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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 ：مقدمه 

 

 توست! یبو یآغشته  دل،

 عجب ندارد. یکه جا ردیمعشوق را بگ یکه تنش بو یچرا؟ زن یدان یم

چشمانت را  ینگرد؛ قهوه ا یدر دستش م یرقاص قهوه  یگرفته وبه بخارها یجا یکه کنج کافه ا یزن نیا

 دهد. یو تاب م چیدلش را پ شانتیپر یوموها دهیسرکش

 خواهد . یها و اجبارها... تمامت را م دیباتمام ممنوعه ها، نبا او

 جا گذاشته. ایبا وسعت در یدل ت،یها یمهربان یدرست کرده و برا یالک یپشت ت،یها یبدخلق یبرا

 آماده کرده. یچا یفنجان شانیرا محترم شمارده و برا زتیو غضب عز اخم

 .ستین یمعمول یانویپ کی نیکه ا دیگو یشود و هزاربار م یم رهیکافه خ یگوشه  یانویپ به

 شود و خاطرات در ذهنش مرور... یپخش م شیاز زندگ یآهنگ

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 است. شیآهنگ زندگ نیکرده و در انتظار قشنگ تر زانیبه خود آو یا نهیرا مانند سنجاق س مهرت

 خندد. یاخمش، آشفته و با خنده اش، کودکانه م با

 .یاش بگذار دهید بیبر روح و جسم آس یطلبد که مرحم یشود و دلت م یروحت خسته مخورد،  یکه م زخم

 یو تو م ردیگ یجا م تیات با غرور، رو به رو یشود وتنها هم سفر عاشق یدر باز م دها،یها و نبا دیبا نیا یال به ال در

 ：ییگو

 جان دل! یآمد خوش

 

 1پارت#

 

 را درک کنم. تمیموقع رترید یشود، کم یام باعث م جهیو سرگ میگشا یرخوت چشمانم را م با

 آقاجون است. یشوم؛ وقت قرص ها یم رهیساعت خ به

 گردانم. یبدنم را به حالت نرمال باز م ،یو باکش و قوس زمیخ یبرم میجا از

 من است. ریدامن گ شیها یخداست که بدبخت یاز روزها گرید یکیهم  امروز

 کنم. یرا به تن کرده و چادرم را سر م لباسم

 وقت قرص هاتونه. ن،یدارشیب آقاجون：زنم یم شیگذارم و صدا یکنار تخت آقاجون م ،یآب وانیرا به همراه ل قرص

 .دیگشا یخورد و چشمانش را اندک اندک م یم یفیخف تکان

 دهم. یتش مو قرص را به دس وانیل ر،یکنم و با گفتن صبح بخ یم میمهمان لب ها یلبخند

 .نمیچ یکنم و در ذهنم جمالت را کنار هم م یپا و آن پا م نیا یکم

 به صورت چون ماهش را ندارم. دنید یرو گریتنها بماند؟ د دیکه امروز هم با میطور بگو چه
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 گشتم. یبه دنبال کار م دیبا اما

 کند. ابانیکوچه و خ یآواره  لمان،یامروز و فرداست که صاحب خانه در را از جا بکند و ما را با وسا نیهم

 هیهستم اما امروز من  آقاجون،شرمندتون：میگو یکنم و م یمکث و من من کردن، باالخره سربحث را باز م یکم با

 استخدام شدم. فقط شما امروز هم... دیدونه شا یچه م یدارم؛ کس یکار یمصاحبه 

 تنهاست. شهیکه امروز هم مثل هم میبان و خوشرو، بگومهر رمردیپ نیکنند که به ا یام نم یاریکلمات هم  یحت

 منه. یتو آرزو یو خوش حال یدخترم، نگران من نباش، خوشبخت برو：دیگو یپاشد و م یم میبه رو یلبخند

 کنم. یبا او م یجانانه ا یزنم و خداحافظ یبر دستان چروک و زمختش م یا بوسه

 کنم. یو با ذکرخدا، راهم را آغاز م شومیخارج م ازخانه

 بشود. یکی نیکردم که ا یدعا م ریمس درتمام

 و پس زده شدن، خسته شده بودم. یکار یاز قرارها و مصاحبه ها گرید

 یکه در ذهنم مرورش کردم، پول م گرید یلیآقاجون، خرج آب و برق و گاز و خوراک و خ یخانه، قرص ها اجاره

 خواست.

 چشمان بامحبت آقاجون نشوم. یکردم تا شرمنده  یکارم دیبا من

 

 2پارت#

 

 مصاحبه خواسته بودند،رفتم. یکه مرا برا یرستوران به

 بود. یزیو تم کیش رستوران

 دادم. حیرا توض طیرفتم و شرا رشیسمت پذ به
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 شده بود. یرستوران حکاک سییکرد که سر در ان،نام ر ییراهنما یمرا به اتاق رشیپذ مسعول

 شدم. ر،داخلیبه در و کسب اجازه از مد ین تقه ازد بعد

 اومدم. میباهم صحبت کرد روزیکه د یکار یمصاحبه  یسالم برا-

 خانوم؟：دیمرا به نشستن دعوت کرد و سپس پرس دارانهیخر یو نگاه ییخوشرو با

 هستم. ییرزایم：متانت پاسخ دادم با

 .زمیعز کتونیکوچ اسم：گذاشت شیرا به نما دشیسف یزد که دندان ها یپهن لبخند

 برخاستم. میرا درهم کردم و از جا میها اخم

 .امدیخوشم ن چیطرز صحبتش ه از

 .شه،بااجازهینم دایپ یمن کار یبرا نجایا نکهیمثل ا-

 سیداره،نصف روز رستوران و نصف روزهم سرو یدرامد خوب اما：خارج شوم که گفت ییاز ان اتاق کذا خواستم

 رستوران. ریبه مد یده

 دنبال：کلمات را به صورتش پرتاب کردم تیمردک به لرزش در امد و با عصبان نیبدنم از وقاحت ا تمام

 مثل خودت بگرد. ییالشخورها

 ندانستم و از ان رستوران خارج شدم. زیرا جا تعلل

 بود. دهیامانم را بر جهیسرگ

 امروز بس است. یبرا

 در و ان در زدن نداشتم. نیا یبرا یحالم را گرفته بودند و توان یحساب

 شد. دایشهروز،الت محله پ یرفتم که بازهم سر و کله  مانیمیقد یمحله  به

 زد و بانگاه چندشش مرا برانداز کرد. یسوت
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 یشهروز؟گوش مال هیچ：با خشونت وحرص بود،گفتم ختهیکه درام ییو باصدا دمیرا سفت تراز قبل چسب چادرم

 برو خونتون. االینگرد حاج محمود بست نبود؟دنبال دردسر 

 ؟یبرگشت یمحله.امروز هم دست خال یایخانم دختر باحجب و ح دهیبه!سپ به：شهروز

 زنمیداد م هی،یچشمام گم نش یاالن از جلو نینداره،اگه هم یتو ربط به：ام را سر او هوار کردم و گفتم یکالفگ

 .ارنیسرت حالت و جا ب زنیبر

 ؟یگیهارو م یجیجوجه بس همون：شهروز

 .ستین شیها یپران کهیو ت یلجباز نیاو دست بردار ا یینه،گو

 اقامحمد،اقامحمد؟：دادزدم

 محله،محمداقا بود. نیا یبا خدا جوان

 ؟ییرزایاومده خانوم م شیپ یمشکل：سمتم امد و اقاوار ودرکمال ادب و احترام گفت به

 به شما. ست،سپردمشیراستش شهروز درست بشو ن-

 شهروز بامن،به امان خدا. دیبر شما：تکان داد و گفت یسر

 شدم... مانیباصفا اطیرا انداختم و داخل ح دیکردم و کل یتشکر

 

 3پارت#

 

 ام،اقاجون را هم ناراحت نکنم. یتا با عجز و ناراحت دمیکش یقیو نفس عم دمیو درمانده چادرم را از سرم کش خسته

 نداشت. یکه گناه رمردیپ ان

 کشد. یتمام جانم دراز م ،دریقورمه سبز یام کنار رفته و بو ینیاز ب اسی یروم،عطر گل ها یداخل خانه که م به



 انویپ

 
8 

 

 !ییاقاجون،چه بو یبه،چه کرد به：میگو یخنده م با

 .گهیکار بشه د میتقس دیماهت،با یبه رو سالم：دیگو یو م دیا یبه استقبالم م ییهم با خوشرو باز

 خونه و من مرد کار؟ یشما کدبانو یعنی：میگو یم طنتیشاندازم و با  یرا باال م میابرو یتا هی

 پختم واست. یچ نیبب ایلباسات و عوض کن،ب قا،برویدق：دیگو یزند و م یم یبشکن

 اش کاشتم. دهیبر صورت چروک یگفته و بوسه ا یچشم

است را  میکه ماه هاست  مستأجر چشم ها یو غم یعوض کرده و خستگ یدست لباس راحت کیرا با  میها لباس

 پنهان کردم.

نبود که تنها نوه  نیمن پدر و مادرم را از دست داده بودم،اقاجون پسر و عروسش را از دست داده بود و حق او ا اگر

 تر کند. شانیکرده و حال او را پر یعدالت یاش ب یدختر ی

 .میو مشغول خوردن شد دهیرا باهم چ زیم

کنار  ،دریکه دست پختش حرف نداشت.بعد اتمام ناهار،شستن ظرف هارا به عهده گرفتم و با دوفنجان چا الحق

 گرفتم. یاقاجون جا

 کرده. تیترب یکه چه دختر خانوم دید یپدرت بود و م کاش：شد و سپس گفت رهیبه صورتم خ یکم

 بهشت باشه. یتو جاش：را در دست گرفته و فشردم دستش

 ؟یکار کرد یچ امروز：زد و گفت یلبخند

 ده؟یبه من کار م ینشد،اخه ک بازم：لبانم رنگ باخت و با غصه گفتم یرو لبخند

 به خدا باشه دخترم. توکلت：اقاجون

 سرد نشه،به بحث خاتمه دادم. یدستش را نوازش کردم و با گفتن چا یرو

 ع به خواندن نماز مغرب کردم.مغرب را که گفتند،برخاستم و با گرفتن وضو،جا نمازم راپهن کرده وشرو اذان
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 یب یشده بود و جال نییتز یاسیقرمز و  یمادرم بود و با گل ها ادگاریکه  یبه جانماز چشم دوختم؛جانماز یا لحظه

 تکه پارچه داده بود. نیبه ا یرینظ

 برسند. شانیکردند به جزا یکه در حقم،ناحق یرا در دست گرفته و ارزو کردم کسان حیتسب

 شد. میگاه زندگ هیاز او،منجر به مرگ تک یه با کاله بردارپدرم ک دوست

 .گرید یها یلیراندند و خ رونیخودش ب یبزرگم را از خانه  ،پدریرحم یکه با ب میو عموها عمه

 تاوان خواهند داد. یگرد است و روز نیمعتقد بودم که زم نیا به

 شد. یم میو شاداب دیرا داشتم که حضورش باعث ام ینداشت؛اما کس یمن تمام یغصه ها بساط

 گذاشت. یانان م یرو شیپ ی،اسانیسرم بندگانش را دوست داشت و بعد هر سخت یباال یخدا

 سنجاق کردم... یاز عشق و دلبستگ یاو توکل کردم و بر سجاده ام،بوسه ا به

 

 4پارت#

 

 شدم. گانهیبعد،مشغول صحبت با تنها دوستم  یمدت

 .ادیخوشم نم طشیاز مح ای شهینم دایبرام کار پ ایرم،یهرجا م من گانی_

 .میش یم یمأمور اشغال میر یاخر باهم م زم،ازینخور عز غصه：گانهی

 ؟یدانکردیادب،تو هنوز کار پ یب_

 یمن از همه جا ب خوان،نهیبا عرضه و زرنگ م ده؟ملت،پرسنلیبه من کار م یبابا ک نه：و گفت دیاز ته دل کش یآه

 خبر.

 نباش. شه،نگرانیم دایتو کار پ یمن،هم برا یکه هم برا شاالیا_
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تو  دیشا میبر ایه،بیا رهیشرکت زنج کیدارم، یکار یمصاحبه  هیمن فردا  دهیسپ گمیبابا غصم کجا بود؟م اره：گانهی

 .یهم استخدام شد

 .کنن یزنده پخش م کیگردم که موز یم ییدنبال رستورانا یدونیکه م ستم،تویبلد ن یمن که کار ادار گانهی_

 و من رو دست ننم موندم. یو تو استخدام شد ی؟اومدیدیخدا رو چه د میبر ایتو ب حاال：گانهی

 .امیو برام بفرس م باشه،ادرس：کردم و گفتم یکوتاه ی خنده

 پس شرت کم. باشه：گانهی

 نثارش کرده و تلفن را قطع کردم. یادب یب

 گشتم. ینم یکار ادارهم نداشتم چون دنبال  یکی نیبه ا یدیام

 از اقاجون،از او جدا شدم. یریو سپس با شبخ میرا در سکوت و ارامش خورد شام

 قبل خواب،گوسفند ها را شمرده و به خواب رفتم... گانهیقول  به

 داد. یاقاجون م یام،خبر از قرص ها یاالرم گوش یصدا

 کنار تخت اقاجون گذاشتم. یاب وانیرا به تن کرده و طبق معمول،قرص را به همراه ل میها لباس

 با اوکردم. یسرسر یکرده و خداحافظ داریب اورا

 یبار مرور م نیهزارم یقتل مرا برا یدانستم که در ذهنش،نقشه  یگذشته بود و م گانهیاز ساعت قرارم با  یکم

 کند...

 

 5پارت#

که سرانجام به  نیمعطل شدم تا ا کیففرستاده بود،در ترا میبرا گانهیکه  یخانه تا ادرس ریاز مس یا قهیدق چند

 .دمیمقصد رس

 نکردم. یو اسم شرکت هم توجه طیبه مح یداخل شرکت شدم و حت ،باعجلهیتاکس ی هیحساب کرا بعد
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 انداز شده بود! نیدرسالن طن گانهی یرفتم که صدا ریاز پرسنل ها،به سمت اتاق مد یکی ییراهنما با

 برم. یاقاجون م یابروت و جلو رمینشه م یفرق داره،اگه اوک هیبا بق نیا نیبب：گانهی

 کن.ن ینبود،من و مجبور به کار یکن یکه تو فکر م یزیاون چ گمیم：دیتوپ گانهیامد که با خشم به  یمرد یصدا

 ؟یکن یچه م دهیسپ

 ؟یستیکرده که از پشت در فال گوش باا تیگونه ترب نیتو را ا مادرت

 ارام به در زدم. یچند ضربه ندانسته و  زیرا جا صبر

 به شخص پشت در نداشتند. یهم چنان مشغول بحث بودند و توجه ییگو

 کردم تا متوجه حضور من بشوند. یمصلحت یداخل شدم و سرفه  ناچارا

 .دادیگرفته بود و خبر از سمت او م یجا ریمد زیم ما،پشتیخوش س یمرد

 کنم؟یاتاق چه م نیچشمانش فهماند که در ا با

مصاحبه اومدم  یمتوجه نشد.برا یچندبار به در زدم اما کس سالم،من：را صاف کرده و با متانت گفتم میصدا

 خدمتتون.

 من و ان مرد اخمو،در نوسان بود. نیبا استرس نگاهش ب گانهی

 بود. رتیخ زم،ذکریعز یاومد خوش：گانهی

 گرفتم. شیشرم کردم و چادرم را سفت تر از پ به،احساسیمرد غر کیاو در مقابل  ییپروا یو ب یراحت از

 مرا دعوت به نشستن کرد. یاشاره ا مرد،با

 گرفتم. یگانه،جای یقدم برداشته و در مبل روبه رو یارام به

خانم نجم از اومدن شما اطالع داده بودن،فرم استخدام رو  بله：گفت شیرایزبانش باز و باهمان اخم گ باالخره

 موارد. ریسا حیتوض یبرا میتابر دیپرکن
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 کردم؟ یپر م دیرا با یچه فرم گریستم،دیبلدن ینگاه کردم؛اخر من که به او گفته بودم کار ادار گانهی به

 گلگون وحرارت بدنم باالرفت. میبودن،گونه ها یو حس اضاف یشرمندگ از

اصرار خانم نجم اومدم  ام،بهیبمصاحبه  یاما من به اشتباه اومدم،قرارنبود من برا شرمنده：برخاستم وگفتم میجا از

 ندارم.عذرخواهم که وقتتون و گرفتم. یادار یدر کارها یتجربه و استعداد چیبگم که ه دیو با

 را به سمت در اتاق برداشتم. میگفتم و قدم ها یاجازه ا با

 نبود. نیقرارمون ا طاها：که ارام گفت دمیرا شن گانهی نیخشمگ یصدا

 شناختند! یرا م گریهم د پس

کمک به من را  ،قصدیگریروم،حال با تحت فشار قراردادن شخص د ینم یکس نیبار د ریدانست که من ز یم گانهی

 دارد؟

 .نیلحظه صبر کن چند：ان مرد طاها نام،به عقب برگشتم یدر رفت که باصدا ی رهیبه سمت دستگ دستم

 یا لهیکه وس شرمنده：کنم،گفتم یمخف گانهیرا از  ام یکردم ناراحت یم یکه سع یرا در هم کرده و طور میها اخم

 زیو ترحم انگ یکه زور ستمین یدنبال کار د،منیبمن لطف کن نیستیخانم نجم شدم،شما مجبور ن یباج خواه یبرا

 باشه.

 ان اتاق منحوس شده را ترک کردم... یبدون خداحافظ و

 

 6پارت#

 

 گانهیکردم،معلوم نبود که چه برسر  یتوقف م یاما اگر لحظه ا دمیشن یرا م گانهیگفتن  دهیده،سپیسپ ادیفر یصدا

 اوردم! یشرکت م نیو ا

 را گرفت و با شدت به عقب برم گرداند. میراه،بازو انیم در
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 نه من،نه تو.لطفا راحتم بزار. گهید گانهی：در ارام نگه داشتنش داشتم،گفتم یکه سع ییو صدا تیعصبان با

 یم حیبهت توض یکرد یصبر م گهید کمیخواستم ناراحتت کنم،اگه  یباور کن نم هدیسپ：نگاهم کرد و گفت دلخور

 کنن. یدارن نگاهمون م م؛همهیاروم تر باهم حرف بزن یجا هی میبر ایدادم که اوضاع از چه قراره.ب

 به صداقت حرفش بردم. یانداختم و پ یاطراف نگاه به

 .میبر باشه：را کنترل کرده و لب زدم خشمم

 .میگرفت یجا یصندل کیو در  میشرکت رفت یبه پارک رو به رو باهم

 شنوم. یخب م_

دونستم که مثل االن دچار  یشرکته.از اول راستش و بهت نگفتم چون م نیمن و صاحب ا ییپسردا طاها：گانهی

 شیوقت پچند  ست؛طاهایطورن نیبردم.نه ا نیبار د ریکارم،تو رو ز نیکه من با ا یکن یو فکر م یشیسوءتفاهم م

و  یچه نوع ساز دمیداشت.منم پرس اجیاحت نیسیموز هیاماده کرده بود و به  یاز رستوران هاش طرح جالب یکی یبرا

ردم .اون دروغ و سرهم کیاز تو براش گفتم،گفت که ببرمت و تست بد یفکر و وقت ی.رفتم توانویپ حایاون گفت ترج

گفت  یبزاره و اون م یبود که من اصرار داشتم تو رو سرکار ادار نیاالنمونم سر ا ی.دعوایایو ب ینکن یکه لجباز

شروع شد.باور کن من  مونیشگیهم یکار و بکنم؟و کل کل ها نیا دیبا م،چرایدار اجیبهش احت یگه اید یجا یوقت

 طاها شرمندت کنم. شیخواستم پ ینم

 

 نیتر یمیگفت که دشمن انسان،خشمشه و من با کنترل نکردن خشمم،زود قضاوت کرده و صم یم شهیهم اقاجون

 دوستم را رنجاندم.

 یم شرکت؛معذرت نیبه ا یتا من و بکشون یو خم و بر چیراه پر پ نیدرست نبود ا گانهی：مهربانانه گفتم یلحن با

 خوام که عجوالنه رفتار کردم.

 .میرا دراغوش گرفت گرید کیو  دیپاش میبه رو یلبخند

 سر وقت آق طاها. میریاالن مثل دوتا دختر خوب م پس：گانهی

 انداختم. یبلند شدم و به شرکت نگاه میجا از
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 بود. گانهیکه از پشت پنجره،تماشاگر من و  دمیرا د طاها

 .میبه داخل رفت گانهیانداختم و با  نییرا پا سرم

 کنم... فیاقاجون تعر یامروز را برا یبامزه  دیو شا بیباشد تمام اتفاقات عج ادمی

 

 7پارت#

 

 رستگار. طاها：سر در اتاق را نگاه کردم یشده  یحکاک یبار کلمه  نیبازگشتم و ا ریبه اتاق مد دوباره

 رستگار دادم. یاقا لیاز جانب من،فرم را پر کردم و تحو یحرف چیداخل رفته و بدون ه به

 در قانع کردنش دارد.  یداد که سع یپچ پچ وار با طاها مشغول صحبت بود و خبر از ان م گانهیمدت، نیا در

 د؟یدار ییاشنا انویخب،چه قدر با پ اریبس：تأمل،گفت یفرم و اندک یاز مطالعه  بعد

 کنم. کسیتونم چند اهنگ و با هم م یاز اهنگ ها مسلطم و م یاریبس یرو_

 فت!چشمانش رنگ تعجب به خود گر یا لحظه

 زدم؛او کامال حق داشت. یدلم قهقهه ا در

خودم هم  یکه برا یدارد؟به راست ییطور مسلط با ساز ها اشنا نی،ایو قو یحجاب فاطم نیو با ا یچادر یدختر

 بود! بیعج

 کرده است. یزیماه ها برنامه ر شیگفت برا یم گانهیکه  یدادن همان طرح حیکرد به توض شروع

 و اشوب دردلم به راه بود. جانیطرح بودم،ه نیا یاگر من افتتاح کننده  رایاسترس گرفتم،ز یکم

رو راه  یدیبوده و هست.ما طرح جد یمتعدد یشاپ ها یرستوران ها و کاف یکننده  سیما تأس شرکت：طاها

 هم یبودنش،امروز یسنت نیکه درع میکن یرو راه انداز یرستوران سنت میخوا یکه م نهیو اون ا  میکرد یانداز
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 وانیو نظر خودم پ میاستفاده کن زهاخسته کننده،از سا یو گاه یسنت یها کیموز یجا میخوا یم نیهم یباشه.برا

 د؟یبخش بکنم موافق نیا ریخوام شمارو مد یهستش.م

کردم که فقط مسعول بخش  ی!؟من فکر مریمد：در ان اشکار بود،گفتم رتیکه ح یتعجب کرده و با همان لحن یکم

 داره؟ ییها تیبخش چه مسعول نیا ریزدن هستم.مد انویپ

شما در کارتون خوشم اومد.فردا روز اول  تیشمارو خانم نجم به من نشون داده و از جد یتا از کارها چند：طاها

 ست؟ین ی.سوالمیکن یها و حقوق هم صحبت م تیشماست و در همون روز از مسعول یکار

 نیا یکردم و در برابر اقاجون سرافراز هستم؛و هم اضطراب برا دایپ یکه باالخره کار نیخوشحال بودم از ا هم

 بزرگ. تیمسعول

 از پسش بر خواهم امد!؟ ایا

 ادمینشان داده بود. زشیعز ییمرا بدون اجازه به پسردا یدهم،چون اهنگ ها یراهم گوش مال گانهیباشد که  ادمی

از  گانهیو  زدمیم انویپ میتیکودکان  یبرا یبودند،در موسسه ا اتیح دیکه هنوز پدر و مادرم در ق یزمان دیا یم

 .ودخاطره ش مانیگرفت تا برا یم لمیبچه ها و کار من ف یشاد

 بود. یدوران خوب ر،چهیبخ ادشی

 .دیکش یپر م میقد یروزها یبرا دلم

 شد که امروز را با من و اقاجون نیو قرار بر ا میخانه شد یراه گانهیرستگار،با  یو تشکر از اقا ستین یگفتن سوال با

 بگذراند.

 دوست داشت... اریشود؛چراکه اورا بس یخوشحال م گانهیدانستم که اقاجون از امدن  یم

 

 8پارت#

 

 زند. یحرف اول را م یگفت که در کاربلد یم زشیعز ییراه از پسردا در
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 میلیتردوست داره.خ شینوه هاش ب ی هیاخالق و ادبه،اقاجونم طاها رو از بق یباعرضه و مباد یلیخ طاها：گانهی

 هیازبق مانشیا میاز هزار کارمند و کارگر و تحت فرمان خودش نگه داره.ازطرف شیو با جذبه است که تونسته ب یجد

 اعتقاد داره. زایچ نیبه ا یلیتره و خ یماها قو ی

ش از نی.هم چهیمن کاف یبرا لشیو فام سم،اسمیرئ ؟بعنوانیگیبه من م نارویچرا ا گانهی：زده و گفتم یلبخند

 .شیبنداز یکیبه  یخوا یدستت مونده و م یانگار رو یکن یم فیتعر

 .گهید ریو بگ مطلب：گانهی

 .یفهم یکن به مرور خودت م ولش：به او چشم دوختم که کالفه گفت یگنگ با

 !؟ستیو منظورش چ دیگو یکه چه م دمیهم نفهم باز

 .یمیو قد نیریش یبه همان محله  میدیشد تا رس یراه در سکوت سپر ی هیبق

کردم و ان  یمحل را داشتند،سالم دانیسف شیکه حکم ر گرید یها یلینرگس خانم و حاج محمود،اقا محمد و خ به

 من بودند. یخوش جواب گو یها با رو

 سره کرده بود. کینبود؛پس اقا محمد کارش را  یاز شهروز خبر امروز

 از گلش شکفت. گانه،گلی دنیو اقاجون با د میداخل خانه رفت به

 !میدیعجب ما شما رو د ،چهیدخترم،خوش اومد سالم：اقاجون

 بود. گانهیاقاجون  مخاطب

 شد دخترت؟ گانهیشما درد نکنه اقاجون،حاال  دست：گفتم یظاهر یخودرا پکر نشان داده و با ناراحت یکم

 مد و مرا دراغوش گرفت.را به حالت قهر از اوبرگرداندم که به سمتم ا میرو

 .یکه جون من شما：اقاجون

 .میخوش و بش کرد گرید یو کم میدیسه خند هر

 مشغول صحبت بود و من اقدام به اماده کردن ناهار کردم. گانهیبا  اقاجون
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رفت؛اما  یم شیخوب پ زیو همه چ میداده ا لیو اقاجون تشک گانهیبا  یکوچک یکه خانواده  نیبودم از ا خوشحال

 قرار است چه شود!... ندهیدانست که در ا ینک یکس

 

 9پارت#

 

 داد. یبه گل ها اب م اطیشست و اقاجون هم در ح یظرف هارا م گانهیکردم، یغذا درست م م؛منیکار کرد میتقس

 خوام طاها رو بندازم؟ یکه م یگیبگم باز نم یزیچ هی دهیسپ گمیم：گانهی

 شده؟ یگم چ ینم ،نهیمظلوم بش ادینم بهت：کردم و گفتم یکوتاه ی خنده

 یهمش تو گهیم مییزنه،دا یمشکوک م یلیمدت هست طاها خ هی：کرد،گفت یم یطور که ظرف ها را کف همان

 زنن. یو مدت ها باهم حرف م یکیزنه به  یزنگ م ایکنه  یم نییکارش و باال و پا زیم یرو یاتاقشه و داره برگه ها

که با تلفن حرف  نیا ایمشکوکه  رهیاتاقش و با برگه ها ور م یتو رهیم ست،چونیکه مشکوک ن نیخب ا_

 .رهیجا گ هیدلش  دیزنه؟شایم

که  یکنه بخدا،کس یاوقات به سالمت عقل تو شک م یگاه ادم：به من انداخت و گفت یا ههیعاقل اندر سف نگاه

 مرا.باشه؟ع ریگ ییدلش جا اد؛طاهایبگو با عقل جور در ب یزیچ هیکنه؟ یم نییبرگه باال و پا رباشهیگ ییدلش جا

 ی.بچه ادیمشکل داره به قول خودت با عرضه است و از پسش بر م ن،اگرمینگران نباش پس：باال انداختم یا شانه

 .نیرینظر بگ ریشما رفتارش و ز ستیکه ن کیکوچ

 .هیحرف نمیا：گانهی

 .دیاذان ظهر،از مسجد محلمان به گوش رس یصدا

گاه  رد،انیتا مغز استخوانم را در بر بگ نیو دلنش بایز یصدا نیشد و من صبر کردم تا ا مشغول وضو گرفتن اقاجون

 اقدام به وضو گرفتن کنم.



 انویپ

 
18 

 

 اریبس غمبریو خدا و پ نیپروا داشت،اما اوهم به نماز،د یو ب طونیش ینداشت و رفتار یهم اگرچه حجاب درست گانهی

 دوست داشت. اریبود که اقاجون او را بس نیهم یمعتقد بود و برا

 نمازش را اقامه کرد و من وضو گرفتم. اقاجون

 .میبساط ناهار را فراهم کرد گانهیگفتم و با  رلبیحضرت زهرا)س(را هم ز حاتیاز نماز،تسب بعد

 ناهار. دییبفرما اقاجون：گانهی

 دخترم اومدم. چشم：اقاجون

 مشکالت از کار افتاده. یاست و چرخه  ستادهیزمان ا ییکه گو میان قدر ارام بود یم؛همگیخوردن شد مشغول

 چند برابر شده بود. میاشتها نیکرده ام و بخاطر هم دایکه کار پ نیبودم از ا مسرور

 در به صدا در امد. م،زنگیاستراحت کن یکم میو تا خواست میجمع کرد گانهیرا با کمک  زیم

 ه؟یک：جواب داد گانهی

_...... 

 خانومم. گانهی ریسالم،نخ کیعل：گانهی

 رحمش نرفته بود. یمهربانم که ذاتش به مادر ب یامده است.،پسر عمه  ریام یعنیشد،یطور مودب م نیا گانهی یوقت

 بود و باهم سر جنگ داشتند. ریام یدل باخته  گانهی

 را اماده کنم... ینیریو ش ییرا سر کردم و به اشپزخانه رفتم تا چا چادرم

 

 10پارت#
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 دهیسپ：با شتاب داخل اشپزخانه شد و بشکن زنان گفت گانهیکرد. یم یاقاجون احوال پرس امد که با یم شیصدا

 .امیکنم بلکه به چشم ب ینیریخودش کمیو من ببرم  ییچه قدر خوش شانسم؟بده بده چا ینیب یم

 یباشه مثل دفعه  ا،حواستیب：نشنوند گفتم ریکه اقاجون و ام یرا به دستش دادم و زمزمه وار،طور یچا ینیس

 .یرو روش چپه نکن ییقبل چا

 زد و شانه صاف کرد. ییدندان نما لبخند

 رفت. ییرایاش،به پذ یرا باال انداخت و با اخم دوست داشتن شیابرو یتا کی

 از اشپزخانه خارج شدم. گانهیرا برداشتم و بعد مرتب کردن چادرم،پشت سر  ینیریش ظرف

که دوستشان دارم کنارم  یکه کسان ستیها زمان یداشت؛منظور از تازگ یخاص یرنگ و بو میبرا یها زندگ یتازگ

 بودند.

 طرفا! نیعجب از ا ؟چهیپسرعمه خوب سالم：گفتم نیگذاشتم و مت زیم یرا رو ینیریش ظرف

 فرود اورد. میسر تعظ یشیبرخاست و به حالت نما یاحترام از جا به

 از اقاجون بپرسم. یحال هیشما،اومدم  یخانم به خوب دهیسپ سالم：ریام

 سرجات که دستم خسته شد. نیزحمت بش یب حاال：گانهی

 زشته. گانهی：دمیتوپ گانهیرا گرد کردم و به  چشمانم

 .دیکه زد اقاجون به سرفه کردن افتاد و رنگ از رخسارم پر یحرف با

 عمته. زشت：گانهی

 بود. انیچهره اش نما از خنده در ییزل زدم که رگه ها ریبه ام بالفاصله

 امدند. یبودند!خوب از پس هم بر م بیعج میدو برا نیقدر ا چه

 .ستیدوستش ن یبه زشت عمش：ریام

 داد. ریرا نشان ام فشیرد یشروع جنگ،دندان ها یشد و به نشانه  نیخشمگ گانهی
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 زدم و در کنارش نشستم. یاقاجون لبخند به

 انداخته بودند. انیخانه به جر نیرا در ا یشان،زندگیها طنتیبا ش ریو ام گانهی

 و ساکت هستم؟ یان قدر خجالت ستم؟چرایگونه ن نیشدم،چرا من ا یم دیاز خود نا ام یگاه

 شیات نیشده؟ا یجان چ دهیسپ：اقاجون به خود امدم یافکار دخترانه ام بودم که با صدا ریطور با خود درگ نیهم

 سرش بزاره. یپاره رو ساکتش کن،االنه که خونه رو رو

 زدن بود. غیو ج یدادم که در حال پرخاشگر گانهیرا به  حواسم

 .شدیگونه م نیاورد،ا یکم م یدر برابر کس یوقت

 نباشن. ایبگو که بعض ام،قبلشیجان هروقت خواستم ب دهیسپ：ریام

 از خداتم باشه. ،درضمنیکه هماهنگ نکرده بود دیببخش：گانهی

 .ستیکردم؟حاال که از خدام ن یبا شما هماهنگ م دیبا مگه：ریام

 .اقاجون：و با اعتراض گفت دیکوب نیرا به زم شیپا گانهی

 و... میدیاقاجون خند با

 

 11پارت#

 

 زدم تا سکوت کند. یتشر ریرا دعوت به ارامش کردم و به ام گانهی

 یرا دست م یبود و معلوم نبود که باز چه کس یسرش در گوش گانهیو اقاجون مشغول گفت و گو شدند و  ریام

 انداخت!

 و رفت سمت طاها؛طاها رستگار. دیپر کش فکرم
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 را دارد. شیارزو یکه هر دختر ییهمان ها ن،ازیسنگ اریخوش پوش بود و بس یمرد

 ماند. یخاص داشت که در برخورد اول،تا مدت ها در ذهنت م یو چهره ا رایگ یصدا

 ...دید دیدارد،با گرید یها یلیگول زننده مانند خ یاوهم ظاهر ایاست  کنمیکه فکر م یکه همانطور دید دیبا

 ماند و عزم رفتن کرد. گرید یکم ریام

 من هم به داخل رفتم. شانیباهم رفتند و بعد بدرق گانهیو  ریکردم تا باز به هم نپرند.ام شیدم در همراه تا

 واب رفت.خسته بود و بعد خوردن شام،به خ اریبس اقاجون

 دل و دماغ شام خوردن را نداشتم. ییهم به تنها من

 فرو رفتم... یقیبالشت گذاشتم،به خواب عم یرا بر رو تاسرم

 ام اماده شدم. یروز کار نینخست یاقاجون،برا یصبحانه برا ی هیشدم و بعد ته داریب یشگیروال،سرساعت هم طبق

 داشتم.نه خوشگل و نه زشت؛حد وسط. یو شرق فیظر یانداختم؛اندام کامال دخترانه و چهره ا یخود نگاه به

 کرده و عزم رفتن کردم. داریرا ب اقاجون

 .شدیلبانم پاک نم یو ذوق،لبخند از رو جانیه از

 شوم. یرستگار م یاتاق اقا ،واردیرسم و بعد کسب اجازه از منش یشرکت م به

 .نیشاشنا ب طیرستوران تا اول با مح میر یم ر،االنیوقت بخ سالم：دیگو یمقدمه م یو ب کند یبه نشستن م تعارف

 سالم،چشم من اماده ام._

 کند. یزند و سفارشات الزم را م یزنگ م یدهد و به شخص یتکان م یسر

 افتم. یاز او،به دنبالش راه م تیو من به تبع زدیخ یبر م شیجا از

 .ستمیروم تا دوشادوش او باا یجلو م یکند و من کم یشرکت توقف م یجلو

 در برابرش بودم! یساله ا10کودک یبا کفش پاشنه بلند هم،اندازه  یاندازم؛حت یم یخود و او نگاه یشانه  به
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 کند. یم ریام را غافل گ رهیگردد و چشمان خ یم بر

 ؟ییرزایشده خانم م یزیچ：طاها

 با شما؟ ای میریاصالنم هول شدم،بامن م نه：میگو یخارج شده از دهانم،مکلمات  یشوم و بدون تمرکز رو یم هول

 شوم. یکه زده ام م یمات نگاهم کرد و من متوجه گند یا لحظه

 اندازم. یم نییبرم و سرم را پا یدندان م ریخجالت لبم را به ز ؟ازیچه بود که گفت نیا دهیسپ یوا

 رسد... یخنده اش به گوشم م یصدا

 

 12پارت#

 

 م؟یبر یرستگار قرار با چ یاقا：را باال اوردم و با اخم گفتم سرم

 تم.هس یتاکس منتظر：گفت تیعوض کردم،چرا که لبخندش را قورت داد و با جد یکه بحث را از دست دیفهم ییگو

 نداشت!؟ نیهمه شرکت ودم و دستگاه،ماش نیاو با ا یعنی

 فرستادم و منتظر ماندم. رونیر مزخرف را از ذهنم به بشود؟افکا ی.اما اخر مگر میقرار شد قضاوت نکن دهیسپ

 گرفت. یجلوجا یرستگار در صندل یعقب و اقا د،منیکه رس یتاکس

که خود تنها  یکردم که به ذهن بسپارم تا فردا روز یها نگاه م ابانیو اسم خ ریرا داد و من با دقت به مس ادرس

 امدم،راه را گم نکنم.

 .میشده و به داخل رفت ادهیپ نیماش م؛ازیستادیا یدرنو م کیرستوران ش یرو روبه

 داشت. ییبایو ز یسنت یاش،سالن ها یخالف ورود بر

 گذاشته بودند. ییانویاز سالنش،پ یکه در گوشه ا میرفت یقسمت به
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 کننده بود. رانیو ح بایز اریبس

 .دیچیسر تا سر سالن پ شیکه صدا دمیکش یدکمه ها یشوق به سمتش رفتم و انگشتانم را رو با

 یکه طرح ها نهیشما ا یها تیخوشتون اومده؛مسعول انویپ نیو ا طیطور که معلومه شما از مح نیا خب：طاها

بخش  نیطور مسعول اموزش و نظارت بر ا نیو هم دیکن یرستوران نواور نیا یقیموس یدر عرصه  یدیجد

 ست؟ین ی.سوالشهیتر هم م شیو با کسب تجربه،ب شهیشروع م ونی.حقوقتون از سه ملدیهست

 شمردم. یرا م شیکه گفت،چشمانم را گرد کرده و در ذهنم صفرها یذکر مبلغ با

 بود. رینظ یام،ب یزندگ طیشرا نیمن و ا یباشد اما برا یزیها مبلغ ناچ یلیخ یبرا دیمعرکه است؛شا نیا

 مفهومه. ینه همه چ_

 عقب برگشتم که...به  مهی،سراسیدختر غیج یصدا با

 

 13پارت#

 

 مواجه شدم! گانهیعقب برگشتم که با  به

 کرد!؟ یجا چه م نیا اون

 ست،چندیخاله ن یجا خونه  نیخانم ا گانهی：به ستوه امده بود،با حرص گفت گانهیو داد  غیج یهم که از صدا طاها

 کن؟ تیبار بهت گفتم رعا

 جا امده بود؟ نیشدم؛مگر او چند بار به ا جیگ یکم

 .یاریدر ب یباز سییخواد ر یخب حاال توام،نم یلیخ：کرد و گفت یاخم گانهی

 دانم. یم دیاورد؟بعیدر ب یباز سییامد که ر یطاها م به
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جونم خوش  دهیسپ یوا：گفت غیترشان مرد بودند،با ج شیرا باز کرد و درمقابل ان همه خدمه که ب ششین دوباره

 .یاومد

ابروم و  یاول ؟روزیکار کرد یچ نیدرست حرف بزن،بب گانهی：ستادمیا گانهیقدم برداشته و در کنار  اهسته

 انتظار داشتم. نایتر از ا شی.ازت بیبرد

 گرفتم تا ساکت شود. شیاز پهلو یشگونیبار ن نیسر دهد که ا ادیخواست داد و فر دوباره

 نگاه کرد. گانهی یده مند من و صورت سرخ ش تیخندان و رضا یبه چهره  طاها

 بود. یراض گانهیسکوت زمان دار  نیکه اوهم از ا انگار

 بخش پرسنل ها هستن. رینجم مد خانم：طاها

 شد. رهیبه من خ و

 حقه باز؛باز هم به من کلک زد. ی گانهی یوقت است که مشغول به کار شده!ا یلیاو خ پس

درحال حرف زدن  تیو طاها،با جد گانهیمشاهده کردم که  یچشم ریمن سرگرم گفت و گو با نوازنده ها شدم،ز تا

 هستند.

 گانهیباشد؛چون  نیامد که ا یکه انجام داد؟اما به نظر نم یکند؟بخاطر کار یچه شده؟طاها اورا باز خواست م یعنی

 کرد. یبا او صحبت م یجد اریهم بس

 زنند. یم یشود،پس حرف مهم یم یاست که او جد یمعدود دفعات از

 نوازنده ها گفتم. یرا برا میها دهیبرداشتم و ا یو کنجکاو یاز سرکش دست

 خرسند بودم. اریبابت بس نیگرفت و من از ا یجا شانیلب ها یرو تیلبخند رضا یهمگ

 ها نشست. یاز صندل یکی یمتفکر،رو گانهیبعد،طاها با عجله رفت و  یلحظات

 افتاده؟ یاتفاق：دمیسمتش رفتم و پرس به

 .شهیم ییزایچ هیدونم،اما داره  ینم قایدق：گانهی
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 ؟یچ یعنی：گفتم نگران

 کنه. یحلش م نترس،طاها：زد و گفت یلبخند

 قدر از طاها انتظار داشتند. چه

 داستان هاست؟ یکردند که او ابرقهرمان تو یم فکر

 انسان بود. کیباتمام کماالتش باز هم  او

 است؟ یبه او کار درست زیسپردن همه چ یعنی

اش با تلفن و کاغذ  انهیمخف یکه طاها را سرگردان کرده است؟پس گفت وگوها ستیراز چ نید؟ایا یرمپسش ب از

 موضوع مجهول مربوط باشد... نیبه ا دیبا شیها یباز

 

 14پارت#

 

ن؟اخه گ ینم یزیرستگار چ یاگه من االن برم اقا گانی：گفتم گانهیلباس فرم،به  لیماندم و بعد تحو گرید یکم

 بخرم. دیاقاجون تموم شده با یقرصا

 کنم. یبرو من باهاش هماهنگ م زمیعز ،نهیندار یکه کار ست،امروزمیکه خودش ن االن：گانهی

 ه؟یرستوران چه زمان نیا ی هیافتتاح یباشه دستت درد نکنه،راست_

 پرسم. یازش م نمیا یواال،خوب شدگفت دونمینم：گانهی

 کرده و به داروخانه رفتم. یاو خداحافظ از

 کردم. یط ادهیرا پ ریمس ی هیخاطر بق نینبود؛به هم یراه مانیداروخانه تا خان از

 کردم. فیرا تعر ریاتفاقات چند روز اخ جانیکرده و با ه یاقاجون احوال پرس دم،بایخانه که رس به
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 کرد. یم دییو سخنان مرا تا زدیمن فقط لبخند م یها یهم،در مقابل وراج چارهیب رمردیپ ان

 بودن. شونیپر یلیخ ه؟امروزیبنظرتون مشکل اقا طاها چ اقاجون：را خاراندم و گفتم سرم

 باشه. یمرد متشخص ادیهست انشااهلل که حل بشه دخترم،بنظر م یهرچ：اقاجون

 حواله ام کرد. یکش امده،چشمک یبا لبان بعد

 .اقاجون：بان اوردمو با اعتراض نامش را بر ز دمیرا فهم منظورش

 ام زد. ینیبه نوک ب یباال اورد ضربه ا میتسل یرا به نشانه  دستانش

 طور. نیاستراحت کند و من هم هم یبه اتاقش رفت تا کم م؛اقاجونیو خورد میغذا درست کرد باهم

 شدم و به طاها فکر کردم. رهیسقف خ به

 کرد. یخودش م ریرا درگ تیها هیو ر ینیکرد ب یاز کنارت عبور م یمردانه اش،عطرش که وقت لیاستا به

 امد. یاش که چه قدر به ابهتش م قهیکنار شق یموها یدیرفت سمت سپ فکرم

 استفاده کند. یچه کس یدانست که کجا و برا یداشت؛اما م یپرغرور یمایاو چندسال داشت؟او س یراست

 مرد خاص است؛ نیکه ا میتوانم بگو یکالم م کی در

 خاص است. رستگار طاها

 به او و رفتارش فکر نکنم. گریور و ان ور چرخاندم تا د نیرا به ا سرم

 کجا رفته؟ تیایح دهیسپ

 ،یفقط کارمند اوهست تو

 کارمند... فقط

 

 15پارت#
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 یناراحت است و نم یکردم که اقاجون از مسعله ا یاحساس م م؛امایکرد یکه بود سپر یرا به هر ضرب و زور شب

 خواهد که من به ان اگاه شوم.

 کنم. پنهان لهیوس نیرا به ا میتا نقص کوتاه دمیپاشنه بلندم را پوش یفرمم را به تن کردم و کفش ها صبح،لباس

 کردم. یاقاجون را دادم و از او خداحافظ یها قرص

 .میالزم را به دست اور یها یتا هماهنگ میبا بچه ها کار کن هیتا روز افتتاح یشد کم نیبر ا قرار

 شدم. یهمه مشغول احوال پرس دم،بایرستوران که رس به

 .میده لیدوستانه تشک یباهم جمع میتوانست یبودند و م یخوب یها بچه

 موافقت کردند. تیگفتم که اکثر شانیام برا دهیا از

 انویگروه پ هیو  تاریگروه گ هیکه  نهیا اری.منظورم از تمام عمیو اجرا کن اریتمام ع کیموز هی میخوا یبچه ها م_

م ه یسنت کیموز هی دیهستش با ی.چون رستوران سنتمیزنده اماده کن یاجرا یو چند نفر رو هم برا میداشته باش

اجرا انتخاب  یداره رو برا یتر شیب یکه با هم صداهاشون هم خوان ییکنم و اونا ی.من شعر و اماده ممیداشته باش

 جوون سوت زدن. یدست زدن و چند تا از پسرا ن؟همهی.موافقمیکن یم

 شدم. خکوبیروم،در جا م یطاها جلو دنیبزنم که با د یسر گانهیزدم و برگشتم به  یلبخند

 .دمیو چادرم را سفت چسب دهیکش یبلند نیترس ه از

 خواستم بترسونمتون،واقعا شرمنده. ینم دیببخش：من با هول گفت ی دهیرنگ پر یچهره  دنید با

 کردم بر خود مسلط شوم. یسع یقینفس عم دنیدهانم را قورت داده و با کش اب

 ترسوام. کمینداره،من  یاشکال_

 امد. یبه قاب صورتش م اریزد که بس یحیمل لبخند

 .دیرس یقبل اشفته تر بنظر م ینسبت به روز ها یکم
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شد اما امروز کامال اسپرت  یحاضر م با کت و شلوار در مقابل کارمندانش شهیدم؛همیاش فهم یرا از وضع ظاهر نیا

 بود.

 ام به صدا در امد.اقاجون بود! یگوش

 گرفت! یوقت با من تماس نم چیوقت روز ه نیکه ا او

 اقاجون؟ جانم：دادم پاسخ

 به پا شد. یکه دردلم اشوب زدیاز پشت تلفن حرف م یطور

 ...من...دهی...سپس：اقاجون

 بوق ممتد... و

 پاسخ نداد. گریشماره اش را گرفتم اما د یترس و استرس چند بار از

 به مارک لباس طاها زل زدم... یحال شانیهجوم اوردند و من از پر یافکار بد و منف تمام

 

 16پارت#

 

دارد  یکه سع دمید یطاها را م یو فقط حرکت لب ها دمیشن یاطرافم را هم نم یصداها یقدر حالم بد بود که حت ان

 .دیبگو یزیبه من چ

 ...گان،اقاجونی：که مملو از اشک و دلهره بود گفتم یزد،به خودم امدم و با ترس گانهیکه  یلیس با

 کف سالن نشستم."یوا یا"سرم گذاشتم و با گفتن یرا رو دستم

 بکنم. دیدانستم چه با یبودم و نم ییدست و پا یدختر ب یلیخ

 شده. یچ مینیخونتون بب میپاشو بر ؟المصبیچ اقاجون：گفت دهیهول و ترس گانهی
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 شدم. یمردم و زنده م یکه من هزار بار م میبمان یمنتظر تاکس ؟تایاما چه جور میرفت یم دیگفت،بایم راست

 رسونمتون. یم م،منیبر نیزودباش：طاها

 نداشت! نیکه ماش او

 شدم. یم نیپاشنه بلند نقش بر زم یگرفت،با ان کفش ها یدستم را نم گانهیحرف زدن نداشتم و اگر  جان

 امد. نشیهم با ماش م،طاهایرستوران رفت یما به جلو تا

 شد. یبود که سقفش باز م یبلند یشاس یها نیقول اقاجون از ان ماش به

 ادرس را داد و طاها با سرعت هرچه تمام تر به حرکت در امد. گانهی

 که قلبم به دهانم امد. دیکش یم ییها ال نیماش انیراند و از م یقدر با سرعت م ان

ه شد،با تمام سرعت ب شیدایدانم از کجا پ یکه نم یمن با انرژ  دویرس انینحس و طاقت فرسا به پا قیان دقا باالخره

 داخل خانه رفتم که...

 .اقاجون：در چشمانم حلقه بست و با تمام وجودم نامش را بر زبان اوردم اشک

 و تلفن بود. شیقرص ها یهوش افتاده بود و کنارش قوط یب نیزم یشتاب به سمتش رفتم.رو با

 گونه نشده بود. نیمن،اوکه تا به حال ا یخدا

 .میشد نیکمک طاها بلندش کرده و سوار ماش با

 .میبرد یم مارستانیاو را به ب دیبا

 حال و روز در اورده بود!؟ نیافتاده بود که اقاجون را به ا یچه اتفاق یساعات لعنت نیا در

 خودت کمکش کن... ایخدا

 

 17پارت#
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که سر درش  یاتاق نحس ،واردیگریپس از د یکیگفتند و همه  یاقاجون نم تیاز وضع چیها و پرستارها ه دکتر

 شدند. یرا نوشته بودند،م"اتاق عمل"نام

 رحم کند. چارهیب رمردیپ نیخواندم که خدا به من و ا یم رلب،دعایجانم به رعشه در امده بود و ز تمام

 یچشمانم عبور م یاز جلو یزیغم انگ لمیو مانند ف یتداع میمرگ پدر و مادرم،برابود و تمام خاطرات  یبد تیوضع

 کرد.

 نداشتم. یزندگ یبه ادامه  یلیتما گریدادم د یاقاجون راهم از دست م اگر

 .دیبعد از ما رس یخبر داده بود و اوهم کم ریبه ام گانهی

 .تیو هم عصبان دید شدیرا م یچهره اش هم ناراحت در

 خاطر و کالفه بود. دهیرنج یاز موضوع انگار

 ؟یافتاده؟چرا ان قدر سر درگم یاتفاق ریام：کنارش رفتم و ارام گفتم به

 نیکه اقاجون ا نیقبل ا امروز：واکس خورده اش زل زده بود،گفت یبود و به کفش ها نییطور که سرش پا همان

 بشه... یجور

 کرد! سکوت

 شدم. وونهیامروز د یکاف یحرفت و بزن به اندازه  ریام_

 شما. یاون جا بود،خونه  مامانم：ریام

 ما رفته بود؟ یبه خانه  عمه

 گذارد،حال چه شد؟ یکه من باشم نم یرا درخانه ا شیکه گفته بود تا ابد پا او

 شود؟ یحال بد اقاجون به رفتن عمه مربوط م یعنی

 لعنتم که اقاجون را تنها گذاشتم. خدا
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 یاز جونش م یچ گهیلعنتتون کنه،خونه رو هم که بهتون داد د خدا：هوار کردم ریخشمم را بر سر ام تمام

به نام احترام به پدر و مادر به  یزیچ ؟عمهیچ یعنی تیانسان نیدون یاومده بود اون جا اره؟شماها م ن؟عمهیخوا

 گوشش خورده؟

 پدر فداکار. نیا تیمظلوم یبرا ختمیر یگفتم و اشک م یم

 مامانم... دهیسپ：گفتبه سمتم امد و  ریام

 جا. نیشو،گمشو برو از ا خفه：زدم غیمانده بود،ج یباق میکه برا ییروین یهمه  با

 و طاها و چند نفر از پرستاران،هراسان به سمتمان امدند. گانهی

 سکوت کرد و از ان جا رفت. ریام

 داده و از ان سر خوردم. هیتک وارید به

از  یهالک شد نیفدات شه،ان قدر خودت و داغون نکن.بب گانی یاله：مرا دراغوش گرفت و خواهرانه لب زد گانهی

 .یکرد هیبس گر

 دادم و دستانم را به دورش حلقه کردم. هیتک میرا به زانوها سرم

 طاها ان هارا دست به سر کرده بود. ییاز پرستارها نبود؛گو یخبر گرید

 و حس انسان دوستانه اش نداشتم. یتوان تشکر از طاها بابت صبور یبودم که حت روح شده یقدر خسته و ب ان

 به در اتاق عمل... خکوبیو چشمانم م دیچرخ یاقاجون م یفقط در حوال ذهنم

 خورد؟ یگونه رقم م نیا دیمن با سرنوشت

 کردم؟... یم یزندگ دیبا ترس از دست دادن با شهیهم

 

 18پارت#
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 گذشت و هم چنان دکتر ها و پرستارها در رفت و امد به اتاق عمل بودند. یها م ساعت

اش  یقرارها و جلساتش را کنسل کرد و من چه قدر از مردانگ ،تمامیکه طاها با چند تماس تلفن دمید یدور م از

 خوشم امد.

 داد. یم یخودش،به من دلدار یکرد و با وجود ناراحت یم هیمن گر یپا به پا گانهی

 غمش،از اعماق وجودش نشأت گرفته است. نیدانستم که همانند من اقاجون را دوست دارد و ا یم

را به "رهیداره از دست م ضیمر"یامد که مدام و پشت سرهم جمله  یدکتر از داخل اتاق عمل م ادیداد و فر یصدا

 کرد. یهمکارانش گوشزد م

 کردم. یرا احساس نم بر گونه ام ختهیقطرات ر گریجانم گوش شده بود و د تمام

 .اقاجون：زدم ادیوجود فر یصبرم تمام و با همه  گرید

 شد. ختهیبرگشت؛در ام ضیمر دکتر：گفت یکه م یپرستار یمن در سالن انتظار،با صدا یصدا انعکاس

 ازاد... ،سقوطیسبک نیلبانم امد و در ع یبه رو یکمرنگ لبخند

 

 بشوم. تمیانداختم تا متوجه موقع یباز کردم و به اطراف نگاه یسوزش دستم،چشمانم را به ارام از

 از فرو رفتن سوزن سرم بود. یدستم،ناش سوزش

 بر سرم امده. ییکه کجا هستم و جه بال افتمیدر تازه

 به سراغم امد. یبد ی جهیبلند شدم که سرگ میشتاب از جا با

 پا کردم. را به میها گرم،کفشیدستم را به سرم گرفتم و با دست د هی

 .سرمت تموم بشه دی؟بایکن یکار م یچ دهیسپ：من،پا تند کرد و به سمتم امد تیوضع دنیداخل شد و با د گانهی

 .رهیگ یجا بمونم دلم اروم نم نیاقاجون،ا شیبرم پ دیبا_
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 همان موقع،طاها داخل شد. در

 نبود! یاما از ان خبر رمیتا چادرم را بگ دمیرا به سرم کش دستم

 انداختم. نییخجالت سرم را پا از

 .نینگران باش ستیالزم ن گهیحال پدربزرگتون خوبه.بردنشون بخش د ییرزایم خانم：طاها

 گلستان شد. میدوباره برا ایدوشم برداشته شد و دن یاز رو ینیکه بار سنگ دم؛انگاریکش یقیعم نفس

هر چه قدرم  یچند ساعت کالفگ نیو ا نیدیکه کش یزحمات ن،بابتیداد یخوب یلیرستگار خبر خ یممنون اقا_

 تشکر کنم بازهم کمه.

 و نام... دیپاش میبه رو یلبخند

 

 19پارت#

 .شهیوقته عمه نگرانت م ریگه،دید میابریب گانهی：را برزبان اورد گانهینام  و

 مونم. یم دهیسپ شیبرو،من به مامان خبر دادم که پ تو：گانهی

تو  تسیمن که خوبم،اقاجونم که بردن بخش،درست ن گانهی：گفتم یرا فشردم و با لبخند دلگرم کننده ا دستش

 .دمیشد بهت خبر م یزیاگه چ زمی.عزیجا بمون نیامشب ا

 .یمون یتو تنها م دهیسپ اما：گانهی

 نگران من نباش. شهیصبح م گهیچند ساعت د_

 مونم. یخانم م دهیسپ شیپ من：طاها

 ده؟یبودم،حال شدم سپ ییرزایخانم م شیچند لحظه پ نیخانم؟تا هم دهیچه گفت؟سپ او

 خواست بماند که من تنها نباشم؟ یم او
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 .یگذار یباشم و به او فکر نکنم،اما خودت نم یخواهم دختر خوب یمن م ایخدا

 یلیجاهم خ نیرستگار،تا هم یاقا ممنون：زدم و گفتم یلبخند مچهیخدا گذاشتم،ن یکه برا یشرط و شروط از

 .نیدیو زحمت کش نیلطف کرد

 .نیجا تنها بمون نیشما ا ستیاست،درست ن فهیوظ：طاها

 گلگون و چشمانم خجالت زده شد. میها گونه

 خفه شد. میگانه،صدای شگونیبازکردم که مقاومت کنم اما با ن لب

 کردند. یم ها را اب ینیریستاره باران از ماندنش و در دلم تمام ش چشمانم

 حال اقاجون،به خود ناسزا گفتم. یاور ادی با

 کشد؟ یکه اقاجون درد م یطور من خوشحالم در حال چه

 کرد و قول اخبار لحظه به لحظه را از من و طاها گرفت. یاز ما خداحافظ گانهی

با کماالت  ینبودم.اصال پسر یآل دهیگاه من،مطمعنم که فرد ا یگاه و ب یخجالت ها نیبشود امشب.با ا یشب چه

 شود که عاشق نباشد؟ یاو،مگر م

 هم ازدواج کرده باشد. دیشا

 انداختم. یبه دست چپش نگاه عیفکر،سر نیا با

 .دمیکش یاز سر اسودگ یدر کار نبود.نفس یا حلقه

 دخترانه. یها یپرداز ایو رو االتیخ نیاز ا امان

را  یاتاق نشسته بود و با اخم مطلب یگوشه  یصندل یطاها رومدت  نیصبر کردم تا سرمم تمام شود.در ا یکم

 کرد. یمطالعه م

 بودم بدانم ان روز چرا با عجله رفت؟ کنجکاو

 گفتم که سرش را باال اورد."یاخ"سرم را از دستم در اوردم؛از سوزشش سوزن
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طاها  یاحمق که ان قدر زود و کودکانه دل باخته  ی دهیسپ نینگاه کردن به چشمانش را نداشتم،اخ از دست ا تاب

 رستگار شد.

تر دک هی نیکرد یکارتون اشتباه بود،صبر م ییرزایم خانم：که چه کردم،اخمش را دوچندان کرد و گفت دید یوقت

 .ارهیدرش ب ادیب

 !ییرزایشدم همان خانم م باز

 گرفتند. یپوچ شدند و در سطل اشغال ذهنم جا االتمیخ تمام

 برخاستم و به قصد خروج از اتاق... یاج از

 

 20پارت#

 

 به قصد خروج از اتاق به حرکت در امدم. و

 .نیباش راحت：طاها

 .میگو یرا م شیدار است،کارها خنده

 خواهد اعالم جنگ کند! یم پس

 .نیبر نیتونین،میراحتم اما اگه شما معذب هست بنده：دادم،گفتم یطور که به راهم ادامه م همان

 مقابله اش نماندم و از اتاق خارج شدم. منتظر

 .نمیبب شهیاقاجون را از پشت ش یا قهیهزار التماس و درخواست گذاشتند که چند دق با

 .ستمیاقاجون،ارام گر یچشمان بسته  دنیگذاشتم و با د شهیش یبود.دستم را رو متیهم غن نیهم

 به قول عمه من نحس بودم. دیبخت بد پدربزرگم؛شا  یبرا
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داشتم؟اگر او را هم از  یگرید یبه جز اقاجون حام ایدن نیحال و روزش را نداشتم.مگر من در ا نیا دنید طاقت

 دادم... یدست م

 بودم؟ فیدادم و هق هقم اوج گرفت.چرا من ان قدر ضع هیتک شهیرا به ش سرم

 نتوانستم از اقاجون محافظت کنم؟ چرا

 برساند. یبیاو اس به ینگذارم احد گریدهم اگر خوب شود،د یم قول

 و به عقب بازگردم. رمیبگ شهیام را از ش هیطاها از پشت سرم،باعث شد تک یصدا

و  میکن یکه خوشحال میومدین ایچشمت چه قدر زجر اوره،اما ما به دن یجلو زاتیعز دنیدونم درد کش یم：طاها

 گم؟یم یچ یفهم ی.مینیریداره،هم ش یهم تلخ ی.زندگمیبر

 مرا مفرد خطاب کرد! باز

 رو ندارم. گهید زیعز هیتحمل از دست دادن  گهیگذره،د یتر از مرگ پدر و مادرم نم شیچند ماه ب_

 .کنهیرو دوا نم یگفتنش درد دونم،امایم：طاها

 

 گونه نبودم. نیکند،فکر کرده است که همه مثل خودش هستند.اگر او تودار و درونگرا بود من ا یکه ارامم م حداقل

 طاها رستگار نبودم. نم

 کرد. یافکار و توهمات چرت و مسخره نم ریماند و مرا ان قدر درگ یاو امشب نم کاش

 ...کاش

 ت.رف مارستانیب رونیب یرا ترک و به محوطه  مارستانیان جا ماندم و طاها به قصد پاسخ به تلفنش،ب گرید یکم

 اطیطول و عرض ح یجا بماند؛اما ان قدر عصب نیا ستیکه الزم ن میرفتم تا به طاها بگو اطیماندم و به ح گرید یکم

دادم  حیکرد،که از ترس چند متر دورتر ماندم و ترج یصحبت م یکرد و با شخص پشت خط با پرخاشگر یم یرا ط

 شوم... کیمکالمه اش نزد انیپس از پا
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 21پارت#

 

 .دیکش شیبه موها یرا که قطع کرد،کالفه دست تلفن

 به ان طرف پرتاب کرد و سرش را برگرداند که متوجه حضور من شد. یرا با حرکت شیپا یجلو سنگ

 یا طر نمانیچند قدم ب یخودش را فراموش کرده و با نگران تیکه عصبان دیرس یام چه طور به نظر م افهیدانم ق ینم

 ده؟یخانم؟چرا رنگتون پر دهیشده سپ یزیچ：کرد و گفت

 شدم! یم وانهیکه من اخر از دست او د اخ

 بود؟ دهیرنگم پر یراست به

 من است. ی دهیاو،رنگ پر تیبازتاب عصبان حتما

کردم  دم،فکریشما ترس یها ادیاز داد و فر کمیفقط  نه：گفتم ریو سربه ز دهیعادت،چادرم را جلوتر کش طبق

 افتاده. یاتفاق

 کرد. مارستانیب یوجل کمتین یفرستاد و مرا دعوت به نشستن رو رونیرا با سر و صدا به ب نفسش

 طرفش بودم. نیو من ا مکتیاحساس خجالت کردم؛اخر او ان طرف ن یکم

 چه قدر بود؟ مانیفاصل

 ها؟ لومتریک ایکف دست  کی یاندازه  به

 ن؟یمن و دار یغصه ها دنیشن ی حوصله：طاها

 درد و دل انتخاب کرد؛ یمرا برا نکهیشدم از ا خوشحال

راحت  البته：بدون درنگ پاسخ دادم نیهم ید،برایگو یم یکیکه باالخره مشکالتش را به  نیاز ا خوشحال

 مونه. یخودمون م نی.بنیباش
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 ده؟یتو اخر سپ یگفت چه

 ماند؟ یخودمان م نیکودکان ب مانند

 طرز صحبت از سن تو گذشته است! نیا گرید

 گند نزنم. نیتر ازا شیرا به هم فشردم تا ب لبانم

 دادم. یبه حرف زدن و من با تمام جانم گوش م شروع کرد او

 بود و بس. شیحرف ها و حرکات لب ها یفقط پ حواسم

 ونیدر م یبا کس ایجابزنم و  یراحت نیکه به هم ستمین یاما من ادم دهیازارم م یموضوع هیوقته که  یلیخ：طاها

 حرف بزنم. یکیشده که بعد مدت ها دلم خواست با  یدونم االن چ یدونم...نم یبزارم.نم

شناسم و نه  ی.من نه شما رو مدهیبهت دست م یکنه،احساس سبک یاوقات حرف زدن ادم و راحت م یگاه_

دوستم و به  کیجمع باشه،راز  التونیهم خ گانهیشما سوءاستفاده کنم.راجب  یدارم که بخوام از حرف ها یخصومت

 گم. ینم گمیدوست د

 کردم! چه شد که او را دوست خود خطاب دانمینم

 زبانت. نیبا ا دهیبه تو سپ لعنت

 زد که متقابال لبخند زدم و او شروع کرد... یلبخند

 

 22پارت#

 

ه ک یشرکت و دم و دستگاه نیا：گفت یان م ش،ازیپ یکه چند یزیغم انگ یکردن قصه  فیاو شروع کرد به تعر و

خانم.من براش سال ها وقت گذاشتم و  دهیسپ ومدهیبه دست ن یجور نیشه،همیعاشقش م نهیب یاز دور م یهرک

و از قلم ننداخته باشم.به مرور که  یزیچ وباشه  یزیکردم تا هزار تومنم با برنامه ر ی.شب و روز کار مدمیزحمت کش

شد و شدم محبوب  لیتبد یاز خوب به عال میاقتصاد تیکنم،کم کم وضع یدورستوران و راه انداز ای کیتونستم 
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 کردن تا یم یدلبر یو هرکدوم به نوع ستادنیا یم بیرفتم،دخترا به ترت یم ییتا به جاشدم که  یخانواده.کس

ه ک یثروت ایکردن  یکارا رو م نیطاها رستگار ا یجاست که واقعا برا نیکنم؛اما سوال ا ابو انتخ شونیکیمن  دیشا

 کرد. یراه کمکم م نیا یدوست داشت و خواهرانه تو شییبود که من و به عنوان پسردا گانهیداشتم؟فقط 

 

!حساب دار ادیشرکت غلط از اب در م یکم متوجه شدم که حساب کتاب ها کم：و ادامه داد دیکش یجان سوز نفس

بوده؛اما بعدش هم متوجه شدم که بازم بودجه  شونیمقصر اونا و سهل انگار دیعامل و عوض کردم و گفتم شا ریو مد

 نیو به عهده گرفتم اما بازهم هم شیدگیرس تی.خودم مسعولادین،کم مسود و درامدمو زانیاخرماه با توجه به م ی

کار حساب شده اس!خداروشکر که بازم  نیپشت ا یو چه کس رهیپوال کجا م نیدونم ا یکالفه ام؛نم یلیطور بود.خ

ه که هست ب یهرک گانهی.اما به قول ستنیکدوم از کارکنان من،دزد ن چیتونستم مدرک جمع کنم و ثابت کنم که ه

 .کهینزد یلیمن خ

 

 بود! یو نامفهموم دهیچیپ یکه زد به فکر فرو رفتم.چه معما ییحرفا با

 کار بود و قصد بد نام کردن طاها راداشت؟ نیپشت ا یچه کس یعنی

 هدفش طاهاست؟ اصال

 کنارتون بودن؟ ییچه کسا کانتونینزد ن،ازیکرد سیشرکت و تاس نیکه ا یموقع_

 .گانهیو  و مادرم پدر：طاها

 ان ها خانواده اش هستند. دیکرد،حق داشت که بگو یاعتماد م یبه کس دیگفتم که نبا یکردم؛اگر م سکوت

 من نبود. یخانواده  یبه ظالم یخانواده ا چیه

از خودش به جا نزاشته و  یرد چیازهوش شما مطلعه که ه کنهیکار و م نیکه داره ا یتوکلتون به خدا باشه،اون کس_

 .رسهیکه حق به حق دار م نی.مطمعن باشنیداشته باش مانیکار کرده و شماهم به خودتون و خدا،ا زیان قدر تم

 به سمتم برگشت و... کامال
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 23پارت#

 بکنم؟ یدرخواست هیتونم  یخانم م دهیسپ：سمتم برگشت و گفت به

 بست. خیام حبس و سرانگشتانم  نهیدر س نفس

 د؟یخواست که بگو یچه م یعنی

 .نییکنم بفرما یخواهش م_

 دونفر با هم هم ن؟اگهیتونم ازتون خواهش کنم که بهم کمک کن ینفر گفتم،م کیو به  اناتیجر نیکه ا حاال：طاها

 رسن. یم یمطلوب تر جیکنن به نتا یکار

 جا خوردم! شنهادشیپ نیا از

 خواست که از افکار من استفاده کند؟ یاو م یعنی

 ؟یکنم،اما چه جور یالبته که کمک م_

 .هومدیکه به چشم من ن نیبش یمتوجه نکته ا دین،شاینگاه بنداز هیکه من جمع کردم و شما بهش  یمدارک：طاها

 

 شده بود و من نقش کاراگاه را داشتم. ییجنا یداستان ها مانند

 مهم است؟شخص ان قدر  نیکردن ا دایپ شیبرا یعنیبود؟ یجد هیان قدر قض یراست به

 کنم. دایمعمارو پ نیکنم که من بتونم ا ینم ن،فکریدینرس یزیشما به چ یباشه،اما وقت_

 به خداست. توکلم：زد و گفت یلبخند

 جمله را دوست داشتم. نیکه من چه قدر ا آخ

 ام. دهیکه تا به حال شن ستیجمله ا نیباترینظرم ز د،بهیگو یجمله را م نیطاها ا یوقت
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 بود. یمرد واقع کیسر تا پا  او

 .میرفت مارستانیو مجددا به ب مینشست گرید یکم

 کرده بود. شیبود و مرا نگران تر از پ امدهیهنوز به هوش ن اقاجون

 د؟یا یکه گفت حالش خوب است،پس چرا به هوش نم دکترش

 بودم. رهیاقاجون خ یبسته  یگذشته بود و من هم چنان منتظر به پلک ها یپنج ساعت-چهار

م و کنم که غ یم یشوم و کار یم تیگلستان کنم.سپر بال تیرا برا ایشود،زود خوب شو تا دن تیجانم به فدا که اخ

 .یاندوهت را فراموش کن

 کرد؟ یتوان بدون تو زندگ یو هم مادرم؛چگونه م یهم پدرم هست تو

 شود؟ یمگر م اخر

 نوازم. یاهنگ مورد عالقه ات را م تیم،برایو به خانه بازگرد ییایبه هوش ب یوقت

 چکد؛ یاز چشمانت م ییبایز یها دیمروار یده یگوش م یکه وقت همان

 .یکش یمرا دراغوش م تیشود با تمام پدرانه ها یتمام م یکه وقت یهمان

 اهنگ... همان

 شدم. میپنهان و من غرق در ارزوها دمیطاها از د باز

 .ینیب یرا مبنده ات  نیکه ا یفقط تو هست خداوندا

 چه به صالحم است همان بشود... هر

 

 24پارت#

 



 انویپ

 
42 

 

 رفتم. مارستانیب یصبح را که گفتند،وضو گرفتم و به نمازخانه  اذان

 را در ان جا احساس کردم. یگریرا که اقامه کردم،حضور شخص د نمازم

دلهره اور  یدر ان جا،کم یگریخاموش،تنها بودم و حضور شخص د یدر ان نمازخانه با چراغ ها دم،چونیترس یکم

 بود.

 .دیچیعطرش در مشامم پ یرا که کنارم پهن کرد،بو جانمازش

 ام و جسم تنومندش در کنارم بود. هیسا یاش در راستا هیسا

 باشه و... قبول：انداز شد نیطن شیگوشم صدا یکیاخر را که گفتم،در نزد سالم

 .ریبخ صبح：مکث ادامه داد یکم با

 .ریحق باشه،صبح شما هم بخ قبول：شوم،گفتم رهیکه به چشمان نافذش خ نیسمتش برگشتم و بدون ا به

 برخاست. شیدر ان حالت ماند و سپس از جا یکم

 گذاشتم. شیهم بلند شدم و جانمازم را سرجا من

 پهن و مردانه اش افتاد. یسرش به راه افتادم و نگاهم به شانه ها پشت

 شد. یتداع میبرا مانیقد ادیهم تفاوت ز باز

 همسرش باشد. یبرا یگاه خوب هیتوانست تک یکه م یمرد به راست نیا

 .ستادمیامدم و ا رونیب االتمیتوقفش از خ با

 .دمیرا بپوشم که ان ها را جفت شده در مقابلم د میرا که به پا کرد،خواستم از خارج شوم و کفش ها شیها کفش

 پرت کردم و حاال... ی،هرکدام را به سمت یاست از شدت خستگ ادمیکه  ییان جا تا

 زد و نمازخانه را ترک کرد. یشده بود و با نگاه من،لبخند رهیطاها نگاه کردم.از قبل به من خ به

 .یو مسخره نکن خودیب یکه ان قدر فکر ها دهیمرا جفت کرده بود؟اوف بر تو سپ یاو کفش ها یعنی
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 کجا و طاها رستگار کجا؟ توم،یگو یهم م گریبار د کی

 .ستیاو ن یهم جا االتتیدر توهمات و خ یحت

 است! داریوقت صبح ب نیاست که او ا بیزنگ زد؛عج گانهی

 بله؟_

زنم  یکجاست؟قوربونش برم هروقت بهش زنگ م ا،طاهایبه من خبر بد یخواست یو بال،دختر تو مثال م بله：گانهی

 ؟یمشغوله،اقاجون خوبه؟تو هنوز زنده ا

نکرده،اقا طاهاهم با  یرییخوبم،اقاجونم خوبه وضعش ثابته و تغ سالم،منم：اش کردم و گفتم یوراج نیاز ا یا خنده

 ؟یداریچرا ب یزود نیبه ا گه؟صبحید ،امریبود یتلفن مشغول صحبت بودن و از شانست پشت خط

وز برداشتم که امر فتیک یز توخونتون و ا دیمن کل یرم،راستیغر بزنم و اطالعات بگ کمیخواستم  یچیه：گانهی

 .رهینگ یاد،افسردگیاقاجون م یکنم که وقت زیخونه رو تر و تم کمیبزنم و  یسر هیبرم 

 زنم. یدرد نکنه.فعال من برم باز بهت زنگ م ،دستتمیکرد یباشه خوب کار_

 .یبا یمنم داشته باش.با ییپسردا یبه کارت برس،هوا ،برویاالنم تو زنگ زد ستین：گانهی

 ...دنیخنده تلفن را قطع کردم و برگشتم که به اتاق اقاجون بروم،اما با د با

 

 25پارت#

 

 زد! رونیحد ممکن ب نیاز دستم افتاد و چشمانم تا اخر یم،گوشیقدم کیطاها درست در  دنید با

 که او عادت داشت هر بار مثل جن پشت من ظاهر شود و مرا بترساند. نیا مثل

 اش و الش شده ام انداخت. یبار به گوش کیرنگ و رو رفته و بار به من  کیرا  نگاهش

 سر و سامان دهد. چارهیتلفن ب نیبه ا ایاورا ارام کند، یمنتظره  ریغ داریاز د دهیمانده بود من ترس حتما
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با تلفن صحبت  نیدار دمیمعذرت،ترسوندمتون.د بازم：چادرم را گرفت و گفت یکوچک برداشت و گوشه  یقدم

 مزاحم نشم.حالتون خوبه؟ ن،گفتمیکن یم

 اش. یرفتار دوست داشتن نیشدم از ا معذب

بود.گفت از حال  گانهیخوبم، ممنون：خم شدم و گفتم نیزم یو رو دمیکش رونیاز چنگش ب یرا به ارام چادرم

 نموند. یگوش گهیاقاجون با خبرش کنم،هرچند که د

 .اوردم نیقیبودنم  یو دست و پا چلفت ییدم و به ترسوام نگاه کر یگوش یشده  یبه قطعات متالش یناراحت با

 خانم. دهیکنم سپ یاز من بود،درستش م اشتباه：را جمع کرد و گفت یگوش یخم شد و تکه ها نیزم یهم رو او

 .داکردیپ یرا باال اوردم و نگاهم با نگاه طاها تالق سرم

 متوقف شده بود! زمان

 من بودم و طاها،چشمان او بود و بس. فقط

 هم قهرمان بود! دیشا ای؟یفرشته؟ناج کیکردم.او که بود؟ یرا فراموش م زینگاه کردن به چشمانش همه چ با

 کرد. یمنتقل م گرانیرا به د نیپر شده بود و ا نانیچه که بود وجودش از ارامش و اطم هر

 باعث زحمتم. شهیو شرمنده،من هم ممنون：و گفتم دمینگاهم را دزد عیکه کرد،سر یتک سرفه ا با

 .ادیاقاجون داره به هوش م دییلطفا،بفرما دیحرف و نزن نیا：طاها

 گفتن از دهان طاها هم توجه نکردم."اقاجون"به لفظ یقدر خوشحال شدم که حت ان

 .دمیکردم تا به اتاق اقاجون رس ینمازخانه تا بخش را ط ریپاشنه بلند،مس یعجله و بدو بدو با ان کفش ها با

 کردند. یرا چک م تشیسرش بودند و وضع یباال دکترها

 به اقاجون انداختم؛رنگ به رو نداشت. یاتاق شدم و نگاه داخل

 دکتر؟ یاقاجونم چطوره اقا حال：دکترش گفتم به
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 االن که نرماله،اما... تشونیوضع：به سمتم برگشت و با تعلل گفت یناراحت با

 شد. رهیدر دستش خ یکرد و به پرونده  سکوت

 دکتر. نیبد ادامه：دلهره اور گفتم ییرا به جانم انداخت و با صدا اضطراب

 .دهیاجازه رو بهش نم نیو سنش ا یضینداره،مر یزندگ یبرا یادیمدت ز اما：دکتر

 قدر وقت داره؟ چه：گفتم یباز کردم و به سخت لب

 ماه.5ای4حداکثر：دکتر

 ت گرفتم.تخ یاز سقوطم،دستم را به لبه  یریجلوگ یرا بستم و برا چشمانم

 ماه؟4

 من،چه بر سرش اوردند؟ یخدا

 که حالش خوب بود،حداقل با قرص سرپا بود. او

 چه کنم؟ حال

 ییرزایم خانم：جواب دادن نداشتم یبرا یاما جان دمیشن یدکتر را م یکردن امکان دارد؟صدا یاو زندگ بدون

 حالتون خوبه؟...

 

 26پارت#

 

 دکتر را نداشت. یو مغزم توان درک  حرف ها دیچرخ یدور سرم م اتاق

 ان تخت بودم. یاقاجون رو یکاش من به جا یتوان نداشتم؛ا گرید

 به سمتم قدم برداشت. مهیافتادم.در ان لحظه،طاها داخل اتاق و سراس نیزم یسست و به رو میپاها
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 .دمیشن یطرافم را نما یادم ها یکه صدا افتی یخاطراتم با اقاجون درگوشم انعکاس م یقدر صدا ان

 دهیسپ：را از تخت اقاجون گرفتم خکوبمیکه طاها زد،چشمان م یادیبودم،که با فر میها یبدبخت یحال و هوا در

 ؟یزنیچرا حرف نم

 !؟دهیسپ

 ده؟یسپ شومیو من م ردیم یم اقاجون

 مانم؟ یبه طاها م دنیرس یکنم و در ارزو یم خاکش

 بگذران. یمانده را به خوب یباشد عمر دست خداست؛لحظات باق ادتیده،یسپ ایخودت ب به

چادرم پاک کردم و با لکنت توانستم فقط چند کلمه را بر زبان  یرا با گوشه  میها اشک

 ...رهیمی...اقاجون...ممن：اورم

 به تخت دادم. هیباره شکست و سرم را تک کیبه  بغضم

 به من چشم دوخته بود. زیترحم انگ یا نگاهب یو از طرف میگفت که از اتاق خارج شو یم دکتر

 با او حرف زد و سپس دکتر با تکان دادن سرش،خارج شد. یچندکلمه ا طاها

 کند. یشود،همه را مجذوب خود م یکه طاها با هرکلمه که از دهانش خارج م نیا مثل

 کنم؟ یچگونه زندگ گرید

 تنها؟

 ؟یا یدلگرم چیه بدون

 درست کند؟ یقورمه سبز میکه برا ستین یکس گریم،دیا یاز سرکار م یوقت

 را دوست بدارد؟ یو خجالت ریسر به ز ی دهیسپ نیکه هم ستین یکس

 مردم،کاش... یمن م کاش
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 شد. یکه کاش م ییکاش ها یپربود از ا ذهنم

 توانستم خود را ارام کنم. ینم

 .دیه اقاجون وصل کرده بودند،توأم گردکه ب ییدستگاه ها یو با صدا دهیچیهق هق جان سوزم در تمام اتاق پ یصدا

 .نیکنم اروم باش یخانم خواهش م دهیسپ：طاها

 تر و جگرم ذوب و خاکستر شد. شیام ب هیگر یحرفش که انگار اتش به جانم انداخت!شعله ها نیا

 توانست ارامم کند. یمهربان و خوش صحبت هم نم یطاها گرید

 خواستم،سالم و سرحال. یرا م اقاجون

دور از جون هنوز  د،اقاجونتونیایخانم به خودتون ب دهیسپ：خود کرد و گفت خکوبیاخم الود مرا م یبا نگاه طاها

رار مونده رو ق یچندماه باق نیکه ا دیمرد معصوم هم باش نی.به فکر ادیغم بغل گرفت یزانو یجور نیکه نمردن شما ا

 با شما بگذرونه.

 کرد؟ یکس درکم نم چیه چرا

 شود سکوت کرد؟ یمگر م یبزرگ نیبه ا اندوه

 است... شیها یلجباز که به دنبال اسباب باز یخواستم،شده بودم مانند کودک یرا م گانهی

 

 27پارت#

 

 کرده. یحال من،ترحم و دلسوز نیداند که طاها چه قدر به ا یتخت اقاجون نشستم و خدا م گرکنارید یکم

 .دیگو یرا م قتیحق ندازد،امایها اتش به جانت بچه قدر هم کالم طا ،هریباش فیضع دیتو نبا دهیسپ

 رقم بزنم. شیلحظات را برا نیبهتر دیتوانم با اقاجون وقت بگذرانم،پس با یم یکم مدت
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 .ستیهست،اما حال وقتش ن شهیهم هیو گر یو ناراحت یافسردگ

 برخاستم. میمکررم را بود را با دستانم زدودم و از جا یها هیاز گر یچشمانم که ناش یسیخ

 همان طاها و مرد مغرور و اقافرورفت. گاهیبه خود امد و در جا عیام جاخورد اما سر یحرکت ناگهان نیاز ا طاها

 خواستم. یرا نم نیخواست که دوست و هم رازش باشم،من ا یاو م اگر

 کند. یدلسوز میو برا ندیبودنم را بب فیخواستم که ضع ینم

 طرفه و فقط از جانب طاها باشد. کی دیبا یدوست نیا

 یخاص و جذابش،مدام نگاهم را همه جا م یمایفرار کردن از س یکنم و برا یوار مرتب م یا شهیرا کل چادرم

 چرخانم جز چشمان و صورت او.

 .ستیزیچهره ام در حال کاوش و به دنبال چ ییکنم؛گو ینگاهش را احساس م ینیسنگ

صبح ممنون. زیهمه چ ن،بابتیدیزحمت کش یلیرستگار خ یاقا：میگو یرستم و مف یم رونیرا پله پله به ب نفسم

 کنم. یخواهش م دیی.بفرمادیبمون مارستانیهمش ب ستی,درست ندیدار یشده و شماهم کار و زندگ

 د؟یکن یم رونمیب یعنی：زد و گفت یخند شین

 کی.زحمت دیبمون نجایتر ا شیب ستیدرست ن د،امایارداریاخت：میگو یم نیاورم و مت یسرم را باال م ناخوداگاه

 شماست. یبرعهده  یا رهیرستوران زنج نیشرکت و چند

 شود. یم کمینزد یاندازد و قدم یرا باال م شیابروها

 اندازم. یطاها م یو کفش ها نیکالفه ام را به زم ،نگاهیسانت50یاختالف فاصله  نیو ا یقدم میگو یم

حرکت کوچکش،باز عطر تلخ و  نیدارد و با ا یرا بر م لشیشود و موبا یود،خم متخت که کنار من ب یجلو زیم یرو

 چسبد. یام م ینیب یبه ناژه ها شیدلربا

 غیاز گفتنش در دیداشت اجیاحت یزیکنم اگر به چ یفرستم؛خواهش م یرو م گانهیرم و  یپس من م باشه：طاها

 .دینکن
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 شود. یبکر باز م یبه لبخند میها لب

 و اقاست. ریپذ تیقدر او مسعول چه

 شود. یکند و دور م یم یخداحافظ

 شوم. یپول طاها م فیدوزم که متوجه ک یچشم م نیزم به

 افتاده است. بشیج ن،ازیزم یهنگام نشستن رو حتما

 روم. یرا پارک کرده است م نشیکه ماش یو ان قسمت ابانیدارم و با عجله به سمت خ یرا بر م ان

 در فکر فرورفته است. بیافتاده،عج نییداده و با سرپا هیتک نیبه ماش نهیدست به س طاها

 رستگار... یاقا دیببخش_

 

 28پارت#

 

 را باال اورد،اما درهمان حالت ماند. سرش

 ست؟یدردم چ مینگاهم کرد تا بگو منتظر

 جهیچه فکر کردم کم تر به نتچه با عجله به دنبال او راه افتادم؟اما هر یبه مغزم فشار اوردم تا بفهمم که برا یکم

 .دمیرس

 رفت. ادمی：گفتم یبه او چشم دوخته و با شرمسار دیناام

 کند،حال به سر خودم امد. یگفتم که مغزش مثل جلبک کار م گانهیضربه گرفتم.ازبس به  نیزم یبه رو میپا با

 یم فکنم：کرد یم شیاز پزد و مرا خجالت زده تر  یاز خنده موج م ییکه در ان رگه ها دیبه گوش رس شیصدا

 .نیپولم و بد فیک نیخواست
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 زدم. یشتاب سرم را باال اوردم و لبخند احمقانه ا با

 پول را به دستش دادم. فیرا به سمتش دراز کرده و ک دستم

 افتاده بود. نیزم یپولتون رو فیبله بله،ک_

 گشتم. یو برم ریمس نیهم دیرفتم دوباره با یم نش،اگهیکه رسوند ممنونم：طاها

 من برم. گهی...پس دباشه：گفتم یلیم یدادم و با ب لشیتحو یگرید لبخند

م را گرفته بود شیکه چند لحظه پ یماتیباز شد و باعث شد تمام تصم ینیبکر و دل نش یهم صورتش به خنده  باز

 فراموش کنم.

 اجازتون. بله،با：طاها

 مورد بود. یماندنم زشت و ب گرید

 برگشتم. مارستانیکرده و باز به ب پاتند

 .یساکت و خجالت ی دهینبود طاها،رفته رفته لبخندم محو و شدم باز همان سپ با

 کردم. یاش،خاطراتمان را مرور م یاسمان یسر اقاجون نشسته بودم و با زل زدن به چهره  یباال

 .امدیبه مالقات اقاجون ن گریمن،د یمعرفت بود که با  پرخاشگر یب ریقدر ام چه

 را انتظار داشت. یزیاز همه هر چ دیقول اقاجون،با به

 اش شود!؟ یقلب یاقاجون،باعث حمله  یدانه  کی یکیکرد دختر  یفکرش را م یک

 داخل شد. گانهیبه در اتاق خورد و  یا تقه

و تا شب مرخص  ادیبه هوش م گهیاقاجون گفت تا دوساعت د گرم،دکتریج سالم：و گفت دیپاش میبه رو یلبخند

 الزمم کرد. یها هی.توصشهیم

 .دونمیسالم،اره م_
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 ؟یگینم یمرض دار خب：از چهره اش محو شد و گفت خنده

 که بگم. یدینپرس_

 بود. یخوب یسنگ صبور گانهیم؛یبا هم درد و دل کرد یکم

 به لرزش درامد. شیخورد و پلک ها یفیکه اقاجون تکان خف میصحبت بود گرم

 تا... میمنتظر به اقاجون چشم دوخته بود یمشتاق و نگاه یا چشمانطرف ب نیان ور تخت،و من در ا گانهی

 

 29پارت#

 

 )طاها(

 دنده ضرب گرفته بودم. یکرده بوده و با دستم رو رهیچراغ قرمز گ پشت

 و  مغشوش شده بود!... ختهیدانم چرا ذهنم به هم ر ینم

 .دیچرخ یم یان دخترک چادر یدرحوال دی...شادیشا

 ...حواس پرت.یو کم نیدختر مت نیبود ا یو دوست داشتن نیریقدر ش چه

 بار اول گفت،لبانم به لبخند باز شد. یکه برا یمفهوم یب یان جمله  یاداوری از

 .دیکش یرا به جلو م د،چادرشید یرا م یرا دوست داشتم که تانامحرم عادتش

 کند؟ یتوانست تنها زندگ ینگرانش بودم.او چگونه م یکم

 بود؟ گانهیسال داشت؟هم سن او چند یراست

 باشد. دهیکش یسخت دیدختر با نیقدر ا چه

 کند. یتر دراتفاقات گم م شیشود و مرا ب یچراغ قرمز،سبز نم نیکه ا آه
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 داده و باز به فکر فرورفتم. هیدر تک یدستم را به لبه  کی

 ست؟یخواست از او بپرسم حسش به من چ یم دلم

 چه؟ دمشیند گریدر مقابلم جبهه گرفت چه؟اگر کارش را رها کرد و د ست؟اگریطاها؟زود ن ییگو یم چه

 کند؟ یشرکت دارد،کمک م یکه دخالت در کارها یشخص مجهول داکردنیبه من در پ واقعا

 تر بدانم. شیب زهیم زهیدخترک ر نیا یخواست از زندگ یم دلم

 !واقعا که او چه قدر کوچک و تو دل برو بود.زهیم زهیر

 .ردیتوانست اورا بلند کند و در دست بگ یم یهرکس یچیجاسو مانند

 بود. گانهیداشت؛برخالف  یارام ذات

 انداختم. یشاگرد گذاشته بودمش،نگاه یصندل یاش که رو یگوش به

ه گفتم ک گانهیتوانست خبر دهد؟خوب شد به  یافتاد چه گونه م یم یاتفاق شیکردم.اگر برا یان را درست م دیبا

 نگذارد. شیتنها

 فراموش کرده بودم. یو رفتارش بود،شرکت و مشکالت خود را به کل دهیسپ ریقدر که فکرم درگ ان

 از جاکنده شد. نیگاز گذاشتم و ماش یرا رو میسبز، و بالفاصله پا چراغ

 به کارها بدهم. یکنم،و بعد به شرکت بروم تا سرو سامان ضیرا تعو میبود اول به خانه بروم و لباس ها قرار

 افتادم. ادشیو دوباره به  هدوبار

 انداخت! یم یدختر از اخر مرا از کار و زندگ نیا

 .افتی شیاز سرعتم کاسته و سرعت مرورش در ذهنم افزا ناخوداگاه

غرق  شیو در نوا ندیخواست ساعت ها بنش یبود که ادم دلش م ابیو کم نیداشت.ان قدر دل نش ییبایز یصدا چه

 شود.
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 مهم شده است؟... میادختر ان قدر بر نیا چرا

 

 30پارت#

 

را  میمامان و بابا،به اتاقم رفتم تا لباس ها یوقفه  یو ب یدر پ یو بدون جواب دادن به سواالت پ دمیخانه رس به

 عوض کنم.

 ؟یبود کجا：گفت تیبدون در زدن به اتاق،داخل شد و با عصبان بابا

 بزرگ شدم؟ گهیسوال من د نیا دنیپرس یبرا یکن ینم فکر：زده و گفتم یصدا دار پوزخند

 ؟یمن و بده کجا بود جواب：دیوار توپ یعصب

 نیدوستم؛و در ضمن ا شیپ：بودم و همان طور که پشتم به او بود،پاسخ دادم راهنمیپ یبستن دکمه ها درحال

 بود که بهت جواب پس دادم. یبار نیاخر

 گهیمرد؟طاها د یکارش دار یچ：کرد یجاردفاع از من،کلمات را پشت سرهم  یموقع مامان داخل شد و برا همان

 نکن. تشیبزرگ شده.ان قدر اذ

 و با پسرت معلوم کنم. فمیدخالت نکن تا من تکل تو：زد ادیفر برسرش

 

 اندوهناکش را سر داد. ی هیکز کرده و ارام ارام گر یمظلومانه در گوشه ا مامان

 یسرمامان داد نزن،دفعه  گهید：در کنترلش داشتم گفتم یکه سع ییرا از دست دادم و با خشم و صدا کنترلم

که پشت هر  ستمیساله ام ن18رفتن من به خودم مربوطه،پسر رونی؟بیچ فی.تکلیکن یکارو م نیاخرت باشه که ا

 یجا مسعله ا نی؟ایکنم.پس چ یم.اون شرکتم من راه انداختمش خودمم درستش ادیدرب یگند هیرفتنم  رونیب

 برم. دیطرف با نیدست تو حل بشه.االنم بفرما ا وجود نداره که به

 شد. یاش تند تند باز و بسته م ینیب یقرمز شده بود و پره ها تیاز خشم و عصبان صورتش
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 مادرم،خانه را ترک کردم. یشانیپ دنیکنارش عبور کردم و بعد از بوس از

 خفت اور... یزندگ نیبه ا لعنت

 کردند. یمرا تا اتاقم همراه"رستگار یاقا ریسالم صبح بخ"کارمندان به یشرکت که رفتم،همه  به

 شوکه شدم! رمنتظرهیغ دارید نیاز ا یو کم دمیرا د دهیاتاق که شدم،سپ داخل

 رم؟یچند لحظه وقتتون و بگ شهیرستگار،م یاقا سالم：برخاست و با ارامش گفت شیجا از

 چرا نشه؟ سالم،حتما：گرفتم،گفتم یم یجا زمیکه پشت م یاتاق را بستم و درحال در

 بود! زیدهنده و دل انگ نیتسک میبرا شیو جنگ اعصاب،صدا یهمه ذهن مشغول نیبود که بعد از ا یکس تنها

ما حرف که با ش هیبرد خونه گفتم فرصت مناسب یو م گانه،اقاجونیکه  یمدت نیا یرستگار،راستش تو یاقا：دهیسپ

 که... نیو ا دیبزنم.اول بگم مجددا ممنونم که من و تنها نزاشت

 شد. انیبابا در چهار چوب در نما کلیبا شدت باز و ه در

 .رونیب گمشو：دیعربده کش دهیسر سپ بر

 ...یدار گهیخونه،د یومدیدختر شب ن نیبه خاطر ا پس：رو به من جمله اش را تمام کرد و

ازشون  عی،سریگ یم یچ بفهم：گفتم ادیو حرفش را قطع کرده و با فر دمیکوب زیم یرو را باخشم بر دستم

 کن. یعذرخواه

 جنگ و جدل من و پدرم شد. یمظلوم بود که قربان ی دهیسپ

 گفت و اتاق را ترک کرد... یا مهینصفه و ن یکنان ،تنها با اجازه  هیگر

 

 31پارت#
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 من مهم تر از اون دختره. یحرفا：را گرفت میکرده و خواستم از درخارج شوم که بابا جلو پاتند

 دربرداشتم. یدستش را گرفتم و با زور از رو مچ

 رستگار. یاقا یحساب پس بد تیادب یب نیا یبرا دیبا بعدا：گفتم باخشم

ه کشد.ب یم دکینکرده و فقط نامش را به  یپدر میدارم او برا ادیکه به  یبود.از موقع یادیاو ز یبرا"پدر"نام گرید

 چشم دوخته زیو گر بیتعق نیبه ا رتیکه با ح انیاطراف یزدم.نگاه ها یم ادیو نامش را فر دمیدو یم دهیدنبال سپ

حرکت باعث افتادن چادر از  نیکه چادرش را ازپشت گرفتم و ا تممهم نبود.چند قدم با او فاصله داش میبودند هم برا

 ید؟اقایزن یبه چادر من دست م یچه حق به：سمتم بازگشت و گفت ان،بهیگر یو چشمان تیسرش شد.با عصبان

 .دیایرستگار لطفا دنبالم ن

 ردیبردارد که زودتر اقدام کرده و برداشتمش.دستش را جلو اورد که بگ نیزم یخم شود و چادرش را از رو خواست

جا،جاش  نیخانم لطفا!ا دهیسپ：.با خشم نگاهش را به سمتم پرتاب کرد که گفتمدمیعقب کش اما ان را به

 .میباهم حرف بزن دی.باستین

 یمهم تر یکارا شما：درهم،چادرش را از دستم چنگ زد و گفت ییپشت سرم نگاه کرد و با سگرمه ها به

 .دیمنتظرشون نزار کننینگاهتون م د،دارنیدار

 کرد. یو مارا نگاه م ستادهیبا پشت سرم اعقب نگاه کردم؛با به

 و باز به راهم ادامه دادم. دهیبه پشت گردنم کش یرفته بود.کالفه دست دهیبازگشتم اما سپ دوباره

 دهیاز وجودم را نابود کرده اند و فقط با بازگشت سپ یکردم بخش یدادم.احساس م یرا ازدست م دهیسپ دینبا

 !...شدیدرست م

 کرد. یرا تند تر م شیزدم و او قدم ها یداد م ابانیخ در

 گرفتنش را داشت. ریقصد ز ییراند و گو یباسرعت به سمتش م ینیماش

 هولش دادم. ابانیو هم زمان،با تمام سرعت به سمتش رفته و به ان طرف خ دمیکش یبلند ادیفر

 رفت.اما نگ ردیتوانست ترمز بگ یفاصله داشت و م یلیخ دهینداشت؛از سپ یعیطب یرانندگ
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 شده بود و صورتش معلوم نبود،دادم. نیکه پخش زم دهیرا به سپ حواسم

 که نشد؟ تونیخانم حالتون خوبه؟طور دهیسپ_

 نداد! یپاسخ

 به طرفش رفتم و چادرش را از صورتش کنار زدم. نگران

 از اشک بود و از درد لب به دندان گرفته بود. سیخ صورتش

 دختر! نیاست ا نیریو ش یهم خواستن دنشیدرد کش یحت

 .دیبد هیدستتون و به من تک_

 برد،نگاهم کرد. یاش که طعم اسپرسو را درجانم فرو م یچشمان قهوه ا با

 زل زده است. نگونهیچرا ا دمیفهم

 .مینداشته باش میکه تماس مستق دیبد هیدستتون و به ساعدم تک_

 کرد. قیا به وجودم تزرر یلذت بخش یلباس،گرما یاز رو ینداشت.با تماس دستش حت یا چاره

 حس را نداشتم. نیدر وجودم رخنه کرد و قصد ترک ا یریوصف ناپذ حس

 کرد؟... یسرمست م نگونهیچه در وجودش داشت که مرا ا او

 

 32پارت#

 

 کردم. نیسوار برماش اطیو من اورا با احت میرفت ابانیگرخیبه ان طرف د باهم

 از رفتاربابا،به او نگاه کردم. مانیپش یهم سوارشدم و باچهره ا خودم

 گشت مرانگاه کند. یبرنم یقدر ناراحت بود که حت ان
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 دست و پا شده بودم. یو ب دهیقدر ترس ،انیبود که از صحبت باکس یبار نیاول

 خانم من... دهیسپ：دهانم را قورت دادم تا بتوانم برخود مسلط شوم اب

 یمست،یشما رسوندن من مقدور ن یبرا ،اگرییرزایخانم م دیبگ شمیم ممنون：گفت تیکالمم امد و با جد انیم به

 تونم خودم برم.

 در برد که بدون فکر،قفل کودک را زدم. ی رهیرا به سمت دستگ دستش

 .دیرستگار؟لطفا در و بازکن یاقا هیچه کار نیا：گفت ریسر به ز یرا درهم کرد و باچشمان شیها اخم

کالمم  ونیحرفم تموم نشده ،لطفا به م یتاوقت ییرزایم خانم：گفتم تیرا درهم کرده و با جد میهم اخم ها من

 .دیاین

 لحن را نداشت. نیکه انتظار ا ییشد؛گو رهیبه چشمانم خ یلحظه ا یو برا متعجب

 .ردهمییاش باعث شد که لحن صحبتم را تغ یو لجباز یگونه صحبت کنم،اما سرتق نیخواستم با او ا ینم

 شد. یباز فش،مشغولیک یو با دسته داد  هیتک یبه صندل ساکت

 پدرم بود. نیدیکه د یاون ادم به دور از ادب_

 شیساخته بودم را خراب کرد.برا دهیبه سپ دنیرس یرا که برا ییپل ها یانداختم.بابا همه  نییسرم را پا شرمنده

که  نیا قبل：مانده باشد میبرا یمانده باشد و راه بازگشت یشکسته باق یپل ها نیاز ا یمقدار دیدادم تا شا حیتوض

ثروت و  نیپسرخودش قبول نداشت،بنظرت من ا عنوانوقت من و به  چیباهاش بحثم شد.اون ه امیمن به شرکت ب

کردن خودم به پدرم بود.اما اون هربار  ر،ثابتیثروت چشم گ نیبه دست اوردن ا یمن برا ی زهیکار؟انگ یچ خوامیم

 .خوامیم من از شما بابت رفتار زشتش عذر مکرد.االن یم بیمن و تخر یبه بهانه ا

مهم نبود،غرق در  میبار بدون ترس به او چشم دوختم.زمان و مکان برا نیاول یرا باال اورد و نگاهم کرد.برا سرش

 شده بود. شیچشمانش شده بودم و دلم اغشته به عطر نفس ها یقهوه ا

 گونه دل باخته اش شدم؟ چه
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 حیشدم و سرتون داد زدم.الزم نبود به من توض یکه عصبان نیا یخوام برا یذر مطاها من...من هم ع اقا：دهیسپ

 .نیبد

 بود. الزم：لب باز کردم اریاخت یب

 !میرا نداشت دنشیکدام قصد بر چیچشمانمان بود و ه نیب یسمانینگاهم کرد.انگار که ر باز

 بدم. حیدوستم توض یالزم بود که برا_

 ماند. یدادم،او را از دست داده و حسرتش بر دلم م یگونه ادامه م نیگرفتم.اگر ا یخود را م یجلو دیبا

 خونه تنهاست. گانهی م؟اخهیبر شهی...منیو فراموش نکرد مونیکه دوست ممنون：دهیسپ

 البته،فقط شما حالتون خوبه؟_

 .نیموقع هولم داد بله،به：دهیسپ

 .دیبا لبخند باز چادرش را جلو کش و

 نگاهش نشوم... یتر وسوسه  شیتا ب را زدم استارت

 

 33پارت#

 

 (دهی)سپ

هضم انها را نداشتم.  یحت ایامد که فرصت فکر کردن  شیپ میمبهم برا یو گاه بیعج یچند وقت انقدر ماجراها نیا

قدم شود و همانن  شینجات جانم پ یطاها برا کردیفکرش را م یذوق ذوق. ک میو زانوها کردیدرد م یمچ دستم کم

 ینم د؟یرس یاندازه به نظر م یدر چشمم ب شیها یمهربان ایواقعا عاشقش شده بودم  ایعمل کند؟ ا یناج کی

که خواب و خوراک را از من گرفته بود،چه بود؟ عطر تلخش ان قدر خوشبو و مست  یحس نیاسم ا یدانستم حت

 یکه قصد جمع کردن عطرش را برا ییم؛ گوفرستاد یم میها هیکننده بود که چشمانم رابسته و با هر بازدم ان را به ر

دانست؟  یقدرش را نم م؟چرایبه مرد بودن طاها داشت یکرد؟مگر مرد یکار را م نیبا او ا پدرشخودم داشتم. چرا 
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دارد و من فکر  یادیز یها یبیاو سراش یبود،اما در چشم پدرش.... اه که زندگ لیکرده فام زیطاها تنها فرزندش و عز

 .یدر مشکالت زندگ نمیتر ریکردم اس یم

چه بود که  نی. ادمیزد و ناخوداگاه دستانم را به دهان کوب رونیاقا طاها... با گفتن نامش چشمانم از حدقه ب_

 دم.بر ادیرا که زده بودم را از  یگند ی. با جمله طاها،به کلستیکه زبانت به حال خودش ن دهیبر تو سپ یگفتم؟وا

حواست باشد که از حدت  دهیجانم؟ سپ دیطاها و او بگو میبود که من بگو قیقدر عمروابطمان ان یعنیجانم؟：طاها

 .یفراتر نرو

حرفا رو  نینداره،دوستا باهم ا یاشکال：زد و گفت ی.لبخند جذاب و مردانه ادیاز ذهنم پر دی...همم...ببخشزهیچ_

حس  نیمن هستم که از ا نید،ایگو یدوست بودم؟ او راست م کیاو  یشدم؛ من فقط برا ریدلگ یندارن.دوست؟کم

 یبله،م：زده و گفتم یکنم. لبخند مصنوع یمشده ام و روز و شبم را در طاها و رفتارش خالصه  زینام لبر یب

 شیمایس وانهیداد و مرا د لمیتحو یگریباز لبخند د م؟یریم میکجا دار دیخواستم بگم... شما که ادرس ندار

بر دهانم زده تا  یقفل یو بپرسم. ادرس را گفتم و سکوت کردم. به قولخواستم االن ازتون ادرس  یم منم：کرد

 یشهروز به گونه ا یخانم،حاج محمود،محمد اقا و حت م،نرگسینشوم. وارد کوچه که شد دمشرمنده خو نیاز ا شتریب

 ینیار بر ماشکنند؟ چون سو یقضاوت م نگونهیفرو بردم. چرا مردم ا بانیکردند که معذب سرم را در گر یمرا نگاه م

به سر  دیرس یم شیکه پا ییهستم؟ همان ها یمن دختر بد یعنیراننده اش است، یمدل باال شدم و از قضا پسر

 نشسته اند؟... میبه تماشا زینفرت انگ یخوردند، حال چطور با نگاه یقسم م دهیسپ

 

 34پارت#

 

شدم. چادرم را  ادهیبه همراه طاها پ ن،یدرامدم و بعد از پارک کردن ماش کاریمردم ب نیا ی رهیفکر چشمان خ از

 یبو گری،د میمضحک شهروز کنترل کنم. وارد خانه که شد یتا بتوانم خودم را در برابر خنده ها دمیسفت چسب

راسان به سمتم ام، ه یمن و سر و وضع اشفته و خاک دنیبا د گانهیام شد.  یریباعث دلگ نیاقا جون نبود و ا یغذاها

 ییبا طاها جان زور ازما ه؟یچه حال و روز نیخاک برسر پسر عمت ا یوا：شروع به صحبت کرد زیکریامد و 

 . میدیگانه،خندی هیمنو طاها بهم نگاه کرده و از تشب ن؟یکرد
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با  البته：انداختم و گفتم نییکرده. سرم را پا دایتصادف نجات پ هیخانم از  دهیفتاده،سپین یجان اتفاق گانهی：طاها

 کهوی. بعد کننیهم باز م یهم برا یخوبه،چه نوشابه ا خوبه：صورتش را درهم کرد و گفت گانهیکمک اقا طاها ،

افتاد و با تپه تپه  نیبه زم فمی. از ترس،کتادهاف یاتفاق هی دهیسپ：گفت یچهره اش گرفته شد و با ناراحت

 دور از جونش، فقط... نه،：زده ام را در دست گرفت و گفت خیده؟ دست افتا ی...اقا...اقاجون اتفاقیبرا：گفتم

 نیاقاجون ا یکه برا یبرده و فروخته. همون روز انوتیپ عمت،：گانهی. یجون به لب کرد گهیبگو د گانهی：طاها

زدم  ... وانومیچرا؟پ اخه：شدن رفت. با بغض گفتم یو چشمانم رو به باران زانیاتفاق افتاده. مانند کودکان،لبانم او

کار را  نیادگار پدر و مادرم بود،چگونه توانست بامن ای انویپ نیها چه دل نازک شده بودم. ا ی. تازگهیگر ریز

م دختر دهیسپ：دیگرفته اقاجون از داخل اتاق به گوش رس یصدا زد؟یتوانست زهرش را بر ینم یگریبکند؟جور د

 دیاقاجون خبر دار نشه باشه ؟ نبا گانهی：گفتم گانهیده و رو به را پاک کر میاشک ها عیسر ؟یکنیم هیگر یچرا دار

 یشانیپ دنیو بعد بوس می. به اتاق اقا جون رفتزمیعز باشه：ناراحت لب زد گانهی. ستیبراش خوب ن میکن تشناراح

اشاره کردم. از  میشدم. و به لباس ها یخاک نیام دراومد. بب هیگر نیاقاجون ،افتادم زم ستین یزیچ：اش گفتم

 ان دانستیشکر داشت. اقا جون م ینشد جا باخبرهم  انویکه از پ نیچهره اش معلوم بود که باور نکرده است، اما هم

 رود. طاها جلو امد و... یم یمن است و با نبودنش، تکه از جانم رو به نابود یزندگ انویپ

 

 35پارت#

 

 به دور باشه. ،بالییرزایم یاقا سالم：خطاب به اقاجون گفت نشیدل نش یخوش و صدا ییجلو امد و با رو طاها

 پس! ییماهت پسرم،اقا طاها شما یبه رو سالم：معروفش زد و گفت یاز ان لبخند ها اقاجون

 مرا پر یمن،حال که من ساکت شده ام تا گند نزنم،اقاجون جا ی!خدادیباال پر میابروها رتیزد و با ح رونیب چشمانم

 شناسد. یاقاجون هم اورا م یزند که حت یچه قدر حرف مرا م دیگو یکرده است؟حتما باخود م

 .ییرزایم یهستم اقا خودم：زد و گفت یمجددا لبخند طاها

 خواد. یباش پسرم،بگو اقاجون؛البته اگه دلت م راحت：اقاجون
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دوستش  یلیهم که اقاجون خ ریام ی.حتندیب یکردم پدرم را در طاها م یچشمان اقاجون نگاه کردم،حس م به

 کرد! یگونه برانداز نم نیداشت را ا

 ...اقاجون.چشم：طاها

 گفت اقاجون. بایز چه

 دل ازار؟ شهیبه بازار،کهنه م ادینوکه م اقاجون：گفت یتوأم با شوخ ییجلو امد و با تندخو گانهی

 خوام با پسرم حرف بزنم. یم نمیبب نی...برنیخانوم خانوما؛االنم بر یکه دختر من تو：جوابش را داد یمهربان با

 !؟پسرتون：گفتم مشکوک

 گم دخترم. یطاها رو م اقا：اقاجون

 .میاتاق را ترک کرد گانهیبه همراه  یگفتم و با،با اجازه ا یاهان

 ها. هینیریطاها هم عجب مارمولک و خودش نیا：گفت گانهیمحض خروج  به

 نکن. بتیسرش غ پشت：دمیخند

 .میغذا درست کن دی توام،بپر لباسات و عوض کن باحاال خب：گانهی

 گفتم و به اتاقم رفتم. یا باشه

 شد. یاتاق حس م یدر گوشه  انوامیپ یخال یقدر جا چه

ام را سر  یعوض کرده و چادر گل گل یراحت تر یکه غم عالم برسرم خراب شده است.فرم شرکت را با لباس ها انگار

 .میمشغول درست کردن غذا شد نهگایکردم.به اشپزخانه رفتم و با

 گونه که بااقاجون گرم صحبت شده است. نیماند،ا یناهار هم م یطاها برا ییگو

 !میدیرا چ زیم یناهار را درست کرده و ک یک دمیاز دست رفته ام بود که اصال نفهم یانویپ ریقدر ذهنم درگ ان

 .میگرفت یجا زیدور م یو اقاجون را صدا کردم و همگ طاها
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 ارزشمندتر بود. میبرا میاز عمه و عموها یحت گانهیقدر جمعمان را دوست داشتم، چه

اهنگ  کیدخترم بعد غذا برامون  دهیسپ：کرد جادیا یبد یکه اقاجون زد،قاشق از دستم افتاد و صدا یحرف با

 .یزنیم انویپ بایچه قدر ز نهیبزن،اقا طاها هم بب

 را از دست داده بودم.قدر دست پاچه شده بودم که قدرت تکلمم  ان

 خسته هستن. شونمیا گهیموقع د هی شاالیدم،ایجان شن گانهیتوسط  قبال：به کمکم امد و گفت طاها

 .دیطاها کش یبه شانه  یلبخند،دست با

 شده بودند. یمیچند ساعت با هم صم نیقدر در ا چه

 پدر و پسر! یمثل رابطه  درست

 زنه بخونه. یم انویکه با پ ییبایز یبرامون از اون شعرا دیبا پس：اقاجون

 را داشت. میگونه ها یاقاجون قصد شرمنده کردن و گلگون ییگو

 چشمانش برق زد و... طاها

 

 36پارت#

 

 ام فرو بردم. قهیشد.از خجالت سرم را در  رهیمن خ ز،بهیام طنتیش یبرق زد و با نگاه چشمانش

 بشقاب خودت باشه. یطاها سرت تو اقا：گانهی

 را باال انداخت. شیابروها میبه او نگاه کردم که تند تند براچشم غره  با

 استراحت به اتاقش رفت. یو اقاجون برا میو خنده خورد یدهد.ناهار را باشوخ یدختر که امانت نم نیدست ا از

 برده بود. ادیان موضوع خجالت اور را از  گریکه د خداروشکر
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 مشغول صحبت باهم بودند. گانهیو  طاها

 به او بزنم. یبه اتاق اقاجون رفتم تا سر نیهم یمزاحمشان شوم،برا نخواستم

 به در زدم و ارام داخل شدم. یا تقه

 اقاجون؟ نیدینخواب چرا：زدم و کنارش نشستم یچشمان بازش لبخند دنید با

 دخترم،اقا طاها رفت؟ ادیخواب به چشام نم یام ول خسته：اقاجون

 استم مزاحمشون بشم.مشغول حرف زدن بودن نخو گانهینه،با _

 ؟یخون یشعر و م نیدخترم،برام ا یکرد یکار خوب：اقاجون

 به سمتم گرفت. یوکتاب

 د؟یاقا طاها زد یبود که جلو یچه حرف نیا اقاجون：شرمسار گفتم یکه موقع ناهار زد،با لبخند یحرف یاور ادی با

 مطمعن بشم. یزیچ هیخواستم از  یم：اقاجون

 نگذاشت. یباق میرا برا یسوال چیه یبود که جا یچهره اش به گونه ا حالت

 ：را باز کرده و شروع به خواندن شعر کردم کتاب

 

 دیبه دِلَْ بر دادم ، دلدار ، دلْ را ، دلْ ند دِلْ

 دیبه دلبر دلْ سپرد ، دلدار ، پا از دلْ کش دلْ

 

 به دنبال دِل شْ ، دلْ دلْ کنان ، دلْخونِ دل ْ دلْ

 دیدلْ بر نیلبر ، دلْ از از دلبر خواستم ، د دلْ
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 دلْ ، داِل بیشد ، نص یروز رهیشکست و ، ت دلْ

 دیمهابا شد ، پر یدر آتش سوخت ، دلبر ، ب دلْ

 

 دِلْداده ، آهْ نْی، دِلْ ماند و ، غم دِلْدار و ، ا حالْ

 دیدِلْ خر نیدِلْ، دِلِ دلْدار، مُفتْ ا نیدِلْ ، ا داده

 

 و، دِلْ ز دلبر سوخت، دلْ دْیشکست، دلبر بر دل

 دیدلْ ، شه یدِلدار و ، دلِ ب ادیبماند و ،  دِلْ

 

 کرد میرا ، که دلم ، تقد ی، چهل و سه ، دل نیا

 .دیدلها سر نیساخت ، دلدار و ، ا یم سُرسُره

دا،اتاق را ترک سر و ص یارام و خواب اقاجون نگاه کردم.کتاب را بستم و ارام و ب یاخر را خواندم،به چهره  تیب یوقت

 کردم.

حلقم،دستم را به  یطاها ان هم درست رخ به رخم و به قول معروف تو دنیدر را بستم،به عقب برگشتم که با د یوقت

 .وفتمیگرفته تا ازترس پس ن وارید

 ن؟یکن یکار م یدر چ دم،پشتیرستگار ترس یاقا-

 کنم. یکه خداحافظ نیخواستم بابت ناهار تشکر کنم و هم ا دیببخش：طاها

 .ستیکنم،تشکر الزم ن یم خواهش：دمیمسلط شدم و چادرم را جلو کش یخود کم به

 با اجازتون و... پس：طاها
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 کنه. فیحق داشت که تعر باس،اقاجونیز یلیخ صداتون：انداخت نییرا پا سرش

 حرفش نداد و از خانه خارج شد... لیتحل یبرا یفرصت و

 

 37پارت#

 

 داد؟ یاقاجون خواندم گوش م یکه برا یبود و به شعر ستادهیاو پشت در ا یعنی

کردم و به  یاحمقانه ا یو افکارخود،خنده  االتیخواندم.از خ یم یتر شیبودم،ان موقع با ظرافت ب دهیفهم کاش

 رفتم. ییرایپذ

 به فکر فرو رفته است!؟ قیان قدر عم گانهیچانه اش بود.چه شده که  رینشسته و دستش ز یگوشه ا گانهی

 قدر اقا طاها زود رفتن! چه：نشستم گانهیرا از سرم دراوردم و مقابل  چادرم

 چه خبره؟ نهیشرکت سر و صدا راه انداخته،طاها رفت بب یتو ییدا：گانهی

 کرد! یپدر مسعول رفتار نم کیمثل  ه؟اصالیبا اقاطاها چ تییمشکل دا گانهی：را درهم کرده و گفتم میها اخم

 ؟ی.راستانیروزا همه مشکوک به نظر م نیدونم،ا ینم خودمم：گانهی

 کردم. نگاهش

 انه؟یخواست بزنه  یعمد م ،ازیبود باهاش تصادف کن کیکه نزد ینیبنظرت اون ماش دهیسپ：گانهی

 از عمد بزنه؟نه بابا! دیاخه چرا با_

 و به فکر فرو رفت. رهیاز فرش خ یبه گوشه ا دوباره

 هم به فکر رفتم. من

 کرد؟ یم یکار نیهم چ دیبا رد؟چرایبگ ریخواست مرا ز یماز قصد  نیان ماش یعنی
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پدر طاها و  نیب یزدم که رابطه ا یبود که حل کردنش به دست من نبود؛اما حدس م میرو یجلو یمبهم یمعماها چه

 ست؟یمشکالت چ نیمنشأ ا نمیدنبالش بروم تا بب دیشرکت باشد.با یحساب کتاب ها

 حرف زدم و اوهم رفت. گانهیبا  گرید یوقتش است که من به طاها کمک کنم.کم حال

 .چه قدر ذهنم اشفته بود!دمیتخت دراز کش یاتاقم رفتم و رو به

 خودم. یبه مشکالت تمام نشدن گریکردم و از طرف د یطرف به طاها و مشکالتش فکر م کی از

نجات  یکه برا یکردم و او مرا جانش خطاب کرد!موقع شیسفر کردم که صدا یبه عالم هپروت رفتم؛به زمان باز

 داد! یو به شعر گوش م ستادهیکه پشت در اتاق ا یوقت ایهول داد و  ابونیجانم،مرا به ان طرف خ

 اش بود؟ یها بخاطر جوان مرد نیا یهمه و همه  یعنیکرد؟ یکار را م نیاو با من ا چرا

 نبود؟ دهیمحبت ها به خاطر شخص سپ نیاز ا یکم

و ثروت طاها  افهیو ق پیپسر نشد؟من عاشق ت نیشود عاشق ا ی.اما اخر مگر مییگو انیافتاده ام به هذ باز

 شوم،اما... یجذاب و مردانه اش نم ی افهینبودم.منکر ق

 اش دوست داشتم؛ یو مردانگ یطاها را به خاطر مهربان من

 گاه بودنش؛ هیتک بخاطر

 نش؛یریش یها اخم

 مردانه اش... یها دنیکش خجالت

 من!... یکالم،او شد توهم واقع کی در
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 داریاستراحت فرستادم.دکترش گفته بود اگر ب یشد و بعد خوردن شام،رأس ساعت نه،اقاجون را به اتاقش برا شب

 شود. یم جادیاش ا یعصب ستمیدر س یتر شود،خلل شیساعت ب نیماندنش از ا

وضع من در شب قبلش  نیرفتم و ا یبه رستوران م دیامد.صبح زود با یدانم چرا اصال خواب به چشمانم نم ینم

که چشمانم گرم و به خواب  نیخواندم تا ا یهم نداشتم که خود را با ان سرگرم کنم.ناچارا کتاب یا یاست.گوش

 رفتم...

بت مراق یما،برا یبه خانه  نیهم یاش بود و برا یلیروز تعط گانهیرفتن به شرکت؛ یروال،صبح حاضر شدم برا طبق

 از اقاجون امده بود.

که هم زمان با من از  دمیبه شرکت،طاها را د دنمیشدم.به محض رس یکردم و راه یان ها خداحافظ یهردو از

 برد. ورشیسمت شرکت  ،بهیکنترل رقابلیغ تیو با عصبان ادهیپ نشیماش

 رستگار؟ یرستگار...اقا یاقا：دمو داد ز دمیعجله به پشت سرش دو با

 یمن نگو اقا ه؟بهیچ：زد ادیبر سرم فر ابانیسرخ شده از خشم،ان هم در خ یمرتبه متوقف شد و با صورت کی

 رستگار.

 م؟یرستگار،پس چه بگو یاقا میکرد؟مگر چه گفتم؟اگر به اونگو یرا برسر من خال تشیعصبان چرا

دادم تا باز اشکم دم مشکم  یانداختم.تند تند اب دهانم را قورت م نییرفتارش بغضم گرفت و سرم را به پا نیا از

 کردم. یو خودرا در ان مخف دهینباشد.چادرم را جلوتر کش

 که بر سرم زد،رعشه به جانم افتاده بود. یادیفر ازترس

 ن؟ینگام کن شهیخانم م دهیسپ：طاها

،اما بر حسم غلبه کرده و چشمانم را به چشمانش نگاه در چشمانش را نداشتم ییارام و با عجز بود.توانا شیصدا

 دوختم.

 .ندینش یبازدمش،به صورتم م یدهد و هرم گرما یم رونیباره ب کیرا به  نفسش

 کند. یکشد و پشت گردنش متوقف م یتا گردنش م شیدستش را از موها کالفه
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 شلوغه. یلیجا خ نیگه،اید یجا هی میبر：طاها

 کم تردد است. یکه مکان ستدیا یرو م ادهیاز پ یافتم.در قسمت یو فقط پشت سرش به راه م میگو ینم چیه

 یهوابکشم. یقیکنم تا نفس عم ینگاهش دهانم را باز م ینی.از سنگرمیگ یقرار م شیرو هیاز او،رو  یکم یفاصله  با

 .ردیگ یاز تالطم ذهن و قلبم ارام م یشود و کم یم میها هیوارد ر ینسبتا خنک

 .نیخوام.لطفا من و ببخش یکه سرتون داد زدم،واقعا عذر م هیبار نیچندم نیخانم واقعا شرمنده ام،ا دهیسپ：طاها

 شود؟ یاز عشقش ناراحت هم م یکس مگر

 خانم؟ دهیسپ：سکوت کردم که گفت باز

 شدم. رهیبازوانش خ به

 خواست دستم را دور بازوان پهنش حلقه کنم... یقدر دلم م چه

 

 39پارت#

 زدم. یصدا م ابونیخ یشمارو تو دیکنم،من نبا یم خواهش：را جمع و جور کردم و گفتم خودم

 بودم. یعصب دید،ببخشینگ یجور نیکنم ا یخانم خواهش م دهیسپ：طاها

 .میرستگار...هر دو بهم نگاه کرد یاقا ستیمهم ن_

 برم سرکار. دیاجازه من با با：و گفتم دمیرا دزد نگاهم

 ن؟یدیخانم بخش دهیسپ：اول را که برداشتم،چادرم را در مشتش گرفت قدم

 زدم. ادیبار در دلم فر نیهزارم یجمله را برا نیشوم،ا یاز دست تو ناراحت نم من

 بله،با اجازه._

 سرعت از ان جا دور شدم و به شرکت رفتم. به
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 و قلبم به تپش در امد. خکوبیجا م ،دریشخص درحال مکالمه با منش دنیداخل شدم،با د یوقت

 چندشش را زد. یتپش با برگشتنش به سمتم،دو برابر شد.باز هم همان لبخند دندان نما نیا

 برخورد کردم. یقدم به عقب برداشتم.ان قدر جلو امد و به عقب رفتم که از پشت به شخص کیسمتم امد؛ به

شه من برم اتاق  یم اقاطاها：به من داده اندرا  ایطاها،انگار دن دنیکنم که با د یبرگشتم که عذرخواه عیسر

 کنم. یشما؟خواهش م

 .نییبفرما بله：را درهم کرد شیانداخت و اخم ها ی.به پشت سرم نگاهدیلرز یاز ترس م میصدا

 سرعت از کنارش رد شدم و خود را به اتاق طاها انداختم. با

 .زیبه ان مردک چندش هکرد ونه  یم قیبه عطر طاها که لذت و ارامش را به وجودت تزر نه

 گرفت. یبودم که ذهنم ارام نم دهیترس یکرد؟به حد یجا چه م نیا او

 !دمیاز وحشت کش یغیدر اتاق باز شد،ج یوقت

 طاها. ن،منمیباش اروم：طاها

 زدم. یم غیج شیبود جلو یبار نیدم،اولیکش خجالت

 کردم. هیتخل یصندل یو استرسم را با نشستن بر رو دمیکش یقیعم نفس

 توان تحمل وزنم را نداشت. میکه پاها انگار

 کرده؟ یکار پارسا：گفت تیبه سمتم امد و با جد طاها

 اسمش پارسا بود. پس

من  رفتم.بعد...به شونیگشتم،به رستوران ا یکه من دنبال کار م یموقع：را بستم تا کلمات را مرتب کنم چشمانم

 ...شنهادیپ

 انداختم و چادرم را محکم در دست فشردم. نییگفتنش را نداشتم.سرم را پا یرو
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 اقاطاها،اون... هیفیادم کث یلیخ：بغض ادامه دادم با

 .دیچشمم چک یاز گوشه  یاشک قطره

 .امیجا باش من االن م نیهم شما：گفت نیخشمگ

 صورتش نگاه کردم؛چشمانش قرمز و رگ گردنش متورم شده بود. به

 .دیطاها لطفا نر اقا：ستادمیا شیتند کردم و جلو پا

 کنار. نیبر：طاها

 تکان نخوردم! میاز جا یمتر یلیجرعت را از کجا اوردم که م نیدانم ا ینم

 کنار. دیخانم گفتم بر دهیسپ：دیتوپ یعصب

 قدر مصمم گفت که کنار رفتم اما... ان

 

 40پارت#

 

انداز  نیطن شیکه صدا زد یبه دنبالش به راه افتادم.در سالن چنان داد نشیخشمگ یچهره  دنیبا د اما

 !پارسا：شد

 یاهاط یرا برا ریکارمندان به وحشت به سمت طاها برگشتند و از ترسشان،مس گریبداقبال،بلکه د یتنها پارسا نه

 باز کردند. یعصبان

 شدن مشت پر قدرت طاها به دهانش،حرفش را قورت داد. دهیاما با کوب دیبگو یزیدهانش را باز کرد که چ پارسا

سالن به  گریطاها،بار د ادیدهانش پاره شد.کارمندان به همهمه در امدند که با فر یبه عقب پرت و گوشه  پارسا

 .رونیب همه：سکوت دعوت شد

 .میچون و چرا همه سالن را ترک کردند و ما سه نفر ماند یو امر داشت که ب دیقدر حرفش خشم،تاک ان
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 ؟یزن یچرا م طاها：پارسا

 نینطاها ولش ک اقا：.جلو رفتم و با ترس و اضطراب گفتمدیبه صورتش کوب گرید یو مشتاش گرفت  قهیحرف،از  یب

 توروخدا.

 یباد مشت و لگد گرفته بود،عربده م ریبرد و همان طور که اورا ز ورشیباز به سمتش  نیتوجه به من،خشمگ یب

 یریبعد م یتو زن دار رتیغ ی؟بیبه ناموس مردم چشم دار یکش یخجالت نم زیهمه چ یب ی کهیمرت：دیکش

 مردم؟تف به شرفت. یدنبال دخترا

 ماند. ینم یباق چیه میاش و الش رو به رو یکردم،از پارسا ینم یکار اگر

 کنم. یم ن،خواهشیطاها توروخدا ولش کن اقا：به سمتش برداشتم یقدم

 !میگو یچه م دیشن یکه نم انگار

 کشت. یجان پارسا نگاه کردم؛داشت اورا م یجسم ب به

 .شیکشت طاها：زدم غیو همانطور ج دمشیرا گرفتم و با تمام توان،به عقب کش شیبازو ناچارا

 ام نگاه کرد. دهیاز عرق ورنگ پر سیخ یو مبهوت برگشت و به چهره  مات

 نبود! ییپارسا اصال قابل شناسا ی چهره

 را از او برگرداندم. میدرهم،رو ی افهیمقابلم چندشم شد و با ق یصحنه  دنید از

 .رهیم یم لطفا،داره：قرار گرفتم و دستانم را بازکردم شیشد و خواست به سمتش برود که رو به رو یحرص باز

 ...ی کهیمرت رهیبم بزار：طاها

 .استغفراهلل：را گرفت شیو رو دیبه پشت گردنش کش یدست

 کیو از  یکن یامروزم گورت و گم م نیشه،از هم یفسخ م تیکار یقرارداد ها تمام：خطاب به پارسا گفت طاها

 .گمشو اشغال.یشیمنم رد نم یشرکت و کارمندا یفرسخ
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طرف و من  کیو پاره  کهینگون بخت ت یطرف،پارسا کیاز  نیاز عرق و خشمگ سیخ یبلند شدن نداشت.طاها ینا

 ...گرید یطرف یرتیمرد غ نیعاشق ا

 کرد. یم ،الودهیفیادم کث نیدستش را به خون هم چ دیمهم نبود اما طاها...او نبا میپارسا برا یا ذره

 ...دینبا

 کردند و طاها باز به اتاقش بازگشت. تیهدا رونیپارسا را به ب انینفر از اقا چند

 سمت ابدار خانه رفتم تا... به

 

 41پارت#

 

اعصاب و  یبرا اهیگ نیبودم ا دهیم.از اقاجون شنطاها درست کن یاسطخودوس برا یسمت ابدار خانه رفتم تا چا به

 است. دیمف اریروان و ارامش ذهن بس

 یگذاشتم و به سمت اتاق طاها حرکت کردم.ضربه ا یرا در بشقاب وانیاماده شد.ل یتا چا دیطول کش یا قهیدق ده

 گذاشته بود و متوجه حضور من نشد. زیم یارام به در زدم و وارد اتاق شدم.سرش را رو

 رستگار؟ یاقا：صاف کردم یرا با تک سرفه ا میصدا

 متوجه حضورتون نشدم. شرمنده：گفت یحال یبرداشت و با کسالت و ب زیم یرا از رو سرش

 .نیش یبهتر م نیو بخور نیا نیینداره،بفرما یاشکال_

 گذاشتم. زیم یرا رو یچا و

 گرفتست. یکردم حالش از موضوع یکرد؛احساس م یتشکرارام

 ون.با اجازت_

 خانم؟ دهیسپ：از اتاق خارج شوم که گفت خواستم
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 ده؟یسپ جان

 کن. میگونه صدا نیهم گرید یبار

 بله؟：برگشتم

 ن؟یکن یرانندگ نیتون یم：طاها

 بله،چه طور؟_

 حالم بده. دیخسته ام و...شا یلید؟خیبرسون یریمس هیمن و تا  شهیم：طاها

 بله حتما._

 داد. یرا به سمت من گرفت و در کف دستم جا نشیماش چیرا داغ و داغ خورد و سو یچا

 .میشد نیشروع کنم.سوار ماش یام را به طور رسم یکه قسمت نبود من روز کار نیا مثل

ه را بسته و سرش را ب شینگاه کردم که چشمها یچشم ریسخت است؛به طاها ز یقدر با کفش پاشنه بلند رانندگ چه

 داده بود. هیتک یصندل یپشت

 را در اوردم و استارت را زدم. میو نامحسوس کفش ها عیسر

 زد. یاز خنده در چهره اش موج م یاش نگاه کردم،حاله ا دهیبه صورت خسته و خواب باز

 است. دهیمرا ند یکار نیریش نیشااهلل که ا ان

 را داشت که ارام شود؟ ییدانستم کجا بروم؟مقصد را به من نگفت.جا ینم

 .ردادمییتغ مانیرا به سمت خان ریشناختم پس...مس یدوستانش را هم که نمپدرش که مشکل داشت، با

 ارام شود. یاگر با اقاجون صحبت کند کم دیشا

 رستگار؟ یاقا：کردم شی.ارام صدامیدیکه رس نیتا ا میدر راه بود یا قهیدق چند

 اقاطاها؟：نکرد یحرکت
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 و ارام چشمان خمار از خوابش را باز کرد. دیلرز شیها پلک

ا ب دیاوردمتون خونمون شا نیهم یکنم.برا دارتونیب ومدیدلم ن دیدونستم که شما رو کجاببرم،خواب بود ینم_

 .دیحرف بزن دیاقاجون راحت تر بتون

 خانوم. دهیسپ نیکه هست ممنون：زد یلبخند

 ...میشد ادهیپ نیرنگ گرفت و از ماش میگونه ها باز

 

 42پارت#

 

فرصت  ینپرسد،بعدا خودم از رو یزیجا خورد.ابرو باال انداختم تا چ یطاها کم دنیبه استقبالمان امد و از د گانهی

 کردم. یم فیتعر شیبرا

و  ردرمیپ نیحال ا نیاومد شدهیدخترم،سالم پسرم،چ سالم：گل از گلش شکفت دنمانید م؛بایاتاق اقاجون رفت به

 ن؟یبپرس

 اقاجون! هیچه حرف نیا：تخت اقاجون نشست نییزد و پا یلبخند کمرنگ طاها

 .نیافتاد خبربد یرستگار هستن.اتفاق یرون،اقایب میر یم گانهیاقاجون من و _

 .میرا باز و بسته کرد و ما رفت چشمانش

 درهمه؟ افشیق کنه؟چرایکار م یجا چ نیا م؟طاهایبر میخوا یم کجا：گانهی

 شرکت. میبر دیبا ایشده.ب یگم چ یم ینکن یاگه انقد وراج گانی_

تا  ریرا از س زیچ دنمان،همهی.تا به شرکت رسمیرفت یطاها دست نزده و با تاکس نیبه دنبالم راه افتاد.به ماش مبهوت

 .دیجو یوار پوست لبش را م یکردم و او عصب فیتعر گانهی یبرا ازیپ
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کردم  یتر نگاه م شیهر چه ب م؛امایو مشغول نگاه کردن به پرونده ها شد میبه اتاق طاها رفت میم،مستقیدیرس یوقت

 .دمیرس یم جهیکم تر به نت

 طور. نیهم هم گانهیقرار دادم؛ شیو با حرص پرونده را بستم و در سر جا کالفه

 .میدنبالش بگرد شهیاز ر دیبا شهینم یجور نیا گانی_

 ه؟یچ منظورت：گانهی

 تو فکر منه. یچ یدون یتو که م_

 کنه. یم کسانمیکنم؟اگه بفهمه با خاک  بیو تعق ییدا یعنیعمرا،：را درشت کرد چشمانش

 به خاطر طاها... یول ادیکار چندان خوشم نم نیمنم از ا_

 را مظلوم کردم. چشمانم

 بابا،چشات و مثل خر شرک نکن. باشه：گانهی

 .میگرفت شیخانه را در پ رینثارش کردم و باز مس"یشعوریب" هشیتشب از

 مهم است؟ میماجرا برا نی!؟چرا اازیسر پ ایهستم  ازیتم ته پدانس ینم قایشده بود!دق یباز سیدزد و پل چه

 به من جواب پس بدهند. دیذرات هواهم با یباشد،حت انیطاها به م یپا یشود،وقت یمعلوم است که مهم م خب

 غرق لذت شدم. میروبه رو یصحنه  دنیدر اتاق اقاجون را باز کردم؛و با د اهسته

 یصحنه  نیداشتم،از ا یسر طاها قرار داده بود.اگر گوش یتخت به خواب رفته و اقاجون دستش را رو نییپا طاها

 گرفتم. یناب عکس م

 و ارام هر دو به خواب رفته بودند. بایقدر ز چه

 .دمیطاها کش یاقاجون را مرتب کردم و چادرم را رو یرو یپتو

 زدم... یمنفور،باز لبخند ینه ان صح یاور ادیسر و صدا خارج شدم و از  یو ب ارام
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 43پارت#

 

 از هفت عصر گذشته و خانه در سکوت مطلق فرورفته بود. ساعت

 در اتاق من به خواب رفته و اقاجون و طاها هم که... گانهی

 زدم. ینم یکار چیکاناپه نشسته و دست به ه یکنم،رو دارشانیشود و ب جادیکه سر و صدا ا نیا ازترس

 کردم. یت گرفته و ان را مطالعه مدر دس یرمان کتاب

 .ختمیر یدو زوج عاشق،اشک م نیا یها یداشتند!با خواندن هر سطر از کتاب و بدبخت یعشق چه

ا هق صد ینداشت؛کتاب را بستم و ارام و ب یخوش انیخودم افتاده است!پا یبرا نیریاتفاقات تلخ و ش نیکه ا انگار

 زدم.

 .بیدوعاشق غر نیقدر مظلوم بودند ا چه

 یاز ان خارج م یچه کس نمیشدم تا بب رهیرا پاک کردم و به در اتاق خ میاشک ها عیاتاق اقاجون بازشد،سر در

 شود؟

گلگون،خواب از  میسرخ شده و گونه ها هیمن که حتما چشمانم از گر ی افهیق دنیامد و باد رونیخوابالود ب طاها

 و با عجله به سمتم امد. دیچشمانش پرکش

 افتاده؟ یشده؟اتفاق یزیخانم چ دهیسپ：کردزمزمه  ارام

 دیاخرش،موضوع را فهم یکردم،کتاب را به طرفش گرفتم.با خواندن صفحه  یم هیزدم و گر یطور که لبخند م همان

 دهیممکنه اخرش به هم نرس نینیبه هر دوتاشه.بب شیتلخ.قشنگ نه،همیریهم ش عشق：گرفت یو کنارم جا

 بوده. یعاشق جانیکه باهم داشتن حتما سرشار از لذت و ه یباشن،اما لحظات

 یهمش سخت دن،عشقیبد و دارم و نه عذاب کش انیمن نه تحمل پا یول：را پاک کردم میشالم اشک ها نییپا با

 دم عاشق نشم. یم حیداره،ترج
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 محض بود!من عاشق مرد کنارم بودم،عاشق خود خودش! دروغ

 قشنگه. یلیعشق خ اما：غم زده شد چشمانش

 یحرف م یاز عاشق بایرفت.چه قدر ز اطیگفت و به ح یخواستم منکرش شوم،تلفنش به صدا در امد.با اجازه ا تا

 او عاشق است؟ یعنیمن، یتصور را داشته باشد که...خدا نیتواند ا یم یزد!فقط کس

 شود. یعاشق کس دیامکان ندارد،طاها نبا نه

 ندارد. یتو ارتباط ؟بهیصاحب دل و قلبش هست ده؟مگریسپ ییگو یم چه

 شدم و با خود قهر کردم. ریکه به خود دادم،دلگ یجواب از

 طاها؟ اقا：رفتم و طاها را صدا زدم اطیح به

 جانم؟：طاها

 یکردم با هر کوبشش،به جلو و عقب پرت م یکه احساس م دیتپ یکرد،انقدر بلند م دنیگفت!قلبم شروع به تپ باز

 شوم.

اها ط یدارد که وقت یو متانت خاص ییبایگفتن،قشنگ تر است.ز'جونم'از'جانم'گفت جانم!به نظرم نیریر شقد چه

 .یشو یخود م یاورد،از خود ب یان را برزبان م

 اومده؟ شیپ یمشکل_

 لحظه. هی：شخص پشت خط گفت به

 .امیاالن م نه：بزند یکردلبخند یسع

 را تکان دادم و به داخل رفتم. سرم

 ...یبعد صدا یلحظات

 

 44پارت#
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و  دیگونه با عجله و بدون خبر در را کوب نیامد.طاها رفت؟باز چه شده بود که ا اطیبسته شدن در ح یصدا

 افتاده است! یکردم اتفاق بد یرفت؟احساس م

 نبود. یخبر چیگذشته بود و ه یخواندم اما بازهم ارام نشدم.ربع ساعت یم یالکرس تیلب مدام ا ریز

 پاشو. گانیگان،ی：را صدا زدم گانهیلم تمام شد و به اتاق رفتم و تحم گرید

 هوم؟：داد،گفت یتر به صورتش فشار م شیطور که چشمانش بسته بود و بالشت را ب همان

 زنه. یاقا طاها باعجله رفت پاشو بهش زنگ بزن دلم شور م گانی_

 نامش. ایخبرش  ای ادیخودش م اینباش  نگران：گانهی

که غرولند کنان  دمیسرش کش ریدختر احمق و خونسرد است.بالشت را از ز نی.چه قدر ادمیکش یپوف کالفه

 !؟یکش یم رسرمیبالشت و از ز ده،چرایسپ عه：گفت

 افتاده. یاتفاق بد هیگم به اقاطاها زنگ بزن،حتما  یبهت م_

 طاها را گرفت. یگفت و شماره  یاوف

 بله؟：دیچیپ یخسته اش در گوش یچند بوق صدا بعد

 ؟ییکجا طاها：گانهی

 برمش شرکت با بابا دعواش شده. یدنبال مامان...دارم م اومدم：طاها

 رن شرکت؟ یچرا م بگو：گفتم گانهی.ارام به میدو بهم نگاه کرد هر

 یم ،فعالیخانوم  پالس دهیسپ یکارکنم؟عمه هم مسافرته توام که خونه  یچ：را تکرار کرد و طاها گفت همان

 .شهیم یچ نمیبرمش شرکت تا بب

 ما. یخونه  نیاریب فیاقا طاها،با مادرتون تشر سالم：و گفتم دمیقاپ گانهیصبر نکردم و تلفن را از دست  گرید

 زحمت دادم. یادیممنون ز یلیسالم،خ：طاها
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 .دیدون یجارو قابل م نیشرکت،البته اگر ا دشونیببر ستیاقا طاها لطفا،درست ن_

 .میبگم...مزاحم نباش ی...چهیچه حرف نیا：طاها

 هستم. د،منتظرتونیمراحم_

 .میکرده و تلفن را قطع کرد یخداحافظ

 کاروان سرا. میجا رو کرد نیما هم ا دهیسپ：خنده و گفت ریسرخوش زد ز گانهی

 .میفراهم کن دیمهمان جد یتا شام شب را برا میزدم و باهم به اشپزخانه رفت یلبخند

 بعد... یقیدقا

 

 45پارت#

 

کند.خودم هم به  داریگفتم که اقاجون را ب گانهیبعد زنگ خانه به صدا درامد.هول چادرم را سر کردم و به  یقیدقا

 بودن نکنند. یو اضاف یبیراه،احساس غر یابتدا نیرفتم تا از هم دیاستقبال مهمان جد

 کرد. یاقاوار رفتار م شیپاز  شیزدم؛در برابر مادرش ب یکرد.در دل لبخند یبیکه شدند،طاها سالم ارام و نج داخل

 ،یمادرش بود،همان مهربان هیسرش،مادرش داخل شد.چه قدر شب پشت

 چشمان نافذ، همان

 لبخند... همان

 .میمزاحم شد دیدخترم،ببخش سالم：گفت ییرایو با لحن گ دیپاش میبه رو یلبخند

 هیچه حرف نین،ایاومد خوش سالم：پاسخ دادم"دخترم"کش امده از لفظ یرا در دست فشردم و با لبان دستش

 .دیمراحم
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 سرگرفت. یو دوباره سالم و احوال پرس وستندیبه جمع ما پ گانهیو چند لحظه بعد،اقاجون و  میداخل شد یهمگ

کرد که چه قدر نوتون  فیجان تعر م،طاهایخانم زحمت داد دهیبه شما و سپ یلیحاج اقا خ دیببخش：طاها مادر

 ماهه.

 انداختم. نییزده سرم را پا خجالت

 کنم. یخواهش م نییسرما جاداره،بفرما یاقا طاها رو مهمون：اقاجون

 .میرا اماده کن ییرایپذ لیتا وسا میبه اشپزخانه رفت گانهیو  من

 نظر داشتم. ریراهم ز گانهی ختم،رفتاریر یم یطور که چا همان

 .دیرس یمضطرب به نظر م یکم

 شده؟ یزیچ گانی_

 چه طور؟ نه：گانهی

 افتاده؟ ی.اتفاقیجو یپوست لبت و م یشناسم،باز دار یمن تورو م_

 ...زهی...چراستش：گانهی

 زه؟یچ_

 .ادیب یمعذرت خواه یخواد برا یم ریام：گانهی

 همون مادره. یبچه  رمیخونه رو نداره,ام نیوارد شدن به ا حق：را درهم کردم میها اخم

 .ینبود یجور نیتو که ا دهیسپ عه：گانهی

 خوام اقاجون بفهمه. ینکش که نم شیهم بحثش و پ گهید حاال شدم_

 شدم. ییرایپذ ،داخلیچا ینیعکس العملش نماندم و با س منتظر

 شد. یم هیبابت رفتار زشتش تنب دیبا ریرا دوست دارد و قصدش صلح و صفا دادن است اما ام ریدانستم ام یم
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 کنون افتاده است؟ یروز گذشته،حال به فکر اشت چند

ف حر کممی؟ینیش یکنار من م دخترم：مادر طاها گفت نم،کهیهمه تعارف کردم و خواستم که کنار اقاجون بنش به

 .میبزن

 استرس گرفتم. یکم

 داشت!؟به طاها نگاه کردم که اوهم متعجب از رفتار مادرش،به ما زل زده بود. یبا من چه حرف او

 گفتم و کنارش نشستم. یچشم

 ول صحبت شدند.و اقاجون هم باز مشغ طاها

 هم که معلوم نبود کجاست!؟... گانهی

 

 46پارت#

 

 کرد! یم فیتعر گهیجور د هی ،طاهایهست یقدر دختر اروم زم؟چهیعز یخوب：طاها مادر

 گفتن؟ یم یبه لطف شما،مگه چ خوبم：دمیخند

 .یطونیاوقات ش یحواس و گاه یب یلیگفت خ یم：طاها مادر

 دونم واال. ینم：انداختم نییرا پا سرم

 بهت بگم. دیهست که با ییحرفا هیبهت اعتماد کنم؟ شهیم：طاها مادر

 دم. یحتما گوش م بله：کم رنگ شد لبخندم

 کرد. یمشاجره م یبا شخص اطیکه داشت در ح دیبه گوش رس گانهی ادیو فر غ،دادیج یهمان موقع صدا در

 قدم برداشتم. یجد اریکردم و به سمتش بس ر،اخمیام دنیکه با د میرفت اطیهراسان به سمت ح یهمگ
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 باور کن به زور اومد داخل. دهیسپ：گانهی

 به اسم یزیهم اضافه شده؟چ گرانید یشخص میبه حر ت،تجاوزیبه صفات اخالق ریام اقا：دمیرا سفت چسب چادرم

 برات بگم؟ ای یشناس یاحترام و حرمت م

 کنم. یبخدا فقط اومدم حرف بزنم،خواهش م دهیسپ：ریام

با از که ا ،حاالیشد میو پشت مامان جونت قا یمثل ترسو ها رفت یبودیم دیکه با ی؟زمانیبگ یچ：دمیتوپ یعصب

 .نمیبب رونیشده که حرف بزنه؟برو ب ریش ریافتاده اقا ام ابیاس

 جا چه خبره؟ نیا：اقاجون

 و اشتباه اومده. ریمس ریاقاجون،اقا ام ستین یزیچ：برگشتم

 ه؟یقدر عصبان نیا دهیشده؟چرا سپ یچ بابا ریام：اقاجون

 من... اقاجون：ریام

 ن.ک رونشیو ب نیا گانهی.نمیب یبشه از چشم تو م یبس کن اقاجون حالش بده،هرچ ریام：گفتم دیو با تاک ارام

 بر لب اورم. یکردم لبخند ظاهر یرا مرتب کردم و سع چادرم

 و همه را به داخل دعوت کردم. برگشتم

 را کار داشته. گانهیچرا امده؟فقط در پاسخ گفتم که  ریچه شده و ام دیچه هم که اقاجون پرس هر

 دهم. حیتوض دیرا خاتمه داد اما باچشمانش فهماند که با م،بحثیمهمان داشت چون

 رم؟یچند لحظه وقتتونو بگ شهیخانم م دهیسپ：موقع طاها به کنارم امد همان

 کنم. یخواهش م_

 .رونیب میبر شهیم اگه：طاها

 شدن هم همانا. اهیس ی لهیچشمانش نگاه کردم.نگاه کردن همانا و مسخ دوت به
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 .امیم شمیبله االن حاضر م_

 اش فرار کردم. ییو به اتاق رفتم،در واقع از دست طاهاو چشمان جادو دمیرا دزد نگاهم

 امدم و با... رونیکه به خود مسلط شدم،ب یکم

 

 47پارت#

 

 کردم. یخداحافظ هیبا اقاجون و بق و

 م؟یبر ادهیپ：طاها

 خواهم؟ یچه م گریو در کنارت قدم بزنم د دهینفس کش تیکه در هوا نیاز خدا جز ا من

 .میبر_

 را داشتم. یداشت که حس داشتن حام یدر کنارم قدم بر م یجور

 واهمه ندارد. زیچ چیگرم است و از ه یکه پشتش به کس یکس حس

 من است.اما... د،مردینیب یمرد را که در کنارم م نیا دیابان،بگویخواست به تک تک افراد در خ یکه دلش م یکس

 .ریبود و قدم زدن در کنارش دل پذ نیریتصورش ش فقط

 ...اقاطاها؟نیبگ نیخواست یم یزیچ_

 بود. انیلبانش نما یمحو بر رو یکرد؛با تعجب برگشتم و به او نگاه کردم.چشمانش را بسته و لبخند توقف

 بگم؟ ی...چه جوریعنیبله،：حالت قبل برگشت و گفت به

 .میبه حرکت در امد دوباره

 .نیحرف بزن نیخوا یدونم شما م ینم_



 انویپ

 
84 

 

 ن؟یعشق در نگاه اول اعتقاد دار به：طاها

درسته که  یدر نگاه اول فقط زمان عشق：ندیتا حالت صورتم را نب دمیام در هم رفت اما چادرم را جلو کش چهره

 صورت...نه اعتقاد ندارم. نیا ریبتونه ثابت کنه که واقعا عاشقه در غطرف 

 ن؟یکن یم مییراهنما کمی：طاها

 قلبم باال رفت.منظورش چه بود؟ ضربان

 متوجه حرفتون نشدم. دیببخش_

 ...فکنم که عاشق شدم.من：طاها

 شد. ختهیکلمات از هم گس یبه سراغم امد و باز رشته  جهیدهانم را با سر و صدا قورت دادم.سرگ اب

 ؟یبدونم ک شهیم_

 بفهمه. یخوام که کس ین،نمینپرس لطفا：طاها

 از یگفته و قطره اشک یکردم،احمق یخود تصور م االتم،مردیخودم داشتم و اورا در خ یکه برا یتصورات اشتباه از

 پنداشت؟ یدوست م کیبود؟او مرا به چشم  الیهمش ارزو و خ یعنی.دیچشمم چک یگوشه 

اها بود که ط یان شخص یتوانستم حرف بزنم.تسلطم را از دست داده بودم و فقط ذهنم سو ینم یگرفته و حت بغضم

 عاشقش شده بود.

 .نیبا نگفتن از دستش بد دین،شایبرم...بهش بگ دی...من بامن：میرا بگو نیتوانستم به زور هم فقط

 گرفتم. شیبازگشت را پ ریبا عجله مس و

 دل خوش کنم. الشینبودم که باز گردم و به خ ییکرد اما در حال و هوا میصدا یچندبار

 اشتباه... یو تصور او کار ستیگریکس د یکردم،او برا یبه او فکر م یحت دینبا گرید
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 به اتاقم رفتم. مینند،مستقیکه اقاجون و مادر طاها،حال اشفته ام را نب نیا یخانه برگشته و برا به

 اد.و تلفن از دستش افت دیکش یخفه ا غیمن،ج شانیپر یچهره  دنیدر اتاق مشغول صحبت با تلفن بود و با د گانهی

 گذاشتم. شیرا بغل گرفته و سرم را بر رو میقسمت اتاقم نشسته،زانوها نیکردم و در گوشه تر یخواه عذر

 .میزن یبعدا حرف م ریام：گانهی

 یخطا م ریچه قدر ام ،هریدر جداکردنشان داشت یر چه قدر هم سع!او هم عاشق بود،هزدیحرف م ریبا ام پس

 عاشقش بود. گانهیکرد،باز هم 

 جنگم خسته شده بودم. یچه م یدانستم برا یکه نم نینه،از ا دنیخسته شده بودم؛از جنگ گرید

 را در کنارم احساس کردم. گانهی حضور

 لطفا تنهام بزار. گانی_

 ؟یخاطر طاها ان قدر ناراحت به：گانهی

 ؟یو گفت نیا نه،چرا：را پاک کردم میرا باالاوردم و اشک ها سرم

 یزن یباهام نم یتر منم،چون حرف کیفهمم.از همه بهت نزد یمنم عاشقم،نگاه و احساست و م دهیسپ：گانهی

 متوجه رفتارت با طاها نشدم؟ یفکرد

 .یفکرد هست،اشتباین یزیچ نیچ هم：را درهم کردم میها اخم

 خواست باهات حرف بزنه منتظرش نزار. یم ییزن دا یاما من و نه...راست یگول بزن یتونیو م خودت：گانهی

 به رازم نبرد. یپ یبه وضعم سر و سامان دادم تا کس یگفتم و کم یا باشه

 ن؟یداشت یرستگار با من کار خانوم：به در اتاق مهمان زدم و داخل شدم یا تقه

 دخترم. ایب：زد و گفت یدوست داشتن لبخند
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 تخت نشستم. یرو کنارش

 .نیمن بگو نسر به：طاها مادر

 جون. نی...نسرچشم：کردم نیشرمگ یا خنده

 بر گونه ام کاشت. یدر اغوش گرفت و بوسه ا مرا

 خواد تا خود صبح باهات حرف بزنم. یجان،دلم م دهیبه دلم افتاده سپ یلیخ مهرت：جون نینسر

 دم. یگوش م اقیمنم با اشت_

 ن؟یطاها کجا رفت با：جون نینسر

 کار حرف بزنن. یدرباره  رونیخواستن ب یاقا طاها م یچیه：رفت نیرفته رفته کم رنگ و به کل از ب لبخندم

 ادیجا رو نداره ,اما اگه پ نیطاها ادرس ا یجان بابا دهیسپ：زوم به صورتم نگاه کرد و سپس بحث را عوض کرد یکم

 ؟یکرد چ

 زارن،نصف روزم من هستم و اقاطاها هم که کنارتونه. یو اقاجون هستن تنهاتون نم گانهیخاطرتون جمع _

 ,فقط طاها...یقدر خانوم و گل نیشم که ا فدات：جون نینسر

 شدن. یمیباهم صم یلیچند وقتم خ نیاتاق اقاجون بمونن،ا یتونن تو یاقا طاها اگه خواستن م_

 و... دیخند باز

 

 49پارت#

 

داخل شد و بدون توجه به حضور  ریباره باز شد.طاها سر به ز کیبزند که در اتاق به  یو خواست حرف دیخند باز

 باهات حرف... دیبا مامان：من،گفت
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 را که باالاورد حرفش نصفه ماند. سرش

 پسرم؟ یبگ یخواست یم یچ：جون نینسر

 درهم گره خورد. میباعث خجالتم شد و ناخوداگاه ابروها نیمن بود و ا خینگاهش م طاها

 نشم. گم،مزاحمینبود بعدا م یمهم زیچ：طاها

 پسرم. باشه：جون نینسر

 .میزن یباهم حرف م میو دخترمم دار من：دستم را گرفت و با لبخند گفت سپس

نکرده بود و چه قدر مرا دخترش خطاب  یشد؛سال هاست که کس قیبه وجودم تزر ییبایارامش ز"دخترم"لفظ از

 شدم. یدلتنگ مادرم م

 کرد و از اتاق خارج شد. یارام یخداحافظ طاها

 ست؟یچ یاخمت برا گری.دیکن یرفتار م عیکه ان قدر ضا دهیبه تو سپ لعنت

 !یعیضا یلیخدا که خ ؟بهیده یرفتار را ازخود نشان م نیبه تو اعتماد کرده و رازش را گفته و تو ا او

 سابق باشم. ی دهیتوانم همان سپ یاو عاشق است،نم دمیتوانم،حال که فهم ینم اما

 دلم تا دلش؛ یکنم،فاصله  تیفاصله ام را رعا دیبا

 چشمانش؛ یاهیتا س چشمانم

 افکارم... و

 .میجان من و پدر طاها باعشق باهم ازدواج نکرد دهیسپ یدون یم：جون نینسر

 ...یعنی：کردم شیها امدم و حواسم را معطوف حرف رونیفکر ب از

داره که فقط من و پدر  یطوالن یلیخ ی هیقض هیکه اونم  میبه زور خانواده هامون ازدواج کرد یعنی：جون نینسر

 ...دیو شا میدون یطاها و مادرشوهرم م
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 .یشد کیراز شر نیا یتوهم تو دیشا：کرد نگاهم

 شه؟یازدواج بدون عشقم مگه م د؟اخهیدونن شما پدرش و دوست ندار یاقا طاها م_

 عاشق شدم اما نزاشتن... یا گهیمجبور بودم،منم مثل هر دخترد من：کرد و گفت یزهرخند

 انداخت. نییسرش را پا یباناراحت

 .یدوست داشتن نیبود و هم چن بایقدر دلش پژمرده بود؟به صورتش نگاه کردم؛ز نیاو چندسال داشت که ا مگر

 و او را نگاه کند. ندیخواست ساعت ها بنش یدلش مکه ادم  ییان چهره ها از

 دیسخته ادم از عشقش جدا بشه،اونم به زور؛اما شما ازدواج کرد یلیجون قبول دارم خ نینسر：را فشردم دستش

 ی.منیکه خوشحال بود نیرو بخور ییحسرت روزا دیاونم که شده نبا د،بخاطریپسر دار کی.یچه به اجبار و چه اراد

 ن.یکن یدل خودتون زندگ ین،برایکن یحاال با پسرتون خوشحال نیتون

 دخترم. یکن یخوبه که درکم م یلیخ：دستم گذاشت و نوازشش کرد یدستش را رو

 .یریو معرکه گ یریتوروخدا دم پ نیبب：زد یغم و اندوهش لبخند انی.مدیبر گونه اش چک یاشک قطره

 ...ستیبه سن ن و دل جوون داشتن عشق：را از اشک پاک کردم صورتش

 

 50پارت#

 

 رد و بدل نشد. نمانیب یدر سکوت گذشت و حرف یا قهیدق چند

حرف زدن و درد و دل  یبرا میدار یادی.زمان زنیاستراحت کن کمیبراتون بوده، یجون امروز روز سخت نینسر_

 کردن.

 جان؟ دهیدخترم توروهم خسته کردم،فقط سپ باشه：تکان داد نییرا به باال و پا سرش

 جونم؟_
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 ؟یمن ناراحت یبال،از دست طاها یب جونت：جون نینسر

 م؟یرا چه بگو لشیبله،دل میبرخورد کردم؟اگر بگو عیان قدر ضا یعنیانداختم. نییرا پا سرم

 ه؟یچه حرف نینه ا_

عمق چشماش هست که  یتو یزیچ هیفهمم. یپسرم م یمن از چشما یتوهم به من دروغ بگ اگه：جون نینسر

 تونه بگه. ینم

 یبه دنبالش م میاهایکه در رو یکس ایم؟یدلم؟منبع قصه ها یکه پسرت شده سوژه  میم؟بگویداشتم که بگو چه

 کنم؟ فیتوص شیگشتم؟حالم را چه گونه برا

 داره که از دستشون ناراحت بشم؟ یمنه چه لزوم سییجون،اقا طاها ر نینسر نیاشتباه متوجه شد دیشا_

 دخترم حتما من اشتباه کردم. باشه：زد باور نکرده است گفت یکه داد م یبانگاه

 اهسته،اتاق را ترک کردم. ریشب بخ کیبلندشدم و با  میاز جا عیسر

 ام به طاها شده بود. یتوجه یبود که متوجه کسالت و ب نیزبیقدر ت چه

 تواند نگاه فرزندش را بخواند. یمادر است و م کیچه باشد او  هر

به سمت اتاقم بروم که طاها سد  م؟خواستمیگو یکرد که رازش را به مادرش م یت بود؟نکند فکر ماز چه ناراح طاها

 راهم شد.

 دادم. هیتک واریو دستم را به د دمیکش ینیه دهیترس بازهم

 که ترسوندمتون! بازم：طاها

 ن؟یداشت یکار：کردم اخم

 بود که بخواهد حرف بزند. یاو مغرور تراز ان د،امایبگو یزیتا چ کردیپا و ان پام نینگاهم کرد،انگار که ا یکم

 ام را دراورد. یکرد و گوش بشیدر ج دست

 بودمش. دهیکه خر یمثل زمان قایشده بود؛دق نو
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 خوام بابت ترسوندنتون. یام عذرم گهیبار د هیخواستم بدم، یو م تونیگوش：طاها

 کردم. یلب ریدستش گرفتم و تشکر ز از

 جا بمونم،با اجازه. نیا ستین رم،درستیم منم：طاها

 خواست برود؟ یکنارم رد شد؛کجا م از

 طاها؟ اقا：برگشتم عیسر

 .شنیجون نگرانتون م نید،نسریاقاجون بمون شیامشب و پ لطفا：قرار گرفتم شیبه رو ستاد،رویا

 فرو بردو... بشیرا در ج دستانش

 

 51پارت#

 

 .ارمیخودم از دل مامان در م بعدا：وگفت

ت که شماس دیبا ام شونین،ایبد حیجون توض نینسر یتا فردابشه خودتون برا دیرستگار لطفا امشب و بمون یاقا_

 کنن. ینم یجاموندن و گرنه احساس راحت نیا

ق را در اتا یراهرو تا اتاقم را پرواز کردم.طور ی ،فاصلهیریکرده و با گفتن شبخ یدست شیبزند که پ یحرف خواست

 شد. زیخ میتخت ن یده،رویستر گانهیبازکردم که 

 .نمیبب نییپا ایب االی؟یکن یکارم یتو اون جا چ_

 .امینه،نم نه：باز گفت شیو با ن دیتخت چسب به

 من کجا بخوابم؟ گم،پسیبهت م نییپا ایب گانهی_

 کردن مرا داشت. یطور!پس قصد عصب نیاشاره کرد.که ا نیبه زم شیابروها با



 انویپ

 
91 

 

 انداختم. گانهی یتخت و در واقع رو یخود را رو یو شالم را دراوردم و با جهش چادر

 رفت. یدر گلو خفه شد و صورتش رو به سرخ شیصدا

 خوابه؟ یم نییپا یحاال ک_

 .من：گانهی

 .یتخت بخواب یمن رو شیامشب پ دمیجات کجاست،اجازه م یدیکه فهم حاال：زدم یا روزمندانهیپ لبخند

 جبران کنم. شاالیدستت دردنکنه ا باشه：دیکش یقیعم نفس

 .شدیگفت باحرص از دهانش خارج م یکه م یکلمات تمام

 .میبه خواب رفت ،هردویو در مدت زمان کوتاه میگفت یریشبخ

 دوباره به خواب رفت. گانهیو  میکردم؛نماز خواند داریراهم ب گانهیبرخاستم و  میصبح از جا اذان

را  ییاراگرم و چ ریسر و صدا ش یصبحانه بروم.ب ی هیته یگرفتم به اشپزخانه برا میتصمبرد. یخوابم نم گریمن د اما

 داغ کردم.

 .دمیو شلوار گرم کن د شرتیو خواستم از اشپزخانه خارج شوم که طاها را با ت دمیرا چ زیم

 از ورزش امده بود؟ یعنی

 .ریبخ سالم،صبح：طاها

 .ریصبح بخ_

 ورزش. رمیصبحا بعد نماز عادت دارم م من：و گفت دیکردم که خند یاو نگاه م تیچنان با تعجب به وضع هم

 گفتم. یکشدار اهان

 صبحانه. نییبفرما_

 تنها بخورم؟ من：طاها
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 جون و صدا کنم بد خواب بشن. نیترسم نسر یاخه م_

 .زمیعز دارمیب من：از پشت سرم امد ییصدا

 کنم. داریصبحانه ب یرا برا گانهیتم تا اقاجون و گفتم و رف ریجون بود.با لبخند صبح بخ نینسر یصدا

 مهمان با او رفتار کنم... کیکرده و همانند  رونیگرفته بودم طاها را از افکارم ب میتصم

 

 52پارت#

 

 یان رستوران کار چندان سی.تا قبل تأسمیرفتن به شرکت حاضر شد یو من و طاها برا میصبحانه خورد یهمگ

 صدا خواندن و نواختن بود. کیام اموزش  فهینداشتم و فقط وظ

مهمان مابود.قرار شد او خانه بماند تا هم از اقاجون  یهفته ا کیهم که خانواده اش به مسافرت رفته بودند و  گانهی

 نکند. ییجون احساس تنها نیمراقبت کند و هم نسر

 افتاده بود. قیپدر طاها هم به تعب بیقرار تعق فعال

 .میباهم بر نییجاست،بفرما کی رمونیخانم مس دهیسپ：شدم که طاها گفت یج ماز خانه خار داشتم

 .میرفت یچون هر دو به شرکت م دیرس یبه نظر م عیضا یکم رومیگفتم خودم م یم اگر

گفت؛انگار که هردو از در کنارهم بودن  یزدم،و نه او کالم ینه من حرف ریشدم و طاها به راه افتاد.در مس نیماش سوار

 .میشناس یرا نم گرید کی ایو  میهستمعذب 

 فاصله داشت. تیریبخش من با بخش مد رایم،زیاز هم جدا شد یسرسر یبا خداحافظ میدیشرکت که رس به

 .میداده بود لیدوستانه را تشک یشده و جمع یمینوازندگان صم گریپرسنل و د با

خودشون قرار  یگروه نوازنده و خواننده سرجا یها م،بچهیکن نیاهنگ تمر کی میخوا یخب بچه ها امروز م_

 .رنیبگ
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 یشه ادر گو یو ساز کوبه ا تاریولون،گی.ومیکن نیرا تمر یو شمل ظاهر بیترت میچند وقت فقط توانسته بود نیا در

قرار گرفته بودند که متشکل  ریبم و ز یصدا بیهم گروه خواننده به ترت گر؛وسطید یدر گوشه ا انویقرار داشت و پ

 از چهار مرد و چهار زن بود.

ساز  رگیبه نواختن در امدو با شروع اهنگ د انویو پ یمن،ابتدا ساز کوبه ا یقرار گرفتم و با اشاره  انویهم پشت پ من

 ：ها

 پراحساسم وونتم،عشقید

 واسم ستی،هوانیو که نباش نیدونم ا یم

 دل و بده به عمق احساسم ایب

 واسم ستین ،هوایو که نباش نیدونم ا یم

 دونم،باتواروممیو م نیا من

 خانومم یی،توییتو گمیجام ارم،همهیو م اسمت

 دونم،باتواروممیو م نیا من

 خانومم یی،توییتو گمیجام ارم،همهیو م اسمت

 خوامت یمن،تورو م اگه

 التیخ یب شمیخوامت تورو نم یم

 یاریدرد و بد ب الیخیب

 یاریکه خنده رو،رو لبم م ییتو

 ارومم دونم،باتویو م نیا من

 خانومم یی،توییتو گمیجام ارم،همهیو م اسمت

 دونم،باتواروممیوم نیا من
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 خانومم یی،توییتو گمیجام ارم،همهیو م اسمت

 

 .افتی انیخاص،اهنگ پا یساز هابود و بانرمش یفقط صدا حاال

 ...میدیخوشحال و دست و سوت کش ین،همگیبار اول و به عنوان تمر یشعر برا ییبایو ز یهماهنگ نیا از

 

 53پارت#

 

 ی.به ساعتم نگاهدیرس انیبه پا یکار میمن،تا دیو با خسته نباش میکرد نیباهم تمر گریساعت د چند

 داد. یظهر را نشان م ی قهیدق2:45انداختم؛

 چندساعت،از اتاقش خارج نشد. نیشلوغ بود که در ا یاتاق طاها چشم دوختم،حتما سرش حساب به

ردم.ان ک فیجون تعر نیو نسر گانه،اقاجونی یبرا میکه با بچه هاکار کرده بود یدیبه خانه برگشتم و اهنگ جد تنها

 خوش استقبال کردند. ییها هم بارو

 نداشتم جز... یبودم،همه در کنارم بودند و دغدغه ا خوشحال

و  یکن یرا به او گوشزد م یکه چند بار حرف یبودم مثل کودک ؟شدهیبه طاها فکر نکن گریمگر قرار نشد که د دهیسپ

 کند. یاو باز کارخودش را م

 نیکردم بودن طاها در ا یشد،احساس م ینبود.چه قدر نبودش احساس م یو هم چنان از طاها خبر میرا خورد ناهار

 دارد. یخاص یخانه رنگ و بو

 ام زنگ خورد. یاتاقم رفتم که گوشاستراحت به  یبودم وبرا خسته

 ویاورا نداشتم!داشته باشم هم قطعا نامش را طاها س یکرد.من که شماره  یم ییصفحه نگاه کردم،نام طاها خودنما به

 کردم. ینم
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 کرده است. ویگونه س نیدست طاها بوده پس حتما او نام خودش را ا یگوش نیزد،ا یجرقه ا ذهنم

 بله؟：دادم جواب

 ن؟یخانم وقت دار دهیسپ سالم：طاها

 ن؟ییبله بفرما_

کردم که وقت نکردم  دایپ یگانیو ازقسمت با یپرونده ا کیمن  راستش：دیرس یمضطرب به نظر م یکم شیصدا

 هیمهم برم.امکانش هست شما  یجلسه  کیفورا به  دیو با رمیدرگ یلیبهش نگاه کنم و بنظرم مهمه،متاسفانه خ

 ن؟یبهش بنداز ینگاه

 شه؟ینم رید ستم،تابرسمیرستگار من که شرکت ن یاقا_

 ن؟یساعته برس مین نیتون یم：طاها

 افتم. یاالن راه م بله：ساعت نگاه کردم به

 تا بعد. ممنون：طاها

 را قطع کردم و تند تند حاضر شدم و به اژانس زنگ زدم. تلفن

 ا دارد.طاها ر بیقصد ازار و فر یپرونده مشخص شود که چه کس نیلطفا در هم ایخدا

 معضل شده بود... کیمن هم  یمهم بود و برا شیمسعله برا نیواقعا ا او

 

 54پارت#

 

ت پاشنه بلند،درس ی.پاتند کرده و با ان کفش هادمیبه شرکت رس یا قهیداشت،ده دق یکه راننده تاکس یسرعت با

 داشتم. یمانند لک لک قدم بر م
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توانستم بفهمم چه قدر  یسمت اتاق طاها رفته و در زدم.با مسب اجازه داخل شدم،از حاالت چهره و رفتارش م به

 جلسه چه قدر نگران است. نیا یعجله دارد و برا

 شد. رید کمی دیسالم،ببخش_

که اگه  هم براتون گذاشتم نیماش چیبرسم.سو ریبرم ممکنه د دیبا زمه،منیم یکنم،پرونده رو یم خواهش：طاها

 خونه. دیشد بر روقتید

 ؟یریم یپس شما با چ_

 از بچه هارو گرفتم. یکی نیماش：طاها

 کردم. نیگزیعشق به طاها را جا گریمقاومت را کنار زده و بار د یدلم پرده ها در

 باشه ممنون._

 کرد و در را بست. یخداحافظ

 قرار دادم. یرا موشکافانه مورد بررس اتییمکث،سراغ پرونده رفتم و خط به خط و تمام جز بدون

 یشرکت،نام و شماره  یو برداشت پول از حساب ها زیداشتند،وار یکه باهم روابط کار ییتمام شرکت ها ستیل

 .گرید یها زیچ یلیکار و خ تیفیشرکت ها براساس ک یو برداشت کنندگان،رتبه  زکنندگانیاز وار یبعض

 شغول خواندن بودم.گذشته بود و من هم چنان م یساعت کی

 .دید یتار م یکم یدرد گرفته و چشمانم از خستگ گردنم

 به بدنم دادم.گردنم را تاب دادم و چشمانم را چند بار باز و بسته کردم. یاوردم و کش و قوس رونیرا از پرونده ب سرم

 است. افتهیکاهش  یادیام به مقدار ز یچند حرکت ساده،خستگ نیکه باهم انگار

 ...شدم.خیکردم که نام رستگار درتار یبرداشت هارا مطالعه م داشتم

بار  کیهرچند ماه  دیشده بود و طبق محاسبه با خیاز ان تار شیقبل نگاه که چند هفته پ یبرداشت صفحه  به

 برداشت شود.
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 را از حساب شرکت برداشته است؟ یاز هم،مقدار قابل توجه یکم یگونه طاها به فاصله  چه

 شماره نگاه کردم... به

 

 55پارت#

 

 بله؟：دیچیپ یدر گوش ییاشنا یام گرفتم و منتظر شدم.بعد چند بوق،صدا یشماره را با گوش عیسر

 کنم. دایکرده و به فکر فرو رفته بودم تا صاحب صدا را پ سکوت

 .نییبله؟بفرما：حرفش را تکرار کرد بازهم

 ام. دهیرا شن صدا نیکه قبال کجا ا دمیفکرکردم اما نفهم هرچه

 اشتباه گرفتم. دیببخش_

 را گرفتم. گانهی یرا قطع کردم.بالفاصله شماره  وتلفن

 .یکس و کار گرفت یبدبخت ب ریصغ ریاز من فق یخبر هیجان،چه عجب  دیسپ سالم：گانهی

 ...0915؟یشناس یشماره رو م نیا نیبب گانی_

 .هییدا یکه شماره  نیا：گانهی

 را قطع کردم. یو گوش رونیحد ممکن زد ب نیتا اخر چشمانم

 کرد. یم ییصفحه خودنما یکه نامش بر رو رمیطاها را بگ یشماره  خواستم

از شرکت خارج  عیسر دهیسپ：دیچیپ یطاها در گوش ادیاز جانب من،فر یمکث پاسخ دادم و قبل زدن حرف بدون

 شو.

 نگذاشت. یاقحرفش ب لیتحل یبرا یحرف را زد که فرصت نیقدر با هول ا ان
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 کردم. دایپ یزیچ هیشده اقا طاها؟من  یچ_

 از اون جا برو،زود باش. گمیم：تر داد زد بلند

 و باشه گفتم. دهیترس شیتن صدا از

 از شرکت به همراه پرونده خارج شدم. عیرا برداشتم و سر چیسو

 و پشت رل نشستم. نیماش سوار

 بله؟：پرت نشود یگذاشته تا حواسم هنگام رانندگ کریاسپ یباز زنگ زد.رو طاها

 .امیدارم م ن،منمیداخل اتوبان و فقط با سرعت بر نیخانم بنداز دهیسپ：طاها

 شده؟ یاقا طاها چ_

 که دستتونه هستن. یعده دنبال شما و اون پرونده ا هیگم, یم بعدا：طاها

 ام نشست.اش نخورده و دهان سوخته. یشانیترس عرق سرد بر پ از

 فتم.ر یحد ممکن با سرعت م نیگاز گذاشته و تااخر یرا رو میرا قطع کرد و من پا از؟تلفنیته پ ایبودم  ازیسر پ من

 کوباند. نیبا سرعت از پشت،به ماش ینیکه ماش دمیاتوبان رس به

 .دمیگوش خراش کش یغیجلو پرت شدم و ج به

 طاها را گرفته و... یشماره  عیسر

 

 56پارت#

 

 تا نبردنش. ایب عیه،سریصندل ریپرونده ز طاها：زدم غیطاها را گرفتم و بدون مکث ج شماره

 افتاد. یصندل ریدل خراش من،به ز غیبا ج ،همراهیو گوش دیکوب یپشت سر نیماش دوباره
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 بود. نیاخر توانستم انجام دهم،قفل کردن در ماش یکه لحظه  یکار تنها

که در  یکه به سرم وارد شده بود کم کم ازهوش رفته و تنها کلمه ا یبه اضر ن،ازیبعد با باز شدن در ماش یقیدقا

 کجاست؟... طاها：بود نیا شدیذهنم تکرار م

 

 است. مارستانیبودم.معلوم بود که تخت ب نیاز ماش ریغ ییباز کردم؛در جا یرا به ارام چشمانم

 شده بودند. رهیغم زده به من خ ییو با چهره ها ستادهیسرم ا یباال گانهیجون و  نیاقاجون،نسر

 دختر قشنگم؟ یخوب：تا دهان باز کنم،اقاجون گفت خواستم

 من بودم؟ لشیشده است.دل ریپ یلیکردم خ یم احساس

 اقاجون. خوبم：دمیپاش شیبه رو یخشک شده بود،با زبانم تر کرده و لبخند لبانم

ات فد یاله：کرده است،گفت هیبود چه قدر گرکه معلوم  یا افهیجون دستم را در دست گرفت و با ق نینسر سپس

 کنه؟ یدرد نم ؟سرتیخوب یبشم دخترم مطمعن

 نگاه کردم و به او فهماندم که جو را عوض کند. گانهی به

 تصادف بود! کیچه ان قدر بزرگش کرده بودند؟فقط  یبرا

ا مردم باب میبخور یزیچ هی رونیب میکه نخورده الحمدهلل بادمجون بمم افت نداره،بر ریحاال،زخم شمش خوبه：گانهی

 .میجون بر نیاقاجون،نسر میبر نیای.بیاز گشنگ

افکنده در  یکه ساکت و با سر ییجون خطاب به طاها نیو هنگام خروج از اتاق،نسر دیام را بوس یشانیپ اقاجون

رش س ییالمثل تورو بزرگ کردم،اگه ب یخودم متاسفم که پسر یبرا：بود گفت ستادهیقسمت اتاق ا نیگوشه تر

 .یپسر من نبود گهید ومدیم

 با نفرت از او رو برگرداند و خارج شدند. و

 فقط من ماندم و طاها... حال
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 57پارت#

 

 طاها پرونده؟ اقا：تخت نشستم و گفتم یپرونده،هراسان رو یاداوریبود.با  نییجلو امد،اما هم چنان سرش پا یقدم

دست منه،اروم  پرونده：کرد یمانده را ط یدلهره اورم،سرش را باال اورد و چند قدم باق یو صدا یحرکت ناگهان از

 لطفا. نیباش

 فرستادم. رونیرا با سر و صدا به ب نفسم

 تلفن قطع شد...من... یوقت：طاها

 .میزمان به هم نگاه کرد هردو،هم

من فرار  دنیاعجله اومدم اما با دو بشکونن.ب نیماش ی شهیدارن ش یکه سع دمیبودم و د دهیرس بایتقر：طاها

 دست زدم؛پرونده سر جاش بود. یصندل ریکردن.ز

 خداروشکر._

 درست یعنیشد؛یاما...نم  رونیب نیایجمع شده بودن تا کمک کنن ب نینفر دور ماش چند：به من چشم دوخت باز

 و... رونیمن اوردمتون ب نیهم یمرد به شما کمک کنه برا کینبود که 

کم رنگ  یدر دلم اب و لبانم به لبخند ده،قندیکش رونیکه او مرا به ب نیاش نقش بسته بود.از تصور ا یشانیبر پ عرق

 باز شد.

 کرد؟ دیبا یرفتارش چه برداشت نیرا نداده بود؟از ا گرانیکمک به د یفرق داشت که اجازه  هیاو با بق یعنی

خواستن اون پرونده رو  یمهم تر از نجات جون من بود.اونا من و نم رون،پروندهیب امیب نیممنون که...که کمک کرد_

 خواستن. یم

 حرف و نشنوم. نیا گهید：طاها
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 حرفش که هم حرص داشت،هم خشم و ارامش،نگاهش کردم. نیا با

 .اوردمیم ونیشما رو به م یپا دیخوام که جون شما رو به خطر انداختم،نبا یمعذرت م من：طاها

 که پرستار داخل شد. اعتراض کنم خواستم

لباسش هک شده  یدر گوشه pumaمشغول فرو کردن سوزن سرم در دست من، و من به لباس طاها که مارک او

 بود،زل زده بودم.

 ...شدمیم وانهیپسر د نیمن از دست ا اخر

 

 58پارت#

 

 پس ازاتمام کارش،خارج شد و در اتاق سکوت حکم فرما شد. پرستار

 کنم؟ یرا مخف عشق نیدانم چگونه ا ینم

و انگار که او کر شده  کنمیحضورش بلند بلند به او فکر م زنم،دریم ادیهر حرکت و هرسخنم،عشق به طاها را فر با

 است.

 مانم اما...اگر او مرا نخواهد چه؟اگر با ابراز عالقه ام از من متنفر شود چه؟ یم مانیتا عمر پش میدانم اگر نگو یم

 ساخته بود که قصد خوب شدن را ندارد. یا وانهیاگر ها ازمن د نیا تمام

 داخل شد. یچا وانیبا دو ل گانهیبه در خورد و  یا تقه

 شه؟واال من دلم به حالت سوخت. یتشنت نم یزن یاوردم،ان قدر حرف م ییطاها جان برات چا ایب：گانهی

 چشم دوختم. وانیرا گرفت و من به بخار خارج شده از ل یچا وانیل طاها

 .دیسرکش دیبا"سرد نشده"را تا یاست،زندگ"فرصت اندک"دیگو یهم م یچا یرو بخار
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 .میا رونیب هودهیپوچ و ب االتیخ نیکردم از ا یسع

 اقا طاها پدرتون..._

 مطلع است. هیطور.حتما از قض نیهم هم گانهیبه او نگاه کردم؛ ناراحت

 .دمیبروز نم یزیکارش و بفهمم،تا اون موقع چ نیا لیدل دیبا：طاها

 دارن. یاس،دست از سرش بر نم دهیکنن پرونده دست سپ یطاها اون ادما فکر م یول：گانهی

 کنم. یاسکورتش م خودم：طاها

 تمام قلبم را ربود.باز عاشقش شدم. باز

 سخت... یلیکنترل عقل و رفتارم سخت بود،خ گریاو شدم و د ی وانهید

 ؟یدونیکه توام م دهیظرت فهمبه ن ییدا：نامحسوس حواله ام کرد و گفت یچشمک گانهی

 نکنم. فکر：طاها

 دنبال پرونده؟ انیاون ادما دارن م نیدیشما از کجا فهم_

 مزه مزه کرد و سپس... یداغ را کم یچا

 

 59پارت#

 

جون به  نیکه با وارد شدن اقاجون و نسر مینرفته بودم...منتظر نگاهش کرد یکار یبه جلسه  من：گفت سپس

 رها کرد. مهیاتاق،حرفش را نصفه ن

 طاها. ریمشغول صحبت بودند و ذهن من درگ یهمگ

 بزنم که نرو... ادیجون باعث شد که طاها شرم سار از اتاق خارج شود و من در دلم فر نینسر یها یمحل یها و ب اخم
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 .میساعت بعد مرخص شدم و به خانه رفت چند

 کردند. یم یبه طاها کم محل جون نیگذشت و هم چنان اقاجون و نسر یموضوع م نیها از ا هفته

 نگاهش مانده بود. میو دلم در حسرت ن دمیبود که طاها را ند یروز ده

 بی.انگار که غدمید یکردم اما باز هم،در ان چندساعت طاها را نم یرفتم و سرم را با بچه ها گرم م یشرکت م به

 شده است.

 کردم. یگرفتم و هر روز به خاطر عالقه ام به طاها خودم را سرزنش م یکردم که افسردگ یم احساس

 دادم. یروز مره ام را انجام م یزدم و مانند ربات،کارها ینم یحرف یکس با

ن م ییرزایم خانم：گفت عیاز پرونده را به دستم داد و سر یطاها با عجله،انبوه یروز که به شرکت رفتم،منش کی

 .ن،ممنونیبد لیرستگار تحو یبه اقا نارویلطفا ااومده، شیبرام پ یکار هی

 پنهان شد. دگانمیبه سرعت از مقابل د و

 پرونده ها را گرفته بود. یکی وفتد،ویدستم به سرم تا چادرم ن کیو واج  هاج

 و با استرس وارد اتاق طاها شدم. ناچارا

 دادم. یجا میها هیداخل اتاق بود را در ر یسردش که حکم برفضا ق،عطرینفس عم کیکه کردم با  یکار نیاول

بروم که در با شدت باز شد و مرد من در چهارچوب  رونیگذاشتم و خواستم ب زشیم یاتاقش نبود؛پرونده ها را رو در

 کرد. ییدر خودنما

 کردم... یرا م یدلتنگ نیجبران ا یجور دیاما با دمیاز خود خجالت کش یدر دلم کم"مرد من"گفتن لفظ از

 

 60پارت#

 

 به سمتم امد. یحرف قدم یرابست و ب در
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 قدم به عقب رفتم. کیحرکت احمقانه چه بود که  نیدانم ا ینم

 .یامد یبه شرکت م دنشیکه هفته ها به انتظار د یاحمق،او طاهاست،همان دهیسپ

 ؟یرو یداد،چرا عقب م یگرمش ارامش م یکه حضورش،عطرش،نفس ها یهمان

را  وارید یکه پشتم سرد نیرفتم تا ا یداد و با هر قدم به جلو امدن او،من به عقب م ینم را یکار چیفرمان ه مغزم

 احساس کرد.

 .دیرس یمتر هم نم یسانت50اش به فاصله

صدا به گوش طاها  نیکردم که ا یتپش قلبم کر شده بودم و دعا م یو استرس داشتم که از صدا جانیقدر ه ان

 نرسد.

زد و از خجالت لبم را به  رونیبه سمتم خم شد.چشمانم ب گرید یداد و کم هیتک واریدستش را کنار سرم،به د کی

 دندان گرفتم.

 ...دهیسپ：زمزمه کرد ارام

 .بازدمش را به صورتم پرتاب کرد.دیکش یقیرا بست و نفس عم چشمانش

 افتاد. میپا نییسرم کنترل کنم و سرخورد و پا ینتوانستم چادر را رو گریحس شده بودند و د یب دستانم

 م.ام نباش یعرضگ یتماشاگر ب نیتر از ا شیام،چشمانم  را محکم به هم فشار دادم تا ب ییدست و پا یخجالت و ب از

 احساس کردم. یتر کینزد یگرمش را از فاصله  ینفس ها هرم

 کرد؟ یتوانستم انجام دهم؟او چه م ینم یکار چیه چرا

 .استغفرهلل：که با حرص گفت دمیرا درست کنار گوشم شن شیصدا

 چشمانم را باز کردم. عیسر

 من فاصله گرفت،خم شد و چادرم را برداشت. از

 کرد. کیاش نزد ینیسرم قرار داد و گوشه اش را در دست فشرد و به ب یان را رو یارام به
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 و چادر را رها کرد. دیکش یگرید قیعم نفس

 را پشت گردنش قالب کرد. دستانش

 یکار چیبودم و توان انجام دادن ه ستادهیدر همان جا ا خکوبیطول و عرض اتاق را راه رفت و من هم چنان م یکم

 را نداشتم.

 طاها؟... یکن یچه م بامن：دمیپرس گرید بار

 

 61پارت#

 

 چکد. یچشمم م یاز گوشه  یاشک ،قطرهیلعنت یدور نیاش و ا یهمه مردانگ نیا از

 ده؟یسپ：یرسان یو خودت را به من م یکن یکند،پاتند م یم دایپ یکه بانگاهم طالق نگاهت

خوام.خدالعنتم کنه  یخانم؟من...من معذرت م دهیسپ：کند یدهد و حرفش را اصالح م یرا به هم فشار م چشمانش

 ...دینبا

 سرد اتاق،خود را رها کردم.مقابلم زانو زد. یها یکاش یحرفش در سقوط من حل شد.سر خوردم و رو ی ادامه

 خودم شرمنده شم؟چرا... شیپ یدار می؟تصمیکن یکار و بامن م نیا چرا：بغض گفتم با

 .ینک یگونه باز نیبا دل و قلبت ا دیست،نبایگریدهانت را ببند؛او عاشق فرد د دهینتوانستم ادامه دهم.سپ گرید

 وقت：فشارد یچادرم را در دست م یاندازد و باز گوشه  یم نیی.سرش را پایخود را خرد و کوچک کن دینبا

 اعترافه.

 اندازم. ینگاهش م یاورم و نگاه به قهوه  یرا باال م چشمانم

 کردم که... دایپ یمن...من دل باختت شدم.خودم و وقت یول یو چطور یدونم از ک ینم：طاها
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 یم وونمیروز قبل دتر از  شیکه نگاهت پر از متانت بود،عطرت هر روز ب یزمان：شد نییباال و پا شیگلو بیس

 نیا ی وونهی.من دیو عاشق خودت کرد ،منیگرفت یو لب به دندون م یدیکش یکه چادرت و جلو م یکرد.وقت

 یخودم م یاز خود ب بغضشپرسوال بهم چشم دوخته و  یکه جلوم نشسته و بانگاه یا دهیسپ نینگاهم،هم

تونم داشته  یخودش کرده.تو...من نم رینگاهت و تمام وجودت من و اس رم،امایکردم ازت فاصله بگ یکنه.سع

و  امیتا باخودم کنار ب رمیمدت ازت فاصله بگ هی دیرم،بایکرد.من م شتیستا دیکه با یسیتند کیباشمت،تو مثل 

 روز اول. یبشم همون طاها

 صورتش گرفت و نم چشمانش را پاک کرد. یرا جلو چادرم

 برم... دیبا：زدلب  یبغض مردانه ا با

 

 62پارت#

 .رودیو م زدیخ یبر م شیجا از

 زنم. یباز زل م مهیرود و من مات و مبهوت به در ن یم

دام م شیصدا باز شد.حرف ها یب یچه گفت؟عاشق من بود!؟درست مثل من؟رفته رفته لبانم کش امده و به لبخند او

 کرد. یدوچندان م میرا برا یشاد نیشد و ا یدر ذهنم تکرار م

 رسانم. یاتاق م یاز لبانم محو،و با سرعت خود را به پنجره  ناگاه،خنده

 ام دوستم دارد؟ دهیکه فهم یخواهد مرا تنها بگذارد؟ان هم وقت یرود؟م یکجا م به

 گذارد. یمردانه م ییرا به خود جذب کرده و گام ها راهنشیشوم که پ یم رهیجسم تنومندش خ به

 کنم،بدون ترس. یکند.نگاهش م یگردد و به باال نگاه م ی.بر مدیا یبه تپش در م ستد؛قلبمیا یم

 یو با نگاهم بدرقه اش م یسالمت یارزو شیدهد.برا یکشد و به راهش ادامه م یرا در هم م شیها جذاب،اخم

 ندارم. یبیکه رق نیراحت بود،از ا المیکنم.خ

 من است...عاشق من است. یکه طاها برا نیا از
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 گرفتم و به خانه رفتم. یتاکس سرخوش

 جون بزند. نیبه اقاجون و نسر یهم ان جا بود.امده بود سر گانهی

 .ایر یاز دستم م یدار گهیخانم د دهیسپ：که شدم،اقاجون با خنده گفت داخل

 چه؟ یعنی

 طاها بودم؟ یبودند که دل باخته  دهیان ها هم فهم یعنی

 در لبخند زدن داشت. یجون سع نیکرد و نسر یناراحت نگاهم م گانهی

 اقاجون؟ هیمنظورتون چ_

 دختر قشنگم. ادیبرات خاستگار ب قرار：اقاجون

 چه؟امکان ندارد! یعنیبرسرم اوار شد. ایدن

 م؟یکه گذاشت و رفت،حال من چه کنم؟چه گونه به اقاجون بگو طاها

 را ندارم... شیرو

 رفتم و در را قفل کردم.به اتاقم  گرانیتوجه به نگاه د یمچاله شده،ب یبغض و قلب با

 به بازگشتش بود؟ یدیکنم اما...ام یتا امدنت تالش م طاها

 .ردیخواهد از من فاصله بگ یکه گفت م او

 شدم... رهیفرش خ یبه گل ها دیام نا

 

 63پارت#

 گذرد. یمن است؛پنج روز م یگذرد.از زمان رفتن طاها تا امروز که روز خودکش یم

 .دیمنتظرم نا ام دگانیشد و د یتر م کیروز،دلم از روز قبل  تار هر
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 شوم. یاستعفا نامه ام،خارج م یروم و بعد امضا کردن برگه  یشرکت م به

مهم است و  میبرا یینه طاها گریشوم؛ان قدر که د ی.رها مزمیر یم ابانیدر خ کیبه  کیزنم و خاطراتم را  یم قدم

 م.که بخاطرش بجنگ یا ینه زندگ

 یداریاقاجون با او د یسکوت گرفتم.جز ساعت دادن قرص ها یروز است که لب از گفتار فروبستم و روزه  پنج

 نداشتم.

 رفته بود... گانهی یجون هم به خانه  نینسر

 چشمانم اشکار بود. یروح یبه ارمغان اورده بود،باز هم ب میبرا گانهیکه  یشیاندازم.با ارا یبه صورتم م ینگاه

 .زمیبر یجالدانم چا یروم تا برا یکنم و به اشپزخانه م یرا سرم م چادر

 .میا یدستم،به خود م یاب جوش به اشتباه بر رو ختنیقدر در فکر فرو رفته بودم که با ر ان

 دهم. یاش نم یبه سوزش و قرمز یتیاهم

 یدیو تمج فیداشتند و نه تعر تیاهم میکنم؛نه چهره ها برا یروم.تعارف م یم رونیگذاشته و به ب ینیرا درس یچا

 کردند. یکه م

 .ابدی انیپا رینفس گ قیدقا نیخواستم ا یم فقط

 خورد. یتلفنم زنگ م"داماد با عروس خانوم تنها حرف بزنه"گفتن با

 ...باز هم طاها...طاها

 .هیکار شرمنده،تلفن：میگو یدر پنهان کردنش داشتم،م یکه سع یبندد و با بغض یدر چشمانم حلقه م اشک

 ندارد. یکه اشکال یمصلحت دروغ

 .رمیگ یکنم و تلفن را سمت گوشم م یسبز را لمس م ی دکمه

 است...ساکتم... ساکت

 را. میها یناراحت ایرا برسرش بکوبم  میها یسکوت دلتنگ نیدانم از ا ینم
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 .کیتار ی دهیسپ نیا یبود برا بایامد و چه ز یم شینفس ها یصدا فقط

 ...بله؟：میگو یم لرزان

 

 64پارت#

 .دیاز چشمانم چک یشدم و قطره اشک یهم سکوت کرد.کفر باز

 کرد. قیبه وجودم تزر گریرا بار د ش،ارامشیکرد؟خواستم قطع کنم که صدا یکند؟چرا فرار م یسکوت م چرا

 ده؟یسپ：طاها

 نوبت من بود که ساکت باشم و فقط گوش کنم. حال

 ...؟یصدام کن شهیم：طاها

 رسوا نشدنش گذاشت و رفت؟ یکه برا یمغرور یطاها بود؟طاها نیا

 گفت هزاران بار نامش را برزبان اورم. یگفت که قطع کنم و دلم م یازش نبود؟عقلم م یکه هفته خبر ییطاها

 برم... دیبا：را قورت دادم و ارام گفتم بغضم

 نماندم و قطع کردم. منتظر

 .جون داخل شد نیباز شد و نسر اطیداخل شوم که درح خواستم

 مادرم تنگ شد و اغوشش را تمنا کردم. یدلم برا دنشید با

 .دمشیدراغوش کش یحرف چیجون رفتم و بدون ه نیسمت نسر به

 .دیمحبت بغلم کرد و دست نوازش بر سرم کش با

 دلم باز شده بود. یو سفره  داکردهیکردم.انگار که سنگ صبورم را پ یم هیابر بهار گر مثل
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بعد،خانواده  یبه من چشم دوخت و سپس به خانه رفت و لحظات یامدند.اقاجون لحظه ا اطیهم به ح گانهیو  اقاجون

 توجه به من از خانه خارج شدند. یام امده بودند،ب یکه به خاستگار یا

 را پاک کردم و برگشتم به اقاجون نگاه کردم. میکف دست اشک ها با

 .دیام را بوس یشانیشد و پ کمینزد

ازدواج  نیگذره،به ا یدلت م یتو یخوندم چ یاگه از چشمات نم ؟منیحرف بزن،چرا ان قدر اروم دخترم：اقاجون

 ؟یداد یتن م

 .ستیدرست ن یچیشه؛هیمن...اقاجون...نم_

 و به اتاقم رفتم. دمییدو

 .یبه تو طاها که مرا تنها گذاشت لعنت

 به تو... لعنت

 ：امد.بازش کردم از طاها بود یامیپ میبرا

 ...یول دمیقرمز کش یخط"تو"دور

 حال، نیا با

 ...ییایدن یممنوعه  نیتر یخواستن"تو"

 دادم... هیکردم و سرم را به در تک کیرا به خود نزد یگوش

 

 65پارت#

 

 دارم. ؟کارتیدر و باز کن شهیجان م دهیسپ：انداز شد نیجون طن نینسر یتقه به در خورد و صدا چند
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 پشت در کنار رفتم تا داخل شود. از

 یریبعد اما االن طاها منتظرته،م یباشه برا حشیخبر دارم،توض یمن ازهمه چ نیبب دخترم：نشست میبه رو رو

 شش؟یپ

 جون مگه اقا طاها؟... نینسر：دوباره گرفتم جان

 .دمیم حیادرسشه،بدو برو من به پدر بزرگت توض نیا：را به سمتم گرفت یکوچک یوسط حرفم و برگه  دیپر

 .دمیبه ادرس در دستم رس یدانم چه طور حاضر شدم و ک یو نم دمیاش را محکم بوس گونه

 خارج از شهر. بایبود وتقر ییالیو یا خانه

 باز شد. یکیت یمکث،در با صدا یا هیرا زدم و بدون ثان زنگ

 شد. یتر م شیداشتم استرسم ب یکه بر م یقدم باهر

 امد. رونیباز شد و طاها ب در

 سمتم امد. ستادم؛بهیا

 .میو قصد فرار نداشت میچشمان هم بوددر  رهیخ

 ده؟یسپ：را در شلوار گرم کنش فرو برد و ارام لب زد دستانش

 یترف یهان؟مثل ترسو هاگذاشت یچ دهیو درد؛سپ دهیسپ：بود تا خشمم را برسرش اوار کنم یکلمه کاف کی نیهم

شم؟خدا  یم وونهید الیبا هزار تا فکر و خ یبکنم؟اصال من برات مهم بودم؟نگفت یچه غلط دیمن تک و تنها با ینگفت

 لعنتت کنه،ازت متنفرم.

مدت گم و گور  نیچرا ا گمیم یکن،اگه ساکت باش بس：دیو در صورتم  غر دیراگرفت و به سمت خود کش میبازو

 اره؟ یستیترسو اره؟که برام مهم ن یگیبودم.به من م

 .دی،دست به پشت گردنش کششد یم یکه عصب یرا در دهانش فرو برد و مثل هر وقت لبش

 ترسوام؟ من：زد ادیسرم فر ناگاه،بر
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 کن طاها،بس کن لطفا. بس：زدم غیرا بستم و ج چشمانم

 تو سرده. برو：گفت نیمحکم زد و با همان لحن خشمگ یلگد شیپا یسنگ جلو به

 .رمینم_

 را گرفت و کشان کشان به سمت خانه بردم. میباز،بازو

 ...دیداخل هلم داد و در را با شدت به هم کوب به

 

 66پارت#

 ؟یچه وضعشه؟طلبکار نیا：کردم اخم

 محکم به مبل زد. یلگد

 شناختمش. ینم گری,ددمیمقابلم ترس یطاها نیکرد؟از ا یم نیچن چرا

 شده بود. ریشده بود که با پارسا درگ یمانند زمان درست

 کردم. یم یتا بگم برات چه غلطخانم  دهیسپ نیبش：گفت یکیریستیحالت ه به

نشستم و او هم  عیاورد.سر ورشینکردم که به سمتم  یبود که عقل را اجاره داده بودم.بازحرکت ییان زمان ها از

 ام توقف کرد. یمتر یلیم کیدرست در 

 طاها. ایشوم  یمن زنده خارج م ایکند؛امروز  ریبخ خدا

 قرارداد و نشست. میبرداشت و روبه رو یا یصندل

لبخند دل دختر مردم و به دست  هیچشمک و  هیکه با ستمیهرزه ن یمثل اون پارسا من：خم شد یسمتم کم به

 .کی نیو بعدش بزنم به چاک،ا ارمیب

 دو. نیکه حرفام و نزنم و فرارکنم،ا ستمیترسوتم ن یپسرعمه  مثل
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 سه. نیوقت تنهات نزاشتم ا چیازت دور بودم اما ه من

 زد. یها شده بود.زل زده بود به چشمانم و حرف م وانهید مثل

 جرعت رو برگرداندن داشتم و نه حرف زدن. نه

 کردم. یکه من چه غلط ییبه اون جا میرس یحاال م خب：طاها

 .چه قدر ترسناک شده بود.میشد.درست رخ به رخ بود کیو نزد دیجلوتر کش یاش را کم یصندل

,بهش گانهی یمامانم و فرستادم بره خونه  ارهیسرت ن ییخبرم بال یاز خداب یکه اون بابا نیبه خاطر ا من：طاها

همه نه؟ یفکر نکرد نمیا اوردن؟بهیسرت ن ییبال زیهمه چ یب یمدت که من نبودم اون ادما نیا ؟چرایتاحاال فکرکرد

 میناموس یب ی کهیکردن.اون مرتولت  یستیتو مقصر ن دنیتموم شد نه؟طاها رفته عشق و حال،اوناهم د یاتفاق یچ

 اره؟ یدیاز دستم در رفته بود.استعفا م نیرسم ا یبه حسابش م تیکه اومده بود خاستگار

 کند. یپرت م یرا به گوشه ا یشود و صندل یبلند م یصندل یشتاب از رو با

 یتونست یرو نم نای؟ایبرس یخوا یم یحرفا به چ نیکن طاها،با ا تمومش：دهم یترس چشمانم را به هم فشار م از

 ؟یبگ گانهی ؟بهیبد امی؟پیبگ یتلفن

 شده بود. یو حرص ی.چه قدر عصبدیکوب واریرا محکم به د مشتش

 ...دیا یدر صورت تو فرود م یوگرنه مشت بعد یدهانت را ببند دیبا دهیسپ

 

 67پارت#

 

 دادم. یدت مدست خودم و خو یکار هیموندم که  یاخه دختر خوب من اگه م د：و داد زد برگشت

 انداختم. نییکه زد سرم را پا یخجالت حرف از
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م ازش خوا یکنه.م یخبر دارم،رد گم م اناتیجر نیدنبالته،اگه بفهمه من از ا بابام：و گفت دیبه صورتش کش یدست

 کنه. یکار و م نیمدرک جمع کنم و بفهمم چرا ا

 ه؟یوسط چ نینقش من ا_

 .یبا من ازدواج کن دیبا：طاها

 غالم حلقه به گوش تو بشم؟ یعنی؟یچ：را باال اوردم و باداد گفتم سرم

 ی،میکه بامن ازدواج کن نهیتنها راه محافظت از تو ا دهیسپ نیبب：سمتم قدم برداشت و لحنش را ارام تر کرد به

 کاغذه نگران نباش. یامضا رو هیازدواج فقط  نیکنم؛ا یازت مراقبت کنم.خواهش م یطور نیتونم ا

 دوست نداشت.مرا  پس

 نداره،حاضرم بابات من و بکشه اما باتو ازدواج نکنم. امکان：خود مسلط شدم و گفتم به

 را از چشمانش خواندم. یناراحت

 شود؟ یاست.پس دل من چه م حقش

 خاطر اقاجون اگه تو رو هم از دست بده... به：طاها

 بسه._

 را زد و در قفل شد. موتیخارج شوم که ر الیاز و خواستم

 .وفتهیب یتونم بزارم برات اتفاق ینم ،منیریبگ میتصم دیاالن با نیهم：برگشتم که گفت یعصب

 خودم مراقب خودم هستم عذاب وجدان نداشته باش. ؟منیترحم نکن شهیم：زدم غیج

 .ستادیا میکرد و رو به رو پاتند

ترحم؟بفهم که  یگیم نیاخه احمق تو به ا د：زد ادیو در صورتم فر دیپشت سرم کوب واریرا به د دستش

 ؟یعاشقتم،بفهم نگرانتم.ترحم چ

 ؟یفهم یعاشقت شدم م من：تر شد و مصمم گفت کینزد
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 طاها..._

 ی،نمیفهم یتونم یول شهیشده،طاها داره از تو و عشقت اب م وونهیاز دستت د ؟طاهایطاهاچ：حرفم امد انیم به

 .شینیب

 بس داد زد سرم به درد امد. از

 .یفیاز تکان خف غیدادم اما در هلش

 .یکن یم تمیاذ یطاها دار_

 کرد و کنار رفت... نگاهم

 

 68پارت#

 

توانست مادرش را بردارد و برود،پدرش هم به  یم یکرد؟به راحت یکه داشت تالش م یباخود فکر کردم.او برا یکم

 یا مخالفت مجون و خانواده اش دفاع کند،چر نیخواهد ازمن،نسر ینداشت،اما حال که مانده و م یمن کار

 کردم؟مگر او را دوست نداشتم؟

 فرق داشت. شهیارام و مغرور هم یکردم؛چه قدر امروز اشفته بود.با طاها نگاهش

 قبوله._

 قبوله؟ یچ：کرد نگاهم

 کنم. یباهات ازدواج م_

 را درچشمانش احساس کردم. یشاد حس

 عاشق بازگرداند. ی دهیمجدد قلبم مرا به همان سپ تپش

 ؟یتوهم...توهم من و دوست دار دهیسپ ،امایشینم مونیپش：گفت یندلبخ مچهین با
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 ام فرو بردم. قهیکه امکان داشت،سرم را در ییکرد و تا جا دایپ انیدرصورتم جر خون

 .یفسقل یخواد بگ ینم باشه：زد گفت یکه خنده دران موج م ییصدا با

 ؟یفسقل：گرد و ناخوداگاه گفتم چشمانم

 .یداشتم و نه اندام درشت یگفت،نه قد بلند یبدهم نم نیانداختم.هم چ یخود نگاه به

 .شهینگران م م؟اقاجونیبر شهیم_

 ؟یک یبرا یخاستگار قرار：طاها

 .یدون یهرموقع که خودت صالح م_

 .میایشب با مامان م پس：طاها

 .میخارج شد الیرا زد و از و موتیشدم و ر یخوش غرق

 سرد بود. یکم هوا

 ؟یاومد رونیب شرتیطاها هوا سرده چرا بات_

 ه؟یچ یعضله ها برا نیا پس：را سفت کرد شیبازوها یشیکش زد و به حالت نما دهیسپ یان لبخند ها باز

 .میبه خانه سکوت کرد دنیو تارس میشد نیو سوار ماش دمیخند

 نداشتم. یرتصو چیرغم خورده است،ه میکه برا یا ندهیداشتم و از ا یریوصف ناپذ یخوشحال

 من است... یسرنوشت مجهول و خوشحال بودم که درکنار طاها هستم و او برا نیاز ا دمیترس یم هم

 

 69پارت#

 

 زد و رفت. یبوق د،تکیایکه به خانه ب نیرساند و بدون ا مرا
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 از شهروز نبود. یخبر گریانداختم؛خداروشکر د یاطراف نگاه به

 .دیسوال هم نپرس کی یرفتار کرد و حت یعیطب یلیکه شدم اقاجون خ داخل

 جون هم نبود،حتما رفته است. نیاز نسر یخبر

 کردم. ریاتفاقات اخ فیشروع به تعر جانیو با ذوق وه میبه اتاقم رفت گانهی با

 کرد. تیموفق یارزو میشد و برا خوشحال

 دهیسپ دهیسپ نش،ویریاخم شلبخندش، یاور ادیبا  شد؛امایتر م شیشب شده بود و استرسم هر لحظه ب بایتقر

 داد. بایز یرا به ارامش شیگفتنش،استرس جا

 در رابازکرد. گانهیرا زدند و  زنگ

را برداشتم و وارد  ینیشدند.س یامد که با اقاجون مشغول احوال پرس شانیشدم که صدا یچا ختنیر مشغول

 شدم. ییرایپذ

 گرفته بودند. یجون هم مقابل انان جا نیو نسر گانهیکنار اقاجون نشسته بود و  طاها

 رفتم. یتعارف چا یجون برا نیکه زد،لبم را به دندان گرفتم و به سمت نسر یطاها نگاه کردم که با چشمک به

 گلت درد نکنه دختر قشنگم. دست：جون نینسر

 .ایبعض یبرا دهیسپ فیح：بلند گفت یبراشتن چا نیتعارف کردم که در ح گانهی به

 ساکت باش زشته. گانهی：لب زدم ارام

 زد و به طرف اقاجون رفتم. یچشمک

 زنند. یقدر امروز به من چشمک م چه

 دخترم. یمرس：اقاجون

 به طاها... دینوبت رس حال
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 نیهم یبود,برا زیشک برانگ گرانید یبرا یکم رشیگرفتم و او مات به من چشم دوخته بودند.تاخ شیرا جلو ینیس

 .نییطاها بفرما اقا：گفتم

 کرد. یرلبیخودش امد و تشکر ز به

 نشستم و اقاجون شروع به صحبت کرد... گانهی کنار

 

 70پارت#

 

 تنمه. یبلکه دخترمه،پاره  ستیمن ن ینوه  دهیکه سپ نیدون یم：اقاجون

به  یروز هیاز چشمات و رفتارت معلومه اما...اما اگه  نیپاکه،ا ،ذاتتیهست یدونم پسر خوب یم：طاها نگاه کرد به

بندم و  یم یهمه چ یچشام و به رو گهید نم،بدونیرو ناراحت بب دهیخانوادت،من سپ ای اخودتی ،حاالیلیهر دل

 بکنم. دیکنم که نبا یو م یکار

 بودم. تاشیامدند.چه قدر ممنون اقاجون بخاطر محبت ها و حما نییپا یگریپس از د یکیاشکم  قطرات

 پدر و مادرم و برام پر کرده بود. یخال یجا اون

 وجود اون بود که خودم و نباختم. با

دونم که  یم اقاجون：اقاجون زانو زد و دستش را در دست گرفت یپا نیینگاهم کرد و سپس پا یا هیثان طاها

ع موقاون  نیشما بشه،بدون ای دهیکردم که باعث رنجش سپ یاگه کار یعل یشما مهمه،به وال یچه قدر برا دهیسپ

 کنم. ینم نوجود نخواهد داشت,من شرمندتو ییاز جانب شما،طاها یقبل از هراقدام

 رو دهیسپ اقتیدونم تو ل یدونم پسرم،م یم：بر سر طاها زد یخم شد و بوسه ا زی.اقاجون ندیاقاجون را بوس دست

 .نیخوشبخت بش دوارمی،امیدار

 کرد. دنیشروع به دست زدن و هلهله کش گانهی

 بر گونه ام کاشت. یجون مرا در اغوش گرفت و مادرانه بوسه ا نینسر
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 من و طاها رد و بدل نشد. انیکه ان شب م ییحرف ها چه

 کردم. یوجودم احساس م یرا با ذره ذره  یخوشبخت طعم

 یهم چنان مرا دختر میهم وارد جمع شاد ما شد هرچند که عمه و عموها ریشب کدورت ها کنار گذاشته شد و ام ان

 دانستند. ینحس و اقاجون را پدر خود نم

من همسر طاها  یبه طور رسم گریکه دوروز د دیگنج یشد و من هنوز،در عقلم نم نییتع گریدو روز د یعقد برا قرار

 رستگار... دهیشوم سپ یرستگار هستم و م

 

 71پارت#

 

 یاست اما م جانیگفت به خاطر ه یم گانهیطاقت فرسا داشتم. یا جهی.از صبح دلم اشوب بود و سرگدیموعد رس روز

 نبود. نیا لشیدانستم که دل

 رفت. یو بد م یذهنم به سمت افکار منف مدام

به  گانهیبه قول  دیفکر نکن،شا دهیرا خراب نکنم اما...سپ میروز از زندگ نیدادم که بهتر یم یبه خود دل گرم مدام

 است. جانیخاطر ه

 گذاشت. شیبه نما ام خود را یگوش یصفحه  یطاها بر رو نام

 جانم؟：دادم پاسخ

 ؟یبال،حاضر شد یب جانت：فرستاد رونیرا با سر و صدا به ب نفسش

 چه طور؟ بایاره تقر_

 حل کنم. دیدارم که با کیکار کوچ هی ؟منیبر گانهیبا  شهی...مخب：من و من گفت با

 اضطراب به دلم چنگ انداخت و لبخندم رفته رفته محو شد. باز
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 افتاده؟ یاتفاق ؟طاهایکار دار یچ_

 نگران نباش. ست،اصالین یچینه ه نه：طاها

 کردم. سکوت

 من؟ ی دهیسپ：طاها

 برم. یم ادیام را از  یشوم و ناراحت یحرف ها خامش م نیدانست که با ا یم

 بله؟_

 نمونه. شتیبرم.بخند که فکرم پ دیبشه،اما االن با یموندن ادیشب به  هیامشب  دمیم قول：طاها

 باشه برو._

 تا برم. بخند：طاها

 برو به سالمت. دمیخند：اشکار از خنده گفتم ییزدم و با صدا یلبخند

 خودت باش. مواظب：طاها

 داد. ینم یمن امان خوش حال ،بهیاشفته حال نیرا قطع کردم اما هم چنان ا تلفن

 شدم. گانهی نیلب،سوار ماش ریز یرا به پاکردم و با ذکر بسم الله میها کفش

 ...وفتدین یکس یبرا یباشد و اتفاق یخواستم که امروز ،روز خوب یاز خدا م فقط

 

 72پارت#

 

 .نمیرا بب نشیطاها و ماش دیکوچه انداختم شا یشدم و نگاهم را تا انتها ادهیپ نی.از ماشمیدیمحضر رس به

 !نشیاز او بود و نه از ماش یباشد.امانه...نه خبر یکار ها شوخ نیا یهمه  دیشا
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 ن؟یشده؟چرا ان قدر نگران یزیجون چ نینسر：.به سمتش رفتم و ارام گفتمدیرس یجون مضطرب به نظر م نیرنس

گه.ان شااهلل که  ینم یزیدونم چرا ان قدر دلم اشوبه،طاها هم به من چ یدخترم اما نم ستین یزیچ：جون نینسر

 .وفتهیبچم ن یبرا یامروز اتفاق

 انداخته بود. اهویمادر را به ه کیخواهد افتاد که دل  یبازگشت.پس اتفاق شمیو حالت تهوع چند ساعت پ جهیسرگ

 طاها را گرفتم،اما در دسترس نبود. ی.هر چه شماره میمحضر شد وارد

 کردن افتاده بودم. هیبه گر یاز نگران گرید

 .دیایلحظات طاها ب نیدر واپس دیهم من نگران بودم و هم چشمان اقاجون به در بود تا شا حال

 .وفتدین یاتفاق شیبرا ایخدا

 فقط سالم برگردد. ستین یاگر از ازدواج بامن منصرف شود هم غم یحت

 ...رمیم یطاها نباشد م رم،اگریم یم من

 یدر گوش شیشدم که صدا یم دیاخر بود و داشتم نا ام یبوق ها گریاو را گرفتم گ،د یهم شماره  باز

 .دمیرس رمیعز دمیجانم؟رس：دیچیپ

 شد. انیو اراسته نما کیش ییقطع شد و در چهارچوب در طاها تلفن

 برد. یم ادمیها را از  ینگران نیا یخواندم اما لبخندش همه  یرا م یچشمانش اشفتگ از

 سمتم امد و... به

 

 73پارت#

 

 یانجام م دیبود که با یکار مهم هیرم،یخوام بابت تاخ یعذر م یلیخ：دادن حیوقفه شروع کرد به توض یب و

 کردم و به تلفنات جواب ندادم. ریخوام که د یمعذرت م دهیدادم.سپ
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 قبل را از خود دور کنم. قهیچند دق زیوهم انگ االتیتافکر و خ دمیکش یقیعم نفس

 عقد کرد. یو عاقد شروع به خواندن خطبه  مینشست زیپاسخ دادن نبود.پشت م یبرا یوقت گریامد و د عاقد

 بود.طاها  یذهنم سمت اشفتگ تمام

 کردم. یم دایجوابش را پ دیدر سرم بود و با یادیز یها سوال

 امدم. رونیبه شانه ام از فکر ب یزدن ضربه ا با

 کرد. یم میزد و صدا یبا دست به شانه ام م گانهی

 جواب دهم. دیکه با دمیفهم

 جون بله. نیپدر و مادرم،اقاجون و نسر یاجازه  با：مطمعن شدم ممیبار اخر به طاها نگاه کردم و از تصم یبرا

 هم بله را گفت و همه دست زدند. طاها

 طاها هستم. یو شرع یشد که حال من همسر قانون ینم باورم

 در انگشتم فرو کرد. متیاورد و با مال رونیب بشیرا از ج یانگشتر

 .دیکش یقیرا بست و نفس عم چشمانش

 اها دستم را گرفت و مانع شد.بروم که ط گانهیشدم؛خواستم به سمت  بلند

 بود. یو دوست داشتن نیریتماس چه قدر ش نیاول

 .دیکردم که بدون مکث،مرا محکم در اغوش کش نگاهش

 کرد. یعطر طاها مست و سرخوشم م یبو

 یکه اتفاقات تلخ نیکمال استفاده را بردم،غافل از ا تیاغوش گرم و پر امن نیرا دورش حلقه کردم و از ا دستانم

 بود. مانیرو شیپ

 ...تیبعد  طاها با جد یقیدقا
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 74پارت#

 

 اجازه. م،بایبر ییجا هیبه  دیبا دهیمن و سپ یول شرمنده：رو به حضار گفت تیجد با

 .دمیدو یکه پشت سرش م یگونه ا د،بهیرا گرفت و با خود کش دستم

 گرفت. ینشستم،خودش هم کنارم جا یرا باز کرد و وقت نیماش در

 م؟یر یم میطاها کجا دار_

 زد. شانیبر رو یزیتند و ر یرا گرفت و بوسه ها دستانم

 انداختم. نییزده سرم را پا خجالت

 چانه ام گذاشت و سرش را باال اورد. ریرا ز دستش

 بانو،خجالت نداره که. هیهمه رفع دلتنگ نایا：طاها

 م؟یر یکجا م ینگفت：چپ زدم و گفتم یعل یرا به کوچه  خودم

 ...یفهم یم میدیرس یوقت：زد و گفت تارتاس

 شو. ادهیپ：رستوران نگه داشت.با تعجب نگاهش کردم که گفت یبه رو رو

حضار شروع به  یسالن روشن و همه  ی.به محض ورودمان برق هامیرا گرفت و باهم به داخل رستوران رفت دستم

 دست زدن کردند.

 قرمز پرکرده بودند. یورودمان را با گل ها ریداده بودند و مس نییتز یرنگ یسالن را با  بادکنک ها سراسر

 شوکه ام کرد. انویپ م،برقیدیسالن که رس یانتها به

 که عمه بزور برده بودش. یمن است!همان یانویکه پ نی...انیا
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 ...نیطاها ا_

 .دیو ارام بوس قیام را عم یشانیلبم گذاشت و پ یسکوت بر رو یرا به نشانه  انگشتش

 کوچولو هم که شده خوشحالت کنم. هیکه تونستم  خوشحالم：اطاه

 خوشبختم که توروکنار خودم دارم. یلیخ ،منیمعرکه ا تو：پاسخش را دادم یو مهربان باخنده

 گفتند. کیتبر یفرصت حرف زدن نشد،چون بچه ها به کنارمان امدند و هرکدام به نوع گرید و

فکر کردن و نه نگاه کردنش را  یبرا یاشنا نظاره گرمان بود اما نه وقت یا ،چهرهیگوشه و کنار سالن و در ان شلوغ در

 داشتم...

 

 75پارت#

 

کرد؛اما نگاهم در چشمان طاها غوطه ور  یحرکت م انویپ یدکمه ها یاهنگ زدم و فقط انگشتانم بود که رو چندتا

 بود.

 شوم. یم وانهی...باز هم دایشوم و  یم وانهیاز عشق او د ای من

 رفت. رونیزنگ خورد و به ب نشتلف

 از طاها نبود. یاز رستوران رفتم اما خبر رونی.نگران به بامدیمشغول صحبت شدم اما طاها ن گرید یکم

 ...غیامادر ندازمیب یرا هم نگاه یکنار یجلوتر رفتم تا کوچه  یکم

 اش را گرفتم؛جواب نداد.باز دلشوره به جانم افتاد و اضطراب به وجودم رخنه کرد. شماره

 ...چیبار شماره اش را گرفتم اما باز هم ه نیچند

 خانم؟ دهیسپ：کرد میصدا یجون زنگ بزنم که شخص نیبه نسر خواستم
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 هیثان میصورتم گرفته شد و درن یجلو یکرده است،دستمال میصدا یچه کس نمی!تابرگشتم که ببییاشنا یصدا چه

 تار شد... دگانمیگرفتم و د جهیسرگ یا

 باز کردم. یو حالت تهوع چشمانم را به ارام جهیسرگ با

 دستانم را به پشت بسته بودند. یکیوسط اتاق تار یصندل یرو

 افتاده یاتفاق چهم،یایجا ب نیکه به ا نیکجاست؟چشمانم را بستم تا به مغزم فشار اورم که قبل ا گریجا د نیا

 کرد. میصدا یبار فرد نیاست؟اخر

 جا اورده بود. نیاشنا بود!هرکه بود،قطعا او مرا به ا شیکردم؛چه قدر هم صدا اخم

 کرد. یکردم و ترس بر وجودم غلبه م یرا درک م تمیکم داشتم موقع کم

 یصاحب ان صدا چه کس دیا ینم ادتی ،چرایکه چه قدر تو خنگ دهیجا اورده؟اخ سپ نیمرا به ا یچه کس یعنی

 طاها چه شد؟ یاست؟راست

 تر از خودم نگران طاها بودم. شیب

 بر سر طاها هم اورده اند. ییکه مرا ربودند بال یبودم کسان مطمعن

 ...یقدم ها یصدا

 

 76پارت#

خدا را  شد.در دل ذکر یتر م کیبودم،نزد یکه در ان زندان یکه هرلحظه به اتاق دمیرا شن یکس یقدم ها یصدا

 گفتم و از او کمک خواستم.

 بود داخل شد. دهیکه مرا دزد یو سپس کس دیچرخش قفل دربه گوش رس یصدا

 .نمیبب یتوانستم چهره اش را به درست یکه م یشد؛طور کینزد

 ...شما؟：گفتم رتیح با
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از دور  یجور هی دیبا ،پسیمن سر دراورده بود یشدم؟تو از نقشه ها التیخ یب یمن،فکر کرد اره：وگفت دیخند

 کردم. یخارجت م

 زد. یحرف م ییایماف یها لمیف مثل

 به دل گرفته بود؟ نهیخشم و ک نیچن نیرا رو کرده بودم که ا یزیمن چه چ مگر

 رستگار پسرتون... یاقا_

 ام احساس کردم. ینیرا از ب یگرم عیشدن ما یبه عقب پرت شد و جار یکه به صورتم زد،صندل یلیس با

 را بهم فشار دادم تا بتوانم خودم را کنترل کنم. چشمانم

 دیفهم ینم یکرد یو دخالت نم یتوعه اون پسر سرش توکارش بود اگه تو نبود ریو ببند؛همش تقص دهنت：دادزد

 افته. یشرکت م یتو ییکه داره چه اتفاقا

 بود. دهیفهم طاهاام،یکه من ب نیرستگار قبل ا یاقا：که نشأت گرفته از درد بود گفتم یارام یصدا با

 به شکمم زد. یشد و لگد یعصبان دوباره

 درد را از بدنم خارج کنم. یکار به نحو نیمداوم کردم تا با ا یسرفه  چند

 اما... یو درست کرد ؟ظاهریهست یشد طاها؟تو چه جور دختر حاال：طاها پدر

من و هم  یاز زندگ ،همیحذف بش دیبا تو：ادامه داد د،سپسیکش یقیدهانش گذاشت و نفس عم یرا جلو دستش

 طاها. یاز زندگ

 در اورد. یا بش،اسلحهیج از

 .ستیبه زنده بودن ن یدیام گریدانستم که د یم رایبه رعشه افتاده بود،ارام گرفت ز شیوجودم که چند لحظه پ تمام

 لب... ریز
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 ام گذاشت. قهیشق یتر شد و اسحله را بر رو کیاشهدم را خواندم.نزد رلبیز

 به تنم انداخت. فیخف یاسلحه،لرز یسرد

 .یچه قدر با متانت مرد گمینباش به اقاجونت م نگران：پدرطاها

 نداشت. یا دهیمرد فا نیکردم؛حرف زدن با ا سکوت

 .دیبه گوش رس یفرد یتند قدم ها یبود که صدا میاخر زندگ لحظات

 کردم طاهاست. یداد.احساس م یگواه بد نم دلم

 .با شتاب خود را به داخل اتاقک انداخت و به سمت پدرش هجوم برد.دمیفهم شیقدم ها یرا از صدا نیا

سرش  ییبال ؟اگهیچ یعنی یفهم یبهت گفتم اون زنمه م ؛کثافتیزیپست و به همه چ یلیخ：زد ادیفر

 کردم. یجا زنده زنده چالت م نیباش هم ،مطمعنیاوردیم

 

 زنته. یگیازش م تیحما ی،برایگیم دروغ：گفت دهیپر یطاها با رنگ پدر

 نگاه کن. ریبگ：اش را به سمت پدرش پرت کرد شناسنامه

 افتاده بود بلند کرد. نیزم یرا که رو یبه سمت من امد و صندل بعد

 زد و طناب دور دستم را باز کرد. یوقفه بر سر و صورتم بوسه م یتند و ب تند

 لبخند زدن هم نداشتم. یو حت ستادنیا توان

 .یمردیلعنتت کنه،کاش م خدا：صورت پدرش کرد یحواله  یمشت

 را گرفت و بلندم کرد. میپا ریز

 دادم و چشمانم را بستم. هیرا به شانه اش تک سرم
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 همه جنگ و جدل،خوب بود. نیارامش بعد ا یقدر

 من هم طاها بود. ارامش

 او را در کنار خود داشته باشم.را به جان بخرم اما  یها و صدمات جسم نیبودم بخاطرش تمام توه حاضر

 به دستان سردم،در را بست... یقرار داد و بعد زدن بوسه ا نیماش یصندل یرو یبه ارام مرا

 

 78پارت#

 

که اشهد خواندم و خواستم به اغوش مرگ بروم  نیرا بست و خودش هم سوار شد.به چند لحظه قبل فکر کردم؛ا در

 بودم. دهیهستم که به خاطرش مرگ را به جان خر یاما حال...کنار کس

 اد؟یدر ب یاز نگران یزن یمنه باور نکرد،باهاش حرف م شیاقاجون نگران بود گفتم پ دهیسپ：طاها

 دونم کجاست. یخودم نم هیو بده،گوش تیگوش اره：گفتم یخسته ا یصدا با

 درش اوردم. یاقاجون حرف زدم و از نگران با

 دادم. هیتک یرا قطع کردم و سرم را به صندل تلفن

 دکتر؟ شیپ ؟ببرمتیخوب：طاها

 .ستینه خوبم الزم ن_

 افتاده بود؟ نیزم یرو یصندل چرا：طاها

ا خورد ر تمیگفتم که شخص یبه عقب پرت شد؟م یگفتم پدرت به من لگد زد و صندل یگفتم؟م یکردم؛چه م سکوت

 کرد؟به من تهمت بدکاره بودن زد؟

 بکنم. یخواستم وقتم را با طاها بگذرانم و با او صحبت یسته بودم،ان قدر که نمخ یلیخ
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 خونه؟ یبر یطاها من و م_

 کرد. نگاهم

 .یکن یجلوت و نگاه کن تصادف م_

 یاز سکوتت عذاب م یکار کرد؟بگو لعنت یبابام چ دهیسپ：پارک کرد و به سمت من خم شد یرا گوشه ا نیماش

و ارامشت و بهم زدم دارم  تیزندگ یکه چرا اومدم تو نیکنم.از ا یشتم خودم و لعنت مکه تنهات گذا نیکشم.از ا

 شم. یم وونهید

 بار به خود ناسزا گفت. نیو چند دیدست محکم به فرمون کوب با

 .دیچشمم چک یاز گوشه  یشد.قطره اشک ادهیپ نیماش از

 م؟یدیجا رس نیداشتم؟چه گونه به ا یداشت؟من چه گناه یچه گناه او

 را باز کردم و... در

 

 79پارت#

 

و  دیشد،دست به پشت گردنش کش یو کالفه م یکه عصب یگریشدم.مثل هر وقت د ادهیپ نیرا باز کردم و از ماش در

 درهم رفته بود. شیاخم ها

 من عاشق طاها نبودم؟عاشق خودش، مگر

 وجودش،

 عطرتلخش،

 ست؟یچ یبرا گرید یموش و گربه باز نی...پس انگاهش

 سمتش رفتم؛پشتش به من بود. به
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 بازواش گذاشتم.برگشت و نگاهم کرد. یرا بر رو دستم

 .میکن یحلش م میزن ی.باهم حرف ممیبر ایم،بیشد یعصب کمی ریطاها به خاطر اتفاقات اخ_

 .امیاالن م نیماش یتو برو：را گرفت و فشرد دستم

 رفته را برگشتم. ریدانستم که ناراحت است.مس یم

 .میکرد یهم اعتماد م م،بهیکرد یفکر م دیبا

گذارم به هدفش  ی.اما من نمندازدیرا جداگانه به دام ب کیو هر میکه از هم دور شو نیخواست؛ا یرا م نیهم پدرش

 برسد.

 .میدار یمانم و باهم مشکالت را از سر راهمان بر م یاخر با طاها م تا

 .میبعد،سوار شد و به راه افتاد یمدت

 بود. یخسته کننده ا امروز،روز

 اش،تلخ هم بود. ینیریش نیع در

 .یاز هرگونه حس یو عار میدو خسته و درمانده بود م؛هریخانه رفت به

 روز ها محرم اسرارش اقاجون بود. نیبه اتاقم رفتم تا استراحت کنم و طاها هم به اتاق اقاجون رفت.ا من

 ...رمیصله بگفا شیها یو سخت ایدن نیاز ا یرا بستم تا کم چشمانم

 چشمم را باز کردم. کیکه به در خورد، یتقه ا با

 داخل؟ امیب شهیم：گانهی

 ه؟یچ یاجازه گرفتنت برا گهید یتوکه اومد_

 ؟یکن یم یسرمن خال یپاچت و گرفته دار یک باز：گانهی

 ؟یکار داشت یحرفت و بزن چ گانهی：حوصله گفتم یب
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 کردم اما... دایپ یزیچ هی：تخت نشست ی لبه

 ؟یاما چ_

 کنم... بیو تعق ییدا یگفت：گانهی

 خب؟_

 کردم. خب：گانی

 ...یعصب

 

 80پارت#

 

 شده؟ یچ نمیکن بب فیمثل ادم تعر گانهی：دمیغر یعصب

 باشه پس بزار از اول بگم. باشه：گانهی

 نیمراسم عقد بود ریکه شما درگ یینشنوه،اون روزا طاها：را ارام تر کرد و گفت شینگاهش کردم که صدا منتظر

وز از ر کی.دارهیدست از سرت بر نم ییدونستم که دا یبکنم چون م یبتونم کمک دیکردم تا شا بیو تعق ییمن،دا

رفت که برام نااشنا بود.سه  گهید ی خونه هیگرفت و به  شیدر پ یشگیهم ریخالف مس یریرون،مسیخونه اومد ب

 اومد. رونیکه از اون خونه خوشحال و خندون ب نیمعطل شدم تا ا نیماش یتو یچهار ساعت

توجهم و جلب نکرد.باخودم گفتم حتما خونه  یزی.چدمیخونه رو د کیشدم و رفتم از نزد ادهیپ نیاز ماش مشکوک

 کردم... قیاون جا تحق نیساکن یدرباره  یدوستشه اما وقت ی

 شد. ساکت

 گان،بعدش؟یادامه بده _
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شرکت دعوا کرد...اخه چه  یکه طاها باهاش تو یتر جلب کرد.پارسا...همون شیبتوجهم و از همه  یاسم هی：گانهی

 بگم؟ یجور

 من... یخدا یوا：لب گفت ریسرش گذاشت و ارام ز یرا بر رو دستش

 داره؟ یطاها جه ربط یبابا ؟بهیشد؟پارسا چ یچ گانی：شدم و با شک توأم با ترس گفتم زیخ مین

 بگم،اخه مگه امکانش هست؟ یدونم چه جور ینم دهیسپ：گانهی

 .یزیر یاعصابم و بهم م یدار گهیبنال د دهیسپ：پرت کردم رونیدادم و با حرص کلمات را به ب تکونش

ارم د یپدر و دومادرن.وا کیطاهاست؛از  یپارسا...پارسا برادر ناتن دمیکه فهم نیمدت دنبالشون بودم تا ا هی：گانهی

 .شمیم وونهید

 زل زدم... گانهیهانم گذاشتم و مات به شدت شوک دستم را برد از

 

 81پارت#

 

 نی.نسرشهیم وونهیاگه بفهمه د طاها：نبود،اهسته نجوا کردم یقبل خبر یمدت یبعد که از ان دل اشوبه  یکم

 بشر کرده؟ نیکه ا هیچه کار نیخدا ا یجون...ا

 م؟یکارکن یحاال چ دهیسپ：گانهی

 شدم. جیگ یلیشدم،خ جیگ گانهیدونم  ینم_

پسر چه ها که نکرده؛حال من  نی.اخر سرنوشت با اگرید یاز تخت به فکر فرورفته بود و من در گوشه ا یگوشه ا اودر

 بودم. دهیموضوع را نفهم نیچه کنم؟کاش هرگز ا

 جون کجاست؟ نیگان،نسری_

 ما بمونه و حرف بزنن. شیپ کمیماست،مامانم گفت که  ی خونه：گانهی
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 ییو دا رهیپدرش و بگ یجلو تونهیم یول شهیدونم که ناراحت م ی،میبهش بگ دیتو با دهیسپ：ادامه داد سپس

 .نیریقرار بگ دیمورد تهد یلیو پارسا خ ییدست از سر شما و اون شرکت برداره.ممکنه بعد ها از طرف دا

 را برداشتم و بغل گرفتم. بالشت

ا سرنوشتش ر یشوم نیا دیشد و چه تلخ که من با یباخبر م انیجر نیاز ا دیگفت؛حق مسلم طاها بود و با یم راست

 .دمیکش یبه رخش م

 اقاجونه. شیاتاقم،پ ادیباشه پس هر چه زودتر بهتر،برو طاها رو صدا کن بگو ب_

 گفت و از اتاق خارج شد. یا باشه

 برود. نیتا استرس و لکنت زبانم از ب دمیکش یاپیو پ قینفس عم چند

 به درخورد و طاها داخل شد. یا تقه

 .یگفت کارم دار گانهی：تخت نشست یو لبه  دیپاش میبه رو یلبخند

به هم منگنه خورد و به  شیتوانستم اورا ناراحت کنم؟کم کم اخم ها یچشمانش نگاه کردم؛اخر من چگونه م به

 دکتر. میکنه؟پاشو بر یدرد م تییجا دهیسپ：شد لیسمتم ما

 یقول بده که اگه عصبان یخواستم باهات حرف بزنم ول یم ست،راستشین میطور نه：را گرفتم دستش

 باشه؟ یاتاق خارج نش نیاز ا یکه داشت یا گهیهرحس د ایو  یشد ،ناراحتیشد

 .باشه：تر شد اخمو

 را صاف کردم و... میصدا
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ستمون د یمدرک مینیکنه تا بب بیگفته بودم که پدرت و تعق گانهی...طاها من به خب：را صاف کردم و گفتم میصدا

 که... دیپدرت فهم بیمدت تعق هیبعد  گانهی.انهیمشکل  نیاز ا یازاد یبرا ادیم

 ...یعنیزن داره  پدرت：دهانم گذاشتم تا به خود مسلط شوم یبر رو دست

 یلب م ریبود و مدام ز دهیرفت و کم کم رگ گردنش متورم شد.دلشوره امانم را بر یرو به سرخ صورتش

 خب؟：دیگو یو م ردیگ یتخت را در مشت م یرو یپتو"نشود!... وانهید میخداوندا...طاها"گفتم

 ببرم. یکه در راه است پ یتا به عمق فاجعه ا ستیکلمه کاف کی نیهم

 در خارج نشود. نیاز ا وفتدیهم که ب یاو به من قول داده بود که هراتفاق اما

 ...از اون زنش...پارسا...پارسا برادرته.خب：که به سراغم امده بود گفتم یاسترس و لکنت با

 اخر،چشمانم را از ترس به هم فشردم. یمحض خارج شدن کلمه  به

 کنم. یزنم و در را قفل م یم رجهیتخت ش یکه باعجله از رو زدیخ یبر م شیجا از

 شوم. یم رهید،خیکش یه رخم ماش که ب یشانیفشارم و به رگ گردن و پ یرا محکم در دست م دیکل

 زند! یم ادیفر

 خورد! یم حرص

 اخر! میکه زده است به س انگار

 چه کرده است؟ نینسر یاو با طاها اخر

 کنم. یطاها اروم باش...خواهش م_

 .زدیر یاتاق را به هم م لیکوبد و تمام وسا یافتم.در را به تخته م یم هیاو به گر تیشدت عصبان از

 کشد. یزند و حنجره اش را به چالش م یم واریرا به د شیمشت ها یتوجه به من،چند بار متوال یب

 تکان بخورم. میاز جا یمتر یلیتوانستم م یوانه،نمید یطاها نیو من از ترس ا دندیکوب ینگران به در م همه
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 نبود. میرو به رو گریخواندم د یزدم و نفسش را م یم انویکه عطرش را پ یمن نبود!همان یطاها نیا

 درامده بود... انیرحمش در او به طغ یاز پدر ب یشده بود که اثار یا یوحش یطاها او

 

 83پارت#

 

 بس کن لطفا. طاها：ترسم غلبه کردم و دستش را محکم گرفتم بر

 شد. یاش باز و بسته م ینیب یپره ها تیسرخ و از عصبان شیمایشد اما هم چنان س ساکت

ه اگ دمیقسمت م دهیگردم.به جان سپ یبسته قرص بر م هیاب و  وانیل هی رون،بایب رمیاتاق م نیطاها االن من از ا_

 راهمون از هم جداست. یاتاق بزار نیپات و فراتر از ا یمتر یلیم

 ندارم. یبا او شوخ یحت دیچشمانم نگاه کرد؛ان قدر حرفم را مصمم گفتم که فهم به

دستانش قاب کرد.ارام  نیتخت نشست و سرش را ب یجان خودش مجبور به قسم خوردن شدم.رودرامان بودن  یبرا

قرص ارام بخش برداشتم و دوان دوان همان طور که به  کیاب و  وانیل کیبه اشپزخانه رفتم. عیدر را باز کردم و سر

 دهیم حیبراتون توض گانهی اقاجون：رفتم به چشمان نگران ومنتظر اقاجون نگاه کردم و تند گفتم یسمت اتاق م

 .نینگران نباش

و  اب وانیمقابلم اعتماد نداشتم.ل نیگر و خشمگ انیطغ یطاها نیبه ا گریاتاق رفتم و در را مجددا قفل کردم.د به

باهم حرف  میشد داریب یکنه،بعدش بخواب.وقت یارومت م کمیو بخور  نیا طاها：قرص را به دستش دادم و گفتم

 زنم باشه؟ یحرف م یاروم و منطق یبا طاها م،منیزن یم

 .دیتخت دراز کش یحرف و ارام بر رو یتکان داد و ب نییپناه سرش را به باال و پا یب یطفل معصوم ها مثل

 .یبخواب خوب：تخت نشستم نیی.کنارش پادمیشدم و گونه اش را ارام و پراحساس بوس خم

 فرو بردم و نوازش کردم. شیموها انیرا م دستم

 داد. یمنظم شد و خبر از بخواب رفتنش م شیکار را تکرار کردم که کم کم نفس ها نیقدر ا ان
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 را از خود دور کنم... شیپ یلحظات یتا تنش ها دمیکش یقیعم نفس

 

 84پارت#

 

 گرفتم. یو اقاجون جا گانهیرفتم و در کنار  رونیاتاق ب از

 بهتره؟ طاها：اقاجون

 اره خداروشکر،االن خوابش برد._

 .زارهیو پشت سر م یتنهاش نزار،داره لحظات سخت دخترم：اقاجون

 کنارشم. نینگران نباش_

 حساب پس بده. دیهم هست که با گهید یکیکنم  یفکر م گانی：گفتم گانهیرو به  سپس

 و من برم. یو خبراروم شدن طاها رو بد یایمنتظر بودم تو ب اره：گفت مصمم

 ه.نفهم یزیجون چ نیفقط حواست باشه نسر_

 پس من برم،خداحافظ اقاجون. باشه：گانهی

 امان خدا دخترم. به：اقاجون

 دانست. یم ییرسوا نیاز ا یزیچ دیبود پس با گانهیبرادر مادر  گانه،وی ییطاها دا پدر

خ و تل یکه پا به شرکت طاها گذاشتم فکر کردم.چه روز ها یدادم و چشمانم را بستم.به لحظه ا هیرابه مبل تک سرم

 ها به خود قاب نکردند!  واریکه د یینشد و چه خنده ها ختهیکه در ان شرکت ر یی.چه اشک هامیداشت ینیریش

 م؟یبود که داشت یچه سرنوشت نیا
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 یگذشت و من هم چنان در حالت سکون نشسته و اقاجون قران م یساعت م؟چندیاز بندگان خدا بود ریما غ مگر

 خواند.

 کرد،اقاجون بود. یوت مکه مرا به ارامش دع یفرد ارام تنها

 ...ده؟یسپ：گم طاها از اتاق امد یصدا

 تر و شکسته تر شده بود. ریچند ساعت،انگار که پ نیعجله بلند شدم و به اتاق رفتم.چهره اش به هم با

 جانم؟_

 برم. خوامیم：طاها

 زارم. ینم：میگو یو تند م ردیگ یم یدر چشمانم جا ترس

 که ارومم. چرا؟من：کند یو وادار به نشستنم م ردیگ یرا م دستم

 کند. یاوارم م شیصدا بغض

 بشه. تیترسم طور یم_

 ترسم. یم منم：فشارد یرا م پلکش

 ؟یازچ_

پرشده از هول و  ؟دلمیمواظب خودت هست دهیکه از دستت بدم!سپ نیترسم!از ا یتو بودن م یاز ب من：طاها

 هراس.

.ادم که جونش و ول وفتهیبرام نم ینشه من اتفاق تیطور م،تویهست یکیو تو من：دهم یدهانم را قورت م اب

 وبره. کنهینم

 زند... یاز جنس بغض بر سر و صورتم م ییو بوسه ها ردیگ یاغوشم م در
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 یخواینه،نم ای دونهیم یزیاون چ نهیمامانش تا بب شیرفته پ گانهی طاها：میا یم رونیب یلیم یاغوشش با ب از

 اونجا بمونه. ستیجا؟درست ن نیا یاریجون و ب نینسر

 دنبالش. رمیاالن م چرا：ابدی یکشد و تا پشت گردنش ادامه م یبه صورتش م یدست

 باهات. امیپس منم م_

...فقط تنها ایب گهیساعت د میو طاها در امان بمونه،تا ن یو بفهم یهمه چ یخوا یم اگه：امد میبرا یامیلحظه پ همان

 .،پارسایباش

 اقاجون و ببرم دکتر. دینبود من با ادمیتو خودت برو  زه،طاهای...چممم：من من کردم یکم

 پس فعال. باشه：نگاهم کرد دیترد با

 مراقب خودت باش._

 اومد. شیبرام پ یکار هیبرم  دیمن با اقاجون：گذاشت به سرعت اماده شدم و به اقاجون گفتم رونیرا ب شیپا تا

 وقت شب؟ نیدخترم ا یکار چه：اقاجون

 .شاالیا رهیبهت اقاجون،خ گمیم：کردم گفتم یرا به پا م میکه کفش ها یدرحال

 رفتم. رونینماندم و ب منتظر

 .دمیکه قرارمان بود رس ییبعد  به همان جا ی قهیدق ده

 اطراف را نگاه کردم و منتظر امدنش شدم. یکم

 شااهلل که کارم درست باشد. ان

 خانم. دهیبه سپ به：امد منحوس شده اش یپشت سرم صدا از

 برم. دیبا هیچ هیقض نیبگ زود：کردم و برگشتم اخم
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 حاال. میهست：پارسا

 پارسا. اقا：گفتم یدیتاک

 عقب رفتم. یقدم به سمتم امد،قدم کی

 .نیو دار نیکه فقط قصد مزاحمت داشت نیمثل ا_

 .دیرا کج کردم که بروم،اما دستم را گرفت و به سمت خود کش راهم

 حرکت باعث شد که به سمتش پرت شوم. نیا

 .میرا در اغوش گرفته ا گریکرد که هم د یفکر م دید یاز دور مارا م هرکس

 ولشکن. پارسا：ناقوس مرگ شد میطاها برا نیخشمگ یصدا

 ولم کرد و... دهیترس

 

 86پارت#

 

 ت طاها حمله ور شد.به من چشم دوخت و با شتاب به سم یبرزخ یبه عقب رفت.با نگاه یکرد و چند قدم ولم

 پرت شود. نیبخورد و به زم یبه صورتش زد که باعث شد پارسا سکندر یمشت

ساکت  تو：دی...هولم داد و با خشم غریولشکن من برا طاها：و دستش را محکم گرفتم دمیاز ترس کش یغیج

 باش.

 ساکت باش. فقط：گرفت و ادامه داد میرو به رو دیتهد یانگشت اشاره اش را به نشانه  سپس

بودم و هم  یبار هم من عصبان نیا،ایبه خودت ب طاها：که داد زدم ردیبار مشت و لگد بگ ریخواست پارسا را ز باز

 طاها...
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 .یکه در امان بمون کنهیم یو کار گهیو م یجا اومدم چون گفت همه چ نیا ؟منیکن یباخودت م هیفکرا چ نیا_

 جا امده بودم. نیکرده و به ا یبود.چه غلط یعصبان بازهم

 .یبر یو بگو وگرنه جون سالم به در نم یهمه چ االی：دیپارسا را گرفت و غر ی قهی

 گم ولم کن. یم باشه：پارسا

 اش را ول کرد. قهی

 .ستیپسر رستگار بزرگ ن طاها：اش را صاف کرد و گفت قهی

 .دیخند یطانیش

 دهان پارسا بود. خینگاه کردم که چشمانش م ییدستم را به چادرم گرفتم و به طاها رتیح با

 من! یوا یجون...ا نیچه؟نسر یعنیگفت؟ اوچه

 امدم. یشده نم نیمکان نفر نیهرگز به ا کاش

پرخروش و به  یکردم اما...من با دل یفشردم.او را ارام م یرا م راهنشیپ یخواست دستم باز بود و گوشه  یم دلم

 مش کنم؟...خواستم ارا یدرامده چگونه م انیطغ

 کند... تیخواست طاها را اذ یم دیداشت؟شا قتیپارسا حق یقدر ازحرف ها چه
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 کنم. یباور نم یگیدروغ م یدار：طاها

 .یاز خودش بپرس یبر یتونیم：پارسا

 ه؟یشرکت چ یکارو بکنه؟هدفش از دزد نیبا من ا دیبا چرا：طاها
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 .یشرکت حق منه،حق رستگار واقع اون：پارسا

 .رسهیکدومتون بهش نم چیه دست：طاها

 .دیرا گرفت و باخود کش دستم

زجر  دیان قدر با میاست که طاها یچه حکمت نی.خداوندا ادمیدو یداشت که به دنبالش م یقدر تند قدم بر م ان

 بکشد؟

 کنم. یم نابودش：طاها

 راند. یتر مگاز گذاشته بود و باسرعت هرچه تمام  یرا بر رو شیزد و راه افتاد.پا استارت

 ؟یریکجا م یاروم تر،دار طاها：زده گفتم وحشت

 پارسا... ایمن، ایجواب بدن، دیبا：جواب داد کیریستیحالت ه به

هردومون رو به کشتن  یخوا یا،می...طاها به خودت بطاها：فرمان گذاشته بود را گرفتم و داد زدم یرا که رو دستش

 ؟یبد

بکنم؟اگر به خاطر سرعت سرسام اورش جانمان به  دیراند.چه با یاطراف فقط م یایاز دن یو عار دیشن ینم چیه

 اورد. یبر سرخودش م ییبال میبه مقصد که برس وفتد،قطعایخطر ن

به ارواح خاک مامان و بابام  طاها：شدم یو اسمان م نینجات جانش،دست به دامن زم یبرا دینداشتم،با یا چاره

 .نییپا ندازمی,خودم و میاگه نگه ندار

 بود که ناگاه ترمز کرد. یان قدر جد حرفم

 شد. ادهیرا باز کرد و پ نیجلو پرت شدم،در ماش به

 .دیاش،فحش ملت را به جان خر یاتوبان نگه داشته بود و به خاطر توقف ناگهان کنار

 زد. یفشرد و داد م یرا سفت م شیگوشها

 شدم و محکم دستانم را دور کمرش حلقه کردم. ادهیپ نیماش از
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 طاها مرگ من اروم باش..._
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 را داشت. تشیحرص و عصبان ی هیرا به دورم حلقه کرد و با سفت دراغوش فشردنم،قصد تخل دستانش

 چیبرامون روشن بشه،بدون ه زیجون تا همه چ نینسر شیپ میر یاالن م طاها：میبعد،ازهم جدا شد یکم

 باشه؟ یتینعصبا

 .یایتونم رمیتنها م من：طاها

 .امینزن چون من م ؟حرفشمیچ یعنی：کردم اخم

 خونه اقاجونم تنهاست. برمیم ست،توروی.رنگ به روت نگمیچون من م یاینم_

 شد. ممیباعث کوتاه امدن از تصم شیصدا صالبت

 به خانه برد. مرا

 طاها؟_

 خوام با مامان حرف بزنم. ی.فقط مارمینم گرامیهم سرخودم و د ییشم،بالینم ینگران نباش عصبان دهیسپ：طاها

 جون و... نیپس نسر_

که نگران  دمیاون جا بهت خبر م دمیرس یکنم.وقت یجونت رو هم ناراحت نم نینسر نترس：کالمم امد انیم به

 .ینش

 کرد! یخداحافظ یجد یلیو خ دیشد و گونه ام را بوس خم

 خودم را هم نداشتم. یحوصله  یحال و هوا گرید او بودم یداشت؛من هم اگر جا حق
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 مشکالت خودش. یمن است و هم حل کننده  یتراز من بود،هم حام یقو یلیکه خ او

 کردم و به داخل خانه شدم. یارام یخداحافظ

 ن؟ید یتلفناتون و جواب نم ؟چرایکجا رفته بود دخترم：نگران به سمتم امد اقاجون

 بود. لنتیام نگاه کردم؛سا یگوش به

 نشده. یزیچ نینیبش نیای.بدمیشرمنده اقاجون نشن_

 در نشاندمش. کینزد یکاناپه  نیاول یرا گرفتم و به رو دستش

 افتاده دخترم؟ یاتفاق：اقاجون

د هست که ازچن شیزندگ یتو یطناب هیجون صحبت کنه. نیتا بانسر گانهی یراستش اقاجون،االن طاها رفت خونه _

 کور خورده... یگره  هیناح
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 .هیچ هیاصل قض دمیگفت اما نفهم ییزایچ هیبه من  گانهیکن، فیدخترم؟درست تعر شدهی:مگه چ آقاجون

االن که باپارسا قرار  نیکه وارد شرکت شدم تاهم یاول یکردم.از همان روزها فیتعر زرایهمه چ ازیتا پ ریازس شیبرا

 داشتم.

 اومده.دخترم هواشو داشته باش. چارهیپسرب نیمتاسف گفت :چه به روزا آقاجون

 .زدیشورم یلیدلم خ گانهیزدم و زنگ زدم به  یبخش نانیاطم لبخند

 :الو؟ گانهی
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 ؟ییخونه ا گانیسالم  _

 ؟یسالم بله بااجازتون واسه چ کی:عل گانهی

 طاها اومده؟ گانی_

 .زننیاتاق دارن حرف م یرفتن تو یی:آره،با زن دا گانهی

 .یکن فیبرام تعر دیمو به مو با گانهیگن،یم یدارن چ نیبدو برو به حرفاشون گوش بده بب گانهی-

 .یاگه بزار دمیاالن پشت درم دارم گوش م ،بندهیبگ ستی:الزم ن گانهی

 خبرم نزار. یباشه باشه پس ب _

 شیپ امیو گم کنم وب گفت گورم یجد یلیشما تاسه نشه،چون طاها خ یخونه  امیب دی:فقط من االناست که با گانهی

 تو.

 .یبد حیبرام توض دیاصل موضوع و با زیمزه نر _

 :باشه،فعال گانهی

 فعال. _

جا بند نبودم و  هی.از استرس رفتیدرم یباز یسیو پل یمخف یکارها یکه جونش برا یدختر پر انرژ نیدست ا از

 .کردمیبه سالمت باز گشتن طاها را م یلب آرزو ریمدام ز

 بود که قصد تمام شدن نداشت که نداشت. ییدلم و ذهنم بلبشو در

 گان؟ی شدیتماس گرفت.بالفاصله پاسخ دادم:چ گانهیبعد، یقیدقا

 هیبه حرفاشون،فرار کردم. دمیدارم گوش م دیدختر،طاها فهم یرینم یاله یگفت:ا زدینفس نفس م کهیدرحال

 کجاست دورکنن. دونمینم قایکه دق نجایو از اقصد دارن تور نکهیو ا گفتنیپارسا م یدرباره  ییزایچ

 االن؟ یی؟کجایچ یعنیدرهم رفت: میها اخم

 هم دنبالم راه افتاده که زودترازمن برسه و دهنم و ببنده! یاجنب نیخونتون ا امی:دارم م گانهی
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 شد و....... ریدرگ فکرم

 

 90پارت#

 

 .هیچ هیبفهمم قض دیا،بایطاهاب ،قبلیتر خودت و برسون عیکن سر یسع گانهیبه هم گره خورد وگفتم: میها اخم

 یانداخت حاللم کن.حوصله  رمیاگه طاها زودترگ یول کنمیلرزان گفت:دارم تالشم و م ییو باصدا دهیترس گانهی

 قطع کردم و منتظر ماندم. نیهم یرا نداشتم.برا گانهیموقع  یب یها یها ومزه پران یشوخ

 نیا کرد؟چرایرا از من پنهان م یزیچ نجابروم؟چهیدازایبفهمم؟وچرا با دیه را نباحرف چه بود؟چ نیازا منظورش

 است؟ گانهی زیو گر بیانقدر مهم است که در تعق شیحرف ها برا

 ..خودطاها!ایبود و  گانهیبه دست  ایکه جوابش  ییپر بود از سوال و چراها ذهنم

 .رفتمیلبم را به دندان گرفته بودم و سالن را قدم رو م یعصب

 انداخته!؟ رشیدختر؟نکند طاها گ نیکجاماند ا پس

 نیهم بخاطرا دیشا ایاز دستش ناراحت بودم و دیکردم.شا نکاررایچراا دانمیتماس گرفت!رد تماس دادم.نم طاها

 .دانستمیجواب اورا مقصر م یب یسوال ها

نه به صدا درآمد.باعجله در را باز ام را خاموش کردم.همان موقع زنگ خا یزنگ زد و من درآخر گوش گرید چندبار

 کردم.

 تا خانه را با سرعت گذراند و خودرا به داخل انداخت. اطیح ریمس گانهی

 .هیکفر یکن که طاها حساب میجا قا هیمن و  دهی:دستم به دامنت سپگانهی

 .کنمیاتاق من،درو قفل م یتو ایباشه بدو ب _

 .کشتمیکردم م یجاسوس ؟بفهمهی:بعدش چگانهی
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 بابا. یگانه،ای کنهینم یکار _

 داخل اتاق و من دررا از داخل قفل کردم. میرفت خالصه

 

 91پارت#

 

 .نمیکن بب فیخب تعر _

همه سال ازش  نیرو ا هیقض نیکه چرا ا گفتیزد؛میحرف م ییجون اول که داشت درمورد دا نی:واال با نسرگانهی

 پارسا... ی هیبه قض دنیپنهان کرده،بعدش رس

ون چه ج نیدونستم،نسریکه خودم م ناروینم،ایکن بب فیدرست تعر گانهی:ا ه،دمیتوپ یکالمش آمدم و عصب انیم به

 به طاها داد؟ یجواب

 .وونتیبااون شوهر د ادیباال نم کم،نفسمیبهت،صبرکن بابا گفتمیوسط حرفم م یدیپری:اگه نم گانهی

 شد. دهیموقع دربه شدت کوب همان

 درو باز کن کارت دارم. نیا دهی:سپ طاها

 شد. داشیپ یتااسمش وآوردم نکبت مونهیگفت:بسم اهلل،مثه جن م دهیترس گانهی

 بوده؟ یچ هیبگو قض گانهیزودباش  _

 اخودته.ب شکونمش،انتخابیم ای یکنیدرو باز م نیاای دهیگفت:سپ دیلرزیاتاق م یها شهیکه ش ییبا عربده ا نباریا

ه به حال منه بخت برگشت سوزهیبه حال خودت نم کنه،دلتیم فیجان دستم به دامنت،خودش برات تعر دهی:سپگانهی

 .نهیبندازه حسابم با کرام الکاتب رمیبسوزه،اگر گ

 کن. فیتعر گانهی االیزدم:دِ  داد

 پا و آن پا کرد و چرت و پرت سرهم کرد که فرصت نشد و درباشدت از جا کنده شد. نیا آنقدر
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از  شتریاش ب یشانیو رگ گردن و پ دیچکیزد و پشت من خودرا پنهان کرد.از چشمان طاها خون م یغیج گانهی

 کیشده بود؟نزد یحرص گانهیاز دست من و  نقدریمتورم شده بود.آخر چه گفته بود که ا یگریهروقت د

ن در نوسا گانهیمن و  نیب گاهشهمچنان موضعش را حفظ کرده بود.ن گانهیبه عقب برداشته و  یآمد.ناخودآگاه قدم

جون از پشت سرش آمد و  نینسر یازهرای غیج یمحکم نثار گونه ام کرد.صدا یلیبود.دستش را باال اورد و س

 سپس....

 

 92پارت#

 

به خودشان آمدند و به سمتم هجوم آوردند.شوکه فقط به چشمان ملتهب  هیجون،بق نینسر یازهرای غیج یباصدا

 .شدیچه مرازد؟طاها!؟باورم نم ی.براکردمیطاها نگاه م

 نشد؟ تی؟طوریمن فدات بشم مادر،خوب یجون با دستانش صورتم را قاب گرفت و گفت:اله نینسر

 و سوزشش را دوچندان کرد. دیگونه ام چک یبررو یزده بود برداشتم.قطره اشک یلیکه طاها س ییرااز جا دستم

 خاک به سرم جاش مونده که. ی:واگانهی

 کارت دارم. ایداد زد:طاها ب یعصبان آقاجون

 .....یالفگت،کی،عصبانیمانی،پشیخواند؛ناراحت دیاز چشمانش چه با دانستمیکرد.نم دایپ ینگاهمان باهم تالق گریبارد

 و به دنبال آقاجون ازاتاق خارج شد. دیبر پشت گردنش کش یدست یگریهرزمان د مثل

 مرااز آن حال و هوا خارج کند. شیها یداشت جو به وجود آمده راعوض کند وبامزه پران یسع گانهی

 .ینجاتم یفرشته  شهیعشقم که هم یقرار بود نثار من بشه،مرس یلیفکرکنم اون س دهی:سپگانهی

رت صو یرو یاثر هنر هیداره پسرتا،نگا نگا  ینیسنگ یدستا ،چهییزن دا میخودمون یجون ادامه داد:ول نیبه نسر رو

 بچه گذاشته.

 .دیرسیآقاجون،بطور واضح به گوش نم ادیبحث و داد و فر یصدا یکه حت کردمیم هی.آنقدر بلند گردیترک بغضم



 انویپ

 
148 

 

 ییالزم بود تا بهانه ا یلیس نی.دلم پر بود.انگار که ادیبوسیمدام دستانم را م گانهیجون در آغوشم گرفت و  نینسر

 قلبم.... واریپشت د ینگفته  یو حرف ها میها م،بغضیها یکردن ناراحت یخال یشود برا

 

 93پارت#

 

 گرفته ایدن ینداشت.دلم ازنامرد ییا دهیفا دادیام م یدلدار گانهیو کردیرا نوازش م میجون موها نینسر هرچقدرکه

نش مسرور کنم وبابود هیکه به او تک یگاه هیباشند.ازتک میکه محرم اسرارم و مرحم دردها یبود.ازنبود پدرو مادر

 گذشت...یکاش و چرا م یکه هرروز با ا ینکبت بار یشوم.اززندگ

 چی.دلم هخواستمیطاهارا هم نم یگرحتیو ناتوان شده بود گرفته بود.د فیکه ضع ییا دهیدلم گرفته بود.ازسپ

 .خواستینم

و  دشیآقاجون قطع نم ادیفر یصدا ییا هیثان یکه حت یمکرر من گذشت.لحظات یها هیدرسکوت وگر یطوالن لحظات

 .ستادیا یبازنم گانهیجون و  نیدست نوازش نسر

 را...اشک چشمانم راپاک کرده و ازجا بلندشدم. میها ییرا،تنها میخودم را فراموش کردم؛دردها بازهم

من ساکت و طاها  دنیرفتم؛آقاجون باد رونی.به بادبودیاد،زیودادو فر تیهمه عصبان نیقلب آقاجون تحمل ا یبرا

 هم به او ننداختم. ینگاه مین یشده بود.حت رهیمبهوت خ

 .ستیبراتون خوب ن نیآروم باش کمی نینیبش نیایآقاجون را گرفته و نجواکردم:آقاجون ب دست

 .دیام را بوس یشانیهم مانند دلم گرفته بود.آقاجون پ میصدا یحت

 هم برنگرد. گهیبرو،د نجایروبه طاها گفت:ازا تیو جد بااخم

را و تو ؟بگذاربرودیکنیاحمق باز به او فکرم ی دهیگربرنگردد؟سپیاز درونم شکست.برود؟د یزیکردم چ احساس

تاتو  دیاین گریلحظات سخت؟برود و د یتو چه کرده است جز تداع یتنهابگذارد.اومگر برا تیها یدرغم و بدبخت

 را؛ ،خودتیدوباره ازنوبساز
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 ات را.... یزندگ

 

 94پارت#

معذرت  زیهمه چ ده،بابتیاز در خارج شود لب زد:اقاجون،سپ نکهیرفت،اما قبل از ا یبه سمت در خروج سرافکنده

کنار  یزندگ نیروشن شه بعد بتونم باخودم و ا ییزایچ هی دینداره اما اول با یا دهیدونم که فا یخوام.م یم

 .دهیزارم سپ یکه تنهات م دیام؛ببخشیب

 و در را پشت سرش بست! رفت

 که بروند... ندیا یچه کرده است!ادم ها چه راحت م ریجوان پ ی دهیسپ نیو با خود نگفت با دل ا رفت

 را قورت دادم و من هم در همان لحظه فراموش کردم،عشق به طاها را ترک کردم. بغضم

 شدم. یتدارک شام شب،مشغول اشپز یجا بلند شدم و برا از

 نداشت. یریهم تاث گانهیجون و  نینسر ریمتح یها نگاه

 شناخت. یرفتار را م نیاقاجون بود که ا فقط

 .امرزشیاز پسر و عروس خداب یا نهییشناخت؛ا ینوه اش را نه،دخترش را م او

 جون به اتاق مهمان رفتند. نیو نسر گانهیسکوت کامل شام را خورده و  در

 نیو سرما که ا خیاز  یجون بابت رفتار سردم را هم نداشتم.شده بودم کوه نیاز نسر ییدل جو یحوصله  یحت

 دهد. یهم انتقال م گرانیرا به د یسرد

 مهم نبود. میشد را هم برا یروشن م شیبرا دیو به کجا رفت و چه با ستیرفتار طاها چ لیکه دل نیبه ا یحت گرید

 گذشت. یشد و م یم یرسپ دیاز احساس بود که با یخال یا شهیش یزندگ نیا فقط

 تا بگذرد... گذردیدانست که م ینم یکس اما
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 کل( ی)دانا

 رفت. یاش کلنجار م یتراز قبل بانبود طاها در زندگ شیهر روز ب خیکوه  ی دهیگذشت و سپ یها م روز

 گذراند. یم یعصب یها جهیو سرگ یاش،در نا ارام دهیسپ یاش را ب هیهر ثان بتیپر مص یطاها نیگذشت و ا یم

 گذشت؛ یم عمرشان

 مردند؛ یهزار بار م یروز

 در اتش نباشد، اگرمرگشان

ار بختشان هزار ب یاهینبود معجزه و س نیا گر،ازیخفه نشوند و هزار مشکل د یاگر از الودگ ایغرقشان نکند، ایدر اگر

 شوند. یو زنده م رندیم یم

تنها  یرا بدرقه  رشیخ یکه مدت هاست دعا یا دهیبه جنگ با دشمنانش رفته بود و سپ ییکه به تنها ییطاها

 کند. یاش نم یکیتار یستاره 

 را از هم دور ساخته است! دهیو داغ د دهیدوجوان عذاب کش نیو سوزناک است که دست سرنوشت ا زیدل انگ چقدر

 داند؟! یم یچه کس اما

 ها؛ یدیام ها و نا یکیتار یحوال نیدر هم دیشا

 نبودها، یکیبودها و  یکی

 کند. یفکرش را نم یکه کس یسرشار از ارامش یباشد؛زندگ یدیام یسو کور

 کرده است، ریو پاگ ریرا که همه را درگ یسرنوشت نیا دید دیبا

 کند. یخود دور م یچاره از چشم و خانه  یرا اواره و ب یکند و چه کس یرا مستاجر قسمتش م یکس چه

 ...دید دیبا
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از وجودش خبر دار شده  یکه به تازگ یپدر و برادر نیکه ب یشرکت و رابطه ا یحل مسئله  یبود که طاها برا یمدت

 بود. ریبود،درگ

 سخت کرده بود. شیرا برا دنیکش ده،نفسیسپ یب یهوا نیگذشت و ا یهفته و سه روز م دو

 را رقم زد... دهیبا سپ شییان که جدا یفرستاد به باعث و بان لعنت

 کارمندانش،از شرکت خارج شد. دیبرگه را امضا کرد و با خسته نباش نیاخر

 یضیهم با مر دهیمشکالتش بود،سپ ریکه طاها درگ یمدت نیگشت.در ا یباز م یو عاد یعیها داشت به روال طب کار

 کرد. یسخت پدر بزرگش دست و پنجه نرم م

 دو زوج جوان اکنده از حرص و خشم،داغ و سوزان بود. نیا یها ش،دلیبود و باوجود سرما زییپا

او و  نیکه ب یو برادرش دراورد و فقط مانده بود مادرش را نجات دهد و فاصله ا یشرکت را از چنگ پدر ناتن طاها

 اش افتاده بود را پرکند. دهیسپ

گذشته به  ید و باز هم مثل روزهاکر یم یاز غصه و درد را با خود همراه یکوله بار ییبود که به تنها یدختر دهیسپ

 .دیرس یکرد اما درامدش به دوا و درمان پدربزرگش نم یکار م یپوشاک یدیداشت.از صبح تاشب در تول اجیکار احت

 بود. گانهی یجون و گاه نینسر یخانه و مراقبت از اقاجون هم به عهده  کار

 کرد. یو مراقبت م تیمادر مهربان بود که پسرش را ترک و از تنها عروس مظلومش حما نیقدر ا چه

 گرما بخش، دیو خورش دیخواهد رس انیسرد و طاقت فرسا به پا یروزها اما

 که... یانان را هم گرم خواهد کرد با وجود شخص یزندگ
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 اورد. یان مهردو خانواده به ارمغ یرا برا یکه حضورش،شاد یشخص باوجود

 گذشت! یتمام شده بود؛حال سه ماه و دوهفته م یهمه چ بایتقر

 یو تا روز برگزار ریجرم دست گ گیشرکت طاها و پدرش بعنوان شر یاز حساب ها یرستگار به جرم دزد پارسا

 دادگاه به بازداشتگاه فرستاده شدند.

 طاها راحت نبود،لکن هرچه باشد پدرش را به زندان فرستاده بود. الیهم خ باز

 برود. دهیجون)مادرش(و سپ نیده،نسریپدر بزرگ سپ یبه دست بوس یمانده بود به قول حال

 بود. دهیو سردرد امانش را بر جهیشد و سرگ یغذاها حالش بد م یبود که هر روز از بو یا دهیسپ یحوال نیهم در

به  یبه پزشک سرپا بماند و خم ازیکرد بدون استفاده از دارو و ن یم یعیده،یبزرگ با وجود فقر درامد سپ پدر

 .اوردین شیابرو

 امد. یاز دستش بر نم یرا داشت و کار مارشیتنها پسرکش و عروس ب یکه دل اشوبه  یمادر

 .دیطلب یبه نوازش م اش را یخال یکرد و جا یکه نبود همسرش را رو ز به روز حس م یا دهیسپ

 شد. یم یمنته دهیشده بود که اخر خطش فقط و فقط با تنها محرمش سپ یهم که ذهنش مانند اتوبان طاها

 کس از وجودش مطلع نبود؟! چیکه ه یکوچک یمعجزه  ایرساند  یسرنوشت انان را به هم م دست

 ل...را هردو با عقل و احساس انتخاب کرده بودند و حا یو دور ییجدا نیا

 .یرو یتر دران فرو م شی،بیکن یتر تالش م شیکه هرچه ب یبودند در باتالق مانده

 بنگارم یتاک

 ام را یطاقت یغم ب          

 برده مرا یا        

 ...ییکجا امیطاقت ا           



 انویپ

 
153 

 

 (ی)محمد نور

 

 98پارت#

 (دهی)سپ

 گذشت. یوقت بود که م یلیامد،خ یاسم طاها به دنبال اسمم نم گریکه د یموقع از

بپردازم،اما از  یزندگ یاسوده به ادامه  یالیمن نشود و با خ ریگ بانیرفت که مرا راحت بگذارد،مشکالتش گر طاها

 یتر غرقش م شیزنم ب یاز غم بر دلم هوار شده و هرچه دست و پا م ییایاز مشکالت و در یرفته کوله بار یوقت

 شوم.

 ندارم؛ یکه حال خوش روزهاست

 جه،یسرگ مدام

 تهوع، حالت

 و... یکالفگ

 توانست باشد؟ یچه م لشیدل

 دادم. یبه حال خشنود خود نم یتیشده بودم که اهم زاریب دمیو سف اهیس یزندگ نیقدر از خود و ازا ان

 بهبود وضع اقاجون بود. یکه مرا سرپا نگه داشته بود،تالش برا یزیچ تنها

 یم یتداع میکرد،طاها و خاطراتش برا یو با محبت مادرانه اش مرا شرمنده م دمید یجون را م نیکه نسر یروز هر

 شد.

 .ختیر یمن م یرا به پا شیدانه پسرش،اما سکوت کرده بود و مادرانه ها کی دنید یزد برا یکه دلش پر م یمادر

 قلبم... واریدر و د نیگرفته بود ا یاز طاها را اقاجون قدغن کرده بود و چه ماتم حرف

 تپد؟ یم میکند؟هنوز هم مثل قبل،قلبش برا یبه من فکر م ینعی
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 از او ندارم. یخبر چیگذرد و ه یدانم چند ماه است که م ینم

 امد. یمن را کرده بود که م یدلش هوا اگر

 ها درست از اب درامد: یمی...انگار که حرف قدیامیپ ،نهیزنگ نه

 ..."رود دهیاز دل برود هرانکه از د"

 

 99پارت#

 یشدن به نقطه ا رهیشمردن گوسفندان وخ یاد،حتیباعث شده بود تا خواب به چشمانم ن جهیتهوع و سرگ حالت

 بود! دهیفا ینامعلوم هم ب

 برخاستم و به اشپزخانه رفتم. یاز جا یبا کالفگ نیهم یبرا

 حاضر شدم. یسر و صدا صبحانه را اماده کردم و به ارام یهمه خواب بوند؛ب هنوز

 دستم را هم نداشتم. یگذاشتند توان تکان دادن انگشت ها یرفتم؛وگرنه اگر مرا به حال خود م یار مسرک دیبا

 را اهسته به هم زدم و ازخانه خارج شدم. در

 نبود. یکه در ان مشغول به کار بودم فاصله ا یپوشاک یدیخانه تا ان تول ریمس از

 یم یداشتم،سکندر یکه برم یو ازهرچند قدم کند دید یشده بود که چشمانم تار م ادیز یام به حد جهیگ سر

 خوردم.

 مرا در اغوش گرفت. یلحظه ا یو سبک ییرد شوم که احساس رها ابانیاز خ خواستم

 ...چیه گریمشامم را پرکرد و د ییحال سقوط بودم که عطر اشنا و خوشبو در

 .نمیب یتار م یو هنوز هم کم میگشا یرخوت چشمانم را م با

 بردم. گاهشیبه جا یپ شیو از طرز لباس ها ستادهیسرم ا یباال یشخص
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 شد زود اون اقا رسوندنت! ؟خوبی:خوشگل خانوم بهوش اومدپرستار

 کدوم اقا؟-

 بود. تتیوضع یایجو یایبه هوش ب ینکرد فقط تا وقت ی:معرفپرستار

 فکر فرورفتم! به

 انداخت. یم میطاها ادی...ادیعطر خوشش افتادم؛چه قدر مرا  ادی

 رفته بود. شهیهم ی...امکان ندارد او برااما

 عطر تلخش را حس کنم؟ یبو ابانیخ ،دریاتفاق یلیخ حال

 است... محال

 ...یتر مواظب خودت و کوچولوت باش شیب دیشدم:با رهیخ میحرف پرستار شوکه به رو به رو با

 

 100پارت#

ر موضوع خب نیکه من و رسوند از ا یمهابا گفتم:اون یبه خود امدم و ب عیکه پرستار از اتاق خارج بشود،سر نیا قبل

 داره؟

 .میکن یرو تاخودش نخواد فاش نم ماریب یشخص می:نه گلم ما حرپرستار

 ...ورفت

 امد،تمام وجودم را به رعشه انداخته بود. رونیکه از دهان ان پرستار ب یتک کلمات تک

 کوچولو؟

 شد! یمن؟!باور نم یکوچولو

 گرفتار شده بودم. یبتیبه او و سرنوشتش را هم نداشتم.به چه مص دنیشیاند جرعت
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 ...دمیتمام شدن سرم و خارج کردن سوزنش از دستم را هم نفهم یقدر سردر گم شده بودم که حت ان

 بماند. یمادونفر باق نیب دیراز با نیکه چه؟ا میم؟بگویچه کنم؟به طاها بگو دیبا حال

 "که شما رو رسوند پرداخت شده ییاز طرف اون اقا"دنیخواستم انجام دهم اما با شن را صمیترخ یها کار

 او که بود؟ یعنیبه فکر فرورفتم. باز

 مردک ناشناس بروم؟ نیا نیبار د ریز دیبا

 یبرا گریانداختم؛د یام نگاه یخارج شدم و به ساعت مچ مارستانیشدم.از ب یام حرص یعرضگ یدست خود و ب از

 شده بود. رید یرفتن به سر کار کم

که عطر تلخش بند بند وجودم را به  بهیاوردم تا ان مرد غر یگرفتم و مدام به مغزم فشار م شیخانه را در پ ریمس

 ...غیبود،به خاطر اورم اما در دهیاسارت کش

 .دمیرا هم نشن شیصدا یحت

 خواند.متوجه حضورم نشدند! یاجون کتاب ماق یبرا گانهیجون در اشپزخانه بود و  نیخانه شدم؛نسر وارد

 .دمیتخت دراز کش یبه اتاقم رفتم و باهمان لباس ها رو نیپاورچ نیو پاورچ اهسته

 شدم.او که بود؟ یم وانهیداشتم د ایخدا

 شده بود!... میراز کوچولو یجواب در ذهنم بود که باعث فراموش یسوال ب هزار

 

 101پارت#

 یقلبش م یکشد و دستش را بر رو یم یبلند نیمن ه دنیشود.با د یجون وارد م نیشود و نسر یاتاقم باز م در

 گذارد.

 ترسوندمتون. دیکنم لبخند بزنم:ببخش یم یشوم و سع یم زیخ مین

 دخترم؟ یسر و صدا اومد یکشد:چرا ب یو نوازش وار،به صورتم مرا بلند کرده ند؛دستشینش یم کنارم
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 افتاده؟! ی؟اتفاقیشد دیسف واریدهد:چرا مثل گچ د یکند و ادامه م یام م دهیبه صورت رنگ پر ینگاه

اورد:هنوزم به عنوان مادر قبولم  یگذارد و نگاهم را باال م یچانه ام م ریاندازم و او دو انگشتش را ز یم ریرا ز نگاهم

 ؟یندار

 طاهارو... یشما رو ندارم،جا یمادر اقتیجون،من ل نینسر هیچه حرف نینگرم:ا یچشمان غم زده اش م به

 شده؟یچ یگ ی:حرف طاها رو نزن،االن فقط منم و تو؛نمردیگ یسکوت مقابلم م یرا به نشانه  دستش

 حالم بد شد نتونستم برم سرکار. کمی یچیه-

 که اشتباه بود. نیجون:مثل ا نینسر

 ؟یچ-

 .وفتهیاتفاق خوب ب هیجون:از صبح به دلم اومده بود که قرار  نینسر

 زنم. یم یلبخند مچهیگذارم و ن یشکمم م یرا بر رو ناگاه،دستم

 ؟یخند یم یجون:به چ نینسر

 .رهیکه خ شاالیا یچیکنم:ه یلبخندم را جمع م عیسر

 منه. یزندگ یشود:طاها معجزه  یم رهینامعلوم خ یکشد و به نقطه ا یم اه

 چرا؟!-

 تلخ گذشته سربسته بمونن بهتره. یزخم ها میکشد:بگذر یم یقیعم نفس

درست  یهمه چ نیفشارم:فداتون بشم من،غصه نخور یو م رمیگ یاش را م یچروک و خسته از بار زندگ دستان

 .ستیمصلحت ن یکار خدا ب چیشه،هیم

 که... گانهی یبوسم و باصدا یرا م دستانش
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 102پارت#

 امده؟ یتا بفهمم چه کس کنم یاست،سکوت م ییکه مشغول خوش امد گو گانهی یصدا با

 !دیا یدستانم سرد و قلبم به تپش در م شیصدا با

 در صورتم است. یحس افتنی یام شده و در تکاپو رهیکنم؛از قبل خ یجون نگاه م نینسر به

 .امیمنم لباسام و عوض کنم م نیجون شما بر نیدهم تا برخود مسلط شوم:نسر یدهانم را قورت م اب

را عوض کردم و  میلباس ها یرفت و من هم به ارام رونیکرد.ب یم یدر حرکت بود و چشمانش حال مرا وارس جسمش

 را نداشتند! دنمیکدام از حضار انتظار د چیه ییرا که از مادرم بود را سر کردم.به سالن رفتم؛گو یدیچادر سف

 کرد. یم دادیب ینگران یچشمانش نوع د،دریایشد تا بسمتم ب زیخ مین اقاجون

 لطفا. دینیگفتم:اقاجون بش ارام

 من و مادرش در تالطم بود. نینگاهش ب دهیترس ریام

 کرد. یهمراه یکوتاه چند متر ریمس نیمرا در ا گانهیاشپزخانه رفتم و  به

 وگرنه... یتو خونه ا میدونست یجونم بخدا نم دهی:سپگانهی

 و ببر. ییچا ایگانه،بی هیکاف-

 به دست از اشپزخانه خارج شد. ینیهم از استرس،اب دهانش را با سر و صدا قورت داد و س دیشا ایترس  از

 زنم. یروح م یب یوجودش لبخند یاور ادیگذارم و با یشکمم م یدستم را بر رو مجددا

 کنم. یو به سکوت جمع نگاه م نمینش یاقاجون م کنار

 جا عمه جان؟ نیا دیساکت بودن اومد ی:برامیگو یکنم و م یم یتلخ ی خنده

 کند:بابا... یاورد و به اقاجون نگاه م یرا باال م سرش

 ست؟ین ریواژه د نیگفتن ا یبرا کمیدهد: بابا؟  یتر به اورا نم شیحرف ب یاجازه  زهرخندم
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 شد. یدر عمق چشمانش خوانده م یااندوهیو  یمانیحسرت، پش ینوع

 که انجام داد... یجا بلند شد و به طرفم امد.با حرکت از

 

 103پارت#

 نشست و دستانم را در دستش گرفت. میپا نییاز تعجب به تکاپو افتادند. پا همه

 ه؟یچه کار نیلب زدم: عمه ا متعجب

ابات ب شبید دهیگرفت: سپ شیاورم اما محکم تر از پ رونیدستانم زد، شرمسار خواستم دستم را ب یبه رو یا بوسه

 خوابم. یاومده بود تو

 شد؛ کنار عمه زانو زدم و منتظر نگاهش کردم.  یاشک انمچشم

 .ستمیخواهرش ن گهیکرد؛ گفت د نمی:نفرعمه

عوض شدم، به ارواح خاک داداشم ادم  دهیبلند و مکررش گفت: سپ یهق هق ها انیکرد. در م ونیبلند ش یباصدا

 داداشم و ناراحت کردم و ازارش دادم. ببخش من و،بابا تو... یکرده  زی. من عزادیشدم، از خودم بدم م

 ،خواهریمن یرا پاک کردم و در اغوش گرفتمش: تو عمه  می. اشک چشم هاستینتوانست ادامه دهد و باز گر گرید

که مدت هاست چشم انتظار دخترشه  یپدر نیببخشت. از من عذر نخواه از ا ییاون باال ییاز بابا یپدرم، بخش

 کن. یت خواهمعذر

و ارام و پدرانه  دیاقاجون گذاشت. اقاجون دست نوازش بر سرش کش یپا یو سرش را بر رو دیو صورتم را بوس سر

 .ستیگر

 " وفتهیاتفاق خوب ب هیاز صبح به دلم اومده قرار  "جون افتادم نیحرف نسر ادیبود!  یبیشب عج چه

دم رسان یبهداشت سیخود را به سرو عینبود و حالت تهوع گرفتم. سر داریخنده پا نیلبخند زدم اما ا ه،یگر انیم در

را  دستم یدر را باز کرد و وقت ؟یخوب دهیبود: سپ ستادهینگران پشت در ا گانهیو هرچه در معده ام بود را باال اوردم. 

 : نگو که...دینال رتیمشکوک و باح د،یشکمم د یبر رو
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 .میبر ایشک نکرده ب یتاکس گانهی دونهینم  چکسیه سیحال گفتم:ه یب

 ...فیهمش و برام تعر دیگفت: مهمونا رفتن با جانیبا ه گانهیکه خارج شدم  ییدست شو از

 نصفه ماند و... گانهیامد، حرف  رونیکه از ب یناهنجار یباصدا

 

 104پارت#

جون امد:  نینسر غیج یصدا اطی. قبل ورودمان به حمیرا نصفه رها کرد و هردو باعجله به سمت صدا رفت حرفش

 طاها مادر...

سرم  یزد؟ دستم را بر رو یم غیجون ج نیجا بود؟ پس چرا نسر نیتوان حرکت نداشتم. طاها ا ستادم؛یجا ا در

 گذاشتم تا چادرم رها نشود.

 چه خبره! مینیبب میبر دهیسپ االی: گانهی

 را نداشتم. دنشیرفتن و دوباره د رونیب جرعت

کودک که  ی دهیشوم همان سپ یم دنشیشد و با د یسخت م دنمیکشد، نفس کش یکه او نفس م ییکه در هوا نیا

. به دیدستم را گرفت و محکم کش گانهیخودم بودم که  ی. در حال و هوادیا یاش به وجد م یاسباب باز دنیاز د

 .ختیدر درونم فرو ر یزیاحساس کردم چ دنشیبا د م؛یرفت اطیح

 فقط نامش از دهانم خارج شد:طاها... رتیباح

 .دیکش یسخت و کوتاه م یافتاده بود و نفس ها نیزم یغرق در خون بود و از درد در خود جمع شده بود؛رو صورتش

 به طرف من بود اما جان سخن گفتن نداشت. چشمش

 .ختیر یدردانه اش اشک م یگذاشته بود و برا شیپا یجون سرش را به رو نینسر

 سخت. چه به روزش اورده بودند؟ دنیشد و نفس کش یسمتش قدم برداشتم؛ با هرقدم ضربان قلبم تند تر مبه  ارام

 بود! بیغر میبرا "من یطاها "من است؟ چقدر لفظ یبود؟ واقعا او طاها دهیان قدر شکسته و خم چرا
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 تم؟یحما رتشیکرد و غ یپاره م راهنیبخاطرم پ یاست که روز ییهمان طاها او

 طور او را کتک زده بود؟  نیا یخبر یکرد؟ کدام از خدا ب یگونه خسته و داغون در مقابلم چه م نیا حال

 ...دهی. نگاهم کرد و تنها لب زد: سپدمیسرش رس یکه به باال نیقدر جلو رفتم تا ا ان

 خش دار کرد. چه قدر حالش بد بود. چادرم را گرفت و... یدرد در خود مچاله شد و شروع به سرفه ها از

 

 105پارت#

توانم  یشکند و نم یبزنم، بغضم م یدانستم اگر حرف یمرا وادار به نشستن کرد. م ،یرا گرفت و با همان ناتوان چادرم

 کنم. یزنم و نگاهش م ی. کنارش زانو مرمیرا بگ انیپا یب یها یدلتنگ نیا یجلو

سخت و قطور است که قصد پاره شدن ندارد که ندارد. ان قدر محو نگاه هم  مانینگاه ها نیب مانسیر نیقدر ا ان

 .میاز هم را ندار یکدام قصد خالص چیکه ه میشد

 یشکند و سع یبود؟ مطمعنا نبود! باالخره او سکوت را م یکردم؛ نامش زندگ یچشم ها زندگ نیهاست بدون ا ماه

 اش پنهان کند: باالخره تموم شد... ییکند دردش را پشت لبخند تماشا یم

ض سربسته و بغ یدلتنگ نیبگو تا بتوانم با ا می! براامدهیحرف بزن، بگو تاجانم به لب ن میشوم. برا یاش م رهیخ بازهم

اشک  یقطره  نیو اول شود یگذارد. چشمانم بسته م یگونه ام م یاورد و به رو ی. دستش را ارام باال ممیایکنار ب

 چکد. یلجباز فرو م

 تماس دستش هرچه دوست داشتن و دوست داشته شدن است، از

کنند. با انگشت  زشیشروع به ر میاست تا اشک ها یتلنگر نیو ا دیا یو انتظار است به سراغم م یو دور یدلتنگ

 خوره! یم نکن، بچم غصه هی: گردیگو یکند و اهسته تر از قبل م یشصت ان هارا پاک م

 ندارد. ینگاه قصد تمام یباز نیا ییکنم، گو یچشمانش م خیشتاب نگاهم را م با

 بود. یادماندنیناب و به  میان مرد ناشناس او بود! حدسم درست بود، پس از ماه ها هنوز هم عطر تلخش برا پس

 تو... ؟یشد یطور نی: چرا...چرا امیگو یلرزان م ییصدا با
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 کند: تموم شد. یرفته تر از قبل تکرار م لیتحل یزند و با لحن یدستش مهر سکوت به لبانم م با

 کنم... یشود و تازه عمق فاجعه را درک م یبسته م چشمانش

 

 106پارت#

 .دارشویدهم:طاها حالت خوبه؟ طاها... ب یم فیخف یگذارم و تکان یاش م نهیس یقرار دستم را بر رو یب

 .دمیشن ینم چیارام است که ه شیکند اما ان قدر صدا یزمزمه م یزیچ

 کنم: تکرار کن. یم کیرا به دهانش نزد سرم

 دوست دارم... م... مراقب خودت و... بچه... بچمون باش...ب... ببخش که دست... روت...بلند کردم. یلی: خطاها

 دهد. ینم یجواب گریکنم. د یم شیصدا هیو بلند وباگر رمیگ یزده صورتش را قاب م وحشت

 یکوبد که فرق یگذارم، کند است... ان قدر کند م یقلبش م یبسته و دستانش سرد است. سرم را بر رو چشمانش

 و سکون بودنش نبود! دنیتپ نیب

 شود؛ یم یتجل هیگر نیدر ا زیدهم. همه چ یام را سرم هیگذارم و گر یاش م نهیس یرا بر رو سرم

 ترس؛

 شوک،

 اندوه،

و  دیا یامبوالنس م ریاژ یرا زنده نگه دار. صدا میبه فرزندم رحم کن. طاها یکن یبه من رحم نم ایخدا... اضطراب

 گانهیدل خراش  یها هیجون و گر نینسر غیج یکنند. صدا یجانش جدا م یاز جسم ب یبعد مرا به سخت یلحظات

 مطلق... یکیرفتم و تار ییدر اغوش رها مارا یلینداشتم و خ ستادنیتوان ا گریمرگ است. د یسمفون میبرا

 ؟یفهم یچرا نم شهیم میکنن حسود یدخترا بهت نگاه م ینپوش، بابا وقت دیطاها هزار بهت گفتم لباس سف"_

 دم. ینم یاحد الناس چیتورو به ه یتار مو هیدورت بگردم  ی:الهطاها



 انویپ

 
163 

 

 شوم.  یزنم و دراغوشش غرق م یم لبخند

 طاها؟ گمیم_

 :جان دلم؟طاها

 خواد. یدلم لواشک م_

 که بده. هی:تو جون بخواه کطاها

 کنم. یکنم و به قصد زدن دنبالش م یم اخم

بوسه وجودم  نیکنم و باا یرا فراموش م تمیزند.عصبان ینرم م یان را بوسه ا یو رو ردیگ یرا سفت م  دستانم

 شود. یو عشق م یسرشار از خوش

 ..."به عقب برداشته یقدم

 

 107پارت#

 ؟یریبه عقب برداشت که تند گفتم:کجا م یقدم"

 .گهیبخرم د رمیخواد؟ دارم م یدلت لواشک م یگی: مگه نمطاها

 .امیمنم م_

 .رمیجا بمون، من م نیهم ستیبه عقب برداشت: نه توحالت خوب ن گریقدم د کی

. بود رید گریزدم: طاها پشت سرت...اما د ادیفر دهیدوند. ترس یکه پدرش و پارسا به سمتش م دمیپشت سرش د از

 "شده بود. ختهیاسلحه ام کیشل یمکرر من بود که با صدا یها غیصورتش غرق در خون شد و ج

 من نگران ادیسرم بودند و با فر یباال گانهیناشناخته بودم. اقاجون و  ییزدم. در جا ادیو نامش را فر دمیخواب پر از

 به سمتم امدند.



 انویپ

 
164 

 

دست راستم احساس کردم. سِرُم به دستم وصل کرده بودند. پس  ی هیرا در ناح یکه سوزش مدیرا کش دستم

 ...میامده بود مارستانیب

 شود. ریدستم سراز یبه رو یگرم عیرا با شتاب کندم که باعث شد ما سِرُم

 ؟یکه کرد هیچه کار نیاروم باش ا دهی: سپگانهی

 طاها... طاها کجاست؟_

 حالش خوبه. ژهیو یجاست، بردنش مراقبت ها نیم: دخترم طاها هاقاجون

 رفتم. ژهیو یبه طرف بخش مراقبت ها گانهیگفتن اقاجون و  دهیسپ دهیتوجه به سپ یاتاق را باز کردم و ب در

 یم هیبود؛ گر ستادهیاتاق طاها ا ی شهیجون پشت ش نینداشت. نسر یتیاهم میو حالت تهوع هم برا جهیسرگ گرید

 خواند. یم یالکرس تیلب ا ریکرد و ز

انگار که داغ دلش تازه باشد، با صدا شروع به  دنمیشانه اش گذاشتم، با طرفم باز گشت. با د یرا به رو دستم

 کرد. ستنیگر

 .میختیاشک ر میطاها یو برا میرا در اغوش گرفت هم

 تونم بکنم. ینم یکار چیو من ه مارستانهیتخت ب یتنم رو یپاره  سوزه،یداره م گرمیج دهیجون: سپ نینسر

 م؟یتوانستم بگو یگفتم؟ چه م یم دیبا چه

 هم حق داشت... یلیداشت،خ حق

 

 108پارت#

 داد. یم یرا دل دار گانهی ریبود، ام یگریمشغول ارام کردن د یهرکس

 کردند. یرا مرور م شانیجون را در اغوش گرفته بود و مادرانه ها نینسر عمه
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نشسته بود و قران کوچکش را دردست  یصندل ینقطه به رو نیم. در دور ترکجاست؟ اطرافم را نگاه کرد اقاجون

 خواند. یلب م ریگرفته و ز

 کرد اقاجون بود. یبه طاها م یلطف اد،یو فر ونیش یکه ارام بود و به جا یکس تنها

 به خودت سپردمش. ایبار به طاها از پشت پنجره نگاه کردم: خدا نیاخر

 کنم. یروم و بعد از گرفتن وضو، نماز مغرب را اقامه م یم مارستانیب یسمت نمازخانه  به

 خوشش را هم به ما نشان دهد. یان رو یخواهم که حال طاها را خوب کند و زندگ یم ازخدا

 تا ارام شدم. ستمیپدر نماند... ان قدر ان جا ماندم و گر یب فرزندم

 .رمیگ یم ینار اقاجون جاگردم در دل غم و اندوه و در سالن انتظار ک یبر م باز

 ...گمیم دهی: سپدیگو یم شیو باتشو ستدیا یسرم م یباال ریزده شود، ام نمانیب یکه حرف نیا قبل

 شود. الیو واو دیشده و ترس از ان دارد که بگو یزیچ ییکند! گو یرا در دهان مزه مزه م حرفش

 ر؟یام شدهیچ_

 .یقول بده اروم باش یبهت ول گمی: مریام

 افتاده است؟ میطاها یبرا یکوتاه اتفاق یفاصله  نیشوم، نکند در ا یم رهیبه دهانش خ یبانگران

 .دوختیو زمان را به هم م نیجون زم نیبود نسر نینه...اگر چن اما

 ایاقاجون که شهروز گو یخونه  ومدهیسر طاها اوردن؛ داشته م قاشیبالرو شهروز و چندتا از رف نیبالرو... ا نی: اریام

 سرش و... زنیر یم یچند نفر شن،یم زیو با هم گالو کنهیبه تو م ینیتوه

 کنم. یو اخم م دهیچادرم را جلو کش زم،یخ یبر م یشنوم. عصب یحرفش را نم یادامه  گرید

 .ستندیا یم یانسان یمانند سد مینگران رو به رو ریو ام گانهی

 کنم، یتنفس م ینیب از
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 ...باخشم

 ...باعتاب

 ...باحرص

 

 109پارت#

 ؟یدیاز کجا فهم_

 .هیجی: از محمد، همون پسر بسریام

 .دی: طاها به هوش اومد خبرم کندمیرا جلو کش چادرم

 ...تیگذاشتم. قدم اول؛ حرص و عصبان نیمحکم و سخت زم ت،یرا با حرص و عصبان میپاها و

 دوم؛ انتقام و نفرت... قدم

را نشناخته است. بارها به او تذکر دادم  دهیکند؛ هنوز سپ یقبر خود را م دی... شهروز بامیطاها تیمظلوم یبعد قدم

 کار را کرد... نیمن و طاها نشود اما حال که ا چیکه پاپ

 شوم. یم ادهیپ نیرسم و از ماش یرا دادم. به خانه م مانیگرفتم و ادرس محل یدانم چه کنم. تاکس یدانم، م یم

 جا کارت دارم. نیا ایب ...ایزنم: شهروز،ب یم ادیحرص فر با

کنم  یم دادیزدم: شهروز شده تا صبح داد و ب غیکردند. از ته دل ج یخلوت بود و رهگذران با تعجب نگاه م کوچه

 .یایب دیبا

باز مامان اون جوجه اومده  ه؟ی: چستدیا یم میروبه رو حانهیو وق دیا یم رونیاش ب ینکبت یبعد از خانه  قهیدق چند

 ؟یحساب رس

بچه  یترسو یتو ،یوفتیبا طاها در ب یکن ی: جوجه اره؟ تو با هفت جد و ابادت غلط مختمیرا در چشمانم ر تمیعصبان

 سرش؟ نیزیر یم یچند نفر ؟یشیطاها شاخ م یبعد برا وفتهیپات راه م ریاز ز لیپخت بکنن س هیسوسول 
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 بدما. تیوش مالگ ادیبدت نم نیهم چ گمیم کرد، توام یبلبل زبون یلی: خوب کردم خشهروز

 طور. نیکه ا_

 شدند. کمانینزد گریمحمد از پشت سر شهروز به همراه چند نفر د اقا

 .یخودت خواست یکن یو عذرخواه یمونیپش یبودم بگ دواریرا باز و بسته کردم و رو به شهروز گفتم: ام چشمانم

 برسرش. ختنیر یبود برا یعالمت نیرفتم و هم عقب

 خورد زدنش... یکه م ییتاجا

 

 110پارت#

 .میریکه حال شهروز را بگ میبه محله با محمداقا هماهنگ کرد دنیرس ریمس در

 خشم نینظاره گر ا تیمحله جمع شده بودند و با رضا یشد. نه تنها من، بلکه همه  یخورد دلم خنک م یکه م کتک

 بودند. تیو عصبان

مردم محله با  یانداختنش و همه  یارشان که تمام شد، گوشه اکه کرده بود حقش بود. ک یبود، بخاطر گناهان حقش

 شهروز، ان جا را ترک کردند. نیلعن و نفر

 رفتم. مارستانیشدم و به ب ینگاه پرنفرتم، باز سوار تاکس نیاقا محمد و دوستانش تشکر کردم و بعد انداختن اخر از

 دلم را ارام کنم. یسرما یان کم یکنم با گرما یم یو سع چمیپ یتر به دور خود م شیرا ب چادرم

 دهم. ینم تیشنوم و اهم یرا م گانهیپرحرص  یصدا

 و اشفته ام! ختهیو برهم ر جیگ

 دخترم؟ یجون: کجا بود نینسر
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و  یارزش یرفته بودم کا ب میبه جنگ با شهروز رفته بودم؟ بگو میبه تو جان دلم؟ بگو میزنم. چه بگو ینم یحرف

چهار  نیتا خانه رفته ام تا حد و مرز نشانش دهم و درا مارستانیگرما از ب نیدر ا می؟ بگواش را به رخش بکشم یپست

 راز است! نینه جانم، ا اورم؟یکنم و بغض باال ب هیبروم، گر ،راهییتنها یوارید

 ؟یزن ینم یجون: حرف نینسر

 هوا بخورم. کمیاندازم: رفته بودم  یباال م سر

 نگرانت بودن. یلیخ گانهیو ریاقا ام یجون: ول نینسر

 دهم. یزنم و پاسخ نم یم یلبخند

 ومده؟یشوم: هنوز به هوش ن یم رهیطاها خ به

 : نه.دیگو یکلمه م کیدهد و در  یرا تکان م سرش

 نپرس تا بغضم دوباره سر باز نکند. یتر شیسوال ب یبه معن "نه"نیا

 چکد. یشوم و اشکم م یاش م رهیخ

 شود. یزرگ مکنم؛ بغضم ب یرا جمع م لبم

 باهم! توفقط خوب شو... م،یکن یدرستش م ییزنم: غصه نخور طاها یگذارم و لب م یم شهیش یرا بررو دستم

 

 111پارت#

را از  دمانیجون و من هنوز ام نینشده بود؛ اما نسر جادیطاها ا تیدر وضع یرییگذشت و تغ یها پشت سر هم م روز

 .میکرد یم فیطاها تعر یرا برا ریاتفاقات اخ ،یلعنت ی شهیو شب و روز پشت آن ش میدست نداده بود

 .میدیشن یرا نم شیکه صدا میما بود نیزد.ا یو با ما حرف م دیشن یمابود، م شیپ او

 رفتن و بالعکس. مارستانیماه گذشته بود و کارمان شده بود از خانه به ب کی بایتقر
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ند چ نیکنم؛ ا دارشیب امدیجون خواب بود. دلم ن نیبروم. نسر مارستانیرا اماده کردم و حاضر شدم تا به ب صبحانه

 و دعا... هیوقت کارش شده بود گر

 میکوچولو یاز خاطراتم با طاها برا مارستانیبه ب دنیرس ریشدم.در مس مارستانیب یرا اهسته به هم زدم و راه در

 کرد. یکار ارامم م نیکردم. ا یم فیتعر

ش جان یکه دستم را در دستان ب یامد از روز ادمیگذاشتم.  شهیش یو دستم را بر رو ستادمیاتاقش ا یپنجره  پشت

 گرفته بود و گفت که مراقب فرزندمان باشم.

 کردند. دنیکش ریکه اطراف طاها بودند شروع به اژ ییامد و هم زمان دستگاه ها نییپا یاشک سمج قطره

 زده لب زدم: طاها... بهت

 یانپرستار یشدند. هم چنان مات و مبهوت به سرگردان دمیبه اتاق طاها رفتند و مانع د پرستار و دکتر باشتاب چند

 کردم. یمانند ناقوس مرگ بود، نگاه م شانیها ادیرفتند و فر یطرف به ان طرف م نیکه از ا

 اندازم. یکنم و باتمام وجود خود را به داخل اتاق طاها م یرا درک م تیموقع تازه

 شده؟ شیشده؟ طاها طور یدکتر؟ دکتر چ_

 .رونیب نیی:خانوم رستگار لطفا بفرمادکتر

 .رمینم رونیب یاتاق لعنت نیتا نفهمم طاها چش شده از ا _

 کرد. قیرا به سِرم طاها تزر یزیسرش را تکان داد و چ کالفه

داروشکر خطر داخل، خ نیومدیو با لبخند گفت: کاش زودتر م دیکش یها قطع شد. دکتر نفس اسوده ا ریاژ یصدا

 .نیمنتظرش بمون نیتونیم ادیبهوش م گهید یرفع شد. تاچند لحظه 

 چش شده بود؟_

 ...یقلب ستیخطر بزرگ و پشت سر گذاشت، ا هی: دکتر

 شدم. رهیکنارم رد شدند و من به طاها خ از
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 تکان خورد و... یبه ارام شیها پلک

 

 112پارت#

 یماه چشمان باز و نافذش را م کیکه بعد از  نیکردم. تصور ا یروحش نگاه م یبه صورت ب رانینشستم و ح کنارش

 شود. یاغاز م یزندگ یکند، فصل دوباره  یقابل درک بود. چشمانش را که باز م ریغ یکم میبرا نمیب

گذارد و ان  یچانه ام م ریز ی. دستش را به ارامندیرا نب میاندازم تا اشک ها یم نییکند! سرم را پا ینگاهم م قیعم

 !دهیزند: سپ یکنم. لب م یبغض م ند،ینش یاش م یا شهیش یاهیدهد تا نگاهش کنم. چشمم که باز به س یا باال مر

 کودکانه داشته باشم... یتا باشرم بخندم و ذوق ها ستی... کافستیمن کاف یبرا نیهم

 ..."یقلب ستیا"دکتر در ذهنم مرور شود یو مدام جمله  میتا مثل ابربهار بگر ستیکاف

ماهه  کی بتیمص نیطاها بودن چه قدر سخت است! ا یفهمم ب یکند. تازه م یشود و نگاهش م یتنم چشم م تمام

 قول داد و شهیکه مانند هم نیکشم و خوشحالم از ا یراحت م یطاقت نداشتنش را ندارم. نفس گریبس بود. د میبرا

 مردانه سرحرفش ماند و مرا تنها نگذاشت.

شدت  نیبار است که به ا نیاول یزنم، برا یشود. لبم را به هم م یرمق م یحال و تنم ب یب چشمانم جانیذوق و ه از

 جون را هم نداشتم. نیتوان دادن خبر به نسر یکنم.حت یم یاحساس تشنگ

 یلبانش نقش م یکم رنگ به رو یشود و لبخند ی. متوجه مردیگ یگذارد، لرزم م یگونه ام م یدستش را به رو کف

 بندد.

 یبر کف دستش هک م یاورم و بوسه ا ی. دستش را باال منمیب یچشمانش را م یبایزنم و برق ز یلبخند م شیرو به

 کنم.

 دادم. یمرد بودم. چه قدر احمق بودم که مدت ها از او فاصله گرفته و خودم را عذاب م نیقدر من عاشق ا چه

 : دلم برات تنگ شده بود جان دلم.طاها

 ...زکمیشوم عزجانت  یمن به فدا یا
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 شده اما... رید کمیگفتنش  یبرا_

 ...یکه تنهام نزاشت یدوست دارم، مرس یکه فکر کن یزیتر از اون چ شیکنم: ب ینگاهش م قیعم

 کند. ینوازشم م قیگذارم، ارام و عم یاش م نهیس یرا به رو سرم

 داشتم... ازیکرد ن یکه مستم م ییداشتم، به در کنارش بودن و خنده ها اجیارامش احت نیقدر به ا چه

 

 113پارت#

جون خبر  نی: به نسرمیگو یم جانیاورم و با ه یم رونیاز اغوشش ب لیم یسرم را ب م،یکه ارام شدم...ارام شد یکم

 بدم دل تنگته.

 : منم... تو، مامان... اقاجون.طاها

 .گانهی یکند: حت یم یخنده ا تک

 بوسم. یاش را م یشانیپ قیجددا عمشوم و م یرود؛ خم م یضعف م شیبرا دلم

 قدر خوش حال و دل زنده شده بودم که حد و اندازه نداشت. ان

 کند. یفراموش کرد که خداحافظ یو حت دیگنج یدر پوست خود نم یجون که خبر دادم از خوش حال نینسر به

 سرم که حالل مشکالت بود. یباال یزدم به خدا یلبخند

 قلبم بود. ییها تنها نگذاشت، قوت دلم و روشنا یبود و مرا درسخت عادل

 کردم. فیتعر شیماه را برا کی نیبه اتاق رفتم و تمام اتفاقات ا باز

 را هم گذاشتم به حسابش. مانیماه دور چند

مان را که از قضا دختر محجبه و باخانواده و  هیهمسا یشد گفتم تا نوه  یم یسپر یاو به سخت یکه ساعاتم ب نیا از

 است را گفتم... یلیاص
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 ام لبخند بزند. یو او به پرچانگ میکه من بگو نیبا او تنگ شده بود. ا یهم صحبت یبرا دلم

 بار به قلبم سنجاق کند. نیهزارم یببرد و عشقش را برا نیذره ب ریمعنادارش مرا به ز یکه با نگاه ها نیا

 . مانیو خنده ها میزمان متوقف شده بود و فقط من بودم و طاها... ما بود انگار

که نگهشان داشته بودم از دستم ناراحت و لخور بودند!  نیحرکت کنند، چه قدر از ا یهم حق داشتند که کم لحظات

 کشد. یارام به شانه ام دست م

 کند. یکنم؛ بغض دار نگاهم م یم نگاهش

 من... یدرست به اندازه  د،یکش ی. او هم سختردیگ یاش م یمظلوم نیاز ا دلم

 

 114ارتپ#

کند  یدرنگ کند خود را در اغوش فرزندش رها م یآنکه لحظه ا یچندماه، ب نیا ی دهیجون مادر عذاب کش نینسر

 کند. یم یخال یجان سوز تمام نشدن یها هیماتم نبود فرزندش را باگر نیو ا

 رود. یم شیطاها یو قربان صدقه  زدیر یم اشک

 .می... در کنار هم ارام هستمی. اراممیرا هم فراموش کرده ا مارستانیرنگ ب گریروز ها هم گذشت و د نیگذرد... ا یم

هزاران پروانه را اطراف خودت  ،یشو یم داریشروع شده است. از آن روز ها که هر وقت از خواب ب یگلبه یها روز

 شوند. یم باتریعاشقانه ها ز ز،ییتمام شده و در فصل پا یگرم تابستان ی. روز هاینیب یم

 قرمز! یخواهمت ها یزرد! عاشقانه م ی! همراهتم هاینارنج یدارم ها دوستت

شود تازه تجربه اش  یکه م ینیریش یمادرانه ها یشود. حت یناب که هربار گرم تر و باشکوه تر م یآن عاشقانه ها از

 کرد.

 خواند. یم مانیبرا یحافظ و سعد یبایز یواقاجون از آن شعر ها میشو یدور هم جمع م یاز گاه هر

 خورد. یم اقیبا اشت شیکند و طاها یدرست م یجون خورش قورمه سبز نینسر
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 شود. یشروع م گانهیو  ریام یها و کلکل ها یو مزه پران دیآ یلب اقاجون و عمه م یبه رو لبخند

بر دلم کودک شش ماهه ام  یها یکار نیریشود و ش یغم ها از دلم برداشته م ی هیکه سا دهیرس ییروز ها همان

 اندازد. یم هیسا

 یها یپسرش دارد. از همان دل خوش یکه برا ییکند. از آرزوها یم فیتعر شیکه طاها از پدرانه ها یاوقات همان

 کرد. غیکه پدرش از او در یکوچک

 شود. یم یکند که پدر خوب یبوسد و هر روز تکرار م یبرامده ام را م شکم

 بد، یترسم... از دوباره بازگشتن به آن روز ها یخورد...حق دارم... م یم یتکان دلم

 حال بد طاها، از

 ...مانیرنگ یبرگشتن پارسا و پدر طاها و خراب شدن روز ها از

 

 115پارت#

 پرسم. یسرد و منحوس شده م یطاها، از آن روزها از

 پرسم که چرا مرا تنها گذاشت؟ یم

 چه بود؟ گانهیاز  تشیعصبان علت

 دانستم؟ یم دیو فرزند بود که من نبا مادر نیا نیب یزیچ چه

 .وفتادیاتفاق ن نیوقت ا چیخواهد کرد اما ه فیتعر میجون گفت که خاطراتش را برا نینسر یاست روز ادمی

 ".میو رو نکن ریگذشته رو ز دنشیتموم شد، با پرس "بود نیسوال ها، تنها جوابش ا نیجواب تمام ا در

 ادامه ندادم... گریمن د و

آن خاطرات زجر اور  دنیدادن نداشت و من هم چندان مشتاق شن حیبه توض یلیاو تما م؟یخواستم که بگو یم چه

 نبودم.
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 بابت خوشحال بود. نیشد و طاها از ا یشرکت روز به روز بهتر م یکارها

 داد. یرا نشان آقاجون م شیآقاجون رو به بهبود بود و عمه تازه دخترانه ها حالِ

 یگوش یاز باز یکم دیو شا افتیکه او هم سر و سامان  نیبود؛ خوشحال بودم از ا ریو ام گانهیعقد  گرید ی هفته

 راه خود کند. ی شهیاش کاسته شود و متانت را پ یمجرد یها

 داشتم. یادیاسترس ز مان،یمانده به زا یباق یچندهفته  نیا در

 کردم... یفکر م مانیماندم، به درد زا یانتخاب چند اسم م نیب مدام

 رفت. ینم رونیکه از سرم ب یالیباشد که طاها کنارم نباشد و هزاران فکر و خ یکه نکند زمان نیا به

 کردم. یم یریکرد و من باز بهانه گ یمطمئن م زیرفت و مرا از بابت خوب بودن همه چ یقربان صدقه ام م طاها

 لوس شده بودم. یکه کم انگار

 داشتم ناز کنم و طاها نازم را بخرد. دوست

 بهتر از طاها؟... یکس چه

 

 116پارت#

 بوسم. یو نام پدرم طاها را نوازش کرده و م دهینام مادرم سپ ی. بر رومیبو یکشم و م یبه ورقش را دست م ورق

 !یعشق چه

 !دندیها که ند زیو چه چ دندیآرامش، چه ها که نکش یبه اندک دنیرس یبرا

محبت، در  نیدوزند و بعد از گذشت سال ها، ا یکه با عشق به هم چشم م یدارد خواندن خاطرات پدر و مادر لذت

 زند. یدلشان شکوفه م

 .بایو ز نیریش یتلخ بود... سرد بود، اما... گاه یگاه
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 یدست م . به تک تک خط ها و کلمه هازمیر یزنم و اشک م یلبخند م نشیریخوانم و باتمام لحظات تلخ و ش یم

 خاطرات را تجربه کردم. نیکشم،  انگار که من هم در آن زمان بودم و ا

 خندم، یم گاه

مادرم  نیشرمگ یام خنده ها یشده و گاه یآن حکاک یبر رو دهیکه نام طاها و سپ یشوم به قاب عکس یم رهیخ گاه

 کنم و بوسم. یپدرم را بارها و بارها نوازش م جانیپر شور و ه یو نگاه ها

 رینظ یکنم آن لحظات ب یکنم، درک م یفشارم و با تمام وجود حسش م یام م نهیبندم، آن را به س یرا که م فترد

 را.

 شود. یداخل م گانهی زمیعز یخورد و تنها خاله  یبه در م یا تقه

 سر دفتر خاطرات مامانت؟ یباز رفت دهی: ورپرگانهی

 مامان کجاست؟ _

 نشده. یتا عصبان نییپا ایبپر ب ده،یو چ زیم نیی: پاگانهی

 روم. یم نییپا یکنم و به طبقه  یرا باز و بسته م چشمانم

 ...یدوست داشتن با،یگل نرگس، خوش بو، ز ی. بومشیبو یکشم و م یرا در آغوش م مادرم

 گاه و همان قدر کوه آرامش... هیهمان قدر محکم، همان قدر تک رم،یگ یرا درآغوش م پدرم

 وز خداست...است هر روز، ر درست

مادر و پدرم هستم و تمام خانواده ام در کنارم هستند و  انیپا یلحظه که من شاهد عشق ب نیجا و ا نیامروز، در ا اما

 شاد و خوشبختند؛

 خاص خداوند است... روز

 درد... یب لحظاتتون

 : ترمه(دهیعشق طاها و سپ ی)ثمره 
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 انیپا

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .
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