا

 .تمام وجودم را لرزوند ادشیاز دهنم خارج بشه با فر یحرف نکهیا

 یخراب شده رو م نیکنم و ا یاالن عقدت م نیهم ای..که من گفتم نیهم ای-

 فهمریش...میکن یشروع م مونویزندگ میریخرم و م یواحد بزرگتر م هیفروشم و 

 شد؟

منتظر بود ..منتظر بود...دوخت که آبستن اشک بود رمیمنتظر چشم به نگاه متح و

دومش را بر سرم هوار  ادیفر شهیکه از دهنم خارج م ییهجا نیتا با کوچکتر

 .کنه

 ...نیمن امنه الزم به ا ۀخون-

 .کنم یانگشتهام مخف ونیدومش باعث شد ناخوداگاه گوشهامو م ادیفر

 چرا؟  یدون یم...ستیجا امن ن چیه-

 .قسمت تخت پناه بردم  نیتر ییاراده به انتها یب کهیبرداشت طور زیسمتم خ به

 .انگشتش را مقابل صورتم تکون داد. تخت زانو تا کرد و به سمتم خم شد یرو

 یدختر میثابت کن سیدراومد تا به پل رمونیپ! یآدم ساده و زود باور هیچون تو -

خودش رفته به آغوش فساد، گول خورده  لیدر گذاشته و با م یکه کفشش رو ال

 !، نه متهم هیرفته و شاک شیسادگ یو از رو
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چون ..احمقم هیچون منم  ست؛یجا امن ن چیه:( اومد و ادامه داد نترییپا صداش

 ...)رفتم یخطرو حس کردم ول یبو

 .کرد یلحظه به لحظه افول م صداش

مِن ..خانوم بر بخوره و با حضورم معذبش کنم ۀرفتم تا مبادا به جبروت دختران-

 ...احمق رفتم

 یم نییکرده بود ، باال و پا ریکه روحش را تسخ یبار طوفان ریش ز نهیس قفسه

 .شد

 . .رفت نییو پا دیمقابلم عقب کش از

مردم و زنده شدم تا اون ...یدیند یبیو آس یُمردم و زنده شدم تا بفهمم سالم-

اما ُمردم !..و هنوز روحتو نُکشتن ییتو هنوز سر پا نمیاز جا بکنم و بب ویدر کوفت

،  یمردم چون بدتر از هر عذاب...ُمردم..کردم دایبدنتو رو سنگ آشپزخونه پ یوقت

تونست  یکه م ییها یتموم بدبخت یورامردم چون فکر کردم ما...نبودنت بود

 ..براش وجود نداره یطکنه، از دست دادنت آخِر خطه و نقطه سر خ رمونیدرگ

 ۀفاصل نیکتریو دوباره به سمتم قدم برداشت و مقابلم خم شد و از نزد یناگهان

 :دیممکن ، غر

 ؟یچطور حرفشو باور کرد ؟یاون هرزه نشد یتو چطور متوجه مست-

 .فرستادم نییخشک گلوم را پا آب

 مسته آخه؟ دمیفهم یم دیمن تو دل خواب از کجا با..من -

 ....میبود دهیرس رتریاگه ما د..اگه  یآخه لعنت-
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 . نشست نیزم یو عاجز و درمونده رو دیکه فرو بپاشه عقب کش یکوه مثل

 هیبه ثان قیداد و با چند نفس عم هیتک واریرا عقب کشوند و سرش را به د خودش

 .سرزنشم فرصت عبور داد یها

 ...کنم ینم ییاما عشقتو گدا...رم  یم نیترالن من بدون تو از ب-

 .را به سمت من چرخوند گردنش

 ...دزدم یعشقتو ازت م-

 .نمناکم گرد شد نگاه

گردم و  یرو بگردم ، م ایدن یشده تمام کشورها...رمیگ یم رمتیشده به زور بگ-

و تو رو صاحب سالم  رمیگ ی، م رمیرا به خدمت بگ کیژنت یتموم پروفسورها

 ...کنم  یبچه عالم م نیتر

از  ایبود  دهیبود که به سرم کش یاز ترس هوار هوار دمینفهم...دیاشکم چک قطره

بود که آروم و مطمئن  یجمله ا نیتر نیریاما ش نیمنطق تر یصداقت و لطافت ب

 .کنار گوشم نجوا کرده بود

 را از من گرفت و چشمهاشو بست و آروم زمزمه کرد نگاهش

 یدهاینبا دیتمام با...خرم یم کجایو ناز و عشوه ت را نقِد نقد و  هایتموم لج باز-

اما بودنم رو به نفست ...کشم یکنم و به دوش م یم سهیک کیو  کدلیروحت رو 

 یاسمت ، روحت و جسمت رو مال خودم م... زنم ، به سرنوشتت یگره م

در نظرت لکه  نقدریا یعنی...ستیمهم ن..میخودخواه یبذار به پا یخوا یم...کنم

به ! ...کنه نه مخدوش تر ید گل آلودم را نه پاک م، وجو یلکه اضاف هیلکه ام که 
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نکن و  یکم لطف یروش بذار ول یخوا یم یبذار، هر اسم یخوا یم یهر چ یپا

 یباز...و آروم ینکن و بگو کنارم قرار دار یانصاف یب ،یبگو که عشقم رو باور دار

 ...، بگو ترالن یکرنگیتفاوت صدات ، با دلت  یب رنگنکن و بگو پشت 

شد و  ی، اشک م ومدیبود که تا پشت نگاهم م یچشم انتظار حرف..شد ساکت

 .کرد یو فرار م دیلغز یم

 !مصمم و مطمئن د؛یدوباره به سمتم چرخ نگاهش

 ۀنقط نیهنوز گوشه تخت پهنش، امن تر. شد و آروم کنارم نشست بلند

 .ام بود یاحساس

تو ...اومد یکوفت شیآزماکه جواب اون  ،یتو هنوز به من جواب مثبت نداده بود-

که اون  یو هنوز به خواستن من مصمم نبود یبود یمراسم طلوع ریهنوز درگ

من فقط حرفمو پس ..که من َپِست نزدم ینیب یم یمنصف باش..اتفاق افتاد

انتخاب  ویکی یمن و طلوع نیاصال ب ایاز جوابت مطمئن باشم  نکهیگرفتم بدون ا

 ...یکرده باش

 .کرد یرا ترک نم سمیصورت خ یلحظه ا نگاهش. گرفت  ینفس

 هیتونم غلط اضافه م رو توج یهم نم ینجوریاگه ا:( کم جون تر ادامه داد نباریا

 یمن خوشبخت...من تورو پس نزدم:...نگاه کن هیبه قض گهیجور د هی ایکنم ب

بگذار به حساب جهالتم .پس زدم امویمن دن..م رو پس زدم  ینیمحض و تضم

 ..)اما به حساب دلم نذار. میبگذار به حساب نابلد
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 ینم یحت مونییکه تو تمام مدت آشنا یبه سمتم کج شد و با حالت گردنش

 نیفوق العاده معصوم و دلنش یبا لحن دنش،یتونستم تصور کنم چه برسه به د

صداقت به تو و  تیدر نها شهیو باور کن که هم نیمن و بب...نیمن و بب:(اضافه کرد

 )ورزم یم عشق م یزندگ

 یتندتر تمیقلب تپنده و ناارومم ، ر کهیبه سمتم خم شد طور شتریب سرش

قرارم را احاطه کرده بودند، به حرکت افتادند و  یکه قلب ب یبرداشت و عضالت

 .عاشقونه به جزر و مد افتاد یۀقاف یترانه ب نهمهیبار ا ریم ز نهیقفسه س

داشت به کنار، اما منکر  یلیو هر دل هیغلط و ناخواسته م، هر توج یرفتارها-

 ؟یتون یم ،یبش یتون یصداقت احساسم نسبت به خودت نم

 . دیگفت و ناغافل دستم را گرفت و پشت دستم را بوس نرایا

 همراهم باش -

 .شد بلند

،پشت  یمتیق قهیعت کیبوسه ش را مثل  یدستم را جمع کردم و جا اریاخت یب

 .کردم یکمرم مخف

 یاز شدت گرما و حرارت ، پوست صورتم و حت. زد  یم ونیدر م یکی نفسم

 .سوخت یسرم م یمو شهیبه ر شهیر

 ینیزبینفسش را رها کرد و با ت...نگاهش نشست ونیدوباره م طنتیش یها رگه

 )جواب مثبتت بذارم؟ یسرخ و بنفش شدنت رو به پا نیا:( گفت

 .خورد یبود و تکون نم دهیهم چسب یداغ رو کیپالست هیمثل دو ال لبم
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تخت  یو از رو دیکش رونیدستم را از پشت کمرم ب...مقابلم خم شد گهید کباری

 .آورد نییپا

 .بود زیوجود مسخ شده ام مقابل عظمت احساس اون ناچ..ستادمیا مقابلش

 شویآزما یامحضر ، برگه ه میریامروز م:( را باال نگه داشت و زمزمه کرد صورتم

بار بله  نیو سوم ینیشیتو کنارم م...میکن یو فردا بعدازظهر عقد م میریگ یم

کنم به  یو تا آخر عمر، هر بار که نگاهت م نمیش یمن کنارت م... یگ یم

 ...)گم یانتخابم بله م

صادر کرد و لبم  شیکدوم روح و کدوم جسم و کدوم عقل اجازه گشا دمینفهم

 .حرف ممکن باز شد نیلبته به جا ترو ا نیبه خنده دار تر

 !ها ومدهیمن هنوز شناسنامه م ن-

 ...ساده و مردونه...دیخند

 اون با من-

:( خالص و مثبت نداشت گفتم جانیجز ه یکه منشاء یلکنت با

 ..)امیکه م...نگفتم...تازه..تا

اگه :( و ادامه داد دیدرنورد دارشیتابم را با نگاه خاص و خر یرسوا و ب نگاه

 یخوا یو اگه نم یکن یصداقت چشماتو مخف نیا یتون یم ،اگهیواقعا مخالف

االن به فکر نقشه فرار باش چون به طور حتم تو و  نی، از هم یفردا کنارم باش

 ایبدزدمت  یخوا یم...زنم یم وندیدزدم و به سرنوشت خودم پ یعشقت رو م

 ...)خودت 
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پرواز داشتم و چه دخترونه دلم همراه و  لیفکر م یو ب پروا یها چه ب هیثان نیا

 ...خواست یچه زنونه دلم همسر و چه مادرونه دلم قرار و تعلق م

تفاوت  یو ب ارمیو صداقت حرفهاش دووم ب ینیریدر برابر ش نتونستم

اشک ...هق زدم. دمیآغوشش خز ونیبه حرف دلم گوش کردم و م کباری..باشم

 ...ختمیر

 ترالن؟ هیاز خوشحال نایا-

 .کنج دلم نشست یبا نمکش سبکم نکرد اما لبخند لحن

 :دمینال. سرم را بلند کنم نکهیا بدون

دلم  ییخاطر که از تنها نیپناهم ، نه به ا یب نکهیاما نه به خاطر ا امیخودم م-

رفتم و برگشتم و  یخاطر که چند ساعت قبل تا مرز نابود نیغرق غمه ، نه به ا

 ینیرقم زم چیکه با ه یهست یچون تو تنها کس امیخودم م.. امینه، م...دمیترس

تونم بودنم  یجور نم چیه...کنم همحاسب میتونم نقش و ارزشت رو تو زندگ ینم

 ...رو بدون بودنت تصور کنم

گوشم  ریکه ز یگفته شد و دخترونه شرم کردم و از قلب میمگو نیتر ناگفته

 .گرفته بود ، فاصله گرفتم دنیتپ

 ..نگاه مشتاق و طالبش  دم،یدلش را د یتاب یب

 ..دیدلم را د یتاب یمعذبم را خوند و ب نگاه

آروم مرور ...لب خشکش را تر کرد. کرد یتعلل..قرار شد، به سمت در رفت  یب

 ...)پس، قرار ما فردا:(کرد
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 انیپا

 نودوچهار ریت ستمیب
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