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 تو برای تو،بی شروعی: اول فصل

 «قبل سال28»
 کالس در. بود کوشسخت ولی لجباز،. بود پزشکی دانشجوی و گذاشته جوانی سن به پا تازه بود؛ سالشهجده
 که بازیگوشی پسران و دختران. دادمی نم غلیظ بوی هرطرفش که کالسی بود؛ نشسته فرسوده میزی پشت

 .کردمی کر را فلک گوش بلندشان هایخنده صدای و بودند گووگفت حال در گروهی با طرفی در هرکدام
 چوبی میز مختلف، خطوطی با هرازگاهی و بود قلمش با کردنبازی حال در گروهی هیچ بدون که بود فریدا فقط و
 هرلحظه در بتواند که دوستی. شد دوست یک داشتن خواستار دل در. کردمی سیاه حوصلگیبی سر از و هدفبی را
 هم بخندد و باشد خوش او با چندلحظه بتواند که را دوستی نه، حتی یا بیاید پایشپابه همدمی مانند اشزندگی از

 .دانستمی کافی
 دیدن با. بود دامنش زیر یشدهنهان پای پی حواسش دخترک اما دوخت؛ چشم بود نشسته کنارش در که دختری به

 راستش پای دلیل همین به بود؛ شده اطفال فلج دچار کودکی در. برخاست نهادش از آه دخترک، تمسخرآمیز لبخند
 رو از شاید تا کرد نگاه دختر به اخم با. کند تن به زیبا ولی بلند، دامنی کردمی مجبورش و بود چپش پای از الغرتر

 !باطل خیال زهی ولی برد؛
 .برخاستند او یعالوهبه جا از همه جذاب، ولی بلندقد مردی آمدن با

 و آورد بیرون کیفش از را زردرنگی برگه و نشست -بود چوبی صندلی یک که- جایش در استادشده مرد. بود استاد
 . کرد هااسم خواندن به شروع. نهاد پایش روی

  
 کالو؟ فریدا -
 :گفت نفساعتمادبه با ولی انداخت؛ پایین خیره نگاه همهآن زیر را سرش برخاست، جا از
 بله؟ -

 .پرداخت لیست ادامه خواندن به استاد. بنشین یعنی کرد؛ اشاره پایین به دستش با استاد
 :گفت دختر به خطاب و کشید نفسی داشت، نام کاتیا گویا که اشکناری دخترک نگاه از خسته فریدا

 هست؟ من صورت روی خاصی چیز -
 :گفت گستاخی با و کرد گرد تعجب با چشمی بود، خورده جا فریدا صراحت از که دخترک
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 باشه؟ خاص تونهمی چی تو مثل زشتی آدم یه صورت تو -
 سرچشمه عادت همین از هم سرش انداختنپایین. بود کرده عادت نشد؛ ناراحت دخترک انگیزنفرت صداقت از

 .گرفتمی
. کشاندمی صفر به را نفسشاعتمادبه کاتیا زیبای اما گستاخ، چشمان. نداشت را سرش باالآوردن جرئت جلسه آخر تا

 .شدمی شماتتش باعث که بود زیادی وقاحت دارای دختر این صداقت
 روحش بود، آنجا جسمش فقط فریدا اما داد؛می سوزنی طب درباره توضیحاتی وقفهبی طورهمین استادشده مرد
. نداشت انتظار امروز حداقل. بود کرده منگش و بود تلخ زیادی که امروز تحقیر ـست*مـ دیگر، هایعالم ـست*مـ

 از حالش. کند گوشزد تحقیر با را او صورت چرکینی کامل، وقاحت با شخصی که نداشت انتظار سرادانش در و امروز
 و اندنبرده بویی انسانیت از که هاییانسان. خوردمی هم به بود، ظاهر روی از فقط قضاوتشان که هاانسان گونهاین

 .بود ـناه گـ فریدا نظر از هم باطن زشتی پس بود، ـناه گـ هانآ نظر از ظاهر زشتی اگر. کنندمی بودنانسان ادعای
 چه خب و. بود سخت هم بیجا عادت این به کردنعادت. نداشت سر انداختنپایین جز کاری که که بود چه چاره
 !است مرض موجب عادت ترک که کند

 !چه؟ االن اما و بود طلبیده خدایش از را دوست یک که نبود پیش چندلحظه همین انگار
 «.نیست تحقیرشدن خواستار و کندمی تحقیر! انسان این ستعجیبی موجود چه»: کرد فکر خود با

*** 
 این در مردم. بود شده خارج سرادانش از باعجله تمسخرآمیز نگاه همه آن زیر و بود شده تمام اشساعتهیک کالس

 .کردندمی وآمدرفت باعجله کوچک نسبتاً شهر
 و نکشید طول زیاد انتظارش. شد خیره کویوآکان شهر آمدورفت حال در مردم به و بود ایستاده اتوبوس ایستگاه کنار

 .شد پدیدار خیابان ته از ورورفتهرنگ قرمزِ اتوبوس
 از قسمتی روی دست با. شد خیره کویوآکان مردم به و نشست خوردهترک یپنجره کنار اتوبوس، آخر صندلی روی

 «!کن قبول»: نوشت بود نشسته زیادی خاک که شیشه
 هنوز. شد شروع مکزیک انقالب که افتاد اشسالگیسه یاد را؟ بودنشنحس و زشتی کرد؟می قبول باید را چیز چه

 مغزش در هنوز شکمش در فرورفته یشیشه درد از پدرش هاینعره. بود گوشش در مردم هایالتماس و دادوفریادها
 .کند قبول که بود بهتر شاید آری،. شدمی اکو

 هم باز ولی بود؛ آموخته را نقاشی پدرش از. رومانیایی اصلیت با یهودی عکاس یک بود؛ هنرمند یک پدرش
 خوبی هاینقاشی داشت، خالی وقت که اوقاتبعضی فقط و نداشت نقاشی به را داشت پزشکی به که ایعالقه

 .کشیدمی
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 شکمش ناحیه در عمیق دردی برگرداند، را سرش تا و آمد خود به حاضر، افراد هایعربده و اتوبوس شدید تکان با
 احاطه گلگون خونی را اطرافش و فرورفته شکمش داخل که دوخت آهنی میله به وحشت با را نگاهش. کرد حس
 :نالید خود با. شد پهن اتوبوس وغبارپرگرد زمین روی پوسیده، و چرمی صندلی روی از. بود کرد

 !میگن این به نحسی آخر فریدا -
 .بست را سیاهش هایچشم و

*** 
 چرا اینکه. کردمی حس دهانش در را بدی طعم. کرد نگاه اطرافش به گنگی با و کرد باز آرامیبه را هایشچشم

 دست رو را سرش و بود بـرده خوابش فریدا کنار( مادرش) ماتیلده. داشت قرار ابهام از ایهاله در برایش اینجاست،
 خود با لب زیر. شد تلخ پوزخندی باعث که گرفت قرار هم کنار ذهنش در پازلی مانند چیزهمه ناگه. بود نهاده فریدا
 :نالید

 .کنهمی نحس منِ هالک رو خودش همیشه بدبختم این -
 دلش در که دردی و همانا بلندشدنش ولی دهد؛ تکیه پشتش دیوار به را ـمرش*کـ و شود بلند جایش از خواست
 .شد آرام جیغی وحشتناک، درد این ینتیجه همانا؛ پیچید،

 : گفت نگرانی با و کرد نگاه فریدا به هراسان. پرید خواب از ماتیلده جیغ، همان با
  
 داری؟ درد فریدا؟ خوبه حالت -

 یک توانستنمی اشکی هایچشم این دلیل. شد خیره مادرش یشدهپراشک چشمان به و داد تکان درد با سری
 از گریه فرط از چشمانش و تکیده گونهاین مادرش یقیافه که افتاده تریمهم اتفاق داشت یقین. باشد ساده تصادف

 .بود شده گلگون خون
 زندگی بودی تلخ هم تو»

 اطفالی فلج هایقطره مثل درست تلخ
 دادندمی خوردم به کودکی در که

 «.کرد فلـج را دلم تـو، تلخی باراین اینکه از غافل
 تریبزرگ مشکل اینکه از هراسیدمی هم طرفی از و آمده سرش بالیی چه دفعهاین بداند بود کنجکاو طرفیک از

 .باشد شده حیاتش گیرگریبان
 :گفت بغض با و کرد مادرش به رو
 اومده؟ سرم بالیی چه یعنی... من... مادر -
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 تحمل چقدر او مگر. آمده سیاهشبخت دخترک سر بالیی چه بگوید شدنمی رویش. انداخت پایین را سرش ماتیلده
 اشخردشده هایتکه شد،می خرد نبود؛ که نامیرا نبود، که فناناپذیر داشت؟ را اشزندگی در درپیپی هایضربه
 .روحش غذای هایشغصهوغم و شدمی روحش عذاب

 «.کنممی فکر مرگ نام به باشکوهی رفتار به دارم روزها این»
 دست با فشرد، را شکمش روی دستانش از یکی با. شد خیزنیم بدنش، درد درنظرگرفتن بدون دفعهاین فریدا

 :گفت و گرفت را ماتیلده دستان دیگرش
 .افتاده اتفاقی چه مادر بگو -

 نگرانی و سوز با و کرد نگاه فریدا شب رنگ چشمان به اشفندقی چشمان با آورد؛ باال را سرش هقهق با ماتیلده
 :گفت ایمادرانه

 ...اینکه و... و بود دررفته چپتم پای داشت، سطحی هایزخم بدنت ناحیه چند -
 بلکه نه، که پرکندهان جوابی انتظار باید یعنی ماتیلده، حالت این! باشد داشته شادکننده و خوب جوابی انتظار نباید
 .کندمی اشک از پر را چشمان که بکشی را جوابی انتظار باید

 .است درد در دلم»
 .است درد در تنگ هایقفس حجم یاندازه دلم

 .است لبریز کوچه از سکوت
 .ستبارانی و خیس صدایم

 چرا؟ دانمنمی
 «...!ستطوالنی پاییز من دل در
 

*** 
 جدید زندگانی برای مرگی: دوم فصل

 :گفت داشت، مهارش در سعی که بغضی با و فشرد ترمحکم را ماتیلده دستان
 !کنممی خواهش بگو چی؟... مادر -

 :گفت آشکار غمی با و کشید نفسی گلویش سنگین بغض بلعیدن برای ماتیلده
 .میگی مادر من به تو که جوراین نمیگه مادر تو به کسی وقتهیچ... مادر نمیشه -

 گرفته او از هم را ویژگی این خدایش. نداشت هم را مادرشدن لیاقت یعنی قبل، هایاتفاق از بعد. شد شوکه فریدا
 .بود
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 اشقبلی زندگی در گناهی چه بگوید او به که خواستمی را کسی. بود شده خسته. بکوبد دیوار به سر خواستمی
 . شودمی مجازات گونهاین اشزندگی این در که شده مرتکب

 :گفت خود با لب زیر
 .بوده این خاطربه شکمم درد پس -

 .همانا هایشگریه شیون و همانا شنیدنش و شنید ولی نشنود؛ ماتیلده تا بود گفته آرام
 :گفت نزار حال همان با ماتیلده

 .نشی اذیت دیگه تا کنن خارج شکمت از شدن مجبور. بود دیده آسیب بد خیلی ت*م*ح*ر متأسفانه -
 تا بود خواسته طوراین خودش هم شاید بود؛ آورده کم الهی امتحانات جلوی باراولین برای. بدهد نداشت جوابی
 .شود تسلیم
 بغض با حال همان در. برد رنگایقهوه پتوی زیر را سرش و برگرداند روی شدهـمرخم*کـ یماتیلده از فریدا

 :گفت ماتیلده به خطاب
 .مادر بذار تنهام -

 :گفت و پرید او سخن وسط فریدا کرد، باز اعتراض به لب تا ولی بگوید؛ چیزی خواست ماتیلده
 !خواهش -

 را خدا. داشت گله از همه از داشت؛ گله هم او شود؟ چه که کردمی اعتراض. کند اعتراض نخواست دگر ماتیلده
 .شد خارج خفقان هوای با اتاق آن از و کرد مرتب را بلندش دامن و شد بلند! فریدا؟ چرا او، چرا. کردنمی درک
 بلند. کرد نگاه درمانگاه یپوسیده سقف به اشکی چشمان با و آورد بیرون پتو زیر از را سرش در، شدنبسته با فریدا

 :گفت خود با
 .گردنمی سوژه دنبال آزاردادن و تمسخر برای دانشگاه هایبچه -
 «!تعطیل دانشگاه دیگه. کن عوض نکبتو، زندگی این فریدا کن عوض»: داد ادامه را تلخش سخن دل در و

 .دادندمی آزار را او هاکنایه و تمسخر با گونهاین که بود مهم مردم برای االن مگر شود؟ چه که برود
 :داد ادامه و زد لبخندی

 !بگیرم افسردگی من که وقتی حال به وای کشه؛می زجر داره هم طورهمین مادر. باشم خوشحال باید -
 دم آنکهبی کند؛ ظاهرسازی باید همیشه مثل. بس و ظاهر فقط است، ظاهر روی از لبخندها این دانستمی خودش

 .دهد بروز کشدمی که را عذابی و شود خسته بزند،
 خندی؟می کم انقدر چرا -»
 «ست؟گریه خنده آخر میگن شنیدی. ترسممی بعدش هایگریه از چون -



 

 

7 

 

  کوتاه فریدا نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 فرزین.ز

 :گفت گرفته صدایی با. برگرداند آن سمتبه را رویش و آمد خود به در، درآمدن صدا به با
 بله؟ -

 روی آخر در و گرداند اتاق سرتاسر را غمگینش نگاه و کرد باز را اتاق در فریدا صدای شنیدن با( پدرش) گیلرمو
 آمده،پیش وضعیت از غمگین اشمردانه هایشانه وضعیت، این در عزیزش فرزند فریدا، دیدن با. کرد ثابت فریدا
 و بلند صدای با خواستمی بود؟ مهم دیگری چیز مگر دخترکش کشیدنعذاب از بعد. خورد تکان کردنگریه برای
 .بود شده مانع اشمردانه غرور چه؟ غرورش ولی بزند؛ زار ترسیهیچ بدون

 «.امشده باران نه، که شاعر و امآمده خسته و خیس. امگذاشته جا مه در ایستگاهی کنار را چترم»
 :گفت جویانهدل لحنی با هراسان پدرش، هایشانه دیدن با فریدا

 .خوبه حالم من! کنممی خواهش پدر -
 :گفت سوز با و گرفت شدت اشگریه گیلرمو

 نکن ولی کنی؛می رو کار این ما نکردنناراحت برای فهمممی من. دادم پرورش من رو تو فریدا! نیستی خوب -
 .رو احساساتت بده بروز دخترم،

 بگوید؟ کششزحمت پدر و مادر یخمیده هایشانه جواب در داشت چه فریدا بگوید؟ داشت چه
 شده مرتکب گناهی چه مگر. کردمی مجازات را او گونهاین که خواستمی چه او از خدایش. ترسیدمی اشآینده از

 .خواستمی جواب بود؟ گرفته را او دامن گونهاین اشنحسی که بود
 نداشت حرفی و شکستمی را او پدرش و مادر ناآرام هایچهره پربغض، صدای. کردندمی اشکالفه ماتیلده و گیلر
 او الیق که چیزی تنها خداوند. خواستمی را ماتیلده پربغض چشمان نه و را پدرش یخمیده هایشانه نه او. بزند

 او. کردمی نابود فریدا هایچشم جلوی در را هاآن گونهاین داشت حاال و بود گرم و خوب ایخانواده بود، دانسته
 . کردمی تند پا اشزندگی تغییر برای و جنباندمی دست باید. خودش نابودی یعنی ها،آن نابودی که داشت حتم

  
*** 
 .بود پیچیده کویوآکان شهر کل در بودنششوم که روزی آن از بود گذشته بود؛ گذشته هاهفته

 .بود زجر مادرشدن شیرین حس از شدهمحروم فریدای برای دردش و
 در و بستمی را گلویشان راه بغض کردند،می خود دختر سیاه و معصوم چشمان به نگاهی وقتی گیلرمو و ماتیلده
 فریدا حق این نه،. دانستندنمی دخترشان حق را این. گریستندمی دردها تمام از خشمگین ابری همچون خود خلوت

 .نبود
 «.است تردردناک هایشانگریه دیدن از کشند،می رنج که کسانی لبخند دیدن»
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. کردمی شکار را نفسش گیرنفس دردی آنی، هایحرکت در فقط و بود شده بهتر اشـینه*سـ قفسه و ـمر*کـ درد
 شد؛می آزارش باعث بیشتر همه از این. لنگیدمی قبل از بدتر هم پایش و بود پیش روزهای از بهتر شکمش درد

 .بود دید در بسیار چون
 را سرش کالفگی با. بود رفته سر اشحوصله. کرد زنچشمک هایستاره به نگاهی و ایستاد سبزرنگ یپنجره کنار

 و درآورد وارونه حالت از را بوم. ماند ثابت رنگ از نشدهرنگ هاینقاشی بوم روی و چرخاند کاهگلی اتاق دورتادور
 روی از خود با. انداخت نگاهی اتاق یگوشه در پدرش یشدهانباشته هایرنگ به. داد تکیه کاهگلی اتاق دیوار به

 :کرد زمزمه عادت
 .ستاشاره یه این شاید -
 تولد در را قلم این پدرش. گرفت دست در بود، سمور دم جنس از که را موییقلم حرف، این گفتن با و

 کارهایش گیلر هاوقتبعضی کشید،می نقاشی هرازگاهی فقط خودش چون اما بود؛ داده هدیه او به اشسالگیدوازده
 .انداختمی راه قلم آن با را
 .شد مشغول اشدرمانده احساسات کشیدن به
 کنی؟نمی استفاده رفتن برای پاهات از چرا -»
 .میشه استفاده باختم که هاییجنگ در زانوزدن برای فقط پاهام چون -
 .کن استفاده هاتبال از خب -
 «!شده کشیده زنجیر به نامیم،می انسان که کسانی دست به هایمبال که بدانی کاش -

 احساس با اگر نقاشی که بود داده یاد او به گیلر. کردمی رنگ اش،دارشدهخدشه احساسات مانند دلیل،بی را بوم
 .است نقاشی بوم کردنکثیف اصل در نشود، مخلوط
 :گفت استرس با اما آهسته و کرد صدا را گیلر هراسان وضعیت، آن در فریدا دیدن با ماتیلده

 ! بیا گیلر! گیلر -
  

 :کرد نجوا تعجب با و آرامیبه او مانند جوانش، نسبتاً همسر پریشان حال دیدن با گیلر
 !شده؟ چی ماتیلده میگی؟ چی -
 دستش دادنتکان با همراه را غرغرهایش راه بین در. افتاد راه به ماتیلده دنبال به و شد خیزنیم حرف، این گفتن با و

. خواستنمی را این او. برخاست نهادش از آه حال، آن در فریدا دیدن و اتاق در به رسیدن با اما گذاشت؛ نمایش به
 اشزجردیده دخترک بگذارد که بود شده تحقیر کم خودش مگر. کند جمع را اشنقاشی لوازم بود رفته یادش چرا
 شود؟ تحقیر هم
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 میشه دل؛ سر مونهمی. خورد میشه نه گفت میشه نه رو حرفا بعضی اما خورد؛ باید گفت، نمیشه رو حرفا بعضی»
 «.مرگته چه دونینمی که وقتی همون میشه... سکوت میشه بغض، میشه درد،
 خوشایند او برای نه، هم شاید یا... خوشایند برایش او نقاشی کشیدن که بفهماند فریدا به چگونه حاال دانستنمی
 .نبود خوشایند کشور و شهر این یدیدهکم مردم برای بود؛
 احساسات که بگذارد توانستمی حاال. بود نشنیده حرف جاهلیت دست به رفتهخواببه مردم این از کم

 شود؟ ورشعله دیگر بار هاحرف این با فریدا یخاکسترشده
 «!گذردمی گذردمی با که عمر این از وای/گذرد بگویم باز سرم، به آید هرچه»

 فقط شود؛ آرام خواستمی بود؟ نبود، ـناه گـ که احساسات کشیدن. کردمی پخش بوم روی زیبایی با را هارنگ
 در پشت گیلر و ماتیلده رسید،می آرامش به بوم روی نقاشی کردنپخش با او که هنگامی دانستمی کجا از. همین
 .اندایستاده ناآرام
 با. بود تمسخر خاطربه فقط بود، او پیش هرکس. نشد ولی! هاسال و هاسال کند؛ درددل کسی با خواستمی هاسال
 صورت آن پشت شدهپنهان احساسات دادننشان برای را چیزی نه،... کسی حاال. شدنمی رویش هم مادرش و پدر
 .بود کرده پیدا تفاوتبی
 «.کنممی سکوت. است بیشتر زدنتودهنی از دردش سکوت گاهی که دارم باور»
 .بود آمده خوشش داشت که استعدادی از باراولین برای. بودند زیبا. کرد نگاه بوم روی شدهپخش هایرنگ به

 را کفش تا سقف از گیاه،وگل جایبه که بود سرادانش ساختمان تصویر. کرد نگاه نقاشی بوم به دیگه باریک
 .بود پوشانده الیوگل

 زیبا توانی،می تا پس. ایشده دعوت اما باشی؛ نداشته شدندعوت آرزوی که است جشنی همان زندگی شاید»
 «!ـص*برقـ

 داخل به را هاآن دید، زمین روی زدهچمباتمه را گیلر و ایستاده را ماتیلده وقتی کرد؛ متمایل چپ سمتبه را سرش
 .کرد دعوت اتاق

 «.دارد فرق شدن، اول روز مثل و شدنخوب اما شوند؛می خوب هازخم»
 :گفت و کرد گیلر به رو
 .پدر تونممی من -

 .کند بازی شیر دم با تا کند ولش که خواستمی او از اشجگرگوشه. کرد سکوت
 .بینیمی ضربه -
 .خودم کردنکشف و کردنزندگی برای میشه آفرینانگیزه کنه،می ترقوی منو فقط هاضربه این -
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 !تونینمی مقدسات به قسم -
 نگاه بهم تمسخر با همه که وقتی. شدم بزرگ من شدین، زخمی شما پیش چندسال که وقتی. شدم بزرگ من -

 ...که وقتی گفت، من به رو مادرنشدنم مادرم، وقتی. شدم بزرگ کردن،می
 این در نفسشبهاعتماد. بگوید را پرمفهومش ولی ای،چندکلمه جمله یادامه نتوانست بست؛ را گلویش راه بغض

 در امیدی که داشت شک حتی. دادمی دست از را چیزهمه داشت یواشیواش. بود شده کشیده صفر به چندوقت
 .باشد مانده دلش ته در وجودش،

 یشانه بر سر. کشید ـوش*آغـ در را دخترکش و کرد پا دستش با را اشگونه روی شدهریخته هایاشک گیلر
 .ریخت اشک برایش مردانه و نهاد دخترش
 در عمرش آخر تا آورد،می هم باال اگر فایده؟ چه اما. بیاورد باال بارهیک را هاغصه یهمه و بزند عق داشت دوست

 این یدرمانده پدر گرم و امن ـوش*آغـ در داد ترجیح پس. زد می پاودست باید است، ساخته خود که کـثافتی
 .بریزد اشک دخترکش، مشکالت آوارهای زیر روزهایش

 «!باش مرد ـوشت*آغـ با احساست، با نگاهت، با جسمت، با فقط نه باش؛ مرد»
 .شد خیره فریدا به مادرانه و گیلر به همسرانه. بگوید نداشت چیزی کرد؛می نگاه فقط ماتیلده
*** 
 .فریدا روزهای این حال مثل بود؛ آرام مکزیک. بود گذشته سالیک
 قرمزرنگش هایصندل ـغلش،*بــ زیر آن گذاشتن با. کرد انتخاب بود، زیباتر خودش نظر از را آن هایشپرتره بین

 .شد خارج خانه از گذشته، سال وحشتناک و دردناک حادثه خاطربه لنگانلنگان و کرد پا به دامنش باالدادن با را
 

 قبل هایدوره در. بود شده آشنا او با قبل از. برود دیواری هاینقاش بهترین از یکی دیدن به خواستمی امروز
 .بود نیاورده دست به را او با آشنایی فرصت ولی بود؛ شنیده زیاد را اسمش اشزندگی

 با البته بود؛ ریخته اتوبوس بر سوارشدن از ترسش دیگر. بود شده خیره شد،می ترنزدیک و نزدیک که اتوبوسی به
 .پدرش کمک

: گویممی فریاد با که امراننده من و شوندمی سوار سرهمپشت وقفهبی هاغم شده؛ شهر هایاتوبوس همانند دلم»
 «!نیست جا نشوید، سوار

. کرد مردم وآمدرفت دیدن سرگرم را خود. نشست پنجره نزدیک آخر ردیف در و شد اتوبوس سوار قبل مثل هم باز
 .کوچک دیدش از ایمورچه همچون و شدندمی دور فریدا چشم از زود اتوبوس سرعت خاطربه همه
 .کرد زمزمه را دیواری معروف نقاش ریورا، گودیه اسم لب زیر و کرد نگاهی هنر آموزشگاه به رسید، مقصد به وقتی
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 هایشتالش یهمه و نکند قبول هم او ترسیدمی. فشرد دست در ترمحکم را اشپرتره. شد آموزشگاه وارد آرامآرام
 .برود بین از
 را او داد،می نشان را هایشنقاشی هرکسی به. کردنمی تحسین را او دیگری کس پدرش جزبه سال،یک این در

 .دادمی قرار خود تمسخر سوژه
 قانون، مثل را تو»

 .کندنمی رعایت کسی
 دلم؟ غمگینی چرا
 «!اندسرشته شکستن برای را تو

 با و بود یافته دست گودیه آدرس به آشنایش، هایدوست از تن چند کمک با. نبود برداردست هم باز گیلر ولی
. قلبخوش ولی مرموز، مردی. دادمی آموزش گودیه که جایی یعنی بود؛ فرستاده اینجا به را او فریدا، کردنراضی
 . بود برخوردار داشتنیدوست و زیبا باطنی از داشت، ظاهری زشتی قدرهمان که مردی

  
*** 
 متغیر: سوم فصل

 .داشت دست به کتابی و بود نشسته صندلی یک روی تنها که رفت دختری طرفبه
 :گفت ناآرام و کرد تر زبانش با را لبانش

 کنم؟ پیداش تونممی کجا. داشتم کار ریورا آقای با من ببخشید،. سالم -
 :گفت مهربانی با و آورد باال را سرش خوانکتاب دخترک

 .دره بدون اتاق یه راهرو آخر اتاقش؛ تو -
 داد کوتاه «ممنون» یک با فقط را دخترک جواب و انداخت پایین را سرش بود، کشیده خجالت دخترک از که فریدا

 .شد نزدیک آموزشگاه ورودی در به لنگانلنگان و
 خدا به»

 !گیردنمی آلزایمر دل
 «!هاآدم بفهمید

 اطراف به کنجکاوی با و شد اتاق وارد آرامیبه. شد مواجه آموزشگاه در بدون اتاق تنها با رسید، راهرو آخر به وقتی
 .بود کنندهخیره واقعاً دیوار روی هاینقاشی. کرد نگاه
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 کردنپیدا برای اتاق دورتادور به و برداشت دیوار روی شدهکشیده هاینقاشی روی از را نگاهش میلیبی با فریدا
 :گفت نگرانی با و آرامیبه. کرد نگاه گودیه

 ...ریو آقای نیست؟ کسی -
 نگاه بود شده پنهان نقاشی بوم هاده پشت که دیوار روی نقاشی به تعجب و بهت با و گذاشت تمامنیمه را اشجمله
 اینقاشی. نداشت را چیزی چنین انتظار ولی بود؛ شنیده را گودیه زیبای هاینقاشی آوازه دفعه چندین حالتابه. کرد
. بود کرده تکیه بزرگ ایصخره به و کرده تن به سفید لباسی و است جهان تاریخ در مهمی فرد داشت یقین که

 .بود دیده االن به تا که بود چیزی ترینزیبا. بود سختی کار واقعاً نقاشی درون هایسایه
 .دادمی او به خوبی حس. بست را هایشچشم و کشید نقاشی روی را دستش

 نه؟ مگه زیباست، -
 .کرد نگاهی سرش پشت به و کرد باز را چشمانش هراسان فریدا

 ...بگـیر را چـتـرت»
 ...من هایچشـم
 «.بارانند یشدهبزرگ

 . ریورا گودیه مکزیک، معروف نقاش بود؛ خودش
  

 با داشت،برمی قدم داشت، خوبی حس دیدنش از فریدا که نقاشی سمتبه شدننزدیک برای که طورهمان گودیه
 :گفت ملیح لبخندی

 کیه؟ دونیدمی. میده خوبی حس منم به -
 .داد تکان نه نشانه به را سرش مطیعانه فریدا
 :گفت و زد لبخندی گودیه

 شنیدید؟ اسمو این. ایتالیاییه نویسنده الیگری، دانته ایشون. نداره مشکلی -
 براساس هایشنقاشی بیشتر و بود شناسدانته یک پدرش باشد، هرچه. شناختمی را دانته خوب. بود شنیده
 .بود دانته کتاب هایصفحه
 :گفت هیجان با و آورد باال را سرش اسم، شنیدن با فریدا

 !ستایشه قابل واقعاً هاشونکتاب. شناسممی بله،... اوه -
 :گفت و داد تکان را سرش گودیه

 .ستایشه قابل درسته، -
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 بود؛ داده او به را نویسنده این از کتابی که افتاد اشنوجوانی دوران دوست یاد. انداخت دانته نقاشی به نگاهی فریدا
 .آمد کتاب آن سر بالیی چه نیامد یادش ولی

 درشتی هیکل از. شد می او دیدن برای سرش باالبردن به مجبور فریدا که داشت بلندی قد. شد خیره گودیه به
 از را نگاهش. بود جذاب ولی نداشت؛ زیبایی قیافه. است فیل پاهای زیر در فنجانی فریدا گویی بود؛ برخوردار
 استرس با. داد سوق بود، کرده ایجاد زیبایی هارمونی اشتیره آبی شلوار با که گودیه زردرنگ پیراهن یقه به صورت،

 :گفت گودیه به خطاب لرزان، صدایی و
 .اومدم بدم، نشون شما به رو نقاشیم اینکه برای من راستش... راستش -

 :گفت سردیخون با. کرد نگاه بود شدنله حال در فریدا دستان در که ایپرتره به گودیه
 توجه دیوار روی هاینقاشی همه از بیشتر دانته نقاشی به تونهمی که کسی. بدید فشار رو پرتره انقدر نیست الزم -

 .داره نقاشی و هنر روی عمیقی نگاه یعنی بده؛ نشون
 :گفت لبخند با و کرد نگاه پرتره دور از فریدا یشدهشل دستان به کرد؛ مکث کمی گودیه

  جوان؟ خانم ببینمش تونممی -
  

 .رفت ترعقب کمی خودش و گرفت گودیه سمت را پرتره فریدا
 ثانیهها نخست»

 بعد کمی
 دقیقهها

 ساعتها
 ...هاروز
 میآیی که خودت به

 ،میبینی
 سالهاست

 و میکشی درد
 .«نمیکنی حس چیزی

 شد خیره کرد،می نگاه او دستان به استرس و هیجان با که فریدا به پرتره، باالی از. کرد نگاه پرتره تمام به دقت با
 :گفت تعجب با و
 !کشیدین؟ خودتون رو نقاشی... این -
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 در نشسته و دیدهغم دختری خودش؛ زندگی براساس ساده نقاشی یک بود؟ چه مگر. کردنمی درک را تعجبش
 از زیباتر اما بود؛ کشیده حالتابه که بود هایینقاشی ترینساده از یکی حتی. بود ایساده چیز. دودی فضای
 .بود دیگرش هاینقاشی
 :گفت استرس با و داد تکان را سرش فریدا

 .خودمه کار بله، -
 : گفت و شد خیره او به گرفت؛ پرتره از چشم دیگر بار
  
 گیرین؟می الهام کی از شایدم... چی از -

 کشش و است سؤال این مناسب کوتاه جوابی کرد فکر خود با و کرد حالجی سرش در را کلمات یهمه. بود منتظر
 .دانست بیهوده را

 :گفت محکم و انداخت پایین را سرش فریدا
 .خودم -
 :انددسته سه هاحرف»

 هاگفتنی: اول دسته
 هانوشتنی: دوم دسته

 هادادنیقورت: سوم دسته و
 «!سنگینت سومی کنند،می سبکت اول دوتای

 .است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
 :گفت و کرد نگاه فریدا سرتاپای به گودیه

 !فهممنمی من -
 :گفت و کرد گودیه نگاه خاطربه اخمی فریدا

 .گیرممی الهام خودم از من ولی گیرن؛می اماله عشق از هابعضی و طبیعت از هابعضی -
 این منتظر اصل در. بود داده جواب کند، فکر ایلحظه آنکه بی. گرفتمی الهام خودش از واقعاً بود؛ نگفته دروغ
 .بود نگذاشته انتظار در را او دیگر و بود کشیده زحمت گودیه و بود سؤال

 .کشیدمی نقاشی بودند، پابرجا هم هنوز که ایکشیده هایدرد از اطرافش، هایشنیده از خودش، از واقعاً او
 .نبودی خوبی نـوازشگر»
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 شده؛ سفید
 «.کنینمی عوضش دنیا با خوردی قسم که را مویی تار

 :گفت و زد دخترک به لبخندی
 چیه؟ نقاشی از هدفت -

 تو به میگی، مادر من به تو که جوراین تونهنمی کسهیچ دیگه»: افتاد مادرش حرف یاد و کرد نگاه زمین به فریدا
 «.بگه

 :گفت ناراحتی با و کرد هوا از پر را اشـینه*سـ آورد؛ باال آرامیبه را سرش فریدا
 .کردنفراموش -
 یعنی ،درد»

 دیگه شبای مثل مامشب
 بکشی دراز تختت رو

 کنی فکر بازم و ریـذاب آهنگ
 .زدیممی باهم که ییحرفا هـب

 .بودی همراهم خیلی اینکه به
 .داره ارزش دنیا یه برات نگاهش یه حتی اینکه به
 .کردیم آشتی و کردیم دعوا باهم چقدر اینکه به
 .بگی بهش تونینمی و مونهمی دلت توی حرف کلی اینکه به
 .…اینکه به

 !هااینکه به لعنت
 «!نبد پس صتقا باید چشمات همیشه مثل و

 :گفت وارزمزمه لب زیر و زد لبخند گودیه
 !ریشهبی -

 این. بود ریشهبی درختی مانند که بود دختر این احساسات برای بلکه نبود؛ تحقیر روی از او گوییریشهبی
 پیشش چندسال شبیه زدهغم دختر این چقدر. خورده ضربه شناخته،می که هاییانسان از که بود این دهندهنشان

 .بود
 به کنی فکر هم باز و کنی تکرار هایتلب زیر را ایترانه و بکشی دراز دیگر هایشب مثل هم امشب یعنی درد»

 و کردند خردت کردی؛ سکوت و کردند قضاوت اینکه به. شده زده تحقیر برای اتزندگی طول در که هاییحرف
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 کردنمهمان با هاچشم که هااینکه به لعنت... اینکه به و کردی گریه شادی جای خلوتت در اینکه به. کردی سکوت
 «!بدهند پس را بزرگی تقاص باید غم

 :گفت ظاهری لبخندی با بود، کرده تعجب فریدا هایجواب و لحن از که گودیه. نشنید را حرف این فریدا
 .زیباییه خیلی نقاشی بگم، شما به رو راستش ولی! عجیبی هدف چه -

 .سخن آداب جمله از بود؛ بخشیده گودیه به زیادی چیزهای هنر دنیای. داشت دوست را کالمش در سیاستِ
 ادب. مؤدب و سردخون ای،لهجه داشتن بدون حروف، کشیدن بدون بود؛ کرده مبهوتش گودیه زیبای گفتار طرز

 کرد؟می کلماتش مهمان را سیاستی او مانند روز یک هم او یعنی. پوشاندمی را صورتش چرکینی مرد، این زیبای
 :گفت تعجب و ذوق با و کرد بلند را سرش خوشحالی با فریدا

 .کنید قبول کردمنمی فکر اصالً من! واقعاً؟ -
 :گفت و کرد نگاه نقاشی به دیگر بار
 .کنی تالش باید فهمیدنش برای تو و بفهمونه رو چیزی یه خوادمی انگار! عجیبه خیلی -

 کشف را چیزی انسان که کردنسالم باریک با ولی داشت؛ کشفش در سعی. بود نشسته دلش به عجیب دختر این
 .کردنمی

 :گفت سردخون لحنی با و شد خیره فریدا به لبخند با
 بدونم؟ اسمتو تونممی -

 :گفت و داد تکان را سرش فریدا
 .هستم فریدا -

 :گفت و زد زل چشمانش به گودیه
 .خوشبختم شما با آشنایی از -
 « .مرا کندمی حل خود در و بلعدمی... چشمانت سیاهی است؛ چالهسیاه»
  

 :گفت و کرد نگاه نقاشی به هم باز
 .شهر مرکز تو درست بزنیم؟ نمایشگاه یه دارید دوست -
 دخترک غمگین چشمان فقط نه؛ یا اوست برای نقاشی که دانستنمی حتی و نداشت او از شناختی اینکه با

 !دخترک این کشف بود؛ شده متمرکز موضوع یک روی فقط االن. کردمی کنجکاوش
 «!بگیرد خُرده خِرد که نیست شایسته گشاید،می سخن به لب قلب، که زمانی»
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 دخالتی اینکه بدون بود؛ شده آسان چه اشزندگی واقعاً. شدمی برآورده آرزوهایش از یکی داشت راحتی همین به
 .گذشتمی فقط روان رودی مانند باشد، داشته
 :گفت زیبایی لحن با و کرد نگاه گودیه به ناباوری با فریدا

 .منه اندیشه از دور راستش! من خدای وای... نمایشگاه... من... میشه یعنی -
 .بود کرده زدههیجان را گودیه دخترک، هیجان

 :گفت کرد،می راهنمایی پنجره کنار صندلی سمتبه را او که طورهمان و زد شوقش به لبخندی گودیه
 هم شما. کنم رونمایی دیوارم روی هاینقاشی از خواممی من شهر مرکز تو بعد هفته. میگم دارم واقعاً! حیفه ولی -

 .بشی دیده پرتالش ولی کار،تازه نقاش یه عنوانبه و اونجا بیارید رو تابلوهاتون تونیدمی
 چه؟ یا بود برگشته اشزندگی ورق نداشت؟ داشت؛ ذوق پیشنهاد این

 من یساده نگه هر پس که دانی چه تو»
 جنونی، چه
 نیازی، چه
 «!ستغمی چه

 :گفت و شد خیره دانته نقاشی به فریدا
 !بشه ختم اینجا به ماجرا کردمنمی فکر اصالً من. بگم چی باید دونمنمی -
 متوجه که کسی گفتم؛ که من. ندارید تمجید و تعریف انتظار زیبایی نقاشی همچین از که باشید دیوونه باید -

 .میشه بزرگی خیلی نقاش حتماً پس بشه، دانته نقاشی
 :گفت هیجان با و آرامیبه و آورد پایین را سرش گو،دیه آمیزتحسین هاینگاه و هاحرف خاطربه خجل فریدا

 .کنممی قبول باشه، -
 .زد رضایت از لبخندی و داد تکان را سرش گودیه

*** 
 .داشت قلبی ایمان او پنهان استعدادهای به. کشید ـوش*آغـ در را دخترکش گیلر
 شناخت؛می خوب را دخترکش. شدمی گیلر لبخند و ماتیلده تعجب باعث شوقش. کرد تعریف به شروع شوق با فریدا
 .کند نقاشی را احساساتش که ماندمی یادش فقط و کندمی فراموش را وخوراکخواب موعود، روز تا دانستمی

 «!شوی اتزندگی معجزه خودت باید باشی، معجزه منتظر نباید زندگی در»
 تعجب در ذوق همه این از هم خودش. شدمی بیشتر هانقاشی بهتر کشیدن برای هیجانش فریدا و گذشتمی روزها

 .بود
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 است؛ این عشق رسالت. داشت واخواهد خوردنعلف به را تو که شد خواهی ایبره عاشق باشی، که هم گرگ»
 «.نیستی آنچه شدن
 .بود تالش در وقفهبی گونهاین که بود آمده خوش مزاجش به استادشده گویدیه هایتعریف گویا ولی

 خود خوشبوکردن برای بهارهمیشه گل عطر از. کرد تن به را لباس بهترین فریدا. فرارسید گیرنفس روز آن باالخره
 .بود رسانده نمایشگاه به را هاآن گیلر کمک با و کرده انتخاب گیلر کمک به را هانقاشی بهترین. کرد استفاده

 شده؛ کمتر چشمانش غم کرد حس آنی. کرد نگاه چشمانش به ـذت*لـ با و شد نزدیک او به فریدا دیدن با گودیه
 .کردمی جلوه ترمعمولی و بود درآمده حالتیبی و کدری آن از
 «نبودی؟ خانه تو اما زدم؛ که درهایی خاطربه بخشیمی مرا خدایا»

 هایتالش از پس. بود نهاده بالشتش بر سر غمگین چشمان با دخترک فکر در اشهمه و نبود فریدا از کمتر گودیه
 هایچگونه و چراها با. توقف بدون روزشبانه سه بود؛ کرده نقاشی را چشمانش و برخاسته جا از خواب، برای اثربی
 ... .او فقط آدم همهآن بین چرا او؟ چشمان چرا اینکه به بدهد جوابی تا بود جنگیده مغزش در

 این و زدمی پر دلش در کوچک سنجاقکی ها،چشم آن یادآوردنبه با ولی کرد؛می اشعصبی ندانستن و دانستنمی
 .ندانستنش آتشِ روی شدمی آبی پرزدن،

 به گودیه سوزان نگاه از قلبش حاال که فریدا به رو جذاب لبخندی با و گشود لب کردننگاه سیر دل یک از بعد
 :گفت بود، افتاده تپش

 .کردم تعیین هاتوننقاشی برای هم جاهایی. بودم شما منتظر هم من. جوان خانم آمدید خوش -
 تأثیرتحت که نبود خودش فقط انگار. کردمی نگاه شدهچیده هاینقاشی به که کرد نگاه گیلر به تردید با فردا

 .بودند حوالی این در هم دیگری کسان گرفت،می قرار گودیه زیبای هاینقاشی
 .گرفتمی قرار دانته هاینقاشی تأثیرتحت و داشت دانته عشق که کسی برای هم آن نداشت؛ هم تعجب جای البته

 کشیده بیرون دیگر دنیای از را گیلر که انگار تماس این با. زد پدرش بازوی به دستی آرامیبه و کرد تر را لبانش
 :گفت و کرد فریدا به معطوف را حواسش گیلر بود؛

 بله؟ -
 :گفت کرد اشاره گودیه به فریدا

 .پدر ریورا، آقای -
 :گفت بود، وجودش در لبریزشده هیجان اثر که لرزشی با و انداخت او به نگاهی ذوق از سرشار چشمانی با گیلر

 !خوشبختم بسیار شما با آشنایی از ریورا آقای... اوه -
 .آورد باال احترام ادای برای را دستش فروتنی با و زد متواضع لبخندی گودیه
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 .شدم آشنا بااستعداد یدوشیزه این پدر با که خوشبختم بسیار هم من -
 به گودیه یخیره نگاه باعث که انداخت پایین را سرش و شد سرخ گودیه یگونهتعریف یاشاره از هایشگونه فریدا

 .شد او
 تنها گس و مبهم حسی با را او و گذشتند فریدا کنار از کشیدند،می پیش را نقاشی بحث که طورهمان گودیه و گیلر

 شده فرستاده خدایش طرف از بارشنکبت زندگی تغییر برای متغیری شاید که کردمی فکر خود با فریدا. گذاشتند
 و تمیزی حس باعث و کندمی لمس گونهنـوازش را گردنش پشت که بهاری نسیم گرمای جنس از متغیری. بود

 .شودمی پاکی
. دهدمی آزارم نبودنت بدانی تا. خالیست جایت چقدر بفهمی و بخوانی تا نوشتم؛ برایت که را کلماتی کن لمس»

 را هایمگونه کن لمس. چکدمی کاغذ و قلم بر قلبم از که... عـریـان و ستنشدنیلمس که هایینوشته کن لمس
 «.هستم عاشقت چگونه من دانیمی که تویی را؛ هایملحظه کن لمس. شیار از پر و است اشک از خیس که

*** 
 ما تو، من،: چهارم فصل

 حس خود روی را گودیه هاینگاه فریدا نمایشگاه، طول در. بود یافته پایان تابلوها بیشتر فروش دلیل به نمایشگاه
 برعکس کرد،نمی منتقل بدی حس ترسید؛نمی نگاه آن از. شدمی قلبش تپش باالرفتن باعث هانگاه این. کردمی

 سوزش جنس از گرمایی به را زبان اشداغی که مادرش مرکبات هایچای مثل حسی. دادمی او به خوبی حس
 .کردمی منتقل را داشتنیدوست حس این گودیه همه، از ترمهم و داشت دوست را حس این. کردمی دعوت

 همین به. نیست خود جای در دیگر دل گوید،می ترک را متروک قطار خوردهسال کالغ که سادگی همین به»
 «!سادگی

 .دانستنمی را نامش که داشتنیدوست حس آن درگیر بود؛ درگیر فریدا و بود گذشته هاهفته
. بود شده شهر در او کوچک هرچند شهرت باعث و بود افتاده شهر مردم زبان سر بر فریدا نام نمایشگاه، آن از بعد

 که هنردوستی افراد و کردندمی نگاهش تحقیر با که افرادی کرد؛ تقسیم گروه دو به را شهر آن افراد باید البته
 .کردندمی ستایشش استعدادش خاطربه

 «.شد تموم چیهمه میشه؟ چی االن یعنی»: کردمی فکر خود با و بود خود در فریدا دیگر، روزهای مانند
 .شد فریدا دل حرف ادامه بر مانع ماتیلده صدای

 .داری مهمون دخترم، فریدا -
 :کرد زمزمه تعجب با و برخاست جای از فریدا

 !مهمون؟ -
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 .کرد اشاره بیرون در به ماتلیده. کرد تندتر را هایشقدم
 «.خنددمی پنداری،می محال آنچه به و شنیده را دعاهایت شنوی؟می را خدا یخنده صدای»

. شد حبس ـینه*سـ در نفسش در، پشت فرد دیدن با. کرد باز بود، بازنیمه که را در تعجب با و زد لبخندی فریدا
 گودیه. کرد حس خود پوست زیر در بهاری آفتاب جنس از را گرمایی و شد هایشگونه مهمان قرمز رنگ دلیلبی
 .بود ایستاده در پشت سرخ، گلیشاخه و زیبا لبخندی با که بود
 . شکست را سکوت گودیه

  
 
 .بااستعداد بانوی بر سالم -

. است دویده وقفهبی کیلومترها گویی که کرد زدن به شروع جوری و شد خارج دقیقه در هفتاد از فریدا قلب تپش
 زن یک. رساندمی اوج به را او مرد این. کشاندمی خود دنبال به را هاچشم که زیبا قدرآن زیباست؛ کردمی حس
 خواست؟می چه دیگر

 بود؛ کرده فتح را سالهاندیوبیست یخواسته آن سالهچهل مردی. بود ندانسته کسی و خواستمی هالسا که چیزی
 .کردنزیباحس همان رسیدن، اوج به همان

 :گفت صدایش در نهفته خجالت با و کرد تر را لبانش آرامیبه عادت، روی از
 .ریورا آقای سالم -

 .داشت دوست را دختر این خجالت
 بزنم؟ حرف آزاد فضای تو باهات تونممی -

 را دامنش و بود کرده مشت را چپش دست که طورهمان. یافت بیشتری قرمزی هایشگونه شد؛ دستپاچه فریدا
 .داشت قرار کوچکشان باغچه در دونفره میز یک که کرد اشاره گودیه پشت به راست دست با فشرد،می
 .بفرمایید -

 واقعاً کرد؟می جذب سمتشبه را او گونهاین که داشت چه چهره این پشت دختر این. انداخت او به نگاهی گودیه
 یتشنه گونهاین سن سالچهل با را او که بود نهفته درونش چیزی. بود عجیب دختر این حرکت هر. دانستنمی

 که دختر یک غمناک نگاه گرفتار شود؛ گرفتار گونهاین که رسیدنمی هم عقلش به حتی. بود کرده نگاهش
 !معلوم چه شده، نگاه یک گرفتار کردمی فکر فقط هم شاید. بود ترکوچک او از سالبیست
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 فریدا یاد را او عجیب نگاهش برق که فروشگل دخترکی از که افتاد سرخی گل یاد گودیه نشستن، از بعد
 هیجان از گرفتهسرچشمه که دستش فشارهای خاطربه اشساقه حال که- را گل لبخندی با. بود خریده انداخت،می

 :گفت و گرفت طرفشبه -بود شده خم بود، باالیش
 .تو برای -
 «!بخند. ایجدابافته ایتافته خاکی کره هایآدم بین تو. دارم دوست را هایتخنده ریتم»

 .نهاد میز روی دستش کنار در و گرفت او از داشت، را هایشگونه رنگ که را گل خجل
 و کرد مشت را دستانش زدهخجالت. کشید هیجانش فرونشاندن برای عمیقی نفس فریدا
 .انداخت پایین را سرش گو،دیه یشدهشکارچی نگاه زیر از فرار برای

 .بگم چی باید دونمنمی... راستش من -
 .بردمی ـذت*لـ بودن او با هردقیقه از. زد لبخندی گودیه

 ازت رو حق این هم من. داری فکرکردن به احتیاج و گرفتی قرار سختی شرایط تو حاضر حال در دونممی -
 !جاهمین ساعت، همین روز، همین بعد، یهفته. گیرمنمی

 .شد چوبی صندلی روی از فریدا بلندشدن باعث و برخاست جای از
 باعث که لبخندی با و آورد باال نرمیبه را آن نهاد؛ فریدا یچانه زیر را دستش حرفش، تأکید برای دیگر بار کودیه

 :گفت شد،می فریدا گندمگون هایگونه سرخی
 باشه؟ -

 باعث و داد تکان سر مطیعانه. بکشد بیرون انگشتانش داغ حصار از را اشچانه تا برد عقب را سرش آرامیبه فریدا
 .کردند مختصری خداحافظی هم از مجدداً. شد گودیه بلند یخنده
*** 
 ازدواج بعد که وجدانیعذاب از بگوید او به چگونه که بود این فکر در فریدا که روزهایی. گذشتمی تندیبه روزها

 کند، صورت یک پایبند را او که زیبایی چهره نداشتن از مادرنشدن، از که وجدانیعذاب. ترسدمی بیاید، سراغش به
 .گرفتمی سرچشمه

 که حدی در. کمی فقط اما بود؛ شده او هاینگرانی از کمی شدنکاسته باعث و بود کرد صحبت او با بارها گیلر
 به هضم اجازه حتی پی،درپی هایتهوعحالت و هااسترس زیرا بخورد؛ ماندنزنده برای غذایی و بخوابد بتواند هاشب
 .دادنمی اشمعده
 . کردمی سیر دیگر هایعالم در آزادانه و کردمی پردازیخیال هاصبح
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 .تکراری روزی هم باز کوتاه، خوابی از بعد و گریستمی بدهد، باید که جوابی برای هاشب و
 .کند او به کمکی بود نتوانسته هم گیلر پررنگ حضور حتی بود؛ سردرگم
 رها دیگری هرچیز یا ظاهر خاطربه را او گودیه روز یک کند فکر توانستنمی. قبل از ترضعیف بود؛ شده ضعیف

 زیاد عشق بود؛ دیده زیاد اطرافیانش در. ندارد دوام زیاد عشق این باشد، شده هم او عاشق اگر حتی دانستمی. کند
 ... .هم باز اما. نداشت مردان دل در دوامی

 «.بپوشد چشم مرد یک نامردی از که باشد مرد خیلی تواندمی دختر، یک... زن یک»
 از و بود شده گم حالش زمان در بود؛ نیاورده شانس گذشته از. بود پوشیده چشم دنیا نامردی از فقط هاسال این او و

 نه؟ مگر باشد؛ باید بودنضعیف برای ایکنندهقانع دالیل. داشت هراس آینده
 هایحرف خود با و ایستاد هیجان با فریدا. درآمد صدا به در باالخره. سازسرنوشت روز آن فرارسید؛ روز آن باالخره

 «.پذیرهمی رو تو هستی که طورهمین خواد،می رو تو واقعاً اگر»: کرد مرور را گیلر یکنندهگرمدل
 .شدمی او قلب در زیبایی حس باعث و شدمی تکرار سرش در که بود گیلر هایحرف از قسمتی

 «.برگردی اگر ناگفته؛ هایحرف از کنم پهن ایسفره امکرده نذر»
 .آمد سراغش به عجیب قلبی تپش هم باز دیدنش با و کرد باز را در
 .کردمی منتقل او به را خوبی حس که زیبا لبخند همان هم باز و داشت دست به سرخی رز گل هم باز
 .من بااستعداد بانوی سالم -

 .کردمی گرمش بود؛ میلش باب آخر مالکیت این. آمد خوش مزاجش به تعریف این
 :کرد زمزمه آرامیبه و اندات پایین را سرش شرمگین

 . سالم -
  
 .افتاد راه کوچک یباغچه داخل صندلی روی نشستن برای گودیه از جلوتر خودش و

. شدمی وپایینباال هیجان با قلبی پشتش که لبخندی گرفت؛ جای او رویروبه زیبا لبخندی با او از بعد هم گودیه
 !عاشقیوعشق و سالهاندیوچهل گویدیه بود؛ دارخنده
 بلند یخنده و او نشستنسیخ باعث که نهاد فریدا گوش پشت را آن آرامیبه و کرد کوتاه را سرخ گل یساقه گودیه
 .شد گودیه

 «.امگرفته روزگار از گدایی با هم را همین بخشم؛می کسی به نه و کرایه نه دهم،می قرض نه را هایمشادمانی»
 !واقعاً بود، زیبا واقعاً دختر این حرکت هر
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 فکر که االن. داشت حضور آنجا در جسمش فقط و کردمی سیر مختلف جاهای در روحش بود؛ گم فریدا ولی
 و جسمی مشکالت یهمه به کردنفکر و گودیه خواستگاری تعجب و ذوق خاطربه چندروز این در کرد،می

 بود شده گیرشگریبان استرسی االن ولی کند؛ فکر او و خود دارنشدنبچه موضوع به بود نتوانسته زیاد اش،روحی
 .گرفتمی او از را گرمیدل برای فکر هرگونه جلوی که
 «.باشد ساده خیربه یادش یک هم از سهممان که روزهایی ترس از کنممی بغض»

 :گفت و انداخت باال ابرویی خودش خاص لبخند با و شکست را عجیب سکوت این گودیه هم باز
 خب؟ -
 .بزنم حرف شما با چیزی درباره جوابم از قبل باید... راستش خب -

 :گفت گرانهپرسش و کشید درهم را هایشاخم گودیه
 خب؟ -

 .بس و بود استرسش از ناشی اششدهدرهم هایاخم
 «.کنی اعتماد بیشتر باریک همیشه و بیشتر باریک عشق به که باش داشته کافی شهامت»

 .ترساندمی را او درد، از کدرشده چشمان آن. بدهد دستش از ترسیدمی
 داشت یقین حاال ولی برد؛می خوابش بود، گرفته را زمانش روزسه کشیدنش که هاچشم این به کردننگاه با ها شب
 .کردمی دارخدشه را روحش ها،چشم این به کردننگاه بشنود، مثبت جواب از غیر به جوابی اگر
 «.هستند عشق خاموش زبان چشمان،»

 مرد این در که ظاهری سردیخون این از کمی کاش کرد آرزو دل در و کرد اشـوقه*معشـ چهره به نگاهی فریدا
 .بود وجودش در است، کرده عاشق را او و دارد وجود

 امید با تا کندمی رخنه دیوارها در کند،می عبور هانرده از کند،می پرش موانع از شناسد؛نمی حصاری هیچ عشق»
 «مایاآنجلو. برسد خود مقصد به کامل

 .پذیرفتمی را شرایطش داشت، دوست را او اگر گفت؛می راست پدرش
 :گفت و انداخت پایین را سرش آشکار، بغضی و لرزان صدای با آخر، در
 .بیارم دنیا به ازدواجمون آینده برای ایبچه... تونمنمی... تونمنمی من -
 .برخاست فرار برای جایش از درنگبی و
 «.بورزی عشق بیشتر اینکه جز به ندارد، وجود عشق برای عالجی هیچ»

 انگار حصارها این. شد گرفتار گودیه دستان حصار در دستانش دوم، بار برای هم باز که برود تا برگرداند را رویش
 نبودند؟ بودند؛ داغ زیادی
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 !فریدا؟ -
 .کرد عاشق را فریدا که سیاستی همان دارد؟ دوست را مرد این کلمات سیاست بود گفته

 «.کندمی پیدا را شما که است عشق بلکه کنید، پیدا را آن که نیست چیزی عشق»
 .برگردد نتوانست فریدا
 حس تواندمی خوبیبه... را بودنش را، وجودش گرمای کند،نمی نگاهش اینکه با کرد حس. شد ترنزدیک گودیه
 .کند

 
 .آورد باال را سرش نرمیبه و نهاد فریدا یچانه زیر را انگشتش دو

 اسیر غمش از کدرشده ظلمت در مرا قلب که است چشمان این سیاهی»: کرد اعتراف خود دل در دیگر بار گودیه
 «.است کرده

 ترینمهم از یکی خواستمی شاید اش،تنهایی زندگی سالچندین تمام در. خواستمی را او وجود تمام با
 پدرشدن به باریک حتی واقعاً پیری سن در سن، سال همه این از بعد خب. بیاورد زبان به و بگیرد را تصمیماتش

 بشنود؟ توهین شود، تحقیر ببیند، جنگ که شود؟ چه که گذاشتمی دنیا به پا او خون از کودکی. بود نکرده فکر
 .بود اشاندیشه از دور پدرشدن

 کجا؟ تو هی. اندزده زانو پایت جلوی که را ابرها قافله صدای کن گوش. آیدمی باران نوای»
 «!باد مبارک! دل ای شدی عاشق. آسمانت سخاوتمند باران جانت نوش

 :گفت و انداخت باال ابرویی مردانه گشود؛ لب آرامیبه
 !خواممی رو تو من. هستی که هرجور هستی، که طورهمین خوام؛می رو تو من -

 .شد اشک از پر و زد برقی فریدا چشمان
 «.دارد جریان زندگی باشد، عشق که جایی»

 :گفت آرامیبه و داد سوق گودیه داغ انگشتان زیر از را سرش خجل فریدا
 ...اما -
 .دارم تمرکز پرسیدم، تو از پیش روزها که سؤالی روی فقط االن من. نداره امایی -
 ...جذاب نیستم، زیبا گو؛دیه اینم من چی؟ کنی تمرکز مشکل این روی بخوای آینده در اگه -
 .نکردم کشف زنی هیچ در حالبهتا شد، من جذب باعث و داری تو که رو جذابیتی کن باور! هیس -
 ...اما -
 .کنیممی حلش پس میشه؛ هم من مشکل تو، مشکل آینده در که نره یادت هم مشکل اون روی -
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 « .گزینیبرمی لحظهبهلحظه تو که است انتخابی عشق»
  
 .ترسممی -
 چی؟ از -
 .نداشتم انتظار که خوردم ضربه کسایی از همیشه من دونی،می. کنم بینیشپیش تونمنمی که ایآینده از -
 «.حساسیت نماد دخترم؛ من. نکند حس را دردها که چیزی از نه سنگم، از نه من! کن بس کن، بس خدایا»
 بزنم؟ ضربه تو به من ترسیمی حاال و -

 .هراسیدمی حرف این گفتن برای چشمانش به کردننگاه از. بست را چشمانش درد با فریدا
 .بدی من به قولی یه قبلش خواممی اما خورم؛می ضربه دیگران مثل هم تو از -

 .داشت آشنایی روزگار یتقدیرشده هایضربه با فقط که دختری کرد؛ منطق از پر دختر این به نگاهی گودیه
 چی؟ -

 :گفت و کرد قفل گودیه چشمان ایقهوه در را چشمانش سیاهی فریدا
 باشه؟ بدی؛ یاد رو عاشقی من به و عاشقمی که بورز عشق و باش پیشم وقتی تا -

 از گلویش بغض. داد تکان را سرش گلویش، در نهفته بغضی با و گرفت فریدا سوزان چشمان از را نگاهش گودیه
 کرد،می صحبت گونهاین لرزان صدایی با فریدا که وقتی فقط دانست؛نمی خودش هم را دلیلش. نبود ترحم سر

 .دهد نشان فریدا به را زندگی هایخوشی و هازیبایی تواند،می تا که خورد قسم آنجا در. شدمی فشرده قلبش
 هم باز. برداشت را سرخ گل و زد زانو او پاهای جلوی. بود افتاده زمین فریدا گوش کنار سرخ گل کرد؛ نگاه زمین به
 به فریدا سر افتادن باعث هم باز که کشید موهایش روی را اشسبابه انگشت و نهاد فریدا گوش کنار آرامیبه را آن

 .شد گودیه زیبای یخنده شلیک و پایین
 «.شد تموم چیهمه! هیس: بگی کنم، گله بخوام کنی، ـغلم*بـ بیای که برسد روزی شود؟می یعنی»

 هایراه هم شاید دهد؛ نشان را دنیا هایزیبایی تا جنباندمی دست االن از اشـشوقه*معـ که دیدمی فریدا
 .را زندگی از بردنـذت*لـ

*** 
 امزندگانی هایرنگ مرگ: آخر فصل
 خاطرات یادآوری با. شد پخش اتاق فضای در آلفردو صدای کوتاه، خشیخش از بعد. کرد تنظیم را گرامافون سوزن

 کنار در دیگر باریک را ازدواجش درخواست و پذیرفته دلوجان با را شرایطش گودیه. زد تلخی لبخند گذشته،
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 ولی خانوادگی مراسمی در زیاد، سنی تفاوت خاطربه مادرش مخالفت با هاماه از بعد. بود کرد مطرح فریدا یخانواده
 .بودند شده مزدوج باشکوه،

 ادامه برای گودیه ییافتهپایان عشق متوجه و دید دیگر زنی با را گودیه دردسر،بی و شاد زندگی سالده از پس اما
 .شد زندگی

 «.باشند مرد یک عشق آخرین خواهندمی زنان اما باشند؛ زن یک عشق اولین خواهندمی همیشه مردان»
 بخشـذت*لـ هایقسمت بود، داده قول که طورهمان گودیه زیرا بود؛ نشده خوردل گودیه از وقتهیچ حال این با

 کرد،می گرم را فریدا دل ته که ترمهم همه از و. بود داده انجام را خود وظیفه پس بود؛ داده نشان او به را زندگی
 .بود رفتهپذی هست، که طورهمان را او گودیه که بود این

 «.کنیمنمی قضاوت باشیم داشته دوست که را کسانی ما»
 زندگی اختالف، هاماه از پس باالخره اما بودند؛ نشده جدا هم از سریع فریدا، توسط صحنه این شدندیده از بعد البته

 هربار با و بود فریدا قلب در هم هنوز زخمش که جدایی. بود شده ختم جدایی به سالده از پس هم هاآن مشترک
 .کردمی باز سر ریزیخون برای زخمش مرور،
 .بود گذاشته سالگیچهل دهه در پا او و بود یافته پایان تلخش جوانی دوران بود؛ گذشته سالهشتوبیست حال

 سیگارهای از شدهسیاه دیوار به پوزخندی. فشرد گرامافون کنار دیوار روی خاموشی برای محکم را برگش سیگار
 . برداشت دیگری سیگار. زد -انداختمی اشگذشته تلخ خاطرات یاد را او عجیب که- شدهخاموش

  
 .سپرد گوش مکزیکی ترانه به بسته چشمان با
 کردنالبه مرا از خسته»

 بگویم اینکه از خسته
 او بی
 «میرممی اندوه فرط از

 « ella »:ترانه خمنیز، آلفردو خوزه از ایقطعه
 .زد سیگار به عمیقی پُک دارش،چرخ صندلی درآوردن حرکت به با زمانهم و برد لبانش نزدیک را برگش سیگار

 هایحرکت این. بود شده سخت نفسش بود، کرده پیدا اعتیاد که زمانی از. شد حبس ـینه*سـ در آنی نفسش
 .دیگر بود شده کلفت پوستش. زدنمی دم ولی داد؛می عذاب سخت را جانش کوچک

 که هرگاه. بود کشیده درد چقدر پایش خاطربه. بگیرد بود نتوانسته هم دارشگل بلند دامن را پایش خالی جای
 .شدمی قطع نفسش افتاد،می -بود مردگیسیاه بیماری حاصل که- اششدهقطع پای به چشمش
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 .بود زده رقم او برای را بدی سرنوشت خدایش. زد سیاهش واقبالبخت این به نیشخندی
 :کرد زمزمه آرامیبه دانست،می خود حال وصف که را ترانه از قسمتی لب زیر
 .میرممی اندوه فرط از -

 و حزن اشاصلی عامل که مرگی با اشزندگانی یعنی بسپرد؟ آفرین جان به جان خواستمی اندوه فرط از واقعاً
 یافت؟می پایان است، اندوه
 درنگ بدون باران باز ولی است؛ سیراب آب از که بود شده زمینی مانند که؟ برای چه؟ برای. بود تنگ دلش

 .باریدمی
 ناپدید فریدا سر باالی در ـصان*رقـ سیگار دود. شد خارج اشـینه*سـ از سیگار غلیظ دود با همراه سوزناک آهی
 .شدمی

 .بود ممنون هم باز ولی بودند؟ کرده چه زن این با سرنوشت و روزگار
 بهترین. بود عمرش هایسال بهترین بگوید توانستمی او، به گودیه دردناک ـیانـت خــ از قبل هایسال

 اطراف هم باز اما. کردمی حس دندانش زیر است، هنوز که هم هنوز را شیرینش طعم که زندگی از هایشتجربه
 بودند، شده جمع او کشتن برای هیتلر اقامتگاه دور که لشکری مانند بد خاطرات را کم ولی خوش، هایخاطره این

 فراموشی نام به مرگی به دیگری، از پس یکی را خود یهیتلرانه خوش هایخاطره او و. است کرده محاصره
 .سپاردمی

 «.شودمی ترعاشق است، غمگین وقتی انسان»
 اش،کهنگی از زردشده یصفحه آخرین در و برداشت بود، گرفته قرار میز رو قلمی و چرمی جلدی با که را دفتری
 :نوشت

 «!بازنگردم دگر امیدوارم و باشم داشته بخشـذت*لـ مرگی امیدوارم»
 را سرش. کرد خاموش را پرفروغش آتش زمین، روی انداختنش با و زد تریعمیق پُک برگش سیگار یماندهته به

 به مرگ بود فهمیده گویی شد؛ خاموش همیشه برای اشخلوتکده در سیگار، همچون چشمانش و گذاشت میز روی
 .آمده سراغش

 .کردنالبه مرا از خسته»
  بگویم اینکه از خسته

 ...او بی
 «.میرممی اندوه فرط از
 «تو برای فقط را، توبی پایان این پذیرممی»
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  پایان

1397/10/10  
 اثر این خلق برای نویسنده از تشکر با 

 .است شده منتشر دانلود نگاه سایت در و آمده در تحریر رشته به دانلود نگاه انجمن در کتاب این
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