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  سرخ دفتر

 شگرف رنجی مرور جز هایشان لحظه تک تک به اندیشیدن که سالهایی...من،گذشته تلخ هاي گذشته از سالها و سالها

 ولی....زد لیپ آینده حال،براي همین لحظه،از همین از شد می کاش.رسید آینده به گذشته بدون شد می کاش.نیست چیزي

 در که اي آینده همین خاطر به من حاال و.نبود هم فردایی و نبود،امروز دیروز اگر مادرم قول به که افسوس،افسوس

 میز وير مدتهاست دفتر..... ام شده خیره آن به میلی بی با و ام آورده را ام کهنه خاطرات کشد،دفتر می نفس ام گذشته

 و دقت با هم بخوانمش،آن مجبورم،باید اما......رود نمی خواندنش و گشودن به دستم کنم می هرچه من زند،اما می پرپر

 جینع خاطراتم هاي پاره ورق همه را،با روحم هاي پاره خرده همه باید.بگیرم درستی تصمیم بتوانم عمیق،بلکه تفکري

  .ام کرده اشتباه که نگویم خودم به باز بعدا که بگیرم تصمیمی ام اندیشه و عقل و قدرت همه با تا کنم

 از ما دوخته اول سطر به چشم که همچنان و کنم می باز را اول صفحه لرزد می که دستی با و گشایم می را دفتر پس

  .نکنم اشتباه گیري تصمیم در دیگر بار این که کند یاریم تا خواهم می خدا از دل ته
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22 /6 /1366  

 بپذیرم هک توانستم نمی انداختم راه به خانه توي حسابی جنجال یک بودم افسرده و غمگین شدت به که حالی در امروز

 رحم:گفتم درپ به فریاد با.کنم نظر صرف ام زندگی آمده دست به فرصت بهترین از مان،باید زندگی خاص شرایط خاطر به

 خودم که دهمب پس را سرنوشتی تاوان باید من بودم؟چرا بودم،فرستاده نفرستاده پستال کارت شما براي که بابا،من کن

 طورچ و کردید ازدواج هم با چرا مادر و شما که ندارد ارتباطی هیچ من به ام؟ببینید نداشته آن در تصرفی و دخل هیچ

 یاینجای ما حاال ما ایدکه کرده زندگی منطقی چه با و اید آورده دوام هم کنار مرارت و سختی همه این با سالها این همه

 خیلد بازي این در مرا بزنید،خواهش گره خودتان سرنوشت به هم مرا زندگی ندارید حق شما هستیم،اما االن که هستیم

  .حسرت و بدبختی همه این نکنید،در

 عورش و احساس با و زدم می حرف احساسم با من ولی نیست اصولی و منطقی زنم می که هایی حرف که دانستم می

 من و...هیچِ  هیچ.بود هیچ فقط رویش پیش حاال خواندن درس سال یک بعداز که استعدادي با دختر.ساله 18 دختر یک

  .ام خانواده مگر دانستم نمی مقصر را ها،کسی هیچ این در

 هر به....نبودم مقصر اصال ها دادن دست از این در که بود این قضیه این بد جاي و بودم داده دست از را چیز همه من

 فتمگ می من،هرچه گیراي نطق بی من،چه گیراي نطق با من،چه گریه بی من،چه گریه با چه بود یکی پدر حرف حال

  "شود نمی":کرد می را خودش سخنرانی پدر

 یام،همگ کرده وجو پرس دوستانم از خیلی از تهران،من مثل بزرگی شهر در هم آن باالست شهرستان در تحصیل خرج

 هب برسد چه دهد نمی هم را خوراك و خورد خرج کفاف تحصیلی،حتی هزینه کمک که ند عقیده این بر القول متفق

  .الغیر و مسکن هزینه

 من الیخ وپشت تهی دست به کسی:گفت ولی،پدر گیرم،جابجایی،میهمان می دارد،انتقالی وجود راه هزار پدر ولی:گفتم

 من.اند داده ییها قول:گفت می دوستم.شود پیدا جایی خوابگاه در برایم دیگر ماه چند تا تازه گفتم دوباره.کند نمی لطفی

 ار آخر حرف پدر.خورد می چرخ هزار بندازي باال که را سیب یک تازه.بکنم را جویی صرفه حداکثر که دهم می قول هم

 چرخ دازيبین که باال را گندیده سیب:ثانیا.وعید و وعده و است قول است فراوان که چیزي مملکت این در اوال:[رفت و زد

  ...]سرت توي خورد می مستقیم خورد نمی

  .بریز سرم بر خاکی چه خدایا.....اتاقم توي آمدم و کردم قهر هم من

  

24 /6 /1366  

 انداز پس هاي پول ام کرده حاضر کامال را مدارکم.باشد که قیمتی هر به روم می ام،من کرده را هایم فکر همه امروز

 ام تهگف ومادر پدر به....بعد تا روم می نام ثبت براي فعال گذاشتم ساك در را همه را قولکم هاي پول حتی و را ام کرده
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 رد زندگی هم او براي کندچون عوض من با را جایش شده حاضر پارتی و پول بدون که ام کرده پیدا را نفر یک که

 آن با صبح 7 ساعت فردا که ام گفته و!!!!)کنی زندگی اراك بخواد دلت خیلی( است کابوس اراك مثل کوچکی شهرستان

 ام هنگفت دروغ عزیزانم به حال به تا وقت هیچ دارم بدي احساس....دارم قرار اراك پزشکی علوم دانشگاه در جلوي خانم

  .خدا به امید روم می پس بزنم را ام آینده قید همیشه براي باید نروم فردا اگر نیست اي چاره ولی

  

  صبح 1366/ 6/ 25

 برمی کی:پرسید بود،مادر رفته من از قبل اما پدر.کردم خداحافظی مادر از صبحانه خوردن بعداز زود صبح امروز

 جامان براي باشد الزم شاید.گشت برنخواهم زود حال هر به بزنم زنگ کنم می سعی.دانم نمی هم خودم:گردي؟گفتم

 وافقتم هم دانشگاه دو مسئولین که... انشاا کنم می دعا برایت:گفت مادر.کنم اقدام امروز همین اداري کارهاي سري یک

 شبیه تربیش گریه به که زدم،لبخندي لبخند.است کفر خدا رحمت از ناامیدي ما دین جان،در دختر مسلمانیم ما.کنند می

  .نگفت چیزي اما دید بود،مادر

 اندو دوان. است غریب و مبهم که هستم سرنوشتی سرآغاز در کردم می احساس داشتم عجیبی حس بستم که را در

 هاي خرد ولپ از مقداري شدن پیاده ملی؟موقع باغ:گفتم و گرفتم را تاکسی اولین جلوي و رساندم خیابان سر به را خودم

 به که دش پیدا نفر یک باالخره بدهد عمرت خدا گفت راننده.دادم راننده به و شمردم بودم ریخته اي کیسه در که را قلکم

  ...دهند می درشت پول همه شده خراب خرد پول وضع روزها این بدهد خرد پول ما

 ولپ با حاضرم بخواهید اگر.دارم خرد پول مقدار یک من آقا ببینید:گفتم که داد می ادامه زدن غر به داشت همچنان و

 کیسه و بشمارم تا بده باشد گفت.تومن هزار هست؟گفتم چقدري حاال:گفت و کرد نگاهم مشتاقانه.کنم عوض درشت

  .دارم عجله خیلی تر،من سریع لطفا گفتم.کرد شمردن به شروع و صندلی کف ریخت و گرفت من از را پولها

 گرفته حرصم .خنده زیر زد و اي شده ورشکست نکرده خدا اي؟نکند شکسته را قلکت آبجی ببینم:گفت خونسردي با مرد

 یتاکس طرف به دوان دوان و نیامده رحم مردم شما به که واقعا گفتم و قاپیدم دستش از را تومانی هزار اسکناس بود

 پرسید ردم.کردم می سبکبالی احساس حاال سکه همه آن از کیفم شدن خالی از بعد دویدم ترمینال زد می داد که دیگري

 ریادف و مردم همهمه میان.بودم ترمینال بعد دقیقه شدم،ده سوار فقط جواب جاي برید،آبجی؟به می تشریف ترمینال

 هرانت بروم خواهم می من گفتم زنان نفس و بریده_دونفر،بریده تهران زد می داد نفر یک.ها راننده شاگرد گوشخراش

 الزم بگیرم؟گفت طبیلی باید کجا از گفتم شوید سوار گفت میلی بی با نفر یک گفتم آبجی نفرید چند هست؟گفت آقا،جا

 که مردي از و شدم خوشحال. کرد خالی خانم یک دست کنار را من جاي.شدم خواهد،سوار نمی بیلیط بده را نیست،پول

 زور هب داشتم که خطی.... من سرنوشت خط سمت افتاد،به راه به اتوبوس و کردم تشکر  بود کرده عوض من با را جایش

  .باشد خوانا و خط خوش که کردم می سعی دندان و چنگ با و

 براي امروز اداري وقت آخر تا آیا که اضطراب این در  من و بود راه ساعت چهار تهران تا اراك داشتم،از دلشوره راه تمام

 به راگ اینکه فکر از خورد می هم به چیز همه برسم امروز اداري وقت آخر به توانستم نمی نه؟اگر یا رسم می نام ثبت
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 زد یم داد مدام که راننده شاگرد صداي از و لرزیدم خود به ترس از افتاد خواهد اتفاقی چه نرسم تهران دانشگاه به موقع

  آب؟ آبجی:گفت رسید سرم باالي وقتی و آمدم خودم به آب...آب

 خدا به ار تو آقا واي:گفتم...تهرانیم یک الی نیم و مانده؟دوازده تهران تا چقدر ببخشید آقا پرسیدم دادن جواب جاي به

  ...برسیم زودتر که بکنیم کاري یک شود نمی

 اهی؟درر چه.پرسیدم معصومانه!داره راهی آبجی،یک چرا گفت اي مشمئزکننده لحن با و خنده زیر زد قه قه راننده شاگرد

 م،پرسیدمبدی رضایت خانوما و آقایون بقیه و راننده آقاي منو اینکه:گفت داد می  قورت مرا داشت هایش چشم با که حالی

 دنبال به و....قاه قاه قاه....دنیا آن هم بعد تریلی زیر ببرند تشریف اینکه به:داد ادامه لحن همان با راننده چی؟شاگرد به

  .قاه قاه قاه...خنده زیر زدند هم دیگر الت چند راننده شاگرد

 کرد کج را راهش و بست را نیشش راننده شاگرد شد،که متصاعد چشمانم از برقی اما دانم شرم،نمی از یا بود عصبانیت از

 تشویی،آبتوفق،دس دقیقه زد،بیست داد داشت،راننده نگه راه سر  هاي رستوران از یکی جلوي اتوبوس بعد دقیقه ده.رفت و

 یکی یکی مردم.....دقیقه بیست کشید سوت مغزم.شم می شرمنده دار،که نگه نگید دوباره بکنید دارید کاري خوردنی،هر

 تردید وید؟باش نمی پیاده شما:گفت زن کردم باز برایش را دهید؟راه می اجازه....ببخشید گفت دستی کنار خانم شدند پیاده

 دردسر برایت است ماشین داخل مردم ساك ثانی در کند می قفل را در راننده شاگرد االن شود می گرمت:گفت.نه:گفتم

  .شود می درست

 و کردم رتشک.شوم پیاده که بود این تر عقالنی گفت می راست.فهمیدم را حرفش آخر تا....شود گم چیزي اگر وقت یک

 لیوانم تمداش الزم را پولم گرسنه،اما هم بودم تشنه نشستم،هم مانند پله سکوي یک روي جاده کنار جایی و شدم پیاده

 نگاهم عجبت کنید؟با لطف آب لیوان یک شود می ببخشید:گفتم فروشی اغذیه صاحب به شد خلوت که کمی و درآورم را

 ارهدوب و رفتم فقط.ندادم بدهم؟جواب را کدامش هست بهشت در یخ و ساندیس و نوشابه ولی نداریم آب گفت کرد،و

 روي خیالی بی با که دیدم را راننده کردم،ناگهان نگاه گذشت می سرعت به که لحظاتی به و نشتم سکو همان روي

 یستادها راننده جلوي آمدم خودم به وقتی....درآمد کفرم...خورد می سوهان و چاي اشتها با و بود نشسته مغازه پشت تختی

  باشد؟ امري است زود هنوز آبجی خیر نه:کنید؟گفت نمی حرکت:گفتم غیظ بودم،با

 آن که نیست مهم برایتان هم اصال شنوید می وگل گویید می گل اید نشسته خودتن براي گذرد،اینجا نمی که بد:گفتم

 نگاهی قایشرف به راننده...باشد مهم او براي هم ها دقیقه شاید حتی و باشد داشته واجبی کار مسافران از یکی شاید بیرون

 ساعت کی صبح خواست می گویی می که مسافر نیست،آن مهم برایم آبجی نه...امروز افتادیم گیري عجب:گفت و کرد

 مذهبال تهران خط:گفت دیگري)خنده ممتد صداي دوباره(برسد، مهمش کار به موقع به تا شود بلند نازش خواب از زودتر

 کار طلب هم همه از.....مهندس بشود و تهران برود خواد می کند می قهر اش ننه با که کسی هر است بد اش همین

  .است

***  
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 رسید یم گوش به طرف هر از فریاد صداي و بود شلوغ شدم،ترمینال پیاده اتوبوس از جت مثل من و داشت نگه اتوبوس

 بود همان این و....انقالب:گفت می دیگري و...حرکت آماده حسین امام:گفت می آزادي،دیگري...آزادي:زد می داد مردي

 نفر سه بعد کمی...شدم آبجی،سوار بله:گفت...شوید می رد هم دانشگاه مقابل از شما آقا:پرسیدم.خورد می من درد به که

 یم ساعتم به که نگاهی هر با بود آور سام سر و شلوغ روز وقت آن در تهران هاي خیابان...افتاد راه به ماشین و دیگر

 نبالد به هم ساعتی ربع شدم پیاده دانشگاه جلوي ظهر بعداز دو ساعت باالخره شد می آب تنم گوشت نصف انداختم

 لختی و...ودب جوانیم و کودکی آرزوهاي میعادگاه عمري که جایی به رسیدم باالخره اینکه تا گشتم پزشکی علوم دانشکده

  .بودم نام ثبت اتاق در من بعد

  بودید؟ مانده بودید؟خواب کجا حاال به تا:گفت و کرد ورنداز مرا دقت با و کرد بلند را سرش چادري زن

 رسانده ااینج به را خودم مصیبت و بدبختی ام،با آمده اراك هستم،از راه در حال به تا زود صبح از خدا به نه:گفتم شرمنده

 جذبه اب زن....کنم می دعایتان دارم عمر تا خدا بدهید،به من به را نام ثبت و واحد انتخاب برگه و کنید رحم خدا به ترا.ام

 التماس...رومب امشب ندارم را جایی خدا به خانم:گفتم.کن نام ثبت متاخرین با و بیا زود صبح فردا و برو خواهد نمی دعا:گفت

 فکر کهاین براي هم این بیا:گفت و داد قرار من روي جلوي را برگه دو زن. بروم همیشه براي باید بروم امروز اگر کنم می

  .....برسی ها قسمت همه به موقع به کنم نمی فکر ولی کردم دریغ و آمد برمی دستم از کاري نکنی،من

 گویمب بیا،تا بعد و کن داشت یاد را تعدادشان و...واحدها نام ایم نوشته برد روي آنجا کنی انتخاب باید که را واحدهایی

  .....بروي قسمت کدام به باید

***  

 روزبهانی تردک پزشکی، دانشکده رئیس اتاق در پشت حاال و بودم کرده استفاده ها فرصت از توانستم می که آنجایی تا

 اغذيک با و کرد می جمع را وسایلش من به توجه بی که اش منشی به و بودم رفته وا صندلی یک روي ناامید و غمزده

 ريب نمی پیش از کاري نشستن جا این از:گفت و انداخت نگاهی من به معذب جوان زن...بودم شده خیره کرد می بازي

 خب:گفت وبارهد!نه:گفتم کند؟محکم امضا دکتر تا بیاورد برایت فردا بدهی را نداري،برگه را کسی...آشنایی....دوستی هیچ

 همیشه رايب باید نرسانم ترمینال به را خودم دیگر ساعت یک تا اگر:گفتم....فردا تا بکن فکري یک رو امشبه یک حاال

 براي را ات هبرگ تا نیستم فردا که من متاسفم:گفت و کرد نگاهم مبهوت زن.دانشگاه به برسد چه بزنم را ام زندگی قید

  ....است رمضانی آقاي فرد هاي روز دکتر منشی و است فرد روز فردا....بدهم دکتر به امضا

 و ودمخ عالم سرگردان،در و افتادم،گیج راه.....بودم شده مات بازي این آخر حرکت در نبود،من من توضیح به نیازي دیگر

 به محکم....گرومپ...ناگهان که داد خواهم دست از نیاوردم دست به انچه بهاي به را چیزهایی چه که فکر این در غرق

 دقیقه دچن از بعد و نشستم زمین روي همانطور مدتی....شدم زمین پخش هنگام به نا برخورد این از و کردم برخورد کسی

 بود،جمع دهش پخش زمین روي که را وسایلم و کیفم و ها کاغذ و شدم بلند زمین روي از بودم آشفته شدت به که حالی در

  .کردم
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 نگرفت آتش حال در هایم گونه شرم از و کرد نمی گردش وسایلم حاشیه در جز بود شده دوخته زمین به که چشمانم

 شده رهخی من به زمین بر نشسته همچنان لب بر پوزخندي خونسرد،با و متعجب بود شده زمین پخش که پسري.بود

 این.....کردم می عذرخواهی  ام انداخته راه به که اي معرکه خاطر به الاقل بودم شما جاي اگر من:گفت عاقبت و....بود

 خاطر به بودم،نه دوخته زمین به را نگاهم مسکوت همچنان اما من.فرهنگی محیط یک در هم آن.است ادب شرط حداقل

 به هانمد کردن باز محض به که بود شده فشرده بغض از چنان گلویم آنکه خاطر به بلکه نداشتم عذرخواهی شعور آنکه

  ....شد می جاري اشکم سیل کلمات جاي

 یکی رماست،ت همینطور همیشه:گفت کرد می نگاهم خیره خیره که حالی در تکاند،بعد را خودش و شد بلند جایش از مرد

 شود یم فرهنگ و کمی،ادب فقط)داد نشان انگشت با و(کم توقع شود،آنوقت می یکی بازار و آیند،دانشگاه می که ها

 گاهمانن و آورد باال را سرش کردم،ناگهان نگاهش...بردارد زمین از را کیفش تا شد خم دسترس،و از دور و نابجا توقع یک

 ییدریا اما نمود می جذبه پر اول نظر در چه اگر که بود تراشی خوش و مردانه صورت چشمانم پیش....کرد تالقی هم در

  .....بود دوستی و مودت از

 یلیس کلمات جاي به.دانستم می که شد همان که افسوس،افسوس ولی بخوام عذري بزنم،تا حرفی تا کردم باز را دهانم

 دوارامی من و بگوید چیزي تا کرد باز را دهانش کرد می نگاهم متعجب که حالی در مرد....شد روان هایم گونه بر اشک از

 بیهش شود می خارج گلویم از که تلخیِ  هق هق دانستم می که چند هر باشم شده بخشیده تا دوختم چشم دهانش به

  ...نیست عذرخواهی کلمات

 کرد یم برنداز مرا سراپاي حقیرانه که حالی در و نیست دبستان که اینجا خانم:گفت و شکست را سکوت مرد عاقبت

 و...کشم می یدك را دانشجو عنوان که حاال خصوصا کردم می نظر تجدید رفتارم در حتما بودم شما جاي اگر من:گفت

  ...برود کردتا کج را راهش

 من امثال دردهاي از و من از و!!!آسوده؟ خیال و برازنده هاي لباس آن با کرد می فکر چه....کلی و اجمالی کردم نگاهش

 یک سوزش هرگز ببیند،وقتی گریه یک تلخِ  هق هق پشت از را درد یک عمق توانست می دانست؟؟؟چطور می چه

 نسبت....کینه و نفرتم یکپارچه...نیستم نرگس.... نیستم من دیگر که کردم احساس بود؟ناگهان نکرده احساس را نیشتر

 تمام پس....بگذرند تفاوت بی من امثال و من بدبختی کنار از و باشند خوشبخت توانستند می که کسانی همه و او به

 شتپ از را لباسش آستین و رساندم رفت می باال ها پله از که او به را خودم دوان دوان و کردم جمع پاهایم در را ام انرژي

 خاطر به جهو هیچ به شنید که را هایی حرف که بودم شده تحقیر و عصبانی کرد،آنقدر نگاهم و برگشت کشیدم،هراسان

  .مانده خاطرم در شد،خوب مهربان و  آبی ناگهان به که را سردي و خاکستري نگاه ندارم،اما

 اطمینان با کرد،و دراز من جلوي را دستش مکث کمی بعداز و نشست پله روي جا همان شد تمام که را هایم حرف

  .گرفت را برگه و کنی می فکر که نیست الینحل هم انقدرها مشکلت....را ات برگه من به بده:گفت

  ...بدهم دانشگاهی امور تحویل را برگه باید روزبهانی،بعدهم دکتر امضا...مانده امضا یک فقط:گفتم ناباوري با
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 ندارند منطق ها لیخی اینجا دانم نمی:آید؟گفت نمی پیش مشکلی یعنی:داد،گفتم تکان تایید عالمت به را سرش لبخند با

 رايب رود نمی که یادتان:پرسیدم شرمنده.بودم شده دیگري آدم نه؟ناگهان مگر دارد را کردن ریسک ارزش حال هر به اما

  .شد محو چشمانم مسیر از و رفت باال ها پله از داد می تکان را سرش که حالی در.است حیاتی قضیه من

  

  روز همان ظهر بعداز 66/ 6/ 25

 کردم لندب را سرم هرگز،پس یا امشب یا داشتم مضاعف جسارتی به نیاز امروز.بود فایده بی ترس اما لرزیدم می ترس از

 قبال نم پدر:گفتم جسارت با نکند منصرف تصمیم از مرا والدینم عصبانی شدت به و هم در چهره دیدن کردم سعی و

 مسئول اشم.کنم تباه دیگري چیز هر یا قفر یا آینده از شما هراس خاطر به فقط را ام آینده نیستم حاضر....ام گفته هم

 زچی ،هیچ...ام گرفته را تصمیم و ام کرده بررسی را جوانب همه من.خودم آینده مسئول هم من.هستید خودتان آینده

 سختی.کردم نام ثبت باالخره امام گذاشتم سر پشت را تراژدي یک امروز همین سختی، هیچ شما،نه نیست،نه جلودارمن

  .کن شرم....دختر کن شرم:گفت پدر...برنگشتم خالی دست اما کشیدم

 به ید؟یانبود شما اما کند کاهی را مشکالتم از کوهی توانست می امروز شما همراهی آنکه چه؟براي کنم؟براي شرم:گفتم

 یک ثلم شما کنم می فکر من شوم؟پدر غربت راهی غریب و کس بی آدم یک مثل شد باعث شما یکدنگی آنکه خاطر

 پیروزي براي تالشی کوچکترین آنکه بدون اید کرده ترك را مبارزه صحنه و اید ترسیده حریف دیدن از فقط بزدل آدم

 ترس خاطر هب نیستم حاضر هم کنید،من مبارزه من خاطر به نیستید حاضر شما اگر مختارید،اما شما ،باشد....باشید کرده

  .خوابیدم فقط بخورم شام که بودم آن از تر خسته...است من آخر حرف این و...کنم ترك را مبارزه صحنه شما

  

28/6/66  

 ادد خواهد رضایت که مطمئنم دیگر حاال.است شده تر مالیم کم کم پدر کنم می احساس قهر و سخرانی همه آن بعداز

  .نیست قلبی هرگز رضایت این دانم می که هرچند

  

29/6/66  

 و کند اجاره تهران در مادر و من براي را اتاقی ماه چند براي فعال مادر النگوهاي فروش با که شد موفق پدر امروز

  .کند دریافت را اش اجاره ماهیانه پیش پول جاي به که کر قبول صاحبخانه

  

2/7/66  
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 تمام شد تهران راهی من همراه و شد جدا پدر از زناشویی زندگی سال 30 بعداز مادر باالخره زاري و گریه بعدازکلی امروز

 دیده چیزي واقعا که نیستم مطمئن که هرچند بود شده خیره بیرون مناظر به پنجره از و بود گرفته سکوت روزه را راه

 اجبو مایحتاج و وسایل یکسري خرید براي مادر انداز پس اندك با عصرهم و خوردیم پنیر و نان کمی ناهار براي.باشد

 و ماهیتابه و قابلمه میزي،چند رو شعله سه گاز یک.رفتیم فروخت می دوم دست وسایل که حسین امام نام به خیابانی به

  .دش آب دلم توي برف مثل ها شادي مادر چهره دیدن با امروز تمام....برگشتیم و خردیدیم دیگر پرت و خرت یکسري

  

3/7/66  

 شاگردي هم اسم لیست روي از استاد.شد شروع پایه فیزیولوژي درس با ها کالس صبح. بود من دانشگاه روز اولین امروز

 االخرهب یانه؟استاد شده دانشجویی لیست وارد اسمم باالخره ببینم تا بودم منتظر صبرانه بی من و خواند می مرا هاي

 اي هک کردم آرزو بار اولین براي من پسر،و و دختر از کردند،همه نگاهم متعجب بله،همه:زدم فریاد.یادگاري نرگس:گفت

 بچه که دیدم بعد داشتم کالس یکسره ظهر تا صبح.بودم معذب خیلی اینطوري نبود،آخر کالس در پسر همه این کاش

  .تادمایس انتظار به طوالنی صف یک پشت و رفتم هم روند،من می سرویس سلف نام به جایی به ناهار خوردن براي ها

 ژتون دانی نمی گفت و کرد نگاهم عصبانی چیست؟زن دیگر ژتون؟ژتون:ژتونتان،گفتم لطفا:گفت زن شد که نوبتم

 به مه دیگران.رفت و کرد دریافت برگه،غذا یک دادن با زد کنار مرا پشتی نفر حال همین در.غذا دریافت چیست؟برگه

  :گفتم زن به.منوال همین

 همان ایدب نیست خبري ژتون از دیگر هفته آخر تا اي نگرفته حال به تا اگر:گفت زن.بگیرم ژتون باید کجا از ولی،من

 خدمه زن.تنگف چیزي من به کسی ولی:گفتم.گرفتی می هم را غذایت ژتون دانشجویی امور از کردي نام ثبت که وقتی

 رنیست،اگ مربوط من به دیگر ها حرف این جان دختر:گفت ریخت می غذا ها ظرف در تند و تند ریزان عرق که حالی در

  .نریزد رویت تاغذا بایست نداري،کنار هم بدهم،اگر را غذایت تا داري،بده ژتون

 ساعتم به.شدم خیره دانشجویان آمد و رفت به و نشستم نیمکت یک روي حیاط در و آمدم،رفتم بیرون سلف از گرسنه 

 مقابل کوچه یک در بود کرده اجاره پدر که اتاقی.نداشتم کالس ظهر از بعد 2ساعت تا من و بود دقیقه 30/12کردم، نگاه

  .بکري فکر چه شدم خوشحال.بروم خانه به نهار براي هفته این توانستم نمی من و بود دانشگاه بزرگ درب

  

5/7/66  

 انتقالی کار مانده فقط.اند رسیده توافق به پدر با هم ظاهرا و آمده مشتري اراك در مان خانه براي:گفت مادر امروز

 مادر...است دشوار اولش فقط کارها شودهمه می روبراه چیز همه گفتم که مادر،دیدي دیدي:گفتم و زدم دستی....پدر

  .شد آب دلم در برف گوله یک مثل شادي کرد،دوباره نگاهم غمگین و سنگین
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6/7/66  

 لعنت.بگیرم او از را ام برگه تا ندیدمش دیگر چرا دانم نمی.مانده پسر آن دست که بودم ام برگه فکر در مدت تمام امروز

 هفته یک االن.بروم سراغش به خوم الاقل تا.نپرسیدم هم را ورودش سال یا فامیل و اسم حتی.بدم شانس این و من به

  .نیست او از خبري هیچ و گذشته

  

10/7/66  

 د،درشو می دانشکده وارد دیگري فرد همراه که دیدم را مرد آن کردم می نگاه را بیرون کالس پنجره از که حالی در امروز

 آقا،آقا،مرد:زدم فریاد مرد دیدن محض به و دویدم را راهرو تا کالس از راه تمام و پریدم جایم از جت مثل لحظه یک

 امري باز.سالم علیک:سالم،گفت:گفتم.کرد نگاهم کشید می باال را ابروهایش از یکی که حالی در متعجب و برگشت

 شتابزده.یدکن خالصه لطفا:گفت و پرید حرفم ،وسط.... و کنم تشکر خیلی خواستم می فقط نه:گفتم زده هست؟خجالت

 عجب.رفت يا اضافه صحبت هیچ بی و داد دستم به را برگه و کرد باز را کیفش بله،در:گفت.خواستم می را ام برگه:گفتم

  .دانشجویی کارت:بود شده نوشته آن باالي که بود کارتی بگه کردم،الي باز را شده تا برگه.بود عجیبی مرد

 کارتی مانه این و بود شده ذکر دانشگاه به ورود سال و تحصیلی تولد،رشته تولد،محل خانوادگی،سال نام و نام آن در که

 بی هچ شدم عصبانی مرد دست از ناگهان.بودم شده محروم غذا ژتون داشتن از  هم هفته نداشتنش،این خاطر به که بود

  .باشم داشته احتیاج کارت این به شاید من که نکرده فکر خیال،هیچ

  

2/7/66  

 حرفهاي هب و ایستادم صف در حوصله بی مدتها.بود صفی چه که داند می خدا فقط.بگیرم ژتون شدم موفق باالخره امروز

 می سخن شخصی از حرارت با بودند ایستاده من از تر جلو صف در که دختر دو.دادم فرا گوش ناخواسته اطرافیانم

 راستش نه،ولی که حسودي:گفت شود؟اولی می حسودیت چیه:گفت دوم دختر.یگانه این از یگانه،امان این:گفت گفتند،اولی

 شیفته بیشتر من ولی:گفت دارد،دومی هم با جا یک را خدا هاي نعمت همه ام،او خورده غبطه او به بخواهی،همیشه را

 خواهد یم دلم خیلی گفت دارد،اولی ممتازي شخصیت خیلی.است تر جالب برایم تنهایی به هستم،خودش او شخصیت

 دلت که توست نفع به داري خیاالتی اگر گویم می خودت براي حال هر به:گفت دومی.ببینم  شود می او عزیز که را زنی

 اگر تگف باشد،دومی کسی چه باز غمار تا گفت اولی.نوعش هیچ نیست،از قمار اهل طرف مطمئنم چون کنی درویش را

  .گفتن چیزي دیگر اولی.نباشد بازي این کننده شروع او اینکه است،مگر بازنده باشد که کسی هر پرسی می من از

  

16/7/66  
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 مهم اصال برایش مسائل بقیه که بود شده شاد قدري به پدر دیدار مادراز.شد وارد اثاثیه پراز وانت یک با ناگهان پدر امروز

 کرده موافقت او حقوق روز 20 بازنشستگی با انتقالی جاي به انها اما بود کرده انتقالی تقاضاي کارش محل از نبود،پدر

  .بود آمده تهران به وسایل از اندکی با و بود فروخته را خانه هم بودند،پدر

  

5/11/66  

 دنبال هب زود صبح از روز هر.شادنیست اصال پدر اما کردم شادي خیلی و گذراندم موفقیت با را اولم ترم پایان امتحانات

 یست،بایدن کافی نفر سه براي اتاق این که زند می غر هم دائما گردد برمی خالی دست و خسته شب و رود می بیرون کار

  .باشد داشته را رفاهی وسایل حداقل الاقل که باشیم بزرگتري جاي تهیه فکر به

  

12/11/66  

 مکان نقل جاآن به اثاثیه بقیه با و فروختیم را اضافه اثاثیه هم بود،بعد کرده اجاره دستشویی و حمام به مجهز اتاق دو پدر

 نظر به اول نگاه در که است پیر خانم حاج یک خانه این صاحب و است دانشکده نزدیک تقریبا هم خانه این محل.کردیم

  .آید می دلسوز و مهربان

  

15/11/66  

 ایدش کنم می فکر خودم با همیشه ام مانده تنها همچنان من ترم یک گذشت بعداز.بود شده شروع دوم ترم هاي کالس

  .باشد شهرستانی بیچاره دختر یک رفیق خواهد نمی دلش کسی

  

16/11/66  

 بودم مانده جا کالس از ساعت نیم که حالی در من و بود دقیقه 30/2ساعت.عجیب بسیار.بود عجیبی روز من براي امروز

 به رگزه تاخیرم خاطر به مرا بود ممکن که بود پایه شیمی خلق کج استاد به حواسم تمام و بودم دویدن حال در عجله با

 انهد افتادن من،صداي افتادن صداي با و...شدم زمین نقش دوباره من ناگهان،گرومپ،و راهرو پیچ در ندهد،که راه کالس

 صورتم....مرد همان دوباره...دیدم چه که من بر واي و کردم باال را سرم...سکوت و آرامش....باالخره و کتابها و مدادها دانه

 باشد اشتهد برلب لبخندي آنکه بی و پرید حرفم میان...را شما که،دوباره ام گفتم،شرمنده زحمت به گرفت، اتش شرم از

  .گذشت نم کنار از کالمی هیچ بی بعد و!»دارید عادت کار این به شما اینکه مثل نیست مهم(گفت خیال بی و آرام فقط
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20/12/66  

 مه کند،گاهی نمی نگاهم اصال گاهی....گذرم اومی کنار از من یا و گذرد می رد کنارم از که بینم می را مرد ان گاه گه

  .ندارم شک این در دارد عجیبی شخصیت....تفاوت بی یا است مبهم و عجیب یا نگاهش کند می نگاه که

  

3/8/67  

 مرهن بدهد امتحان بخواهد من من با که دانشجویی با که کرد نمی تهدید انقدر عملی آناتومی استاد دیروز اگر شاید

 اما ردمک مستقیمی دکتر عمومی آناتومی کتاب خواندن به شروع زود صبح از.افتاد نمی اتفاق این هرگز داد،امروز نخواهد

 امتحان ینکها براي گرفتم کردم،تصمیم می قاطی بیشتر را مطالب خواندم می بیشتر چه هر رسیدم که آخر هاي قسمت به

  .بروم تشریح سالن به نکنم خراب را فردا

 ها بچه از زیادي تعداد است ممکن که کردم فکر خودم با بعد بروم،اما بعدازظهر 30/6تا 5 ساعت که گرفتم تصمیم اول

  .کنند استفاده تشریح سالن از ساعت همین در بخواهند و باشند داشته مشکل

 ودمخ با پس یادگرفت درس ذهن حضور با و آرامش در شود نمی دانشجو جین دو یکی که،با بود این بود مسلم آنچه

 و  تشریح سالن بروم هستند کالس سر ها بچه همه که 2 ساعت آن جاي به و نروم بیوشیمی کالس سر که فکرکردم

  .کردم نمی کاش اي کردم،که هم را کار همین

 در.دمش تشریح سالن وارد بودم زده بغل زیر را مستقیمی دکتر قطور کتاب که حالی در نماز و نهار بعداز ،درست2ساعت

 روم می:جان؟گفتم بابا روي می کجا کردم،گفت سالم:رادیدم دربان مرد پیر راه سر نشدم زحمتی هیچ دچار پس بود باز

 کنی می یشوخ پدر نه:که؟گفتم ترسی نمی نیست سالن در هیچکس:گفت پیرمرد.دارم امتحان فردا کنم تمرین کمی

  .باشد:بخورم،گفتم چاي و نهار روم گردم،می زودبرمی من حال هر به:گفت پیرمرد!ها

 بودم جبورم همیشه چون بود رویا برایم کنم کار جسد یک روي بتوانم تنها خودم اینکه از کردند می آب قند انگار دلم ته

  .شوم خیره استاد تشریح به دانشجویان انبوه میان از و زحمت به

 اباندهخو برانکاردها روي جسد دو یا یک اتاق هر در داشتندو قرار هم کنار اطاقها.افتادم راه به خرم و شاد من و رفت پیرمرد

 پس.ودب شده تشریح عمومی اتفاقا انداختم نگاهی اولی اتاق بود،به شده تشریح خاصی قسمت از کدام هر که بود شده

  :کردم خواندن به شروع و زدم صورتم روي را ماسک و کشیدم بیرون جلد از را هایم کردم،دستکش شروع

 از دهش زدم،تشکیل مرده شده مومیایی و نامعلوم صورت به ضربه چند حال همین در و(زده فلک مرده این دستگاه بخش

 ندچ صداي بعد اما شنیدم اشتباه که فکردم خودم با اول شد بلند خشی و خش صداي ناگهان که...) و دهان،مري،معده

 الیح در و ماند خیره تخت روي کالبد صورت به هراسناك نگاهم.ناله صداي مثل مهیب صداي یک ناگهان و تق و تق

  .....زند می پلک مرده  که کردم احساس آمد نمی باال وحشت از نفسم که
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 که رديم و بود آب از خیس ام مقنعه و صورت کردم باز که را نفهمیدم،چشمانم هیچ دیگر و کشیدم مهیبی جیغ ناگهان

 نمک می فکر آمدید که شد خوب هستید،چه اینجا شما واي گفتم زحمت به...سرم باالي هراسان شناختمش می خوب

  .رفتم حال از باز و است  ارواح پراز اینجا کنید باور.اند کرده قیام و امده تنگ به ما هاي عذاب از ها مرده روح

 شما رايب اصال جا این برویم،هواي بیرون باید خانم شوید بلند:گفت و د لبخند مرد...گشودم را چشمام ازآب خیس دوباره

  .نیست خوب

 که حالی رده،درک فلجم ها مرده نفرین کنم فکر توانم گفتم،نمی بغض نتوانستم،با کردم چه هر شوم،اما بلند کردم سعی

 بغض که الیح نتوانستم،در هم باز کردم سعی کنید،دوباره سعی دیگر کمی:گفت بود پوشانده ملیحی لبخند را صورتش

 هق:فریاد با اههمر.بیاورم کمک بروم تا باشید جا همین شما پس:گفت دوباره.کنید توانم،باور نمی خدا به:گفتم بودم کرده

  .نگذارید تنها کنم،مرا می سکته حتما دفعه این بروید کنید،اگر رحم خدا به را تو نه:گفتم کنان هق

 جاک حیدر مشت این پس:گفت و زد خودش دور چرخی دان نمی: کنم،گفتم کار چه من پس گفت تمام استیصال با

 می پیدایش او نه است ما شانس اگر حاال:گفت.بخورد چاي و نهار رود می:گفت.دانم نمی گفتم هق هق با رفته؟همچنان

 یامق ارواح نه و دارد جن نه خواهرم،اینجا ببینم: گفت و برگرداند طرفم به را سرش دیگري،بعد تنابنده هیچ نه شود

 است آلوده و خفه هوا دیدم تمرین،بعدهم براي بودم آمده شما مثل هم من.بود من پاي صداي شنیدید صدایی کردند،اگر

  چی؟ مـُردهِه چشمک.بود شما مال تق و تق: گفتم. کلنجار کلی بعداز البته انداختم کار به را ،تهویه

 ناامید من از که فهمیدم نگاهش از.زدید چشمک که بودید شما هم مردهه جاي به البد:دادم کرد،ادامه نگاهم تعجب با

 تنیس اي چاره:گفت کرد می باز را کتابش که حالی در و نشست اتاق در بیرون صندلی یک روي و رفت شده،چون

  شدید؟ بهتر:پرسید بامهربانی دقیقه چند از بعد.بمانیم خدا بنده یک منتظر مجبوریم

 فرو کتابش يتو را سرش دوباره و نگفت چیزي اما کرد نگاهم باتردید.اند بسته سرب پاهایم به انگار نه:گفتم لجبازي با

 را سکوت دانشجو چند جنجال و در شدن باز صداي که بودم خودم عالم در و شدم او تماشاي مشغول هم باز اما من.برد

 نهاییت بازهم کالس اول شاگرد ببین رو اینجا: گفتند همگی او دیدن با و شدند وارد هم با دانشجو گروه یک.زد برهم

 دریغ اباب نه:گفت دانشجویان گروه بودبه شده دستپاچه که درحالی او.شدند جمع او صندلی دور و کنه صفا بامردها اومده

  .ام پرستاري مشغول هم حال به تا موقع ان از کرد غش خانم این پایم صداي امدم،از کلمه،تا یک از

  .شدم بلند جایم از دستپاچه برگشت من سمت به جمع کنم،نگاه جور جمع را خودم بتوانم اینکه از قبل

  .بهتراست هم من از حالش بود؟اینکه کرده غش این:گفت ها ازدختر یکی

 توانست مین حتی پیش لحظه چند تا بود ترسیده خیلی خدا بنده نه:گفت بود شده گرد ازتعجب چشمانش حالیکه در مرد

  .شود بلند جایش از

 مرد... گرفتش برق ناگهان ما دیدن محض به چون داده جواب بهتر ما) order( نسخه است معلوم پس:گفت دختر

 اگر انمخ:گفتم کردم می نگاه دختر به خیره خیره که حالی در و کردم خفگی احساس ناگهان.کرد نگاهش آمیز سرزنش



 مھرنوش صفایی عشقھ

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٣ 

 

 وقت آن.نیدک ثابت را ادعایتان و بیایید تشریح سالن به تنها روز یک من مثل توانید می دارید شجاعت ادعاي خیلی شما

 به و(رایطش این با نه:گفت کرد می تمسخرنگاهم با که حالی در دختر.است زیاد پرانی مزه براي فرصت نکردید غش اگر

  :شاعر قول به کرد،چون خواهم غش شما مثل مطمئنا هم من)کرد مرداشاره

  

  را بیماري لذت ندهم عالم دو به                       بالینم سر بر بیائی طبیبانه گر

  

 یچه نبود،بی بحثی جاي دیگر بودم،پس دیده ژتون صف قبالدر را او.نمود آشنامی برایم اش چهره کردم نگاهش خوب

  .نکردم باور شنیدم،اما که بود هایی حرف خورد،درنگاهش گره مرد نگاه به نگاهم شدن خارج موقع.شدم خارج حرفی

  

  

  

  اي سرمه دفتر

20/1/68  

 هک ما برخورد اولین پیوست؟از هم به ها لحظه و روزها کجا؟کجاي از تو و من زندگی که دانم نمی دانم،براستی نمی

 هاي زبان زخم و ها نگاه هجوم بخشت،در آرام نگاه و ما برخورد دومین دهی؟از نجات مرا تحصیلی زندگی تو شد باعث

  ت؟معرف و شعور و تحصیل ممتاز شاگرد همان اي؟ دانشکده یگانه ایمان همان تو که فهمیدم که روزي از گروه؟یا یک

 دانشکده در روز آن دارم خاطر به خوب هم شناختم،هنوز را تو که غروب همان!روز آن بود شیرینی و تلخ روز چه و

 وضوعبرگزاري،م روز اطالعیه و کردند می برگزار دانشجویان علمی سطح بردن باال براي علمی هاي کنفرانس یکسري

 لیخی من و بود روزها آن از یکی هم روز آن.کنند شرکت آن در مند عالقه دانشجویان تا زدند می برد به را آن سخنران و

 تر قعمی و بهتر درك در آموزي کمک وسایل از استفاده نوین کارهاي راه کنفرانس؛ موضوع.دیدم را اطالعیه آن اتفاقی

  .یگانه ایمان دکتر:سخنران و محقق.... برگزاري دانشجویان

 کسی هچ یگانه ایمان این بفهمم خواستم می.بگیرم سمینار آن در شرکت به تصمیم که شد باعث کنجکاوي فقط 

  !است احترام مورد و برجسته انقدر که است؟شخصی

 کنفرانس النس نفهمیدم،از چیزي دیگر که آشنا آنقدر.بود آشنا بسیار آمد تیریبون پشت که اي چهره و شد شروع سمینار

 باور قابل رغی و غریب تو به نسبت احساسم لحظه ان نشستم،در درخت یک زیر صندلی ترین نزدیک روي و آمدم بیرون
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 تو و ودمب شده چقدرحقیر من ناگهان.پیدا بودم،هم کرده گم هم را تو.دلبسته هم بودم بیزار تو از احساسم تمامی با.بود

  .قریب و بودي غریب هم.بسیط چقدر

 و ناآشنا بودي دیگري کس کاش....همه زبان ورد و معروف یگانه همان نبودي یگانه تو کاش اي که کردم آرزو و

 گم یشههم براي را تو شدم مطمئن که برخاستم ووقتی نشستم جا همان هوا تاریکی تا....شب آن بود برزخی چه....غریب

  .همیشه براي ام کرده

 که کردم باور غروب روز،آن آن دانم،اما نمی بودم دلبسته تو به سرنوشت کجاي از من و بودي شده پیدا من در کجا تو

 لـَـقلـَـقه که یگانه اسم که هاست مدت دیگر حاال...کردم باورش که بود حقیقتی این و...ام داده دست از همیشه براي را تو

 در من به وت محبت که کنم باور که خواهد نمی دلم اینکه براي شاید زجراورست.نیست انگیز سوال برایم کسی هر زبان

  .بوده تو مثبت ي جنبه از جزئی گذشته برخوردهاي همه

  

12/2/68  

  .کابوس ثلم من و رویایی مثل تو کنم می فکر خودم با.شدي لیموئی کوپه بنز یک سوار دوستت با که دیدم را تو امروز

  

20/2/68  

 کسع هیچ بی دیدي مرا.بودي ایستاده ها روزنامه بولتن کنار که دیدم را تو شدم می خارج کتابخانه در از وقتی امروز

  .تو مانچش بود صادقی آئینه چه و نگریستم تو چشمان تفاوتی بی در را خودم دیگر یکبار من و واکنشی یا العمل

  

25/2/68  

 کس همه و چیز همه از دانم نمی هم خودم آمده،اما سرم به چه که پرسد می مدام مادرم نیستنم حال سر زیاد روزها این

  .همین فقط ام،شاید شده خسته

  

12/3/68  

 آب پراز جوئی در من زدنیم قدم حال هم،در دست در خوشحال،دست تو و من دیدم دیدم،خواب عجیبی خواب دیشب

  .گذري می خود و گذاري می مرا اما تو افتم می
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26/3/68  

 هک شنیدم خودم است بابک شفیقت رفیق آن اسم که دانم می دیگر حاال دیدم دوستت همان همراه را تو دوباره امروز

  .زدي صدایش بار چند

  

22/4 /68  

  .کنم فکر درسی غیر مسایل به کمتر کنم می سعی من و شده شروع ترم پایان امتحانات

  

20/5/68  

 رگب چون که زمان آن میافتی در مرا کاش.بودن تو بی روزهاي تمامی در من گناه بی وجود بر اشت شالقی زمان گذر

 تو نچشما تفاوتی بی ي آینه در را خود روزها و روز هر شوم می لگدمال هایت گام تفاوتی بی در پاییزي و زرد خشکی

  چرا؟ پرسم می خود از و کنم می نگاه

 اجتماعی طبقه به نداشتن تعلق دلیل ام؟به افتاده پا پیش و عادي تو دیدگان پیش در چنین سبب کدام به علت کدام به

  .پیداکنم نابی رفیق پرست پول شهر این در نگذاشت هرگز که فقري دلیل به تو؟یا

  

27/5/68  

 دلیل عجب مردم؟ هاي حرف دلیل ام؟به شده مند عالقه تو به چرا پرسم می خودم از گفتگویم حال در مدام خودم با

 میان یاتفاق چه نداشتی؟مگر و اي داشته می دوست مرا باید تو که کنم می فکر چرا پرسم می خودم از هم گاهی!بکري

 ایدب چرا.اند بوده بهره بی ان از دیگران که ام داشته خصوصیتی چه یا حسنی چه و برتري چه من یا داده روي تو منو

  .نویسمن تو از اینقدر خاطراتم دفتر در توانستم می کاش.باشم متفاوتی انسان دیدگانت در که باشم داشته توقع

  

15/6/68  

 کنارم از وت که کوتاهی لحظات خرسندم،به بیگاهت و گاه دیدارهاي ببینم،به را تو توانم می دوباره زودي به که خوشحالم

  .باشد ابهام و تفاوتی بی پراز نگاهت اگر حتی گذري می

  

15/7/68  
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 ات بگذرانم را پایه علوم دوره که است این آروزیم ام،تمام ندیده را تو هنوز من اما.گذرد می ها درس شروع از هفته یک

  .باشد تر طوالنی تو دیدار براي ها فرصت ام بیمارستانی هاي کاروزي در شاید

  

25/7/68  

 یست،اگرن عجیب من براي اما.بیابم خودم براي دوستی هیچ ام نتوانسته مدت این در که است عجیب گوید می مدام مادرم

 و اندیگر با گرفتن گرم براي زبانی و سر هیچ و است شهرستانی دختر یک ظاهر هنوز ظاهرم که نخواهدمرا مرا کسی

  .ندارم نظرشان جلب

  

20/8/68  

  .تو مهربان نا نگاه سنگینی به نه اما شده سنگین بسیار درسها

  

10/9/68  

 به دانم؟شاید چرا،نمی. شود می کوتاهتر هایم یادداشت روز هر حرف،اما پراز زبانم و است درد پراز من دل است جالب

  .شوند می پوچ شوند نوشته اگر حرفها بعضی اینکه خاطر

  

28/9/68  

 گشتم می)سوبوتا( کتاب جلدهاي از یکی دنبال به مصور هاي کتاب قفسه در کتابخانه در من.افتاد عجیبی اتفاق امروز

 زدیکن این من خداي....تو چشمان به.برخوردم عسلی چشم دو به قفسه طرف آن ناگهان که کردم می جا به جا را کتابها

 فرو تربیش زدم می پا و دست بیشتر چه هر که سود چه اما شوم می غرق تو چشم،در در چشم....بود ما میان فاصله ترین

ـِهري هیچ شیرین نگاه آن در.رفتم می  و بودي رفته تو اما غلتید چشمم گوشه اشکی اشتیاقی،قطره هیچ یا و نبود م

  .را شدنم غرق دوباره ببینی تا نبودي

  

23/10/68  

 کاش اي بودم تو روزهاي بودي،در من هاي لحظه در که انقدر دیدم،کاش می را کردم،تو می فکر تو به که انقدر کاش

  .پر تو از و شد می خالی من از ها لحظه



 مھرنوش صفایی عشقھ

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٧ 

 

  

12/11/68  

 ورگویم،چط می را بودن امیدوار تو به است احمقانه و کودکانه فکر این.دانم می خودم را این.است محال رسیدم تو به

 ینمشب می دارید کالس که روزهایی ماند می من امثال براي جایی هستند)انوشه(ات همکالسی آن مثل دخترانی وقتی

 بی که دارد يناز و کرشمه چنان ورد می راه کند،وقتی می پارك تو اتومبیل کنار را قیمتش گران اتومبیل دقتی چه با که

  .است باقی مدتها تا گرانقیمت عطري بوي گذرش مسیر دارد،در می وا تحسین به را انسان اختیار

  

 وششیک هیچ از آوردنت دست به براي و...بسیار.....دارد دوستت.کند می مجبور احترام و تکریم به را ادمی زیبایش چهره 

 به تگف می سخن تو از وقتی کالمش نفوذ در را احترام و عشق بارقه دانم،هنوز می خوب.دانم می را کند،این نمی دریغ

 فراموش زهرگ دانشکده روزهاي نخستین در طوالنی صف یک محتوائی بی در تو نام با بار نخستین را او خاطره.دارم خاطر

 او الامث برابر کودکانه،در غش یک استهزاي در را توهینش و تحقیر باد مانده،حتی خاطرم به خوب چیز همه.کرد نخواهم

  .کودکانه پردازي خیال ارزوهایم و ناچیزم و کوچک من

  

1/1/69  

 تو کشف صدد در که روزي از شدم بزرگ چه و فرسود تو عشق هاي رنج ذره ذره در روحم که روزي از شدم بزرگ چه

 کمال به وت شخصیت کامل طرح دیدن با من تمام نیمه تصویر و دیدم تو چشمان آینه در را هایم نقص تمام انگار.برآمدم

  .رسید

  .شدم گم درتو که روزي از شدم پیدا چه و شد عجین تو با خونم که روز آن از شدم بزرگ چه

  

20/1/69  

 و تمام اندتو نمی شد خدا بنده عاشق که کسی گوید می کسی چه نیست بخش آرام شب نماز اندازه به دنیا در چیز هیچ

 به من عالقه و است مجاز باشد خداوند عالقه طول در که اي عالقه ما دین در هرگز باشد؟نه خود خداي عاشق کمال

  .آن عرض در نه است خدا به من عالقه طول در تو

  

30/1/69  

  .نیست نزدیک خدا به عاشق یک اندازه به کس هیچ من نظر به
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23/2/69  

 کردي نمی نگاهش تو اما گفت می سخن  مطالبی از حرارت با او و رفتی می راه انوشه شانه به شانه که دیدم را تو امروز

  است؟ تفاوتی بی تو چشمان رنگ همه براي آیا بدانم تا کنی نگاهش خواست می دلم.افسوس

 حرفش که اي کرده گوشزد او به هیچ آیا راستی.شدي جدا او از سر دادن تکان با تو و داد تو به اي پوشه اتومبیلت نزدیک

  ندارند؟ هامنطق خیلی چون کند کوتاه را

  

30/3/69  

 خرسندم تو کودکانه رویاهاي با تو نبود در.نبینمت دیگر کنم می آرزو که مدتهاست.توست دیدن از تر آرامبخش تو ندیدن

  .گرفتار زندگی هاي حقیقت کابوس در تو بودن با و

  

12/4/69  

 که هایی کفش و دهد می عمرش قدمت از خبر رویش و رنگ که دارم سر به چادري.کنم می مرور آینه در را خودم

  .کشم می خجالت خودم از ناگهان و نمانده باقی برایش رمقی دیگر اما خورد می واکس دائما اگرچه

  

15/4/69  

 دبرايتوان می که را اي هزینه حداکثر مادرم و دارم نو البسه سري یک به احتیاج جدید ترم براي که گویم می مادرم به

 باز بخرم نو چادر یک توانم می فقط آن با که میابم در خرید در عمال من و دهد می من به کند تقبل اضافی خرج این

  .ممنونم هم هیچ،کلی ندارم که زیادي راضیم،توقع هم

 به مادر و فروشد می اسکاج و کبریت واحد شرکت هاي اتوبوس توي یا خیابان من،کنار اینده خاطر به پدر که مدتهاست

  .ستا کافی سپاسگزاري عمر یک براي ها همین.داده غربت در زندگی به تن و شده جدا آشنایانش و عزیزان از من خاطر

  

20/5/69  

  .بود مدتها بعداز من خوشی مایه تنها امتحانات در اول رتبه کسب.شد اعالم پایه علوم نتیاج
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10/6/69  

 تو نام هب خودم اسم یافتن جاي به اما است چسبیده اعالنات تابلو به من روبروي که ام زده زل کاغذهایی به و ام ایستاده

  ...ام مانده خیره است گروه یک در که انوشه نام و

  ...کجا؟ او و کجا تو هستم،و کجا من.کشد می تیر قلبم مسیر در و سوزد می دلم ته از چیزي

 ایمان... مهرپرور اونشه A   گروه..کودکان بخش...خمینی امام بیمارستان.رود می رژه چشم جلوي مدام چیزهایی

  ...شمس بابک..یگانه

  

11/7/69  

 روزها متما در!اي منصفانه مبارزه چه اندیشم می.زنم می تلخی پوزخند آینه در خودم به و زنم می صورتم به آب مشتی

 از ام رسیده بیزاري به خود از...داشته کمال و تمام را تو ام،او داشته خود خاطره و یاد در تنها را تو من که هایی لحظه و

  .ندارم اي بهره عجز و ترس جز من و است جسورتر که است کسی بازي این برنده.هایم ناتوانی از و خود

  

17/7/69  

 هم را انوشه.دیگر جاي هر خوري،ناهارخوري،یا چاي بیمارستان،در مختلف هاي بخش راهروي بینم،در می گاه گه را تو

  .کند می شاد مرا او غم ببخشد،اما مرا خدا...غمگین هم گاهی است شاد گاهی...بینم می

  

29/7/69  

 ام کرده می فکر که هرکسی به باشد نداشته تداخل بیمارستانم هاي کشیک با که کاري.هستم کار دنبال به شدت به

 هم مدرس به بتوانم زمان هم که باشد طوري اگر نیست مهم برایم زیاد کارش نوع.ام سپرده بربیاید دستش از کاري

  .است برسم،عالی

  

3/8/69  

 براي که گفت من پزشکی،به دانشجویان مشاور امیدیان استاد.بود من زندگی روزهاي بهترین از یکی امروز.شکرت خدایا

 می ابحس این با شوم کار به مشغول    داخلی بخش منشی عنوان به من است کرده،قرار پیدا بیمارستان در کاري من

  .خوانمب درس هم فراغتم اوقات در و کنم هماهنگ بیمارستان همان در هایم شیفت برنامه با ماهیانه را کارم ساعات توانم
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13/9/69  

 درتان تقریبا دیگر دارم دوست را کارم و ام راضی.گذرد می خمینی امام بیمارستان در من کاري روز اولین از ماه یک امروز

  .ستمنی دیگر هم من بوده،که خوش من گاه بی و گاه بودن به غربت،دلش در گوید می و است شاکی مادرم.هستم خانه

  

15/9/69  

  بخش در ماه دو مدت به فردا از است قرار را دانشجویانی نام لیست امروز.بگیرد دیگري رنگ روزهایم فردا از کنم می فکر

A  این ،شایدکردم تکرار دلم در و درذهنم بارها و بارها ا تو شیرین نام.دیدم میزم شیشه زیر بگذرانند را شان انترنی دوره 

  .باشد دیگر فرصتی

  

26/10/69  

 در.وشیدهپ حیا لباس که است عمري تو هاي چشم.شوم می لگدمال باوقارت و نجیب هاي گام زیر که نیستم من تنها این

 انوشهکنار را تو تمام ماه یک.نیست دلدادگی از سویی دیگري مونث هیچ براي که من براي فقط تو،نه دیدگان عمق

 وقار و نجابت جز چیزي هم،تو من زنانه حسادت بین ذره در حتی.بود کرده ام دیوانه که کذایی گروه همان دیدم،در

 در ريمرا،تظاه که کنی می نگاه همانطور را او.من کنار از گذري،که می همانگونه او کنار از!محبوبی منصفانه چه.نبودي

  .متینی ذاتا جوانی،تو حس و شور همه آن نیست،میان کار

  

28/10/69  

 هاي پوش کف روي گامهایت،بر بودنت،صداي صداي و آئی هستی،می و آئی می.شوم می گر نظاره روز هر را تو

  .حرکاتت نرمی به تو نگاه آرامش ام،به کرده عادت بودنت به.شده ام زندگی ملودي بیمارستان،زیباترین

 از و ئیآ می نزدیکم گاهی.کنم می نیست را ام هستی هایت لحظه با و کنم می زندگی کنارت.شنوم می را هایت حرف

 انگار.کنم یم نگاه را تو پیشخوان بر داده تکیه یا ام صندلی بر نشسته من گذاري،و می داري،یا برمی اي پرونده قفسه

 ستا سنگی من،دانه چون هم ترسم،او نمی هم انوشه از دیگر.را آرام جزیره این برده تاراج تو،به وجود طوفان که انگر نه

  .مهیب گرداب این در غلتیده

  

25/11/69  
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 کف از آسان چه و آمدي آسان چه.دادنت دست از حسرت،حسرت با.کردم نگاهت متوالی روزهاي از بار آخرین براي امروز

 و میکال هیچ بی همیشه مثل هم امروز. شوم تر نزدیک تو به قدم یک حتی من،نتوانستم و بودي کنارم ماه دو.دادمت

  ...نیست فردائی دیگر که انگار نه انگار!رفتی محض سکوت در تو و گذشت فرصتی هیچ بی

  

26/11/69  

 تاصلمس من و بود شب هر از دیرتر کمی کرد می نفوذ استخوانم مغز تا که بود سرد قدري به هوا.بارید می تندي باران

 شدت از نمانگشتا نوك.نبود سرما حریف مادرم بافت دست ژاکت و بود شده باران از خیس بودم،چادرم ایستاده ایستگاه در

 گذشت یم کنارم از که هراتومبیلی طرف به مسافر از خالی ایستگاه در اتوبوس رسیدن از ناامید.بود شده سرماکـِـرخت

  ...مستقیم؟...گفتم می فریاد با و دویدم می

 پاویون در را شب و بیمارستان برگردم گرفتم کنم،تصمیم چه خدایا گفتم خودم با.نداشت ایستادن حوصله انگارکی اما

  .بمانم

 می یلاتومب هاي چراغ از اما بود تاریک جلوترایستاد،هوا کمی اتومبیل یک ناگهان بود،که نمانده برایم این جز اي چاره

 کردم خم را رمس.ایستاد پایم جلوي عقب دنده با ماشین که ایستادم است،مردد قیمتی گران اتومبیل که داد تشخیص شد

 ساده،با و نجیب همیشه مثل کردي خدایا،نگاهم رفتم، هوش انگاراز برگرداندي که را مستقیم؟سرت پرسیدم تردید با و

 من نیامده،بفرمایید پیش اشتباهی خانم نه گفتی اما توجه بی آمده،تو پیش اشتباهی اینکه مثل ببخشید گفتم شرمندگی

 بروم،ولی ات برگشتم و بیمارستان،متشکرم برگردم داشتم تصمیم.شوم نمی مزاحم ،اصال نه،نه:گفتم.رسانم می را شما

 شوید وارس:گفتی بود خشن و سرد ات چهرت.کردم نگاهت و برگشتم ترس با.کرد میخکوبم مردانه،برجا و تو،بم صداي

  .زدي لبخند ناگهان و لطفا

 اینجا نم حقیقت؟ یا بود رویا بیدار،این یا بودم خواب خدایا.شدم سوار حرفی هیچ نابهنگامت،بی لبخند در شده مسخ

 اتومبیل مگر و نرم صندلی بر لمیده...پیچیده آن در تو هاي نفس هواي که فضائی در تو،نشسته قدمی یک کنارتو،در

 ودمب هوش خود،به شیرین رویاهاي در غلتیده خیابان، سرماي از لرزیده و ازباران خیس مردم به زده تو،زل قیمت گران

  مدهوش؟ یا

 بسیار اج همین طرف،تا هیچ:گفتم شتابزده...بودیم رسیده راه چهار بپیچم؟سر باید طرف کدام.کرد هوشیارم تو صداي

 را سرت فقط جوابی هر جاي به.نمانده راهی شوم،دیگر می پیاده جا همین دهید اجازه اگر.کردید گزارم،لطف سپاس

 من و کرد تسلیمم به وادار بود هرچه دانم،اما غضب،نمی یا بود محبت نگاهت در....کردي نگاهم دوباره و برگرداندي

 سر.ودمانخ دانشگاه...دانشگاه بزرگ در:بعد؟گفتم و:گفتی بودي، دوخته چشم من به که چپ،همچنان سمت:گفتم آهسته

 شرمندگی با شدن پیاده هنگام.اي نکرده همراهی فقر خط حد سر تا مرا تو که بودم خوشحال و شدم پیاده مان کوچه

 قابل:فتیگ مهربانی با شود ایجاد صورتت در تغییري هیچ آنکه بی.مزاحمتم باعث شما براي همیشه من ام شرمنده:گفتم

 ینتو،آخر مبهم نگاه.خدانگهدار و متشکرم:گفتم.تر کوتاه ها خانم براي اتفاقا و کوتاهند زمستان روزهاي است، درك
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 و تسکو و بودم من نبودي،فقط دیگر لحظه یک در و.خدانگهدار:گفتی آرامی به بعد و مانده خاطرم در که بود نگاهی

  ...ها دوباره و تاریکی

 از کسی که بودم خودم در هنوز.بود اشک نم پراز دانم،اما نمی احساس هجوم از یا بود سرما از سوخت می هایم چشم

  :گفت برگشتم،پدر زد،هراسان ام شانه بر پشت

  .ویدمد خانه سمت به نه،نه،و:گفتم لرزان صداي افتاده؟با اتفاقی!شده نگرانت اي؟مادرت ایستاده اینجا چرا نرگس_

 ه مدار یاد به فقط لرزید می شدت به بدنم و سوختم می تب در.شنیدم نمی چیزي من زد،اما می حرف بند یک مادرم

  .خوابیدم فقط من و خواباند بستر در مرا مادر

  

3/12/69  

 از تربیش ام شده دلتنگت.ندیدمت دیگر رویایی شب آن از بعد.گذرد می و گذشت اي حادثه هیچ بی متوالی روزهاي

 و انانس دروغین صلح.است کاري فریب ها شادي همه تو بی.است خالی هایم لحظه روزهایم،تمام تمام تو بی....همیشه

 رفرات بسیار غمم امروز بود،چرا دانشکده درهاي پشت رسید آرزوهایم همه روزي که من!عجبم در خودم از.است سرنوشت

 من تنیس دیر که شوي؟فردائی التحصیل فارغ که بروي؟فردا تو که فردا پرسم می خودم از مدام.شده دیروزم آرزوهاي از

 ادمفری به کنم؟خدایا من،چه نیم من این درمانده،با من این....حسرت پراز من این!خورده زخم من این کنم؟با چه خودم با

  .نیست پناهی تو جز که برس

  

13/12/69  

 وزام،هن نشده عوض هم روي،من می و آئی می آرام و نجیب دوباره.شناسی مرامی که انگار نه انگار.اي نشده عوض هیچ

  .کنم می صبح نیایش سبز سجاده بر را شبم هم

  

15/12/69  

 تا دهنمان نفسی حتی.کشد می تیر درد از بدنم تمام و ام شده عرق از خیس.پریدم خواب از درد شدت از.است شب نیمه

 امانم مکن می احساس پهلویم در که تیزي و دار کش درد.شده بیدار هایم ناله صداي از مادر که شکر را خدا.بکشم فریاد

 رام و بزند زنگ اورژانس به که گویم می ناله با:آمده روزم به چه که پرسد می هراسان و پریده رو و رنگ مادر.بریده را

 عالیم.(مرو می حال از آمبوالنس بخش آرام صداي شنیدن با بعد کمی و...برساند کارم محل بیمارستان به شد،فقط اگر

  .)باشد می حاد آپاندیس بیماري به مربوط
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17/12/69  

 تحال و است مزه تلخ دهانم.سوزد می شدت به پهلویم و کند می درد سرم.است سفید جا همه.کنم می باز را چشمانم

 بخندل با پرستاري کنم می باز را چشمم دوباره دهد می آزارم دستم در سوزش اما بندم می را چشمانم.دارم شدیدي تهوع

 خندلب دوباره پرستار.کنم می نگاهش فقط.ندارم زدن حرف براي رمقی من پرسد،اما می را حالم و کند می نگاه من به

  !آمده سرم بر چه که گفت می من به کسی کاش.رود می و زند می

  

18/12/69  

 نآ روي پانسمان لمس با و زنم می دست سوزش محل به احتیاط با.سوزد می هنوز پهلویم اما شده بهتر کمی حالم

  ...کاوم می را اطرافم.شود می یقین به تبدیل حدسم

 گل از رپ گلدان یک آن بیمار،روي به مربوط وسایل کمد یک کنارم و دارد تعجب جاي بسیار که...تخت یک و اتاق یک

 اکسیژن سولکپ یک و سرم پایه یک دیگرم رفته،کنار رو و رنگ اي پرده با پنجره یک غذا،کنارم میز یک روبرویم.نرگس

  .هیچ دیگر و

 می خوب را هایشان نام که دارو چند و کند می عوض را سرمم.شود می وارد دارو ترالی با پرستار یک و شود می باز در

 با ده،چهش نوشته)ش(حرف فقط نامش جاي به.کنم می نگاه اتیکتش به.ریزد می دستم را،کف اش استفاده مورد و دانم

 د،چقدررو می نرمی به دوباره و داد دوباره زندگی تو به.دارد دوستت خیلی خدا:گوید می لبخند با و کند می نگاهم!حیا

  .مفید گویدو می سخن کم است آرام و مهربان چه.دارم دوستش

  

19/12/69  

 مادر.آیند می و روند می را راه این روز هر من خاطر به که کردم تشکر پدرم او از.شد آرام تا گریست انقدر مادرم دیروز

 تخته کی اتاق یک من به که شد چطور مادر راستی:گفتم و پریدم حرفش وسط.بفهمی مرا حال تا شوي مادر الهی:گفت

 ات همکالسی این بده عمر خدا:گفت مادر.کنند نمی کسی حق در ها لطف این از و است دولتی بیمارستان دادند؟اینجا

  .آمد برنمی کاري پیرزن من دست از که نبود او اگر ببخشدش مادرش به خدا.را

 عمل اتاق دو فقط ما هستند امشب جراحی انتظار لیست در ها خیلی شما دختر از جلوتر گفتند کردند،می نمی قبول آخر

 ردندک نمی قبول را خواند،حرفم می درس و کند می کار بیمارستان همین شماست،در همکار:گفتم می چه هر.داریم آماده

 انمد نمی ات همکالسی این اما.بودم نیاورده خودم با چیزي که هم پیرزن من خواستند رامی ات شناسایی کارت من از

 تمام شما مالقات وقت:گفت بلند و بازکرد را در مردي ناگهان.... بدهد عمرش خدا.رسید دادمان به و فهمید کجا از
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 انج مادر خالصه:گفت و کرد جمع را چادرش مادر.ایستاد در دم منتظر همچنان و بیرون بفرمایید آقایان و ها شده،خانم

  ...!موقع بی چه و...رفت و کن، تشکر او از هم ما قول از دیدیش اگر

  

20/12/69  

 زانیخ هر از سرشار،و زندگی حقیقت بودند،از طراوت با و شاداب چه.بودم مانده خیره اتاقم هاي نرگس گل به مدتها امروز

 گزند رد ماندگار و حقیقی. بود چنین هم ما بندگی آن ماوراي و زندگی،عشق،صمیمیت کاش کردم فکر خودم با.گریزان

  .زمان

  

21/12/69  

 هه انگار اما است نیم و یازده ساعت.کنم می نگاه ساعتم رفته،به فرو گونه بیمار سکوتی در بخش اما است شب سر هنوز

 آرزوهایم و ها ترس و خیاالت و اوهام با آمده بدست هوشیاري روشنایی در و بیدارم اما من. اند خوابیده که است عمري

  ....سکوت بعد و  شنوم می اتاقم در پشت تا را کسی هاي قدم صداي ناگهان که گریبانم به دست

 می یآهستگ به که است تشخیص قابل برایم پرستار صداي فقط اما آید می در سوي آن از نفر دو آرام مکالمه صداي

 پشت سیک چه ببینم شوم می کنجکاو.شده انجام هاي مراقبت بعد و داروهایم نام بعد و شده بهتر شده،خیلی بهتر:گوید

 نازنینت بینم،نیمرخ می چه در شکاف از و نور هاي الیه هجوم در که من واي و شو می باز در الي ناگهان که است در

  ....را

 می هایم گوش انگار اما بندم رامی چشمانم ناگهان تاملی هیچ بی اما دانم نمی...هوشیار؟ یا بیدار؟مـَستم یا خوابم یا خدا

 بعد....ختمت کنار در تامل چند پیچد،لختی می اتاق سکوت در کسی پاي صداي....شود می گشوده در....باید که انچه بیند

 گوشه اول احتیاط با شده حبس نفسم.شود می بسته اتاق درب بعد و....آرام خشی خش صداي بعد و تر طرف آن قدم چند

 را اتاق مهه خوشی نشینم،بوي می تخت روي وسیع حرکت یک با و زده بهت نیست کسی کنم،نه می باز را هایم چشم

  .    ماند می خیره کناري میز روي آنجا نگاهم و کنم می پر کرده،نفسی پر

 دسته..کنم می نگاه ان داخل به و دارم می بر را سطل در تردید با و خیزم می شاداب،بر و تازه نرگس گل دسته یک به

 یخ.دندارن خزان که نرگسی هاي گل راز است این کنم،پس می فکر خودم با.زند می پرپر سطل درون انجا قدیمی گل

 طرع از اما بویم می را گلها و دارم می بر را گلدان.نشینم می تخت ي لبه روي و گردم می بر لنگان لنگ و کنم می

  .میشوم مست سر که توست حضور

  

69/12/22  
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 می مرخص کی که پرسیدم بخش پرستار از امروز.دانم تو،نمی حضور معجزه اثر یا داروهاست اثر.شده بهتر خیلی حالم

  .دارد،لبخند جواب یک فقط او براي سوالها ي همه کیست؟جواب دیگر این.زد لبخند فقط او و شوم

  

69/12/22  

 اییپ صداي بشنوم خواهم می.ام کرده جمع گوشهایم در را توانم تمام و ام بسته را چشمانم دوباره من و است شب نیمه

  .باشد که اگر را اشنا

 بندم می کامال را چشمانم فورا.شوي می نزدیک من به که بینم می را تو ام بسته پلکهاي ي روزنه از من و میشود باز در

 یم در نزدیک تا و کنی می من به پشت عاقبت و دیشب تکرار دوباره.دهم می فرا گوش گذرد می اطرافم انچه به و

 باید هچ دانم نمی.زنم می پا و دست نبودن و بودن میان جایی.خاموشند لبهایم زند،اما می فریاد را نامت وجودم روي،تمام

  کنم؟

 می در و شنوم می را در شدن بسته اهسته صداي که نبودنم و بودن میان هنوز و..نگیرد ندامت رنگ فردایم که کنم چه

  .ام کرده سکوت من غلط یا درست و اي رفته تو که یابم

  

69/12/23  

 بسته هاي شیشه پشت از حتی را بهار بوي که کنم می احساس و کنم می نگاه اسمان به و ام نشسته پنجره روبروي

 وسایلم.ندک حساب تصفیه بیمارستان با تا حسابداري رفته پدر و کرده مرخصم دکتر صبح امروز کنم می حس هم اتاقم

  .مکن جبران را ام رفته دست از روزهاي آن ي همه سراغ به بروم،بروم زودتر تا ام نشسته یراق به اماده و ام کرده جمع را

  

69/12/26  

 دلخوري با گرفتم را سراغش مادر از نیست ام شده خشک نرگس گل دسته که دیدم برگشتم بیمارستان از که عصر امروز

  :گفت

 از پر اه فروشی گل ،تمام شده قحطی نرگس گل مگر.داري اش نگه خواستی می کی تا بود شده انداختم،پژمرده دورش

 شرمنده دافتا اش کشیده رنج و رنجور ي چهره به که نگاهم اما اعتراضی با فریادي.بزنم حرفی خواستم.است نرگس گل

  .شدم

  

69/12/27  
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 می تو اگر که چرا کردم سکوت که ام کرده اي عاقالنه کار چه که کنم می احساس گذشته جریان آن از مدتی که حاال

 نظاره کوتس در و کنم سکوت باید من.کردي نمی پنهان شب دل در راز یک مثل را آن ببینم را محبتت و تو که خواستی

 نچنی شادي در مرا و کنی باز اغوش... بخواهی   خود تو که روزي تا نگویم هیچ و باشم ات پنهانی و مبهم محبت گر

  .کنی سهیم طلوعی

  

 69/12/29  

 بر و رسم می اتوبوس ایستگاه به.است بهار بوي از پر هوا و نیست زمستان سوز از خبري...آیم می بیرون بیمارستان از

 واي و ومش می خیره چشمانم پیش از اتومبیلها سریع عبور به و شوم می خیره روبرویم به و دهم می لم آن صندلی روي

  ....حوصله کم و عجول دیگران مثل..گذري می که چرا کشم می راحتی به نفسی...تو هم باز من

 بودن او کنار لحظه یک خدایا نالم می دل در ناخوداگاه.غمگین هم و شادم هم تو رفتن از اندزم می زیر به را سرم

  .شود می تار چشمانم و من چون اي بیچاره براي است عیدي بزرگترین

  

70/1/1  

 نمی.شد بحثم مادرم با آمدم که امروز صبح چون نیستم شاد من اما.بیماران حتی شادند همه است عید روز اولین امروز

 من تحصیلی و کاري هاي شیفت. چنان چرا و چنین چرا که کند می اعتراض مدام و کند نمی درك مرا وضعیت چرا دانم

 در را ما رانداشتی،چ ما به نیازي نداشتی زندگی برراي فرصتی که تو گوید می شده تحمل قابل غیر باري چون او براي

 را،هواي شهرش هواي دلش دانم می است تر تحمل کم روزهایی چنین در کردي؟همیشه اسیر شلوغ شهر این غربت

  .گشتند می بر کرده،کاش را فامیلش

  

70/1/2  

 از بهتر هم خودش اما.خشمگین هم و مبهوت کرد،هم نگاهم بازگردند،مبهوت که خواستم پدرم از جدي طور به امروز

 دیگر بودم نیازمند بزرگ و غریب شهر این در بودن کنارشان و مراقبت به من که روزهایی آن که دانست می من

 مشغول ثانی در نشود آفرین مشکل بودنم تنها که ام شده وعاقل بالغ انقدر کنم می فکر و ام شده بزرگتر سال گذشته،چند

  دو این نبودن یا بودن اصال که ام شده آن از تر

  ....میشود هم وجدانم عذاب باعث هیچ کند نمی که کمک که است این حقیقت واقع در و بکند کمکی من به عزیز

  :گفتم پدر به
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 تنهایی و ربتغ از چقدر که گفته من به رسد،بارها می نظر به تر شکسته خیلی سال چند این شد،در افسرده پدر،مادر ببین

  .کرده را دیارش و شهر هواي دلش که مدتهاست شده، خسته

 و کبریت فورختن از و هیاهو پر و شلوغ شهر این از هم او خود که کردم احساس ناگهان کرد می نگاهم تردید با پدر

 هشزادگا به و شهرش به خواهد می دلش هم او که بود معلوم وضوح به و شده خسته هایش خیابان و کوچه کنار اسکاچ

  .نداد پاسخی همه این با اما کند زندگی آبروداري با را عمرش بقیه و برگردد

  

70/1/4  

  :گویم می پدر به است ضروري من براي که وسایلی جز به را وایل کند،همه می جمع را وسایلش شادي با مادر

 درپ.است کافی من براي هم اطاق یک ندارم اتاق دو به احتیاجی من آخر کند صحبت خانه صاحب با هم خانه به راجع

 همین رد من که داند می صالح او وقتی خودسرباشم اینقدر که ام نشده بزرگ انقدر هنوز که گوید می عصبانیت با اما

  .کنم اطاعت چرا و چون بی باید من بمانم شناسد می را آن هاي همسایه و صاحبخانه که خانه

  

70/1/5  

 انش شادي خاطر به شادم....دلگیر و شادم هم رفتنشان از کنم می شان بدرقه شاد هم و اند غمگین هم که چشمانی با

  .ام تنهایی و خودم خاطر به غمگینم و

 از که تاس باري اولین این.لرزاند می را دلم ناگهان نیم و سال سه از بعد خالیشان جاي است کور و سوت انها بدون خانه

  :گفت شمرده لرزید می که صدایی با.پیچد می گوشم در مدام خداحافظی هنگام پدر اخر حرف شوم می جدا انها

 زشکیپ دانشجوي که حاال،حاال همین تا امدي دنیا به که وقتی ان از کشیدیم رنج خیلی تو خاطر به مادرت و من دخترم

 افتخارمان مایه که کن زندگی چنان ما بدون ما،چه با چه هستی که جا هر پس اي شده کسی خودت براي و هستی

  .مان سرشکستگی ي مایه نه باشی

 تازه سال همه این از بعد انگار کنم می گریه سیر دل یک پروا بی و راحت خیال با و گیرم می دستهایم میان را سرم

  .کشد می سرك خانه به غربت

  

70/1/8  
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 دیگري کس صحبتند مشغول شدت به که دختري دو و من جز به شوم می بیمارستان خوري غذا وارد غذایم همراه

 نه گوشهاي تا و گیرد می اوج گاه دختران صداي.شوم می خوردن مشغول و نشینم می انها به پشت میزي روي.نیست

  ...شنوم می را اشنا نامی پالیشان و پرت هاي صحبت میان رسد،ناگهان می من کنجکاو چندان

  :گوید می اولی

  .است دار برش انوشه تیغ دانستم می هم اول از

 یدها همسر یک از انوشه هم االنصاف و الحق و.بگذرد تفاوت بی دلبري و طنازي همه این کنار از که است مرد کدام اخر

  .ندارد کم چیزي ال

 نه بود ندهبر انوشه سیاست و دانایی و زیرکی ادم این مورد در ثانیا نیست سازگار کسی هر به دلبري و طنازي که اوال

  ....یزچ هیچ نشنیدم چیزي دیگر.نیست معمولی مرد یک هم او است الی ایده مرد هم یگانه ثالثا.دلبریش و طنازي

 شدت هب و شدم ولو صندلی اولین روي ریخت می هایم گونه روي محابا بی اشکهایم حالیکه در و دویدم حیاط طرف به

  .داده دست از را خود ثروت تنها که داشتم را اي باخته مال احساس.گریستم

 می قامت به و کنم می پهن را نمازم سجاده.نیست گواه را کسی من خداي جز گذرد می من بر چه و گذشت برمن چه

 ندخوا خواهم و خواند خواهم انقدر اما دانم نمی خواند خواهم هم دیگر رکعت چند و ام خوانده نماز رکعت چند اینکه.ایستم

 نازنینش وجود همان وجودش که دارم ایمان و دانم می چند هر.گیرد آرام دلم مهرخدا به تا.شود خشک هایم اشک تا

  .بود خواهد کافی زخم این تیمار براي اش بندگی حس همان

  

70/1/12  

 رد و بودم بیمارستان ورودي درب از شدن خارج حال در بود کرده نفوذ استخوانم مغز تا سرما چرا دانم نمی اما بود بهار

 گذشت یوقت و گذشت و بگذرد ماشین تا کشیدم کنار آورد خودم به مرا اتومبیلی بوق صداي که بودم غرق خودم افکار

  .بودم افسرده و غمگین شدت به بودي تو که دیدم

 میشهه مثل.دادم دامه را راهم تفاوت بی و نیاورد وجود به من حال در تغییري هیچ کنارم از تو نرم عبور که غمگین انقدر

 باورم در بود آمده سرم به انچه.انگار نه انگار اما اي کرده پارك ایستگاه کنار که دیدم را تو دور از و رسیدم ایستگاه به

  .کنم فراموش را خودم و را تو سرعت این به توانستم چطور که پرسیدم می خودم از مدام.گنجید نمی

 با و تو با.ام دهش غریبه تو با ي شدها غریبه و تفاوت بی برایم دیگر که دانستم می اما بود گذشته چه قلبم در دانم نمی

 عقب دهدن کمی...نخوردم تکانی هیچ اما شنیدم را اتومبیلت بوق ممتد صداي نشستم صندلی روي تفاوت بی!خودم

 یزدم نیشم که سرمایی شاید ام شده آهنی ادم کردم می احساس.نخوردم تکانی هم باز من اما بوق چند هم گرفتی،باز
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 رد اي لحظه و دیدن را تو که بود پیش روز چند همین داند می خدا فقط بود آمده سرم به چه بود کرده منجمد را خونم

  !؟؟...حاال و بود من ارزوي بزرگترین بودن تو کنار

 فشک به نگاهم نکردم؛ نگاهت من اما.ایستادي روبرویم و آمدي انداختم زیر به را سرم شدي پیاده ماشین از که دیدم

  :گفتی رسید می نظر به عصبانی کمی که صدایی به.بود مانده خیره براقت و دار مارك هاي

  ....سالم

  .ام ردهک قهر ها بچه مثل نکنی فکر که بود این براي فقط این و سالم گفتم ارام صدایی با کنم نگاهت انکه بدون

  :گفتی طعنه با

  بیندازد؟ خاکسار بنده این به نظر یک الاقل دادن پاسخ براي اشرف حضرت که ندارم ارزش انقدر من یعنی

  :گفتی....داختمان پایین به را سرم دوباره که نگاهت بود خشم از لبریز چنان خورد گره نگاهت به که نگاهم.کردم بلند را سرم

  .  سوارشوید لطفا _

  :گفتم تحکم با بود پاییت سرم که چنان هم

 دنده کی ودلبازي دست کمی با و بوق چند بودن من با بهاي کردید فکر شد شوم؟چطور سوار باید کنید می فکر چرا_

  .برسم نظر به افتاده پا زیر و ارزش بی اینقدر کردم نمی است؟فکر دار صدا عقب

  ....متفاوت و عجیب.ایم شده عجیب دو هر امروز چقدر ،...کردي نگاهم تعجب با

 نمی را تو دیگر. دیدم نمی را تو دیگر افتادم راه به و برخاستم شنیدم را اتوبوس رسیدن صداي سکوت همین فاصله در

 از را طبلی تو راننده جاي به اما دادم راننده دست به را بلیط.بودي شده تمام من توبراي خواستم نمی را تو دیگر دیدم

 تمام هحالیک در و کرد می مان نگاه تعجب با راننده...دادي هل جلو به مرا غضب با و کردي له خشمگین و قاپیدي دستم

 بریتک پیرمرد آن زحمت بودم رسیده کجا به...افتاد راه به و زد جا را اش بود،دنده شده پوشیده نیشخندي از صورتش

 می ارامی به گرفته صدایی با و گرفت می باال را سرش گرما و سرما در که حسین امام خیابان گوشه فروش

 ایثار همه ینا و خواند می پزشکی دخترش تنها گفت می افتخار با اشنایی درد مشتري هر براي و کبریت...کبریت:گفت

 که شدم این نم که بود این براي باشد قابلی پزشک تا بکوشد تنها هایش هزینه ازبابت نگرانی بدون که است ان براي

 گل ستهد یک و اخم یک و لبخند یک شوم؟با گرفته بازي به ناکسی؟و و کس هر نیشخند اینجا؟به به هستم؟برسم

  !نرگس؟؟

 به.دمدی وضوح به چشمانت نی نی در را لرزش این ومن...لرزیدي که کردم نگاهت نفرتی چنان با و برگرداندم را سرم

 نام به مرا که بود بار اولین اینکه امده؟با سرت به چه بگو خدا رضاي نرگس؟محض شده چه پرسیدي تردید با و ارامی

  .نبود لطیف تو جانب از لطفی هیچ اما دیگر خواندي می کوچکم
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  .بود کرده ریش را دلم راننده پوزخند که دار نیش قدر همان زدم پوزخند

 ماشینی ره طرف به و رفتم خیابان وسط نزدیکی به جواب جاي چیست؟به براي دیگر ها بازي این نرگس:گفتی دوباره

  .مستقیم زدم فریاد گذشت می که

 ینم گوشهایت....نرگس هستم تو با زدي فریاد داشتی سراغ خود در که اقتداري و خشونت تمام با و امدي نزدیک

 ندیده لمستاص چنین را تو هرگز.... بود وحشت... نبود ترس.... نبود تردید چشمانت در دیگر حاال کردم ؟نگاهت...شنوند

  .داشتین بودم اقتدارش و مردانگی و هیبت دلبسته روزي که مردي به شباهتی هیچ دیگر حال این و نگاه این با بودم

 این گفتی فریاد به شنیدم زحمتی هیچ بی را تو جمالت اخرین شدن سوار حال در و شدم سوار من و ایستاد ماشینی

 حنهص از مرا تا ورفت کرد حرکت ماشین و... نه؟ یا آمده من و تو سر بر چه که بدانم باید من آخر است بیرحمی نهایت

  .کند دور بود من تدفین مراسم که اي

 ي زده اتمم هم انها انگار.بود فرورفته تاریکی و سکوت در ها خانه و نبود برقها.رسیدم خانه به که بود وقت دیر تقریبا

  .نبود دیگر که بودند عشقی

  

70/1/15  

 ردهک خالصه کار و درس در را زندگیم کنم،تمام می غریبی آن با هم خودم که ام شده دیگري ندارم،انسان خوشی حال

  .است من با که سالهاست پیله این چند هر.ام تنیده پیله خود دور به کرم یک مثل و ام

  .ندارم ام خانواده از نشانی یا آدرس هیچ هنور.توانم نمی اما میزند شور دلم شهرستان بروم روزي چند خواهد می دلم

  

70/1/17  

 مکنم اگر تا خواستم او از و شکر:گفتم پرسید کارم و حالم از دیدم را استادمان امیدیان دکتر دانشگاه راهروي در امروز

 ختر؟مید شده خبر چه پرسید و کرد تنگ را هایش چشمه.کند موافقت من کاري اضافه با تا کند صحبت بخش با است

 سفارش اتفاقا و کرد نخواهد کاري چنین هرگز که: گفت قاطعیت با چیست؟و براي کار همه بشوي؟این اوناسیس خواهی

  .نشود مواقت من شخص کاري اضافه با داشت هم امکان اگر که کرد خواهد

 محیط در را خودش که نباید تو سن به دختري چه یعنی:داد ادامه داشت شباهت بیشتر زدن غر به حرفهایش دیگر حاال

 کمی....فراغت... تحصیل... کار دارد اي انداره و قدر چیزي هر.تحصیل براي چه باشد کار براي چه کند حبس بیمارستان

  .رفت غرا سخنرانی این از بعد و کند می کسل و افسرده را انسان بیمارستان محیط.باش خودت فکر به هم
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 راه تنها و فرار راه تنها سخت کار گاهی نیست انسان مادي نیازهاي براي همیشه کار که بگویم او به توانستم می کاش

  .است قیدي وبی فراموشی

  

70/1/18  

 اطرخ به که دانم می.مانند می عمه منزل در مناسب جاي کردن پیدا تا فعال که اند نوشته رسیده مادر و پدر از اي نامه

  .نیست تسکینی هیچ آنها بر که است دردهایی از پر وجود تمام با خدایا... اند شده آواره من

  

71/1/19  

  :بود شده نوشته آن روي که دیدم کاغذ یک دانشگاه ورودي در کنار دیوار روي بعدازظهر امروز

  .»ازمندیمنی انگلیسی زبان به مسلط خانم دانشجوي یک به ساله نه پسر یک براي انگلیسی زبان تدریس جهت«

 هچسباند تازه که بود پیدا کاغذ احوال و اوضاع از که چند هر باشد ندیده را کاغذ من جز کسی کند خدا.شدم خوشحال

  .نیست ان نیازمند من مثل کسی که بودم مطمئن.کندم را کاغذ جنسی بد با.شده

  

70/1/20  

 پرس کلی از بعد خانم آن و زد صدا را دیگر خانم یک بعد و برداشت را گوشی خانمی.گرفتم تماس شماره با امروزصبح

  .بعداظهر 6 ساعت پالك،فردا شیبانی ي کوچه کردم؛کامرانیه یاداشت را آدرس.ببیند مرا حضورا باید که گفت وجو

  

70/1/21  

 ام، دهنشنی هم را اسمش حال به تا که بروم آدرسی باید چطور که دانستم نمی بنده الواقع فی و است اول روز امروز چون

 با راننده. ایمبی اینجا اتوبوس با باید چطور که پرسیدم راننده از راه در. بروم آژانس با و کرده ولخرجی که گرفتم تصمیم

 با جااین کسی است بهتران ما از محله اینجا!...ها فرمائید می فرمایشی جان خانم: گفت و کرد نگاهم آئینه از تعجب

  .کند تردد شان محل در اتوبوسی اگر شود می کسرشانشان اصالً. که آید نمی اتوبوس

. داشت نگه بزرگ آهنی در یک روبروي و ، "آژانس": است این راهش: گفت مرد. باشد باید راهی یک باالخره: گفتم

  !عمارتی عجب: گفت و زد کشداري سوت جواب جاي به رسیدیم؟: پرسیدم
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 هم اقبتع بدهم فشار باید را کدام دانستم نمی شدم، خیره بودند شده ردیف هم کنار که هایی زنگ به مردد و شدم پیاده

. هستم یادگاري: گفتم شما؟ بله: گفت زن بیرشک؟: گفتم بله؟: گفت کسی لحظه چند از بعد دادم؛ فشار را یکی مستاصل

  نیست؟ خاطرتان کردیم، هماهنگ دیروز. بودم آمده زبان تدریس جهت: گفتم فرمایشتان؟: پرسید دوباره زن

 مجدداً فشردم؛ را 3 شماره زنگ.  کردم نگاه زنگها به متعجب. بزنید را 3 شماره زنگ لطفاً است آشپزخانه اینجا: گفت زن

 باز را در و فرمائیدب بله: گفت کرمانی غلیظ لهجه با زن. داشتم کار بیرشک خانم با هستم، یادگاري: گفتم بله؟: گفت زنی

 قیقتاً ح دیدم می آنچه. نبود باغ من خداي. شدم خیره داشت قرار رویم پیش که عمارتی به حیرت با و گشودم را در. کرد

  .آهنی بلند پایه هاي چراغ کنارش در مرتب هاي شمشاد و کشیده فلک به سر هاي درخت. بود نظیر بی پارك یک

 یک اب همراه بزرگ استخر یک تر طرف آن کمی و بلند هاي فواره و رنگین هاي چراغ با پله پله نماي آب یک وسط در

 در ظیمع و شکیل مرمري رنگ سفید ساختمان یک باغ دست دور انتهاي در عاقبت و شیرجه تخته یک و آبی سرسره

  .طبقه سه

. بفرمائید... نمخا بفرمائید: گفت و شکست مرا انگیز حیرت سکوت عاقبت و کرد می نگاهم خیره خیره بود مدتها پیرمردي

 همان با و دوید طرفم به محلی لباس با زنی فاصله همین در. خزید داشت قرار در کنار که رنگی سبز آلونک به خودش و

  .افتادم راه به او پی در هم من و افتاد راه به و یادگاري خانم بفرمایید: گفت لهجه

 که الیح در زن. بود شده مشخص سفید مرمر سنگ با هایی راه ها سبزه انبوه میان در و بود سبزه از پوشیده زمین تمام

 عنیی. هاست بچه بازي مثل راهها این آخر. روم می راه کدام از من ببینید جان خانم کنید دقت: گفت رفت می جلو جلو

  ...یکی جز به است بست بن راهها همه

 که ار بزرگی چوبی در و گرفتم یاد عاقبت تا کردم سعی خیلی اول هم من نه؟ است جالب. روم می من که همین یعنی

 دم جا،همان ورود محض به من اما. شوم وارد من تا ایستاد کنار و کرد باز بود شده مزین بلندي طالیی هاي دستگیره به

 با راههم مرمر، سنگ پیچ در پیچ هاي پله واسطه به طبقات این که بود شده بنا مجزا طبقه سه در خانه زد؛ خشکم در

 رافاط در گرد، صورت به مختلف هاي رنگ در مبل دست چندین همکف طبقه در. بودند مرتبط هم به طالیی هاي نرده

 همان نمبلما با همرنگ که سالن این سوي هر دکور دیگر و فرش و ها پرده. بودند شده چیده سلیقه با وسیعی، سالن

 نوشته آن رب گوناگونی اشعار که زیبایی خطی هاي تابلو با همراه بود، دیگر هاي قسمت هاي رنگ با تناسب در و قسمت

  .داد می صاحبخانه فرد به منحصر سلیقه از نشان بود، شده

 همان ي اه مبل با متناسب دیگر اي گوشه در و الجثه عظیم ي پیانو یک ها مبل از یکسري کنار سالن از اي گوشه در

  .خورد می چشم به برجسته نقوش و خطوط با چوبی زمین کره یک قسمت

 اب زمان هم و آمدند خانم: گفت و زد ام شانه بر دستی آرامی به بود رفته سر من از اش حوصله که حالی در خدمتکار

 و کردم االب را سرم بنشینند؟ کنی نمی تعارف خانم به چرا کلثوم: گفت زن: آورد خود به مرا زنی لطیف صداي او؛ صداي

 رنگش پیازي دامن و کت زیبا، اما میانسال ساله، 50 تقریباً  بود خانمی دیدم، می که را زنی کردم، نگاه صدا سمت به
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 صدایی یچه رفتن راه هنگام در اما بودند بلند پاشنه تقریبا و مشکی هایش کفش. نمود می دوخت خوش و شیک بسیار

  .خواست نمی بر ها آن از

 دست کی طرف به مرا و بفرمائید جان دختر سالم: گفت. سالم: گفتم آرام رسید که نزدیکم آمد پائین ها پله از عاقبت

 نمی رقیف متشکرم: گفتم آهسته چاي؟ یا کنید می میل قهوه: گفت و کرد هدایت بود سالن از پرتی گوشه که راحتی

  .رفت کلثوم و بیاور چاي لطفاً کلثوم گفت زن. کند

 زا خبر رنگش کم و ملیح بسیار آرایش اضافه به رنگش خوش اي قهوه موهاي و خورد گره زن صورت در نگاهم دوباره

 که حالی رد. شد خم من مقابل احترام با و بازگشت چاي سینی با کلثوم که نگذشت چیزي. داد می اش خانوادگی اصالت

 بازي به شروع معذب، و. گذاشتم مقابلم میز روي و برداشتم سینی درون از را طالیی هاي انگاره از یکی لرزید می دستم

 قلوپ دو زحمت به. کرد می ورانداز مرا و بود انداخته هم روي را پاهایش راحت خیال با اما زن. کردم هایم انگشت با

 ات را زیادي مسافت باید من و شود می تاریک هوا زودي به. دارم عجله خیلی من خانم ببخشید: گفتم و خوردم چاي

 همراه هب دخترم: گفت و زد ملیحی لبخند زن. مطلب اصل سر برویم زودتر است ممکن اگر. کنم طی منزل به رسیدن

 گذاشته انتام من پیش را سبحان ام نوه تنها و گذرانی خوش براي نه تحصیل، براي البته اند، رفته انگلستان به دامادم

  .کنم فکري فراغتش اوقات کردن پر براي است من پیش تا ام گرفته تصمیم هم من. اند

 سر با... تنیس واجب انگلیسی زبان یادگیري اندازه به چیز هیچ سبحان براي که دیدم کردم سنگین و سبک خودم با

 را ایمر پسرم اما کنم مراجعه معتبر موسسه یک به کار این براي که کردم فکر اول: داد ادامه زن... کردم تایید را حرفش

 براي هک هست، دانشگاهها در کار به نیازمند دانشجوي همه این که وقتی تا که کرد مجاب مرا اش منطقی دالیل با و زد

 روي لمق و کاغذ یک بعد. پذیرفتم هم من. برسد دار حق به حق که است آن تر منطقی اند، مانده لنگ تحصیلشان خرج

 یلی،تحص رشته تحصیل، محل آدرس سکونت، محل آدرس خانوادگی، نام نام، کاغذ این روي لطفاً: گفت و گذاشت میز

 تلفن هشمار و مادر تحصیالت میزان پدر، تحصیالت میزان مادر، شغل پدر، شغل مادر، نام پدر، نام دانشگاه، به ورود سال

  .بنویسید را آنان تماس

 آن روي خواست می او که را چه آن همه و برداشتم را کاغذ. بود دار خنده برایم هایش حرف و کارها. کردم نگاهش

 شد یم بلند جایش از که حالی در و انداخت کاغذ به نگاهی... گرفتم مقابلش دستی دو را کاغذ بعد و کردم یادداشت

 باال ها پله از دیگري حرف هیچ بی و گیرم می تماس شما با گرفتید قرار تایید مورد اگر... بروید توانید می شما: گفت

 رد مدام شیپور مثل صدایش که حالی در کردم نگاه او گذر رد به مبهوت مدتی. شد محو من دیدگان مقابل از و رفت

 یا وا کرد؟ می تایید مرا باید کسی چه بود؟ چه تایید مورد از منظورش. تایید مورد... تایید مورد. زد می زنگ گوشم

  دانشگاه؟

 به و رساندم باغ بزرگ در به را خودم نشوم راه مارپیچ بازیچه کردم می سعی که حالی در و شدم خارج ورودي در از

 که باشم مطمئن هآنک بی بعد، دقیقه چند و بگیرید من براي آژانس یک لطفاً: گفتم بود نشسته آلونک در دم که پیرمردي

  .کشیدم می عمیقی نفس راحتی روي از که حالی در. شدم ماشین سوار گشت خواهم باز هرگز
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 گیبرد به و گرفته قرار ایشان لطف مورد بنده که فرمودند اعالم و فرموده تماس خانه صاحب با محترمه خانم آن امروز

  !!!ام شده پذیرفته

  

24/2/70  

 راه دوري علت به که: گفتم و داشتند تشریف خوشبختانه. زدم زنگ بیرشک خانم منزل به بیمارستان از صبح امروز

 و ام هبود دانشگاه تایید مورد خوشبختانه چون که گفتند و فرموده مرحمت ایشان اما خواستم، عذر و ام شده پشیمان

  .فرمایند می اهر بدرقه شان شخصی اتومبیل و راننده با مرا و گذاشته منت اند کرده پیدا من به نسبت مثبتی نظر ایشان

  

25 /2/70  

. بود ستادهای منتظرم در دم بود، پیري مرد خوشبختانه که بیرشک خانم راننده و اتومبیل ظهر از بعد چهار ساعت سر امروز

 اهنمائیر داشت قرار ساختمان دوم طبقه در که سبحان اتاق به مرا کلثوم اما ندیدم را بیرشک خانم منزل، به ورود از پس

 رشتحری میز پشت سبحان راست، دست هاي اتاق از یکی در. بود زیبا و مجلل اول طبقه اندازه به هم دوم طبقه. کرد

 سبحان نم. سالم: گفت کرد می دراز را دستش مؤدبانه که حالی در و خواست بر جایش از من دیدن با. بود نشسته منتظر

  .خوشبختم شما با آشنایی از و هستم کاویانی

 سالم: فتمگ لبخند با بودم خوشحال ندارد بیرشک خانم رفتار به شباهتی هیچ سبحان رفتار اینکه از قلباً  که حالی در

 یرکیز با کرد، می نگاهم موذیانه که حالی در. خوشحالم شما از بیش شما، با آشنایی از و هستم نرگس هم من پسرم،

 المثل ضرب دهکنن نقل براي دل در که حالی در و شد خشک لبم بر لبخند. هستم شما شاگرد نیستم، شما پسر من: گفت

  .کردیم شروع و کنیم، شروع است بهتر دادم، ادامه فرستادم، اي فاتحه "است شغال برادر زرد سگ "

 ایشه آدم بقیه مثل و هایش اتاق مثل بیرشک، خانم مثل خانه، این مثل هم سبحان که فهمیدم که بود روز همان از و

  .است غریب من با

  

16/2/70  

 این ونچ اما ندارم خوشنویسی در اي رشته سر هیچ چه اگر من و شود می برگزار دانشگاه در خط مسابقه یک دیگر هفته

... هک خصوصا ،...ام آمده ذوق سر به شدت به بنابراین عالقمندم، آن به شدت به من که بوده هنرهایی جزو همیشه هنر
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 با حق نمک می فکر گاهی. شود اهدا تقدیر لوح و جایزه برتر، خط به و شود دایر نمایشگاه یک برگزیده، آثار از است قرار

 رت خلوت کمی سرم که ها بعد شاید دانم، نمی. ندارم کردن کار و خواندن درس جز هنري هیچ من است، امیدیان استاد

  ...بروم هنري دنبال به حتماً شد،

  

22/2/70  

 ايه خط. بوده زیاد چقدر ها کننده شرکت تعداد دیدم افسوس و تعحب کمال در من و. شد برگزار خط نمایشگاه امروز

. بود بازی شعرش هم و داشت نظیري بی خط هم آمد، خوشم بقیه از بیش یکی از تابلوها میان از من اما بودند، زیبا همه

 هیچ حق در اینکه براي داوري کمیته چون. است کسی چه مال تابلو دانستم نمی که چند هر. دادم راي هم همان به

 زیر ار کس هیچ نام بدهند، راي خاصی فرد یا دوستان به نشوند مجبور رفاقت، خاطر به ها بچه یا و نشود اجحاف کس

  .ننوشتند تابلوها

  

26/2/70  

 اجتماعات بزرگ سالن در که کسانی ي همه. نشستیم همه بگیرم، جایزه خواستم می من انگار که بودم زده هیجان اینقدر

 آراء دادتع و تابلوها کد قرآن تالوت از بعد و آمد مردي بعد کمی. نشستم سوم ردیف در هم من بودیم شده جمع دانشگاه

 در و دل ته از هم من. زدند دست همه. بود آورده را راي بیشترین ششم، و سی 36 کد. کرد قرائت را شان آمده دست به

 من راي مورد تابلوي شدن برنده از که خوبی حس. زدم دست وجود همه با کردم، می نظري صاحب احساس که حالی

 ته از و بشناسمش که بود اثر صاحب نوبت حاال و بود گشوده عمیق لبخندي به را هایم لب بود، دوانده ریشه وجودم در

  .بخورم غبطه او به استعدادش و هنر خاطر به دل

  :گفت کرد می تشویق سکوت به را دانشجویان محترمانه که حالی در مرد

 باشد، رسا یکاف قدر به مرد صداي تا کردند سکوت همه. بشناسیم بهتر و نزدیک از را زیبا اثر این صاحب است بهتر حاال

 طنین ئیصدا... شدم له و پیچیدم خود در که زد صدا را نامی طوالنی لبخند یک و گیر نفس مکث یک از بعد مرد عاقبت

  خواندي تو و شد برانداز

  

            بنشین من دل پیش بنشین،... خدا به هیچم تو بی

  بمان خسته دل در بدان مهر پر سینه این قدر

           دل رانهویـ خانه و نممـ
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  دل ـخانهمیـ در از مگذر تفاوت بی

            ـستنیـ ارزان خدا به ها نفس این

  ....هیچ گردد رنمیبــ

           ـدانبــ امروز ـدرمقـ

  ....دوست اي رماسیـ تو دام به که 

           فردا نباشم بگذشت چو امروز دشایــ

  دگرم نینبیـــ که ـدشایــ آه، 

  

. میريب خواست می دلم نفرت و حسادت شدت از داشت جریان صورتم در فقط بدنم تمام خون انگار اما کردم بلند را سرم

  ....!ندک نمی تیمار مرا دل زخم تو دیدن آزار اندازه به چیز هیچ که واي...! بوده همین لیاقتت کرده؟ آزارت: گفتم دل ته از

 شرمت از برافروخته صورت به حیران مدتی. بود دریدن درحال هایم ناخن فشار از ام کرده گره هاي مشت حال آن در

 یوانهد جنون مرز تا کرد می جستجو کسی دنبال به کنجکاوانه را جمعیت که تو مشتاق هاي چشم دیدن "...شدم خیره

 ائینپ را سرم) حیرانند خبران بی ما بازي نظر در( کند می زمزمه گوشم بیخ مدام انوشه کردم، می احساس... کرد می ام

  .....بستم را چشمانم و انداختم

 را رمس حتی خوردم، نمی تکان جایم از ببینی مرا که آن ترس از اما نداشتم را بودن آنجا لحظه یک حتی تحمل دیگر

 دوباره و را نممرد دوباره ام، ببینی تو اگر که نشستم نزدیک اینقدر چرا که فرستادم لعنت خودم به. گرفتم نمی باال هم

 همه ریباتق تا نشستم همانجا افکنده سر و زیر به سر مجسمه مثل. نشنیدم چیزي دیگر. دریابی حتم به را دادنم جان

  .کشیدم بیرون کنان لخ لخ را جانم نیمه جسد و برخواستم بعد رفتند

 را رمس متعجب اسرافیل صور مثل آور، مرگ و آشنا بود، آشنا برایم صدایت کردي صدایم پشت از آمدم بیرون که در از

 یوارد کنار اي مقدمه هیچ بی را تقدیرت لوح من متعجب دیدگان برابر در تو و. مات و سرد کردم، نگاهت و برگرداندم

 کردم، نگاهت زده وحشت شکست، مهیبی صداي با اش شیشه و افتاد، زمین روي و خورد لقی لق قاب... گذاشتی سالن

  :شاعر قول به که تقدیر لوح این باشد تو براي: گفتی برگرداندي من از نامهربانی با را رویت که حالی در

  

                      نبود ورنه سخن آموخت گل فیض از بلبل

  ...منقارش در تعبیه غزل و قول همه این
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 زدم، ارکن تقدیرت لوح و خط قاب روي از را ها شیشه خرده و نشستم کشیدم، خجالت... کردند نگاهم نفر چند. رفتی و

 چادرم زیر و برداشتم زمین از را خط قاب و نامه تقدیر بعد کنم، می جمع را وجودم هاي خرده انگار که دقت، با چنان

  .بمیرم ام تنهائی و عزلت گوشه در تا رفتم... رفتم بمانم بازگشتت منتظر آنکه بی و... گرفتم

  

27/2/70  

  ....گذشته ما بین چه... شده چه که فهمم نمی دانم، نمی... شده چه دانم نمی درست هنوز

  ...نیست حالجی به قادر من کوچک مغز

 جان مادر: گوید می صاحبخانه، پیرزن است، خانم حاج. کنم می باز را در و خیزم می بر زحمت به زنند، می را در زنگ

  .بیائید نیست الزم جلسه این گفتند و زدند تلفن بیرشک اسم به خانمی

  چرا؟ نگفت: پرسیدم نداشتم دادن درس حوصله اصالً هم خودم اینکه با

 گیرم یم تصمیم شده؟ مریض سبحان یعنی. سوزد می دلم ناگهام... دارد کسالت اش بچه: گفت انگار چرا: گفت پیرزن

 و افتم می راه نپیرز دنبال به پس... بربیاید دستم از کمکی هم شاید... بپرسم را سبحان حال و بزنم شان خانه به تلفنی

  .بزنم تلفن یک توانم می. ببخشید: گویم می کنان من من

  نه؟ که چرا دخترم، بله: گوید می محبت با

 می. اردد می بر را گوشی کلثوم ممتد بوق چند از بعد... رسانم می باال طبقه به را خودم سرعت به و دارم می بر را شماره

  افتاده؟ اتفاقی سبحان براي شده، چه: پرسم

... سالم: گویم می. دارد می بر را گوشی شاداب، و سالمت صدایی با سبحان بعد کمی و... دستتان گوشی! نه: گوید می

 این معنی دانم می چی؟ گوید می کرده؟ لقدت پشه شده، چه گویم می. نرگس خاله سالم گوید می... سبحان آقا

 را رفمح پس... سربازخانه مثل درست است، کتابی و مؤدبانه و خشک چیز، همه بیرشک خانه در داند نمی را اصطالحات

  ام؟ شده مریض من گفته کسی چه... نه: گوید می و خندد می اي؟ شده بیمار: گویم می و کنم می اصالح

  .بیایم امروز نیست الزم من و شدي مریض شما گفته ملکه بزرگ مامان: گفتم

  .شده مریض دایی. ام نشده مریض من نه... فهمیدم حاال... آهان: گوید می

  ....دیگه داییه... دایی دایی؟: گوید می و خندد می نمکین دوباره... کیه؟ دیگه دایی دایی؟: گویم می

 مهه به چیز همه ملکه، مامان نظر از: گوید می زیرکانه... داره تو و من درس به ربطی چه دایی، مریضی خب: پرسم می

  .دارد منطقی ربط یک چیز
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 هک گوید می بزرگ مامان ولی کند نمی سرفه و عطسه دانم نمی: گویی می. هست چی اش مریضی حاال: گویم می

  .ندارد حوصله امروز فقط نیست مریض گوید می هم دایی خود البته. دارد کسالت

 دایی انهخ:گوید می.کند پیدا بهبود تا نرو دایی خانه فعال بود ممکن اگر و باش خودت مراقب حال هر به باشد:گویم می

  دایی؟ اتاق یا

  کند؟ می زندگی شما با دایی مگه:پرسم می متعجب

  .ستا مشغول همیشه...نیست خانه زیاد او چون:گوید ندیدمش؟می هیچوقت من چرا پس:گویم می..البته بله:گوید می

  .خداحافظ باش خودت مواظب...پسرم خوب خیلی:گویم می

  .خداحافظ و شدید نگرانم که نرگس خاله متشکرم:گوید می

 زن...شوم می بیزار او از.است روشن برایم کامال پیرشک خانم کار معنی....روم می فرو فکر به و گذارم می را گوشی

 بحانس بخاطر رسم؟اگر می بنظر برانداز خانمان و سطحی انقدر من کند؟یعنی می فکر چه عقل سبک و مغرور و خودخواه

  .کردم می فسخ را داد قرار فردا همین از نبود

  

70/3/20  

 خانم.دهم می ادامه خانم قصر به آمدم و رفت به همچنان اما.ام شده بیزار بیرشک خانواده رفتار و حرکات از اینکه با

 می رفح دري هر از برایم ساعتی ربع یک سبحان کالس از بعد باشد رفته سر خیلی اش حوصله گاهی که هم بیرشک

 که دارد اطمینان چون.نیست ثمر مثمر هم خیلی حضورش داند می که اي شنونده.ام شنونده فقط همیشه من البته و زند

 من با بیرشک مخان که حرفهایی اهمیت واقع در.بگوید کلثوم با را حرفها آن که بیند نمی اشکالی بیرشک خانم نباشد اگر

 منطق گاهی چند هر شنوم می هم من و گوید می او حال این با اما. خواهد نمی خاص  شنونده که است حدي در زند می

  .رسد می بنظر مضحک بشدت او

  

70/4/3  

 کتابخانه به.کرد استفاده مطالعه براي حیاط هاي نیمکت از توان نمی دیگر که گرم آنقدر. است شدن گرم به رو بشدت هوا

 رخنه اآنج به ترم آخر امتحانی دروس مطالعه براي کالس بین درساعات که است ازدانشجویانی پر هم آنجا میزنم سري

  .خلوت و ساکت تقریبا هم و است خنک هم بروم نمازخانه به رسد می فکرم به.اند کرده



 مھرنوش صفایی عشقھ

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٣٩ 

 

 شده مخ کتاب یک روي و اند نشسته گروهی که دختر چند بجز...اندازم می نگاهی اطراف به و کنم می باز را نمازخانه در

 روهگ به پشت مسیرش امتداد در و گیرم می کولر باد مقابل را دستم... و شوم می وارد...نیست آنجا دیگري کس اند

  .کنم می مطالعه به شروع و گذارم می پایم روي را نلسون کودکان طب کتاب و دهم می تکیه دیوار به دختران

 اهمانج از افتد می که دختران گروه به چشمش.کند می نمازخانه داخل در از را سرش انوشه و شود می باز در بعد کمی

 یم نگاهش لبخند با دختران... گشتم می هستید؟دنبالتان اینجا شما ها بچه هی: زند می فریاد مالحظه بدون در دم

 می بهم را دستانشان دختران...داریم خوران شیرینی مراسم هستید؟ که B  جراحی کالس سر:دهد می ادامه انوشه.کنند

  .خنده زیر زنند می و آوریم می تشریف حتما شده که هم شیرینی بخاطر...گویند می صدا هم و کوبند

  ....نیستند نم قلب مضطرب ضربان شنیدن به قادر دختران که کنم می شکر را خدا کند می تپیدن به شروع بشدت قلبم

 وت:...گوید می لوندي با انوشه...نازنین؟ ها شیرینی نشود ؟خراب B  جراحی سرکالس چرا حاال... میپرسد دختران از یکی

  داري کارها این به چیکار...کن کوفت را ات شیرینی

 نفرت همه این با چرا دانم نمی خورد می گره نگاهش در نگاهم... افتد می بمن چشمش ناگهان که برود گردد برمی و

 و ندگردان می سر همگی دختران او حرکت از...رود می و بندد می با در زند می پوزخند حالیکه در عاقبت...کند می نگاهم

 یگرد دختران اما روم می هایم کتاب سراغ دوباره تفاوتی بی به تظاهر با و کنم می جور و جمع را خودم کنند می نگاهم

  .......هم من.نیست درس به حواسشان

 نبوده مهم برایش زیاد بگوید خواهد می...کند می تظاهر:گوید می دیگري است خوشحال چقدر:گوید می دختران از یکی

 تو:دگوی می چهارمی...نیست کوچکی لقمه هم این... ندارد دلسوزي جاي هم زیاد ولی: گوید می سومی...نسوخته دلش

 تا دش دیگري آدم اصال... خورد بدي ضربه...سوخت بحالش خیلی دلم من ولی:گوید می دوباره اولی...عقلت این با هم

  ....اش اراده به احسنت هم باز اما:گوید می سومی...بود افسرده مدتها

 روازپ بلند انوشه:گوید می چهارمی....بودم مریض سالها شاید حتی مدتها تا من کرد می کاري چنین من با کسی اگر

 ابحالت که پنجمی...شود نمی جا کسی هر دهن در هایی لقمه چنین...بود بزرگ خیلی بود برداشته که اي لقمه...است

 رفهاییح شما بنظر ها بچه:گوید می دومی...که شاهدي نبود کوچکی لقمه هم خودش انوشه:گوید می آرامی به بود ساکت

 می سومی...اندازند می باال را هایشان شانه تعجب عالمت به دارد؟همه صحت گوید می طرف به راجع انوشه که

 خیلی...مشناختی می را دختره کاشکی:گوید می است؟دیگري کدامشان منظورت:گوید می اولی...الیق چه هر خالیق:گوید

 نمی رفک...دیده را او دور از هم آن یکبار فقط هم انوشه خوده:گوید می پنجمی...است؟ شکلی چه ببینم خواست می دلم

  .بشناسد را او حسابی درست هم خودش کنم

 حتی نیدک نمی رغبت شود رد کنارتان از بار صد اگر که است معمولی و تیپ بد انقدر گفت می انوشه:گوید می سومی

 بیلهايس آن ببین؟با را ما حریف بخدا ترا گفت می بود شده افسرده هم همین بخاطر طفلک...کنید نگاهش هم یکبار

  ....لبش پشت
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 آخر زندب حرف توانست نمی ناراحتی و عصبانیت شدت از کند دل درد من پیش بود آمده که هم یکبار:گوید می پنجمی

  ...رفت و گفت جمله یک فقط هم سر

 کجا از االح گفتم است بهتر دختره این از مان خانه کلفت نسترن بخدا... گفت هیچی...داد ادامه گفت؟دختر چه:گفت اولی

 ومیس...بزند حرف خودي بی که نیست کسی انوشه:گفت دیگري ام زده چوب را سیاهشان زاغ مطمئنی؟گفت انقدر

 نمی مانده کالس شروع به دقیقه 5 فقط ها بچه:گفت پنجمی...بس و شناسه می خدا فقط را یگانه این خدا بر پناه:گفت

  ....رفتند و برخاستند همگی ناگهان برویم؟و آیید

 وير کتابم حالیکه در همانجا همچنان من اما...کردند دعا... خواندند نماز ها بچه گفتند اذان... نشستم همانجا ساعت سه

 از دمش گرفتار آن به که مردابی این از مرا کسی کاش...بود آمده بدرد خودم از دلم...بودم شده میخکوب زمین بود پایم

  .روم رومی یا زنگی زنگی یا... کشید می بیرون نبودن و بودن میان از هستم که اینجایی

  

70/4/5  

 هنرمند درانق هم باشد دکتر خانم هم آدم...آفرین...آفرین:گوید می کند می نگاهم تحسین با حالیکه در ساز قاب پیرمرد

 فهوق بدون همچنان بلدي؟و هنري چه دیگر جان دختر ببینم....دخترشان این با مادرت و پدر بحال خوش... دارد افتخار

 عرضه با و تحصیلکرده شما مثل شد بزرگ وقتی هم او کند خدا...است ایمان هم من نوه اسم اتفاقا: دهد می ادامه

 رمدخت ببینم... میکند شیطنت هم پسر تو اندازه...دارد زبون ساله 10 آدم یک اندازه اما...دارد سال 5 فقط حاال البته...شود

  .باهوشترند شیطان هاي بچه گویند می واهللا میدانم بودي؟چه شیطان انقدر بود ت ساله 5 هم شما

 شیطان خیلی هم من بله:گویم می اش دلخوشی براي گذارم می میز روي را پول درحالیکه و گیرم می او از را قاب

 بفرستید نوبت بی منو زدید مطب وقت هر باشد یادتان...یگانه دکتر خانم خداحافظ گوید می بلند.میروم و...اجازه با...بودم

  ....خندد می دوباره و... ها تو

  .زد می برق ها نورافکن و چراغها نور زیر که اول همان مثل شده نونوار و سالم کنم می نگاه قاب به

 کاري واهمخ می...بخرم خودم براي کفش و کیف یک و شلوار و مانتو دست یک باید افتادم راه به عجله با دارم کار خیلی

  ....باشم بهتر انوشه خانه کلفت از الاقل که کنم

  

70/4/7  

 خانم ببینید:گویم می و کنم می نگاهش وسواس داشتید؟با فرمایشی چه:پرسد می زن نشینم می آرایشگاه صندلی روي

 ؟می کنم چکار را وسطش پیوستگی:گوید می زن.کنید مرتب برایم را ابروهایم کمی فقط خواهم می هستم مجرد من

  .خورد می بهم مو و کرك همه این از حالم بیاندازید بند هم را صورتم...کن مرتب فقط:گویم
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 می جابجا صندلی روي مدام و پیچد می وجودم همه در دري...کند می شروع...ا بسم و دهد می تکان را سرش زن

  .عروسیت انشاهللا است مبارك:گوید؟ می زن.شوم

 می دکن می کنکاش مرا نگاه که زن... تر مرتب و تر آراسته خیلی ام شده دیگري نرگس کنم می باز چشم وقتی و

 طورياین ام برداشته هم را ابروهایت وسط پیوستگی...مو و کرك همه این زیر نبود عروسکت مثل صورت حیف:گوید

  گویم؟ می بد رسد می بنظر تر شیک ات چهره

 آرایشگاه رصندوقدا به را پول حال درهمان و نکند درد شما دست...گذشته دیگر حاال:گفتم شدم می بلند جایم از حالیکه در

 نآ نبودن یا بودن مثال حاال...بودم غافل صورتم نظافت از سال همه این که من بودم احمق چقدر گفتم خودم با دادم

  کرد؟ می ثابت را چیزي چه لبم پشت زمخت سبیلهاي

  

70/4/9  

 هم دیدش خوشگتر هم...شدید؟ عوض چقدر نرگس خاله:گفت هیجان با کوبید می بهم را هایش دست حالیکه در سبحان

 مامان هک شنیدم پیش روز چند.. نرگس خاله کردید خوبی کار خیلی...دهد می ادامه معصومانه و...کو چادرتان...تر خوشتیپ

 همیدف کردنم نگاه طرز از.کردم نگاهش واج و هاج...خوره می بهم دختره سبیلهاي این از حالم...گفت می کلثوم به ملکه

 بوي مه همیشه...خوشتیپه هم خیلی...خوشگله خیلی من سودابه مامان آخه:داد ادامه زیرکی با است نزده خوبی حرف که

 من از بود شده جمع چشمهایش در مادرش چهره یادآوري از که را اشکهایش کرد می سعی حالیکه در بعد...ده می عطر

  زنید؟ نمی عطر چرا شما نرگس خاله راستی:گفت کند مخفی

 هچ سودابه مامان از:گفتم و گرفتم بغلم توي را سرش شد کباب برایش جگرم...کرد هق هق به شروع حال درهمان و

  ...خب:گفتم...زدند تلفن...دیشب،دیشب:گفت کند می بیشتري امنیت احساس رسید می بنظر حالیکه خبر؟در

 و شده تنگ رایشب خیلی دلم نرگس خاله... بیایند توانند نمی پاییز تا گفتند:گفت گرفت می شدت هقش هق حالیکه در

 در....کنن نمی گریه مامانشون براي که مردا پسرم شدي مرد دیگه تو:گفتم و فشردمش آغوشم در...گریه زیر زد وضوح به

 اش ملکه مامان حرف از حالیکه در...اند وابسته مادرشون به همیشه پسرها گه می ملکه مامان ولی:گفت حال همان

 مامان یک داشتن از بهتر خیلی باسواد و کرده تحصیل باباي و مامان یک داشتن حال هر به:دادم ادامه بودم شده کفري

  ....کند تحمل را دوریشان وقتی چند باشه مجبور آدم اگه حتی...سواده بی باباي و

 ار شرایط همین...هستم تو مثل هم من ببین:دادم ادامه...گوید می را همین همیشه هم ملکه مامان آره:گفت اعتماد با

 نمک می تحمل ولی میشود تنگ دلم وقتها خیلی تو مثل هم من شوم دور پدرم و مادر از شدم مجبور درس بخاطر...دارم

  ....نیست اي چاره چون

 گريدی العمل عکس هیچ بی و کرد پاك بادستمال را صورتش... کرد نگاهم رنگش اي قهوه و درشت چشمهاي با کمی

  .کردیم شروع و...حاال همین گفتم و کنیم؟خندیدم می شروع کی پس نرگس خاله:گفت
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70/4/11  

 را نامه یدستپاچگ با بار این و دیگر یکبار فهمیدم می کمتر خواندم می بیشتر چه هر.بود شده داغ مغزم دیدم می آنچه از

  :خوانم

 13 شماره اتاق در 70/4/12مورخ بعدازظهر 2 ساعت راس توضیحات اي پاره جهت لطفا یادگاري نرگس خانم سرکار«

  .»رسانید بهم حضور

 می چه من آخر باشد داشته من به ربطی کردم نمی باور اما است اتاقی چه 13 شماره اتاق که دانستم می خوب چه اگر

  ...است خوب نکنم سکته فردا تا...کن رحم بیفتد؟خدایا 13 شماره اتاق به کارم که باشم کرده توانستم

  

70/4/12  

 هر به دلم در و شدم زنده و مردم آن در سر تابلوي دیدن از و رساندم 13 شماره اتاق به را خودم بعدازظهر 2 ساعت راس

 خودم به باید.باشم آرام کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس فرستادم لعنت است انضباطی کمیته چه هر به و دانشگاه چه

 هب تقه چند زدن از بعد و کردم تر محکم را ام مقنعه... بودم نکرده کاري که من... ترسیدم می چه از دادم می قلب قوت

  .شدم وارد در

 وشمخ اصال نگاهش طرز از...بفرمایید:گفت کرد می نگاهم خیره خیره حالیکه در و کرد بلند را سرش من دیدن با مرد

 وندهپر و برگه یکسري به را سرش که همچنان.نشستم حال هر به...کرد می نگاهم دار سابقه مجرم یک مثل... نیامد

  ....انداختید تاریخ دان زباله به...کردید؟ چکار را چادرتان:گفت بود کرده گرم

 الح همان با...چادرم؟ کشیدید؟بخاطر انضباطی کمیته به مرا پاي همین براي...همین؟:گفتم و برگرداندم را صورتم

 کشف:گفتم تحکم با... کنیم نمی باز انضباطی کمیته به حجاب کشف بخاطر را کسی پاي ما...خانم نخیر:گفت

 کشف یدگوی می...این به...شما:گفتم و کردم اشاره ام مشکی گشاد مانتوي و بلند مقنعه به...بود مضحک حجاب؟حرفش

 کجاي دبگویی من به و...آقا کنید نگاه من به خوب: دادم ادامه ایستادم می مقابلش رحالیکه د و شدم بلند جایم حجاب؟از

  بفهمم؟ را حجاب کشف معنی خواهم دارد؟می ایراد من حجاب

 بلند من براي ار صدایتان انقدر و...خانم بنشینید بفرمایید:گفت کرد می نگاهم خشونت با حالیکه در و کرد بلند را سرش

 نمی اجرا نمایشنامه من براي اینجا است بسته من قلم نوك ارزش به تحصیلیتان آینده که دانستید اگرمی...نکنید

 فرمایید می...رمبخ چادر که ندارم پول دیگر هم بنده...شده پاره من چادر کنید فرض:گفتم...بفرمایید...خانم بفرمایید...کردید

  تحصیل؟ کنم،ترك چیکار
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 حجاب از رمهمت مسئله خانم بنشینید گفتم:گفت تر محکم بار این بود رفته سر من حرفهاي از اش حوصله حالیکه در

  .شماست

  ناسید؟ش می را آقا آن شما:گفت و زد اي موذیانه کنید؟لبخند خالصم و بگویید زودتر شود می پس:پرسیدم تعجب با

 را تو اتاق از پرتی گوشه در و.چرخیدم داشت قرار اتاق از اي گوشه در من به پشت درست که انگشتش اشاره سمت به

 خداي:یدمپرس تعجب با...دهی می گوش احمقانه مناظره این به و اي نشسته صندلی یک روي زیر سربه و مغموم که دیدم

 ستینآ نیست هم اند؟بعید گرفته حجاب کشف جرم به هم را شما کنید؟نکند می چه اینجا دیگر شما یگانه آقاي من

  !اید می کوتاه زیادي نظر به لباستان

  ....باشید مودب کمی و کنید رحم بخودتان است بهتر خانم:گفت و کوبید میز روي را خودکارش عصبانیت با مرد

 از هچ و خودم جانب از چه باشد مرحمت محتاج که ام نکرده کاري من:گفتم و برگرداندم سمتش به سرعت با را صورتم

  ...اقا شما جانب

  ....ایاقید؟ هم با خیلی ام شناسید؟شنیده می را آقا این چقدر نگفتید:گفت تغیر با

 صمیمی وج چنین در حضور از بعد که است ممکن اما...ایم نبوده امروز تا.البته خب:گفتم کردم می قروچه دندان حالیکه در

  ....شویم ایاق هم با بندي هم لطف به اي دوستانه و

 وابج درست اقا این سواالت به شما که ماست دوي هر نفع به یاگاري خانم:گفت یگانه بزند حرف مرد آنکه از پیش

 شما:گفت دمر...کردم سکوت و صندلی روي نشستم. شود حل آمیز مسالمت است بهتر که آمده پیش تفاهمی سوء...بدهید

  شناسید؟ می را یگانه اقاي کی از

 کارچیش عجب:گفت کشید می باال را ابرویش متعجب درحالیکه مرد...نام ثبت روز همان از...دانشگاه ورود بدو از:گفتم

  ...ماهري

 هاي پله روي غریب و تنها و کس بی و بیچاره شهرستانی دختر یک مثل من که روز آن:گفتم و کردم نگاهش تحقیر با

  کنید؟ دوا من از دردي بودید؟تا کجا تشکیالتتان و شما زدم می زار و بودم نشسته دانشگاه همین

 پدر و خودم و شوم منتقل شهرم به او نفوذ از استفاده با بتوانم و بخرم را کسی تا پارتی نه داشتم پول نه من که روز آن

  بودید؟ کجا شما...نکنم غربت آواره را ام بیچاره مادر و

 ستد و کرد ترك را کارش محل مقرر موعد از زودتر نیم و ساعت یک.نام ثبت روز تان دانشکده عزیز رئیس که روز آن

 دیدکر فکر هم لحظه یک حتی شما از هیچکدام روز آن بودید؟آیا کجا شما رفت و گرفت حنا را بریده دست همه از منه

 داشته شما ورحض به احتیاجی رسیده اینجا به فیلتر هزار از گذشتن از بعد و بدبختی هزار با که اي بیچاره یک شاید که

  کند؟ دوا او درد از دردي شما کمک یا.باشد
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 خانم یا...رییس منشی غفوري خانم همین... برگرداندند رو من از همه زدم رو که کسی هر به من روز آن نکردید....نه

  .دیگر نفر وهزار    و دانشجویی امور همانهگی مسئول...  مرتضوي

 این رمگ...بیاندازد زحمت به را خودش من بخاطر نشد حاضر هیچکس... کند درك مرا بغرنج شرایط نشد حاضر هیچکس

  ....مرد

 مرد این:مداد ادامه و. کرد می نگاه را بیرون و بود برگردانده پنجره طرف به را سرش تفاوت بی کردم،که اشاره یگانه به و

 ونچ و سوخت حالم به دلش...شد جویا را علتش او و کردم می گریه من...کرد برخورد من به پله راه در اتفاقی خیلی

 ام ادهخانو نزد و شهرم به شب بتوانم من تا دهد انجام را مانده باقی کارهاي من، نبود در فردا که کرد قبول بود تهرانی

  ....همین...زندگیم به هم و دهم ادامه ام تحصیل به هم بتوانم تا...برگردم

  ....خصوصی دالیل به: بودید؟گفتم نیامده مادرتان و پدر با چرا: گفت مرد

  بعد؟ چی؟ خوب،بعد: گفت و زد پوزخند

 وجود بعدي...کردم عرض که هم قبال: گفت و چرخاند مرد طرف به پنجره از را سرش تفاوت بی حالت همان با یگانه

  !ندارد

  ...!دارد وجود هم بعدي ، دانیم می ما و اند داده خبر ما به که آنجا تا اما: گفت مرد

 دانشگاه دهمحدو به شما،و به که بعدي اما باشد داشته وجود بعدي شاید: گفت نمود می عصبانی وضوح به حاال که یگانه

 و شما هب وجه هیچ به که دارند وجود بعدهایی لعنتی دانشگاه اینِ در از طرفتر آن قدم یک حتی...ندارد وجود باشد مربوط

 تا یا انزندگیشِ  خصوصی خلوت تا را مردم باشید داشته قصد شما...آنکه مگر...آقا شود نمی مربوط شماِ کاري حیطه به

  ....کنید تعقیب دلشان خلوت

 بخشیدب: گرفتم،گفتم می باال را سرم که حالی در و شدم بلند صندلی روي بود،از داده قلب قوت من به ایمان حرفهاي

 ام از کدام هر...نیست کودکستان هم اینجا و نیستیم ساله 6و 5 هاي بچه ما...اید گرفته عوضی را ما شما اینکه مثل...آقا

  ....درخشان استعدادهايِ است،مهد پزشکی دانشکده هم اینجا داریم،و سن سال 24-25 بر بالغ

 پلیسی مش اگر هم شما: گفتم چرخاندم می را در دستگیره که درحالی سپس کردم، نگاهش پایین به باال از تحقیر با و

 این د،تمامش نخواهد ارضاء کارآگاهیتان حس نفر دو ما با بگردید،چون نفردیگر دو دنبال است ،بهتر کرده گُل خیلی تان

 کردهن خداي باشد،آنوقت داشته نفر دو ما رابطه بر دال مدرکی که کرد نخواهید پیدا را آدمی بگردید که هم را دانشگاه

  ...شد خواهید سرخورده

 امروز ،شما خانم: کوبید،گفت می میزش روي محکم را دستش کف که حالی در و شد بلند صندلی روي از خشم با مرد

  ...بینید می بد...کردید توهین خیلی من به
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 متاسفانه...آقا شما: گفتم کردم می نگاه اش خورده چروك لباس و نامرتب هاي ریش به که حالی در و برگشتم را رفته راه

 دیگران...من ماا....ببینید استیصال و گریه و زاري هیئت در نشیند می صندلی این روي که را کسی هر که اید کرده عادت

 و باآبرو خبري بی و نادانی سر از) کردم نگاهش تحقیر با و(  شما مثل آدمی که دهم نمی اجازه هرگز من...نیستم

 زندگی اه سختی با و ام امده آمده دنیا به ها دنیا به ها سختی در من...آقا رنجم دختر من...کند بازي حیثیتم و شخصیت

  .....ام کرده

 شما نادان مخبران هاي گویی گزافه و ها خیالبافی با را خودم وامانده و کرده کج گردن....ام کرده عادت مبارزه به من

 متهم ام نکرده که خطایی به یا مجبور، ام نکرده که کاري به مرا تواند نمی دنیا جاي هیچ در کس هیچ...فروخت نخواهم

 من هم نوزه....جنگیده زندگی نامالیمات با بارها و بارها... هست که بگیرد قرار اینجایی اینکه براي من مثل ادمی.....کند

 مه شما..  واهیِ هاي خیالپردازي مشت یک تسلیم هم آن....آقا نمیشوم تسلیم من...زندگی همان زندگی و آدمم همان

  .نکنید تلف را دیگران و خودتان وقت و نبازید کودکانه حرفهاي به را خودتان ندارید سند و مدرك تا است بهتر

 علیقیت ترم یک به که دیدم دانشگاه برد روي را اسمم که بود بعد روز دو درست و...کوبیدم هم به را در و رفتم بیرون و

  .شد می شروع امتحاناتش دیگر روز دو تا که ترمی....ترم آخر درست هم آن. بودم شده محکوم تنبیهی

  

70/4/19  

. دارمن صبوري جز اي چاره هرحال به... کنم می بیشتري آرامش احساس جریان ماوقع از هفته یک تقریبا گذشت از بعد

 لواپسمد کسی که دانم می. ام نزده سر دانشگاه به هم بار یک حتی امروز تا رسیده دستم به تعلیقیِ  حکم که روزي از

  .ندارم این جز اي چاره. بیرشک خانه و بیمارستان به شده محدود آمدم و رفت روزها این. شد نخواهد

  

70/4/22  

 صمحر...کند می کجی دهن من به تو خط قاب.ام زده زل اتاق دیوار به و ام نشسته... بیدارم هنوز اما است،من شب نیمه

  ........و دارم می برش دیوار از و شوم می بلند...گیرد می

 می باال....وابسته و ام،زبون شده بدبخت انسانهاي مثل گیرد می حرصم خودم از باشد؟ اتاقم دیوار به تو خط باید اصالًچرا

  )کار این ده می حالی آي( شکند می اش شیشه دوباره اش، کوبم می زمین به محکم بعد و برمش

  

70/4/23  

 شانسی هیچ دیگر... ام زده گذرند،زل می کنارم از دغدغه بی و خیال بی که مردمی به و ام نشسته ایستگاه صندلی روي

  ...اند خواسته را عذرم هایم کتاب...ندارم رفتن براي
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 تر جور و عجم کمی کنم توجهی آنکه بی...نشیند می دستم کنار کسی کنم می احساس ناگهان که هستم خودم عالم در

: وییگ می سریع. کنم می نگاهت و گردانم برمی را سرم یادگاري؟ خانم: گویی می گویم نزدیک آهسته...نشینم می

 می لبخند سالمت جواب جاي به! آمده پیش مهمی موضوع بدهید؟ من به را وقتتان از لحظه چند است ممکن سالم؛

  ....فقط آیم می بخواهید که جا هر هستید معذب ماشین داخل اگر: گویی می کند می دلگرمت لبخندم....زنم

 ، شده كپار خیابان گوشه تر آنطرف کمی که بینم می را ،ماشینت...کنم می نگاه اطراف به خیزم،و برمی حرفت نیمه

  :گویم می ام گرفته ماشین در دستگیره به را دستم که حالی در و....افتم می راه به...

  ؟....کنید نمی باز را در چرا هستید؟ چه معطل پس _

 سوار...بفرمایید :گویی می آهسته و مودبانه و کنی می باز برایم را در و کنی می طی دو حالت به تقریبا را مانده باقی قدم چند

  ..!..بزنیم را حرفهایمان تا ایستیم می تر آنطرف خیابان چند...کنیم حرکت بدهی اجازه اگر: پرسی می...شوم می

 قریبات هوا... ایستی می تردد کم و فرعی کوچه یک در تر آنطرف خیابان چند و افتی می راه به وتو کنیم می سکوت

 کن گوش گویی می و کنی می زدن حرف به شروع آرامی وبه...کنی می روشن را اتومبیل داخل چراغ شده، تاریک

  ....نرگس

 شما، که باشم داده اجازه من یا باشید خواسته اجازه من از شما که آید نمی یادم: گویم می و گردم برمی صورت تمام به

  ....بزنید صدا کوچک اسم به مرا

 ازدواج هقبال و احوال ثبت درد به فامیل نام....دارند اسم آدمها: گویی می خودداري با ولی... کند می تغییر صورتت حالت

 نمی اجازه هیچوقت کار ان براي و بزنم صدایت کوچک نام با دهم می ترجیح من. خورد می قبر سنگ روي و طالق و

 ی،میده می تکان تاسف با را سرت که درحالی بعد!!!) شعور بی پسره رسونده عالی حد به و وقاحت و پرویی....(گیرم

  :گویی

 چیزي باز که کنم می باز را دهانم...کرد خواهد مدارا بیشتر تو با دنیا نباشی، پرخاشگر اینقدر اگر...نرگس باش عاقل _

  :گویی می بلندتري صداي با تو که بگویم

  !اي؟ متوجه...! نیست خانم یک براي آلی ایده صفت پرخاشگري و لجبازي و لجبازي _

  .نیست مبارزه براي هم درستی راه...این بر عالوه

  کنی؟ تحقیرم...یا کنی نصیحتم بگویی؟ را ها همین که اینجا اي آورده مرا: گویم می

 بی لماحص فقط خطر این و است خطر تودر تحصیلی زندگی...نرگس کن گوش..نه هم و بله هم: گویی می صبوري با

 را لرفتارآرام،مشک و نرم زبان با و بودي داده خرج به سیاست و درایت کمی روزکمی،فقط آن اگر که چرا...توست فکري

  ....خوبه...واهللا خوبه...ورجسته آقا.... بگو پس آهان: گویم می فریاد با تقریباً ،...من مثل هم تو حاال بودي کرده حل
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 ینم فکر هیچوقت من تو، دست از امان...واي...واي...واي: گویی می و کوبی می پیشانیت روي محکم را دستت کف

  ....موجو اینقدر تو کردم

  ....چی؟ موجود دیگر؟ بگو چی؟ موجود: میزنم داد

 کفري یحساب تو دست از مردك... نرگس کنم می خالصه...باشی طاقتی کم موجود: گویی می و کنی می نگاهم خشم با

  ....اي؟ دیده را ات تعلیقی حکم حتماً...شده

 کنم نمی فکر انداختی راه به تو که جنجالی و جار آن با که اوالً: دادي ادامه و... ساکت،: زدي داد که بزنم حرف آمدم

 از و دبترس خدا از و بسوزد دلش مردك که هم فرض بر ثانی، در... بیاید جا حالش تعلیقی ترم یک حکم همان با مردك

 می...کند می سیاه را ات بشود،آینده ات تحصیلی پرونده وارد اگر هم تعلیقی حکم همان...بگذرد تو تجربگی بی کنار

 بمانی؟می یباق عمومی پزشک استعداد،یک همه این با خواهی نمی که تو... بزنی را تحصیل ادامه قید باید یعنی... فهمی؟

 فرد براي دفاعیه یک معموالً موارد، جور این نرگس،در کن گوش پس: دادي ادامه...دادم تکان سر آرامی به خواهی؟

 با نه و نرم و چرب زبان با شده که طور هر کنم می تاکید شده، که هرطور دفاعیه این در باید تو و. گذارند می خاطی

  .....کنی جور و جمع را قضیه فیلسوفانه، بیانیه و پرخاش و دعوا

  ...بکنم باید چکار دانم نمی من...من ولی: نالیدم آرام

 و کنب کاري یک ،خالصه...کن التماس دانم می چه...کن زاري و گریه...کن مویه...بکن تونی می که کاري هر: گفتی

 منظورم ندارند؟ قمنط ها خیلی اینجا گفتم بهت روز یک یادته نرگس ببین....بیفتند قضیه صرافت از که بگو چیزي یک

 شود،می مین دانشگاه اینجا دیگر باشند تفاوت بی مسائل جور این به بخواهند اگر ندارند هم تقصیري...بودند ها همین

 صديق گوید می و گیرد می را دیگر یکی ودست کند می هم سر اراجیف مشت یک قمري ننه هر و) هههه(زایشگاه شود

 که هاییحرف این کنند، می سازي شواهد،پرونده اساس بر فقط اینجا نیست کارساز منطق اینجا همین براي نداشتنم،

 ساکت بعد و...نک پیدا دیگر راه یک ببري، پیش از کاري منطق با تو که نیست جایی اینجا، بنابراین باشد یادت گفتم

 ولی...آمدم می همراهت هم من شد می اگه...شدم دردسرت باعث که متاسفم گفتی، و انداختی پایین را سرت شدي،

  ....بودنم تا خورد می دردت به بیشتر نبودنم...شود نمی که میدانی

 وششخ نواي با من خسته روح و پیچید ماشین در اذان کردي،صداي باز را آرام،رادیو و مطیع بره یک مثل..بودم شده آرام

 بعضی از قامانت...سپرد خدا به باید فقط را ها بعضی نرگس گفتی کردي می روشن را ماشین که حالی در بعد...شد تطهیر

 همین...سنرگ بده قولی یک من به تو و...کند ادبشان معنوي و بزرگ نیروي یک باید...نیست انسانها ما مادي توان در ها

  ....عزیز وقت همین در و امشب

 دهب قول من به: ،گفتی...خورد گره عزیزت و پاك نگاه در نگاهم.....کردم نگاهت بود اشک از پر هایم چشم که حالی در

 در و لبخند طفق...بزنی لبخند فقط کرد تحقیرت سوزاندو خیلی را دلت...کرد ناراحتت خیلی کسی وقت هر بعد به این از

 کم یب را تو حق تواند نمی خدا مثل کس هیچ که باش مطمئن و...بدهد او به را عوضش خدا تا بسپاري خدا به اورا دلت

 خطرناك... بشوند زخمی اگر هستند مار مثل ها بعضی... همیشه نه ولی است خوب جنگیدن...کند اعاده کاست و
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 حرفهاي به: گفتی..شدم پیاده ومن کردي تاییدم هایت چشم با بعداً،...بعداً... منه پیش تابلوتون: گفتم...بودیم ،رسیده..ترند

  .خداحافظ حتماًو: گفتم....کن فکر جدي

  

70/4/25  

 از که مردي نگاه از را این...نبود عجز از اثري کوچکترین چشمانم در اما...لرزید می خفیف ارتعاشی در بدنم تمام چه اگر

 رفهاییح تمام میزد،ولی زنگ گوشم در ایمان حرفهاي....یافتم درمی کامال بود شده خیره من به طویل و عریض میز پشت

 که فتمگ را حرفهایی و کردم باز را دهانم پس. بودند رفته خاطرم از بگویم،همگی تا بودم کرده سنگین و سبک که را

  .....نبود آشنا برایم اصال

 خود استدرخو به و شما تحصیلی حیثیت از دفاع صرفاًبراي جلسه این که باشید شده متوجه امیدوارم...خانم: گفت مرد

  ........دیگري چیزي نه و شده تشکیل شما

 من تحصیلی ندهآی اید برده مسلخ به شما که ،چیزي...است شخصیتی حیثیت تحصیلی، حیثیت از مهمتر من براي: گفتم

  ..............گذارم نمی راحتی به شما توهین این از من و اید زده تهمت من به علناً شما.........است من هویت و نیست،منیت

  .........!بگویید را حقیقت و مطلب اصل سر بروید...نبافید انشاء خانم: گفت دیگر مرد

 بی آنها از ودمخ که چیزهایی از یا بگویم نیست که حقیقتی از حقیقت؟ کدام.......! حقیقت: گفتم و برگشتم طرفش به

 ائلمس حوش و حول در بوده،صرفاً برخوردي هم اگر یگانه آقاي و من بین که بگویم شما به باید بار چند من...خبرم

  ...........دیگري چیز هیچ نه و بوده درسی

 آقاي خصیش اتومبیل کنج در شما بگویید شود می... خانم ببخشید: نمود،گفت می آشنا برایم اش چهره که مردي تنها

 به خهآ(کردید؟ می علمی،مباحثه مسائل چه تحصیل حوش و حول در مجنون بید درختان خنک سار سایه زیر یگانه،در

  )چـه؟ تو

 ایفوظ شرح دانشگاه،از حیطه از مردم،خارج خصوصی زندگی در تجسس کردم می فکر: گفتم......پرید ام گونه از رنگ

  ..است بیرون شما

 هر...محترم خانم: گفت بود پایین سرش که بود،همچنان نیانداخته من به هم نگاهی نیم حتی جلسه اول از که دیگري مرد

... فرماییدب دارید خاصی دفاع لطفاًاگر...دارند محوله وظایف اند،کلی نشسته اینجا شما خاطر به که آقایانی این از کدام

 همانقدر.... یدباش گفته راست شما اگر محال فرض بر...خوب بسیار: گفتم...را ما وقت کنید،نه تلف را خودتان وقت نه وگرنه

  نخواستید؟ را او عذر چرا پس...است خطاکار هم یگانه آقاي...کارم خطا من که
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 جواب من سوال به کسی ولی...خنداند هم را او که گفت چیزي کناري مرد گوش در آرامی به و خندید آشنا چهره مرد

 دیدن به اتنه زندگی از که کسانی با زندگی حقایق از زدن حرف....بود فایده بی..رسید نمی خاطرم به چیزي دیگر....نداد

  ........بود عبثی کنند،کار می بسنده آن ظواهر

 می لندب جایم از که حالی در بفرمایید...ندارید عرضی اگر: گفت بود پایین سرش همچنان که حالی در پوش سیاه مرد

 انسانیت نام به امروز که کارهایی به گفتن پاسخ که فردایی هست نیز فردایی اما.......ندارم حرفی امروز: گفتم شدم،آهسته

 ردم چهره به که حالی در سپس...بود خواهد تر سخت بسی دادن جان از برایمان...شکنیم می که هایی دل کنیم،و می

  .......کرد خواهیم مالقات آنجا را همدیگر شما و من و دادم ادامه کردم می نگاه آشنا

  .........شیوایی سخنرانی چه: گفت تمسخر بود،با شده خشک پوزخندش که حالی در مرد

  .......بفرمایید...خانم بفرمایید گفتم: گفت بلندتر بار این پوش سیاه مرد

 ناشناس دردي از مملو وجودم تمام که حالی در....هم من هاي چشم از و بارید می سیل آسمان از اما....بود خرداد نیمه

 زاده؛همراه موذن زیباي صداي... افتادم راه به کنان لخ لخ و شدم،آرام پیاده کوچه سر و شدم دربست تاکسی یک سوار بود

 رحمت باران تا دادم اجازه و کردم بلند آسمان به رو را بود،سرم کرده تر را چشمهایم دوباره غروب ومیش گرگ هواي با

  .......پایانش بی لطف و محبت به و... کردم فکر خداوند به و...دهد شستشو را صورتم الهی

 یمونس و انیس او جز که عزیزي وجود به و کردم فکر خداوند به... عوضی نه و دارد منتی نه که کرمی و بخشش به و

  ..........گرفتم آرام عزیزش یاد با و... ،پناهگاهی رحمتش و مهر پناه جز و نیست

 به خدا رحمت باران زیر کوچه پیچ در که ببینم را تو توانستم می...نبود تار دگر هایم وچشم بودم شده تر سبک که حاال و

  .........اي ایستاده من منتظر و اي داده تکیه ماشین

 بروم تمتوانس می... بودي ندیده مرا تو..بود من با تصمیم. داد می نوازش را هایم چشم تو اتومبیلِ عقب هاي چراغ تند نور

 و تو نارک در و بمانم،بمانم توانستم می یا و...یا و...بود بودن تو باِ مولود که چه هر واز تو از. بگریزم تو از همیشه براي و

 مرا و برگشتی ناگهان تو که بودم نبودن و بودن... رفتن و ماندن میان و...بجنگم چیز همه و کس همه با تو حب به

 تو دویدن تا ایستادم همانجا من و...  دویدي سمتم به من دیدن محض نکردي،به تردید تو اما...  کردم تردید دیدي،من

 هر ايپ زیر که.....بود غرورم هاي شیشه خرده مرهم بهترین هروله این که انگار باشم، گر نظاره....سمتم به و سویم به را

  .بود شده لگدمال ناکسی و کس

  

70/4/26  

  .......اگر کاش،اما،و هزاران زندگی،روز روز هم و بود مرگ روز هم....بود عجیبی روز دیروز
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 همان به مه کلماتمان بودم،کاش دیگري کس من ،کاش بودي دیگري کس تو وکاش نبود پیچیده اینقدر زندگی کاش

 روي پیش میان این در آنچه و...اگر و شده،شاید زندگیمان همه که افسوس...افسوس اما...بود مان نگاه صداقت و سادگی

 هاي غروب در را آن ما و آزرد می را ما عمرمان روزهاي گذر در برهنه و آشکار که حقیقتی....است حقیقت فقط ماست

  .ایم گریسته بسیاري تلخ

 افتادي راه به حرفی هر از پیش تو و شدم سوار...کردي باز برایم را درماشین هروله، آن از بود،پس غریبی روز و دیروز،شب

  .بود ناپذیر جبران من،حماقتی خانه درب قدمی چند در هم ما،آن بودن هم تو،با نظر در...بودي همیشه،همینطور

 خب: فتیگ و کردي نگاهم تعجب با..چی؟ خب: گفتم خُب؟: پرسیدي عجوالنه عاقبت و گذشتی سرعت با خیابان چند از

 تو دست از امان: گفتی کردي می نگاهم متعجب هاي چشم با که همچنان شد؟ چه چی: گفتم خیال بی شد؟ چه

 از..خوبم ههمیش تو کنار: گفتم است؟ خوب حالت تو: گفتی..گاهی؟ فقط: گفتم...کشی می جنون به را آدم نرگس،گاهی

 هنگ کردم فکر من و.کردي توقف ناگهان و کشیدي هم در را ابروهایت فهمیدم وضوح به را این نیامد خوشت حرفم

  .نیست بعید کاري هیچ تو از که میدانم دیگر حاال دانی می.بیاندازي بیرون ماشین از مرا تا اي داشته

 و شدي ادهپی اما... کردم نگاهت وحشت با...کند ویرانم و شود نفرت به تبدیل برقی و رعد به تواند می عالقه تو قلب در

 از...شد سکوت یقهدق ،چند...متشکرم: گفتم لبخند با برگشتی بود شده تزئین باران قطرات با که بستنی دو با بعد کمی

 فراموش را بود گذشته که آنچه هر و جلسه و...رفتم فرو خود عالم در...شد می پخش مالیمی موسیقی نوار تو ماشین ضبط

 یشگونن اگر داشت اهمیتی بودم،چه ترین تو،خوشبخت محبت سایبان ،زیر تو کنار اینجا داشت؟من اهمیتی چه...کردم

 و عطوفت از شار سر تو نگاه و بود تو محبت از مملو قلبم که بود این مهم...بود    آزرده را دلم ها بعضی شیطنت

  ......مهربانی

 داشتم،حاضر فیتوصی قابل غیر احساس.بست نقش لبم بر رضایت سر از مست،لبخندي بودم،سر اندیشیده بدان که آنچه از

 بم تو دايص اما...کند پیدا ابد تا بودن تو کنار هاي ثانیه این هاي ثانیه ها،این لحظه این فقط بدهم را زندگیم همه بودم

  بوده؟ بخش رضایت خیلی جلسه ي نتیجه اینکه مثل:گفتی و کرد پاره مرا هاي رویا ي خلسه مردانه و

 فریادگفتی نیمه حالت با تقریبا...ابدا:گفتم و انداختم باال را هایم شانه باالقیدي برگرداندم،و را سرم

 تعلیقی ولا سخنرانی    از ،بعد...نکن ناراحت رو ،خودت...نیست مهمی چیز:چه؟گفتم یعنی: گفتی...ابدا...بله:گفتم!ابدا؟؟

  ......!فرمود خواهند لطف اخراج سخنرانی این از ،بعد...فرمودند لطف

 لبم وير ژوکوند لبخند هنوز که حالی در...کنی؟ نمی که شوخی:پرسیدي شد،شمرده منقبض صورتت عضالت ناگهان

 خودم حال به... گردم بر خودم حال به دوباره خواست می دلم...برگرداندم پنجره سمت به دوباره را رویم و...ابدا:گفتم بود

 دودي هاي شیشه پشت از را مردم هاي نگاه و بودن آسوده و ،راحت...بودن ،شاد...بودن تو کنار عالم به... خودم عالم و

 که کلماتی...کرد مویران تو فریاد ،اما...بالیدن خود به حسرتشان و تحصین نگاه با ،و...کردن تفسیر گرانقیمت اتومبیل یک

  ..........مداوم و پی در ،پی...آمد می فرود سرم بر که بود هایی پتک شنیدم می
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 را آبرویش و زندگی بیچاره پیرمرد آن کردید فکر.......خانم؟ کردید فکر چی:گفتی لرزید می خشم از صدایت که حالی در

 آن و این ومبیلات کنج در آسوده خیال با بتوانید جنابعالی تا کند می دستفروشی خیابان کنار گرما و سرما در و کرده حراج

  ..........بخندید؟ آدم و عالم به دل در و....کنید؟ تناول بستنی و بدهید گوش موسیقی

 تار و،تارت تصویر اشکم، از پر چشمان پشت...نفهمیدم چیزي نه؟دیگر...همه و مادر و پدر و تحصیل و دانشگاه باباي گور

 حرکت یک در و داشتم بر ماشین عقب صندلی از را کیفم...کردم پرت بیرون پنجره از را ام کاره نیمه بستنی...بود شده

  ..........شناختم نمی را خیابان... هستم کجا دانستم نمی.کوبیدم هم به محکم را در و...شدم پیاده سریع

 باالي و دجوید،ق می آدامس ناهنجاري و بلند صداي با که حالی در جوان پسر...انقالب گفتم و پریدم ماشین اولین جلوي

 اریشک یه شه می بخواي اگه...ولی...انقالب برنتون نمی مستقیم که اینجا از...آبجی چیزه:گفت و کرد اندازي ور مرا

  .......کرد

 سوار که کردم باز را در...بود تو تحمل از بهتر کسی هر تحمل حال آن در اما...زد می هم به را حالم اش هرزه نگاه

 واج و هاج راننده مردك...کشید کنارم تلنگري با زورت پر و قوي هاي پنجه و شد راهم سد تو مردانه بازوي شوم،اما

  .........مالی يمشتر عجب...خواسته برات خدا آبجی هی:گفت مردك. بفرمائید...آقا بفرمائید:گفتی تحکم با...کرد می نگاهم

 از که کردي نگاهم چنان.رفت و داد گاز راننده...،...خودم یا شوي می گم:گفتی...  بودم نشنیده را تو ي نعره صداي هرگز

 همان در و...خسته...نرگس کردي ام خسته:گفتی و کوبیدي ات پیشانی به محکم را دستت کف.لرزیدم خودم به ترس

 شدن پیاده موقع نزدي حرفی هیچ دیگر خانه تا...شدم سوار فرمانبردار و مطیع بره یک مثل...کردي باز برایم را در حال

  .است همیشگی رفتن این که کردم احساس من و... رفتی بشنوم را صدایت که آن از پیش اما...خداحافظ:گفتم

  

28/4/70  

 نامه...وددندب کرده اکتفا تعلیقی حکم همان شکر،به را خدا...رسید بودم منتظرش که اي شده مهر و الك و بسته سر نامه

  ....انداختم زباله سطل در و کردم مچاله را

  

30/4/70  

 ار اش عاطفی خأل تمام من دارد توقع که هم او...ندارم حوصله اصال که من...کرده ام کالفه حسابی سبحان روزها این

 خصوصا...ردهک مشکل خیلی من براي را کار این و...ام سرگرمی وسیله نوعی...نیستم معلم یک فقط من او براي...کنم پر

 شدت به ابستگیو نوع هر با بیرشک خانم اصوال...نیست مادربزرگش خوشایند زیاد دلبستگی و وابستگی این دانم می که

 انمخ نظر از...باشد بازي وسیله نوع یک به طفل یک مقطعی وابستگی نوع از وابستگی اگر حتی.است مخالف

 همیتا اما داند می را این هم سبحان خود...والغیر باشد وابسته بیرشک و مادر و پدر به دارد حق فقط بیرشک،سبحان

... است راضی خود از خیلی ملکه مامان این:گفت می دیروز مثال...کند می لج او با هم گاهی حتی... دهد نمی چندانی
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 خاله:گفت کرد می نگاهم معصومانه که حالی در!...است؟ ومهربانی خوب زن هم خیلی او من نظر به چرا؟اتفاقا: پرسیدم

 رفتهگ ام خنده اش گنده گنده هاي حرف از که حالی در و کردم نگاهش متعجب...هستید اي ساده دختر خیلی شما نرگس

 خیلی ار او شما ولی نیست خوب شما با اصال ملکه مامان که آنجایی از:گفت...فهمیدي؟ کجا از رو این تو و:گفتم بود

  :گفت می چه من به دیروز دانید می...دارید دوست

 را ات شامه حاال همین از است بهتر:گفت من به عصبانیت با...دهد می را ام سودابه مامان بوي نرگس خاله:گفتم او به

 گل بوي اب گالیل گل بوي ولی باشند خوشبو همه گلها شاید...بدهی تمیز هم از خوب را بوها بتوانی تا...کنی تقویت

  ....است متفاوت هم با کلی قیمتشان هم همین نیست،براي یکی وقت هیچ ارکیده

  ........کنید طرفداري ملکه مامان از هی حاال:داد ادامه کرد خنک را دلش من رفته وا چهره...کردم نگاهش واج و هاج

 خیلی داشتن دوست با گذاشتن احترام:که عزیزم،اوال... جان سبحان:گفتم کردم می وجور جمع را خودم که حالی در

 چه اشندب خوشبو چه... گلند همه گلها من نظر به:ثانیا...همین فقط گذارم می احترام شما مادربزرگ به من...است متفاوت

 تمرین ننوشت به شروع و کشید کاغذ روي را مدادش حوصله بی...هستند زیبا گلها همه که است زیبایی در بو،اصل بد

 نطقیم نظر به مادربزرگش حرف...نیست صحیح گویم می من آنچه عمال که دانست می هم او شاید دانم نمی.کرد هایش

  .........رسید می تر

  

4/5/70  

 بی هاي زخم اما...هایم دلتنگی بر است مرحمی چه اگر گاهشان بی و گاه هاي نامه.کشد می پر ام خانواده براي دلم

 نمی چرا...ستمنی بیمارستانم هاي ورزي کار اسیر که حاال راستی...کشد می پر برایشان دلم.بخشد نمی التیام را ام کسی

 نجرهپ از یا بیمارستان پنجره از روز هر و شب کرده؟هر غریب و دود پر شهر این پایبند مرا کسی چه یا چیزي چه...روم؟

  هستم؟ اي معجزه چه منتظر اطاقم کوچک

 می را ديخداون محبت فقط محبتشان از باالتر که کنم تطهیر کسانی عشق پاکی در را وجودم و بروم...بروم باید...خدایا

  .........شناسم

  

6/5/70  

 یم التماس مدام و کشد می را مانتوام بزرگش،گوشه مادر غره چشم به اعتنا بی کند می هق هق که حالی در سبحان

 فتیر می وقتی گذاشتی می اقال...بدي قدر چه...خدا به ترا نرگس خاله...آورد می درد به را دلم اش معصومانه لحن.کند

 کار چه هفته یک این شما بدون من حاال...نرگس خاله خدا ترا...باشند آمده هم من باباي و مامان که وبابات مامان پیش

 سرپ...جان سبحان کن بس خدا رضاي محض:گفت و کرد قطع را حرفش ملکه خانم...بود؟ شما به ام دلخوشی کنم؟همه

  ......بازي شهر ببرمت شد تمام دایی امتحانات وقتی که دهم می قول هم من...باش موقري و خوب
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 نز...بزرگن آدم ندارم،همشون دوست من رو مهمونا اون:گفت دلخوري با سبحان...داریم میهمان هم کلی هفته این تازه

 مرخصی روزي چند شما که نداره اشکالی من نظر از حال هر به:گفت و فشرد را بود،دستم رفته سر اش حوصله که

 چند رایتب رفتن از قبل باشی خوبی پسر اگر:،گفتم گرفتم می آغوش در را سبحان که حالی در و کردم تشکر...بروید

  .کرد قبول میلی بی با...نرود،باشد؟ سر ات حوصله نیستم که اي هفته یک این آورم،تا می خوب کتاب

  

7/5/70  

 یم کند،جا می باز رویم به را در جوان مرد یک رمضان جاي به اما زنم می در و بماند منتظرم گویم می آژانس راننده به

 از.بپرسم باید دانم نمی گوید می هست؟مرد سبحان ببخشید:گویم می صراحت با...آورم نمی خودم روي به اما.خورم

 یست،راهن احتیاجی:گویم می آرام پس...باشد سبحان دایی باید که زنم می حدس.شناسد نمی مرا که فهمم می رفتارش

 می و کنم می سالم...بینم می را کلثوم ورودي در دم...کنم می حرکت به شروع فرشها سنگ میان از و بلدم را

  هست؟ سبحان:پرسم

 او با حانسب اما دیدم را اش دایی در دم اش؟االن دایی با:پرسیدم تعجب با...استخر رفته اش دایی نه،با:گوید می کلثوم

 پسر یديد که آقا آن:گوید می آقا؟کلثوم آن پس گویم می...اند رفته صبح از...جان خانم چیه االن:گوید می کلثوم.نبود

  .است من

 اي برازنده و رشید پسر همچین یک یاد نمی من به من،چیه پسر بله:گوید می افتخار شما؟با پسر:  پرسیدم تعجب با

 می و آورم می در را کتابها کادویی بسته وبعد... ببخشدش بهت خدا:گویم می و زنم می پشتش را دستم...باشم؟ داشته

 به اي:یدگو می.است انتظار چشم طفلک... سبحان به بده را امانتی این و کن دارم،لطف برات زحمتی یک کلثوم:گویم

  .....چشم

 می دقت به ابر یک با را نوار نو پیکان یک که بینم می را جوان مرد برگشتن موقع.گردم می بر و کنم می حافظی خدا

 دلم ههفت یک این در کنم می احساس ناگهان و....کند می ویرایش را ها چمن زنی چمن دستگاه با که را رمضان و شوید

  .شد خواهد تنگ چقدر خانه این براي

  

8/5/70  

 داده لم وساتوب صندلی روي غمگین فارغ،اما حاال بیرشک خانم و بیمارستان از اي هفته یک مرخصی یک گرفتن از بعد

 ام دهش دچار گرفتاري چنین به من و هستند ترم پایان امتحانات دادن حال در هایم همکالسی االن اینکه تصور از و ام

  ..........کنم می مرگ احساس

 مرا ايج مضاعفی زحمت هیچ بی تواند می دغدغه بی و خاطر آسوده حاال که پسري کنم،به می فکر ام درسی رقیب به

 لیآمده،ک روزم به چه بفهمد اگر که انوشه به و...افتاد خواهم عقب ها آن از مسلما که هایم همکالسی به و کند تصاحب
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 و ایمان و انوشه موضوع نفهمیدم عاقبت...شود می منحرف درس از ذهنم دوباره انوشه یاد با و...شد خواهد خنک دلش

  بود؟ چه خانه نماز دختران روز آن بحث و شیرینی

 یچه اگر اما...نیستم هم نقطه یک حتی ایمان زندگی در که کنم می احساس...کنم می ارزشی بی احساس ناگهان و

 لگد راگردانم؟چ سر معلقم؟چرا نیستم؟چرا هیچ هستم،چرا اگر کشد؟و نمی کنار زندگیم از و راهم از را وجودش چرا نیستم

  ام؟ خورده سیلی و شده مال

 و سبزي زا بیابانها این مثل را دلم توانستم می کاش...است رویندگی و سبزي از خالی چقدر...شوم می خیره بیابانها به

  .......کنم پاك او نام مداوم رویش

  

9/5/70  

 غربت به يها چشم براي بود یوسف پیراهن بوي پیراهنت ام،بوي نشسته تماشا به دوباره را زندگی مادر آغوشت بوي به

 خزان به دانه این براي بود دوباره رویشی ات،امید کشیده زحمت دستان بر مهربانم،بوسه ،پدر...پدرم و یعقوب این نشسته

  .......رسیده

  

11/5/70  

 یريپ کودکیم،به پاي به که هایی سال تمام و تو شرمنده.ام شرمنده که مادر دارم حذر مهربانت چشمان به کردن نگاه از

 مدان می خود که افسوس سود،زهی چه اما شده من برنایی و سفیدت،دانایی موي بهاي که کردي خوش دل و رساندي

  .کودكِ  کودکم،کودك هنوز که

 عذرم توانستم می کاش و کنی احساس وجودم ،در کشم می که را دردي عمق توانستی می کاش مهربانم مادر...مادر

 کنی،خدایم عاد برایم که بگویم خواهد می دلم مادر.بپذیري را باشد پشیمانی که نیستم مطمئن که احساسی را،و را،شرمم

 پی در دانم نمی نیز خود حتی ،که...من واي اما...گرداند باز من به را ام داده کف از که آنچه که بخواهی و بخوانی را

  .........ندارد مدارا سر من با هم روزگار و ندارم خوشی حال که دانم می چیست؟آنقدر ام داده کف از که آنچه و چیستم

 دانم می...کنی می نگاه ام شده تمیز صورت به و ابروانم به اخم با و اي نشسته که دیدم را تو مهربانم،دیشب مادر...مادر

 به کهشده،بل تو کدورت سبب آنچه به نه اما...کنم اعتراف خواست می دلم چقدر دانستی نمی و...کردي فکر چه به که

  ........آمده سرم به چه که بگویی برایم تو خواست می دلم مادر.اند گرفته من از مرا که چیزهایی

 عشق از برایم هرگز ؟چرا...چرا اما...بودي اي مؤمنه و نازنین زن بردم،تو سود تو تربیت از عمري...مهربانم مادر...مادر

 ،چرانگفتی من به چرا سقوط؟مادرم جهنمی مرز تا تقدس میان فاصله از...گناه با افتراقش وجه از و عشق ؟از...نگفتی

 از شبم مازن سبز سجاده در و نپندارم آلوده را ام دلبستگی پاك دامن ناسزا و اتهام هاي انگشت سوي آن من،در تا نگفتی
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 شبانه خلوت رد و دلبستن که بگو...کنم می گناه احساس بیهوده که نازنینم،بگو مادر...مادر...نخواهم ناکرده،توبه هاي گناه

 و یناپاک که چه هر است،از نیست،رهایی گناه در شدن ور بردن،غوطه پناه خداوندي مهربان دامان لغزیدن،به بیم از خود

  .است آلودگی

 مادر.یستن بیهودگی و پوچی رسیدن مقصود به براي کردن تالش و خواستن داشتن،و دوست که بگو برایم...بگو مادر

 نگفته برایم هیچ مادر راستی.است هستی اساس و شالوده.است زندگی از جزئی هم این که کنم نمی اشتباه که بگو برایم

 فتنگ عشق از تو باشی،با بوده عاشق هم تو اگر باشی،که بوده عاشق هم تو اي؟کاش بوده عاشق هرگز هم تو آیا...اي

  .نیست دشواري کار هرگز

 می را ام بختی سیاه عمق کاش...رنجم در آن از که دیدي می را حقایقی چشمانم نی نی در کاش...عزیزم مادر...مادر

 وهیچ قید هیچ ،بدون...اندرزي هیچ و حرف هیچ دریغ،بدون بی و واسطه بی و کن پناهگاهم را دستانت مادر...دیدم

 بگویم تو اب دردهایی از مادریت نبض مالیم موسیقی آرامش در...تو سینه به سر ،بگذار...بگشا رویم به را شرطی،آغوشت

  .هست که

 یندهآ و را،زندگی تالشم و رنج سالها ثمره را هویتم، و هستی همه من که نامهربانی آن چون...مبند من بر آغوش تو مادر

  .....کرد گذر بیگانگان چون من بر او و ریختم پایش به را ام

  

17/5/70  

 هیچ یب که برساند امنیت و عاطفه از جایی به مرا تو مادرانه احساس که روزي آن نرسید هرگز و گذشتند هم پی از روزها

  .......بگویم دردهایم از غضبت،برایت و قهر از هراسی

  من؟ وطن کجاست خدایا...گشتم باز دیگر غربت به غربتی از دوباره دیشب من و گذشت هفته یک

  

18/5/70  

 دش خوشحال دیدنم از هم بیرشک خانم بار این حتی...زد می کف بود،مدام شده زده هیجان دیدنم از که حالی در سبحان

  .شد مرضایت سبب حال این با اما بود سبحان شادي خاطر به من،که حضور خاطر به نه اگرچه او رضایت و شادي لبخند و

  

23/5/70  

 منزل به منزل از گاه و... منزل به بیمارستان از.شادي هیچ و اتفاقی هیچ بی و گردد می خود روزمره مدار در زندگی

  .شده من زندگی تکراري دور واین بیمارستان دوباره و بیرشک
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25/5/70  

 کبیرش خانم راننده حداد که دیدم برگشتن سبحان،موقع با زدن کله و سر ساعت چهار از بعد بود عجیبی روز امروز

 در ودب صحبت مشغول کسی با حرارت با و بود نشسته در دم خودش اتاقک در معمول مطابق رمضان.نیست منتظرم

 دادح:گفت لبخند همان ندیدي؟با را حداد رمضان آقا ببخشید...سالم:گفتم.زد لبخند همیشه مثل من دیدن زدم،با

 وا...گرده بر حاال،حاالها کنم نمی فکر... . افسر منتظر وایستاده حتما...کرده جایی،تصادف برساند را خانم بوده نیست،رفته

 و گرداندبر را بود،سرش نشسته من به پشت که مردي ناگهان...بگیرید آژانس یک من براي لطفا پس:گفتم...رفتم

  یادگاري؟ خانم چرا آژانس:گفت

 نم چهره حتی قبل دفعه بود؟ شناخته کجا از مرا ،اما است من پسر گفت می کلثوم که بود مردي ،همان شناختمش

  ........نبود هم آشنا برایش

  .......رسانم می را شما من.  است حاضر در دم من ماشین: داد ادامه

  .....گرفت می آتش شوم،وجودم ایمان از غیر مردي ماشین سوار اینکه تصور از کنم قبول استم خو نمی

  )آن و این اتومبیل کنج(پیچید می گوشم در مداو حرفش

 ردک فکر جوانک... ترم راحت اینطوري...بروم آژانس با خودم بدهید اجازه اگر...کنم می خواهش...نه:گفتم اطمینان با

 رنگ بیرشک خانوم و شد باز در که بودیم زدن چانه و چک ومیان...کنید می تعارف چرا خانوم نه: گفت...کنم می تعارف

 هرگز...آمد درد به دلم...انداخت آغوشم در را خودش دید که مرا...دویدم جلو نزارش حال دیدن با.شد وارد رمق بی و پریده

  شده؟ چیزي پرسیدم آهسته بعد مالیدم را پشتش دست با.بودم ندیده چنین را او

  ....مردیم می داشتیم راحتی همین به... مردیم می داشتیم... داد جواب ناله با تقریبا

 ماشین ترمز:داد ادامه بیرشک خانوم.کردم سکوت اما من...نکند خدا مردید؟ می...زدند فریاد صدا هم جوان مرد و رمضان

 هزار با هم عاقبت...گرفت نمی ترمز کرد می که کار هر اتوبان توي سرعت آن با...کرد می سکته داشت حداد...بود بریده

 میله به کوبید را ماشین سرعت تا 40،50 با دستی ترمز و خاموش موتور با هم بعد کردو کم کمی را ماشین سرعت ترفند

  .بودیم مرده وگرنه کرد رحم خیلی خدا...میرداماد باند خروجی هاي

 پسر...ستا جرثقیل منتظر حداد...که نیست افسر منتظر کسی افسر؟: گفت چی؟ براي کجاست؟افسر حداد حاال:پرسیدم

  اومدید؟ چطور شما پس:پرسید کلثوم

 انگار نه انگار و دید می مرا داشت تازه انگار.افتاد من به چشمش حال همین در و...گرفت ماشین برایم حداد:گفت بیرشک

 تا مه شما حتما...شرمنده:گفت و کرد جور و جمع را خودش و گریست می من شانه بر سر پیش لحظه چند همین تا که

  ....بگیرد آژانس برایتان رمضان گویم می شدید؟االن معطل حال به
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 وقت اگر مطمئنا... رسانم می را یادگاري خانوم االن همین من خانوم نباشید نگران:گفت و حرفش وسط پرید جوان مرد

 شحال وضعیت آن در حاال اما... شناختم می خوب را اخالقش دیگر...داد می ترجیح را آژانس بیرشک خانوم بود دیگري

  .رفت خداحافظی بی و کنی می لطف:  گفت پس...باشد داشته کردن فکر حوصله که بود آن از بدتر

 مه طرفی شوم،از جوان مرد این ماشین سوار خواست نمی دلم اصال شخصی دالیل به طرفی از کنم؟ چکار بودم مانده

 وارس دلی دو با هم عاقبت...شدم نمی زبانش حریف که بود حراف هم انقدر. کرد نمی ول...بود کرده پیله کنه مثل مرد

  .شدم

 به دل رد و(افتادم ایمان حرفهاي یاد دوباره...نیامد لبم بر لبخندي اما کردم تشکر...کرد باز برایم را ماشین در جوان مرد

  )بخندید آدم و عالم

 گتن برایش دلم همه این با.بود نامهربان چقدر من با گاه او و داشتم دوستش چقدر...سوخت خودم براي دلم ناگهان و

 مهربانی نا و ها مهربانی همه خاطر به هایش شیرینی و ها تلخی همه خاطر به...بود که آنچه همه خاطر به بود شده

  .هایش

 انومخ کلثوم پسر من...بشناسید خوب مرا مادر باید شما...است سعید من اسم: گفت و...کرد پاره را افکارم رشته مرد

 نگاهش تعجب با و برگرداندن طرفش به را سرم...(هستم الکترونیک مهندس من...داد ادامه)...ندادم جوابی...(هستم

  .........)کردم

 آدرس دادن براي...(مادرم زندگی قصه مثل عجیب و طوالنی...است طوالنی من زندگی قصه: داد ادامه آمد خوشش

 هم ار مادرم و پدر که بودم ساله 9: داد ادامه وقفه بی)...نبود مهم زیاد او براي انگار بپرم،اما حرفش وسط شدم مجبور

 مادرم و پدر جدایی از بعد من و ندارد ربطی من زندگی به و...شود می مادرم زندگی به مربوط آن علت البته که..شدند جدا

.. نمک می کار جا همان هم من...دارد هم هنوز داشت،البته کتابفروشی جواد دایی...شدم سپرده جوادم دایی به دالیلی به

  .شکر راضیم

  شاغلید؟ کتابفروشی در تحصیالت این با شما: پرسیدم آرامی به

 اي صفحه هزار کتاب یک مادرم و من زندگی که گفتم...است طوالنی اش قصه هم این...بله:داد ادامه هیجان با

 معلومه خوب: تگف باالقیدي... شنیدید؟ کسی چه از پرسیدم تعجب با خوانید؟ می پزشکی هم شما شنیدم...بگذریم...است

 آزاد شغل توي نون...آزاد شغل تو بروید التحصیلی فارغ از بعد هم شما...نصیحت شما به من از ولی... داد ادامه و...مادرم

 سرتح حاالها حاال کارمندي،باید نون با وگرنه...دارم آزاد شغل از را ام خانه و ماشین این بینید می که را من همین...است

 را ضبط لطفا...تمگف پرخاش با تقریبا...پیچید اتومبیل در موزیکی تند صداي ناگهان بعد و شد سکوت لختی...کشیدم می

  ..آقا کنید خاموش

  )بدهید گوش موسیقی آن و این اتومبیل گوشه(پیچید سرم در ایمان از حرفی دوباره کرد نگاهم تعجب با مرد

  .نیست دیسکو که ماشین...آقا کنید خاموش:گفتم تحکم با دوباره
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 برقرار وتسک دوباره و نگفتم چیزي...کند می ناراحتتان دانستم نمی ببخشید... چشم... چشم:گفت دلخوري با جوان مرد

  .شد

 پیدا حرکت براي راهی انقالب شبانه ترافیک در مرد اینکه از قبل و کردم تشکر سراسیمه رسیدیم که انقالب میدان به

 رسایشف...نبود جسمی من خستگی و بودم خسته...کردم گم را خودم ها کوچه پس درکوچه و پریدم بیرون ماشین از کند

  .دانستم می بهتر کسی هر از را این من و...بود دادن روي حال در تو فراق از وجودم در و روحم در که بود آرامی
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 زنگ تلفن...غمگین برخی و شاد برخی...روند می و آیند می همیشه مثل ها مالقاتی...است آمد و رفت پر و شلوغ بخش

 با اجبیو کار گوید می زن شما؟...بله گویم می یادگاري؟ خانوم:گوید می خط پشت کسی...دارم می بر را گوشی...زند می

  ببینم؟ را شما پزشکان خوري غذا در االن همین است ممکن اگر دارم شما

 آقاي...گذارد یم را گوشی.شماست با شوید،تصمیم نمی پشیمان هرگز من دیدن از باشید مطمئن گوید می... ولی گویم می

  شده؟ چیزي پرسد می و اورد نمی طاقت هم آخر... کاود می را ام چهره دقت ،با همکارم پرستار امیدیان

  بود؟ مرد پرسد می تعجب با... االن همین براي...گذاشت قرار پایین سالن در من با کسی...گویم می

 دو حالت هب بعد و آسانسور با را راه بقیه...کند می تشویقم حرفش...برو خوب گوید می تعجب با خانوم یک نه:گویم می

  .ایستاده پنجره به ورو من به پشت قامت بلند زنی... کنم می باز را غذاخوري سالن در...کنم می طی

 لبخندي من دیدن با... گیرد می قرار دیدگانم مقابل صورتش رخ تمام تصویر و گردد برمی...زنم می در گوشه به ضربه چند

  یادگاري؟ خانوم پرسد می و زند می

 می امآر و آورد می پیش را شود،دستش می دقیق ام چهره به لذت با که حالی در...دهم می تکان تایید عالمت به را سرم

  ...خوشبختم شما با آشنایی از و سهاست من اسم...سالم گوید

  داشتید؟ امري من با هستم یادگاري من...سالم:گویم می فشارم می را دستش که حالی در و رفتم جلوتر قدم چند

 اینطور ،شمانیست مناسبی جاي زیاد اینجا...کرد صحبت شود می بهتر حیاط داخل کنم می فکر ولی...ولی... بله گوید می

  .افتد می راه به و کنید؟ نمی فکر

 می راه به دنبالش به وار طوطی و بالجبار قراراست چه از موضوع و کیست او که دانم نمی هنوز که حالی در من و

  ......افتم

 می ار سکوت دختر عاقبت و سکوت لختی...نشینیم می درختی سایه زیر نیمکت یک روي حیاط داخل در و رویم می

 سخت لیخی بگوییم برایتان خواهم می که حرفهایی:گوید می و کند می صحبت به شروع نجواگونه صداي با و شکند
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 تصحب شما با آن مورد در خواهم می که را مطلبی دانم می که شماست،چرا شنیدن من گفتن از تر سخت لی و است

 اصال نآمد این البته و آمدم دیدنتان به من هم همین وبراي...باشد شده شما زندگی از مهمی بخش دیگر حاال کنم،شاید

 و بمانم هک نشد راضی دلم کردم چه هر ولی بود انتحاري ایثار یک و فداکاري یک مثل برایم کار این...نبود آسان برایم

  .باشم ها دوباره و ها دوباره شاهد خود شبانه آور عذاب سکوتهاي در

 می را ایمان...دهد می ادامه و مطلب اصل سر رود می یکراست من متعجب چشمان دیدن از و گرداند می بر را سرش

  ....تهران پزشکی دانشگاه 6 سال دانشجوي یگانه نه؟ایمان مگر شناسی

 هرم یک راس تو براي ایمان که دانم می و...داري دوستش خیلی که دانم می...دهد می ادامه شود می گرد چشمانم

 خواب از دیدنش دوباره امید با زیادي روزهاي و اي رفته خواب به یادش با زیادي شبهاي که دانم می... است زیبایی

  .اي برخاسته

 و ...گذرا هاي لحظه بودن او کنار ساعتهاي و بوده پایان بی سالهاي برایت بودن او انتظار در هاي لحظه که دانم می

 یانتاطراف و خانواده و زندگیت خودت حاضري... بزنی دري هر به حاضري او به رسیدن براي که دانم می اینها همه از بهتر

 زنها ام همه.باشد انتظارت در ایمان امن آغوش و مهربان لبخند پایان در اگر اگر،تنها راضی تباهی هر به...کنی ایثار را

  .......فداکار حصر و حد بی...همینطوریم

 نمک می خواهش...نه...نه: گوید می و گذارد می صورتش روي سکوت عالمت به را انگشتش که بزنم حرفی خواهم می

  .....کنید پشیمانم گفتن از که نزنید حرفی

 و بلند قامتی با...هیکل قوي و شانه چهار مردي...دانم می است رویایی ایمان...دهد می ادامه او و شوم می ساکت دوباره

  .......نیست دخترانه اصال که زیبایی و مردانه و جذاب اي چهره

 یقتحق تا ماند می خواب به بیشتر اش مورثی ثروت آن و اندازد می خارجی هاي رمانه شخصیتهاي یاد را آدمی رفتارش

 رویایی ایمان هک گفتم...زندگی به تا ماند می نمایشنامه به بیشتر بودن او کنار در کند می احساس آدمی که است همین و

 اشک...نیست بیش سرابی که کن باور اما...اما...اما... خام شراب جرعه یک نوشیدن از بعد سرمستی خیاالت مثل است

 را خودت: دهد می ادامه ناله با و فشارد می را دستانم است متاثر وضوح به که حالی در و شود می جمع چشمانش گوشه

  ......را آرزوهایت و را را،زندگیت را،جوانیت خودت... نکن   واهی سراب این اسیر

 هزار که است رویایی از بهتر باشد معمولی و رفته رو و رنگ اگر حتی آید می دست به که حقیقتی کن باور...کن وباور

 ایمان قلب هک کن ،باور کن باور...دسترس قابل غیر و واهی سرابی هم آن نیست، بیش سرابی اما ، است نظیر بی و رنگ

 خود من هآنک از پیش و گفت ایستاده حال در تقریبا را آخر جمالت این و برهان خیال این از را خودت...نیست کردنی فتح

  ......بود رفته او کنم باور بودم شنیده که را جمالتی و

 تکان تدس برایم دور از که دیدم را امیدیان آقاي اینکه تا بودم نشسته نیمکت روي همانطور آنجا ساعت چند دانم نمی

 رخس چشمان...  کنم می بلند را سرم...خوري؟ هوا آمدید هستید؟ اینجا شما خانوم: پرسید تعجب با و آمد جلو... دهد می
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 را رمس شده؟ چیزي پرسد می و نشیند می کنارم آرام...نیست عادي اوضاع شود می متوجه تازه بیند می که را متورمم و

  ........افتاده؟ اتفاقی تان خانواده براي ناکرده خداي:پرسد می دوباره...دهم می تکان

 تکان را زبانتان بزرگی این به کله جاي به شود می:گوید می دلخوري با...دهم می تکان منفی عالمت به را سرم بار این

  ....آورد؟ روزتان به گفت؟چه چه شما داشت؟به چکار شما با زد تلفن که خانوم آن شده؟ چه که بگویید دهید؟و

 چقدر رویا و حقیقت بین فاصله شما نظر به امیدیان آقاي:پرسم می شنوم می زحمت به خودم حتی که انقدر آهستگی به

  است؟

 نه: ویمگ می و دهم می تکان را سرم سرعت به...یادگاري؟ خانوم اید انداخته دستم:گوید می و کند می نگاهم خیره خیره

  ...بدانم خواهم می واقعا

  ....است زندگی و مرگ بین فاصله اندازه به:گوید می آرام... کند می ناراحتش سوالم

 تاس سال دو: دهد می ادامه...زندگی و مرگ فاصله اندازه به...گویید می راست: گویم می لرزد می صدایم که حالی در

 دانم یم که چند هر...شود هیچ آرزوها و حقیقتها بین فاصله رویا، و حقیقت بین فاصله که است این من امید همه که

 در سیک تنها کردم می فکر من...چرا؟من شما: پرسم می و کنم می نگاهش تعجب با. است احمقانه اصوال امیدي چنین

  .کنم می حرام ابلهانه آرزوهاي با را شبهایم و روزها که هستم دنیا این

  ...هست هم دیگر نفر یک...  نه...گوید می ناله با و شود می جمع چشمش گوشه اشک

  .......»من«

 آدمها همه: دهد می ادامه... ولی...ولی گویم می و آورم می باال تعجب حالت به را دستم ام مانده مبهوت که حالی در

 براي محال،که آرزوي یک دارم، آرزو یک هم من...ندارد ندارد،حیاط آرزو که آدمی...محال غیر یا...محال یا...  آرزومندند

  .دفریبن نوع یک حقیقتا آرزوهایی چنین که چند هر...نباشد حقیقت و رویا بین اي فاصله باید شدنش ممکن

  چیست؟ شما آرزوي: پرسم می پرده بی

 این و ما داشته دوستش عاشقانه عمر تمام در که زنی تنها...همسرم سالمتی... گوید می برود تا خیزد می بر که حالی در

 او وير دیدن بدون را روزي چنین هرگز کودکم و من اینکه و... باشد احمقانه کابوسی پزشکان تشخیص که این...که

  .....خدایا امروز است روزي عجب... رود می ناگهان و نکنیم آغاز
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 ریبف فقط قصدش... گفته دروغ: گویم می خودم با گاهی جوان، دختر حرفهاي گوناگون و روزانه تحلیل شده مداومم کار

 ندک می خطر احساس کرده، پیدا دیگري رقیب اینکه از حاال و است ایمان دلبسته من چون هم او حتما...بوده من دادن

  .کند در به میدان از مرا حرفها این گفتن با تا آمده حاال و

  ............پنداشته لوحم ساده_

 این از رهاپس...کند امتحان مرا یا بکشد، حرف من زبان زیر از خواسته...بوده ایمان نقشه:گوییم می خودم با دیگر روز یک

  .کنند می زیاد شیطنتها

 دروغ هن نگاهش در. بودم دیده ام زندگی تمام در که بود نگاهی ترین صادقانه دختر نگاه... نه: گویم می دیگر روز یک

  .نداشت تمساح اشک به شباهتی هیچ چشمانش اشک نم...فریب نه... بود

 رباو توانم نمی ولی. بود صادق حرفهایش در دختر اینکه آن و دهد می گواهی چیز یک به فقط دلم... همه این با اما

 نمی راه به سر هم مدرك و دلیل با عاشق دل ندارم، مدرك و دلیل چون...چرا؟... بقبوالنم خودم به توانم نمی.... کنم

  .مدهآ کجا از و بوده کسی چه نیست معلوم که دختري هاي حرف استناد به تنها و مدرك و دلیل بدون برسد چه شود،

 طهراب به... بود؟ برده پی چطور ایمان و من رابطه به همه از شناخت؟مهمتر می کجا از را من بود؟ دیده کجا را ایمان اصال

 هک داند می اصال... است خبري بی رابطش تنها که اي رابطه... ایمان؟ نه دارم اطمینان آن به خودم من نه هنوز که اي

 ندیده ار او هم نگاه یک اندازه به حتی که است وقت چند که داند می خبرم؟ بی ایمان از کامل طور به که است وقت چند

  ....ودب واضح حقیقت و رویا بین فاصله هم اول از ایمان به من دلبستگی در داده، زحمت خودش به خود بی دخترك... ام؟

  

20/6/70  

 پاك تمحب فقط که کنم می فکر خودم با گاهی ندارم، دیگري دلخوشی شده، خالصه سبحان به من دلخوشی روزها این

 بزرگ، و غریب شهر این در اینکه تصور هم شاید کند، می امیدوارم زندگی به که اوست کودکانه معصومیت و صادقانه و

 خوبی مرحم وجودش هست چه هر اما دانم نمی...کرده چندان صد او به را محبتم دارد، دوستم که هست نفر یک باالخره

  .است من هاي سرگردانی براي

  

24/6/70  

 به زج که است تلخی حقایق تکرار گفتنش که است آکنده دردهایی از وجودم...شوم می دانشکده وارد نام ثبت براي

 دیگران مانچش به کردن نگاه از...دوزم می سالن کف سنگفرشهاي به مدام را نگاهم... نیست شبیه دیگري چیز به حماقت

 آن علیقیت ترم یک سبب به که بودن، ممتاز سبب به نه من سمت به دیگران نگاه دیگر حاال که دانم می زیرا دارم شرم

 شدنم لقمع سبب و علت براي کافی تحقیق نبودنم در که دارم حتم یقین طور به البته. است نامشخص دالیل به هم
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 گردی حاال که چرا نرسیده، ایمان باشکوه نام به خود کاو و کند در کس هیچ که دارم اطمینان چند هر گرفته، صورت

  .بدهد تله به دم و بگذارد باقی خود از ردوپایی که است آن از تر باهوش و زرنگتر او که دانم می خوب

 رکیزی با او...شود برده من چون اي خورده تیپا دختر نام کنار در اش فریبنده و باشکوه نام که داد نخواهد اجازه هرگز او

 که یدست هر کشم،از می سرك که اتاقی هر به.ارتباطند در من با که مردمی بار شماتت نگاههاي و ماندم من و گریخته

 دانم، می خوب هم باز که من واي و... شد خواهم صحبتشان داغ سوژه خروج، محض به که دارم گیرم،ایمان می امضا

 خواهد بدل ناروا و زشت هاي تهمت به هایشان غیبت آنوقت.نیابند و برآیند علتی جستجوي در مردم که روزي آن از امان

  .شد

 خود هک ام شده مجازات جرمی به...ندارد سببی دیدگی ستم جز که شود می پر اشکی از چشمم گوشه و شود می داغ تنم

  ..........خبرم بی آن از نیز

 آنچه همه غم در روم می خواب به کزیده اي گوشه و خورم می آوري خواب قرص رسم، می خانه به که دانشگاه از

  .................دادم کف از و داشتم که آنچه همه و ندارم و نداشتم

  

5/7/70  

 استاد تا بودیم ایستاده منتظر بیمارستان سالن گوشه همکالسهایم دیگر و من و بود کودکان کارورزي روز اولین امروز

  .کند آغاز را کودکان عملی درس جلسه اولین و بیاید

... سیدمتر می هم خودمان پسر هاي همکالسی با صحبت از دیگر.... نه من اما داشتن خندیدن براي شعفی و شور دیگران

 و سیاه ریسمان از مارگزیده قــُدما قول به اما... کند می بیشتري گذشت همیشه مورد این در دانشگاه دانستم می هرچند

 و مدآ و رفت و بودم داده تکیه دیوار به خودم تنهایی عالم در رفته فرو خود در و غمگین خالصه. ترسد می هم سفید

 دخو به را توجهم سالن اي شیشه درب شدن باز قروچ و قرچ صداي ناگهان که کردم می نگاه را ها بچه گوي و گفت

  آمده؟ استاد ببینم تا برگشتم صدا سمت به... کرد جلب

 فاتحان مثل نمیشناختمش که دختري با انوشه همه از اول... شدم روبرو 65 ورودي هاي B  انترن گروه با ناگهان که

 دیدم می آنچه.. .بابک و تو عاقبت و پسر و دختر چند آنها از بعد... شدند وارد کرده سپر سینه و افراشته سري با خیبر قلعه

 ایستادم ورط همان حرکتی هیچ بی... نداشتم خوردن تکان قدرت... گذشت می نظرم پیش از فیلم یک جنایی صحنه مثل

  ..........کردم نگاهشان زده مات و

 چیزي هم ایمان به حتی نیاورد خودش روي به اما خورد جا من دیدن از چه اگر هم او... ندید مرا کسی بابک جز به

  .......نگفت
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 کارورزي این هم کنار ما دوي هر بود قرار من خداي... شدند جمع استاد گرد همگی پراکنده گروه و آمد استاد بعد کمی

  ؟...کارآموز عنوان به ما و انترن عنوان به آنها ؟...ساعت یک و روز یک و استاد یک با ؟...بگذرانیم را

.. .دوختم ایمان به را چشمم خواند مرا نام وقتی... کرد شروع ما گروه هاي بچه از اول... کرد غیاب حضور به شروع استاد

 خندلب... کند سالم من به همه چشم پیش خواست می دلم... آمیزي محبت واکنش حداقل یا سریع حرکتی انتظار در

... بردم می خاطر از را هایم رنج همه کرد می چنین او اگر من خداي و... کند نگاهم عالقه و تعجب با حداقل یا... بزند

  ....نخورد هم تکان حتی او... من بودم لوح ساده چه اما

 و کردم تحرک استاد پاي به پا شدم غریبه او با و ایستادم او با ممکن فاصله حداکثر در نکردم نگاهش روز آخر تا دیگر

  .رسیدم بیزاري به و آوردم خاطر به را بود شده تلنبار دلم در گریستن و بودن او بی هاي روز در که نفرتی همه

 باخته تو چشمان بازي به را خود ابلهانه انقدر که........ دلم به و....... است نزدیک تنفر به انقدر که.... خندیدم عشق به پس

  ....بود

 ینکها از دل در و کردم ترك را بیمارستان سرعت به که بودم نفري اولین افراشته سر با من و شد تمام روز عاقبت و

 افیک دیگر حماقت.... گرفتم جشن خودم براي بمالم خاك به را دماغت و بسوزانم را تو دل ام توانسه هم روز یک باالخره

  ......بود

  

70/7/7  

 عمولم مطابق بعد و کرد ما گروه غیاب و حضور به شروع استاد بودي نیامده تو که بود کودکان کارورزي روز دومین امروز

 کسی هم باز هستند؟ غایب: گفت استاد نیامد در صدایی خواند را نامت چه هر اما شما گروه غیاب و حضور سراغ آمد

 نام واستخ استاد که وقتی درست عاقبت است رنج در چیزي از که بود مشخص کامال کردم نگاه بابک به نگفت چیزي

 آورد باال ار سرش تعجب با استاد کردند حذف را واحد این یگانه آقاي استاد: گفت بریده بریده زحمت به بخواند را بعدي

  نیست؟ اضافه و حذف وقت که حاال چه؟ براي کردند؟ حذف: گفت و

 که حالی رد استاد.......! اند بوده مجبور شخصی دالیل به بگویم شما به گفتند: گفت سختی به بار این و دوباره بابک

 به اونم اضافه و حذف وقت از خارج در که باشه داشته کلفت پارتی یک باید یگانه آقاي این پس: گفت زد می پوزخند

  ....عملی واحد هم اون کنند می حذف واحد)  کشید مخصوصا رو کلمه این و(  شخصی دالیل

 شیشه خرده مکالئوم، جاي به سالن کف و کرد می سنگینی گردنم روي کوه یک مثل حاال بودم انداخته پایین که را سري

 تهانداخ تف صورتم به کاش کردم می آرزو لرزید می اختیار بی هایم شانه داد می نوازش را چشمانم که بود غرورم هاي

  ......کردي نمی کاري چنین من با اما بودي

 مرا هشنگا با معصومانه صندلی یک روي تر طرف آن کمی که بابک جز بودند رفته همه گرفتم باال زحمت به را سرم

  .......است زندگی چه هر از و... زن چه هر از و مرد چه هر از... بودم بیزار هم او از......... کاوید می
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70/7/8  

  خواندمش بار آخرین براي و برداشتم دیوار روي از را خط قاب

  بنشین من دل پیش بنشین...خدا به هیچم تو بی

  ....بمان خسته دل در بدان مهر پر سینه این قدر

 خط.......بودمش خوانده بارها و بارها...... چیست آخر بیت که دانستم می اما....... دید نمی دیگر که شده تاز آنقدر چشمانم

  .خواندم حفظ از و هق هق با پس بودم بر از را شعر این کلمه به کلمه و........خط به

  دل میخانه در از مگذر تفاوت بی دل ویرانه خانه و منم

  ...بدان امروز قدرم هیچ گردد نمی بر نیست ارزان خدا به ها نفس این

 روي و مدمآ خانه به یکراست هم بعد انداختم شیشه را قاب دوباره رفتم خیابان سر سازي قاب مغازه به و پوشیدم لباس

  .نوشتم قاب پشت مقواي روي لرزان دستان با و شدم ولو زمین

  است بس دویدم تو عشق ره در مدتی

  است بس بریدم درد بادیه صد راه

  است بس کشیدم باز طلب راه از قدم

  است بس دیدم مرحله این آخر و اول

  هست آزاري دم به دم او از جانم بر آنکه

  هست باري منش ز دل بر یافت توان می

  هست باري اگرش من بندگی و من از

  هست خریداري گوشه هر به که بفروشد

 از همیشه براي را زندگیم و خودم باید بود بس دیگر گذاشتم کیسه در و پیچیدم ساده سفید کاغذ یک در را قاب بعد و

  .کردم می پاك مرد این پاي جاي

  

70/7/9  
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 ایستادم ارانتظ به بیمارستان خروجی درب از تر طورف آن کمی و کردم ترك را بیمارستان سرعت به کارورزي پایان از بعد

  .کردم می چرب اخراج براي را تنم باید بار این گرنه و بگذراند خیر به خدا تا خواندم می اهللا هو قل مدام

 لخ ویختهآ دستانی و افکنده سري با که دیدم را بابک و کشدم سرك بیمارستان داخل به ها میله الیه از چندم بار براي

 دارم ارک شما با من بابک آقا ببخشید: گفتم و پریدم جلو شد خارج درب از اینکه محض به است آمدن حال در کنان لخ

  شوم؟ مزاحم لحظه چند شه می

 می هم من ویدبر شما باشد: گفتم نیست مناسب اینجا کوچه داخل بیایید لطفا ولی باشه: گفت و کرد نگاهی اطراف به

 ادمد سرعت هایم قدم به هم من ایستاد کوچه اواسط جایی....افتادم راه به او از فاصله کمی با من و رفت جوان مرد آیم

 آخرین و اولین داشتم زحمتی یک فقط...شوم نمی مزاحم زیاد: گفتم وقفه بی و زنان نفس نفس رسیدن محض به و

  ....زحمت

 یه پا و سر شون همه با برو......(داشت معصومی اما مردانه صورت چه کرد می نگاهم آرام و مهربان کردم نگاهش

  !!!!!!!!)کرباسن

  .........بود متفاوت ایمان لبخند با چقدر لبخندش و زد لبخند

 جا من یشپ است مدتی....است یگانه آقاي شما شفیق رفیق به متعلق امانتی این: گفتم و آوردم در سرعت به را بسته

 و فتر هم در اش چهره شد کمرنگ لبخندش ناگهان...شوم می متشکر دهید پس را امانتیش و کنید لطف اگر......مانده

 من حق در بزرگی لطف بکنید را کار این اگر:  گفتم قاطع بگیرد تصمیم ندادم اجازه.......برگرداند دیگري طرف به را سر

  ........اید کرده

 هب ایمان و شما روابط در ندارم عالقه وجه هیچ به من....نکنید دخیل کار اي در مرا کنم می خواهش خانم: گفت ناله با

  ......باشم سهیم شکلی هیچ

 ایانپ کودکانه حماقت این به خواهم می و ام گرفته را تصمیمم من راستش......است آن کار،خیر این از شما سهم: گفتم

 این...  کنم می فکر و... بدهم پس را اشتباه این تاوان عمر آخر تا خواهم نمی اما کردم اشتباه دارم قبول..........بدهم

  ......باشد حجت او و خودم براي گردانم می باز صاحبش به که امانتی این...  امانتی

 یم من به پیرایه بی صورتش اجزاء تمام...  بود کرده تغییر اش چهره چقدر... کرد نگاهم عمیق و برگرداند را رویش

  ...........نشوید پشیمان که امیدوارم فقط..  فقط..... بدانید صالح شما که طور هر: گفت و کرد دراز را دستش... خندید

 رفک خواستم نمی.... گریختم بابک از و کوچه آن از خداحافظی بی و سرعت به و امیدوارم هم خودم:  نالیدم دل ته از

  .ام کرده چه دیگران با و خودم با که کنم

  

14/7/70  
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 آن زا بعد هم بابک. هم ها بچه. است خوبی مرد استاد...  است گذر حال در تشویشی و اتفاق هیچ بی کودکان کارورزي

 ورودي در سرسراي از من که دیروز... نشد دیده العملی عکس هیچ دیگر هم ایمان طرف از... نزد حرفی هیچ دیگر روز

 هم دیدن با کدام هیچ اما...  را او من هم و دید مرا او هم...  شد وارد شتاب با که دیدم را او ، بودم شدن خارج حال در

 شاید ،... انمد نمی.... بود طرفه دو توافق نوعی... نبود تصنعی وقت هیچ به تفاوتی بی این و ندادیم نشان العملی عکس

  ..بودیم ترك از پیش آرامش در دو هر

  

18/7/80  

. ندک می اذیت خیلی حداد آخر روزهاي این.  نبود حداد از خبري هم باز ، بازگشتن موقع ، سبحان به تدریس از بعد امروز

 زدم را رمضان اطاقک درب و رفتم.سوزد نمی من زبان بی پول براي دلش ظاهرا هم کسی.  گردم می بر آژانس با اکثرا

 عجبت با. بزند گل برده را ماشین:  گفت رمضان.نیست حداد که هم باز رمضان آقا:  گفتم. شد پاره چرتش رمضان. 

  :پرسیدم

 دوباره. ..خنده زیر زد و... است قبرمان اول شب حداد و من عروسی بابا نه: گفت.انشاءاهللا است عروسیش مگر بزند؟ گل

 به ، عروسی روز...  است رسمشان بیرشک خانواده: گفت حوصلگی بی با بزنه؟ گل رو ماشین رفته چی براي پس:  پریدم

 ونباباج پوله مرض: گفت و خندید دوباره رمضان! ... خوش الکی چه: گفتم...  زنند می گل را داماد و عروس ماشین جز

 کی وسیعر حاال بپرسم خواستم...  بزنی آتیشش گردي می کبریت دنبال...  باشی داشته  زیادي پول...  پول مرض... 

  ......!هست که من ماشین ،... بزنه گل را اش ماشین رفته حداد آقا: گفت سرم پشت از صدایی که ؟ هست

  ....شد نمی بدتر این از.بود کلثوم پسر سعید هم باز من خداي واي...  برگرداندم صدا سمت به را سرم

  .......ترم راحت بروم آژانس با...  نکنید پیله دوباره آقا خدا به را تو:  گفتم پرخاش با

 یم نگاهمان واج و هاج که رمضان به...  نگفت چیزي دیگر و شد ولو ها صندلی از یکی روي خندید می درحالیکه مرد

 هر انرمض که ، من اقبال از امان اما... بیاید زود که بگو و بگیر را آژانس یک شماره ، رمضان آقا:  گفتم و کردم رو کرد

  ........دیگر دقیقه پنج و چهل یا ساعت نیم گفتند می یا نداشتند آژانس یا زد می زنگ که جایی

 گرانین با.....؟ داري عجله انقدر چی براي حاال:  گفت رمضان شه؟ نمی زودتر بپرس: گفتم...  گرفت می ام گریه داشت

  .......باشم بیمارستان دیگر ساعت یک تا حداکثر باید ،... کشیکم امشب من سالمتی نا بابا:  گفتم

 لخوريد با یاد؟ نمی گیر ماشین شعبان عید اونم ، عید شب که دونی نمی هنوز...  جون بابا عیده شب:  گفت رمضان

 لبش شهگو اي موذیانه لبخند. کردم نگاه سعید به ناچاري با و نیست معمول طبق حداد این دانستم می چه من: گفتم

 را آژانس راننده یک نقش و کنم فداکاري حاضرم هنوزم من:گفت جوید می را ناخنش گوشه که حالی در. خورد می تاب

 جایش از لمهک آخرین گفتن با و.نشوید جیم ها فراري مثل راه وسط آنکه شرط به... شرط یک به ولی...کنم بازي برایتان

  ....افتاد راه به ماشین سمت به و شد بلند
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 ؟ شوید نمی سوار چرا:  زد داد پنجره از و کرد پارك پایم جلوي را ماشین... ایستادم دکه کنار ناچار و غمزده همچنان

  شدید؟ پشیمان دوباره نکند

 نیاورد خودش روي به اما...  نیامد خوشش کارم این از... شدم سوار و کردم باز را عقب در آرامی به و دادم تکان را سرم

  ...من نه و زد حرفی او نه دیگر مقصد تا و

 تا دهیدب اجازه:  گفت... شوم می پیاده جا همین...است کوچه همین در ما منزل...  متشکرم:  گفتم رسیدیم که کوچه سر

 را سرش .شدم پیاده و... کند می حرکت سخت ماشین است باریک کوچه اواسط ممنون:  گفتم...  برسانمتان منزل در دم

 دتانیا دفعه این:  داد ادامه)  کردم نگاهش و برگرداندم را سرم... ( یادگاري خانم راستی: گفت و آورد در شیشه از دوباره

 برداشتن براي و برگرداندم را رویم بخندم آنکه بی... بعد دفعه براي باشد ندارد عیبی...  نه.... شد حیف کنید فرار رفت

  ......افتادم راه خانه سمت به سرعت به بیمارستانم وسایل

  

28/7/80  

 زا و است شادمان مادرش و پدر آمدن خاطر به طرفی از سبحان که پذیرد می انجام حالی در سبحان و من تودیع مراسم

  ....غمگین کمی من رفتن خاطر به طرفی

 استر ملکه مامان یا ؟ آیی نمی آید می مامانم اینکه واسه نرگس خاله: گوید می کنان هق هق ، بوسمش می دل ته از

  بدي؟ یاد من به که نیستی بلد چی هیچ دیگه ؛ گه می

...  مادرت و پدر آمدن زمان تا یعنی... بود جا همین تا ملکه مامان با من قرارداد که اوال...  عزیزم دویش هر:  گویم می

 داره وادس من برابر هزار... ماشاءا تو مامان...  نداري من به احتیاجی ، داري اي تحصیلکرده این به مامان تو که وقتی ثانیا

  ...داند می را جوابش من از بهتر باش مطمئن...  بپرس مامان از خواستی که چه هر... 

 هیچ دیگر بیایند که مامان و بابا ، اصال...  نه:  گفتم...  رود می سر ام حوصله شما بدون من ولی...  ولی: غرید دوباره

  برود؟ سر ات حوصله اینکه به برسد چه آوري می کم هم وقت تازه...  ماند نمی باقی برایت فرصتی

 می ولی؟ق چه:پرسم می...!  نرگس خاله بده قولی یک پس:  گوید می دوباره فکر کمی از بعد ولی شود می قانع باالخره

:  ویدگ می...  دانم نمی را شما خانه آدرس که من...  آدرس کدام به ولی:  گویم می...  بنویسی نامه برایم بده قول: گوید

 گه شاید تازه... قبول:  گویم می فشارم می را دستش که حالی در و شوم می خم...  جا همین آدرس..  آدرس همین به

  نه؟ است خوب... زدم تو به هم سري گداري

 همیشه ايبر ما شاید که گفت من به دیروز ملکه مامان: گوید می چرا؟ پرسم می تعجب با... بشود نکنم فکر: گوید می

  ......برویم ایران از
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 و عیب بی ردیگ یکی این نویسم می نامه برایت آدرس همان به ، نوشتی برایم که آدرسی هر به نیست مهم باشد: گفتم

  نه؟ است نقص

 و سعید و رمضان آقا و کلثوم و بیرشک خانم از بعد و بوسمش می بار آخرین براي. دهد می تکان رضایتی نا با را سرش

  ...کنم می خداحافظی هم آشپزها حتی

 می اهنگ ، ام کرده سپري آن در را ام جوانی از شیرینی و تلخ روزهاي که عمارتی به و گردانم می بر را سرم رفتن موقع

 مهه با عمارت این که دانم می چون بسپارم خاطرم در را افراد و وسایل ، عمارت جزئیات تک تک کنم می سعی... کنم

 زندگی ايروی تا ، من زندگی واقعیت از...  رویا تا واقعیت ، حقیقی مرز....است غنی و فقیر فاصله رنگ پر خط ملزوماتش

  .......شود می برداشته هایم شانه روي از سنگینی بار کنم می احساس...  بندم می که را در...  سبحان

 نآخری براي...  کند می نگاهم صبورانه حداد...  شود می بیدار عاقبت...  طوالنی خواب یک از بعد که دارم را آدمی حال

  .....کنم می خداحافظی هم او از بار آخرین براي و شوم می سوار بار

  .شد پاییز که بود بهاري...  گذشت که ام زندگی از بود وصفی هم این ؛ گفت شود می چه

  

5/8/70  

  ...بابک دوستش و ایمان درباره چیزي...  شد داغ مغزم که شنیدم چیزي امروز

 بزنم در تمخواس ، بودم ایستاده اتاق در پشت ، کودکان استاد ، مشیري دکتر اتاق بودم رفته ، تحقیقاتم براي ناهار وقت

 حسابداري با ویمبگ اگر شود نمی باورت... ام داشته که است دانشجویی ترین نازنین بچه این: گوید می کسی به دکتر که

 را ندا نشده مرخص و اند نکرده حساب مالی،تسویه توان عدم خاطر به که هایی مریض اسم ، کرده هماهنگ بیمارستان

  .........پردازد می آخر قِران تا و کند می حساب کاري مدد تعرفه با را بیمارستانشان خرج بعد ، گیرد می

  ...؟ بوده کسی چه کار بفهمد وقت هیچ آنکه بدون و شود می مرخص بیمار هم بعد

 با دو هر...دباهمن... ندارد را توانی چنین مالی نظر از شمس بابک.....نیست ،تنها....عزیزم نیست تنها:میگوید مقابل طرف

 چه بچه دو این از من دکتر دانی ،نمی...دکتر دانی نمی...دانند می را این هم همه....شمس بابک و یگانه ایمان....هم

 انگار...ردگی می را خودش خیلی....نمیآید خوشم زیاد دوستش،یگانه آن از من اما:گفت مشیري دکتر...ام دیده هایی معجزه

 را ارک این اگر....دارد حق خدا به...دکتر دارد حق:گفت مقابل طرف...است سنگین سر آدم و عالم با...افتاده فیل دماغ از

 باور....آورند می روزش به چه بدانی اگر داشتم کالس بار 3 ها بچه این با من...دهند می قورتش درسته دخترها که نکند

  .....اند بسته شرط هم با سرش بگویم اگر دکتر نمیکنی

 دل براي یا آمدند خوندن درس براي نیست معلوم...ها دختر این از امان...خدا بر پناه:گفت مشیري دکتر

 حترجی کرد می پیدا جواهري همچین اگر هم تو ،دختر...ها گویی می چیزي یک دکتر:گفت مقابل طرف)ههههه...(بردن
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 مین زیاد من....گویی می راست هم تو شاید... دانم می چه:گفت مشیري دکتر...هیپنوتیزم هم خواند به طب هم داد می

  ..........کرد حذف هم را آن که داشت واحد من با ترم این فقط...شناسمش

  چرا؟:پرسید مقابل طرف

  ...........شخصی دالیل به گفت دوستش:گفت خوري دل با مشیري دکتر

 دهز خجالت...کرد می نگاهم خیره بود،خیره گرفته محکم را رویش که حالی در زن یک خورد ام شانه به دستی ناگهان

 محیط یک در را بسته،کاري درهاي پشت هم مردم،آن خصوصی حرفهاي به دادن گوش از بدتر:گفت:کردم نگاهش

 دکتر و....شد قطع صحبت صداي...زدم در و برگرداندم را رویم سوالش به دادن جواب جاي شناسی؟به می فرهنگی

  .......بفرمائید:گفت مشیري

  

10/8/70  

 گفت،تظاهري یم راست دکتر...شدم دقیق بابک رفتار در بیشتر شنیدم را حرفها آن مشیري دکتر اتاق در پشت که وقتی از

 لبش از زهرگ که شیرینی لبخند و رفتارش.... پرستار همشاگردي،بیمار،....است،استاد مهربان همه حق در نیست،او کار در

 وریمدلخ...ایمان به راجع اما مهربان و است،معصوم شبیه او به چقدر هم اندازدرستی می)ش(پرستار یاد مرا شود نمی محو

 بلد هم دیگري کار بدجنسی و تلخی و اذیت جز او که کنم نمی باور...دهد نمی را مثبتی قضاوت هیچی ي اجازه

 اصال کردن محبت.... خورد می شکنجه بخش هم آن سی،آاي،اي  ICA( سازمان درد به فقط او من نظر به اصوال...باشد

  ...خورد نمی او خونی گروه به

  

20/8/70  

 دور هس هر... بابک و تو من کردیم روشن آتیش ما و است سوري شنبه چهار که دیدم خواب..دیدم عجیبی خواب دیشب

 یم آتیش هاي شعله به دامنم پریدن موقع اما من....پریدیم می آتیش روي از یکی یکی بعد...چرخیدیم می آتیش

 مبهوت و رسی،ایستاده نمی فریادم به ،تو...زنم می فریاد چه هر اما....زنم می فریاد و دوم می....سوزد می بدن تمام....گیرد

  ........گرید می گریبان در سر و نشسته اما بابک....کنی می نگاهم

  

8/9/70  

 می صدایی ناگهان...کس همه و چیز ازهمه تهی....ام شده تهی.ام شده غرق هایم کتاب در و ام نشسته.ظهراست بعداز

 می و... شوم می هراسان.خانم حاج حتی نیست خانه کس هیچ...چیزي شدن خرد صداي بعد و.مهیب صداي یک...آید

  ...کند می جلب را نظرم چیزي حیاط صدا،وسط طرف به دوم
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  .شیشه وردهخ مشتی و شده متالشی فلزي چوب یک و ممکن خط زیباترین با باد و ابر صفحه شده،یک متالشی قاب یک

 ندلیص به داده لم ات مسخره ماشین آن در که بینم می را تو در سوي آن و...کنم می باز را در دوم می...نیستم خودم حال

 گرماي. ......ایستی می من به نزدیک خیلی و پري می بیرون ماشین از من دیدن محض به..کنی می نگاه مرا خشم با و

  ...کنم می احساس کامال خورد می صورتم به که را نفست

 میک فقط...هرگز... ام ندیده تو نادانی و حماقت به را کسی هرگز حال به گویی،تا می شمرده و دوزي می چشمم در چشم

 خیلی...زدسو می برایت دلم.... آنی الیق که کنی دچار سرنوشتی همان به را خودت عبد براي تا است کافی حماقت دیگر

  ...چرا؟ دانی می.....زیاد

  ....داشت شیرینی لبخندهاي برایت بودي،زندگی تر عاقل کمی فقط....کمی اگر چون

 کنی،یا باهاشت..دیگر... بار ،یک...فقط...دیگر بار یک فقط اگر...گویم می بار آخرین و بار اولین براي....نرگس کن گوش

  ....تمام...شد خواهی تمام برایم) گویی می تر عمدکشیده به را دوم ي جمله و(همیشه...همیشه براي....کنی حماقت

 عاقل پس...داشت نخواهد توفیري من حال مرتاض،به یک بمیري،مثل غصه از یا...کبوتر یک مثل بزنی پر پر اگر آنوقت

 اگر هک است صورت این در تنها که چرا...کن سعی...فهمی می....کن سعی باشی عاقل که است سخت برایت اگر و..باش

  ...مندي عالقه من به هنوز که اگر شد،البته نخواهی خواهی،مغبون به

  ....ام دیده تار را بودنت،تو عمر از نیمی چشمانم ي پنجره پشت....شد تار چشمانم

 هم به محکم را ماشین رساندي،درب ماشین به را خودت بلند گامهاي با دیگري حرف هیچ بی و رفتی عقب کمی

 سرت...ودمب ایستاده وارفته و بالتکلیف هنوز من شدي می رد که در دم از...... زدي دور مهیب صدائی با را کوچه کوبیدي،و

 ،نماد...زند می هم به را حالم دیگر اشکهایت:گفتی بشنوم که طوري بلند صداي با و آوردي بیرون ماشین ي شیشه از را

 بخواهی ار راستش...ام؟ شده پایبند تو چیز چه به و چرا بدانم،که اگر..بدانم؟ اگر من خدا به...ضعف و بیچارگی و کوچکی

  ...دیگر نوعی از منتهی..احمقم هم من

 باالي..زمین وير حیاط وسط بود بسته یخ که اشکهایی با و بستم را در...نبودي دیگر تو و..انداختم پائین را سرم شرمنده

 مین احساس را دردي اما....بود بریده دستم....کردم ها شیشه خورده کردن جمع به شروع و نشستم شکسته قاب سر

  ...کردم

 رد من اما....ریخت می موهایم روي زمستانی برف نخستین... برف هاي دانه و...کشید می تیر وجودم سراسر در چیزي

 یزيپای نازك لباس همان با بعد و کردم جمع را چیز همه حوصله و صبر با...نداشتم مادي حس هیچ....... نبودم دنیا این

 اتاق وارد بعد....لرزید می عجیب حرمی در بدنم اما...بودم شده عرق خیس....زدم جارو را حیاط کف هاي شیشه خورده

 در مدام جمله یک فقط بیداري لحظه آخرین تا...خوابیدم و گذاشتم فرش روي را سرم اتاق ي در،گوشه دم همان و شدم

 از هیمنت احمق هم ام؟من شده پایبند تو چیز چه به و چه براي بدانم..که....اگر....بدانم اگر خدا شد،به می تکرار گوشم

  ...دیگر نوعی
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11/9/70  

 به را اش گونه و شود می خم.... کنم می احساس صورتم بر را زن پیر ي خرده چروك دستان و....کنم می باز را چشمانم

 فقط دانم نمی:یدگو می پیرزن... بهترم یعنی بندم می را پلکهایم بهتري؟:پرسد می آرامی به بعد.... چسباند می ام پیشانی

  ...هوگرن....نماندم فرنگیس ي خانه شب که شد بود؟خوب آمده سرت به باالیی چه بودم نرسیده اگر که داند می خدا

 ودتخ ناساالمتی خوب دختر آخر....! ها جوان شما دست از امان:گوید می کند می عصبانی را او لبخندم و زنم می لبخند

 پناه.....بودي؟ شده زده گرما نکند... خوابد؟ می اتاق باز در جلوي زمستان برفی،شب نازك،روز لباس یک با آدم....دکتري

 جا نهمی کند تماشا را ها برف ریزش کرده باز را در حتما گفتم خودم با....آوردي می چیزي پتویی بالشی اقالً...خدا بر

 هک انقدر....داشتی تب خیلی اما شود نمی سرم مراجع درجه ننه که من... چاییدي هم موقع همان حکماً...... برده خوابش

  ....زدي می قیامت و ایمان از دم مدام تب تو...بمیرم الهی....گفتی می هذیان

  هم من.. .[کند می زنده خاطرم در که را جمالتی دوباره و....کند می تازه را دلم داغ ایمان ي کلمه

  ...]دیگر نوعی از منتهی.. احمقم

  .روم می خواب به و بندم می را چشمانم...کشد می تیر سرم

  

15/9/70  

 ندارم،شدیدا مساعدي حال اصال روحی نظر از اما....... ام خورده مفصل هم درو...شده قطع دارم،تبم بهتري عمومی حال

 رفتهگ قرار فشار تحت کارورزي هاي غیبت جبران خاطره به کند می فکر مشیري استاد... کنم می افسردگی احساس

  .است دیگري چیز قضیه که دانم می خوب خودم اما.....ام

  

17/9/70  

 و مدآ کنارم شد خالی دانشجویان از بخش تقریبا وقتی کارورزي اتمام از بعد.... بود عجیب بابک نگاههاي امروز تمام

 رشاد ي کوچه سر دیگر ساعت نیم است ممکن اگر....دارم کار شما با دقیقه چند من.........! یادگاري دکتر:گفت آهسته

  .رفت جواب شنیدن از قبل و.... است قرمز گلف یک ماشینم....هستم منتظرتان

 شده ارک محافظه شدت به هست فرصت اشتباه یک ي اندازه به فقط بودم فهمیده که وقتی از....کنم؟ چه که ماندم مورد

 اعتماد ابکب به دلم ته همیشه که بود این واقعیت ولی...ولی نروم که بود این عاقالنه کار.... موفقی ترفند عجب....بودم

  ...بود آمده وجود به چگونه و چرا نمیدانم که اعتمادي ،.....داشتم
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  .....رفتم دلم خواهش به ناباوري عین کرد،در می حذر بر کار این از شدت به مرا عقلم که حالی حال،در هر به...اما

 چند از عدب برده،اما خوابش که کردم فکر اول...بود گذاشته فرمان روي را سرش و بود نشسته قرمز ماشین یک در بابک

 برید لطفا:خوردید؟گفتم غذا:گفت شدم سوار...کرد اشاره مجاور در به انگشت با و آورد باال را زدم،سرش شیشه به که تقه

  ....ندارم زیادي وقت من....مطلب اصل سر

 خواستم می:گفت...شوم نمی متوجه را منظورتان:شده؟گفتم چیزي:گفت پس نیاورد خودش روي به اما خورد جا

  .......نیفتاده؟ خاصی اتفاق هیچ آیا ببینم....ببینم

 و....دادم ایمان به را شما امانتی پیش روز 10 تازه من...من، آخر:گفت مـِن مـِنُ  با دوباره. کردم نگاهش متعجب همچنان

 عجب....دادم شما به را امانتی آن پیش ماه دو من ولی:گفتم و کردم قطعه را حرفش....شما دوي هر حال به تا روز آن از

  !!!شما؟ هستید قابلی دار امانت

  .......داشتم موجهی دلیل کارم این براي من...کنید گوش:گفت سرعت به

 که کاري هب وجه هیچ به که دانید می من از بهتر شما...خانم ببینید:گفت بیشتري جرات با...دادم تکان را سرم تأسف با

.... مترسید شما تردید این از من..من و...بودید مردد شما زمان از برهه آن در نداشتید صد در صد اطمینان دادید می انجام

  ....شوید پشیمان ترسیدم

  رسید؟ نمی آسیبی که شما به شدم می پشیمان هم فرض بر:گفتم عصبانیت با

  ....شدیم می بود نا هم با سعه هر ایمان و شما و من و آنوقت..چرا:گفت و کرد نگاهم بهت با

 فسطهس با را کاریتان اهمال میخواهید هم کردید،حاال خراب.... آقا کردید خراب:گفتم فهمیدم،پس نمی را حرفهایش معنی

  ...کنید توجیه

 زنگاهب سر را مجرمی که کسی مثل و برگرداند من طرف به رویش بعد...بود درست حدسم پس:گفت من به توجه بی

  ....نه؟ شما؟مگر ي خانه آمد:پرسید کند می غافلگیر

 هدیه برایم چیست دیگر این گفت دید من دسته که را بسته:(داد ادامه.....انداختم باال تفاوت بی را هایم شانه

 مات مانشچش.یادگاري خانم:کسی؟گفتم چه امانتی؟امانتی پرسید متعجب........ است امانتی یک این...نه:خریدي؟گفتم

  کند؟ می چه تو دست:پرسید شد

 و ردک رویش و زیر کمی....کرد پاره را قاب روي کاغذ بهت با...!برشگردانم تو به که...که خواست من از:گفتم دستپاچه

 مرا دامن ششآتی ولی گرفت آتیش اینطور که بودید نوشته چه برایش دانم افتاد،نمی شما شعر و شما خط به چشمش بعد

 سر من با ولی.....ولی.....دیدمش یعنی..ندیدمش، دیگر.... شد خارج ما ي خانه از جت مثل روز همان از چون...)گرفت هم

  ...دهید می باال سر را هایم سوال ي همه جواب...شما از هم این.....داند می چرا؟خدا....شده سنگین
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 بود این...است خیر کار که گفتید و کردید اصرار مدام.....شما نکنید درگیر مرا خواهشا که گفتم شما به من هم روز همان

  خیرتان؟ کار

  موردي؟ چه در:پرسید...کردم اشتباه من....شرمنده،:گفتم آهسته

 یک و کند تغییر است ممکن زمان گذر در آدمی احساس بدانم که عاقل آنقدر....نبودم عاقل شما ي اندازه به من:گفتم

 دل و دلخور ایمان از آنقدر روزها آن.شود ور شعله جرقه کوچیکترین با دوباره است ممکن نشسته خاکستر به عشق

 یک را او و خودم بین اتصال ي نقطه تنها ناقصم عقل با و.بودم شده احساسم ي بازیچه ها بچه مثل که بودم شکسته

 زچی همه بدهم پس را قاب آن اگر کردم می فکر... کرد می کجی دهن من به اتاقم دیوار از روز و شب که دیدم می قاب

  ....شود می پاك همیشه براي پاکن یک ي اشاره به که جمله یک مثل شود می تمام

 ابدارید؟جو دوستش خیلی:پرسید احتیاط با...خط یک نه...بود نقطه یک نه من براي ایمان...بودم کرده اشتباه اما

 او به نسبت احساسم قلیان در من...است سردرگمی نوع فقط احساسی نوع هر جاي به ایمان به نسبت من احساس:دادم

 از..اما..اام...دانم نمی خودمم که است چیزي..بود؟ خواهد کجا ساحل اینکه حال...زنم می پا و دست نفرت و عشق بین جایی

 ار حقیقتش...زنگ زنگ یا روم رومی یا....بکنم فکري خودم براي زودتر چه هر باید اینکه از...مطمئنم چیزي یک

 از شما:پرسیدم و کردم تعجب بود زده هدف به صاف اینکه کرده؟از تهدیدتان:گفت پرده بی...مجبورم نوعی به...بخواهید

 اش خصایص بد و نیک ي مجموعه و...را، وجودش زوایاي تمامی...شناسمش می خوب:گفت تأسف فهمیدید؟با کجا

  ...برم از را رویش دو هر من که است ي که ایمان...را

 آدمهاي خودش معیارهاي با کس هر:ندارید؟گفت خوشی دل ایمان از هم خیلی انگار که زنید می حرف طوري:گفتم

  هستید؟ صمیمی انقدر او با شما چرا پس...نیست خوب اگر:گفتم...کند می تحلیل را اطرافش

  ........نیست؟گفتم؟ خوب نگفتم من:گفت

  گفتید؟...هست خوب نگفتید ولی:گفتم

 مثبت انشخصیتش از جزئ هم زمین ي کره آدمهاي بدترین حتی..ثانیا...است نسبی و نیست مطلق بد و خوب اوال:گفت

  .است

 رفیق توانم می من...باشد زمین ي کره روي آدم بدترین اگر حتی ایمان که رسیم می نتیجه این به پس:گفتم زیرکی با

  ....باشم او شخصیت خوب جز

 فاقتر درد به شما مثل دختري باز باشد هم زمین ي کره روي آدم بهترین اگر حتی ایمان:گفت و کرد نگاهم وار دیوانه

  ......چه؟ از:گفت و برگرداند را سرش...ترسید می نکند:گفتم تنه با..خورد نمی هم او شخصیت اجزاي بدترین با

  برم؟ب بیشتري سهم خانواده این حـُسن از و بدزدم شما از را رقابت گوي یگانه ي خانواده با برخورد در اینکه از:گفتم
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 با...شده ایلن کشف این افتخار به که بود خواهید کسی اولین شما باشند،احتماال داشته وجود حُسن؟اگر:گفت پوزخند با

  .......بیدار قلندر و است دراز شب خانم نروید تند:دشمنش؟گفت یا هستید یگانه دوست واقعاً....شما:گفتم تعجب

  ......ترساند می مرا شما زدن حرف طرز این:گفتم ترس با

 نخواهم شرمنده اینکه دیگر و....شوم نمی محاکمه وجدانم دردادگاه فردا:برید؟گفت می سودي چه من وحشت از شما

  .........بود شده تمام ناهار ساعت...کردم نگاه ساعتم به...کرد سکوت و...شما ي شرمنده نه و خودم ي شرمنده نه....بود

 لطفا.. .فقط...متشکرم تان راهنمایی از و..و....شمس آقاي کنم می فکر شما حرفهاي به....بروم باید دیگر من..من:گفتم

 کاره یمهن را کنم،حرفم اشتباه دیگر بار یک فقط اگر کرده تهدیدم.....نزنید حرف ایمان با امروزمان مالقات مورد در اصال

 حالی در و دمش پیاده....باشد داشته را دیگر اشتباه یک فرصت فقط آدم که است بد خیلی این:گفت نفرت با...کردم رها

  ........گرداندم بر سر.....کنید صبر:گفت......خدانگهدار: گفتم بستم می آرامی به را در که

 آدم ماش.....کنید استفاده گیري تصمیم براي تان اندیشه و عقل تمام از و کنید فکر خوب امروزم حرفهاي به:داد ادامه

  ....نگیرید کم دست را خودتان......نیستید ضعیفی

 که صمیمیت کنم می سعی:گفتم.نکنید ناامیدم دارم،امیدوارم اصولی تصمیم یک و شده حساب عملکرد یک توقع شما از

  .......افتادم راه به بیمارستان سمت به سرعت به و..........نباشد احمقانه گیرم می

  

19/9/70  

.. ودب آرام و خالی هم نگاهایش دیگر...نزد حرفی هیچ دیگر روز،بابک آن از بعد....بود کودکان کارورزي روز آخرین امروز

  .طوفان از بعد دریا آرامش مثل

 مشکلی کار شدت به ایمان مورد در گرفتن تصمیم که است این واقعیت.اسیرم هولناکی گردباد در اماهنوز من

 منعم اه شنیده به توجه با ام عقل..دیگر چیز یک من دار ریشه ي عالقه و است چیز یک شنوم می که حرفهایی...است

  .....تشویقم اطرافم و دنیا به توجه بدون دلم و کند می

 می در یدسف کاغذ یک و شوم می بلند...  هرکسی براي من، براي تنها نیست،نه ساده کار ایمان از گذشتن هم حقیقتاً

 کدام چهی بینم می کنم می فکر هرچه اما... بنویسم آن روي را ایمان طرد عقالنی و منطقی دالیل کنم می سعی و آورم

 ملهج و کلمه مشتی دو هر دالیل... نداشتند اصولی و منطقی دلیل دادند هشدار ایمان به راجع من به که نفري دو از

  .......بود

 دو هر کنم احساس گاهی که شد می باعث قضیه همین و... بود خالی) زیرا( کلمه جاي ، آن جاي جاي در که جمالتی

 علت کردن یداپ از تر ساده خیلی نفر دو این مادي منافع براي علت کردن پیدا البته و بودند خودشان منافع دنبال به نفر

 حذف اب واقع در بود رقیب برداشتن میان از نوعی به دو هر قصد که زد حدس شد می راحتی به... بود ایمان از پرهیز براي
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 رستادهنف بابک همین هم را دختر که معلوم کجا از اصالً. رسیدند می مطلوب نتیجه به دو هر بابک هم و دختر هم ، ایمان

  ...باشد

 از واضح نقدرای کسی چه بابک جز وگرنه باشد فرستاده بابک را دختر نیست بعید راستی گیرد می قوت ام شک ناگهان

 هم هب شبیه دو هر هاي حرف بینم می کنم می فکر که هم خوب. باشد داشته خبر تواند می ایمان و من پیک و جیک

  ...بود کرده فرق کمی لعابش و رنگ ، بود یکی اصل... بود

 کی حتی گوید می راست ایمان... احمقم خیلی من که هم راستی. گیرد می را وجودم سراسر حماقت احساس ناگهان و

 جاک از اصالً! اند؟ کاسه هم بابک و دختر آن که بودم نفهمیده زودتر چطور ،... کند می فکر تر عاقالنه من از هم بچه

 بیخ شب تا صبح حتماً... باهمند مدام... دارد هم کافی فرصت ،... باشد نکرده خراب بابک ، هم را ایمان ذهن معلوم

  ....گوید می اراجیف من از گوشش

 براي قطف ، است خوب دانشگاه یک و تو براي چطور ، است بد همه براي ، است بد ایمان اگر ، بگوید نیست یکی اصالً

 هیوال و دیو ، رسد می که من به ، است فرشته دانشجو و استاد همه این و دانشگاه یک براي چطور! است؟ بد من

  ......است

 تهخواس می نکنم غلط... نبوده بایک این خواهر دختره که معلوم کجا از اصالً  ،... کنند می فرض احمق را من مردم چقدر

 میدان از را من شده طور هر خواهد می هم حاال...  داده باد بر را هایش نقش تمام من وجود و کند غالب را خودش خواهر

  .درکند به

 کنم اريک خواهم نمی... باشد عقلم حد در که بگیرم تصمیمی باید.. است بس بازي بچه دیگر... شود نمی اینطوري... نه

... نمک می ایمان مثبت نقاط و محاسن نوشتن به شروع و دارم برمی را کاغذ... کنم لعنت را خودم عمر آخر تا بعدها که

  .......دنیاست کار ترین ساده ، کاغذ این وجود با ایمان به راجع گرفتن تصمیم. گیرد می ام خنده... شود می پر کاغذ

 مشکل دانم می. بیاورم بدستش ، شده که طور هر دهم می قول خودم به و کنم می آرامش احساس... زنم می لبخند

 کم وا آوردن دست به برابر در ایثاري و گذشت و شجاعت هر ،...کنم می باشد الزم که ریسکی هر... نیست مهم اما است

  ....کشد هندوستان جور ، خواهد طاووس که هر اند گفته راست که راستی بهاست

  :نویسم می خوش خط با کاغذ پشت ، نکنم فراموش ابد تا خودم با را امشبم قرار که آن براي سپس

  ....کشد هندوستان جور خواهد طاووس که هر

  ........سازي قاب بروم دوباره باید فردا گذارم می کیفم در را خط قاب ، خیزم برمی پس

  .روم می خواب به گذارم می بالش روي را سرم آنکه محض به ،...کنم می آرامش احساس چقدر

  

21/9/70  
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  ...بفرمائید: گوید می دکتر زنم می در. روم می مشیري دکتر اتاق به تحقیقم تحویل براي

 صندلی به کترد... زند می لبخند من دیدن با... نشسته دکتر دست کنار صندلی روي که بینم می را بابک شوم، می که وارد

 با ؟...هللاحمدا به... شدید بهتر: گوید می. متشکرم... نه گویم، می ، یادگاري خانم ، بفرمائید گوید می و کند می اشاره

 خوبی نای به هرگز... دکتر بله گویم؛ می کشیده و رسا صداي با ، ام نداشته سراغ هرگز خود در که غروري و سرافراشته

  ...حاال که ام نکرده شادابی و سالمتی احساس اینقدر زندگیم تمام در... ام نبوده

 می میز روي را تحقیقم... شود می کمرنگ لبخندش ،...دوزد می چشم چشمانم در مستقیم. کند می بلند را سرش بابک

 خارج اتاق از زدنی برهم چشم به و... کنم می تشکر ، کرده من به را همکاري نهایت که آن خاطر به دکتر از و گذارم

 حفظ را ما شادابی احساس همچنان کنم می سعی اما... است گرفته را حالم بابک لبخند پریدگی رنگ چند هر... شوم می

  ...نمایش معصوم صورت آن با مرد این به لعنت ،...کنم

  

23/9/70  

 می ارجخ که بیمارستان درب از. کند می نفوذ آدمی استخوان مغز تا که آید می سردي سوز... است زمستانی عصر یک

 روي... است کمتر عمومی نقلیه وسیله زمستان هاي شب آخر ،...رسانم می اتوبوس ایستگاه به سرعت به را خودم شوم

 بش سرماي در خیابان نور کم هاي المپ. است تاریک تقریبا خیابان...شوم می ولو معمول مطابق ایستگاه صندلی

 از خبري ، ...کنم می نگاه خیابان انتهاي به ،...کشم می باال خرخره تا را ژاکتم... رسد می نظر به تر پریده رنگ زمستان

 روي به ،...زنی می چراغ برایم و ایستی می که بینم می را تو بنشینم دوباره که آن از قبل و گردم برمی... نیست اتوبوس

 گویی؛ می آهسته و آئی می نزدیکم ، مالی می هم به را هایت دست که حالی در و شوي می پیاده...  آورم نمی خودم

  ......است سرد خیلی که شو سوار زود نباشید، خسته... سالم

 ،...انج نرگس گویی می... زنم می لبخند ناخودآگاه... رود می ضعف دلم زیبایت و مردانه چهره دیدن از ،...کنم می نگاهت

  .........کن ناز خواستی چقدر هر بعد ،...ماشین تو بیا ،...نکن ناز سرما این در خدا رضاي محض

  ......افتم می راه بدنبالت حرفی هیچ بی ، کنم می تعجب مهربانت و گرم لحن از

 گاهی از هر... گویم نمی چیزي همچنان من و گذرد می مدتی... شوم می سوار مسکوت من و کنی می باز برایم را در

... هانآ: گویی می لحن همان با و شوي می خسته عاقبت... گردانم برنمی را سرم اما من ، کنی می نگاهم و گردي برمی

 اندهم غریب برایم حال این به تا که مهربانی لحن شنیدن براي... گویم نمی چیزي باز... اند کرده قهر ها، خانم خانم

  .....کنم سکوت هم قیامت تا حتی حاضرم

 یترس اما بکشم دستت زیر از را دستم خواهم می ،...شود می داغ وجودم تمام ،... گذاري می دستم روي را دستت ناگهان

  .......باشد اشتباه آخرین همان این که... ترسم می حقیقتاً... ترسم می... لرزاند می را وجودم تمام
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 ور علهش من دستان در که بینم می را جهنم آتش کنم، می نگاه هایم دست به... گرفته آتش دستم کنم می احساس

  ........شده

 فهم دح در هم آن ، زیادي توقع تو از من ،...من نرگسِ ببین ، گویی می اي گذاشته دستهایم روي را دستت که همچنان

 یک لعملا عکس با باید مسلماً عاطفی هاي تنش برابر در تو العمل عکس... دارم را تحصیلکرده و بالغ دختر یک عقل و

 و شعور حسط حد در رفتاري بالغ انسان یک از که است زیادي توقع این آیا... باشد متفاوت نابالغ و اي مدرسه بچه دختر

  باشم؟ داشته اش دانایی

 تر یکنزد کدام به تو دست زیر از دستم کشیدن... که روم می کلنجار خودم با توست دست به حواسم تمام همچنانکه

  ......بلوغ؟ غیر... یا بلوغ ؟...است

 ،...آخر دهی؛ می ادامه ،...شود می هایت حرف جمع حواسم دوباره و کشم می راحتی به نفسی...! داري برمی را دستت

 رمس...! کردم حذف را کودکانم کارورزي او روي گُل خاطر به فقط و فقط من که بفهمد نباید چرا... من خوشگلِ نرگسِ

  ......کنم می نگاهت تعجب با و گردانم برمی را

  کنم؟ کاري چنین توانستم تا کشیدم بدبختی چقدر دانی می دهی؛ می ادامه

  ؟...!بود گران برایت قدر این من دیدن! متأسفم: گویم می طعنه با و آهسته

 می .کردم را کار این دویمان هر خاطر به ،...نکردم را کار این تو خاطر به فقط من... جاست همین تو اشتباه: گویی می

  چه؟ یعنی ماهه چند کارورزي یک در هم کنار در تو و من بودن دانی

 نخواهد ارک کسی ،....شده ریزي برنامه یا بوده اتفاقی بودن هم کنار این که داشت نخواهد کاري کسی...!اخراج حکم یعنی

 کسانی رايب استاد، یک کنار و سالن، یک در... باشیم هم کنار که همین ،...نه یا ایم داشته کاري هم به اصالً ما که داشت

  .......!عالیست اي سوژه کند می درد برانداز خانه شایعات و داغ هاي داستان براي سرشان که

 هم با مطلبی سر بر یا... کند تالقی هم با نگاهمان ،...اتفاقی مثالً ،...حاال لحظه یک تو و من بود کافی ؟...فهمی؟ می

 می خدا و... ردندگ می بهانه دنبال به که کسانی براي شدیم می نابی بهانه چه دانی نمی آنوقت... باشیم داشته نظر اتفاق

 دیمش می... ریخت می نکرده کار خاطر به که آبرویی چه و افتاد می زبانها سر بر که شایعاتی چه آن از بعد که داند

  .....سوخته دهن و نخورده آش المثل؛ ضرب کامل مصداق

  دادي؛ ادامه ، دادم می گوش زیر به سر همچنان

 می خدا... دکنن اخراجت بار این ترسیدم ،... ترسیدم تو خاطر به بیشتر ،... تنها خودم خاطر به نه... نرگس ترسیدم خدا به

 به من خاطر به دوباره خواهم نمی... نرگس خواهم نمی... کردم لعنت را خودم و خوردم غصه چقدر هم بار همان که داند

 که شد می هالبت... نیست دیگري راه هیچ دیدم... اما... کنم پیدا دیگري راه که کردم فکر خیلی راستش... بیافتی دردسر

 رفک خودم با بعد اما... اما بود هم تري محکم مشت تو طرف از واحد این حذف اتفاقاً... بکنی را کار این من جاي به تو

  ......اي افتاده عقب واحدهایت از کافی اندازه به هم همینطوري تو کردم
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 تو... یافتدب آسیاب از آبها تا چرخم نمی برت و دور مدت یک ؛ گفتم خودم با... شوم پیشقدم من که است این تر منصفانه

 کن، اضیق را کالهت خودت حاال ،... نیستند بردار دست نکشند بیرون ماست از را مو تا ، شناسی نمی را دانشگاه حراست

 من..!(..شکر را معرفتت... دادي؟ که بود آن من فداکاري جواب ؟...!شدم واقع غضب مورد که کردم اشتباه کار کجاي من.... 

  !!!!!!!!!!)کرد می کار چه نداشت و درازي این به زبون این اگه دونم نمی

 بابک چرا... نفهمیدم؟ من چطور... شوي کالفه دستم از حد آن تا که داشتی حق... حماقتی عجب... شوم می شرمنده

 که ممطمئن دیگر... کردم اعتماد کسی چه به که باش را من... ذات بد موذيِ ... بابک این ذاتِ به لعنت... نگفت؟ چیزي

 تادهفرس بابک هم را دختر آن که ندارم شک دیگر ، بوده ایمان زندگی از من شر کردن کم ، حرفها آن گفتن از قصدش

  .........دید نتواند آنکه هر شود کور تا... نشینم می ایمان پاي به شده که هم ابد تا... باطل خیال ذهی... بود

  رد؟نک مجابت هایم حرف دلخوري؟ هنوز نرگس ؛ گویی می لحن همان با دوباره ، کند می پاره را افکارم رشته صدایت

  ......احمقم خیلی... ایمان احمقم خیلی من: گویم می آهسته

  ...بزن تر تازه حرف یک ، نیست اي تازه کشف اینکه ؛ گویی می لحن همان با و ؛ خندي می بلند

 هاي سبیل و شده اصالح صورت ،... ابروانت ، هایت چشم ، موهایت به کنم، می نگاه صورتت به و گردانم برمی را سرم

  ......ات شده مرتب

  ؟...نه؟ یا پسندیدي باالخره شده؟ چه: پرسی می چشمک با و گردانی برمی را رویت

 وجودم تمام در چیزي... سپارم می احساسم غلیان به را خودم و اندازم می پائین را سرم ، گیرد می آتش شرم از هایم گونه

 نگاهم سمت به... کنم می نگاهت دوباره و کنم می بلند را سرم پس... شناسم نمی را کسی تو از عزیزتر که زند می فریاد

  .......زنم می لبخند دارم تو به که عشقی عظمت به پس... گردانی برمی را سرت

 من روز آن بازي آرتیست داري خبر: بگویم رفت یادم...  نرگس راستی ؛ گویی می پررویی با ،.... کند می شادت لبخندم

  ؟...!داشت هم مثبت ثمره یک

  ...من شدید آنفلونزاي... بله گویم می گردانم برمی خیابان سمت به را رویم که حالی در

 در ند،ز می برق چشمانت... کنم می نگاهت متعجب... حرفها این از باالتر... بابا نه: گویی می و دهی می تکان را سرت

 الحق ، مانتو و مقنعه بدون تو که کردم کشف من اینکه: گویی می قاپی می پاهایم روي از را دستانم دوباره که حالی

 فتحعلی من جاي به اگر بندم می شرط... است کافی شهر یک کشیدن آتش به براي تو زیبایی ، دختر... ونوسی الهه یک

  .....کرد می دور بالدِ روانه را تو ، امینه جاي به ، دید می نظر یک را تو شاه

 موي که بود عاقل آنقدر اجدادیش حماقت همه با شاه فتحعلی ؛ گفتم کشیدم می بیرون دستت از را دستم که حالی در

 نظیر بی خود نوع در هم َامینه ام شنیده.... که هرچند نکند معاوضه خرفت مغز یک زیبایی با را دانایش و زیرك چموشه

  .....بوده
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... شوند می قدیمی و کهنه تاریخ خودِ مثل ، تاریخ هاي زیبایی: گویی می فشاري می گاز پدال روي را پایت که همچنان

 تا اقلال تو زیبایی اما... شده قدیمی دیگر هم قالیش چند هر خورد می قالی طرح درد به دیگر حاال قاجار دختران زیبایی

  ....دزدیدم می را صورتت نقش بودم نقاش خطاط جاي به اگر. دهم می قول. شود نمی  کهنه.... دیگر  سال صد

 سرداب واردی روي قاب درد به بلند پیشانی بدون زیبا صورت کند زیبا را آدمی اقبال خدا مادرم قول به: گویم می آهسته

  .........خورد می ها

 فصلم غذاي یک و دنج رستوران یک رفتیم می وگرنه دارم امتحان فردا که حیف: گویی می و داري می نگه منزل جلوي

 کننده ارامیدو ببینم ،....کردیم می وجب را تو پیشانی حوصله و دقت با هم همانجا... خوردیم می کنان آشتی میمنت به

  .....نه؟ یا هست

 شب ،.. .کردم خواست دلم که کاري ، نکردم لطف: گویی می... کردید لطف جا همین تا... متشکرم نه: گویم می خنده با

  ........روي می و... خوش

  مادر؟ آمدي. گوید می اطاقش پنجره الي از خانم حاج... کنم می باز را در

 لذتی زا وجودم ؛... ام خورده بره یک که کنم می احساس نیست شام به نیازي... برم می پناه اتاقم به و... بله: گویم می

  ......روم می خواب به رویاهایم بالش بر سر پس... نیست مادي که است آکنده

 دیده بدي خواب... لرزد می شدت به دستانم و است عرق از خیس وجودم تمام... پرم می خواب از هراسان... اما شب نیمه

... شود می سرازیر اشکم... سوزانند می داغ قیر در را وجودم و اند کرده جهنم آتش هیزم را دستانم که ام دیده خواب... ام

 هدع خدایم با و کنم می عفو طلب خدایم از وجودم همه با و... ایستم می شب نماز به و گیرم می وضو و شوم می بلند

 مکس عزیزترین نامحرم آن اگر حتی کند لمس را دستم... نامحرمی دست ندهم اجازه هرگز... هرگز دیگر که بندم می

  .روم می خواب به ام سجاده روي همانجا و شوم می تر آرام... باشد ایمانم... باشد

  

24/9/70  

 دارم هک است چهارم دفعه این داري؟ جنگ سر قاب این با تو جان بابا: گوید می پیرمرد... گیرم می سازي قاب از را تابلو

 قاب که حالی در... بودي انداخته روزي و حال چه به را بیچاره... خورده هم موشک که بار این... اندازم می شیشه آن به

 نرسید محض به و دوم می خانه تا را کوچه تمام... دهم می قول... است بار آخرین این: گویم می گیرم می پیرمرد از را

  .....کوبم می اتاقم دیوار به را قاب

  .......زند می چشمک من به دوباره اش دلنشین جمالت

  

28/9/70  



 مھرنوش صفایی عشقھ

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٨٠ 

 

 مهه به ام بافتنی هاي ژاکت سوراخ از که سردي سوز و است زمستان ظهر از بعد) دقیق بیشت و هشت( 20/8 ساعت

 را ژاکت این دیگري مدل یک مادر کاش گویم می خودم با... کند می منجمد را استخوانم مغز تا ، کند می نفوذ وجودم

 هسالن ، کند می ورم غوطه خیاالت در مادر یاد... باشد نداشته درشت و ریز سوراخ همه این که مدلی مثالً... بافت می

 را سرم.. .کند می جلب خود به را ام توجه ، کشداري ترمز صداي که ام نرسیده ایستگاه به هنوز و افتم می راه به سالنه

  .......بینم می را تو و گردانم برمی

 دش می چه... آخ: گویی می لوندي با ، گذاري می ماشین سقف روي را دستت که حالی در و شوي می پیاده ماشین از

  ......بخشید می شفا را ما مجروح دل و انداخت می خاکسار حقیر این به دیگر نظرِ یک ما بانوي که اگر

 شو وارس لطفاً: گویی می احوالپرسی و سالم هیچ بدون... خنده زیر زنم می... عاقبت و شوم می خیره اداهایش به مبهوت

  ........شوي می سوار خودت و ،... کنم پهلو سینه که است االن که

 چه داخ از کور ، معروف قول به گذارد نمی فکري جاي اتوبوسها شلوغی و سرما از رهایی فکر ،... شوم می سوار تأمل بی

  ......بینا چشم دو خواهد می

 خما... کنم می نگاهت هراسان ،... رود می هوا به ، ناگهان به فریادت ،... بندم می را در و نشینم می که آن محض به اما

 شمایل و شکل این با... جوي می را سبیلت گوشه تند و تند و ، اي داده باال را ابروهایت از یکی و اي کرده درهم را هایت

 می حال همان با و گیرد می ام خنده تصورم از... داري کم پیپ یک فقط) هههه...(اي شده زبل ملوان شبیه شدت به

  شده؟ چیزي ، پرسم

 چیز همه دای کرده عادت اینکه یا ننشینید؟ مردم عالقه ابراز روي که اند نداده یاد شما به ،... بله: گویی می اطوار و ادا با

  را؟ گلها را؟ آدمها کنید؟ له را

 دستانم رد لهیده اما کوچک ، سرخ رُز شاخه یک ،... کشم می صندلی با را دستم و شوم می بلند جایم از کوتاهی فریاد با

  .......گیرد می جاي

 کمی ،...گیري می من از را گُل و ببینم بده گویی می! ؟...شد بد چه واي... گویم می دار غصه و... کنم می نگاهش وارفته

 مهمی زیاد چیز: گویی می طمأنینه با آوري می در را استادها اداي که حالی در بعد و کنی می طرفش آن و طرف این

 جاي اصالً که شده پا ساقه ناحیه در شکستگی و سر ناحیه در لهیدگی کمی دچار فقط مورد این... خانم سرکار... نیست

 اشینم از و... شما به... به دهد می را عمرش نهایتاً ،...کنیم می نجاتش براي را تالشمان همه ما... ندارد نگرانی هیچگونه

  .......!شوي می پیاده

 پنجره از ار سرت ، مهربانی وسعت به لبخندي با و ، گردي می باز که گذرد نمی چیزي... اندازم می پائین را سرم شرمنده

 ندگیز و مرگ... خانم نکنید ناراحت را خودتان اصالً شما: گویی می استاد همان صداي با دوباره و کنی می ماشین داخل

 در و... آید می یکی و میرود ،یکی است همین دنیا. روند می هم روز یک و ، آیند می روز یک همه باالخره... است حق

  .....کنی می دراز طرفم به را بزرگ و سالم رز گل شاخه یک حال همین
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  .......شوي می سوار و زنی می مشت چشمک یک جواب جاي به...خریدي؟ برایم دیگر یکی زنم می فریاد شعف با

 می نیاز و راز به شروع خدا با دل ازته...است توصیف غیرقابل که است شادبی در غرق افتیم،وجودم می راه به

 نمی هرگز که ایمانی خاطروجود به...بود خواهم سپاسگزارت همیشه ایمان وجود خاطر به خدایا....خدایا...کنم

  .....متشکرم...متشکرم تو از خدایا...نشناختمش درست هرگز...شناختمش

 کنم می قرارا دل ته از.کنی می بازي فرمان با و میزنی سوت بیخیال ،تو....کنم می نگاهت عشق با و یگردانم برم را سرم

  ....داشت دوست عشق از فراتر چیزي با باید را تو است کوچکی چیز تو براي عشق

 نگاهت...کنی می همراهیش لب زیر خواند می را دلنشین و زیبا ترانه شناسمش نمی که ،مردي...کنی می روشن را ضبط

  :دهی می اوج صدایت به ناگهان...است شبیه بیشتر بلعیدن به که کردنی ،نگاه...کنم می

Search  a lovely face...search a lovely face.  

  .داري می نگاه من و خودت صندلی میان جایی و کنی می دراز سمتم به را دستت کف مقدمه بی و

 رد چیزي...شوم می ذوب نگاهت در...کنی می نگاه چشمهایم در مستقیم و گردانی برمی را سرت...شود می قرمز چراغ

 مهه چرا؟وقتی دروغ.نیست جایز تردید...نبوده هرگز که بینم می را نمی چشمانت ته در...کند می غلیان وجودم همه

  !؟...زند می فریاد را تو وجودم

 خندلب واین... زنی می لبخند...گذارم می دستت در آرامی به را دستم است اسیر تو چشمان در نگاهم که همچنان پس

 روي را ات پیشانی بعد ،...بوسی می را دستم کف و شوي می خم...ام دیده عمرم تمام در که است لبخندي زیباترین

  .میرم می شرم از...کنی می مکث و گذاري می دستم

 سرت...اقبتوع...میلرزد دستانم در صورتت کنم می احساس.زنند می فریاد بوقشان صداي با ها ماشین و شود می سبز چراغ

  ....!اي شده دیگري آدم کنی می بلند که را

 که مدان می...آید می حرکت به صدادار پرش یک با ماشین.دهی می فشار پدال روي را پایت و کنی می خاموش را ضبط

 هب مهربان و ارام صدایی با عاقبت... سکوت کمی از بعد...گردانم برمی خیابان سمت به را سرم...کرده معذبت نگاهم

  :گویی می ام نداشته سراغ کسی صداي در هرگز که مهربانی

 می هستهآ و کشم می ،خجالت....افتد می ماهوتت پالتوي به چشمم...است کم زمستان براي لباست...کرده یخ دستانت ـ

  ..........نیستم سرمائی زیاد من...من:گویم

  .....برسم،بیزارم نظر به حجیم و گنده قطبی خرس یک مثل و بپوشم زیاد لباس اینکه از ـ

 ضاف تو جاي به خنده...گیرد می ام خنده هم من که خندي می قهقه به وچنان...کنی می نگاهم و گردانی برمی را سرت

 نگاه را ام چهره دقت با...میشوي ساکت ناگهان ؟و...قطبی خرس و...تو:گویی می قهقهه میان سختی به کند می عوض را

  :گویی می و کنی می
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 ژاکت دوجین و یک با حتی بشوي قطبی خرس یک شبیه توانی نمی وجه هیچ به تو...نرگس نباش انصاف بی اینقدر ـ

 فضاي در موزونت و آرام صداي. کنی می خواندن به شروع خواننده با و کنی می روشن را ضبط دوباره بعد...لباس و

  :پیچد می ماشین

Welcome   to be hotel    California  

Any   time a here  

You   can find it  

Some   guess you remember  

Some   guess you to forget  

...search a lovely face  

....search a lovely face 

  

    زبان روانی به تو که را التینی جمالت معناي تا کنم می سعی و دهم می تکیه صندلی پشتی به را سرم

  ...کنم می هجی خودم با آرام...دریابم کنی می تکرار مادریت

 راموششف نتوانی وقت هیچ دیگر که اي چهره....داشتنی دوست چهره یک دنبال بگرد:گویی می خوانی می را فکرم انگار

  .....ببریش یاد از یا کنی

 یم بهم را هایم پلک چندبار...کنم می دنبال را ماشینها و آدمها چشمانم با و دهم می تکان تصدیق عالمت به را سرم

 ویا،ر...نیست خواب اینها که...ام زنده که...بیدارم که بگوید کسی خواهد می دلم...بندم می را چشمانم عاقبت و زنم

  .....ملموس و زنده ،حقیقتی...است حقیقت....نیست

 التین خط با و شود می خارج آن از نوار...دهم می فشار را ضبط ي دکمه...شوي می پیاده و داري می نگه را ماشین

  ..»ایگل:«خواننده...»کالیفرنیا هتل:«کاست شده نوشته آن روي زیبایی و سلیس

 یم آمدنت از خبر ماشین در شدن بسته و باز صداي...بندم می را چشمانم مجددا و گذارم می ضبط داخل را نوار دوباره

 کند،نزدیک می نفوذ وجودم عمق تا گرمایش...گذاري می دستانم روي را دستانت...کنم نمی باز را چشمانم من اما دهد

  ........نکها شرط به بستم می را چشمانم عمر آخر بودم،تا جذاب انقدر بسته چشمان با اگر هم من:گویی می آهسته گوشم

 جعبه دو به...کنی می اشاره ها جعبه به و نباشم گرسنه اینقدر آنکه شرط دهی؛به می ادامه....کنم می باز را چشمانم ـ

  ....ساالد تا دو و نوشابه پیتزا،دو
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 فلط....!کشیدید زحمت....نرگس کن بس خدا ترا:گویی می حوصلگی بی کشدید؟با زحمت چرا:گویم می شرمنده

 می ازب را داشبور در بعد...گذاري می زانوهایم روي را جعبه و کنی می پاره تیکه تعارف چقدر!؟...ها داري حوصله...!کردید

  .......هم ،من...کنی می خوردن به شروع و... گذاري می داشبود در روي هم را ساالد و نوشابه و کنی

 و رفت حال در دائم که است پوشی شیک ومردان زنان از پر....اندازم می نگاهی رستوران به و گردانم برمی را سرم

 وجه هیچ به چون پرسم نمی اما ندادي سفارش را غذا رستوران داخل جا همان چرا که بدانم خواهد می دلم خیلی...آمدند

  ........راضیم خود از و وراج که کنی فکر خواهد نمی دلم

 همه دیگر حاال که مردي از تشکر خور در را اي کلمه یا جمله هیچ...شوم می پیاده منزل درب جلوي بعد ساعت یک

  ....متشکرم چیز همه خاطر گویم،به می فقط پس...بینم نمی است من زندگی

  .....بخوابی خوب و بخیر شب...نیست الزم تشکر: میگویی

  .....کشم می دراز آن روي و کنم می پهن را تشکم...خزم می اتاقم داخل و کنم می باز را در آرام است دیروقت

 که را یجای دستم کف و آورم می باال را دستم...کنم می احساس را دستانت گرمی هنوز شوم،انگار می خیره دستانم به و

 الشب روي را سرم آرام...شود می تر اشک نم از چشمانم و گیرد می بغضم...بوسم است،می گرم تو دست گرماي از هنوز

 را جهنم خواب باید چرا اصال...نبینم را جهنم خواب دیگر امشب که امید این به...کنم می فکر تو به و گذارم می

  !؟...است الراحمین ارحم خداوند اینکه نه مگر...ببینم؟

 در اي ؟توبه...داد قرار هم آسایش و آرامش مایه را آنان و آفرید مرد و زن جفت دو از را انسان خودش او اینکه نه مگر و

  ..آفرید هم را آفرید،عاشق را عشق که خدایی همان آنکه نیست،مگرنه کار

  کند؟ توبه عشق خاطر به باید عاشق چرا پس

 دارم ایمان...است الراحمین ارحم خداوند....کنم نمی تو،توبه به عشق خاطر به دیگر.هرگز نه و....امشب نه....!دیگرنه...!نه

  .روم می خواب به شیرینی لبخند با و شود می گرم چشمانم... را تو هم و بخشید خواهد مرا هم که

  

70/10/2  

  .کند ادشش و برسد دستش به آنکه امید به.کردم پست مادربزرگش آدرس به و نوشتم سبحان براي را نامه اولین امروز

  

70/10/5  

 تعجب با و میدارم بر را گوشی...دارند کار شما ،با دکتر:زند می صدایم.برمیدارد را گوشی همکارم.زند می زنگ بخش تلفن

  .....دنیا سبد سر برگل.سالم:گوید می صدایی خط سوي آن...بله؟:گویم می
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 می ینبارا و دارم برمی را گوشی...زند می زنگ دوباره تلفن...گذارم می را گوشی و...اید گرفته اشتباه:گویم می خنده با

 می تلفن پاي همانجا و...گذارم می را گوشی دوباره و اید گرفته اشتباه گویم می...دنیا قطبی خرس تنها بر سالم:گویی

 یم لعنت بار هزار خودم به دل در...ریزد می پایین هري دلم...شود نمی خبري دیگر ،اما....بزنی زنگ دوباره تا ایستم

 ايپ به را احمقانه مزاح این ایمان اگر....کردم من که بود اي کودکانه حماقت چه دیگر این...کردم غلطی عجب...فرستم

  ....فهمم نمی را خودم حال دیگر...چه؟و بگذارد اشتباهم آخرین

 ایمکاره به منشی عنوان به و برخیزم باید نیست، اي چاره ،... شود نمی خبري هیچ دیگر اما شود می شب 12 ساعت

 می چک را ها مریض نبض و خون فشار هم من و دهد می را بخش داروهاي امیدیان پرستار همکارم...  کنم رسیدگی

  .نشینم می بلند پایه صندلی روي جایم سر دوباره و گردم برمی سرپرستاري به بیماران همه به زدن سر از بعد و کنم

 ارب یک فقط کنم می خواهش...  ایمان...  نالم می دل ته از و کنم؛ می خم تلفن سمت به و گذارم می میز روي را سرم

  .........دهم می قول...  کنم نمی شوخی دیگر ،.... کردم غلط...  بزن زنگ ،... دیگر بار یک فقط ،... دیگر

 و روزها از یمین... کنید استراحت بیشتر باید شما...  دکتر گوید؛ می کند می پاره را افکارم رشته همکارم، امیدیان، صداي

 یطمح در هم آن...  زیاد کار...  شغلتان خاطر به را هفته دیگر بیمارستانید، هایتان کارورزي خاطر به را هفته شبهاي

 شغلتان از ردیگ است بهتر درستان شدن تر سنگین با کنید نمی فکر...  کند می کسل و افسرده را آدمی بیمارستان

  کنید؟ صرفنظر

 شروع و...  خورد می جا چطورند؟ همسرتان پرسم؛ می سوالش جواب جاي به نباشد بیماران مزاحم صدایم که طوري آرام

  ...الحمدا: گوید می زبانی زیر هم عاقبت...  کند می ها پرونده با بازي به

  ...رنجید من سوال از وضوح به او...  امروز دوم اشتباه هم این

 و گردانم برمی را سرم پس...  متشکرم خیر: گوید می خورید؟ می چاي: پرسم می و کنم می عوض را حرفم دستپاچه

 برد می مخواب میز روي همانجا که گذرد نمی چیزي و...  بخوابم کمی ام، نکرده خرابکاري این از بیشتر تا کنم می سعی

 یحیات عالئم نماز از بعد و گیرم می وضو خیزم می بر ،... پرم می خواب از بیمارستان مسجد اذان صداي با صبح... 

  ....روم می غذاخوري به صبحانه خوردن براي بعد و کنم می چک دوباره را ها مریض

 به شروع میلی بی با و گذارم می میز روي را پنیرم و نان سینی و چاي لیوان. خورند می صبحانه من به پشت نفر چند

 درست را اش سینی و شود می وارد آرام کسی و شود می باز من به پشت جوروق و جرق صداي با در...  کنم می خوردن

 دیدنش از...  کنم می باال را سرم زمان هم و گذارم می دهانم در را ام لقمه. نشیند می و گذارد می من مقابل و میز روي

  است؟ چطور شما حال...  سالم...  شمایید...  اِ: گویم می هیجان با و دهم می فرو را ام لقمه زحمت به...  خورم می جا

 مثل...  شناسم می خوب را شما من...  دارید؟ خاطر به مرا: دهد می ادامه...  زند می لبخند خورده، جا من دیدن از هم او

 متعجب.. . شد؟ برطرف کامل طور به کسالت. یادگاري خانم چطورید شما...  البته: گوید می ملیح لبخند همان با همیشه
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. کند یم خوردن به شروع و اندازد می پایین را سرش...  متشکرم بله: گویم می دارد خاطر به هنوز را فامیلم نام که این از

  .دهش نوشته) ش( حرف فقط لباسش اتکیت روي هم هنوز و است آرام و صبور صورتش، همیشه مثل. کنم می نگاهش

 کند می اج جابه اش سینی در را نان بقایاي و استکان که حالی در ،... برود که خیزد برمی شود، می تمام که اش صبحانه

  .....همکارید؟ تقریباً شما پس: گوید می

 وزر یک...  گذرانم می را ام کارورزي دوره هم و کنم می کار هم بیمارستان در من...  کمال و تمام نه، تقریبا: گویم می

  .....ندارد فرقی هم با هم خیلی ،... چند هر نه؟ است جالب...  بخش منشی روز یک...  هستم پزشکی دانشجوي

  ...خاکیم و بااراده هاي آدم عاشق من: گوید می صراحت با و کند، می تغییر اش چهره حالت

 جداً،: ویمگ می تعجب با. ارشد کارشناس...  بخشم سوپروایزر نه گوید، می هستید؟ پرستاري کارشناس شما: پرسم می

 اهمیت بی و ریز و کوچک چیز همه بایستی، که نردبان باالي: گوید می و پرد می حرفم وسط ؟... اتکیتتان روي چرا پس

 نمی تنها مه هرگز آن بر عالوه...  ببینی شان واقعی اندازه در را حقایق توانی می بیایی که پایین ولی رسد، می نظر به

 گاهی،ن هیچ دورنماي کرده ثابت من به تجربه چند، هر. رفت باال یکی تا دو را ها پله دوباره شود می شد، الزم ،... مانی

 دانید، یم که من جاي...  خوشبختم شما با آشنایی از حال هر به: گوید می و کند می دراز را دستش بعد. نیست حقیقی

  ......ولی...  حتماً گویم می و شوم می بلند جا از احترامش به...  بزنید ما به هم سري کردید وقت

  _.... رود می و سیما...  گوید می...  دانم نمی را اسمتان هنوز من ولی،

  

9/10/70  

 خوشیسر از اثري هیچ دیگر تقریباً که آنقدر. ام کالفه شدت به خودم دست از. نیست خبري هیچ و گذشته روز پنج

 ار او که اوست رحمت تنها امیدم همه. ام نکرده کاري خدا درگاه به البه و عجز جز مدت این در...  نیست من در گذشته

 آدم با هم آن کجا؟ غلطها این و کجا من وگرنه آید می آدمی سراغ زود چه که غرور این بر لعنت. بازگرداند من به دوباره

  ......ایمان مثل نارنجی نازك

 یم بشود، باید چه هر که چند هر...  چند هر...  شوم می تر عصبی کنم می فکر بیشتر چه هر که واي...  من خداي واي

 لگِ به تا...  است تجربه شود عایدم اتفاق این از باید که چیزي تنها...  نخورم حرص چه و بخورم حرص من چه...  شود

  .......نکنم تکرار را ها نشسته

  

10/10/70  
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 کردم وآرز دل ته از...  کرده خوش جا خیابان سوي آن که بینم می را تو ماشین شوم، خارج بیمارستان در از که آن از قبل

 زمستانی هربعدازظ یک دقیقه بیست و دو تقریباً  ساعت...  شوم می خارج بیمارستان در از آرام...  آرام...  باشم نکرده اشتباه

  .خلوت خیابان و...  است

 کهآن از قبل بدم شانس از اما رسم می ایستگاه به...  شود نمی تو از خبري روم می چه هر اما افتم می راه به آرام...  آرام

 کرد واهمخ جبران را خرابکاریم...  شوم نمی سوار و کنم می لج...  رسد می راه از اتوبوس بنشینم، ایستگاه صندلی روي

 را تهای کفش هایم اشک با آن، خاطر به که باشد الزم اگر حتی داد، نخواهم دست از را تو...  باشد که قیمتی هر به... 

 انواع به و خیابان انتهاي به...  کنم می نگاه خیابان انتهاي به و نشینم می ایستگاه صندلی روي پس...  بزنم واکس

  .ودش نمی خبري تو از اما نشینم می هم دیگر ساعت نیم...  گذرند می چشمانم پیش از که هایی ماشین گوناگون

 رنزا حال با و. رسم می منزل به ،... بود نخواهد که اي معجزه انتظار در و شوم می اتوبوس سوار درازتر پا از دست پس

.. . من خداي واي...  زنم می هم به را چشمانم بار چند نابوري با رسم می که کوچه پیچ به... پیمایم می را کوچه طول

  .متشکرم

  .ماشین به داده تکیه کوچک، گل سبد یک با اي ایستاده آنجا تو

 خوش جا آغوش در تا بگشائی هم از را دستانت است کافی برم می یاد از را مکان و زمان دوم می را کوچه طول تمام

  .کنم

 ینماش در. زنی می لبخند حرفی هر جاي به بیزاري آن از که اشکهایی همان...  شود می اشک نم از پر دوباره چشمانم و

  .کنی می دراز طرفم به را گل سبد و کنی می باز برایم را

 تعجبم...   کنم می گریه سیر دل یک و گذارم می ماشین داشبورد روي را سرم و نشینم می...  است نرگس گل از پر_

 می اكپ را چشمانم دستمال با و کنم می بلند را سرم. گذاري می دستم کنار را کاغذي دستمال جعبه و کنی می نگاهم

  ....کنم

 یبدان که خواهم نمی و بگویم خواهم نمی! شده؟؟ چه که بگویی خدا رضاي محض شود می حاال شد؟ تمام: پرسی می

 دشو پاك زندگیم از پایت رد اگر که بدانی که خواهم نمی و...  شدم زنده و مُردم بار صد دادنت دست از هراس از که... 

  .شوم می پوچ و خالی چقدر

  .ام شده وابسته تو به چقدر که بدانی که خواهم نمی و بدانی را عجزم خواهم نمی

 من...  نه: گویی می و خندي می. بود شده تنگ تو براي دلم که نکنی فکر که امیدوارم: گویم می و زنم می لبخند پس

 زنی یم و اي شده بهاره حساسیت دچار که کنم فکر که است این تر عاقالنه...  کنم نمی اي احمقانه فکر چنین هرگز

  .......خنده زیر

  .اشکهایم این و من بر لعنت...  کنم می نگاهت واج و هاج
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 دنده روي را دستم...  کنی نمی رهایش اما...  بوسی می و بري می لبت به و...  داري برمی زانوهایم روي از را دستم

  .........دهی می ادامه رانندگی به دستهایت مهار در و گذاري می ماشین

  .دهم می تکان تأیید عالمت به را سرم...  اي؟ خورده که ناهار: پرسی می

  ...داریم کار خیلی امروز آخر ،... است خوب: گویی می

...!  نه :گویم می چرا؟ که دانی نمی تو یعنی: گویی می ادا با و شوي می خوشحال تعجبم از...  کنم می نگاهت متعجب

 نمی مکن می فکر چه هر اما روم می فرو فکر به...  دهی می فشار گاز پدال روي بیشتر را پایت و بهتر: گویی می چرا؟

  .........کرده؟ خوشحالت اینقدر من نفهمی کدام که بفهمم توانم

 انمگرد برمی را سرم پس...  بس و است بودن تو کنار فقط است مهم برایم چه آن حاضر حال در نیست مهم حال هر به

  ....و جردن ،شریعتی زعفرانیه، الهیه، فرمانیه، ولیعصر،...  کنم می نگاه آشناست برایم دیگر حاال که هایی خیابان به و

 شده نوشته انگلیسی حروف به مغازه سردر روي( ،... داري می نگه دارد ماتی هاي شیشه که مغازه یک جلوي

CARDINALشو پیاده: گویی می و). کاردینال....  

 نیک می گوش گویم می چه هر امروز:  گویی می تغیر با ، کند می تغییر ات چهره رنگ ناگهان ؟ چه براي:  گویم می

 همان.نمک کل کل تو با بکنم غلط دیگر:گویم می دلم در.ندارم کردن کل کل فهمیدي؟حوصله ، چرا و چون بی...نرگس

 می دمسر ولی:گویم می.ماشین توي بگذار را ژاکت گویی می دوباره.شوم می پیاده.شدم ادب خوب...بود بسم بار یک

  .....بودي شده ترسناك ایمان همان هم باز...کنی می نگاهم تغیر با دوباره...شود

 یک دادن فشار با معمول مطابق را درها.گذارم می ماشین عقب صندلی روي و اوردم می در را ژاکتم سریع جواب بجاي

  ......میروي جلو جلو خودت و...بیا من دنبال:گویی می و کنی می قفل دکمه

 رمگ مغازه داخل... دنبالت به هم من میروي باال است فروشی چی چی نمیدانم که اي مغازه هاي پله از...میدوم دنبالت

  ....است کرده پر را فضا همه خوبی عطر بوي و است

  .لطفاً ،... کنید لطف 36 سایز پالتوي یک:  گویی می...دهد می را جوابت احترام با فروشنده زن و کنی می سالم

 ان براي... خواستم می زنانه نه...  نه ، گویی می راه نیمه در و میداري بر قدم چند... کند می باز را کمدها از یکی در زن

  ...دهی می نشان مرا و......... خانم

 رزی...است بار حقارت نگاهش...شده من حضور متوجه تازه که انگار...اندازد می من باالي و قد به نگاهی تعجب با زن

  ......میشوم خرد نگاهش

  ...اورد نمی خودش روي به اما بیند می را زن کردن نگاه طرز کاود می چشمانش با را زن ایمان
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 لمد ایمان خواهید؟؟جواب می قیمتی چه ، حدود چه در پرسد می کند می برانداز تحقیر با مرا باالي و قد که همچنان زن

 جین ود یکی دهید می که را پالتویی خواهم می فقط نیست مهم اصالً قیمتش:  گوید می شمرده...  کند می خنک را

  ....باشد نداشته تهران هاي بوتیک تمام در خواهر و برادر

 در ارب اولین براي و کنم می نگاهت زن با همزمان کند می نگاه را تو تعجب با و گیرد می من از را نگاهش عاقبت زن

 راست...است صادق زن نگاه.ام ندیده تو لباسی خوش و سیمایی خوش به مردي عمرم تمام در هرگز که میکنم اعتراف دلم

 می اردد لب به کمرنگی لبخند که حالیکه در زن...زیادي من سر از متناسب و ورزیده هیکل همه اندازه به تو:گوید می

 وضیحت کنم نمی فکر و مینک پوست...  است پوست:  گوید می اهسته و آورد می بیرون کمد از را پالتو یک و چرخد

  .است فرانسه جردن شارل مارکش که بگویم اگر بخواهد بیشتري

 دستت کی حالیکه در و چرخی می من سمت به دهی می تکان تأکید عالمت به را سرت ، بندد می نقش لبت بر لبخندي

 با نه؟زن یا تهس من گل برازنده ببینم بپوش را پالتو ین بیا...  جا نرگش بیا:گویی می اي کرده باز آغوشت سمت به را

  ...شود می خیره تو و من به آمده در حدقه از چشمان

  ...کنممی پرواز سمتت به...  فرانسه جردن شارل پالتوي تا کند می خوشحالم بیشتر حرفهایت که داند می خدا فقط

 حقیقتاً...نمک می برانداز آیینه در را خودم و پوشم می را پالتو...  افتم می راه به پرو اتاق سمت به و گیرم می تو از را پالتو

  ....قبل ساعت چند نرگس همان...هستم نرگس که نمیکنم باور هیبت این در هم خودم

 نهما چشمانت برق... شوي می بلند جایت از من دیدن و اتاق در صداي با آیم، می بیرون غرور با و کنم می باز را در

  ...........نیازمندم ان به واقع به که است اي هدیه

 خنده...چرخم می ازن با...ببینم نه؟بچرخ یا است ات برازنده کامالً که ببینم بیا..جان نرگس جلوتر بیا:گویی می خودداري با

 نگاه مرا واج و هاج همچنان زن...بریم می را همین خانم ممنون:  گویی می...شود می محو و میزند جرقه لبت گوشه اي

  )450000(تومان هزار پنجاه و صد چهار:  میگوید شمرده کنم؟زن تقدیم باید چقدر:  گویی می...کند می

  ...اشدب پالتو خریدن از انصراف آن معناي که اي اشاره انتظار در کنم می نگاهت سرعت به.... میشود بلند ام کله از دود

 من از ار نگاهش کنی،فروشنده می نوشتن به شروع و آوري می در پالتویت داخل جیب از را چکت دسته ارامش با تو اما

 ، هست انخدمتت اگر البته...کنید لطف قیچی یک لطفاً:گویی می ارامی به... کند می برانداز را چک دقت با و گیرد می

 و ییآ می طرفم به اهسته...میگذارد تو مقابل میز روي و اوردم می در کشو از کوچک قیچی یک و البته:  گوید می زن

  ....کن خم را سرت:گویی می

 یکبار و روي می عقب قدم چند بعد میکنی قیچی را پالتو پشت کاغذهاي و مارکها حوصله با تو و کنم می دوال را سرم

 اي هوهق روسري یک لطفاً...خانم: میگویی کاورد می را تو و من مبهوت همچنان که زن به بعد و کنی می براندازم دیگر

  ....میگذارد پیشخوان روي را روسري مدل چند زن...است بهتر باشد سوخته اي قهوه...کنید لطف هم



 مھرنوش صفایی عشقھ

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٨٩ 

 

 به دوباره ... کن سرت هم را این بیا من نرگس:میگویی و میکنی باز را انها از یکی عاقبت و میکنی نگاهشان دقت با

 فرو وپالت یقه داخل را روسري دست با آرام... آیم می بیرون و کنم می سرم پالتو روي را روسري و میگردم بر پرو اطاق

 می همانمی را لبانت که عجیبی لبخند...خورد می گره نگاهت به ان یک نگاهم...کنی می مرتب را پالتو یقه و بري می

 ارجخ سمت به مرا کنی می حلقه دستم دور را دستت حالیکه در و پردازي می را روسري پول...لرزاند می را پشتم کند

  .کنی می هدایت

 در...نیست زمستان از خبري دیگر انگار... زند می موج عجیبی گرماي حرم تنم در...آییم می بیرون فروشگاه از هم با

 این وییبگ شود می ایمان:  میگویم کنی روشن را ماشین آنکه از قبل اما شوم می سوار...کنی می باز برایم را ماشین

  قرض؟ یا است چیست؟صدقه براي کارها

 از کیی حالیکه مناسبتی؟در چه به:گویم می.است هدیه فرض نه است صدقه نه:  گویی می آید نمی خوشت حرفم از

  :میگویی اي داده باال را ابروهایت

  ........تولدت_

  تولدم؟:پرسم می شوم می خیز نیم جایم از حالیکه در و شود می خارج گلویم ته از فریادي

  بود؟ رفته یادت...  تولدت........ بعله:گویی می کشیده

  دانستی؟ می کجا از تو ولی... ولی من خداي:گویم می

  ......دانشجویی کارت...  نام ثبت...گویم می را 66 سال!رفته؟ یادت:گویی می

  بود؟ مانده یادت چطور تو...  تو...  ولی:گویم می

.. . مردها...خانم دختر نکن فراموش هیچوقت... گویم می چیزي یک: گویی می کشی می را لپم ارامی به که حالی در

 و...کنی می روشن را ضبط بعد و... ماند می خاطرشان در بخواهند که زمان هر تا و بخواهند که را چه هر... مردها همه

  :خوانی بري،می می باال و پایین دستت همراه هوا در را دستم حالیکه در خواننده همراه

 .......Happy Birthday to you  

 می ادهپی خودت و شو پیاده:گویی می بري می لذت من مبهوت قیافه از که همچنان و داري می نگه پاساژ یک مقابل و

  چه؟ براي دیگر:  گویم می...شوي

  .....نشدم اخالق خوش دوباره تا ،......خان تنبل شو پیاده:گویی می و کنی می داخل پنجره از را سرت

...  ريخ می برایم چکمه نیم یک بار این و است فروشی کفش مغازه یک هدفت بار این.شوم می پیاده سرعت به من و

 دستت...  ام شده دیگري نرگس کامالً حاال...دهد می دستم به و گذارد می مانتوام پالستیک داخل را هایم کفش فروشنده

  ....کشی یم خودت دنبال به مرا و بزنیم پاساژ داخل گشتی یک برویم بیا:  گویی می و کنی می تر تنگ دستم دور را
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 حسینت با مردم...احترام قابل و شیک ، زیبا دختري...کنم می نگاه ها مغازه شیشه در را خودم ویترین داخل اجناس بجاي

  ...بري می لذت تحسین این از تو و کنند می نگاهمان

 نو قدم بخ: گویی می گوشم نزدیک آرام.است نیم و هشت تقریباً ساعت شویم می ماشین سوار دوباره وقتی عاقبت و

  کنند؟ میل کجا را غذاشان دهند می ترجیح رسیده

  ....ورانرست برویم کنم می پیشنهاد من:گویی می...بخواهی تو که جا هر:گویم می و اندازم می باال را هایم شانه خنده با

 من اتفاقا قممواف:گویم می و اندازم می غبغب به بادي نیاورم کم اینکه براي فقط ام نشنیده را اسمش حال به تا اینکه با

  !!)!!شه نمی نزنه حرف اگه دقه یه....(ام کرده پیتزا هوس خیلی هم

  ........خنده زیر میزنی کوتاه مکث یک از بعد و گردانی برمی را سرت

 جمله همین عدب و...نپرس و نگو که بسازم نرگسی یک کن صبر:گویی می خنده با... کنم می نگاهت پرسشگر و متعجب

  ..نپرس و نگو که بسازم نرگسی یک: خوانی می کُر حالت به ات کشیده و بم صداي با را

 هک جمالتی اگر حتی است کافی من شادي براي تو شادي...خندم می تو خنده به اما دانم نمی را ات خنده علت چه اگر

 نمی ادم برا اعصاب!!!!!!شرمنده!!!ها خواننده از پوزش با!!!خري که بس از.....(نباشد دار خنده و مفهوم برایم شنوم می

  !!!!)ذاره

 ویمگ می و کشم می کوتاهی جیغ... دهی می ویراژ تا چند مزاح براي و شود می تر گسترده لبخندت من خنده دیدن با

 معقول حتی:گویی می و گذري می باد مثل ماشینها این از.است بعید تو مثل معقولی ادم از کارها این ایمان خدا به ترا

  ....شوند می دیوانه گاهی هم دنیا هاي ادم ترین

 ملتمسانه ارهدوب... کند می بیشتر را وحشتم رسد می گوشم به خیابان سطح با الستیک اصطکاك از که کشداري صداي

 حالیکه در ،...  وقتیکه براي باشد مردن...ندارم مردن به اي عالقه اصالً حاال جان ایمان کنم می خواهش:گویم می

 آخرین زا بعد براي باشد:گویم می و اندازم می پایین را سرم ؟ چه که وقتی پرسی می کنی می بازي فرمان با همچنان

  ....اشتباه

 را ورتتص... شود می میخکوب برجا گونه پرش حرکتی با ماشین و کنی می ترمز ناگهان...  تو نبودن من با وقت براي

  ........کنی می روشن را ضبط بعد...  موافقم:  گویی می و کنی می نگاهم مهربانی لبخند با و گردانی می بر

 اي:وییگ می فشاري می آرامی به حالیکه در و گیري می را دستم...کشم می راحتی به نفسی شود می روشن که ضبط

  .......آواز زیر زنی می خواننده همراه معمول مطابق بعد و ترسو

  بارون آواز صداي تو

  خاکی قلب طپش
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  دردي تسکین گریه مثل

  ....پاکی سوره یک مثل

  عاشق کولی یک مثل لباته رو غربت طعم

  شقایق رنگ هات گونه ، چشاته تو جنگل راز

  گیره می غم رنگ خونه ، میره می گل و شمع تو بی

  گیره می دلم میدونی ، تنها بمونم نذار تو

  دنیاست یک قدِ تو قلب وسعت

  است رویا یک مثل من واسه خواستنت

  یاسه بوي بارون بوي تو بوي

  .....التماسه هاي ساقه من دست

 انگار...معطل ماند می دستانم...زند می یخ دستم که کنم می احساس ناگهان من و کنی می رها را دستم تو و رسیم می_

  .....شود می خانمان بی ، نکند خوش جا تو دستان در اگر که

 و کنی یم قفل بازویم زیر را دستت کنی می قفل را درها...شویم می پیاده دو هر و کنی می پارك خیابان گوشه آهسته

  .....افتم می راه به قدمهایت همراه من

 را یصندل... ارزد می تنشان به سرشان که هایی ادم..... هاست حسابی ادم جاي احیانا که فهمید میشود رستوران ظاهر از

 با و ممیکن کج تشکر عالمت به را سرم...کنی می دعوتم نشستن به دست با و کشی می بیرون 7 شماره میز پشت از

 که را نوم.میدهد نوازش را مشامم کباب جوجه و کباب بوي نشستن محض به...نشینی می هم خودت نشینم می لبخند

  ...ام کاشته گندي چه که فهمم می تازه کنم می باز

 می یلم رسیده وقت چند قدم که چیزي هر دانم نمی:گویم کنند؟می می میل چی رسیده نو قدم باالخره خب:گویی می

  .....کنند

  ........موافقی؟ ؟ است چطور...سوپ؟ با کبابا فیله:گویی می

  ....بلوغم سن در که...من براي کباب فیله:گویی چی؟می براي دیگه سوپ:گویم می

  ....خنده زیر زنیم می دو هر...ندارد دندان هنوز که نورسیده قدم براي هم سوپ

 خوشمزگی نای به شامی هرگز که داند می خدا فقط و... رسد می راه از تو سفارشات از پر سینی یک با پیشخدمت بعد کمی

  ...........بودم نخورده
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  .یشودم باطل دویمان هر نماز وگرنه برویم زودتر است بهتر خب: میگویی ارام و اندازي می ساعتت به نگاهی شام از بعد

 نمی خودم روي به اما ام نخوانده هم را عصرم و ظهر نماز تو دیدار شوق از که افتد می یادم تازه آید می که نماز اسم

  .ام کرده خرابکاري کافی اندازه به امروز آوردم

 رد حدسم که فهمم می میگذاري بشقاب در که هایی تومانی هزار تعداد از.اورد می را صورتحساب تو اشاره با گارسون

  ........نبوده غلط رستوران و غذا مورد

 شانه هب را سرم حالیکه در ناز با و فشارم می بازویت به ره بازویم ، میشوم خارج رستوران از همراهت به من و میخیزي بر

  ........بود عمرم روز بهترین امروز.متشکرم چیز خاطرهمه به ایمان:میگویم میدهم تکیه ات

 همیشه...خنده زیر میزنی و اند کرده غالب ما به فرانسوي ناز گونی یک لباسها این بجاي انگار:میگویی گوشم در آرام

 و گل بدس تا میشوم خم.میرسیم که است شب یازده نزدیک ساعت.متواضع و سخاوتمند...ام بوده خصلتت همین عاشق

 اینها آیی یم بیرون من با وقت هر بعد به این از:گویی می طمأنینه با...  بردارم عقب صندلی از را ام کهنه لباسهاي کیسه

  شدي؟ متوجه بپوش را

 سراپاي هب نگاهی و... (  نرگس این)  میشود جدي صورتت(  ؛ دیگر چیز یک و میدهی ادامه.میکنم تأیید را حرفت سر با

  ......باشد یادت... من نرگس فقط...  است من نرگس)  اندازي می من

  ).........ترسناك هم و مهربان هم( همینطوري همیشه........میزنی؟ حرفهایی چه:میگویم

 دايص میبندم که را در ، میدوم خانه در طرف به و متشکرم: میگویم...  بخوابی راحت خیر به شب:میگویی و میخندي

 یلمف کنم عرض چه که نماز رسیدن محض به و میگذرم حیاط از پاورچین پاورچین...میدهد رفتنت از خبر ماشینت گاز

 قدرچ زندگی که واي ببینم را تو هم خواب در کند خدا ، میخوابم ام سجاده روي همانجا هم بعد...میخوانم را روز سینمایی

  ........باشی من بیداري و خواب همدم تو اگر است شیرین

  

70/10/15  

 ام شده یرهخ میکند صحبت فارماکولوژي ترم پایان امتحان نحوه به راجع حرارت با که استاد به و پنجره کنار ام نشسته

 و وعده از رت کننده امیدوار نظرم به برفش از پوشیده تصویر..اندازم می حیاط به نگاهی حوصلگی بی سر از هم گاه گه

 اهوتم کت ان با که الحق میبینم را تو ناگهان... ناگهان که میرسد نظر به دادن نمره در ارفاق به راجع استاد وعیدهاي

  ...........اي شده تر جذاب مراتب به نشسته موهایت روي که برفی هاي دانه و دوخت خوش هاي چکمه نیم و

 من حواس میکند بلند را صدایش استاد چه هر میکنی نگاهش تفاوت بی ظاهراً تو و میکند صحبت تو با حرارت با مردي

  .........ام دهندی را تو است عمري انگار که میکنم نگاهت ناپذیري سیري ولع چنان با...میشود حضورت و تو جمع بیشتر
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 لحظه حتی...برگردانم تو از را رویم نمیتونم میکنم چه هر اما...چیست منظورش که میدانم میزند تخته به تقه چند استاد

  ........میرسد نظر به سالها نبودن تو با براي هم ها

  ....میکنم مشایعت ساختمان ورودي درب تا را تو همچنان من و میکند سرفه چند استاد

  .............یادگاري؟ خانم......یادگاري؟ خانم:میگوید بلند استاد

  است؟ خبر چه بگویید میشود:میگوید...میکنم نگاهش و برمیگردانم را سرم

  !حیاط؟ توي........ آنجا:است؟میگوید خبر چه کجا:میپرسم تفاوت بی

 میکشد سرك اطحی طرف به!ببینید خودتان میتوانید:میگویم...  نمانده باقی چیزي تو پاي رد جز اندازم می نگاهی حیاط به

 خبر رفب سفیدي جز:میدهم ادامه...میکنند خم حیاط بطرف را سرشان اند نشسته پنجره سمت که هایی بچه همه او با و

  .....دیدم تخته سیاهی از تر نواز چشم را برف سفیدي فقط بود شما با گوشم...نیست دیگري

 اتادبی کالس نه خانم است فارماکولوژي کالس اینجا:میگوید و میکند نگاهم پوزخند با و میگرداند بر را سرش

 دهیدمی مردم دست که هایی نسخه فردا که است همین دیگر است همین:میدهد ادامه...خنده زیر میزنند ها بچه...فارسی

  .........رمت پایان امتحانات از بعد براي بگذارید را نظرتان لطفاً استاد:میگویم تفاوتی بی با...  ادبی فکاهی میشود

 19 از کمتر مرهن ام تحصیلی پرونده تمام در استاد من:میگویم ارامش مطمئنید؟با خودتان به اینقدر یعنی:میگوید خشم با

  .)توام منی مثه آفرین....... ( بدهد مردم دست آقا نسخه،گل بجاي ،19 التحصیلی فارغ نمره با کسی نمیکنم فکر. ندارم

 چون شوید التحصیل فارغ 19 نمره همان با که خانم نباشید امیدورام بسیار:میگوید...... اورد نمی کم اما خورده جا انکه با

 ختمانسا خروجی در سمت به دویدن حال در دوباره که تو به و حیاط به هایش چشم با و( میبینم من که وصفی این با

  ....میرود بیرون کالس از و اید اورده شانش نشوید، مشروط اگر..) میکند اشاره هستی

  همههم از کالس از و شده خالی دوباره حیاط...ندارم برخاستن قدرت...میشوم ذوب آفتاب حرارت در برف گلوله یک مثل

  ....میگوید چیزي کسی هر...پر

 فارغ19 نمره و تو میان جایی...است دیگري جاي حواسم....نمیفهمم اما میشنوم را حرفهایشان که اینست واقعیت اما

 دلم هانناگ و...فهمیدم آخرش نگاه از اینرا... شدم خیره حیاط به چرا که بود فهمیده مطمئنا...استاد حرفهاي و التحصیلی

 کمتر زيچی ترم پایان امتحانات تا...شده خالصه تو در زندگیم تمام روزها این که هم راستی...افتد می شور درسهایم براي

  بجنبم باید هست فرصت هنوز پس...باقیست یکماه از

  

70/10/17  
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 بخش هس باید امروز ام ریزي برنامه مطابق... میشوم خارج بیمارستان از معمول مطابق که است بعدازظهر نیم و دو ساعت

 با و رسمت می...کنی می ترمز پایم کنار ناگهان که هستم مبحثها و فصلها محاسبه حال در.کنم مطالعه را فارماکولوژي از

  :یپرس می اي شده متعجب رحالیکه د و میشوي پیاده.ایستم می بعد و پرم می تر طرف آن متر چند کوتاهی جیغ

 گویی می و شود می باز لبخند به لبت...سالم:گویم می.دهم می تکان را سرم پریده رنگ با حالیکه است؟در خوب حالت_

  ترسیدي؟...گل دختر سالم علیک

 تعالم به را سرم...چیست منظورت دانم می....نداري؟ که کردن غش قصد:گویی می شیطنت با!...کم یک:گویم می

  ......وش سوار زودتر و کن لطف خدا رضاي محض نشده عوض تصمیمت تا پس:گویی می...دهم می تکان بار چند منفی

 بیت یک...آورم می بیاد را احساسم جوانی...گذرد می چشمانم پیش از واضح تشریح اتاق خاطره حالیکه در شوم می سوار

  ......را تو نگاه و...شعر

  :گویم می لب زیر

  بالینم سر به بیایی طبیبانه گر

  را بیماري لذت ندهم عالم دو به

  .میخوانی شمرده و نگرفتی یاد درست را شعر این هم آخر:گویی می خنده با

  بالینم سر به بیایی طبیبانه گر

  ....را کردن غشِ......  لذت ندهم عالم دو به

 مگر:گویم می... بخیر یادت که جوانی کجایی گویی می و زنی می زانویت رو دست یک با خندي می که درحالی بعد

  ......ام عالقه...شده پیر احساسم...نه:گویی اي؟می شده پیر حاال

 مهه ارزش...نترس جان دختر نترس:گویی می آرامی به و فشاري می و گیري می را دستم... کنم می نگاهت وحشت با

 پیر درخت یک اما است حریف بازیگوشی دست هر را نورس نهال یک...زنند می محک آن قدمت با را دنیا چیزهایی

  .است شکن لشکر تنهایی به باد ترانه در اندامش لرزش که دواند می خاك در ریشه چنان

 بارد می میآرا به که برفی...کنم می نگاه آدمها و خیابانها به سکوت در و کشم می براحتی نفسی... شود می راحت خیالم

  ......کند یم پارو را آنها یکبار ثانیه چند هر آرامی صداي با ها پاکن برف که چند هر کند می پوش سفید را ماشین شیشه

 می ار خودم نرگس من...کن عوض را لباسهایت برو:گویی می...کنم می نگاهت تعجب با...داري می نگه خانه در جلوي

  ..........کمال و خواهم،تمام

 شدي هک حاال...خوب:گویی می و زنی می لبخند دیدنم با...گردم می باز تو نرگس با بعد دقیقه چند و شوم می پیاده

  برویم؟ داري دوست کجا... خودم نرگس
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  .ندارم خاصی نظر من بخواهی تو که جا هر گویم می بنابراین...رسد نمی بخاطرم جایی اما... کنم می فکر کمی

 هم کمی... بخوریم حسابی قهوه تا ما؟دو خانه برویم است چطور:گویی می فکر کمی از بعد و کنی می نگاه ساعتت به

 راه رس برگشتن موقع...دنیاست مجردي خانه ترین دنج من خانه نیست خانه کسی هان؟نترس است چطور....بزنیم گپ

  .....کنی می روشن را ماشین و است عالی که من بنظر...خوریم می هم شام

 نمی توجهی وت اما است بلند کافی قدر به شنیدن براي شود می بلند گلویم ته از که اي ناله... کنم می نگاهت وحشت با

 که میدانم...نیک می تبدیل رالی مسابقات پیست به را خیابان شیطنت با دوباره و فشاري می گاز پدال روي را پایت...کنی

 از وحشتی دیگر اینبار گویم نمی چیزي اما...خودکشی یعنی محض دیوانگی یعنی تو اینکار و است سر و زده یخ زمین

 نقطه همان است صفر نقطه همان هم براي شوي می نزدیک آن به که اي نقطه کنم می احساس که چرا ندارم مردن

  ...مردن

 خواهی می دنکن...ببینمت... فریادي... جیغی خدا راضی محض...ترسی؟ نمی چرا پس:گویی می و کنی می نگاهم تعجب با

  ......خنده زیر زنی می و توست برازنده بیشتر کردن غش رُل که کن باور نه ولی...دربیاوري را شجاع پسر اداي

 و... کنی می روشن را ضبط...شوم می خیره روبرو به آمده در حدقه از هاي چشم با صدایی هیچ بی سوگوارم اما من....

 من مغز در که آنچه) من بیچاره...(من اما خواند می خروس کبکت انقدر چرا دانم نمی...آواز زیر زنی می معمول مطابق

 همه...مکس همه...شده من چیز همه هاست سال حاال که است کسی از گذشتن براي تالش...است نابرابر جنگی گذرد می

 همه زا گذشتن براي است نابرابري نبرد...نبرد این و ارزوهایم همه و... ام اینده...ایمانم...دنیایم،آخرتم زندگیم،...وجودم

  .من

 خیابان نارک ردیف شمشادهاي از...شهریم نقطه کدام در است معلوم خیابانها از... ایستی می اي طبقه دو آپارتمان در مقابل

  ......بلند و قطور درختان از و

 یدبفرمای...شریف حقیر این منزل هم این...ها خانم خانم رسیدیم...خوب:گویی می زنی می سوت لب زیر که حالی در

  ........شوي می پیاده لودگی با خودت و نفرمایید تعارف...کنم می خواهش

  ....است آخر ایستگاه نباشد آخر اشتباه اگر اینجا دانم می خوب که چرا...بغض با کنم می نگاهت

 کرد می باور کسی چه...من خداي...ناپذیر سیري ولعی با کنم می نگاهت همچنان من و کنی می باز را در من به پشت

  است؟ دیدار آخرین نگاه اخرین این یعنی من خداي... باشد تو از که من از نه آخر اشتباه که

 نم نگذردي من اشتباه یک از که گذشتی بی انقدر تو اگر...داد نخواهم اجازه هرگز...نه...لرزد می وجودم همه در چیزي

  ....شوي اشتباه آخرین آن مرتکب تو نگذارم که هستم فداکار آنقدر

  ....شوم می پیاده پس_
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 شرفا حضرت عجب چه:گویی می خنده با دیدنم با کنم بازمی را ماشین در...اي ایستاده من انتظار در،در به داده تکیه

  ....فرمودند مشرف باالخره

 می وضوح به را این من و خشکد می هایت لب روي لبخند و شوي می منجمد نگاهم سرماي از...کنم می نگاهت

  ....شود می قفل درها و دهی می فشار را کلیدي جا دکمه تو و بندم می را ماشین در...بینم

 و امیار به است اشک نم از پر چشمانم رحالیکه د و دوزم می چشم چشمانت مردمک به مستقیم و کنم می باال را سرم

  :میگویم شمرده

 و بالغ احساسات که داد نخواهی اجازه هرگز تو...کرد نخواهی ذلیل و خار حد این تا مرا نه و خودت نه تو...من ایمان نه_

 ناکجا جز سرانجامش که اي دره الیق...نیست تندي شیب چنین الیق ما عالقه عـَشـَقِه...کند تنزل حد این تا ما سنجیده

 آفتاب به تو پناهگاه در بگذار است آرزومند گیاه این بالندگی سبب که است سال 4 تو درایت و عقل...نیست جایی

  ........برسد

 هقی هق حاال اشکهایم نم نم...(پژمرد خواهد سرما و سایه در مان عالقه عـَشـَقِه درها این ماوراي در...ببند را در آن..

 نگذار...من ایمان...من ایمان) دادم ادامه گریستم می بشدت که رحالی د و گرفتم دستهایم میان را صورتم بود دهنده آزار

 آخر یستگاها این اگر که دارم دوستت انقدر که دانی می... نیستم آن الیق که ذلتی به نشو راضی...شوم خار حد این به تا

 این از بیش فداکاري به راضی اما...اما...کردم ایثار پایت به را زندگیم همه...بود خواهد سخت برایم گیري تصمیم باشد

  ...امدي نزدیکم کی دانم نمی...نباش

 باورش هک گفتی می سخن ارام و متین آنقدر...کردي خشک را هایم اشک دستمال با و برداشتی صورتم روي از را دستانم

 عزیزدل رديک اشتباه...من نرگس کردي اشتباه:گفتی آرام...بودم مهیب طوفانی رانتظار د که منی براي...بود دشوار برایم

 گفتم بودم دلتنگت هم طرفی از نداشتم رانندگی حوصله بودم خسته فقط... نبود دعوت این در بدي نیت و قصد هیچ...من

 ایشاس و آرامش در مان خانه دنج گوشه کردم فکر خودم با داریم خانه خودمان که وقتی شویم پالس خیابانها کنار چرا

 می قهوه کنند می حالجی را صورتت که اي هرزه هاي نگاه عذاب بدون... گذرند در که آدمهایی از ترس بدون

  ...خانه رسانمت می شب اخر هم بعد و خوریم می شام...زنیم می حرف...خوریم

 نماشی سوار و بستی را خانه در آرامی به بود شده درهم و گرفته ات چهره... شوي می ناراحت انقدر دانستم نمی بخدا

 ودب شده منقبض کامال صورتت عضالت رحالیکه د و برگرداندي سمتم به را رویت...شدم سوار دوباره هم من شدي

 هم احمق و احساساتی بچه...من نه و...  تو نه...هیچکدام...نرگس نیستیم المذهب ما از کدام هیچ:گفتی

 بقول ولی یمنیست:گویم می بغض با و دهم می تکان را سرم است خیس اشک از هنوز صورتم حالیکه هستیم؟در...نیستیم

  .کنند می دیوانگی گاهی هم آدمها ترین معقول خودت

 دان کرده زایل را عقل که ام دیده را زیادي عشقهاي...است عقل دشمن عشق:دهم می ادامه...کنی می نگاهم خیره خیره

  .......دانی می من از بهتر اینرا خودت تو و...است تسلیم کرشمه یک حیلت به معرفت حربه هزار هزار با عقل...
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 یک من هک انگار زنی می حرف طوري:گویی می تپد می وضوح به ممتد و تند ضربانی تپش از هایت شقیقه حالیکه در

 ار کسی وقتی که است آن براي گیرم می را دستت گاهی بینی می اگر...ساله 15 دختر یک تو و ام ساله 18 بچه پسر

 تسخیر ار وجودت و قلب همه که کسی اینکه تحمل)انداختی پایین را سرت شرم با و( حد این به تا باشی داشته دوست

 سخت یلیخ بکشی آغوشش در نتوانی حتی...بگیري را دستش نتوانی حتی تو و...تو قدمی یک در...باشد کنارت کرده

  ...است

 رد خواهد می دلم چقدر گاهی دانی نمی:دادي ادامه سختی به)لرزید می بوضوح صدایت و بودي کرده بغض...(خیلی

  .کنم نوازش را موهایت من و بگذاري من زانوهاي روي را سرت تو...ببوسمت...بکشم آغوشت

 خیلی ايبر شاید که چیزهایی به معتقد...هستیم معتقدي انسانهاي ما دوي هر چون کنم نمی را اینکار و...توانم نمی اما

 می دستی دو را عقلم اما شوم می سرمست وجودت عطر فهمی؟از باشد،می افتاده پا پیش و مسخره امروز جوانهاي از

 رویشد را چشمانم اما زند می پر پر صورتت زیبایی در شدن غرق درحسرت چشمانم...کنم خطا پا از دست مبادا تا گیرم

 خدایی هب معتقد...معتقدیم ما که اینست بخاطر همه اینها و...دهم باد به هم را ایمانم پر مشت یک همین مبادا تا کنم می

  ...هراسان غضبش و قهر ترس از و شویم می تطهیر اذانش صداي با که خدایی همان...اوست از ما وجود همه که

 قلع گویم می که است همین براي انسانهاست ما ظرفیت و حد از فراتر کردن تحمل گاهی...همه این با:گویم می ارام

 من حرفهاي واضح دلیل تو و من گذشته خواهد نمی دلیل من هاي حرف خورد می را عشق فریب عظمتش همه با

 ساله 16 ،15 بچه پسر و بچه دختر همان حد تا را آدمی گاهی عشق اما داناییم و عاقل تو و من گویی می راست...است

 تو ويش می غرق چشمانم نی نی در وقتی...بوسی می را دستم وقتی...گیري می را دستم تو که وقتی...دهد می تنزل

 نمی حماقت دقیقه چند از بیشتر احمقی هیچ...کن باور...ساله 15 بچه دختر همان من و اي ساله 16 بچه پسر همان

  .....کند

 مرد یک ایدب...فهمی نمی... نرگس فهمی نمی:گفتی ناله با...لرزید می صدایت بوضوح حاال گذاشتی فرمان روي را سرت

 حداقل وستت عاطفی زندگی همه که کسی دست بوسیدن بفهمی تا باشی مرد یک باید کشم می چه که بفهمی تا باشی

 و قطف امشب دعوت از من قصد کردي اشتباه را بار این اما صحیح حرفهایت همه...مبتالست دل یک عاشقانه تسکین

  .....کردي سکوت ناگهان و گفتم که بود همانی فقط

 مین گلویت از صدایی اما... لرزید می هایت شانه...بودي کرده خم خیابان بسمت و بودي گذاشته فرمان روي را سرت

 قیقهش دست با حالیکه در و چرخاندي بطرفم را سرت...بروم دهی می اجازه...ایمان:گفتم ارام...نبود ماندن جاي دیگر... آمد

 تکلیفمان باید کشیده ها حرف این و اینجا به که حاال... نه:گفتی... خودم خانه:گفتم...کجا؟:گفتی دادي می فشار را هایت

  ....بکنیم وا همیشه براي را هایمان سنگ باید...نیست رفتن وقت اصل حاال اتفاقا...کنیم روشن هم با را

  .....شد برقرار سکوت دوباره و نشستم بودم ترسیده بشدت حالیکه در

 که حاال بود تو ندادن دست از براي راهی کردن پیدا همیتم همه و من فکر همه اما دانم نمی بودي فکري چه در تو

  ......بودي اشناتر برایم
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 رنگ...(یدهکش اینجا به حرفها که حاال الاقل...نیستم وضع این اي ادامه به حاضر دیگر من...نرگس ببین:کردي شروع ارام

 ناهگ هر یا تو دست گرفتن گناه من براي: دادي ادامه)میشود خراب سرم روي آسمان کردم احساس ناگهان و پرید رخم از

 توانمن حتی من و من قدمی یک در...باشی کنارم در تو اینکه تحمل من براي بخواهی را راستش و... است برابر دیگري

 غرق و هایت دست گرفتن و بودن تو با..است سخت هم بودن تو بی...است مطلق شکنجه کنم احساس را دستت گرمی

  ......است گناه از بدتر عذر خودت بقول هم عالقه بخاطر فقط و شرعی توضیح هیچ بدون هم نگاهت در شدن

 هم؛ من تحصیلی، حال در تو...تو نه و من نه...نیستیم ازدواج موقعیت در االن هم ما از هیچکدام که است این حقیقت

 موانعی اینها همه...تو مثل دختري با ازدواج براي من خانواده کردن راضی تر سخت همه از و طرح و نامه پایان هم بعد

 یک االن همین و جا همین یا باید تو و من... حساب این با...بکشد طول سال چند شاید برداشتنش راه سر از که است

  )کردي سکوت و...(اینکه یا و بگیریم درست و اصولی تصمیم

 از میشهه براي و حاال همین از اینکه یا و:گفتی شد می شنیده بزحمت که آرام آنقدر و ارامی به...چی؟ اینکه یا و گفتم

 امروز راگ که اینست هم حقیقت و است ممکن غیر من براي دیگر وضع این تحمل که است این واقعیت...شویم جدا هم

  .......اینکه مگر...فرداست از بهتر شویم جدا

  چی اینکه مگر:پرسیدم لرزید می صدایم که حالی در

 همین از...نبود گرا و کن قبول بود ممکن برایت اگر...نیست کار در اجباري هیچ...بپذیري مرا پیشنهاد تو اینکه مگر:گفتی

  ........کنیم می جدا هم از را مان راه همیشه تا حاال

 حترا من براي کنی می فکر کنی می نگاهم اینطوري چرا:گفتی دلخوري با... کردم نگاهت اشک از پر چشمهاي با

  .....کردي سکوت و...است ممکن راه آخرین این ولی...نیست بخدا...نیست نه...است؟

 وت از توانستم می چطور...توانستم؟ می چطور)شد رو و زیر قلبم( برگرداندي من از را رویت کردم نگاهت وحشت با

 کویري از و تو از...فردت به منحصر جذاب رفتار از و تو از...مخملی؟ نگاه آن و تو مهربانی؟از همه آن از و تو بگذرم؟از

  .ماندم می حکم آخرین منتظر باید...بود فایده بی کلنجاري هر...نشسته گل به که روزهاست تو وجود بذر از که

 صداي اب دوباره طوالنی سکوت عاقبت و... ماندم می آخر بازي منتظر باید خالی دست با من و بود تو دست برنده برگ

 خواهم دست از ار تو همیشه براي نکنی قبول اگه که دانم می چون است سخت برایم گفتنش:گفتی زحمت به شکست تو

 است چیزي این گویم می نیست اي چاره اما....داد خواهمت دست از هم نگفتن با امشب هاي حرف از بعد چند هر داد

  .......آخرتمان نفع به هم و است دنیایمان نفع به هم بپذیري اگر حال هر به...ندارد سوز و سوخت اما دارد زود و دیر که

 که دیدم من و برگرداندي بسمتم را سرت کردم می نگاه ات برگشته رخ نیم به و فشردم بهم را دستانم ساکت همچنان

 کردنش عمل پس است سخت اینقدر گفتنش اگر:گفتم آمد می بر چاه ته از که صدایی با...است سرخ سرخ هایت چشم

  .......ندارم سراغ تو در آنرا من که است درایتی و زیرکی محتاج ولی نیست سخت کردنش عمل:است؟گفتی چگونه

  ....رديک فرمان گوشه با بازي به شروع و انداختی پایین را سرت شدي شرمنده من از بیشتر خودت زدي که حرفی از و
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 تو که ستچی این پرسیدم می خودم از.ترساند می بیشتر مرا چیست دانستم نمی که چیزي گفتن از تو ترس همه این

 تا ازيب این کردم نمی کمکت من اگر نبود اي داري؟چاره ات شخصی شجاعت از فراتر شجاعتی به نیاز گفتنش براي

 یرهخ لبهایت به و...بگو را پیشنهادت:گفتم آهسته عاقبت پس مانیدم می دربرزخ همچنان دو هر و یافت می ادامه ابد

  ....شدم

 چند براي طفق است محرمیت صیغه من پیشنهاد...صیغه:گفتی لبی زیر و زحمت به کردي می نگاه روبرو به که همچنان

  ...سال

  ........لرزید می غریب ارتعاشی در تنم تمام... گرفتم دستهایم میان را سرم

 هب خورم می قسم...توقعی هیچ داشت نخواهم تو از توقعی هیچ صیغه این درقبال من البته و:دادي ادامه سرعت به

 القهع سایه در گناهی احساس هیچ بدون و ارامش در بتوانیم تو و من که بود خواهد آن براي فقط صیغه این...شرافتم

  ...همین فقط...بمانیم هم رکنار د طوالنی تقریبا مدت یک براي مندیمان

 کاراین با چون. شد نخواهیم پشیمان کنیم می که کاري از ما از هیچکدام که...دهم می قول... نرگس دهم می قول من و

  ....کردي سکوت و...بود خواهد راحتتر ما دوي هر براي مدت این از بعد هم آینده براي گیري تصمیم

 موسیقی تنها به هم دندانهایم برخورد صداي...لرزیدم می وضوح به هم گرانقیت پوست پالتوي زیر حتی و بود کرده یخ تنم

  ...    بود آزاردهنده سکوت آن

 براي یضمانت چه و: گفتم گرفته صدایی با و کردم باز هم از را لبهایم زحمت به من و کردي زیادتر را ماشین بخاري تو

 قمعش همه و مردانگیم...  شرافتم: گفتی داشتم سراغ وجودت در که اخالصی تمام با...  داشت؟ خواهد وجود تو قولهاي

  ....شناسم نمی اینها از باالتر ضامنی...  تو به

! ؟... نرگس تیگف چه: گفتی و برگرداندي سمتم به نابوري با را سرت سریع حرکت یک با. قبول...  باشد: گفتم بغض با

 روي از و چکید فشرد، می محکم را دستانم حاال که دستت روي چشمانم گوشه از اشک قطره چند ؟... بگو دیگر بار یک

  ..افتاد زمین به دستت

 به من. .. پذیرم می کردي ضمانت آن با را خودت آنچه با را تو... . بگویی تو چه هر.،باشد...قبول: گفتم زحمت به دوباره

  .دارم ایمان شرافتت و مردانگی

 و...  گردم برمی االن...  بنشین جا همین...  نشو پیاده پس: گفتی گنجیدي نمی خود پوست در خوشحالی از که حالی در

 اشینم شیشه از را سرت که حالی در و برگشتی سرعت به دوباره و رفتی قدم چند...  شدي پیاده ماشین از سرعت به

  ...ها نشوي پشیمان نیستم من تا...  خدا رضاي محض...  نرگس: گفتی کردي می داخل

 کرده فلق مرا قلب درِ  تو...  بود مضحک برایم کارهایت...  کردي قفل را ماشین درهاي و نیست اطمینانی تو به نه، ولی

  ....ام شده معتاد تو به وقتی ؟... چگونه ؟.... پشیمانی کدام ؟... پشیمانی...  ترسیدي می چه از...  بودي
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 هاي سلول همه و من، خون من، قلب وقتی...  بگریزم تو از جرأت کدام و همیت، کدام همت، کدام اراده، کدام با اصالً

 کرد پر را ضاف ادکلنت بوي نشستن محض به...  بازگشتی بعد دقیقه ده...  تو و...  توست به اعتیادِ  سم مسموم، من وجود

: گفتم...  کردي روشن را ماشین شعف با...  بودي پوشیده سفید پالتوي یک و بودي شسته را صورتت. کردم نگاهت... 

  .......تو نه و گفتم چیزي من نه دیگر و... کردي حرکتی و خوب جاي یک: گفتی روي؟ می کجا

 شد باز رد...  زدي را منزل زنگ...  شدم پیاده...  جان نرگس شو پیاده: گفتی و داشتی نگه خانه یک درب جلوي اینکه تا

 وارد .بفرمایید گفت مردي. زد در به تقه چند ایمان و کرد راهنمایی اتاقی به را ما چادرپوش پیرزنی...  شدیم وارد ما و

  .شدیم

 خاطرتان اگر...  مهست یگانه من آقا حاج: گفتی... نشستیم... بنشینید بفرمایید: گفت و کرد ما به نگاهی روحانی پیرمرد

: رسیدپ دوباره کرد، می نگاه من به که حالی در و داد تکان را سرش پیرمرد. گرفتم تماس پیش ساعت یک حدود باشد

 کوتس پیرمرد... آقا حاج کردم عرض خدمتتان تلفن پشت: گفتی مِن و مِن با... وارفتی یخ مثل... داشتید؟ امري چه

 چون اما ایم، خورده شیرینی که است سال یک مدت االن نرگس نامزدم و من: دادي ادامه و شدي ادامه به مجبور...کرد

 و عقد ها خانواده بگذرانیم، طرح دانشجویی، دوره اتمام از بعد به باید و... هستیم دانشجو حاضر حال در ما دوي هر

 نمی ردیگ کند، می ازدواج که کسی که است این هم منطقشان...اند کرده ها گرفتاري این از بعد به موکول را ما عروسی

  .کنیم رها کاره نصفه را درسمان شود باعث ازدواج ترسند می...باشد غیره و طرح و درس و نامه پایان فکر به تواند

 می عیس که حالی در ایمان...کرد نگاه ایمان چشمانِ در مستقیم و کرد بلند خواند می که کتابی روي از را سرش پیرمرد

 هم با ما باشد چه هر...نامحرمیم هم به ما و است نزدیک رمضان ماه...آقا حاج: داد ادامه کند حفظ را آرامشش کرد

  ....داریم معاشرت...رویم می میهمانی...رویم می گردش هم با...نامزدیم

 ،تا...تا...یمبرس شما خدمت گرفتیم تصمیم هم همین براي: دادي ادامه دستپاچه...کرد می نگاهت پرسشگر همچنان پیرمرد

 هاآن با هستند؟چرا کجا هایتان خانواده پس: پرسید وقفه بی پیرمرد...بخوانید محرمیت صیغه یک برایمان شما

 فرمایش قاآ حاج: گفت بلندي آه زیرکانه،با بود کرده چرب سوال این براي را جانش و تن قبل از انگار که ایمان...نیامدید

 کردیم عیس خیلی...نیستند معتقدي هاي آدم متأسفانه ما هاي خانواده...است همین ما بدبختی تمام...ها فرمایید می هایی

 مگر تندگف می هم بنده خانواده...  داریم نمی نگه خانه در کرده عقد دختر ما گفتند می نامزدم خانواده اما کنیم راضیشان

 گرفتیم تصمیم نامزدم و من عاقبت آخر که شد این.بخوانیم صیغه برایش که است بیوه زن) کرد اشاره من به و( نرگس

  ......شویم محرم هم به مخفیانه که

 سرخت مانچش یاد... کردي می نگاهم التماس با...کردم نگاهت دخترم؟ موافقید شما پرسید من از و کرد فکر کمی پیرمرد

 براي را غهصی:گفت پیرمرد.راضیم هم من...بله:گفتم آرام...نبود سرخ وجه هیچ به شعف و شادي سایه زیر حاال که افتادم

 چرا:رسیدپ تردید کرد؛بی نگاه ایمان به و کرد بلند را سرش دوباره پیرمرد...سال چهار:گفتی سرعت بخوانم؟به وقت چند

 پزشکی دانشجوي دو هر خانمم و من...آقا حاج است همین ما درد:گفتی مانده؟ چقدر شما درس از مگر طوالنی؟ اینقدر

  ....محروم مناطق در البته...بگذرانیم طرح باید هم سال دو مانده، درسمان از سال هستیم،دو
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 که آن زا قبل...گشود را دفترش دوباره پیرمرد...بیاید رحم به پیرمرد دل تا کردي ادا مخصوصاً را آخر جمله کردم احساس

 که اي مهریه:گفت پیرمرد. کردي نگاه را پیرمرد واج و هاج است؟ چقدر خانم مهریه:گفت کند صیغه خواندن به شروع

 همین و اشیب داشته هم اگر...کنی پرداخت باید کند،شما طلب خانم که وقت هر یعنی...است عندالمطالبه کنی می تعیین

  ........انداخت پایین را سرش دوباره و...است بهتر البته که کنی پرداخت االن

 اول از...است نرگس گل دسته یک من آقا،مهریه حاج: گفتم آرام کند، پیدا دلبازي و دست فرصت ایمان که آن از قبل

 ن،بیپاورچی پاورچین، و شبانه که بود نرگسی هاي گل مرد،دسته این به من مهر شالوده و اساس اصالً...بوده همین هم

 مانمچش از را خواب جراحی دردِ  که وقتی همان گذاشت، می تختم کنار میز روي حقیقی و عاشقانه تظاهر،اما بی و تکلف

  .بود روبوده

  ...کرد نگاهم مبهوت و چرخاند من سمت به را صورتش...افتاد زمین به ایمان دست از قلم و چک دسته

 و من من،زندگی وجود همه مرد این...نیست پذیر قیمت آدمی مهرِ...کرد زنی چوب شود نمی را آدمها قلب: دادم ادامه

 همه این براي...دارد جریان تنم هايِ شریان تمام من،در وجود هاي گلبول تک تک در مرد این مهر...است من هستی

  ....نوشت؟ توان می قیمتی چه تعلق

 سمب...  کرد شروع وقفه بی پیرمرد.بود شده خیره من به واج و هاج همچنان ایمان اما...بود دیگري طور حاال پیرمرد نگاه

  ..مِن و ُسنتی نکاحُ أن...  الرحیم الرحمن اهللا

................  

  رساتر و بلندتر صدایی با اما کرد تکرار را قبلتُ کلمه جمالت همان دنبال در هم ایمان...قَبِلتُ: گفتم آرام

 رو پیرمرد...برویم که برخاستیم بعد کمی و...بود نوشته را پیرمرد الزحمه حق چک ایمان کند، جمع را وسایلش پیرمرد تا و

 را ستشد ایمان...کنم یادآوري باید که هست نکته چند...دارم کار خواهرم با دقیقه چند من...بفرمایید شما:گفت ایمان به

 سرعت به و انداخت پایین را سرش ایمان رفتن از بعد پیرمرد...شد خارج سرعت به و....چشم:گفت و گذاشت چشمش روي

 کرده مهر به مهمور را کاغذ و درآورد مهر یک اش جعبه از و کرد امضاء را آن زیر هم بعد...کرد کاغذي نوشتن به شروع

 خودت پیش نشدي مرد این قانونی عقدي،و زن که روزي تا را کاغذ جان،این دختر ببین:گفت و کرد بلند را سرش بعد

  .ندارد خبر آینده از کس هیچ... نگهدار

 داندن چیزي کاغذ این به راجع مردت...دیگر چیز یک و کن حفظ آبرویت مثل را آن پس. توست حیثیت همه کاغذ این

  ....شدم خارج اتاق از و...آقا حاج کنید دعا چشم،برایمان:گفتم توست،آرام صالح به

 سمتم به را سرت...دیگر برویم: گفتم کنم نگاهت آنکه بی و شدم سوار آرام... نبودم خود حال بستم، که را پیرمرد منزل در

 تنظیم به اجعر فهمیدم، گفتی...دادم تکان را سرم حوصله بی...شدي؟ متحول خیلی گفت؟ چی: گفتی مزاح با و برگرداندي

  ؟...درباره ،نکند...نکند دادي، ادامه... )  ندادم را جوابت...(کرد سخنرانی برایت خانواده
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 نی؟ک بس شود می:گفتم تحکم با و برگرداندم را سرم...را هایت لودگی نه و را خودت حوصله نه. نداشتم را ات حوصله

  ...شد اشک نم از پر چشمانم ناگهان جمله، این با همراه اما... چرا دانم نمی

 ،طوالنی خماري یک از بعد که آدمی مثل و گرایید زردي به کم کم ات، گونه سرخ رنگ...کردي نگاهم خیره مدتی_

 یهتک صندلی پشتی به را سرم... رفتی فرو خود در مرموز و ساکت آورد،ناگهان می دست به را اش هوشیاري آرام آرام

 لطفاً:تمگف آهسته بستم، می را چشمانم که حالی در.طپید می شدت به مغزم در چیزي و داشتم تهوع حالت شدت به. دادم

 ظورتمن:پرسیدي کنی، کنترل را صدایت لرزش کردي می سعی که حالی در...نیست خوب زیاد حالم خانه برسان مرا

  تو؟ خانه یا من خانه است؟ خانه کدام

 هک فهمیدي لحنم از انقالب خیابان خانه نمور زیرزمین همان. خودم خانه:گفتم فشردم می هم به را چشانم که همچنان

 که شوم ادهپی داشتی،خواستم نگه منزل درب جلوي بعد نیم و ساعت یک و نگفتی چیزي دیگر پس...نیست بحث جاي

 هرگز.متشکرم...نرگس متشکرم:گفتی زند می حرف خواب در که آدمی مثل...بوسیدي طوالنی و گرفتی را دستم آرام

 محکم وت بروم،اما که کشیدم بیرون دستت از را دستم...کرد نخواهم فراموش را فداکاریت را،و را،اطمینانت را،ایثارت امروز

 وجود رد که آنچه همه به و ام مردانگی به ،و...شرافتم ،به...خورم می قسم...دیگر چیز یک و:گفتی و فشردي را دستم تر

 دار هلک ننگی، هیچ را تو معصومیت که ندهم اجازه قیمتی، هیچ به ،هرگز،و...هرگز که داري ایمان آن به تو و هست من

  ...کند

 هیچ بی. دهم می قول ،...شوي پشیمان که نکنم کاري که دهم می قول...باش مطمئن...ماند خواهم قولم سر بر من

 خدایا،:فتیگ و کردي دراز آسمان به رو را دستهایت...بروم که برداشتم را کیفم و کشیدم بیرون دستت از را دستم حرفی

  ....سالمت هب: گفتی...  خداحافظ: گفتم ارام لبی زیر و شدم پیاده تو به توجه بی...بخشیدي ما به را بهشت که شکرت

: مگفت.انداخت من وضع و سر به نگاهی تعجب با...کرد می هرس را حیاط باغچه هاي گل داشت خانم کردم،حاج باز را در

  ....خرید؟ بودي رفته... اي خریده قشنگی لباسهاي چه باشد مبارك.جان مادر سالم: گفت.خانم حاج سالم

 لباس،باید ايج به...جان مادر ولی: گفت...دیگر بخورد دردي یک به باید کنم می جان اینقدر باالخره: گفتم حوصلگی بی با

  ...نیست؟ بهتر بخري، جهیزیه خودت براي و کنی جمع را پولهایت

  ....را خانم حاج هاي وراجی همه از بیشتر و نداشتم را کس هیچ حوصله...بستم را اتاق در که زد می حرف داشت هنوز

 مدام که دیدم خواب. دیدم را مادرم خواب! ؟...خوابی چه همه آن...خوابیدم لباسها همان با و گذاشتم اتاق گوشه را بالش

 اعاشور زیارت که است محرم مگر شده؟ چه مادر گویم می و کنم می بغلش...کند می گریه و خواند می عاشورا زیارت

  ؟... کنی می گریه و خوانی می

 می و دهم می تکانش هی...بازگرداند من به را نرگسم خودش سیدالشهدا که ام، کرده عاشورا زیارت چهل نذر: گوید می

  ....خواند می عاشورا زیارت هم باز و گرداند برمی من از را رویش اما...ام مادر،مادر،منم،نرگست،ببین:گویم
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 دیده که خوابی کردن فراموش براي تا کردم سعی و زدم صورتم به آبی...بود عرق از خیس صورتم تمام...پریدم خواب از

  .کردم خواندن به شروع مثالً و کردم باز را فارماکولوژي کتاب ،پس...کنم گرم چیزي به را سرم بودم

  

18/10/70  

 خانم حاج. کنم می باز را در...  زنند می در که ام درنیاورده را ژاکتم هنوز. ام برگشته دانشگاه از تازه من و است بعدازظهر

  ..........پریده رنگ با است

 مکن می نگاهش متعجب...  مادر بروم قربونت الهی... جان نرگس آمدي: گوید می مِن مِن با و کند می نگاهم هراسان

 حاج دهش چه گویم، می...افتد می طپش به قلبم..!  ها نکنی هول گویم می چیزي یک جان، نرگس: گوید می باالخره... 

  .....شدم العمر نصف... بزن حرف خدا به ترا...! خانم

  .بیمارستان شده،بردنش ناراحت قلبش کمی یک پدرت: گوید می خب؟: گویم می...زد زنگ مادرت:گوید می

 ادرم خدا به نه: گوید می زحمت به و افتد می صرفه به شده؟ طوري...  خانم حاج بگو راست خدا به ترا: زنم می فریاد

  .....گفتم که همین فقط...  نه جان

 می نگاه را من و ایستاده در دم مردد همانطور خانم حاج...کنم می جمع کوچک ساك یک...آورم نمی در را لباسم دیگر

 زنگ بگو نویسم می را ام عمه خانه شماره...دنبالم آمد کسی اگر...اراك روم می دارم من خانم حاج گویم می.کند

  .روم می خروجی در طرف به و کنم می قفل را در و داشتند مهمی کار بزنند،البته،اگر

 بلیط...اراك...اراك: زند می فریاد تعاونی اتوبوس آخرین.رسم می جنوب ترمینال به که است بعدازظهر شش تقریباً ساعت

 آرامم میک تاریکی و سکوت شاید تا...بندم می را چشمهایم.افتد می راه به اتوبوس بعد کمی. شوم می سوار و گیرم می

 نمی پیدا اش تسکین براي مرهمی هیچ که آزرده را روحم پی در پی و سخت چنان اخیر حوادث...است فایده بی اما...کند

  .........کنم

 دور سواري چند...شوم می پیاده.دارد می نگه ملی باغ میدان دور اتوبوس. رسم می که است شب نیم و ده ساعت و

 امام؟می میدان: پرم می و روم می است پیرمرد یک اش راننده که ها ماشین از یکی طرف به...اند شده جمع مسافران

  .....شوم می سوار و دهم می تکان تأکید عالمت به را دربست؟سرم: گوید

 می باز را در هراسان مادر...کوبم می در به هایم مشت با و شوم می پیاده منزل درب جلوي که است شب یازده ساعت

  ؟... کجاست...پدر...پدر...پرسم می گریه با و...اندازم می آغوشش در را خودم...ند

 ترسن:گوید می و مالد می را پشتم...آید می در نهادم از آه...است بیمارستان...جان دختر نترس...مادر باش آرام: گوید می

  ...شود می مرخص فردا گفته دکتر...است خوب حالش خدا به...نترس...جان نرگس
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 بیمارستان کدام: پرسم می و کنم می جمع را چادرم...گوید می دیگري چیز رویش و رنگ گوید، می دروغ که دانم می

 کجا دپرس می مادر. شوم می رفتن آماده و گذارم می حیاط وسط همانجا را ساکم.کند می تأیید سر با است؟ولیعصر؟مادر

  ..........مادر؟

  .....دهند نمی راهت.... شب؟ وقت این:گوید می...بیمارستان: گویم می

  ....کوبم می هم به را در و...  توانند؟ می مگر دهند؟ نمی راهم: گویم می

  ....است مسافرکش از پر امام، میدان دور کوچه سر...  روم می هراسان کوچه سر تا

 کاش و!دانستی می کاش...بودم محتاج تو به چقدر...افتم می تو یاد به ناگهان و...نیست اي چاره اما...دارد می برم ترس

 وارهآ تنها، و تک شب وقت این ات دردانه که دانتی می کاش...کشم می چه و آمده روزم به چه تو بی که دانستی می

  !؟... دانستی می اگر که من واي و شده خلوت و تاریک هاي خیابان

 می امسآد که حالی در جوانکی.کنم می نگاه ماشین داخل به.زند می بوق چند و کند می ترمز پایم جلوي ماشین یک_

: گوید یم...آیی؟؟ می...! قبرستان: گویم می نفرت با.زند می چشمک یک آبجی؟و برید می تشریف کجا:گوید می جود

  ...برویم شو سوار...قبرستان به برسد چه روم می هم جهنم خوشگل مسافر با من

 یگريد حرف هیچ بی و گردانم برمی را رویم...کند می نگاهم خیره خیره همچنان جوانک...گیرد می آتش خشم از صورتم

 رخچ سرعت در باد،سرگشته و گذارد می کنارم از کشان جیغ کامیون یک...روم می خیابان دیگر طرف به سرعت به

  ......دمگر بازمی را رفته راه کنم نگاه سرم پشت به آنکه بی و دوم می را کوچه تمام...لرزاند می تنم دور را چادرم هایش،

 می ازب رویم به را در سر،بالفاصله به چادر مادر بار این و زنم می در دوباره...کنم صبر فردا تا که است این تر عاقالنه

 مادر و همد می تکان تأیید عالمت به را سرم...دنبالت آمدم می داشتم...مادر برگشتی:گوید می گریان چشمان با و...کند

  ........بروي که نبود صالح اصالً شب وقت این... کردي خوب...مادر بروم قربانت الهی:دهد می ادامه

 ندارم خوردن غذا به اشتهایی...اي؟ خورده شام پرسد می مادر...گذارم می پشتی روي را سرم و شوم می ولو زمین روي

  ....نمک می تشکر...گردد برمی چاي سینی یک با و رود می پس...کند می باور او و...ام خورده...بله:گویم می بنابراین

 می اي؟ آمده نمانی عقب درست از:گوید می نگرانی با...خبر هیچ... هیچی:گویم خبر؟می چه خوب پرسد می

 بی...ستا امتحانات فصل گفت می خانم عشرت دختر.نیست امتحانات فصل مگر پرسد می کنجکاوانه دوباره...نه:گویم

  .........امتحان هم سرم پشت هم بعد...دیگر هفته دو تا امروز از داریم فرجه هفته دو ولی... بله:گویم می حوصله

 آورم یدرم کیفم از را فارماکولوژي کتاب ناامیدي با و را یکی فقط: گویم اي؟می آورده را هایت کتاب: گوید می دوباره

  ......لعنتی درس این شده طلسمی عجب... 
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 می درد سرم اما... کنم می باز صورتم مقابل را هایم کتاب توجه بی من و زمین روي دستم کنار. اندازد می را جایم مادر

 روي را سرم آرام...است انفجار حال در جورواجور خیال و فکر هزار هجوم از مغزم و...زند می شور دلم...ندارم تمرکز...کند

  .....فهمم نمی چیزي دیگ و گذارم می بالش

  

19/10/70  

 بالیی چه خودت سر شده؟ چی...بابا بشوم قربانت اهی: گویم می بغض با و فشارم می محکم و گیرم می آغوش در را پدر

  ....کرده شلوغش خودي بی مادرت این.شوم می خوب جان بابا نیست چیزي گوید اي؟می آورده

 دانم، نمی: گوید داري؟می آزمایش هنوز مگر:گویم می...است آویزان NPO کارت هم هنوز تختش باالي کنم می نگاه

  ...........باشم داشته کنم فکر

  ....تري سالم هم من از گفت: گوید می: گفت چه دکتر: پرسم می

 ،کارتروم می سرپرستاري به. شوم می خارج اتاق از پس.کشید بیرون شود نمی حرفی او زبان زیر از...است فایده بی

 و ستمه هم پزشکی دانشجوي و تقریباً البته...همکارم من:گویم می شمرده و آورم می بیرون کیفم از را ام دانشجویی

 روندهپ نارضایتی با پرستار زن....ببینم را پدرم پزشکی پرونده خواستم می:دهم می ادامه و گذارم می مقابلش را کارت

  .....سریع لطفا: گوید می و گذارد می مقابلم را فلزي

 سرعت به بعد شود می داغ تنم  MI    اصطالح دیدن با..روم می تشخیص برگه سراغ همه از اول و کنم می باز را پرونده

 می.مگرد می باز پدر اطاق به سرعت به و دهم می پس را پرونده...ازمایشات برگه به بعد و...کنم می نگاه  order    به

  ............اخراجی صد در صد...گفتی می راست....کردم ات پرونده به نگاهی:گویم بودي؟می کجا:.پرسد

 سر گویم می... خوبم خوب گرنه و کند می درد سرم فقط االن:گوید می و معصوم و مهربان....خندد می همیشه مثل

 اما...مانم می کنارش شب تا...و...ریزد می سرومت در که دارویی همین....استTNG جی ان تی دزباالي خاطر به دردت

 التماس چه هر من و...بروم باید دیگر که کند می پیله شود می که 7 ساعت...شم نمی حریفش دیگر شود می که غروب

  ....گردم می باز او احترام به فقط من و است تر راحت خیالش باشم خانه در اگر گوید می.است فایده بی کنم می

 کرده هچ خود با من که بفهمید مادر و تو که اگر من بر واي که کنم می فکر این به را راه تمام و گیرم می تاکسی یک

  ....!!!ام

 می که کوچه اخر...گذرد می خیالت در هم را کوچه طول تمام دوباره و شوم می پیاده و دهم می را مرد پول رسیم می

 قتیو بفهمید باید چرا شما اصال... ببرید بوي قضایا از مادر و تو نگذارم هرگز عمر اخر تا که بندم می عهد خود با رسم

 مه ازدواج از بعد تازه کنیم می ازدواج هم با هم سال چهار این از بعد..... هستیم نامزد تقریبا ایمان و من...ندارد لزومی

 نفع هب اصال...بدانند من ي خانواده که دانند می ایمان ي خانواده مگر بدانید چیزي ها گذشته مورد در ندارد لزومی شما
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 هم ایمان به باید نیست صالح...ندانند ها روز این از چیزي هم ازدواج از بعد حتی خانواده دو هر که ماست دوي هر

 می پر برایش دلم اید می خاطرم به که به اسمش ناگهان و است تر عاقل مراتب به من از او که چند هر...بسپارم

  ......ام ندیده را او که است عمري کنم می احساس...کشد

  

20/10/70  

 فقط نمبما اینجا پدر شدن خص مر تا باید...برگردم که گیرد نمی ارام دلم روم می کلنجار خودم با چه هر...نیست اي چاره

  ....پرت حواس این بر لعنت بودم اورده را هایم کتاب کاش

  

22/10/70  

 و نبض و خون فشار مرتب بودم مراقبش را روز تمام...اوردیمش خانه به صلوات و سالم با کردند مرخص را پدر امروز

  .نیست کار در جدي خطر دیگر که شوم مطمئن خواستم می.کردم می چک را تنفسش

  

22/10/70  

 زموراندا خیره خیره شدم می رد چشمش جلوي از که هر اخر.افتاد تنم به رعشه دیدنش با پدر عیادت بود امده عمه امروز

 ونچ کنم پیدا مناسبی دفاع حمله صورت در تا کردم اماده را خودم پس باشد خبري باید فهمیدم نگاهش از...کرد می

  .بگیرد را حالم و کند ضایعم مادر و پدر جلوي که هست ذات بد انقدر بودم مطمئن

 مادر و پدر.دارم کار نرگس با گفت و ما خانه زد تلفن اقایی یه دیروز نرگس راستی:گفت و نیاورد طاقت دلش هم عاقبت

 خواهم می عذر...دادم را شما شماره خودم من بله: گفتم تمام خونسردي با...کردند نگاهم تعجب و کنجکاوي با دو هر

 امدنم زا اصالعی دانشگاهم به نه و کارم محل به نه من و بود کننده غافلگیر پدر ناگهانی یه بیماري بودم مجبور ولی

 و مداد صابخانه خانم به را شما خانه شماره و کردم جسارت همین براي...شوند می جویم پی که بود مسلم...بودم نداده

  .بگیرد تماس شماره این با داشت ضروري پیامی کسی اگر گفتم

 نگفت ماا گفت را فامیلش:هایم؟گفت همکالسی از یا بود همگارانم داشت؟از کار بود؟چی که حاال پرسیدم شد قانع کمی

 رنگ مه باز اما بودم کرده اماده اسمت شنیدن براي را خودم که این با.بود یگانه اسمش کنم فکر همکالسی یا همکار از

  .شوم خود بی خود از مکان هر و زمان هر در تا بود کافی تنهایی به تو نام شنیدن پرید رخسارم از

 فتگ همچنین و شود می شروع زودتر هفته یک ات ترم اخر امتحانات بگویم و برسانم سالم تو به گفت:داد ادامه عمه

 هر براي هک لبخندي.شد گشوده هم از شگرفت لبخندي به لبانم گرفتم اي هفته یک مرخصی بیمارستان از برایت که
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 لویزیونت طرف به را سرش پدر.نیاورد خودش روي به کسی هیچ اما...بود روشن و واضح کافی حد به مفهومش اي ببیننده

  .نشد پاپیچم دیگر هم عمه.بیاورد چاي تا رفت هم مادر و برگرداند

 حضورت عطر. گذرد می چه دلم در که دانست می خدا فقط ولی شدم خواندن سرگرم ظاهرا و ام کشیده جلو را روزنامه

 کودکانه نادانی یک به را تو عزیز بهاي که شد خوب چه...اکنده تو به نیاز عطش از وجودم تمام و بود من با جا همه

  .........نفروختم

 نداشتم ار بودن تو بدون دیگر لحظه یکی حتی طاقت دیگر ریختم ساك در را هایم لباس و وسایل و برخاستم ناگهان

 دنج گوشه هب گشتم می باز باید عزیزتر مادري موطن از وطنی بود وطن نبود غربت دیگر که جایی به گشتم می باز باید

 هاي تورانرس هایم لباس ماشینت تو دلتنگ بودم دلتنگ شدت به نبود ممکن دیگر ماندن...تو عاشثانه و گرم خلوت و

  ...امیزت شیطنت ویراژهاي حتی و شیک

 به من و شود می شروع امتحاناتم دیگر روز سه دو بروم باید:گفتم چپاندم می ساك زورداخل به را ها لباس که حالی در

 عجبت حتی مادر اما کردند می نگاهم حیرت با عمه و پدر.نیاوردم خود با دیگري کتاب و جزوه هیچ کتاب یک همین جز

 برگردم زودتر باید ام نداشته خواندن درس براي زیادي فرصت گذشت کردن کار به وقتم تمام ترم این:دادم ادامه نکرد هم

  ....بزنم را بودن ممتاز قید باید ترم این گرنه و کنم جبران را هایم ماندگی عقب و

 بهتر بروي رزودت دخترم گویی می راست:گفت پدر کنند می پا به جنجال برسم دیر بدهم باید هم را بیمارستان جواب تازه

 زا پرستاریش هم ماردت.ام شده خوب....الحمدا دیگر که من.....بگویم را همین امشب خواستم می هم خودم اتفاقا است

 و موفقیت نیاد در چیز ترین ارزش با من براي دانی می.برس ات زندگی و کار به برو تو...نیست کمتر تو نباشد،از بهتر تو

  .....توست سعادت

 من اب شما مادر:  گفتم...نکرد بلند اش بافتنی روي از را سرش هم باز مادر اما.داد تکان تایید عالمت به را سرش عمه

  بروي؟ خواهی می شبی نصفه:گفت تشر با....ندارید؟ کاري

 ،باسالمت به:گفت کرد می جمع را ها استکان که حالی در روم می زود صبح فردا مادر نه.... نه:گفتم خوردم جا لحنش از

 اتاق هب کتاب با و انداختم باال را هایم شانه تعجب عالمت به بود نامفهوم برایم کارایش معنی.کردم نگاهش دلخوري

  .......یدندرقص چشمانم پیش صبح تا کتاب کلمات... تو دیدار شوق از...خواندي درس چه اما...بخوانم درس تا رفتم دیگري

  

23/10/70  

 دنبالت به اما... منطق؟ کدام چرا؟با دانم نمی کاوم می را اطرافم...شوم می پیاده ازاتوبوس است ظهر از بعد 12 ساعت

 ار انرژیم همه.... کنم نمی توجهی اما.. زنند می تنه من به و گذرند می مردم.ایستم می همانجا مردد مدتی!...گردم می

  ....گردان سر سیاه مردمک دو شده وجودم همه...ببینمت ام،شاید کرده جمع چشمهایم در
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 حسرت و امید نا پس...ایم می خانه به ساعتی چه و روزي چه بدانی باید کجا از.دانم می هم خودم....است فایده بی اما

 و خوانم می را نمازم...زنم می صورتم و دست به ابی و گذارم می را ساکم...روم می خانه ،به...شوم می اتوبوس زده،سوار

  ...است امده روزش به چه بدانم باید دانشگاه.... ام امتحانی برنامه سرغ روم می و خورم می پنیر و نان لقمه چند

 فرقی من دست در برنامه با برد روي برنامه کنم می جستجو چه هر اما...کنم می نگاه را برنامه و ایستم می برد مقابل

  ....ندارد

 شده تنگ برایم دلت انکه تصور از تاگهان و برگردم زودتر که تا اي کرده را کار این شیطان اي...فهمم می را کلکت

 مهم رایتب اینکه از باالتر ارزویی وچه...باشی؟ شده وابسته من به تو انکه از باالتر ارزویی چه...رود می ضعف باشد،دلم

  .....باشم؟ کسی زندگیت در که....باشم؟

 و شوم می اتوبوس سوار مجددا...کنم می ترك را خلوت دانشگاه مسرور و خوشحال و گذارم می کیفم در مچاله را کاغذ

 هجمل یک به اخر و گذارم می همدیگر کنار در را را چیز همه....کنم می فکر امده پیش روزه چند این انچه به را راه تمام

  :است ان به بسته ام زندگی هنوز که طالیی جکله یک به...میرسم

 یدنرس محض به و گیرم می عجیبی انرژي پس. بودم تو قلب در حاال من:بود گفته دروغ دخترك...داري دوست مرا تو_

 درتق طالیی جمله ان پس در کنم می احساس...خوانم می درس وقفه بی و یکسره فردا صبح تا و اورم می را هایم کتاب

  ....نگیر من از را ها روز این خدایا... شده برابر چند یادگیرییم

  

25/10,70  

 زنگ یکس ام،که نشسته گل به قایقی مثل ها ان بین در من و اند شده زمین پخش همه هایم کتاب.است شب 9 ساعت

 فتدا می هایم شانه روي و خورد می لیز سرم از چادر که بینم می را تو کنم می باز را در و کنم می سرم را چادرم زند می

 غضب که حالی نفهمیدم؟در من که رسیده کی من خوشکل... سالم:گویی می و کشی می سرم روي را چادرم پاچه دست

  ...پریروز: گویم می ناز با است بسته را گلویم راه

  شدند؟ ؟بهتر بود چطور پدر حال: پرسد می

 می...بله: گوییم می خواندي؟ می درس پرسی می.ندارم را مریضی و پرسی احوال حوصله اصال فعال دهم می تکان را سرم

 پوسید دلم.زنیمب باهم گشتی یه بریم بپوش را هایت لباس است،برو فایده بی اش دوباره...بودي داده قبال که رو بله:گوید

  ...نبودي که رو وقته چند این

 را ایمه چکمه و روسري پوشم می را پالتویم...زنم می صورتم و دست به ابی روم می حرفی هیچ بی رود می ضعف دلم

  ....شوم می سوار و....هم
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 از تو مهم تمایز وجه یک دانی می دهی می ادامه افتی می راه که حالی در و...شدي حاضر زود چه: گویی می خنده با

  چیست؟ دیگر هاي زن

 می و شوي می حاضر روز خیلی دیگر هاي زن ي همه برعکس تو که گه است این:گویی می کنم می نگاهت تعجب با

  ....خنده زیر زنی

 زبونتو گربه پس....اا: گویی می کرده قهقه به تبدیل را ات خنده حرفم که حال در مهمی تمایز عجب گویم می دلخوري با

 خب:پرسی می گذاري می خودت دست زیر دنده روي و گیري می را دستم که حالی در بعد و...شکر رو خدا....نخورده

  گذشت؟ خوش والیت.........

 می عرض اطالعتان محض:گفتم ناراحتی بودم،با شده کفري حسابی والیت کلمه و جا بی ي خنده از که حالی در

 و فشاري می را دستم. ام شده ناراحت فهمی می لحنم از...است ایران صنعت قطب یک...نیست والیت اراك....کنم

 زیر زنی یم و...است ایمان قلب قطب یک باشد ایران صنعت قطب انکه از بیشتر اراك من نظر به اما: گویی می زیرکانه

  .....خنده

  نداري؟ زندگی و درس تو مگه  اصال...که واقعا:گویم می است دلنشین ات خنده بار این

 ممکن نمک مطالعه بیشتر...ام شده پرفوسور داشتند،حسابی غیبت اشرف حضرت که مدت این در اما دارم...چرا:گویی می

  ...دادن ویراژ به کنی می شروع و.... اینطوري...شوم مجنون است

 ول را فرما که حالی در همزمان و کنی می روشن را ضبط... کند می ترت زده هیجان من جیغ صداي و کشم می جیغ

  !؟.....داخ به را تو ایمان: گویم می ملتمسانه و بندم می را هایم چشم... کنی می رقصیدن به شروع بشکن اي،با کرده

 می...کنم می نگاهت متعجب و کنم می باز را هایم چشم...بوسی می عجیب صداي یک با و گیري می را دستم

 رمانف دست یک با که حالی در.اندازم می پایین را سرم...کنی می ام حواله چشمک یک و.. چه؟ خدا به را تو ایمان:پرسی

 می اي کشیده لحن با و کنم می بلند را سرم دستت فشار با و گذاري می ام چانه زیر را دیگرت چرخانی،دست می را

 نجابتت همین... جور چه:گویی می و کشی می را دستت... اي؟ شده دیوانه:کویم می....چه؟ خدا به را تو ایمان: پرسی

  ....کرده ام دیوانه

  ....بکنم نجابتم حال به فکر باید اي نشده تر دیوانه تا پس:گویم می نسنجیده و منظور بی

 لحن و دلبخن با شده گرفتار عجیبی شیطنت برق در چشمهایت که حالی در و چرخانی می سمتم به سرعت با را سرت

  ......کنید؟ کار چه را نجابتتان من سالمتی حفظ براي خواهید می...فرمودید؟ چه:پرسی می داري معنی

 می و نیافتم پس که گیرم می پیش را دست این بنابر...ام زده حرفی عجب که فهمم می تازه تو زدن حرف طرز از

  ....یا؟ است؟ کرده خورت چیز کسی مدت این در...بودي تر عاقل رفتم وقتی:گویم
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 کردن مالی ماست براي تالشت:گویی ؟می...چه: گوییم می....!است فایده بی:گویی می و کنی می قطع را حرفم

 یزن ومی کردم تو نجابت حال به فکري هم شاید دانی چه را خدا....بماند یادم کنم می سعی زدي را دلت حرف...اوضاع

  ...خنده زیر

  .....اي شده وقیح عجیب امروز تو است فایده بی گردانم می بر را رویم عصبانی

 وديب خریده غذا برایم اینجا از هم دیگر بار یک شناسم می خوب را اینجا...داري می نکاه رستوران یک باالخره؛مقابل و

 همان نجاای....شوم می پیاده و شوم؟ پیاده:پرسم می شوي؟متعجب نمی پیاده:پرسی می...خوردیم غذا هم با که بار اولین

 رفیح وقت هیچ تو ولی بخورم غذا ان داخل و ببینم را اطرافش هاي مغازه خواست می دلم قبل بار که است رستورانی

  ...نبود مناست لباسم انکه براي شاید... نزدي شدن پیاده از

 ودش خالی جا تا بایستیم باید حاال و دهی می سفارش را غذا...شود می مان توبت طوالنی صف یک از بعد و رویم می

  ....شود می و....

 ساعت ات ها مغازه این ایمان راستی:پرسم می کنم حفظ را ارامشم کنم می سعی که حالی در و نیشینیم می میز پشت

  مگر؟ چطور:گویی هستند؟می باز چند

 بخندل با و کنی می قطع کاره نیمه را حرفم...که خواست می دلم:گویم اي،می شده صالبت با و جدي ایمان همان دوباره

 ؟جایمانشود می چه غذایمان ولی:گویم می.دهی می دست از را فرصت االن که شو بلند شو بلند پس:گویی می ملیحی

 زیاد هم جا.خورد نمی را ما غذاي کسی... جان شکمو نترس:گویی می و دهی می نشانم را دهیم؟فیش می دست از را

  .شویم می پاساژ وارد و گذریم می ها پله از و خارج رستوران در از و گردیم می بر دوباره.هست

  ...رود می یادم گرسنگی که کند می جلب خود به مرا انچنان لباس از پر هاي ویترین و وارنگ و رنگ هاي مغازه

  ....نه؟ است قشنگ خیلی کیف...... ببین را انجا... کن نگاه جان نرگس...نرگس...کنی می صدایم

 دقص کنی فکر خواهد نمی دلم هستم مطمئن سخاوتت از چون گویم نمی چیزي اما اید می قشنگ نظرم به کیف

 در شنگق گوییم می و اندازم می باال را هایم شانه پس...نداري را من از سؤاستفاده قصد تو که همانطور دارم سؤاستفاده

  ....است زیاد دنیا

 در هنوز من و.شوي می مغازه وارد کشی می را دستم که حالی در...تو قشنگی به نه ولی:گویی می اهسته گوشم در

  .... شوي می خارج مغازه از کیف با تو که هستم ناباوري

 پاسگذارس کنم می نگاهت فقط... گذشته ها حرف این و تشکر از کار کنم می احساس که چرا کنم نمی هم تشکر حتی

  ....عاشق و

 بد نگیگرس از حالم...برویم:گویم می.کند می ناراحتم تو به اش خیره و دقیق نگاه...کند می نگاهمان حسرت با دختري

  .شده
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 تو از تقلید به که حال در و خورم می غذا سیر شکم یک شده تر خلوت حاال افتی،رستوران می راه به جوابی هر جاي به

 سیري ولع از که حالی در...کرد اختراعش که کسی به افرین هستم پیتزا عاشق من:گویم می کنم می پاك را دهانم دور

  .کرد ابداعش:گویی می و کنی می تحصیح را حرفم گرفته ات خنده پیتزا به من ناپذیر

 خواند می را اي ترانه ارامی به که اي خواننده صداي با همراهی در تو صداي است بخش ارام و خلوت شب هاي خیابان

 و ددمگر می بر تو طرف به و ام داده تکیه صندلی پستی به را سرم کنم می نگاهت همچنانکه کند می تازه را روحم

  .کنم می نگاهت

  :خوانی می

  کیست؟ من جز ببندد دل غمت به او انکه و

  چیست؟ بهر این از بیشتر تو ناز

  بنشین بزمم در نازي ي الهه تو

ـُنهم نباشد این جز که بیا دارم وفا را تو من   گ

  ثمر ندارد وفایی بی همه این

  اثرم نیابی خبر نگیري من از اگر خدا به

 دیگر:پرسی می و بینی می اما نبینی چکد می پایین چشمانم گوشه از که اشکی کنم می ارزو گردانی می بر را سرت ناگهان

  شده؟ چه

 از... اشینب تو و باشم من که روزي پایان،از از:گوییم چه؟می از:پرسی می....ترسم ایمان،می ترسم می گویم می غصه با

 این زا غیر است پذیر پایان چیز همه:  گویی می و کنی می قطع را حرفم... که روزي از نباشد مهربان نگاهت که روزي

  .نیک می خاموش را ضبط و است معنی بی پایان بدون اغاز...دارد پی در زندگیی،مرگی هر رویشی هر. .. نیست ممکن

  .است وحشتناك گویی؟حرفهایت می چه ایمان: گوییم می وحشت با

 به روز کی باالخره تو و من که است این حقیقت و...  است خودفریبی نوع بدترین حقیقت از فرار جان نرگس:گویی می

 چیزهاي همه ماوراي در مرگ.مستثنایی بشر طبیعت از که بکنی ادعا تو اینکه مگر ، است ناپذیر گریز این.رسیم می آخر

 خوب.. . میریم می باالخره که است این منظورت پس:  گویم می و کشم می راحتی به نفسی.ماست درانتظار دنیا زنده

  .....بود مرگ از فراتر چیزي از نبود مرگ از من ترس ولی...  دارم قبول که را این

  :گویی می و کنی می زمزمه به شروع حرفم به توجه بی

  ترسم نمی پایان از من_

  است راه در نیز زوالی گل هر رویش پشت که دانم می و_
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  داد خواهد باد دست به را شقایق سرخ جامه طوفان و_

  شد خواهد سرد روزي نور مهربان نگاه_

  بود خواهد تشنه دوباره باران حسرت در زمین_

  ترسم نمی پایان از من_

  است تسلیم ز من هراس_

  درآمیزد ها حقارت با غرورم پاك جامه مبادا_

  .....بیامیزد روحم رنگها فریب با مبادا_

  ...بنشاند،فروافتد خاك در اي دانه آنکه از پیش دستم راه نشیب مبادادر_

  ....نمیترسم پایان از من_

  است زتحقیر ، است زتسلیم من هراس_

...  بود هشد گرفته حالم اما ، چرا دانم ونمی...  شود دستگیرم حرفهایت از زیادي چیز من که آن از پیش... بودیم رسیده_

  ...متشکرم چیز همه خاطر به:  گفتم دلخوري با

 ردمک ونگاهت برگرداندم را نرگس،سرم:گفتی... شدم زدي،پیاده لبخند و برگرداندي طرفم به را سرت آمدي خودت به

  ...بخرم کوزه کیف جاي به بعد دفعه خواهم نمی...  بخوان درس خوب و باش خودت مواظب:دادي ادامه

 را تپاسخ عشق وسعت به لبخندي با...بود عاشق و گرم دوباره ونگاهت...بودي شده صمیمی و آشنا ایمان همان دوباره

  ...بود دیوانگی تو عشق در تردید... دادم

   

29/10/70  

 در لمفص شام یک بعد و خیابانها کردن گز معمول مطابق.شوم می ماشینت سوار بیمارستان در پشت معمول مطابق

  ....ماه یک مدت براي هم آن.ملودرام و رمانتیک خداحافظی یک هم بعد و رستوران

 دل ته از من البته که نبینیم را همدیگر امتحاناتمان پایان یعنی 28/11 تا که شود می این بر قرار تو پیشنهاد بنابر چون

  ....ببینیم بتوانیم که شود طوري که میکنم ارزو

  

7/11/70  
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 دهد می آزارم هبیگا و گاه چنان دلتنگی هستم امتحاناتم درگیر شدت به اینکه با.  ام ندیده را تو که است هفته یک امروز

 تبهش که تو به برسانم تو به را خودم و کنم رها را دانشگاه و امتحان و درس که است عنقریب کنم می احساس که

  .منی موعود

  

14/11/70  

 و جمله به جمله عالقه و شوق با سالها این همه که کتابهایی...ندارم تمرکز اصال که دهد می آزارم انقدر دلتنگی دیگر

 کی ببینم تا شمارم می را صفحات مدام.ام زندگی طومار به آویزان شده سنگینی بار کردم،حاال بر از را شان کلمه به کلمه

  .یابم رهایی نیست توانم و طاقت در تحملش که اي دلتنگی بیشتر من که روزي آن رسد می

  

19/11/70  

 آن یایدب تا کنم صبوري زمان شالق بر و بنشینم باید سال؟چقدر چند ؟ ماه چند ؟ روز چند ؟ ماند خواهم تو دلتنگ چقدر

  ...بگشایی آغوش من بر دوباره تو که غروبی یا طلوع

  ...لبخند و نور و گل و باشی تو دوباره تا

 هراس در و شد خواهد خالی تو پاي رد از زمین که هایی لحظه و روزها هراس در ؟ ماند خواهم هراس در چقدر و

  ...نیستند ناملموس و غیرحقیقی مباداهائیکه

 تو دلتنگ...دلتنگم. کشی می کنم،نفس می تنفس آن از من که هوایی در و...من قدمی یک در که تو دلتنگ...  دلتنگم

  ....متروکی جزیره این مسافر آشناترین سالهاست که

 میشهه که.است نبودن هر پس در مباداهائیکه از ام ترسیده همیشه آن ماورا در که...مبادا و ترس روزهاي این بگذرد کاش

 تخالق ذهن و باشد شده ندیدنها،پژمرده و نبودنها این پس در نگاهت یاس عطر آن از و ندیدن نبودن،از از ام ترسیده

  ...باشد کرده فکري من خالی جاي براي

 را تو قلب بشري مافوق قدرت با کسی کاش اما است برگ و ساز از پر دنیا بستن دل براي که دانم می خوب...دانم می

 به.وستت سوي به پرکشیدن شوق پراز کن نگاه دستهایم به...کرد می زده خزان تیپاخورده این موم و مهر همیشه براي

 رانجامس بی دربندي این از محبس این از مرا... مهربانم است کافی حبس.توست اسارت به نیاز از کن،پر نگاه قلبم

  .ببیند را بودن تو با همیشه طالیی سالهاي خواب تو زانوان بر آرزو و خیال از پر سر این بگذار...برهان

  

25/11/70  
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  ؟ چیست سرانجامشان بدانم آنکه بی...  گذرند حال در سرعت به امتحاناتم

  

28/11/70  

 ار او... را نگاهش عطر را او ؟ بینم می اورا فردا من،یعنی خداي...خدایا.باشد اسارت روز آخرین امروز که شود نمی باورم

  ...را مهربانش آغوش و

  ....ببینم را روزي چنین تا ماندم زنده که شکرت من خداي... خدایا

 شمهربانی حرارت در من و بیاید که ساعتی آن و او انتظار در...بود او انتظار در شود می آن لحظات تمام ماورا در که روزي

  ...شوم ذوب مقدار بی و برف،ناچیز دانه یک مثل

  

29/11/70  

 خستگی تو با تا گرفتم مرخصی را امتحاناتم از بعد روز 1 تا خودم حساب به بود بیمارستانم مرخصی روز آخرین امروز

  ...خامی خیال چه اما...کنم بیرون تن از را دلتنگی ماه یک نه،خستگی که را امتحانات

 گرفته ارغب پنجره پشت و حیاط دستشویی در امروزم تمام.پاییدم را کوچه حیاط دستشویی کوچک پنجره از امروز تمام

 کس هیچ و...رفت هدر به تو دیدن دوباره براي شوق و انتظار همه این که افسوس...افسوس اما...گذشت تو انتظار در اش

  .بدهد را تو بوي که رهگذري حتی نه و تو نه...نیامد

 کرف آنکه خاطر به شاید...آیی می امروز حتما کردم فکر چرا دانم نمی.تو آمدن انتظار بود اي بیهوده و عبث انتظار چه

  ...بودي عذاب و حسرت در هم تو گذشته ماه یک تمام کردم

 است یکاف انتظار.  بود زندگیم روز بدترین امروز.رود می گیج شدت به سرم و کند می درد ام معده.است وقت دیر دیگر

  ...است کافی بخوابم،حقارت و بروم دیگر که است بهتر است شب نیمه

  

2/12/70  

 رفمط به بیند می که را من.میکند جارو را حیاط ناپذیر وصف حرارت با که بینم می را خانم حاج کنم می باز که را در

 شهای چشم که حالی خانم؟در حاج شده چیزي:پرسم می و کنم می نگاهش متعجب.گیرد می آغوشم ودر کند می پرواز

  .دیدم را امروز و ماندم زنده که شکر را خدا...جان نرگس واي:گوید می شده شوق اشک از پر
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 و آب به شروع شوق با دوباره و کند می رها مرا...کنم می نگاهش متعجب همچنان.فشارد می را هایم شانه شوق با و

 مسال:  گوید می و شود می حیاط وارد چراغانی ریسه چند با مردي.کند می باز را در و دود می.زنند می در...کند می جارو

  ...روشن چشمت... خانم حاج

  ؟ کنم چراغانی را کجا حاال:پرسد می مرد.جان ننه روشن دلت چشم:  گوید می خوشحالی با خانم حاج

 حاج.کنم می نگاهش واج و هاج...بزن در بیرون هم ریسه یک حتما فقط خواد می دلت که را جا هر:گوید می خانم حاج

 بده مرگم خدا:گوید می زند می صورتش به محکم که حالی در و دود می ها پله طرف به دیگري توضیح هیچ بی خانم

  ...بندد می سرش پشت را راهرو در و باال بیایی شام نره یادت جان نرگس:زند می داد راه وسط و...گرفت ته خورشتم

 ام هزد بهت که همچنان من و گذرد می چشمانم پیش از سینمایی فیلم یک مثل دقیقه چند عرض در حوادث این همه

 خانم حاج تآنوق است سوگوار من دل.دیگر شانسی بد یک هم این گویم می خودم با است گرفته دلم.برم می پناه اتاق به

 الیکهح در و اتاق گوشه نشینم کنم،می روشن را چراغ آنکه شده؟بی خبر چه باز نیست معلوم.کند می چراغانی را خانه

 آید می همهمه و آمد و رفت صداي حیاط درون از و در پشت از... روم می فرو فکر به و گذارم می زانوهایم روي را سرم

  ...شود می علت بر مزید گوسفند یک بع بع صداي که گذرد نمی چیزي و

 ود،صدايش می مگر اما...کنم برقرار پاتی تله تو با تمرکز کمک با کنم می سعی و گذارم می گوشهایم روي را دستهایم

  ... شود می تر شدید و شدید هرلحظه که اي همهمه صداي و صلوات صداي...آید می حرف

 چند که مردمی هیاهوي در بخواهم آنکه بی اتاقم محض سکوت و و خاموشی در من و است خاموش همچنان اتاق چراغ

 جودمو در کنجکاوي از میلی هیچ و ام شده اسیر.چیست،شادند دانم نمی من که داللی وبنابر در این از طرفتر آن قدم

  .بینم نمی ناچیز و کوچک هایم غم و ها شادي برابر در را مردم شادیهاي و غم دیگر حاال که چرا... نیست

 محض خودخواهی یعنی عشق من نظر به ؟اتفاقا...گذشتن خود از یعنی عشق که گفته کسی است،چه دار خنده که واقعا

  ...خویش غم در تنها بودن سوگوار و خویش شادي به تنها بودن شاد یعنی...

 و... کاش...کاش... شنیدي می نمور دیوارهاي این و بسته درهاي این ماوراي از را صدایم کاش... من ایمان... ایمان آخ

 دلتنگ،کاش من چشمان را تو اي ، رنگ طالیی اي(( کنم می زمزمه خود با دل ته آید،از می من خاطر به شعري ناگهان

  ..))کاش...بودي مهربان من با کاش ،...بودي مهربان من با

 ار چراغها چرا پس هستید؟ خانه شما واي اي:گوید می است در پشت زنی...کنم می باز را در و خیزم می زنند،بر می در

  ؟ اید کرده خاموش

 گویم می گرفته صدایی با نیازارد را چشمم این از بیش بیرون چراغهاي نور تا ام کرده چشمانم حایل را دستم که حالی در

  !...؟ بفرمایید را امرتان

 بیایم امش بود قرار مگر گویم می...کرد یخ باال؟شام آیید نمی چرا پس گفتند خانم حاج:گوید می تلخی با و خورد می جا

  .کردند دعوتتان شام براي خانم حاج بودم شاهد هم خدا،خودم بر پناه گوید می باال؟زن
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 نامتحا فردا دارند،من لطف بگویید خانم حاج به:گویم می آید می در چاه ته از که صدایی با و پرم می حرفش وسط

  ...شوم بیدار زود صبح تا بخوابم زودتر خواهم می.دارم

 کورمال کورمال تاریکی در و بندم می را در.رود می دیگري حرف هیچ بی بعد و کند می نگاهم خیره خیره کمی زن

 می فرو فکر به دوباره و گذارم می بالش روي را سرم و کنم می پهن را تشک و رسانم می رختخوابم به را خودم

  ؟ باشد آمده سرش بالیی نکرده خداي شده؟نکند چه یعنی خدایا...روم

  .میروم خواب به ها نکند همین با و...نکند؟...نکند؟ ؟ باشد شده خسته من از نکند

  

3/12/70  

 اییدع دنبال به و کنم می باز را مفاتیح.خوانم می را نمازم و کنم می باز را ام خیزم،سجاده می بر صبح اذان صداي با

  ...کنم می پیدا و گردم می واندوه غم رفع و کار گشایش براي

 دلم...میکنم صدا را خدا دارم سراغ خودم در که نیتی خلوص تمام با.گریند می بهاري ابرهاي مثل هایم چشم که حالی در

  ...است آن در خدا رضاي و من صالح آنچه بر کنم دعا خواهد می دلم...کنم دعا خیریم به عاقبت براي خواهد می

 رضاي هب راضیم خدایا یعنی](سواك به معبودا ال و بامرك تسلیما و رضائک به رضا الهی[ که بگویم که خواهد می دلم

 که تو به کنم می توکل بگویم که خواهد می دلم). نیست تو از تر دهنده تمیز معبودي همانا که امرتو به تسلیمم و تو

 آنچه یدآ نمی زبانم به کنم می چه هر توانم نمی اما...کنند می تو به محض توکل که کسانی براي هستی کافی همانا

  ...ام داشته ایمان آن به عمري که

 روي را رمس پس... انداخته سایه است دار ریشه من در کردم می فکر روزي که اعتقاداتم،اعتقاداتی تمام ایمان،بر خواستن

 پرداخت خواهم...پرداخت خواهم باشد چه هر آن بهاي...بازگردان من به را او خدایا:گویم می دل ته از و گذارم می مهر

  .....پرداخت خواهم...
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 لیکع:گوید می کند می نگاهم بار شماتت که حالی در.کنم می سالم است خانم حاج کنم می باز که را در زنند می در

  ...باشی معرفت بی اینقدر کردم نمی فکر سالم

 امروز تا صبح 8 ساعت دیروز از خانم حاج خدا به:گویم کجایی؟می هست معلوم هیچ:میگوید.کنم می نگاهش زده بهت

 کار هاضاف با باید حاال گرفتم مرخصی داشتم امتحان که ماهه یک این بودم بیمارستان یکسره ظهر از بعد 2 ساعت

  ...رسیدم شما پاي پیش االن همین خدا به...کنم جبرانش
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  ؟ باال نیامدي چرا پریشب:پرسد می است عصبانی دستم از وضوح به که حالی در

 نه ارمد شب نه من دانید می بهتر که شما...داشتم امتحان که نرساند؟گفتم شما به مرا پیغام خانم آن مگر گویم می

  بود؟ خبر چه مگر حاال...روز

 هادام...و...تو است مشرب خوش و دار مردم او چه هر اي نرفته او به اصال گفت می راست پدرت که حقا:میگوید کالفه

  .برود که کند می کج را راهش بگوید بود آمده زدنش براي که را حرفی آنکه بی و خورد می را حرفش

 گوییدب نکنید تعارف آید می بر من دست از کاري اگر گویم می دوباره...دهد نمی است؟جواب خبر چه نگفتید پرسم می

  ...شوم می خوشحال

 نمی را جوابم هم بودید؟باز آمده چه براي پس خانم حاج:گویم می...رود می باال ها پله از و دهد نمی را جوابم هم باز

  ...گویم نمی چیزي دیگر...دهد

 مهه خدایا... میگیرد حرصم...آورد می خود به مرا اتاقش درب شدن بسته صداي بعد کمی مانم می خیره هایش قدم به

  ...من؟ یا اند شده دیوانه

  

5/12/70  

 مج جایم از و میکنم لجبازي...اند زده عوضی مرا زنگ خانم حاج زنگ جاي به هم باز البد.گیرد می لجم...زنند می زنگ

 حیاط...کنم می سرم را چادرم... شوم می بلند است سمجی عجب...طوالنی و ممتد زنند می زنگ هم باز.خورم نمی

 به ممچش چیز همه از اول...کنم می باز را در تفاوتی بی با و کنم می طی را حیاط طول سختی به است برف از پوشیده

 از ظهلح به لحظه هایش قدم که اي قهوه بوت نیم یک بعد و است حرکت در من به پشت که افتد می ماهوت کت یک

  ...؟درد و انتظار همه ازاین بعد... آمدي؟ باالخره... من ایمان...اینجایم من که بزنم فریاد خواستم می...شود می دورتر من

 ار ماشین در...برفها روي پایت رد به و دوزم می چشم هایت قدم به درمانده...شده خفه گلویم در صدا کنم می چه هر اما

 جا در من دیدن با و اندازي می در سمت به نگاهی نیم زنی می استارت که حالی در بعد...شوي می سوار و کنی می باز

 مین باز را در چرا اي؟پس خانه تو:  گویی می و دوي می من پاي مقابل تا و شوي می پیاده سرعت به...زند می خشکت

  ...کنی

 دیگرهم چشمانمان و شود می آب ات تابستانی نگاه در ام زده یخ نگاه...شوم می خیره نگاهت در و کنم می باال را سرم

 نمی هیچ ردیگ من و گشایی می هم از را دستانت همیشه وسعت به لبخندي با و کالمی هیچ بی تو وعاقبت یابند می را

 در و گذاري می سرم روي را ات چانه.شنوم می بهشت تو،بوي شانه بر سر و کنم می رها آغوشت در را خودم...فهمم

  :خوانی می فشاري می آغوشت به مرا که حالی
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  تو از مخمور نرگس خجل و حیران                                    تو از مستور غنچه زده شرم اي

  

  تو از نور مه و دارد مه ز نور کو                                        کرد آرد برابري کجا تو با گل

  

  :کنی می جدا آغوشت از مرا آهسته و

 گلویم اهر بغض... نشده ریزي آبرو این از بیشتر تا شو حاضر زودتر لطفا گویی می آهسته.اندازم می زیر را سرم زده شرم

 حالت با بارهدو و کنم می قفل را در پوشم، می را پالتویم شوم می اتاق وارد دو حالت به بزنم حرفی آنکه بی پس بسته را

  ...گردم می بر دو

 کرده چنانم تو وجود مخدر...کنم نمی احساس را دردي هیچ اما...خورم می زمین به محکم...برفی و است تاریک حیاط

 نشسته ماشین داخل باریک کوچه طرف آن تو....بندم می را کوچه در....نمیکنم احساس را زخمی هیچ درد دیگر که

 راه همیزنی،ب سوت آسوده خیال با که حالی در و زنی می لبخند دوباره دیدنم با....شوم می سوار و کنم می باز را در...اي

  ...اي؟ کرده خودکشی هایت کتاب اي؟با شده الغر اینقدر چرا:پرسی می و افتی می

 و شاداب کامالً ات چهره کنم می نگاهت دقت با دادن جواب جاي به!..هایم کتاب....خیال خوش چه...گیرد می ام خنده

  ....میرسی نظر به قبل از تر زنده سر رفته هم روي و...اي شده چاق هم کمی...هیچ اي نشده که الغر است،تو سرحال

 اي دهش متعجب لحنم از که حالی در و گردانی می بر طرفم به را سرت هفته؟ یک این بودي کجا پرسم می جسارت با

  مگر؟ چطور....مسافرت:گویی می

 تا چند با دش تموم که امتحاناتم...میزنی؟؟ داد چرا...مسافرت بله:گویی می! مسافرت؟؟:پرسم می عصبانی و بلند صداي با

  ...داشت؟ اشکالی... جنوب رفتیم تایی چهار سه دانشگاه هاي بچه از

 یم بدم خودم ،از...میگذرد چشمانم پیش از گذرا و تند اسالید مثل اخیر روزه چند تصویر...افتم می خودم یاد ناگهان

  ...!ام شده حقیر چقدر...آید

 می انهیج با اي شده متعجب لحنم دوباره تغییر از که حالی در...گذشت خوش خیلی البد و:پرسم می تفاوتی بی با

 با وردخ می رو خون،خونم عصبانیت از که حالی در....اي؟ کرده چه تو.....بود خالی خیلی جات کن باور...خیلی بله:گویی

 می متعجب...بودم باال مدام داشت مهمون روزه چند این خانم حاج...بود شلوغ خیلی سرم هم من:گویم می آرم ظاهري

 روي می روزي چند حتماً  شده که هم پدرت خاطر به کردم می فکر ات؟ خانواده پیش نرفتی بودي؟مگر باال: پرسی

  ...اراك

 ودم؟نب یادشان هیچ روزه چند این چرا راستی... بودم خبر بی پدر حال از که بود ها مدت.شوم می شرمنده خودم از ناگهان

  ...گرفتم می خبري عمه از الاقل
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  ...بود؟ چه براي ها ریسه:پرسی می دوباره

  ؟.....بود آمده هم بابک:پرسم کنم،می عوض را حرف اینکه براي و... دیگر است خانم حاج گویم بگویم،می چه مانم می

 خوشم کردنت نگاه طرز کند؟از می هم فرقی مگر:پرسی کنی،می می نگاهم دقت با که حالی در و گردانی می بر را سرت

  ...پرسیدم همینطوري نه:گویم می آرام آید، نمی

 زده را ها نمره مگر...نه: گویم می آید می بر نهادم از آه...اي دیده را هایت نمره:گویی می حرص با ولی چرا دانم نمی

  اند؟

 بود ردهک مسخت اینقدر صاحبخانه نوازي میهمان.... اند زده.بله: گویی می دهی می تکان را سرت تاسف با که حالی در

 تایی چند بله: گویی می مکث کمی با...اي؟ دیده را هایم نمره تو: پرسم می تردید با....رفت یادت دانشگاه و درس که

  ...متاسفانه...را

  ...متاسفانه؟ چه براي...متاسفانه؟: زنم می فریاد دوباره

  ...ودش ممتاز توانست می هم استکانیاش ته عینک آن بدون ترم این شاهرخ همکالسیت آن که آن براي: گویی می

 و:پرسم می چه؟ من:گویی ؟می...تو و:پرسم می...اندازي می باال را هایت شانه تاسف با:کنم می نگاهت زده حیرت

  ...بابک؟ یا شدي ممتاز تو ترم این که بدانم خواهم ؟می...تو

 سرنوشت قتو هیچ ،که... نرگس ام گفته بارها من:گویی می تفاوتی بی با کنی می نگاهم خیره خیره همچنان که حالی در

 بابک دهم اجازه که بمیرم من مگر...است احمقانه کار این...کرد نخواهم حراج ام عاطفی زندگی خاطر به را ام آینده و

  ....،همیشه...است دوم همیشه بابک ام زنده من که وقتی تا...بگیرد مرا جاي

 منیست احمق هم من که بفهمانم تو به اینکه براي واقع در دادم،و می دلداري را خودم ظاهر به که حالی در و مستاصل

 خودم با هم را کتاب یک حتی که رفتم عجله با و حال پریشان آنقدر.شکست را کمرم پدر نابهنگام بیماري:گویم می

  .شد هدر بیهوده وقتم از هفته یک. نبردم

 نکردي وسه ترم آخر تعطیالت در که آورد شانس پدرت البته.بودي پدرت حال نگران چقدر بینم می:گویی می خشونت با

  ...کردي می مادرت تن بر سیاه رخت دیدم من که اوضاعی این با گرنه و کنی طبابت بیچاره آن براي

 چند )داروشناسی(  فارماکولوژي پرسم می کنان من من.اندازد می فارماکولوژي درس یاد به مرا ناگهان تو تلخ هاي حرف

  بودم؟ شده

  ...چند؟: زنم می فریاد دوباره ده: گویی می برگردانی را سرت که آن بدون

 وجیهت بیداد و داد با را هایت کاري خراب لطفاً...نرگس:دهی می ادامه حوصلگی بی با و ده گفتم نشنیدي:گویی می

 قیافه اب ام کرده بغض که حالی در بعد کمی و...شوم می ساکت هایت نمره از تر احمقانه حتی...است احمقانه خیلی.نکن
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 چرخانی،شجاعت می طرفم به را سرت...اخم بد مرتیکه من با کرده لج...شدم نمی ده من ولی:گویم می جانبی به حق

 مدام من و بودي حیاط تو،توي آخر جلسه...شد حرفم کالس سر او با تو خاطر به:دهم می ادامه و کنم می پیدا بیشتري

 این از من بود کرده فکر...برد ها بچه همه پیش را آبرویم و نکرد نامردي و دید هم او.... شد می پرت تو به حواسم

  ....هستم هوا به سر و نخوان درس دانشجوهاي

  ...سنرگ کنی می امیدم نا شدت میزنی،به حرف ها بچه مثل بود؟وقتی کرده فکر فقط: پرسیدي شمرده و سردي با

 هر بتهی این در. شناسمت دیگرمی... اي شده نامهربان و خشک ایمان همان دوباره ناگهان تو...نیست بحثی جاي دیگر

  .است فایده بی بحثی

 وتسک در...زنی نمی حرف دیگر هم تو....دوزم می چشم کنند می عبور که مردمی به سکوت در و شوم می ساکت پس

 بارها من..نرگس:گویی شوم،می پیاده آنکه از پیش و منزل جلوي اما...رسانی می مرا هم بعد.خوریم می شام ماشین در و

 مهم یدنبا تو زندگی در چیز هیچ...باشد تحصیل در موفقیت اول درجه در باید تو هدف که....ام کرده آوري یاد...ام گفته

 تو ندگیز شالوده و اساس که بدهی اجازه نباید دیگري کس هیچ به یا من به تو و...باشد پیشرفت و تحصیل ادامه از تر

  ...باشد اول هدف نداردکه را آن ارزش آدمی یا انسان هیچ...کند دگرگون را

 بایدن هرگز تو و...اي کشیده رنج زیادي هاي سال خاطرش به که باشد چیزي به رسیدن باید همیشه تو براي اول هدف

 آل ایده هب رسیدن براي اي، کشیده مرارتهایی چه و سختیها آنی،چه در امروز که جایی به رسیدن براي که کنی فراموش

 براي که کنی فراموش نباید هرگز...نرگس کنی فراموش نباید هرگز..تو...بگذري هم دیگري هاي سختی چه از باید هایت

  ....نیست آخر ایستگاه جایی، سعادت،هیچ جستجوي در و پویا انسان

  ...دهی می ادامه و کنی می میخکوبم صندلی روي دوباره و کشی، می را دستم تو اما شوم پیاده خواهم می_ 

 تمیز هم از را مسائل توانی نمی هنوز امام! نیستی هم سواد بی!نیستی بچه دیگر تو...نرگس کنم می تعجب تو از

 به که دهی می ربط هم به را مسائلی و نیستن هم جنس وجه هیچ به که کنی می مخلوط هم با را چیزهایی بدهی،یعنی

  ...دارد بسیار تاسف جاي تو تحصیالت سطح در و تو سن در این و نیستند هم به مربوط وجه هیچ

 ندازها به...کنم خودداري فروریختنش از کنم می سعی اما شده جمع هایم چشم در اشک.اندازم می پایین شرمنده را سرم

  ...بشوم هم پایمال هایم اشک فروریختن با خواهم نمی ام شده لگدمال تو هاي باحرف کافی

 راه دس ندارم دوست وجه هیچ کنی،به می تایید و...وجه هیچ به من...نرگس بفهمی کن سعی:دهی می ادامه ناراحتی با

 کنار راهت سر ،از....اي کشیده قمار به را من،زندگیت خاطر به تو که کنم احساس اگر بنابراین...باشم تو ترقی و پیشرفت

  ...شوي می ساکت و....نباشد باشد،چه تو میل باب چه....رفت خواهم

 سوغات مبرای مهربانی از بیشتري سهم هایت دلتنگی بار کوله در کردم می فکر...امشب اي شده تلخ چه:گویم می آرام

  ...باشی آورده

  ...بیزارم دلیل بی مهربانی از.من:میگویی
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  ...نگهدار خدا: گویم می دلخوري با.ام نشناخته درست را تو هنوز..اي غریبه برایم هنوز چقدر:شوم می پیاده

 من...شد واهدخ ابدي مان شود،خداحافظی تکرار دیگر یکبار فقط...دیگر یکبار اگر...نرگس باشد آخر بار:گوید می جدیت با

  فهمیدي؟.. باشد خود روزگار زنان سرآمد باید من نرگس...خواهم نمی باطل و عاطل نرگس

  ....روي می خداحافظی بی و

 می بیمار هم فکرش از من که چیزي...زدي می حرف رفتن از راحت چه...ایستم می کوچه در مردد همانطور کمی

 می و خیزم می اتاقم به آرام کنم روشن را ها چراغ آنکه بی اند خوابیده همه و است دیروقت...کنم می باز را در...شوم

  ...خوابم
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 ،چیزي...بزنم رویم و دست به آبی تا روم می بیرون و میکنم سرم را چادرم....میشوم بیدار خواب از که است ظهر نزدیک

 صورتم به که آب مشت چند و میکنم باز را آب شیر و میشوم خم...شوم می حیاط وارد...شوم دانشگاه راهی بخورم

 ینمب می را جوانی مرد گردانم می بر را سرم آنکه محض به اما میشوم، بلند حوض سر از...آید می جا حالم کمی...میزنم

 نگاه رام و داده لم خریده بالکناشان براي مدتهاست خانم حاج که میزي پشت و سفید صندلی یک روي خیال بی که

  ...میکند

 المس: میگوید و شود می بلند جایش از ام دیده را او که فهمد می آنکه محض به میکنم جور و جمع را چادرم دستپاچه

  ...باشید خانم نرگس باید شما

  ...زنم نمی حرفی نه، یا هستم نرگس اینکه به راجع اما.. دهم می را سالمش جواب

  ...خوشوقتم بسیار شما با آشنایی از و....محرابم من: دهد می ادامه مرد

 نمی مخاطر به میکنم فکر چه هر اما باشم شنیده جایی یک باید....آشناست برایم محراب اسم...آورم می فشار ذهنم به

  ...کنم می نگاهش مبهوت همچنان پس... آید

  ...ام برگشته تازه... هستم خانم حاج پسر..نیاوردید؟ جا به: گوید می

  ؟...؟محراب...خانم حاج پسر: میگویم تعجب با

  ....دهد می تکان تاکید عالمت به را سرش

 رد به پیرزن چشم...برگشته سال هشت از بعد محرابش...بود خوشحال اینقدر خانم حاج چرا بگو پس من خداي واي

  ...گشت نخواهد باز هرگز دیگر محراب میداند که گفت می همیشه...شد خشک
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 در...میروم باال یکی دوتا را ها پله که آیم می هیجان به چنان پیرزن شادي فکر از و میگیرد را وجودم سراپاي شعف

  ...آید می بیرون آشپزخانه از هراسان خانم حاج...خانم حاج....خانم حاج:میزنم صدا فریاد با و کنم می باز را راهرو

 می حاال...خانم حاج ببخشید مرا: گویم می...کند می نگاهم واج و هاج...اندازم می آغوشش در را خودم دیدنش محض به

 دانستمنمی من...نگفت چیزي من به مورد این در کس هیچ خدا ؟به...نگفتید زودتر چرا....بودید خوشحال اینقدر چرا فهمم

  ...فشارمش می آغوشم در محکم و روشن چشمتون...روشن چشمتون...آمدم می زودتر گرنه و

 را محراب: پرد باشد،می نبخشیده مرا هم خیلی کند می سعی که حالی در و شود می باز هم از کم کم هایش اخم

  ...دمفهمی نمی هم باز گرنه و است محراب که گفت خودش...بود نشسته ایوان توي....بیرون آن بله ؟میگویم...دیدي

 یشههم براي که بگویم که اگر شود نمی باورت...مادر جان نرگس:میشود،میگوید پر اشک از هایش چشم که حالی در

 هم ذره یک حتی...کند خدمت کشورش به همیشه براي تا آمده الکترونیک دکتراي مدرك با...همیشه براي...بازگشته

  ...گرنه و.... شده تر افتاده جا و تر فهمیده کمی فقط... بازگشته محراب رفته،همان که محرابی همان نشده عوض

 و دلیصن روي مینشیند...نمیرفت انتظار هم این از کمتر شما تربیت از خانم حاج:گویم می و فشارم می را بازوهایش

 بلند مو یپیه یک برگردد اگر یا نمیگردد بر هرگز یا میکردم فکر...ش میگیرد فرنگ هواي میکردم فکر همیشه:میگوید

 ت،وقتیرف لباس چمدان یک با رفت می وقتی: گوید می ،)میخندم...( ییالق براي کشورش آمده روزي چند براي که است

  ...برگشت چمدان یک همان با برگشت هم

 براي ات آمده و است ایران گفت و زنگ فرودگاه از تحصیلی،وقتی مدرك و نامه پایان و نامه تقدیر از پر چمدان یک با

 گفت یم همیشه هم بچگی میدهد،از ادامه سپس...گریه زیر میزند دوباره و...نکردم باور خدا به...نکردم باور...بماند همیشه

 عوض را ها آدم زمان مرور گفتم می من خب ولی کند نمی عوض دنیا همه به را وطنش خاك از مشت یک حتی که

 هنرفت یادش ولی.رود می یادش وطن و آب و خاك برود پوستش زیر که آب.گرداند می بر را آدمی رنگ رفاه...کند می

  .داد من به فرزندي چنین که شاکرم را خدا.. شاکرم را خدا چقدر... جان نرگس نمیدانی...بود نرفته یادش...بود

 بخشید گوید می من به رو محراب...کند می پاك را هایش اشک سریع خانم حاج...میشود وارد محراب و میشود باز در

 اجح...میدهم تکان تایید عالمت به را سرم.دارم قرار کار براي جایی چند عصر...بروم باید ولی...شدم تان خلوت مزاحم

 وردنخ ناهار براي وقتی دیگر...شده دیرم....شوم می مرخص و میگیرم اجازه.میکند میز چیدن به شروع سرعت به خانم

  ...است محراب مشغول ذهنم راه تمام اما...  افتم می راه به و پوشم می لباس سرعت به پس نیست

 فکر ودمخ به و...تغییري هیچ بدون هم آن برگشته درسش پایان از بعد بالفاصله که بوده پرست وطن و اصیل چقدر

 ،هم....فاصله همه این با اما او و...ساخت دیگري کس من زادگاهم،از از دوري کیلومتر چند تنها که خودم میکنم،به

  ...نفروخته اغیار میخانه به را وجودش محراب هرگز....فرهنگی وهم...مکانی

 همان اب رفت لباس چمدان یک با میرفت وقتی جان، نرگس نمیدانی: (آید می یادم کلمه به کلمه خانم حاج هاي حرف

  ...)بود نامه پایان و مدرك و نامه تشویق و نامه تقدیر از پر چمدانش که تفاوت این با برگشت هم چمدان
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 ایمان هاي حرف...و شود می عرق از پر صورتم تمام شرم احساس از...مادرم و پدر یاد و....افتم می خودم نمرات یاد باز و

 درك وسعت به لبخندي آخر در و کنم می مرور خودم با جمله به جمله را حرفهایش...شود نمی دلخوریام مایه دیگر

 منی...باشد من زندگی اول هدف که ندارد را آن ارزش آدمی یا انسان هیچ:گفت می راست او...شود می لبانم مهمان حقیقت

 ایمان...ما برخاسته و ام خورده زمین بارها...ام کرده حرکت باید جریان مخالف سرنوشتم،همیشه اینجاي به رسیدن براي که

 دوست یک شیرین تلخ،اندرز چه اگر ایمان هاي حرف...است احمقانه بس زندگیم،کاري کردن قمار گفت می راست

  .ببیند قیمتی هر به مرا شدن فدا خواهد نمی که دوستی... بود حقیقی
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 سوار و افزایم می هایم قدم سرعت به منی انتظار در اتوبوس ایستگاه در که تو بادیدن و میشوم خارج بیمارستان از

 دهش سوار اشتباه شده؟نکند چه: گویم می خنده با...خوري می جا من دیدن با که اي فرورفته خودت در چنان...میشوم

  بودي؟ دیگري کس ؟منتظر...!ام

 را تخوب،خود: نمیدانستی؟میگویم...دارم حساسیت شدت به نرگس جز به گلها همه عطر به من:گویی می و خندي می

 ناز الهه ترانه...میکنی روشن را ضبط سکوت شکستن براي و افتی می راه...ندیده را ما کسی تا بریم بیفت راه...نکن لوس

 می نگاهم متعجب...) نه: (گویم می نه؟؟؟؟ دلخوري من از هنوز:پرسی می آرام...شکند می را سکوت قلب بنان

  ...دوست بگریاند که دشمنی و است دشمن بخنداند که دوستی...اند گفته قدیم از:میگویم...کنی

 و وستید بین فرق که آنقدر نه ولی هستم احمق:میدهم ادامه...کردي امیدوارم:میگویی و فشاري می و میگیري را دستم

  ...نفهمم را دشمنی

 موافقیمیگویی؟ احتیاط با... اندازم می باال را هایم برویم؟شانه کجا حاال خب:میگویی و دهی می تکان را سرت درایت با

  نمیشوي؟ که ناراحت...ما؟ خانه برویم

 اعتماد وت به دنیا در هرکسی از بیشتر حاال که چرا.ظاهر حفظ براي است،فقط تعمدي هم میکنم،آن قبول مکث کمی با

 فاسیرت این با...هستی من آینده و سعادت نگران من خود از بیشتر حتی که اي کرده ثابت تو آمده پیش آنچه در...دارم

 و داناست قعاش یک همیشه کسی چنین و است حاکم همیشه قلبت بر تو عقل...است دیوانگی تو نیت خلوص به تردید

  ...است محال دانا عاشق از خوردن زخم

 آورم می در ار کفشهایم هیجان با.است دراندشتی و بزرگ خانه...میکنم میبینم،حیرت آنچه میکنی،از باز که را ات خانه در

  ...شوم می ولو مبل روي خسته عاقبت و کشم می سرك اتاقها همه به و

 حال هب خوش... است عالی:است؟میگویم چطور: میگویی...دهم می تکان را شد؟سرم تمام کنجکاوي:میگویی و میخندي

  ...میکنم مجسم خانه این خانم هیات در را خودم ذهنم در و...شود خانه این خانم که زنی
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 سمت هب تو تبع به هم من.روي می آشپزخانه به چاي کردن درست براي و...مانده خیلی وقت آن تا:گویی می لبخند با

 جهیزیه چهی به نیاز تو زن که راستی: میگویم.گذارم می آشپزخانه سکوي روي را دستم که حالی در و آیم می آشپزخانه

 من ودوج بر تاییدي که بگویی چیزي من حرف ادامه در تو شاید....میشوم ساکت و....است تکمیل خانه این....ندارد اي

  ...نشینم می شومینه کنار آجري سکوي روي اتاق وگوشه میروم...کنی می گوش فقط و...نمیگوي هیچ اما...باشد

  بگیري؟ یاد الخط آئیم،رسم می خانه به که داري،روزهایی نرگس،دوست راستی:میگویی آشپزخانه از

 اینطوري تازه...است بهتر بیکاري از نیست بدي فکر:میگویم ناامیدي با.صحبت کردن عوض در تو هستی استادي عجب_

 بر واتد و کاغذ و قلم یک با بعد کمی و آیی می بیرون آشپزخانه از...نمیکند پیدا راه مان مغز به هم شیطانی افکار

 می پاره ارمافک رشته میخندي و...ها میشوند بیدار ام شیطانی افکار کنی آیی؟معطل نمی چرا پس: میگویی و میگردي

  چی؟ کجا؟:شود،میپرسم

 اتاقت...افتم یم راه به تو اتاق طرف به گی حوصله بی با و میشوم بلند...بگیري؟ یاد الخط رسم نمیخواهی مگر گویی می

  ....مالیم و رنگ کم سبز یک...است رنگ سبز

 صندلی نارک صندلی کتابخانه،یک شده صفاحی هاي کتاب حتی تا گرفته تحریر میز و آباژور و روتختی و پرده از چیز همه

 این:گویی می هم اخر در و کنی می سخنرانی به شروع تو و نشینم می...بنشین:گویی می و گذاري می میزت چرخدار

  ...مثال براي مسما با شعر یک هم

  

  گاه برگ یک در را کوه نتابد بر                                      خواه اندازه لیک خواه می ارزو

  

 برده ماتم ماا من کنی می نگاهم و کنی می بلند را سرت است نقطه سه کوتاه الف که باشد یادت فقط بنویس تو حاال

  :کنم می تکرارش خودم با شمرده دیگر بار یک....تو مسماي با مثالی به

  

  خواه اندازه لیک خواه می ارزو

  گاه برگ یک در را کوه نتابد بر

  

  ...دهی می تکان بار چند صورتم جلوي را دستت کجاست؟و حواست پرسی می

 يا برنخاسته جایت از کامال هنوز اما شوي می بلند جایت از دهی می تکان تاسف عالمت به را سرت که حالی در بعد

  .خوانم می شده مسحور هاي آدم مثل آشناست نا خودم براي که صدایی...اید می بر گلویم ته از صدایی که



 مھرنوش صفایی عشقھ

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٢۵ 

 

  نه؟ یا ، مهربان من با ماند خواهی که فکرم این در

  ؟ نه یا زمان این داري که لطفی کنی می کم من به

  آخر کشم ها خواري تو خلقی،کز دارند گمان

  ؟ نه گمان،یا این آخر شد خواهد یقین من عزیز

  

 مانتچش که حالی در و گردانی برمی را سرت...اي شده غافلگیر که است واضح کامال...مانی می باقی حال همان در مدتی

 می و مبیاور چایی روم می گویی می بزنی پلک آنکه بدون بعد و...شوي می خیره چشمانم در مستقیم اي کرده ریز را

  ...روي

 می چاي انتظار در راحتی یک روي و باشم نوشته کاغذ روي کلمه یک حتی انکه بدون شوم می سالن راهی تو دنبال به

 تو و ومش می اشپزخانه راهی تو دنبال به و شوم می خسته عاقبت...کشد می طول دقیقه ده حداقل چاي ریختن و نشینم

  ....اي کرده پنهان دستهایت میان را صورتت و اي نشسته صندلی یک روي اشپزخانه میز پشت که بینم می را

 نندز می چرت نوازي مهمان جاي به اینجا اقا نیست چاي از خبري که نیست بیخود:گویم می اعتنا بی اما خورم می جا

 دستم پشت از و ایم می طرفت به... مانی می حال همان در همچنان و اوري نمی باال را سرت تو اما...کنم می نگاهت و

 حالی در و کنی می باز گردنت دور از را دستم سرعت کند؟به می درد سرت پرسم می ازت و کنم می حلقه گردنت دور را

  ...نیک می چاي فنجان دو ریختن به شروع من به پشت دیگري حرف هیچ بی و نه گویی خیزي،می می بر جایت از که

 ایمان همان...شدي می من ایمان کاش کنم می ارزو....اي شده کسل که است واضح اما اي کرده من به را پشتت اگرچه

  ...رو خنده و شوخ و مهربان

  ...نده هدر را فرصتمان...دیگر نشو تلخ....من ایمان...ایمان:گویم می پس

  ؟...شدي دلخور که گفتم چه من مگر

 نم نه و اي نگفته چیزي تو نه:گویی می اي داده بازي را خودت قندان و قوري و فنجان با من به پشت که همچنان

  ؟....نیست مزاج یک روي همیشه ادمیزاد که دانی نمی هنوز...ام شده کسل

 می بازي داریم گویی کنیم؟می بازي شطرنج ایی می:گویم می...دانم می است فایده بی...گویم نمی چیزي دیگر

 لسونن کودکان طب کتاب و نشینی می حال کاناپه روي.... روي می بیرون اشپزخانه از خورده،نخورده را ات چایی.کنیم

  .گیري می چشمت جلوي را

 هیچ وت اما نشینم می راحتی روي کنارت...خوانی نمی چیزي که است واضح دیدگانت مردمک حرکت از کنم می نگاهت

 آور عذاب برایت من دیدن که اي رسیده جایی به و نداري را ام حوصله کنم می احساس...دهی نمی نشان العملی عکس
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 یم بر لباسی جا از را لباسهایم...خیزم می بر بود؟ دهنده ازار و بد اینقدر من حرکت یعنی پرسم می خودم از و شده

  ...بگیر آژانس یک برایم است ممکن اگر... ایمان:گویم می.نمیگردانی بر هم را رویت حتی...دارم

 قبول تیمخالف هیچ بی..داري استراحت به احتیاج هم تو.است بهتر خانه بروم دارم کار کمی یک:گویم کجا؟می:پرسی می

  ...کنی می

  !؟...نرگس:  گویی می...خداحافظ: میگویم...زنند می زنگ... بعد کمی

 می... کنم می نگاهت ؟مبهم...شوم می ات خاري مسبب من که گفته کسی چه:گویی می گردانم می بر را سرم

 تردید يا شنیده چیزهایی و اي دیده را کسی اینکه در...نیستی گو چرند باشی هرچه تو...نزن راه ان به را خودت:گویی

  !!!؟...اي شنیده چه و اي دیده را کسی چه بدانم که است مهم خیلی برایم...  بدانم،یعنی خواهم می اما...ندارم

  ...!نیست صاف و آبی هم ها انقدر تو دل اسمان پس:گویم می

  ...طوالنی و ممتد زنند می زنگ دوباره_

 که مئنممط حاال که حالی در دوم می پایین ها پله از...کنیم می صحبت بعداً قضیه این به راجع... نرگس برو گویی می

  ..هراسم در ان از نیز من که باشد همان از تو هراس که اگر من واي...من واي و...هراسی در چیزي از
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 ومیتممحک دیواري چهار به و کنم می باز را اتاقم در...است ساکت تقریباً خانه گردم می باز منزل به که است ظهر از بعد

 خانه به برگردم و شود تمام زودتر درسم که کنم می ارزو دل ته از...کرده را ام خانه هواي دلم عجب روزها این...خزم می

 استراحت کمی...ام شده خسته بازي هزار و رنگ هزار هاي ادم این از پرهیاهو و شلوغ شهر این از...مادریم وطن به...ام

 پیش ترم اتفاق داد نخواهم اجازه دیگر...کنم می مطالعه به شروع دقت به و اورم می در را هایم کتاب بعد و کنم می

  ...گز هر...شود تکرار

 ویدگ می...کنم می سالم...است خانم حاج دختر فرنگیس.کنم می باز را در و خیزم می بر...زنند می در بعد ساعت چند

 واستیدخ اگر...خودمانیم نیست کسی...ایم گرفته کوچک جشن یک امشب گفتند جان خانم...خوب دختر سالم علیک

  ...بیاورید تشریف

 این...مگوی نمی اما...نمیایم...نمیتوانم بگویم خواهد می دلم اندازم می اند شده اوار اتاق وسط که هایم کتاب به نگاهی

 مین توضیحی هیچ جاي دیگر نروم هم امروز اگر که دانم می...شده دلخور دستم از کافی اندازه به خانم حاج وقته چند

 میک...ایم می دیگر ساعت نیم من است ممکن اگر پس:گویم می و دهم می تکان تایید عالمت به را سرم پس...ماند

  ...رود می و بیاورید تشریف داشتید فرصت که وقت هر ندارد اشکالی گوید می و زند می لبخند...دارم درس
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 املش خصوصی کامال جمع یک در...شود می خوشحال دیدنم با خانم حاج گذرد می باد عین ساعت نیم و بندم می را در

 ککوچ کیک یک با خانم حاج شام از بعد کمی...خوریم می شام من و دخترش و شوهرش و محراب،فرنگیس و خانم حاج

  ...خجالت از مُردم بابا کنید بس خدا ترا:گوید می محراب...زنند می دست همه شود می وارد

 دهم یم باال را ابروهایم.. محراب کار به اغاز خاطر به:گوید می هست؟فرنگیس مناسبت چه به کیک این حاال:پرسم می

  کردید؟ پیدا کار زودي این به ؟...جداً:پرسم می محراب به رو و

 دست وير خصوصی هاي تحصیالت،شرکت این با را دانشگاه؟شما پرسم می تعجب با...دانشگاه:گوید ؟می...ا انشاء کجا

 یفح دانشگاه براي کس هیچ...نه...خانم نه:گوید می و...دهد می تکان را سرش...! حیفید دانشگاه براي شما...برند می

 در فقط نم امثال جاي که رسیدم نتیجه این به کردم فکر خیلی من اتفاقا.است حیف ها بعضی براي دانشگاه...نیست

 چشم اب و کنند می سپري ان در را عمرشان و جوانی روزهاي بهترین ما استعداد با و جوان نسل که جایی است دانشگاه

  .کنند برداري الگو تا گردند می حقیقی هاي ارزش و معیارها دنبال به کنجکاوشان و دقیق هاي

 یبیغر موجود عجب...کیست؟ او واقعاً...کنم می نگاهش دقت با...زند می محکش او که هستم کسی اولین استادِ  من و

 اندیشه ابربر در نسیت من دانایی و زیرکی حد در کدام هیچ حقیقت شناختن...اند پیچیده و غریب دو هر ایمان مثل...است

  ...است افتاده پا پیش و سطحی من فکري وسعت چنین این هاي

 من دلتنگ شدت به خانه این نمور زمین زیر در پایین ان هایم کتاب...برگردم زودتر است بهتر...کنم کی نگاه ساعتم به

  ...هستند
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 را خانه این زنگ هیچکس تو از غیر به که بودم مطمئن دیگر حاال چون...هستی تو که دانستم می زدند زنگ که وقتی

  ...زدند نمی

  ... رفتیگ صورتم جلوي را نرگس گل شاخه یک و پوشاند را مهربانت صورت تمام لبخندي دیدنم با..  کردم باز که را در

 چیزي تو نه دمش که سوار...شوم حاضر که دویدم و سالم:گفتم...دنیا نرگس ترین خوشگل بر سالم گفتی... گرفتم را گل

 رفتیگ را دستم...دیدي را نگاهم و گرداندي بر را سرت...خوشی سر که بود معلوم هایت دادن ویراژ از اما...من نه و گفتی

  ؟... داند می خدا گذرد،فقط می چه کوچک مغز ان در باز:گفتی و

 دربست...نکن پهن بیچاره،دامی صید براي را امروز یک و کن رحم...نکن خراب را روزمان دیگر وکیلی،امروز خدا اما

  ... مخلصیم

 داشته ار صید بردن و دام کردن پهن زیرکی که هستم ان از تر ابله من:گرداندم،گفتم می بر را سرم ناز با که حالی در

  ...توست سیاست و دانایی برازنده بیشتر کارها این باشم
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  ...خاشاك و است خار سراپا که ما نرگس این از واي:گفتی و...خندیدي قهقهه با

  ...تردید و است شک سراپا که ما ایمان این از واي:گفتم

 می بدخلق دوباره اگر من بر واي...بودم زده زیادي حرف هم باز...افتادم کردن غلط به دلم ته...شد سکوت ناگهان

  !کردم؟؟ می چه گرداندي می برم که شدي؟اگر

  ...کردم نگاه گذر حال در مردم به و انداختم پایین را سرم

 می من از...مانای نه است است،کفر نزدیک تردید و شک به که ایمانی:گفتی شکست،شمرده تو صداي با سکوت عاقبت

  ...تري باشی،سنگین نداشته را ایمانی چنین...کن رهایش پرسی

  ....نبود مزاج از اثري هیچ لحنت در...برگرداندم سمتت به شتاب با را سرم

 است،نمی هراس و تردید از ردپایی قدمش هر پس در که راهی را،تباه وجودم گوهر بودم تو جاي به اگر من:دادي ادامه

 می ازب را رفته نشدم،راه گمراه این از بیش وجودیم،تا ارزش احترام به نبودم،الاقل قائل ارزشی وقتم براي اگر و کردم

  .گشتم

  ...زدي دور را خیابان و...

  ...را قاتلش مقتولی که کردم نفرین را خودم چنان دلم در

 ؟به...هشد لگدمال و ؟مسخره... ام شده ات نه،بازیچه دیگر شوم پیاده باید:گفتم خشم داشتی،با نگه خانه درب جلوي

 وقاتا پرکردن براي سررفت ات باش،حوصله راحت...نکش شده؟خجالت تفریحت ها،بهترین تازگی من کشیدن سخره

  ...بخند بلند ام،بلند شده لگدمال غرور به و هایم اشک به انوقت...بکش لجن به و کن خبر فراغتت،مرا

 ار هایت فکر برو...خواهم نمی شوکران...من:گفتی و کردي قطع را حرفم عصبانیت ؟؟با...این از بهتر سرگرمی چه

 همانم...يا شنیده که همانم من و است حقیقت تمامش که کن فکر اما اي شنیده چیزي چه کسی،و چه از دانم نمی...بکن

 رتگاهپ یا ترقی نردبان...زیبا یا زشت... بد یا خوب...هستم که همینم من...بکن را فکرهایت برو پس...اند گفته که

 اگر...بکن وا خودت با را سنگهایت و برو زارتر بی مردد ادم از و بیزارم تردید از من... نرگس... هستم که ام همین...سقوط

 که رفتیگ رفتن به تصمیم که اگر....کن جدا من از همیشه براي را راهت نتونستی اگر و برگرد...کنی باور مرا تونستی

...  زنیب حرف پهلو دو و مردد وقت شد،هیچ وقت،شیرفهم هیچ نداري حق دیگر بازگشتی که اگر. ..ماندي اگر ولی...هیچ

 تصمیم ردیدت با...نکن زندگی تردید با اما بکن است الزم کاري هر اصال...کن تحقیق ام داشت،درباره خواهی کافی فرصت

 میمتص هم ابلهانه...ماندن براي چه و رفتن براي چه برسان یقین به را خودت...نده بازي مرا و خودت تردید با و...نگیر

  ...انیِ  احساسات روي از ها مدرسه شاگرد مثل نگیر

  شود؟ می چه صیغه تکلیف بروم اگر و:گفتم زحمت به
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 نگاهت ربیشت چه هر...موشکافانه و دقیق کردم نگاهت...را فصل هم و افرید را وصا خدا:گفتی برگردانی سر که ان بدون

  ...ام دارایی همه و احساسم همه...زندگیم همه...عزیزم ایمان بودي من ایمان تو...شدي می اشنات کردم،برایم می

 وبخ را خودم...هرگز کرد زندگی بود،اما راحت بودن تو بی از زدن تو،حرف بدون...نبود ممکن منِ کردن زندگی تو بدون

 زشت...دب یا خوب...بودي،باشی که هر تو حاال...بیاورم دوام هم روز یک حتی بتوانم تو بود،بدون ممکن غیر شناختم می

 نمور زمین زیر در بارها و بارها که بود حقیقتی واین...بود ممکن غیر من براي تو بدون زندگی...هیوال یا فرشته...زیبا یا

  ...بودم رسیده یقین به اش درباره ام خانه

 و بودن معلول چنگال در وجودم که نبود اولی بار شدم،این می لگدمال تو نامهربان منطق پاي زیر که نبود اولی بار این

 این و هاحرف این...نبود غریب برایم نامهربان چهره این...بود من خواست نه که شد می کشیده ابتذالی بودن،به علت نه

 انتنامهرب کلمات شالق زیر خورده زمین و بیچاره که روز همان از...شناختم می تو با اشنایی روز نخستین از را نگاهها

  ...شدم مجازات

 نم تا پذیرفتی عوضی و منت هیچ بی را سرنوشتم برگه که اي لحظه همان از... شناختم می خوب هم را مهربانیت

 و زشت...وبد نیک از اي مجموعه... شناختم می خوب را تو...ام نبوده بازیگر ان در که نباشم اي بازي خورده شکست

 دح و میانه...سبز سبز...بودي سبز تو...سیاه سیاه نه...سفید سفید نه...بدیها و خوبیها همه از اي مجموعه..زیباو

 به که را تیدس و برگرداندم را سرم...سبز سبز گاهی و...سیاه گاهی...سفید گاهی...بینی پیش قابل غیر و عجیب...واسط

 و بالغ...ناگهان بودم شده دیگري نرگس دادم تکیه صندلی به واسوده ارام و کردم رها بودم گرفته در دستگیره

 به اطناب و درونا بودم نخواسته هرگز که حقایقی به رسیدن...بود باور قابل غیر و غریب هم خودم براي نرگسی...رسیده

 یگانه؟ قايا شد؟ تمام سخنرانی:گفتم کنم نگاهت انکه بدون پس بود ساخته دیگیر ادمی من از ناگهان کنم اعتراف انها

  ...برویم شد تمام اگر

 و خار ای...کردن التماس...گریستن...داشتی من از دیگري توقع...شدي دقیق ام چهره به و برگرداندي را سرت تعجب با

 دتش به برایت صدا در لرزشی و چشم در اشک اي قطره بدون مصمم و ارام چهره این...بردن پناه عزلتی کنج به ذلیل

 هچ نشنیدي مگر زدم؟ می حرف وقتی بودي خواب نرگس:گفتی شمرده و...کردي رو را اخرت برگ پس نمود می غریب

 چشم...باشی ردهنک قدر قبال را حریفت که ان شرط به است گر سرکوب و گیرا خیلی شنیدم چرا:گفتم اسودگی ؟با...گفتم

  ...بود شده خیره من به متعجب و گرد حاال درشتت هاي

 و املک که نیست دنیا بشري،در اي،هیچ انسان هیچ داند می عاقلی انسان هر...است بعید تو شعور و عقل از:دادم ادامه

 که تو نه و...زشتیم و نیک هاي خصلت از اي مجموعه ما همه...سیاه سیاه نه است سفید سفید نه کس هیچ.باشد مطلوب

  ...همسانیم هم با تو و من نظر این از...سقوط سراشیبی هم و باشد ترقی نردبان تواند می انسانی هر

 احتماال مرددم وت مورد در که کنی می احساس اگر... یقین زایئده یقین و است تردید نتیجه یقین،تردید و تردید مورد در اما

 گوشه در.شودم اصالح من تا کن رااصالح خودت است مورد بی جدل پس مرددي من مورد در تو که است خاطر این به

 نمی نامتحا انفرادي اتاق یک در را کر خواننده که همانطور...رسید یقین به توان نمی خانه یک نمور زیرزمین عزلت ي
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 ستا تردید،مراوده عقل،دشمن شرط بنابر...باشد مطلوب شرایط جمیع در و عمالً او صداي که است ان قبول شرط.کنند

  ...رسید قبول یا رد به توان می یقین با که است صورت این در تنها و

 که یامتحان.. داد می امتحان یک از سربلندي از بودخبر لبت گوشه که ملیحی لبخند...شد باز هم از متعجبت ي چهره

  ...زدم لبخند و... نه...حاال:گفتم...روي؟ نمی پس:گفتی طمانیه با بودند خبر بی ازان دو هر دانشجو و استاد

 افتادي اهر به و...نرفتی هیچوقت هم دانی؟شاید می چه را خدا:گفتی درخشید می غریب شعفی نور در صورتت که حالی در

...  

 مانست می همکالسی یک به روز ان ات مابانه استاد رفتار بودم شده دیگري کس تو براي...بود خوبی روز،روز ان

  ...بود تقدیر و احترام از پر چشمانت...و

 شفتها را موهایت دستم با...شدي خم مقابلم کمر شوخی،تا با و کردي باز برایم را در ها گذشته مثل شدن پیاده موقع

 براي لطفا....ایمان راستی:دادم ادامه... خندیدي بلند...شدي می سیاستمدار باید و بود حیف تو براي پزشکی:گفتم و کردم

  ...را مشخص و معین روز یک...کن انتخاب را هفته در روز یک فقط بودنمان هم با

 حکایت گرنه و کنم زندگی ریزي برنامه با باید دارم زندگی و کار هم من که ان براي:چه؟گفتم براي:گفتی و خوردي جا

  ...شود می تکرار دوباره قبل ترم

  نیست؟ ربهت بعدازظهر پنجشنبه...هستم شیفت ها جمعه اکثر من نه:است؟گفتم چطور جمعه:گفتی و کردي فکر کمی

  ....هرهفته بعدازظهرپنجشنبه قرارما پس...است تعطیل هم کارخانه پنچشنبه عصر اتفاقاً...است خوب چرا:گفتی

  

  دوشنبه70/12/18

 می بر محراب به در دم...دوم می حیاط طرف به دوش بر وکیفی بغل زیر کتاب از توماري با شده دیرم است صبح

  ...دهد می جواب خودش به مخصوص وحیاي حجب با...کنم می سالم...شده کارش سر به رفتن اماده هم او...خورم

 خبري هیچ اما گذرد می دقیقه5...برسم ایستگاه به تا کنم می طی دو حالت به را کوچه وتمام شوم می ازاوازدرخارج جلوتر

 شگاهدان:پرسد ومی زند می لبخند من دیدن با...رسد می ایستگاه به هم او که بینم می را محراب...شود نمی ازاتوبوس

 از اتوبوس...باشید موفق صحیح:گوید ومی دهد می تکان را سرش...رم می بیمارستان خیر:گویم ؟می...برید می تشریف

 در اتوبوس در...کنم می جا را خود زور وبه کنم می باز خودم براي راهی جمیعت هجوم میان زحمت به...رسد می راه

 جایی منو افتد می راه به اتوبوس...شود می بسته زحمت به است کرده گیر ان البالي در هایم کتاب از نیمی که حالی

  ...کند می اشاره است مانده اتوبوس در الي که هایم کتاب به که بینم می را محراب وزمین هوا میان
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 را سرش یدنشد با کسی کمتر که اتومبیلی صندلی به داده لم...ببیند تو کنار مرا خواست می دلم چقدر گیرد می حرصم

 کنم یم افتخار تو به وناگهان...مانده در الي که هایی کتاب با وزمین هوا ومیان غراضه اتوبوس این در نه.گرداند نمی بر

  ...اي بوده ام بلندي سر سبب همیشه که تو به

  

70/12/21  

 ومی گذاري می نرگس گل شاخه یک دستم کنار صندلی روي شوم می که سوار...زنی می ازظهرزنگ چهاربعد سرساعت

 نرگس رديک اشتباه اما سالم علیک:گویم می کنم می نگاهت سپاسگذار که حالی در...من بهار همیشه گل بر سالم:گویی

  ...نیست بهار همیشه گل

 امید نا امیدوارم:گویم می خنده با...دنیاست گل ترین بهار همیشه نرگس من براي.نکردم اشتباه نخیر:گویی می

 کنی یم فکر کمی سینما؟ برویم:گویم چیست؟می امروز برنامه خب دهی می وادامه شوم نمی:گویی می محکم...نشوي

 اتفاقاً ...وافقمم تئاتر با یعنی گویی چه؟می یعنی:گویم ومی کنم می نگاهت متعجب...موافقم تغییر کمی با گویی می و

 رد که شوقی از...کنی می عوض را دنده اشتیاق وبا رویم می باشی موافق اگر هاست نزدیکی همین هم وحدت تاالر

 می توحد تاالر سالن وارد که بعد کمی البته وصد داري تئاتر به خاصی ارادت تو که یابم می در امده وجود به وجودتو

  ...گرفته نشات کجا از خاص ارادت این که یابم می در راحتی به شویم

 بودن عام به را بودن خاص معمول مطابق تو که است ومسلم عام مخاطب وسینما دارد خاص مخاطب تئاتر که انجا از

  ....دهی می ترجیح

  

70/12/25  

 بعد...کنم می باز را اتاق ودر پوشم می رفته ورو رنگ روسري یک همراه را ام کهنه مانتو...ام گرفته تکانی خانه به تصمیم

 باز در که تاس شب هشت تقریبا ساعت... کنم می ورفتن شستن به وشروع ریزم می بیرون اتاق از یکی یکی را اثاثها

 ماش به تکانی خانه ویروس عاقبت...سالم گوید ومی زند می لبخند هیات ان در من دیدن با...اید می ومحراب شود می

  ...خورد می اب شکسته کوزه از گر کوزه که اند گفته کرد؟راست سرایت هم

  ...کنید رارف نکرده سرایت شما به تا پس!است مسري شدت به ویروسش که دانید می...سالم علیک گویم ومی خندم می

 وروفته نگر اثاثیه به که حالی ودر...کنم ومبارزه بمانم دهم می ترجیح نیست بزرگان رسم فرار ولی گوید می صبوري با

 داشتم وکرون کلفت هم تا چند...نه گویم می پوزخند با...کردید؟ جا جابه را اینها تنهایی خودتان گوید اندازدمی می نگاهی

  ...بروند کردم مرخص شما پاي پیش که
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 خانم حاج...گردد می بر خانم حاج همراه که گذرد نمی چیزي و...باال رود می او...شما هستید شقی کله عجب گوید می

 زمین زیر وجب یک...کنی تکانی خواهدخانه نمی تو نگفتم کردي؟مگر را خودت کار اخر گوید می واثاثیه اسباب دیدن با

 ندک می قطع را حرفش کند می نگاهش غره چشم با که حالی در محراب ندارد تفسیر و طول همه این که کهنه و نمور

  :گوید ومی

 می ندگیشرم کنم؟با جا به جا برایتان من تا کجاست وسایل این از کدام هر جاي بگویید تعارف بی...خانم نرگس خب_

 ادزی کنید باور نیست شما زحمت به نیازي...برم می خودم هم همانطور اوردم خودم که همانطور محراب اقا خدا به گویم

  ...کجاست؟ این جاي خب گوید ومی کند می بلند را کمد زدن چانه جاي به...نیست سنگین

 خدا...ندنک درد دستتان گویم می محراب به رو خوشحالی با...شود می جا وجابه تمیز ممکن زمان کوتاهترین در چیز همه و

 اگر ستنی الزم تشکر هستید فرنگیس خواهرم مثل هم شما گوید می متواضعانه...کردید برادري حقم در...بدهد عمرتان

  .کردم نمی خواستم نمی

 محراب...فرماید می مرخصی اجازه محراب اقا خب گوید می شده خسته صندلی روي نشستن از که حالی در خانم حاج

 پله زا ارام ارام که حالی در خانم حاج.کردید لطف جان خانم بفرمائید گوید می و دهد می تکان تایید عالمت به را سرش

 نقش ایتبر شد نمی حاضر کس هیچ نبودم من اگر چون.نیست شکی هیچ کردم لطف اینکه در گوید می رود می باال ها

  ...کند بازي را خرمن سر لولوي

 دود می مادرش طرف به سرعت وبه کند می خداحافظی من از گرفته اش خنده مادرش حرف از که حالی در محراب

 را در...ورفتند منید وسرور ملکه شما.جان مادر چیه خرمن سر لولوي:گوید ومی کرده حلقه او شانه دور را دستش سپس

  ...زنند می در که نرسیده بالش به سرم هنوز اما خوابم می نخورده شام که ام خسته انقدر و بندم می

 می و گیرد می من جلوي را غذا بشقاب دودستی گرفته پایین را سرش که حالی در...است محراب... کنم می باز را در

 از پیش یول گیرم می را بشقاب... بخوابید شام بی یک،وقت وقت یک مبادا هستید خسته امشب چون گفت مادر گوید

  .است رفته او کنم تشکر که ان

  

  پنچشنبه70/12/28

  ...دوم می در طرف وبه پوشم می را ام پالتو...هستی تو که دانم می.زنند می زنگ

 المس کلی بعداز...شوم می سوار معطلی بی ومن زنی می لبخند دیدنم محض به...منتظري ماشین داخل معمول مطابق

 پایت کنی می عوض دنده که حالی در. کنم می نگاهت برویم؟مبهم کجا است قرار امروز گفتی اگر:گویی می وصلوات

 دیده مبرای خوابی چه باز...کند خیر به خدا گویم می ارام... خوب جایی گویی ومی دهی می فشار بیشتر گاز پدال روي را

  ...خواند می مرد...کنی می روشن را وضبط خوب هاي خواب گویی می...اي؟
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  بارون اواز صداي تو

  خاکی قلب طپش

  دردي تسکین گریه مثل

  ...پاکی سوره یک مثل

  

 بودمن خواننده فقط گویم می!اي؟ کرده پیشرفت گویی می و کنی می نگاهم متعجب...کنم می همراهی را مرد ارام ارام

  ...شدم که

 می لح هم نجابتت مشکل تازه.باشد بیشتر پزشکی از امدش در شاید...کن امتحان هم را این.ندارد ضرري گویی می

  ...شود

 زنی می وت بار واین...دو هر هم شاید دانم نمی:گویی می شیطنت با...تو دیوانگی یا من نجابت مشکل گویم می خنده با

  ...کنی می خواندن به شروع خواننده وهمردیف اواز زیر

 ما...نه:وییگ می کنی؟ کار ات تحصیلی رشته با رابطه در خواهی نمی هم درست پایان از بعد تو ایمان راستی پرسم می

 ديب شغل هم وکیلی خدا...رسیده پسر به پدر از ارث یک مثل که است عمري شغل این...بودیم دار کارخانه جد در جدا

  ...است پزشکی برابر صد درامدش.نیست

 من:که اوال:گویی می تمانیه با.باشی دار کارخانه یک تو است قرار کشی؟وقتی می زحمت اینقدر چی براي پس پرسم می

 الاص یعنی نبودن الف من براي...غیره کار،تحصیل،و...چیزي درهر...ونمونه ممتاز...باشم امد سر همیشه ام کرده عادت

 انمد می که چند هر...است من زندگی ال ایده بزرگترین بودن فرد به منحصر...است برابر ي با من براي ب و...نبودن

  ...نیست مطلق

 به دنرسی یعنی... است تر طرف ان پله چند من هدف.بمانم باقی عمومی پزشک یک ندارم قصد وجه هیچ به من ثانیا

 دیدهن گرا امال حد این به تا را ادمی هرگز...خواهی زیاده خیلی گویم می اهسته...نباشد اي پله ان از باالتر که اي پله

  ...باشم تو مثل توانم نمی هرگز من.ام

 یم پارك خیابان کنار و}اوست همت قدر به کس هر فکر{گوید می حافظ اي نشنیده...کنی می اشتباه:گویی می

 رنگشو اب خوش ویترین اما نیست اشنا برایم چه اگر که خورد می اي مغازه به وچشمم اندازم می اطراف به نگاهی...کنی

 مغازه به انگشت اوب شده رو دستت دیگر...یگانه دکتر شوم پیاده است ممکن غیر گویم می حوصله با.گویاست کافی حد به

 شرمنده ارهدوب که کنی می فکر اگر گویی می خورد می تاب سیبیلت نوك عجیب لبخندي که حالی در...کنم می اشاره

 می باال را هایم شانه خنده با...اورم در هم را دفعه ان تالفی خواهم می بار این اتفاقا اي خوانده کور.کرد خواهم ات

  ...اندازم
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 می لقهح دوربازویم را دستت که حالی ودر کنی می قفل را ها در...شوم می پیاده ومن...شو پیاده!کنی؟ باورنمی:گویی می

 یم ادامه اي مسخره وبالحن...کرده فراموش را خودش پاك که شده تکانی خانه محو انقدر طفلک مادر گویی می کنی

 یرهخ وادهایت تو به ناباوري با که حالی برود؟در نو سال استقبال به کهنه رخت با من مادر خواهد نمی دلت که تو دهی

  ...کن باور تو جان گویی می!واقعا؟ پرسم می و ایم می باال ها پله از همراهت.ام شده

 زدیکمانن فروشنده زن...نیست شلوغ زیاد مغازه نوست سال نزدیک اینکه با است عجیب...شویم می فروشی مانتو وارد

 حظهل یک گویی می فروشنده به رو تو که کنم باز را دهانم خواهم است؟می ساخته من از خدمتی چه پرسد می و اید می

 کی اي وچانه چک وصداو سر هیچ بی نرگس:گویی می اهسته کنی می خم گوشم نزدیک را سرت که حالی در وبعد

  ...نکن ابروریزي خدا رضاي محض فقط...کن پیدا خودت براي خوشگل مانتو

 حالت با...نشود تکانی خانه محو خواست می چه من به کن ولش را مادرم گویی چه؟می مادرت پس:پرسم می متعجب

  ....روباه اي:گویم می فریاد نیمه

 دوبارهو گیري می نیشگون را دستم زنی،ارام می لبخند ایستاده ما به رو مردد همچنان که فروشنده زن به که حالی در

 به گاهین بدهید اجازه اگر:گویی می فروشنده به رو وبعد...نکنی ابروریزي خدا رضاي محض شد قرار:گویی می گوشم در

 اما تو...نشینم می صندلی روي انجا روم ومی کنم می قهر...بفرمائید...کنم می خواهش گوید می زن...بیاندازیم ها مانتو

 سر هودوبار کنی می نگاه دقت با اوري می بیرون گردونه از را مانتو یک هرازگاهی کنی می گشتن به شروع دقت با

 گویی یم زن وبه گردي می بر خالی دست عاقبت...کند می نگاه وتو من به متعجب فروشنده زن...گردانی می بر جایش

  ندارید؟ جدیتر ازاین مدل...خانم ببخشید

 روزها نای...گذاشتیمشان اینجا مُدُرها ازترس ولی داریم فرد به منحصر مدل چند چرا گوید می زن...اند قدیمی اکثرا اینها

 فطر به...را جواهر ي جعبه یک در انگار که کند می باز چنان را کمد ودریک...دزدند می هم را وخالقیت فکر حتی مردم

 چطور این ببین بیا است ممکن اگر...جان نرگس...نرگس گویی می و داري می بر را ها مدل از ویک روي می کمد

 را مانتو شایستی نا حرکت هیچ وبی ترسم می تو از کند می نگاه من به زل زل زن بینم می که کنم ناز خواهم است؟می

 یفظر هیکل کنم وراندازمی را خودم بار چند ائینه وجلوي پوشم می را مانتو روم می پرو اتاق وبه گیرم می خانومانه

 سوت رمس... اندازم می مانتو قیمت به نگاهی...رسد می نظر به تر تراش خوش دوخت خوش مانتو این قالب در ومتناسبم

 من وقحق بورج یک معادل مانتو این قیمت.است خلوت قدر این مغازه این سال وقت این که نیست خود بی...کشد می

  ...است

 می مبرانداز مشتاقانه... ایم می وبیرون کنم می باز نرگس؟در است چطور خوب پرسی می وارام زنی می در به تقه چند

 را ینرگس تو چشمان ي ائینه ودر...زنم می لبخند وجودم همه با... مبارك نو سال...شما عیدي هم این گویی ومی کنی

  ...توست مطلوب که بینم می
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 کنم،رخت می اهنگ جاده به اتوبوس پنجره از وشیرینی نقل بوي...واقاقیا ونسترن سوسن بوي...بهار بوي...اید می عید بوي

 نم وجود...کنم می فکر ومادر پدر وبه گذارم می هم روي را چشمانم.است عریان نیمه هنوز که چند هر کرده تن به سبز

  ...منتظرشان همیشه چشمان براي است عیدي بهترین مطمئنا

 می رایشب دلم وناگهان کند بازي را تاتار قوم مرد تنها نقش باید هفته این خودش قول به که...کنم می فکر ایمان وبه

 وناگهان...دکن می پر را پدر تا صد جاي تنهایی به او هرچند...تر سخت نداشتن پدر ها وعید است سخت نداشتن پدر...سوزد

  ...است شاد پسري چنین داشتن از پدرش روح حتما....کنم می فکر پدرش به

  

  چهارشنبه71/1/5

 چه هر...ردهک بیزار من از را واشنا فامیل دختران از نیمی کنم می فکر که نازیده من به اشنا پیش اینقدر هفته این مادر

 همه براي تو گوید می مدام... گیرد نمی ارام چه؟دلش مردم به هستم خودم براي هستم چه هر من...من مادر:گویم می

  ...منی بلندي سر باعث عمر

  

  پنچشنبه70/1/6

 دل بدس سر گل دوباره...گرفتن قرار تو ومحبت لطف مورد دوباره...رسیدن تو به دوباره شوق با...گردم می باز را رفته راه

  ...گزیدن عزلت کنج تو محبت اغوش در دوباره شوق وبا...بودن تو

 نمی امدنم متوجه پس.است میهمان از پر عید سال هر مطابق خانم حاج خانه.رسم می خانه به گذشته ظهر از کمی

 تا...گذارم می بالش روي را سرم و خوانم می را نمازم... کند می درپر را مشامم تمیزي بوي...کنم می باز را اتاقم در...شود

 می هوا به متر یک شوق از...زنند می زنگ که است نشده گرم کامال چشمانم هنوز اما...کنم استراحت کمی

 ورمبخ زمین به سکندري که است نزدیک و کند می گیر پایم زیر چادرم بار چند روم می در طرف به دوان...دوان...پرم

 می روازپ روحم دیدنت با...اي ایستاده زنان اراسته،لبخند بسیار لباس یک با تو در پشت...کنم می باز را در باالخره اما

  ...اندازم می اغوشت به را خودم زمان و مکان از غافل...کند

 دور غوشتا از مرا که حالی در بود؟و شده تنگ برایم دلت اینقدر یعنی...باشکوهی صحنه عجب:گویی می طنز با و اهسته

 و پهلو دو اي بوده همینطور همیشه!خواهم نمی ابرو بی زن کنی؟من می را ابرویت فکر هیچ:گویی می کنی می

 بسته عهد ودمخ با شوم می پشیمان اما شناسد نمی ابرو که عاشق ادم بگویم خواهم می...نیستی غریبه برایم دیگر...مبهم

  ...کنند یم پیدا فضولی وقت کمتر است گرم سرشان مردم روزها این گویم می خنده با پس...باشم تر عاقل امسال که ام

 طرف هب و...هست حادثه کمین در چشم جفت دو همیشه دیواري هر پشت من نظر به...کنم نمی باور وقت هیچ گویی می

  ...روي می ماشین
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 کفش تا دوم می و کنم می سر هم را روسریم.پوشم می اي خریده تازه که را مانتویی شوق با شوم حاضر تا دوم می

 چه حاال...پوشید چکمه شود نمی که مانتو با...ندارم کفش واي...اید می در نهادم از اه ناگهان که بپوشم را هایم

 یانم باید نیست اي چاره...زند می چشمک من به کفشی جا توي آنجا کهنه و رورفته و رنگ خودم هاي کفش...کنم؟

  ...مانتو آن نه و کفشها این نه یا کفشها این با ام قواره خوش و نو مانتو یا کنم انتخاب را دو،یکی این

 هب بدجوري هایم کفش...شود نمی اصال نه...کنم می خودم سراپاس به نگاهی و پوشم می و دارم می بر را هایم کفش

 اب پوشم می را پالتو همان و زنم می لباسی چوب به اداب با دوباره و...اورم می در را مانتو...گردم می بر...زند می ذوق

  ...ها چکمه نیم همان

 سوار...اوري نمی خودت روي به ولی خوري می جا هیات ان در گردانی می بر را سرت کنم می باز را در که ان محض به

 لمعط اینقدر چرا...دادي دست از داشتی داشتی دیگر هاي زن به نسبت هم را مزیتی یک همان:گویی می و شوم می

  نپوشیدي؟ را مانتوات چرا: گویی می دوباره...نشوي عادت بد میخواستم:گویم ؟می..کردي

 اخر من:گویی می و دهی می باال را ابروهایت تعجب با...نشده گرم هم انقدرها هنوز هوا...شود می سردم:گویم می

  ...افتی می را سرمایی؟و یا هستی گرمایی باالخره تو که نفهمیدم

 زدهمسی نرگس راستی گویی می شدن پیاده موقع و خیابانها دور گردش کمی هم بعد.خوریم می...رستوران در را شام

 توانی می ببین:گویی می... ظهر تا بله گویم می و اندازم می تقویم به نگاهی کنم می باز را کیفم هستی؟در شیفت

  بگیري؟ مرخصی

 که جاان دانم نمی چه اگر شوم می خوشحال خیلی...ابرود نمک:گویی می کجا:گویم می...ابرود نمک رفتیم هم با شاید

 روزي چه هپنجشنب از قبل:پرسی می جواب جاي چه؟به ندادند مرخصی اگر ولی:گویم می تردید با!کجاست؟ گویی می تو

  ...هستم)طوالنی شیفت(long    چهارشنبه: گویم هستی؟می شیفت

  .شوم می پیاده و کنم می قبول...  نه یا شده    ات مرخصی ببینم بیمارستان زنم می زنگ: گویی می

  

  چهارشنبه 71/1/12

 با را مسیزده روز شیفت نشد حاضر کس هیچ اما ام انداخته رو ناکس و کس هر به باشد مثبت جوابم امروز اینکه براي

  ...کند عویضت کننده کسل و آور مالل بیمارستان شیفت یک با را انگیزش خاطره و خوب روز و کند عوض دیگري شیفت

 با رسد نمی نظر به صمیمی هم ها آنقدر خط طرف آن تو صداي.. دارم می بر را گوشی ناراحتی با.زند می زنگ تلفن

 فشارد می ار گلویم بغض که شد؟درحالی چی پرسی؟خوب می رسمی خیلی.توست کنار کسی شاید کنم می فکر خودم

 می همه اما مانداخت رو شناختم می که کسی هر به...کنم عوض کسی با را شیفتم نتوانستم...ایمان نتوانستم:گویم می

  ...داري؟ن کاري خوب...دیگر فرصت یک انشااهللا نیست مهم:دهی می جواب.دارند برنامه کلی فردایشان براي که گویند
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  ...نشدي ناراحت هم زیاد کنم می احساس.شوم می دلخور...گذاري می را گوشی تو و نه:گویم می جویده نیمه و کوتاه

  

  پنجشنبه 71/1/13

 و سیاه هب دست. شدم می محسوب هم منفی یکبار اقرار بی بلکه نبودم مفیدي فرد تنها نه ،2 ساعت ظهر تا زود صبح از

 عصر ایدش که بود این امیدم همه... تو و خودم با حتی و همکارهایم مریضها،با بیمارستان،با با.بودم کرده نزدم،لج سفید

 کردم فکر مخود با...  نیامدي تو و بود فایده بی انتظار اما باشیم داشته خوبی عصر الاقل و بیایی دنبالم معمول مطابق

  ....آبرود نمک اي رفته تنهایی حتما

  

  شنبه سه 71/1/18

 را تو کردم،ناگهان می گز را راهرو طول سالنه سالنه که درحالی....بود شده تعطیل تازه کالس.بود میش و گرگ هوا

 به...بودن کسی...کردم اطراف به نگاهی...کنی می یادداشت را چیزي دقت با و اي ایستاده اعالنات تابلو به رو که دیدم

 رگردانیب را سرت آنکه بی...سالم:گفتم آرام بودم شده خیره کناري برد به تفاوت بی ظاهرا که درحالی و دویدم سمتت

 تنهایی...گویم می را آبرود گذشت؟نمک خوش:دادم ادامه توجه بی... گذاشتی ات بینی روي سکوت عالمت به را انگشتت

 خواهی فهمی؟می می...شو ساکت:گفتی آرام...کردي نگاهم و برگرداندي را سرت عصبانیت گذشت؟با خوش

  ...رفتی سرعت به و...  شده؟ تنگ اخراج براي دلت...ببینندمان؟

 یزيچ آنکه بدون... ماندم خیره برد به مستاصل همانطور مدتی و...رفتم وا...را؟ این جز داشتم را العملی عکس هر توقع

  ...کردم هنگا کاغذها به دقت با و پرید سرم از برق.. کردند می درك دیدند می که را کلماتی چشمانم کم کم اما...ببینم

 دیگري روي و بودند شده نوشته 64-65 ورودي پزشکی دانشجویان جامع فاینال امتحانی برنامه کاغذها از یکی روي

  ...شد اعالم 71/5/9 تاریخ 64-65 ورودي دانشجویان دکتراي نامه پایان تحویل مهلت آخرین:عنوان این تحت مطلبی

 سال 5... شتاب همه این از من بودم غافل چه و...بود گذشته زود چه زمان.کردم می باور کمتر خواندم می بیشتر چه هر

 بعد و بیمارستان ،آن دانشگاه این میهمان دیگر ماه دو از کمتر و بودي آخري تو،ترم حاال دیدار،و اولین از بود گذشته

  .تمام

 کاراف با مدت چه تا دانم نمی...نشستم راهرو کنار صندلی یک روي همانجا...!دانم نمی هم خودم چرا...کشید سوت سرم

 خانه تسم به و برخاستم...آورد خود به مرا زد می جارو را زمین که پیرمردي اینکه تا رفتم کلنجار هایم دلواپسی هجوم و

  .ندارم خاطر به را رسیدم خانه به وقت چه و طور چه اینکه اما...افتادم راه به

  

  چهارشنبه71/1/19
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  ....شوم کنف دوباره دنبالم آمدي که فردا خواهم نمی بخرم خودم براي آبرومند کفش جفت یک تا رفتم کالس از یکسره

  

  شنبه پنج 71/1/20

 می هوا به متر چند خورد می در به که اي تقه هر با.نشینم می زمین روي تو انتظار در و پوشم می را مانتوام شوق با

 با و پوشم می اتاق توي همانجا از و آورم می در جعبه از ام خریده که را هایی کفش...زنی می زنگ باالخره اینکه تا.پرم

  .کس هیچ...نیست در پشت کسی کنم می باز را در دوان دوان بعد.کنم می برانداز آئینه در را خودم رضایت

 دوباره عدب ساعت نیم. گردم برمی درازتر پا از دست.نیست که نیست کسی خیر نه... اندازم می اطراف به نگاهی مند آرزو

 من دندی با.دوم می در طرف به شوق با دوم زنگ صداي با و...بزنند را دوم زنگ مانم،تا می منتظر بار زنند،این می زنگ

 از چشم.ماند می ثابت کفشهایم روي اما هایت چشم...کنی می برانداز مرا سراپاي دقت با و...زنی می لبخند همیشه مثل

  ...است مهم خیلی برایم چیست؟ العملت عکس ببینم خواهم دارم،می برنمی صورتت

  ...است قدم اولین براي تشویق تو،بهترین تایید و ام خریده را کفش این مالیم توان و سلیقه همه با من

 دیر هک بدو:گویی می و آوري می باال را سرت العملی عکس هیچ بی اي،عاقبت زده زل کفشهایم به که همچنان تو اما

  ...آوري نمی خودت روي به اصال تو باشد،اما مبارك بگویی الاقل که داشتم توقع.خودم می جا...شد

 غزتم در که دانم نمی...اي کرده سکوت همچنان تو اما گذریم می بسیاري خیابانهاي از...گذرد می مدتها...شوم می سوار

  .ام یدهترس تو سکوت از همیشه هستی، مطلبی کردن سنگین سبک حال در کنی می سکوت که وقت هر.گذرد می چه

 ؟با...ونهخ برویم اي خسته اگر:گویم می عاقبت.باشیم داشته خاصی هدف آنکه چرخیم،بی می خیابانها دور همانطور مدتها

 کنار و نیک می قبول!!!شود؟ می... شود نمی که من خانه.دیگر تو خانه:گویم کسی؟می چه خانه:پرسی می حوصلگی بی

 هم من:گویم می.بخرم بستنی تا دو روم می.گردم می بر االن...نه:گویی شده؟می چیزي:پرسم می.داري می نگه خیابان

 هايدر.رود می سر ام حوصله تنهایی...آیم می هم من اما باشد:گویم می.گردم می بر زود:گویی می ناراحتی با...آیم می

  ....افتی می راه به من از جلوتر و کنی می قفل را ماشین

 صف.شوي یم فروشی شیرینی وارد...افتم می راه سالنه سالنه سرت پشت.ام گرفته قرار تو غضب چرا،مورد بدانم آنکه بی

 رکتح آرام آرام ایستم،صف می کنارت حرفی هیچ بی هم ایستی،من می صف انتهاي و روي می.است طوالنی بستنی

 تقریبا را آخر قدم چند و افتم می راه دنبالت به آهنی آدم مثل دوباره...افتی می راه به و گیري می بستنی تا دو.کند می

 می سوار رفیح هیچ بی...کنی می باز را ماشین در و دهی می من به مرا بستنی ماشین کنار.برسم تو به بتوانم تا دوم می

  .رسیم می خانه به بعد ساعت ربع از کمتر شوم

 راچ پس:گویم می...خندي می...ایم؟ آمده درست: پرسم می تردید با و ایستم می در دم متعجب کنی می باز که را در

 کرده عوض را خانه دکور... ایم آمده درست خانم نه:گویی ایم؟می کرده جا به جا را طبقات شده؟نکنه عوض چیز همه

  !نبود؟ بس کردم تحملشان سال چند... است شادابی دشمن کنم،یکنواختی می یکبار سال چند تقریبا را کار ام،این
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 اتاقت طرف به...است خانه همان این که انگار نه انگار کرده تغییر چیز همه...کنم می نگاه خانه وسایل و تو به واج و هاج

 و ریرتح میز و کتابخانه و تخت و کتاب چیز،از همه اتاق رنگ و است بنفش به مایل آبی دیگر سبزش دوم،رنگ می

 ها رفتهگ برق مثل.اند شده متحول هم زنم،آنها می سر هم دیگر اتاق دو به...کرده تغییر پرده و صندلی و تلفن و فرش

  ...مانم می خیره آن درون هاي شمع و چینی هاي شمعدانی به و شوم می ولو هال راحتی روي

 اگهانن هپروتم،که در کنی؟همینطور می ولخرجی اینقدر که است چقدر تو ماهیانه آمد در یعنی کنم می فکر خود با و

 به و داري برمی را اف اف گوشی آرامش با اما رسانم،تو می سالن به را خودم اتاق از و.شوم می زنند،هراسان می زنگ

  ...کنی می باز را در و باال بیا:گویی می بعد بله؟و:گویی می آرامی

 یم و زنی می ام شانه پشت به دستی کنم می نگاهت زده وحشت چشمان باشم،با داشته زدن حرف توان آنکه بی

 پشت را در و دوم می تو اتاق طرف به مرد یک صداي شنیدن با.کنی می باز را ورودي در و نیست غریبه نترس:گویی

  ...شده سالن وارد که فهمم می مرد صداي شدن نزدیک از...  بندم می سرم

 یرکانه؟ز...شناسمش می:پرسد می مرد.دارم هم هنوز...بله:گویی داشتی؟می مهمان:پرسد می میز روي فنجان دو دیدن با او

 و کنم یم صدایش است،االن اطراف همین:گویی می:کجاست پس:پرسد می مرد...بشناسی کنم می فکر...بله:گویی می

  ...شود می سکوت...  و داریم عزیزي مهمان ببین بیا...کجایی نرگس...زنی،نرگس می صدا بلندتر کمی

.. . شناسم می را او...بله... کند می شناسایی را صدا صاحب تنبلم ذهن و آید می آشنا نظرم به مرد صداي کم کم

  ...است شمس بابک صدا،صداي

  ...ابی... است بابک...نیست که خرخره آیی؟لولو نمی چرا نرگس؟پس:گویی می بار،بلندتر این دیگر،و یکبار

 نمی هم نفس حتی...خورم نمی جم جایم از هم باز...شده خشک هایم استخوان و عضالت تمام اما چرا دانم نمی

  ...او برازنده نه و توست برازنده نه ها وصله این....نیست قشنگی شوخی اصال...ایمان:گوید می بابک...کشم

 فریاد صدایت...کنی می باز شدت با را اتاق در و...نرگس:زنی می صدا غریب خشمی با بار این و کنی می قطع را حرفش

 پیدا ایرادي هایت گوش: گویی می کنی حفظ رو آرامشت کنی می سعی که حالی لرزاند،در می را گوشم هاي پرده گونه

  ...کنی می نگاهم غره چشم با و اند؟ کرده

 غریب یلرزش با لبانم و شود می تار کم کم مبهوت و مستاصل تو پشت بابک تصویر حاال من درمانده هاي چشم قاب در

  ...کند می لرزیدن به شروع

 سراپاي به نگاهی و چرخی می سرعت شود،به می تر خشمگین و سردتر کاود می مرا چهره بیشتر چه هر هم تو چهره

 بیا:گویی می مردانه و لرزد،بم می که صدایی ته کنی،با حفظ را آرامشت کنی می سعی که حالی در بعد کنی می بابک

  ...کشی می خودت دنبال به را او و...آید می االن هم نرگس...بشین بیا...جان بابک
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 نمک می سرم را روسریم ندارم رو به رنگ که حالی در عاقبت و نشینم می تو تخت روي بیچاري و مردد همچنان کمی

 صدایی با و...  نشینم می اید نشسته آن روي بابک و تو که صندلی از صندلی،دورتر یک روي آرام و شوم می سالن وارد و

  :گویم می آید می در گلویم از زحمت به که

 یم آرامی کند،به پرهیز ام چهره به کردن نگاه از کند می سعی که حالی در و کند می باال را سرش بابک...سالم_

 می:وییگ شوي،می می بلند جایت از که درحالی و شکنی می را سکوت تو عاقبت و گذرد می سکوت به مدتها.سالم:گوید

 می ینیسنگ گردنم روي تنی صد وزنه یک مثل شرم.کنم می بازي هایم انگشت با زیر به سر همچنان.بیاورم قهوه روم

 اشک اي همه اینها و دید نمی ایمان خانه در اینجا مرا کاش اي و آمد نمی بابک کاش اي که کنم می آرزو دل ته کند،از

  ...تاس زده زل من به که بینم می را بابک و کنم می باال را سرم. دانم نمی را علتش هم خودم حتی که هستند هایی

 اسفت با بار چند ندارم ام چهره به رنگ که درحالی...خورد می را وجودم ذره ذره موریانه مثل و تلخ است،تلخ تلخ نگاهش

 نتآمد از تو،خبر پاي صداي که بگویم چیزي خواهم می.شود می خیره زمین به دوباره عاقبت و دهد می تکان را سرش

 انفنج که درحالی چرخانی،بعد می بر من سمت به بابک از و بابک به من از بار چند را نگاهت ورود محض به...دهد می

 کردم رفک پیشنهادت به راجع:گویی می بابک به رو نیست صمیمی وضوح به که صدایی با گذاري می میز روي را ها

 شید،چیببخ:پرسد می و آید می خودش به فنجان،تازه دیدن با بابک...گذاري می بابک مقابل قهوه فنجان یک موافقم،و

  ...اندازي می من به هم نگاهی همزمان و کنی می نگاهش گفتی؟مشکوك

  ...خواستم می بدهی اجازه اگه ایمان،: گویم می است،آرام غریبه برایم نگاهت

  ...دهم نمی اجازه...نه:گویی می و پري می حرفم وسط شود، تمام حرفم گذاري نمی حتی_

: یده می ادامه بابک به رو توجه بی تو و روم می حال از صندلی روي شرم از....کند می نگاه من به چشمی زیر بابک

  ...موافقم پیشنهادت با گفتم می داشتم

  ...شود می وبلند کنیم می صحبت آن به راجع بعدا: گوید می و دهد می تکان را سرش بابک

 جا آن بینمت می بیمارستان توي شوم،فردا مزاحم خواهم نمی داري میهمان االن نه:گوید می طعنه کجا؟با:پرسی می

  ....زنیم می حرف اش درباره

  ...رود می و....  جان نوش.... ندارم میل نه: گوید می ات؟ قهوه: گویی می

 در بعد و ك...رَ... دَ... بِ درك، به:زنی می داد بابک سر پشت...ترکد می هم من بغض شود می بلند که کوچه در صداي

  ...هري زودتر...برید می تشریف هم شما اید،اگر کرده کاله و شال:گویی می کنی می نگاه من به چپ چپ که حالی

 ترمانهمح رفتار با هم را ام مانده باقی آبروي ذره یه که ممنون خیلی:گویم می و زنم می داد سرت ام نشسته که همچنان

 می ریحتف من تحقیر با که اي دیوانه...اید دیوانه یک شما من نظر به...یگانه آقاي دانی می هیچ...کردید مال لجن اتان

  ...کند
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  ...بفرمائید هم شما درك به روید؟ می پس: گویی می فریاد با و بلند...  بروم تا خیزم می بر و

 تشوییدس طرف به...جوشد می گلویم ته از چیزي...زند می سرم توي پتک با کسی کنم می رود،احساس می گیج سرم

  ...گیرم می آب شیر زیر را صورتم و...دوم می

  ...نشینم می دستشویی کنار زمین روي همانجا...کند می بهتر را حالم آب خنکی

 گوشم رد عجیبی هیاهوي صداي...رقصد می چشمانم پیش بابک اخر نگاه تصویر لحظه یک...دهم می تکیه دیوار به و

  ...سیاهِ  سیاه شود می سیاه جا همه ناگهان و...پیچد می

  

  جمعه 71/1/21

 نگاهی...است درمانگاه یک اینجا که شوم می مطمئن اطراف به نگاهی با...است سفید جا همه کنم می باز که را چشمانم

 لبخندي من دیدن با و...شود می وارد ایمان همراه پرستار و شود می باز در ناگهان...است صبح 5/30 اندازم، می ساعتم به

  ..بهتري؟:گوید می و زند می

  ..شود می خارج در از دوباره و...بروي توانی می آن از بعد...است سرم آخرین این:گوید می...بله:گویم می زحمت به

 صحنه یادآور اش چهره گردانم،دیدن می بر را رویم...کند می نگاه مرا معذب و ایستاده در دم مستاصل همانطور ایمان

 ار چشمانم پس است، کردن طلوع حال در کم کم پنجره،خورشید سوي آن در...زند می هم بر را آرامشم که است هایی

  .روم یم خواب به دوباره ببینم چیزي آنکه از قبل اما...باشم گر نظاره را نور بارقه نخستین تولد تا دوزم می افق به

 نه و نمز می لبخند نه من اما...زند می لبخند آرام دیدنم با ایمان.کنم می باز را چشمانم دوباره که است صبح 7 ساعت و

 عقلم و مرا تا کنم رها را احساسم مرکب دهم می ترجیح...ندارم هم کردن فکر حوصله...ندارم خوشی حال...کنم می اخم

  ...ندارم تفسیر و تحلیل حوصله...ببرد کشد می عشقش که کجایی هر به خودش با را

 نارنجی نازك چقدر که ها زن شما از امان...بودي شده عصبی شوك دچار:دهد می ادامه.دهم نمی بهتري؟جواب:پرسد می

 هدوبار...شوم می خیره حیاط به و برگرداندم پنجره طرف به را سرم!! ؟...زد حساب حرف کالم دو شما با شود نمی...!اید

  ...خانه برویم توانیم می شده تمام دیگر سرمت:گوید می

  ...خودم خانه بروم خواهم می...  بگیر آژانس برایم: گویم می شمرده

 هم نسآژا راننده یک اندازه به من یعنی:گوید می کرده ریز را چشمانش که حالی در و...شود می فشرده صورتش ناگهان

  .گردد می باز پرستار یک همراه بعد کمی و...شود می خارج اتاق از سرعت به و...نیستم؟

  ...شود می خارج اتاق از لبخند یک حواله با و کند می خارج دستم از را سرم زن
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 پس ارم،د سرگیجه شدت به نیست اي چاره...کند می همراهی ماشین تا مرا و گیرد می را بغلم زیر میلم رقم علی ایمان

  ...کنم اعتماد هایش شانه به که است بهتر

 بعضی فهمیدن براي:گوید می دوباره.دهم نمی را جوابش...متاسفم واقعا نرگس:گوید می رسیم،آهسته می خانه به وقتی

 یم فشارد می محکم که حالی در و قاپد می را دستم)...کند می رها کاره نیمه را اش جمله و...(تا باشی مرد باید چیزها

  ...من...  من: گوید

 پشت و شوم یم پیاده ماشین از حرفی هیچ بی بمانم حرفهایش بقیه منتظر آنکه بی و کشم می بیرون دستش از را دستم

  ...دیوانهِ مردك...  کوبم می هم به را در سرم

  

  شنبه سه 71/2/25

  :خوانم می را جمله دیگر یکبار ناباوري شود،با می عرق خیس تنم شده نوشته برد روي بزرگ که اسمم دیدن با

 به...دکن نمی ام یاري پاهایم.فرمایند مراجعه دانشجویی امور سریعتربه چه نامه،هر دریافت براي یادگاري نرگس خانم

 من،نگاهش دیدن با و کند می باال را سرش زن...شوم می وارد و زنم می در به تقه چند...کشانم می را خودم زحمت

  ...داشتم نامه... هستم یادگاري من:گویم می لکنت امرتان؟با:پرسد می...شود می خاکستري ناگهان

 امهن یک نامه چند الي به ال از و کند می باز را میزش کند،کشوي می جا به جا صورتش روي را عینکش که درحالی

 هک است واضح نیست خواندنش به نیازي...اندازم می کیفم داخل مچاله را نامه...دهد می دستم به را شده مهر و الك

  ...!چیست آن متن

 رايب شما هست خاطرم به که آنجا تا...یادگاري خانم کنم می تعجب شما از:گوید می زن بروم،اما که کنم می باز را در

 و چرا که کنم می تعجب... کشیدید مشقت خیلی هستید االن که اینجایی به رسیدن براي و کنید نام ثبت بتوانید اینکه

 گدمالل خودتان پاي زیر آید می دلتان چطور... را؟ را،سرنوشتتان تان اید؟آینده گرفته بازي به را چیز همه منطقی چه با

  کنید؟ می نابود را چیزتان همه چیزي چه بهاي به کردید فکر شوید؟هیچ

 که ینمب می ا گذرم،بابک می که برد جلوي از...شوم می خارج اتاق از و کنم می باز را در... ندارم شنیدن نصیحت حوصله

 در قطف...کنم می نگاه اند نوشته آن روي خوانا را اسمم که کاغذي به...است برد روي از فاینالش برنامه نوشتن حال در

 حتی هک دانم می...گذرم می سرش پشت از آرام باشد شده کور که باشد،درصورتی ندیده مرا اسم است ممکن صورت یک

  ...است دیده برد شیشه انعکاس در را تصویرم عبور حتم به باشد نکرده احساس خلوت راهروي آن در را حضورم اگر

 رورغ الاقل که.. معرفتش به زهی...دهد نمی نشان العملی عکس هیچ او و گذرم می پشتش از...برنگرداند را سرش اما

  ...کند نمی لگدمال را ام شکسته

  :نوشته. آشناست برایم متنش کنم، می باز را نامه رسم می که خانه به
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 دانشگاه حراست دفتر به توضیحات اي پاره جهت بعدازظهر دو ساعت 71/1/27 تاریخ در یادگاري،لطفا نرگس خانم

  ....فرمائید مراجعه

  .اندازم می سطل در و کنم می مچاله را نامه

  

  چهارشنبه 71/1/26

 فردا از که دانستم می...دادم گوش همیشه از بیشتر استاد هاي حرف به و...دادم هم را ام بیمارستانی شیفت آخرین امروز

 بار ینا... شد نخواهد ختم تنبیه، و تعلیق به قضیه دیگر بار این که بود واضح برایم و...داد خواهم دست از را چیز همه

  ...اخراج...  بو خواهد چیز یک فقط جلسه نتیجه

 یندهآ همه و سرنوشتم بود،همه زندگیم همه که آنچه به کردم نگاه حقیرانه چه و...یافتم زحمت به آنچه باختم آسان چه

  ...بود زندگیم برنده برگ تنها که را برگی کردم قمار راحت چه و...ام

  

  شنبه پنج 71/1/27

 به سر و کنم می باز را در...بفرمائید:گوید می در پشت از مردي...نیست آشنا نا برایم دیگر حاال که زنم می را اتاقیِ  در

 می که چهآن از اما بگیرم، آرام صندلی یک پناه در تا کنم می باال را سرم...خانم بفرمائید:گوید می مرد...شوم می وارد زیر

  ...لرزد می وجودم تمام ناگهان بینم،

  ....دوخته زمین به را چشمش ام شکسته و خمیده پدر صندلی، یک روي انجا

 ابلصندلی،مق روي آنجا و رسانم می صندلی به را خودم زحمت به اما...نیست رفتنم پاي دیگر...شود می داغ وجودم همه

  ...من پدر او و اویم دختر من انگار نه انگار...کند نمی باال هم لحظه یک حتی را سرش اما پدر.نشینم می پدر

  ... سالم:گوید می و شود می وارد من به پشت کسی...بفرمائید:گوید می دوباره مرد و...زنند می در دوباره

  ...گانهی آقاي بفرمائید:گوید می مرد...است ایمان....شناسم می که صدایی ترین آشنا شاید...آشناست برایم صدایش

 قرمز ولب مثل صورتش...کنم می نگاهش...نشیند می نفر دو ما میان جایی صندلی یک روي آرام و شود می وارد ایمان

  :گوید می و شکند می را سکوت مرد عاقبت....شده معذب اندازه چه تا که است واضح کامال...شده

 سپس....کند یم بازي به شروع پرونده گوشه با و...باشید نفر دو شما باید اي پرونده چنین مورد که...متاسفم واقعا...متاسفم

 دو ماش سرنوشت مورد در زدن حرف هستید دانشگاه این دانشجویان ترین برجسته و بهترین از نفر دو شما:دهد می ادامه

  ...کند می سکوت و...  نیست آسانی کار من براي نفر
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 علیک نیست،سالم غریبه برایم هم چندان هایشان چهره که مردان از در،گروهی صداي با بار این و زنند می در مجددا

  ...نشینند می میز دور و شوند می وارد کنان

 رايب جلساتی چنین تشکیل گفتم که همانطور:دهد می ادامه اول مرد...کند نمی باال را سرش هم آنها ورود با حتی پدر

 که شما یگانه قايآ شما مخصوصا... است برانگیز تاسف شما،واقعا مثل دانشجویانی تحصیلی نهایی،سرنوشت حکم تعیین

 تشویق از است پر نتحصیلیتا پررونده که شما بودید، دانشگاه این دانشجویان ترین یادماندنی به و ترین بهترین،برجسته از

  ....نامه تقدیر و نامه

 شما...هستند انمریدت و کنند می نگاه شما به قدیس یک چشم به القول متفق بیمارستان و دانشگاه پرسنل تمام که شما

 کار یچه که شما...مانده باقی ها خاطره در مدتها مثبتتان،تا حضور پاي رد گذاشتید پا که کجا هر در تمام سال هفت که

 اشتهد شرکت آن در نحوي به هم شما اینکه مگر نشد انجام دانشگاه این در حضورتان مدت در مثبتی کار خیري،هیچ

 باید چیزي مورد در و...  باشم نباید که باشم چیزي شاهد باید و بنشینم اینجا باید ه متاسفم واقعا...متاسفم من حاال و...اید

  ...نباید که بگیرم تصمیم

 مردانگی همین ام، بوده ات همین عاشق همیشه...مکدر ایرادها از نه و اي شده خوش سر ها تعریف از کنم،نه می نگاهت

  ...ات منشی اصالت و

 این با و اید خوانده درس هم و اید کرده کار هم سال 5 این همه که داریم خبر که شما...خانم شما و:دهد می ادامه مرد

 هک بدانم خواهم می... اید بوده سرآمد همیشه اید داشته که هایی سختی همه با که شما!...اید؟ بوده ممتاز همیشه همه

 یدها هاي هدف که نفري دو شما چرا؟چرا شما؟ چرا بفهمم...توانم نمی است باور غیرقابل و عجیب برایم واقعا...چرا؟ شما

 اینقدر که نفري دو شما چرا!نیست؟ زندگیتان برنامه در بودن باطل و عاطل که نفري دو شما چرا!دارید؟ زندگیتان براي آل

  !نفر؟ دو شما چرا!دارید؟ درخشان تحصیلی پرونده

 ود شما چرا گویید می چه؟مدام نفر دو ما چرا:گوید می بلرزد صدایش آنکه بی کندو می باال را سرش ناگهان ایمان

  ...بگویید؟ تر واضح شود می...چه؟ ما نفر؟چرا

 دو ما چرا!چه؟ ما چرا:گوید می و کند می قطع را حرفش دوباره ایمان که بزند حرفی خواهد می خورد جا کامال که مرد

 بقیه از نسروگرد یک شما قول به چون نفر دو ما بشناسیم؟چرا بهتر را همدیگر کنیم،خواستیم ازدواج آنکه از قبل نفر

 رجیحت عقد از قبل دعواي به را ازدواج از پیش مراوده ما نکنیم؟چرا تکرار را عامی مردم اشتباه بودیم،خواستیم تر عاقل

  !؟...احمقانه و ندانسته! کرد؟ ازدواج بسته گوش و چشم باید که اند نوشته ما ما؟قانون شرع چه؟کجاي دادیم؟چرا

 نشسته نجاای شما و من و هستند نوین آوري فن دنبال به دنیا مردم...است تکنولوژي و کامپیوتر عصر،عصر...محترم آقاي

 اندنپرور!هستید؟ چیز چه دنبال واقعا دانشگاه این در شما...دهیم می همدیگر تحویل اساس و پایه بی هاي حرف و ایم

  ...!؟ بزرگهایمان پدر و مادربزرگها عهد...قجر عهد رسومات کردن زنده یا درخشان استعدادهاي
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 مطابق مردم کشوري هر در.کنید می صحبت ایران اصیل فرهنگ به راجع شما!آقا باشید مودب لطفا:گفت مردها از یکی

 گفرهن به کاري ما...  کنند می ازدواج هم فرهنگ و آداب همین مطابق و کنند می زندگی خودشان دینی آداب و فرهنگ

  ...نداریم غرب تزلزل به رو

 می حرف است صحیح که آنچه به راجع من...ندارم غرب و شرق به کاري ؟من...آقا کنید می مغلطه چرا:گفت ایمان

  جامعه؟ و دانشگاه سرآمد تحصیلکرده؟من باشعور،من من؟منِ چرا پرسید نمی شما است،مگر این من حرف...زنم

  ....خودم منطق با که شما منطق با نه البته...گویم می را دهم،دالیلم می جواب هم من

  !!گفتید؟ که است آن شما منطق و: پرسید ها مرد از یکی

 قبل هک کنم ازدواج دختري با نیستم جامعه،حاضر و دانشگاه سرسبد گل فهمیده،من است،من این من منطق:دادي جواب

 المس با.باشد نداده پس را امتحانش اجتماعی برخوردهاي در و محیط جامعه،در بزنم،در محک سقف یک زیر را او آنکه از

  ...نیست هنرمندانه اصولی و صحیح انتخاب یک اندازه به چیز هیچ...نیست مهم کردن ازدواج صلوات و

 نه ستا تحصیل محل فقط دانشگاه.ندارد را مسائل این کشش دانشگاه محیط درست،ولی شما حرفهاي:گفت سوم مرد

  ...معارفه محل

 که مکن عرض خدمتتان باید اما است فراوان بحث جاي شما مطلب سقم و صحت به راجع:گفت صبوري با دوباره ایمان

 در...اند کرده ردیابی مان خصوصی زندگی محیط در که دانشگاه محیط در نه را خانم این و شما،من مخبران متاسفانه

 هنداشت هم با مان تحصیلی هاي محیط در اي مراوده کوچکترین یادگاري خانم و من چون...مان شخصی زندگی حریم

  ...ایم

 را یزيچ و کردند هم به نگاهی مردها...بود مانده خیره بود انداخته پائین را سرش که پدر به نگاهم همچنان...شد سکوت

  ...کردند مبادله هم با و نوشتند کاغذ روي

 حرف و...بوده که است همان منصفه متاسفم،نظرهیئت هرحال به:گفت کردو جمع میز گوشه را ها کاغذ باتاسف اول مرد

 گذشته...نیست پذیرفته شرع ازنظر و دانشگاه قوانین نظر از خوب...اما بود مستدل ازاد تریبون یک براي هرچند شما هاي

 این...نیست خبردار ماجرا این از هم روحش خدا بنده کردم، صحبت هم دختر این پدر با شما مراجعت از قبل من ان از

 نه و است مطلع ازان شرع نه که است نامزدي چطور این!!اطالعند؟ بی ازان دختر خانواده که است اي معارفه چگونه

  عرف؟

 ذکروبارت بعدازیک هم منکر حکم متاسفانه و بوده هم،منکر نفربا دو شما منصفه،رابطه هیئت عقیده به حال هر به

  ...است اخراج دانشگاه اخطار،درقانون

 دنبالشان چشم با...بروند که شدند بلند جایشان از مردها...خفه گلویش در صدا و شد سفید گچ مثل ایمان رنگ

 شده خفه ویمگل در صدا تالش رقم علی و بود شده قفل بود خریده برایم ایمان که کیفی زیپ حلقه به انگشتانم...کردم

  ...برگرداندند را سرشان پدر جز به همه...کنید صبر:گفتم فریاد نیمه حالت با و زحمت به عاقبت...بود
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 که اول مرد طرف به میز روي را شده تا کاغذ فقط توانستم نمی اما کنم سخنرانی ایمان مثل خواست می دلم خیلی

  ...دادم هل بود هیت رئیس

 شگفت و متعجب تفاوتش بی نگاه کم کم اما کرد باز را کاغذ تفاوتی بی با ابتدا مرد...کرد می نگاهم واج و حاج ایمان

  ...بنشینند دوباره که کرد اشاره مردان گروه به دست با و...شد زده

 دیگر مردهاي...ماند خیره من به و گذاشت میز روي را کاغذ مرد...کرد می نگاه مردان و من به واج و هاج هنوز ایمان

 تا دنکردی عنوان رو مطلب این زودتر چرا محترم خانم:گفت اول مرد...عاقبت و خواندند و برداشتند را کاغذ یکی یکی

  نگیرید؟ را ما و خودتان وقت

  ...بودم متعجب غفلتش از... شده چه که فهمید نمی هم هنوز ایمان

 ؟هست خدمتتان آقا حاج این آدرس و تلفن شماره:گفت مجددا اول مرد...نوشتند چیزي هایشان کاغذ روي دوباره ها مرد

  ...پرسم می اطمینان کسب محض

 هب میز روي دوباره و آوردم در را آقا حاج کارت کیفم از...کرد نگاه من به لبخند با و شد باز ایمان چهره از رنگ ناگهان

  ....شد می خنک بیشتر دلم کردم می احترامی بی او به بیشتر چه هر انگار.دادم هل مرد طرف

 ربخی ؟عصر...!هستید خودتان! ؟...آقا حاج منزل...علیکم سالم:گت بعد کمی...گرفت را شماره و برداشت را کارت مرد

 به آقایی و خانم 17/10/70 تاریخ در که ببینم خواستم می...!داشتم عرض...شوم می مزاحمتان تهران دانشگاه از من...آقا

 را گوشی و... متشکرم..!  بل! ؟...سال چهار! ؟...مدت چه براي!اند؟ شده محرم هم به شما خدمت یادگاري و یگانه اسم

  ...گذاشت

 هک برقی چشمهایش در...لرزید می وجودش تمام...شد خیره من چشمان در مستقیم و کرد باال را سرش ناگهان اما پدر

  ...بود غزیب برایم که نفرتی و کرد خاکسترم

 مهه آن جاي نگفتی؟به اول از چرا پسرم...شد حل مشکل که...شکر را خدا واقعا...شکر را خدا... خب:گفت لبخند با مرد

 کلمش پس است حل شما مشکل شرعی نظر از چون و است سند ما براي کاغذ این...کردي می رو را کاغذ سخنرانی،این

 رخی به عاقبت...  و سالمت به! ؟..ندارد که اشکال... ماند می شما پرونده الي کاغذ این فقط...است حل هم دانشگاه

  ...باشید

 براي شاید دانم نمی...کرد ترك را اتاق ناگهانی و خداحافظی بی رسیده نجات ساحل به ناگهان که غریقی مثل ایمان

  ...بودم شده میخکوب جایم سر همچنان اما من...ترسید می حال آن در پدر با شدن روبرو از آنکه

 انشگاهد نظر از و شرع نظر از:گفت گذشت می کنارم از که حالی در و شد بلند کرد می نگاهم خیره خیره که عمچنان پدر

 گردی که باشد یادت...شدي طرد همیشه براي تو ات خانواده نظر از و عرف نظر از ولی کردي پیدا نجات کاغذ آن با تو

  ...دیگري وقت هیچ نه و حاال نه ببینمت خواهم نمی...نیستی من دختر
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 لکه جز وت ام کرده زندگی آبرو با سالها این همه در که من براي...اي سرشکستگی مایه...ننگی مایه تو مادرت و من براي

  ...دیگر وقت هیچ نه و حاال نه...ببینمت خواهم نمی دیگر...نیستی چیزي آبروئی بی ننگ

 شده یرپ سال ده ناگهان که انگار... بود خمیده پشتش وضوح به هم من اشک از پر چشمان پشت از حتی... کردم نگاهش

  ...بود

  

  1/2/71 یکشنبه

 دو...انزوا و تاریکی از پر روز دو...استغانه و اشک از پر روز دو...کابوس و عذاب از پر روز دو گذشته کذایی روز آن از روز دو

  ...تشنگی یا گرسنگی حتی نیازي، احساس هیچ بی تاریک اتاق یک کنج در خبري بی عالم در روز

  ...مرده ام مرده اینجا اما من...فهمم می خیابان هیاهوي از را این...دارد جریان دیوارها این پشت در زندگی که دانم می

  

  4/2/71 چهارشنبه

 پلکهایم ات نیست قدرتی اما...کنم می باز هم از زحمت به را چشمانم مدهوش نیمه نمانده برایم رمقی...زند می زنگ کسی

  ...افتد می هم روي پلکهایم...طوالنی و بار چند...زنند می زنگ دوباره...دارم نگاه را

 رافماط که دیازپام گرمی میلی ده هاي قرص جز به! است؟ روزي چه که دانم نمی حتی...است روز از ساعتی چه دانم نمی

 به را قرص دیگر عدد دو...رود می گیج شدت به سرم...است مزه تلخ دهانم...شناسم نمی را دیگر ام،چیزي کرده پراکنده

 یم را چشمهایم...طوالنی و ممتد...زنند می زنگ دوباره...بلعم می مانده باقی لیوان ته که آبی با و اندازم می دهانم

  ...سیاه..  سیاه...  است سیاه جا همه...بندم

  

  7/2/71 شنبه

 شکخ سرم قطرات به نگاهم...کند می درد بدنم تمام...کشد می تیر سرم...است بنفش جا همه...کنم می باز را چشمانم

  ...شود می بسته دوباره چشمهایم و شود می

  

  8/2/71 یکشنبه

 شصدای... زند می صدا را نامم آهستگی به گوشم در و دهد می تکانم آرام،آرام کنم،کسی می احساس را دستی گرماي

  .روم می هوش از دوباره... پدرم واي...پدرم...نیست پدرم صداي اما آشناست
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  9/2/71 دوشنبه

 پدرش:گوید می دیگري....کنیم اخراجش:گوید می یکی...زنند می حرف سرم باالي مردانی آید می هیاهو صداي

 گرفت تشآ یادگاري خانه: گوید می یکی...شود سرنگون شود بلند چون فواره:گوید می دیگري کسی...کرده سکته...مرده

  ....سوختند همه و

  ...خواند می گریه با مادرم...  آید می عاشورا زیارت صداي

  ...روم می خواب به ودوباره گیرم می آرام...دهد می پناه آغوشش در مرا کسی...کشم می فریاد دل ته از

  

  11/2/71 چهارشنبه

 نمی خاطرم به چیزي اما آشناست برایم چیز همه...آرام و مالیم آبی یک...است آبی جا همه...کنم می باز را چشمهایم

  ...یوترکامپ و تحریر میز...کتابخانه... سرم پایه یک کنارم...ام خوابیده تخت یک روي...اندازم می نگاهی اطراف به...آید

 می ردهگ نگاهش در که نگاهم...کند می نگاهم آرامی به داده تکیه بازوهایش به را سرش که حالی در تختم کنار کسی

  ...روم می حال از دوباره...شود می لبهایش میهمان مهربانی وسعت به لبخندي خورد

  

  13/2/71 جمعه

  چطوري؟ امروز:پرسی می آرامی به شوي می وارد میوه آب انواع از پر سینی یک با که حالی در

 در یگذاشت می کاش...سراغم آمدي نمی ایمان،کاش:گویم می آرام...روز چند این اي شده شکسته چقدر کنم می نگاهت

  ...بهتره زندگی این از بار هزار داره؟مردن ي فایده چه زندگی این...بمیرم غصه و تنهایی

 ضعیف نقدرا کردم نمی فکر...زنی می حرف ها بچه مثل دوباره:میگویی نشسته لبهایت روي رنگی کم لبخند که حالی در

  ...میشوي خارج اتاق از و...باشی

 وايه میکنم،اما باز را پنجره الي کنم،آرام می گرفتگی گر احساس...تابد می داخل به گرمی آفتاب اطاقت ي پنجره از

  ...کند تمرکز به وادار مرا مرج و هرج پر ذهن نمیتواند هم آورد می هجوم اتاق داخل به پنجره الي از که خنکی

  !اري؟د من با نسبتی هستی؟چه کی تو گفتی؟نپرسید چی خانم حاج ایمان،به:پرسم می شوي می اتاق وارد دوباره

  ...است مفصل اش قصه:نشستی،گفتی می  Rocking chir   صندلی روي که حالی در 

  ...شنوم بگو،می:گفتم آرام
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 انهخ به آخر...آخر ،...هستی خانه که بودم کوبیدم،مطمئن در به شدم،عاقبت امید نا زدن زنگ از وقتی روز آن:دادي ادامه

  ...اي نرفته اراك که دانستم بودم،می زده زنگ است عمه ي

 لبمق چرا،ولی نمیدانم... افتاد شور به دلم نکردي،ناگهان باز را در زدم زنگ چی هر وقتی:دادي ادامه.رفت سیاهی چشمانم

  ...داد می بدي گواهی

 نترسا پیرزن... کرد هراسان را خانم حاج هایم مشت صداي....کوبیدم در به را هایم مشت هراسان و آشفته همین براي

 اراك به خبر بی تو که کند می فکر که:گفت و کرد نگاهم ناباوري گرفتم،با را تو سراغ او از....کرد باز را در لرزان و

  ...است خاموش هم هایت چراق و....نیستی خانه که ات روزي چند که گفت...رفتی

  ...نبود کلیمش کار در، کردن باز.دویدم زمین زیر طرف به و کشیدم کنار را کردم،پیرزن وحشت بیشتر شنیدم که را اینها

 پرس رايب فرصتی که افتاد حالی چنان به شدیم مواجه تو جان نیمه جسد با وقتی ولی...کرد می نگاهم واج و حاج پیرزن

  ...نکرد پیدا جوع و

  ....بدبخت ایمان، شدم، بدبخت من:گفتم بغض با

 سرت به چه!!اي؟ آورده خودت سر را بال این چرا دانم نمی هم هنوز...نرگس آورم نمی در سر کارهایت از:گفتی غصه با

 چنان هب...بودي عصبی شوك در هفته یک...چیست؟ براي بدبختی و یأس همه این...اي؟ افتاده روزي چنین به که آماده

 شیدمک دست زندگیم و کار درس از هفته یک...کنی باز هم از را چشمهایت دوباره کردم نمی باور که بودي افتاده حالی

 دامک اثر از دانستم نمی هم، خودم که شدم خیره زخمی عمق به و نشستم سرت باالي صبح تا شب و شب تا صبح و

  .....است نیشتر

 همدردت آنکه بی ام شده کشیدنت رنج شاهد....کشی می رنج و ریزي می اشک مدام آمدي هوش به که هم حاال

  !چیست؟ دردت دانم نمی چون....باشم

 ار حرفت...(که چند بگو؟هر رنجیدي من از کنی؟اگر می چنین من و خودت با که شده شده؟چی چی...بزن حرف نرگس

  ....)کردي رها کار نیمه

 از بودي،شاید همدمم و دوست بهترین که تو با هام غصه کردن قسمت دانستم می هم خودم...بود کافی سکوت دیگر

  ...بود تر بخش آرامش مسکنی هر

 باور...ههمیش براي... کرد طردم خانه از...پدرم...پدرم:گفتم شکست می تلخ هقی هق در صدایم که حالی در و آرامی به پس

  ...کرد طرد خانه از....را فرزندش تنها....را دخترش تنها...را نرگسش...همیشه کنی می

 در و کردي نگاهم زده وحشت و متعجب....آبرویم بی باعث گفت...ننگم ي مایه...ام شکستگی سر باعث گفت من به

 فکر و...نکنم غیرتی را او که بزنم حرف طوري کردم سعی زد؟من را حرفها این کی او:گفتی لرزید می صدایت که حالی
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 ناراحت وبخ:گفتی کلمه به کلمه و سختی به بار این)رفتی تو که آن از بعد(گفتم.....شده مجاب حرفهایم با کردم می

  ...نیست آسانی آمده،کار پیش آنچه درك... بگذار او جاي را خودت....داشته هق...شده

 روي بوده،از شکسته دلش...بوده ناراحت.....زنند می زیاد حرفها این از مادرها پدر....نکن ناراحت رو خودت تو اما...اما

 ایمان نه:مگفت....دهم می قول...کند می شد،فراموش تنگ برایت دلش که هم دیگر وقت چند....گفته چیزي یه عصبانیت

 یکی او حرف...نیست احساسی هاي تصمیم و انی عصبانیت اهل او...نیست حرفها جور این اهل شناسی،او نمی را پدر تو

 همی؟یکف است،می دختر یک پدر او و دخترم یک من...گردد برنمی تصمیمش از دیگر بزند اگر یا زند نمی حرف است،یا

 اجازه دش راضی تا کردم التماسش چقدر دانی کند؟نمی می فکري چه من راجع حاال که کنم می فکر خودم با مدام...دختر

 امنیت و آسایش در بتوانم من تا کشید خاري چقدر....کشید سختی چقدر دانی بیام،نمی تهران به تحصیل براي بدهد

  ...گفتم من....ایمان؟ فهمی می...برگردند گفتم من......اراك برگردند که کردم اصرارشان من تازه.بخوانم درس

 خوشی دل به.ام شده رس عقل.شدم بزرگ من که بود خوش دلش:دادم ادامه....شست می را صورتم سیل مثل اشک

 و قصد اصرار همه این از من که کند می کند؟فکر می فکري چه خودش با حاال...رفت خانم حاج اعتباره و من عقل

  ..!..شوم صیغه....که...که کردم دك را آنها من البد کند می فکر.....بود نقشه اش همه کند می فکر....داشتم غرضی

 فکرت....نرگس کن بس:گفتی بودي شده متاثر شدت به که حالی در و خواباندي تخت روي مرا آرامی به و شودي بلند

 کردي؟آن بتغی هفته یک که دانی می.....نکنی فکر چیزي به فعال کنی سعی و کنی استراحت ات بهتر...نکن خسته رو

  ...!کنی؟ جبراب را گذشته ترم خواستی نمی مگر...شوي خوب زودتر باید...ترم؟ پایان نزدیک هم

 به شوم یم مجبور دوباره وگرنه...نکنی فکر خوشایندي نا چیز هیچ به کن سعی پس: گفتی.دادم تکان آرامی به را سرم

 می مه من....بخوابی خوب کن سعی و کن فکر خوب چیزهاي به...نیست خوشایندم اصال این و شوم متوصل بخش آرام

  ...نباشم چشمایت هراس و وحشت شاهد این از بیشتر تا...رفتی بیرون اتاق از آرام و...ام شده نفرین ي نامه پایان سراغ روم

  ...بودن تو با همیشه ي آینده به و تو به...کنم فکر خوب چیزهاي به کردم سعی و بستم را چشمهایم هم من

  

  15/2/71 یکشنبه

 از که گوب خانم حاج به باشد یادت:گفتی آهستگی به و بودي داشته نگاه کوچه سر که حالی در....بود ظهر بعد دو ساعت

 ما دوي هر امتحانات که نکن هم بچگی دیگر خدا رضاي محض و.....باش هم خودت مراقب...شودي مرخص بیمارستان

 مکن،ه استراحت هم.....برس حسابی خودت به... کن رحم بیچاره من به کنی نمی رحم خودت به اقل ال...است نزدیک

 داشتی کارم هم اگر...نکن خود بی خیال و فکر ولی بکن خواهی می که کاري هر....بخوان درس خوب هم بخور خوب

  !!کن،باشد؟ خبرم سریع شد،حتما بد حالت دوباره نکرده خداي اگر...اگر....بگذار پیغام نبودم هم اگر...خانه بزن زنگ

  ...برو حاال....خوب دختر آفرین:گفتی و گرفتی دستت در را دادم،دستم تکان آرامی به را سرم
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 هک بدانی خواهم می....است پدرانه حمایت و....است برادرانه عشق خاطره به....چیز همه خاطره به...متشکرم،:گفتم شمرده

 یمارت امید،بهترین نا ي سرخورده من براي این و داد می امنیت و محبت بوي ام پدري ي خانه مثل تو ي خانه دیوارهاي

  ...بود

 من،خیلی ینیق و تو ي خالصانه و پاك محبت....نبود گزاف دادم تو بابت که بهایی که مطمئنم دیگر حاال...ایمان، دانی می

  ...ارزید می اینها از بیشتر

  ...کردم سکوت و....کشد هندوستان جور خواهد طاووس که هر شاعر قول به

 اگر...باشد تر راحت برایت چیزها خیلی درك حاال شاید...رسیدي یقین به من مورد در باالخره که خوشحالم:گفتی آرامی به

  ...شود می آسان عشقِ  دردِ  درك بفهمی را عشق

 به دامک هر... بودیم، شرمنده بود آمده پیش لعنتی پنجشنبه آن که آنچه از ما دوي هر...چیست منظورت که دانستم می

 هایی رفح احساسات تأثیر تحت خواستم نمی....شدم ،پیاده بیایی بیرون خلسه از که آن از پیش و آرامی به پس...نحوي

  ...شود دار جریحه اش یادآوري از است مردانه غرور بعدأ که بزنی

  

  17/2/71 شنبه سه

 جمح من،این آشوب پر ذهن براي اما است دشواري کار معتبر پزشک گواهی با حتی کارورزي از هفته یک جبران چند هر

  ...است درمان نوعی کار

 یچه دیگر مختصر خواب ساعت چند جز به و صبح تا شب...شب تا صبح.هستم بیمارستان مدام که است هفته یک

  ...ام خوابیده عمر یک ي اندازه به کنم می احساس..نیست مهم....نیست کار در استراحتی

  

  19/2/71 پنجشنبه

 یستادها بیمارستان درب مقابل درست که بینم می را تو بیمارستان از خروج محض کار،به پر هفته یک گذشت از بعد

 این...میدوم تو طرف خیابان،به سمت آن به دهم،و می تکان تائید عالمت به را سرم...میزنی بوق چند من دیدن با....ي

  ...کار از پر هفته یک براي ات ممکن پایان بهترین

  

  10/3/71یکشنبه

 می تر پیچیده هم در روز هر گمی در سر رشته چون تو و من پرشتاب،زندگی روزهاي این گذر در و گذرد می روزها

 اختشن یا است من پناهی بی حاصل شدن نزدیکتر این که دانم نمی من و ایم شده نزدیکتر هم به روزها این...شود
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 ودخ ساعته یک دادگاه در عجوالنه و نامهربان اینقدر پدر گیرد،کاش می دلم گاهی...همه این با...من دل یقین و عمیق

  ...داشتم خود از دفاع براي حرفی انوقت شاید... کرد می ام محاکمه الاقل کاش...کرد نمی محکوم مرا

  

  1/4/71شنبه سه

 هووي یک مثل چون ام بوده بیزار امتحانات فصل از همیشه...من از بیشتر تو و...امتحاناتیم درگیر شدت به ما دوي هر

 دنمان ممتاز همچنان براي دیگر طرف از و شوم محروم تو دیدن از باید طرف یک از...اندازد می فاصله من میان نامهربان

 شود می تو خشم باعث تنبلی یا تعلل هر که دانم می خوب دیگر حاال اخر...بزنم اتش و اب به را خودم باید تو رضایت و

  .ندارم را ات سکه روي ان حوصله اصال بخواهی را راستش و

  

  71/4/2 شنبه پنج

 مثل تو در پشت.کنم می باز را ان و دوم می در طرف به دوان دوان.اورم می در بال کنم عرض چه که زنند،پر می زنگ

 من تیاقاش دنیا یک از ناگهان و شود می خیره من شوق از پر چشمان به نگاهت اي ایستاده ملیح لبخند یک با همیشه

  ...شود می تر

 را مکتابهای ي همه دلتنگی از بود مانده کم...امدي که کردي خوبی کار چه ایمان واي:گویم می کنم سالم انکه بدون

  ....بزنم اتش

  ..مانده خیلی سورري چهارشنبه تا هنوز ثانیا.سالم اوال:گویی می و خندي می

 روم یم:گویم می تعجب کجا؟با:گویی می و گیري می را دستم مچ...بروم تا کنم می کج را بدهم،راهم جواب انکه بدون

  ...دیگر شوم حاضر

  نداري؟ که درس...بگو راست وکیلی خدا:گویی می جدیت با

 بهتر را ام امتحانی ي برنامه که تو...کلک برو:گویم زنم،می می دستت روي دیگرم دست با حالیکه در و خندم می نمکین

 نداشت سالمم،علیک جواب هنوز که اي؟انوقتها کرده یادداشت برد روي از را همه دانم نمی فکرکردي...دانی می من از

 به و کنم می ازاد دستت زیر از را دستم...شود می شل دستت...حاال به واي...بودي حفظ را زندگیم و کار ي برنامه تمام

  ...دوم می اتاقم طرف

 می نگاهم عجیبی حظ با و گردانی می بر را سرت...شینم می کنارت ماشین توي اماده و حاضر که گذرد نمی چیزي و

 متعجب!...زیبایی ي پیرایه بی.ام بوده ات سادکی همین عاشق همیشه:گویی می ارامی به شوم می متعجب نگاهت از کنی

  زیبا؟:پرسم می
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  :شاعر قول به...زیاد خیلی...کمی نه هم ان...زیبا بله:گویی می

  تو جمال ي مشعله دهد چون فروغ عرض

  را دراز زبان شمع کشد تهی کو به قصه

  شد نصب کرشمه به تا عالمی کشت مژه ان

  را ساز کرشمه چشم دهی عمل اگر واي

  :گویم می و کنم می نگاهت شرمندگی با

  .لیلی،بدان صورت زیبا کرد مجنون بین عاشق چشم

  بود؟ معروف کجا زیبایی به را لیلی ورنه

  

 سروده از:گویی می زحمت به جوي می را سبیلت گوشه عادت طبق حالیکه در...لرزد می پنهان اي خنده به لبت گوشه

  ...خنده زیر میزنی و...بود قافیه و وزن خوش بودم،خیلی نشنیده جایی شعررا نه؟این بود خودت هاي

  ..وقت هیچ!..اي نبوده بینی پیش قابل برایم وقت هیچ!کیستی؟ دیگر تو...کنم می نگاهت واج و هاج چنان هم

 پاك و معصومانه دستانت، گرمی...گذاري می دستم روي ارام را دستت...شوم می خیره خیابان به و گردانم می بر را سرم

  :پرسی می...دود می وجودم در

  است؟ مراد وفق بر حالند؟اوضاع چه در درسهایت خوب_

 ردهک درسشان وقف را خودشان هایم کالسی هم...گیرد می دلم شود می که امتحانات فصل همیشه:گویم می دلخوري با

  ...!من ولی باشند داشته اي دغدغه هیچ انکه بی خوانند می درس اند

  :پرسی می کنی می نگاهم مرموز حالیکه در و کنی می تنگ را چشمهایت

 کردن جدا امتحانات فصل همیشه...کارم:گویم می ام خورده جا تو العمل عکس از حالیکه در..توچیست؟ ي دغدغه و

 یک مثل...خورد می گره هم به چیز همه...میشود سخت برایم امتحان ساعات حتی یا مطالعه ساعات از کاري ساعات

  ...سردرگم کالف

 که ستا حرفی چه این:گویی می گردانی می بر را سرت حالیکه در و کشی می راحتی نفس...شود می باز هم از صورتت

  ...خوانم می درس هم و کنم می کار هم تو مثل هم من...میزنی
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 گاهدانش از التحصیلی فارغ خاطر به و کنند می هایشان کتاب وقف را خودشان که ادمهایی از من.است ادمی جوهر کار

 فسیل تابمک صفحات بین نخواسته دلم هرگز تو عکس بر اتفاقا و بیزارم کنند می پروري تن و تنبلی بیمه را خودشان

  ...باشد پویا باید ادمی زندگی.شوم

 نند،زندگیک می کار جا چند...خوانند می دس تر سخت مراتب به مشکالتی با که شناسم می را نفر هزارن..جلو به رو و پویا

 اسمش اوردن با ناگهان همه،و ان با هم خودمان بابک همین خوانند،حتی می هم کنند،درس می اداره را شان خانواده

 کنی ارک تو که نیست احتیاجی که ام گفته بارها من دهی؛ثانیا می ادامه سرعت به و شوي می پشیمان حرفت ي وادامه

  ...دهم می حقوق تو به برابر ده خودم

 کردن دلبري هک دانم می نیستم نشناس نمک دیگر،من هایت دلبري بابت!دانی؟ نمی:گویی کاري؟می چه بابت:پرسم می

 یم زدن بشکن به شروع و...است؟ چطور...گیرم می نظر در هم کار سختی برایت همین براي است سختی کار من از

  ؟چه؟دلبري فکر:پرسی می و دهی می باال را ابروهایت... است دهنده ازار برایم هم فکرش حتی:گویم می شمرده.کنی

 درمی را دیر هاي راهبه اداي کرشمه و چشمک و ناز سال 5 از بعد باش را خانم...کن فکر بعد بشود سال صد بگذار

  ...نبود دلبري منظورم زدم؟ثانیا چشمک شما به کی بنده که اوال:گویم می حرص با...خنده زیر میزنی و...اورد

  بود؟ چه اشرف حضرت منظور پس ببخشید:گویی می مابانه فیلسوف بالحنی و کنی می عوض را لحنت

 کنم تکیه کسی به خواستم می اگر من...است ازاردهنده برایم تو به کردن تکیه فکر حتی:گویم می جدي و شمرده حیلی

 احساس.شود می نمناك چشمانم و ریزد می دلم به عالم هاي غم ي همه ناگهان پدر نام بردن با و...کردم می تکیه پدرم به

  شد؟ن خبري پدرت از:پرسی می مهربانی لحن با و داري برمی دست شوخی از سرعت چرابه که شوي می متوجه کنم می

 خاطر به هک کاري خاطر به را تو که نادان دختر ببخشید بگوید بیاید داري توقع...!نه که است معلوم:گویم می بغض با

 چه ببخشد مرا هم زاري و التماس با حتی او دارم شک من...کردم؟ محکوم ابد حبس بودي،به مرگ مستحق انجامش

  ...است بعید پدر مثل ادمی از اصال...نه...بشود پیشقدم خودش انکه به برسد

 انچه خاطر به نشد فرصت وقت هیچ...متاسفم خیلی...نرگس متاسفم:میگویی پوشانده غصه از ابري را صورتت حالیکه در

 را صورشت حتی هرگز که است این واقعیت...کنم تشکر یا بخواهم پوزش تو کردي،از که ایثاري خاطر به و افتاده اتفاق

 دهرچن من براي دانی می.بخري مرا زندگی و آبرو که گذشت با اینقدر باشی گذشت با قدر این که کردم نمی هم

  ...بود ام خانواده مادرو پیش ام چهره شکستن بدتر ان از....اما بود مرگ معنی به تحصیل از محرومیت

 ايه وشانه من نکرد فکر که چیزي تنها به مادرم خصوص به کس هیچ او مرگ از بعد و مرد پدرم که بودم ساله هفده

 ترینکوچک کس وهیچ افتاد من دوش روي ناگهان به ها سختی و مسئولیتها ي نبود،همه بحثی جاي...بود ام شکننده

  ...بودم یگانه پسر تنها من...نکرد من به کمک براي اي سعی
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 درشپ جاي توانست می که کسی تنها مسلما و...خارجی بزرگ هاي شرکت سهامدار و معروف دار کارخانه یگ پسر تنها

 جز هب نبود حاضر و بود داده دست از را پدر مادر...بود بدي روزگار.بودم من بخورد تکان اسیاب از آبها انکه بگیرد،بی را

  ...بدهد دست از هم را دیگري چیز به پدر

 و شدم ساله 18 پدر مرگ از بعد ماه چند دست...بودم بود،من او اطمینان مرد و امین که کسی تنها و...را دیگر چیز هیچ

  ...واقعی مرد یک...دیگر پدر یک شدم هم روز همان از درست و...پدر وارث قانونا

 چیز او براي ومن شد گم زمان گذر پاي و دست در سالم و سن که انجا تا کرد پیدا ایمان وشعورم عقل به مادرم کم کم

  ....طوفانی یا تیرگی هیچ یکدست،بدون و مالیم ابی یک...شدم دیگري

 طوفان زندگ از را مان خانوادگی اصالت و برساند مقصد به را خانواده شکسته کشتی توانست که صالح،عاقل فرزند یک

  ....کند حفظ

 خارافت ي مایه و پدري میراث بزرگترین مرا عمري که جمعی و او پیش من چهره شدن شکسته که بود همین براي و

 هیچ ادمد را صیغه پیشنهاد وقتی من راستش...بود مرگ از فراتر نبود،چیزي مرگ من براي دانستند می یگانه خاندان

 اي حظهل ان هم همین براي باشیم داشته اجتماعی نیاز ان به که جایی برسم جایی چنین به روزي کردم نمی فکر وقت

  ...نبودم یلعنت ي صیغه ان یاد اصال دادي،من نجات نابودي از مرا ان از بیشتر و خودت نازنینت گذشت و باشجاعت تو که

 ان زا اصال من! شود؟ می باورت کرد حل را مشکل پول با شود می چطور ببینم که بود شده این معطوف فکرم ي همه

 درتپ نزد هم ان را گذشتی چنین بخواهم تو از انکه جسارت وقت هیچ شاید داشتم هم اگر چند هر...نداشتم خبر کاغذ

 ان...چه؟ یعنی دختر یک براي مطلبی چنین که دانم می واقعا دانم می من چون!...چرا؟ دانی می...نداشتم را دهی انجام

  ...!ما فکر کوته ي جامعه در هم

 ینب تو بود قرار اگر که مطمئنم من چون کردي من فداي را خودت تو که دارم ایمان که چرا...متاسفم واقعا...ومتاسفم

 رافانص یا کنی تحصیل ترك دادي می ترجیح کنی انتخاب را یکی تحصیل از محرومیت و امده سرت به که انچه

 گرفته که میتصمی به را دیگران براحتی توانستی می تو و نبود دراز تو سوي به اتهامی انگشت هیچ صورت این در...بدهی

  ...کنی متقاعد اي

 این نم و...من خاطر به نه؟فقط مگر...من خاطر به فقط...کردي را کار این چرا تو که فهمید شود می راحتی به بنابراین

  ....فهمم می خدا به نرگس فهمم می را

  ...من هاي اشک که بود غمی همان از ابستن حاال تو کلمات باران...بود روان هایم گونه روي محابا بی اشک

  :گفتی بوسیدي می را دستم ارام حالیکه در و داشتی نگه خیابان گوشه

 گرفته متصمی راستش... بکنم بتوانم کاري هر مافات جبران براي که خورم می خورم،قسم می قسم جان نرگس...نرگس_

  ...کنم درست را قضیه و بروم اراك به ام نامه پایان تحویل و امتحانات از بعد ام
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  بگویی؟ چه که بروي خواهی می:پرسم می ارزومندانه

  :گویی می مدبرانه

 دما من هم چون و...باشیم ارتباط در هم با مدام بودیم مجبور تحقیقاتی ي پروژه یک خاطر به تو و من که گویم می

  است،نه؟ نقص و عیب است؟بی چطور...کنیم صیغه قضیهِ شرعی مشکالت حل براي گرفتیم تو،تصمیم هم و بودم مقیدي

  :گویم می رك و پرده بی.شده دوخته دهانم به هایت چشم...کنم می نگاهت

  !!!است احمقانه خیلی_

  :دهم می ادامه کنی می نگاهم واج و هاج

  ...!روي می وا...بوده؟ ازدواج از قبل اشنایی گویی؛قصدمان نمی چرا_

  ؟....بگویم دروغ_

  !است؟ دروغ دروغ؟مگر_

  :گویی می و گردانی می مقابل سمت به را سرت

 پایمان زنجیر ما منطق و عقل بی ي نکرد،عالقه محرمیت به مجبور ازدواج از قبل شناخت خاطر به را ما کسی_

 نمی اگر و فبها هک رسیدیم می تفاهم به اگر...رسیدیم نمی یا رسیدیم می تفاهم به یا...نبود ینحلی ال مشکل اشنایی...شد

  ....نداشت کبري و صغري همه این اینکه...هیچ که رسیدیم

  :دادي ادامه و شدي می خیره من ي شده گرد تعجب از هاي چشم به و گردانی می بر را سرت

  ....روم رومی ونه باشد زنگ زنگی توانست می نه...زد می پرپر پله دو میان بودکه مهري و عالقه ما مشکل همه_

 ما براي اییجد نه....برسیم هم به کامال توانستیم می ونه...بگذریم هم از کامال توانستیم می نه ما که است این واقعیت

  ....است طور همین هم حاال...ازدواج نه بود ممکن

  :شاعر قول به

  است دراز و دور رهی عشاق مقصد تا

  است مجاز عشق بادیه ان از منزل یک

  طی کنی چند اي بادیه اگر عشق در

  ....است فراز چه و نشیب ره،چه این در که بینی
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  :گویم می اید می در چاه ته از که صدایی با و میشود تار دوباره چشمانم

 محال انبودنم هم با همیشه اگر...!!! کنی امیدوارم اینده به نخواستی وقت هیچ چرا دانم نمی.میزنی حرف پرده بی چقدر_

  ....است محض حماقت بودنمان هم با حاال است

 تقدر نه کدام هیچ تو و من...من داري،نه را واقعیت این پذیرش توان تو نه که است این واقعیت دانم،اما می را این_

  ....است الینحل مشکالت از خیلی حالل زمان گرفت سخت نباید معتقدم من...برگشتن قدرت نه داریم رفتن

 ذشتنگ تو از...ام ازموده را خودم بارها:ثانیا...دارم قبول را حرفت...گویی می راست که دانم می...کنم می پاك را هایم اشک

 می و گیرم می را تو دست من بار این و کنم می دراز را دستم پس...بگذري من از تو روزي انکه مگر نیست من توان در

  :گویم می و بوسم

  

  ...محال خیاالت جهان یک و من شغل                                   کمال برهان هزار صد و تو فن

  .......خیال بازاز راست گرد بیهُده من                                     فضل عالی مدرسه منزوي تو

  

  71/4/21 شنبه پنج

 دلم.نشد تو از شدم،خبري منتظر چه هر کردم صبر چه هر اما.امدم خانه به شوق با و ام داده را امتحانم اخرین امروز

 لباسم شد هک شب نیاورد،هشتِ طاقت دلم عاقبت.هاست تنهایی سخت دوره پایان امتحاناتم پایان کردم می فکر شکست

 تو به هک چیزهایی همه که چرا نبود دشواري کار تو ي شماره گرفتن.افتادم راه عمومی تلفن اولین سمت به و پوشیدم را

  ....ممتد بوق یک بعد و تو گرم صداي بعد و ازاد بوق چند ابتدا...بود ناپذیر فراموش برایم شد می مربوط

 وجود ودب تیماري عجب.بود بخش ارام هم طرفتر ان فرسنگها از حتی تو گرم صداي...گذاشتم را گوشی و نگفتم چیزي

  :دادم گوش صدایت به ولع با و گرفتم را شماره دوباره...بود پناه بی و کس بی که اي اواره براي تو

 تماس شما با تفرص اولین در...بفرمایید را پیغامتان بوق صداي شنیدن از بعد لطفا اید گرفته تماس یگانه منزل با شما«

  ....»گرفت خواهم

 را وشیگ هستی خانه اگر...نرگس منم جان ایمان...ایمان نالیدم گوشی در اهسته شد بلند دار سوت و ممتد بوق صداي و

 شده وت وقف زندگیم از ضربان؟چقدر نفس؟چند بودم؟چند محتاجت چقدر براستی کردم مکث بعد و ایمان...ایمان...بردار

  اجتماعی؟ طبقه چند محله؟و خانه؟چند داشتم؟چند فاصله تو با چقدر ماه؟و ثانیه؟چند بود؟چند
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 اروز دل هت از... برگشتم خانه به درازتر پا از دست بودند شده سنگینی هاي وزنه حاال که پاهایی با و گذاشتم را گوشی

 هب داشت محراب.کردم باز ارام را در و چرخاندم قفل داخل را کلید...کردي می طرف رابر ام تنگ دل و بودي کاش کردم

  :گفت میزد لبخند حالیکه در و شد بلند جایش از دید مرا تا رفت می ور حوض هاي فواره

 و فاوتت بی بودم دوخته اتاقم تاریکی به را نگاهم حالیکه در نداشتم را اش است؟حوصله چطور شما حال...خانم سالم_

  .متشکرم.سالم:گفتم سرد

 بود وردهخ بسته درهاي به که کنجکاوي نگاه به بدجنسی با بستم که را در...کرد بدرقه اتاقم در تا مرا نگاهش متعجب

 نور ره چرا؟؟؟چرا!بودم؟ چنین چرا. خزیدم اي گوشه اتاقم تاریکی در کنم روشن را چراغ انکه بی و زدم اي موذیانه لبخند

  تو؟ بی تاریکی و غم چه هر و...بود تو با شادي و

 اغوش متمس به تا نبود هم اي خانواده دیگر نبودي هم تو نبود کاریم روز.بودم داده را کنم؟امتحاناتم چه باید دانستم نمی

  !کنم؟ چه که معطل بودم مانده...بگشاید

 ار مادرم پخت دست هواي دلم اصال...پختن غذا به برسد چه نداشتم هم خوردن غذا حوصله اما داد می عذابم گرسنگی

  ....زدند در ناگهان...که شده پیچیده جا همه مادرم سبزي قرمه بوي کردم احساس و بستم را چشمانم...بود کرده

 تاریکی توي که باز سالم علیک:گفت. کردم سالم.بود ایستاده اخم با خانم حاج در پشت در. کردم باز را در میلی بی با

 گفتم ؟ دهش تمام امتحاناتت: گفت و کرد قطع کاره نیمه را حرفم.نداشتم حوصله چیزه آخه:گفتم کنان مِن و مِن. نشستی

  !مدت؟ همه این نشده تنگ دلت ات؟ خانواده شهرت،پیش روي نمی روزي چند چرا:گفت...شد تمام امروز بله

 کار رس شاغلم اینجا من دانید می که شما...خانم حاج زنید می رو حرف این چرا دیگه شما:گفتم بودم خورده جا حالیکه در

 می را انحالش زنم می زنگ بار یک اي هفته چند هر.کنم می صحبت ام خانواده با تلفنی بخورم؟تازه بیاورم کجا از نروم

  ....پرسم

 ار حالت ات بیچاره مادر که است همین براي پس...آهان... اِ:گفت بود زده گره هم به را ابروهایش که حالی در خانم حاج

 پدرم حال بودند؟ خوب ؟...شما به بود زده زنگ مادرم...گفتید؟ چی:گفتم لرزید می صدایم که حالی در...پرسد می من از

  ...؟ بود چطور

 ديز زنگ که بار این...زنی می زنگ بار چند اي هفته که خودت:گفت و کرد من باالي و قد به نگاهی عصبانیت با

 بریم بیا بپوش را لباست: گفت کرد می کج را راهش که حالی در...کردم نگاهش واج و هاج...بپرس را حالشان

  ....خوردم شام تازه...سیرم...شوم می مزاحم...خانم حاج نه بخدا:گفتم.باال

  ...بده را تلفنت جواب بیا بخور،گفتم غذا باال بیا نگفتم:گفت تشر با

 ادرمچ سریع حرکت یک با...رفت باال ها پله از و...زده زنگ ات ناجی آقاي...خیر نه:زده؟گفت زنگ مادرم:گفتم آرزومندانه

  :گفت که شنیدم را خانوم حاج دویدم،صداي می باال ها پله از دوان دوان که حالی در و برداشتم لباسی چوب از را
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 شتپ الك که خانم حاج به و رفتم وا ها پله روز همانجا...زنم می زنگ دیگر دقیقه ده گفت کرد قطع...نکن خودکشی_

 امان...یگهد رفتی؟بیا وا بستنی مثل چرا پس:گفت رسید که خانه در به.ماندم گذشت،خیره می کنارم از کنان هِن هِن و وار

  ....اهللا یا:  گفتم بلند و...شدم خانه وارد دنبالش به و شدم ها،بلند جوان شما دست از

 نکرده علیک و سالم محراب با هنوز و...اند آورده تشریف آقا کن،حاج سر را محراب،چادرت:گفت پوزخند با خانم حاج

  .ویدمد تلفن سمت به جواب شنیدن از قبل ؟و هست اجازه:گفتم خانم حاج به رو خوشحالی با...زد زنگ تلفن که بودم

  .رسید می نظر به تر مهربان همیشه خط،از سوي آن نازنینت صداي_

 فقط...فقط... نه...نه:شده؟گفتم چطوري؟چیزي سالم علیک:گفتی.بله:نرگس؟گفتم هستی خودت:  گفتی.سالم:گفتم آرام

  ...چه؟ کمی یک فقط...کنی،فقط می مِن و مِن چرا:گفتی...  کمی یک

 کجایت:فتیگ فریاد با.کرد می درد قلبم کمی یک فقط:گفتم کنان من من دوباره.ماند ثابت محراب و خانم حاج به رو نگاهم

 نه،نه:گفتم لندب!... خوب؟...بیایم من تا نخور تکان جایت از...دنبالت آنجا آیم می االن همین:گفتی.قلبم:گفتم...کرد؟ می درد

 همد می ترجیح من ولی:گفتی...بوده ها امتحان استرس خاطر به کنم می فکر.شدم خوبِ  خوب االن.نبود مهمی چیز

  .شوم می تربه بعد به امروز از... انشاءا...  ندارم مشکلی واقعا االن نکن، هم را فکرش:گفتم...بگیریم قلب نوار یک برویم

 جواب...رسد یم زود چه خبرها:خیال؟گفتم و کردي؟فکر می کار چه بودي نشسته تاریکی در شدم،باز نگرانت خیلی:گفتی

 پایان تا...است شلوغ خیلی سرم روزها این هم من...نیستی اعتمادي قابل آدم زیاد تو.کردم خانم حاج به را سفارشت:دادي

  ...ندارم هم خاراندن سر وقت و مانده روز 10 فقط ام نامه پایان تحویل مهلت

 فلط شما. متشکرم بله...بله:دهی؟گفتم می قول...بعد تا نده دستمان کاري روزه ده این خدا رضاي محض نرگش_

 بدبختی سراغ بروم توانم می حاال...شد راحت خیالم خوب...ثمري مثمر درد قلب عجب...اي شده مودب:گفتی...دارید

 را گوشی هم من و...گذاشتی را گوشی و.  نداشت،خداحافظ قابلی:گفتی...متشکرم هم باز...خیر نداري؟گفتم کاري...هایم

 تمام مرا مکالمه که بود معلوم وضوح به اما بودند دیگري کار مشغول دو هر ظاهرا چه اگر محراب و خانم حاج...گذاشتم

 دببخشی...خام حاج کردید لطف:گفتم شرمندگی با...بمانم یا بروم بودم مانده مردد که حالی در.اند زده وجب کمال و

 هایتان کالسی هم:گفت و پرید حرفم وسط خانم حاج...اتفاق آن از بعد و شوند می مزاحمتان مدام من هاي همکالسی

 انهنش مزاحمتی؟این چه...خانم است فرمایشی چه این:گفت دستپاچه محراب.کردم نگاهش مبهوت تان؟ همکالسی یا

 یدنکنید،بفرمای تعارف است خودتان مادر مثل هم من مادر.دارند ارادت شما به انقدر شما دوستان که شماست خوب اخالق

 سبزي قرمه بوي از جان مامان:گفت مادرش به رو غره چشم با حال همان در و...بنشینید بفرمایید کنم می خواهش

  !!فرمایید؟ می سرو کی پس شدم هالك

 زيسب قرمه شام. ندارم کردن پاره و تکه تعارف حوصله:گفت کرد می ورانداز خیره،مرا خیره هنوز که حالی در خانم حاج

  ...رفت خانه آشپز سمت به و بخور شام ما با خواهد می دلت اگر. داریم
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 بگیغری باما:گفت دوباره محراب که بودم ایستاده اتاق وسط همچنان خانم حاج مودبانه غیر دعوت و عجیب تعارف از مردد

  ....ندارید فرنگیس با فرقی شما ما براي که است شاهد خدا...خانم نکنید

 سفره نیسی و...شدم آشپزخانه راهی خانم حاج دنبال به باشم کرده کاري که آن براي و دادم تکان تایید عالمت به را سرو

 یم بشقاب توي را ها خورشت که حالی در خانم حاج....بچینم را میز آن در شده پچیده هاي بشقاب با تا برداشتم را

 نديارادتم همه این از ات دارد،خانواده ارادت تو به حد از بیش ات همکاسی این:گفت و شکست را سکوت کشید،عاقبت

  ...نه؟ یا دارند خبر

 هب حالیکه در.. کرد مد و جزر به شروع طوفانی دریاي امواج مثل کاسه درون خورشت و کرد لرزیدن به شروع دستم

  ....ندارد دار دار به نیاز نباشد غرضی آن پشت که ارادتمندي:گفتم گذاشتم می میز روي را کاسه زحمت

  ...کرد نگاهم مات و سرد بود زده زل چشمانم به مستقیم حالیکه در و برگرداند را رویش

 رايب و دزدیدم او از را نگاهم...بود ناشناخته کامال برایم شخصیتش روي این...بودم ندیده طوري این هرگز را خانم حاج

  ...است حاضر شام...محراب اقا....محراب اقا:زدم فریاد میکرد نفوذ استخوانم مغز تا که نگاهی برودت از نجات

  

  71/4/27 چهارشنبه

 مه همکارم امیدیان اقاي.ام شده خیره مردم و پرستاران و بیماران مرور و عبور به و ام گذاشته ام چانه زیر را دستهایم

 ایشبر دلم.نیست خوب زیاد همسرش حال کنم می فکر.است دمق خیلی روزها این...رفته فرو فکر در من از طرفتر ان

  ...حقیقیت و رویا بین ي فاصله...دردیم یک دچار دو هر او و من که چند هر سوزد می

  

  71/4/28 شنبه پنج

 بغری من نباشی که تو...پناه بی و کس بی...ام دوخته چشم اتاقم دیوارهاي به ماتمزده همچنان من و است بعدازظهر

 هاي ا،جمعهه شنبه پنج نباشی که تو است سرشار تو حضور عطر از همیشه ها شنبه پنج...زمینم ي کره روي انسان ترین

  ...است تنهایی خاکستري

 همین.دارمن مزاحمت قصد.روم می تلفن باجه سراغ به تو از صدایی شنیدن امید وبه خیزم برمی و مشود طاق طاقتم عاقبت

  ...کافیست ام دلتنگی رفع ي برا بشنوم را ات شده ضبط صداي که

 بعد و وقب سه صداي شنیدن منتظر خیال بی و اندازم می تلفن در را سکه اسوده خیالی با...خلوت باجه و است ظهر سر

  ...بله:میگویی و داري می بر را گوشی زنگ اولین محض به اما...شوم می تلفن گیر پیغام از تو گرم صداي
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 بگذاري ار گوشی انکه از پیش و میشوم تسلیم بله؟عاقبت:گویی می دوباره.کنم می گم را پایم و دست و خورم می جا

  ...نرگس ایمان،منم منم:گویم می هراسان

 می..کنم می سکوت...خندي زنی،ومی نمی حرف چرا پس خوب سالم،دختر:گویی می کشداري صداي با

  بله؟:گویم می ارامی ؟نرگس؟به...الو:گویی

  میزنی؟ زنگ کجا از...شد قطع فکرکردم_

  !شدم؟ مزاحمت...خیابان سر عمومی ازتلفن_

  :گویی می مهربانی با

  ...گرفته؟ درد قلبت دوباره شده؟نکند چه خوب...مراحمی همیشه تو چیه مزاحم...دلم عزیز نه_

  ...گرفته درد دلم بار این...نه_

  ...اي؟ خورده مانده غذاي چه؟نکند براي دلت؟دلت_

  :میگویم من و من با

  ...است شده تنگ برایت دلم که است این منظورم نه_

 تنگیدل از بود گرفته درد قلبت که هم دفعه ان اهان،پس: یگویی می عاقبت....خنده انفجار صداي بعد و سکوت کمی

  ...بود؟

  :گویی می محابا بی.کند می ارامم تو بعدي جمله اما...گیرد می حرصم

 جاي هب من ویروس منتها... کرده مبتال عجیب هم مرا...کن باور...دلتنگی این است مسري مرض عجب دانی نمی اتفاقا_

  :دهی می ادامه.خندم می ارام.شده زایل کل طور به عقلم چون کرده مبتال را مغزم قلب و دل

 همین تو هک است این من نظر...باشیم بادي انتی یک فکر به باید...پزشکیم دو هر ما ناسالمتی...شود نمی اینطوري_

 دل و لبق براي هم اینطوري... بپزي من براي خانگی خوشمزه شام یک و بیایی اینجا سریع و بگیري اژانس یک االن

  :گویم می شده ماالمال شعف از قلبم درحالیکه...من ي گرسنه شکم براي هم و است خوب تو

  ...!است خطرناك خیلی اینکه اما_

  !؟...شده زایل عقلت گویی مگرنمی خب:گویم می!!خطرناك؟چرا؟:پرسی می متعجب

 سرجاش که وت عقل...شده زایل من عقل... نکن شیطنت نرگس... نکن شیطنت:گویی می لوندي با تو بعد و سکوت کمی

  ...نکرده نابود مرا شکم گرسنگی و را تو دل و قلب ویروس تا اینجا بیا شو بلند...هست

  !...چه؟ کند سرایت هم من عقل به ویروس اگر ولی: میگویم شیطنت با دوباره
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 فصلم عروسی جشن یک ویروس براي تو جاي به انوقت:گویی می لرزد می شیرین بازي این از صدایت که حالی در

  ...شیرینی خیال چه من خداي واي.... گیریم می

  ...گذاشتم را گوشی و هستم انجا دیگر ساعت یک: گفتم لکنت با بود شده سرخ شرم از صورتم که حالی در

  

  71/4/29 جمعه

 حقیر لد سرور و اقا تو و بودم تو عزیز قصر بانوي من....نیست گفتنی که خوب انقدر....بود خوبی روز گذشت که روزي

 مرتب را خانه....پختم غذا برایت من....بود امیز مسالمت همزیستی نوعی ما بودن هم کنار نبود کار در مزاحمتی...من

 انگار که کردم ارامش احساس تو ي خانه در اینقدر... خواندي را درست هم تو دادم سامان و سر را هایت کتاب....کردم

 به سنگ انگار....بودم خود ان از همیشه براي انگار که کردم کار ات خانه در عالقه و عشق با چنان....بود خودم خانه

  ....بود میراثم... بود پدریم خانه که انگار...بود من نام به خانه ان اجر به اجر و سنگ

 می همین همیشه و همیشه تو اگر...لرزید وجودم ي همه که کردي نگاهم عاشقانه چنان برگردم خواستم می وقتی شب

  ....قدم یک تنها...بود باقی قدم یک تنها من ارزوهاي ماوراء تا...مشتاق همینقدر....عاشق همینقدر....بودي که ماندي

  

  71/4/30 شنبه

 ان از نازنینت صداي. زد زنگ تلفن....بخش به ورودم محض به 8:30ساعت کردم شروع را رویایی کاري صبح یک امروز

 ارام....!نرگس هستی خودت... سالم: پرسیدي مهربانی به...کند مجنونم صفر ي نقطه تا بود قادر خط سوي

 غُر مارا سنرگ گل باشد نکرده نرگس عطر هواي دلش وقت یک اژانس راننده ببینم زدم زنگ:گفتی...سالم...بله:گفتم

 سرایت دیگران به هنوز کرده زایل مارا عقل که ویروسی... نه: میگویم و خندم گیرد،می می اتش وجودم....باشد زده

  ....نکرده

 خوبی پیرمرد...خیلی...بله:میگویم رسیدي؟ راحت خب....امان.....تو جوابی حاضر از امان:گویی ومی خندي می

 می بلند دهکن از دود...کردي اشتباه اتفاقا:گفتم خنده با...دادم نمی بله من که نبود پیرمرد اگر است معلوم:گفتی...بود

 خواستگاري من از گویم می نمکینی خنده ته مگر؟با طور چه: پرسی می شده مرموز صدایت که درحالی....شود

  ....خواستگاري:گویم می...کرد؟ غلطی چه: پرسی می شود می جدي صدایت ناگهان....کرد

 ان ايبر البته: گویم می خنده با و ارام...جوي می را سبیلت گوشه عصبانیت با داري که دانم می....شوي می ساکت

 سکوت هب مدتی....شدم ساکت و...نیست که روز دو روز یک حساب کنم فکر باید که گفتم هم من خواست می دنیایش

 که فتمگ....خواست؟ترسیدم می دنیایش ان براي:گویی می...پیچید گوشی در شاداب دوباره تو صداي عاقبت و گذشت

 یرز زنی می و...اویی مادربزرگ جاي به تو باشد هرچه...  شود می مغبون پیرمرد بیچاره بخواهد دنیایش این براي اگر
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 پرپر چشمم جلوي اینجا:گویی است؟می حال چه در نامه پایان:گویم می لرزاند می را دلم ات خنده صداي... خنده

  ...برس،خداحافظ کارت به برو شوم نمی مزاحمت...دیگر خب...نمانده باقی عمرش از بیشتر روزي چند بخواهد خدا...میزند

 ایا...ساخته جدا اطرافم دنیاي از مرا کرده مبتال را وجودم تمام هایی سوال...مانم می خیره تلفن به و گذارم می را گوشی

 واهدخ ایا....بروي؟ و کنی رها مرا روزي که بود خواهی قادر تعصب و غیرت همه این با وابستگی و عالقه همه این با تو

 که بودند کنی؟روزهایی بیرون زندگیت از مرا و بزنی پا پشت عشقت و عالقه همه به چیز همه به تو که روزي ان امد

 این جواب هم باز اما...دانم می حاال اما...تو احساس کجاي!تو قلب ؟کجاي....!هستم تو زندگی کجاي دانستم نمی من

 قادر تو که روزي امد خواهد کنی؟ایا فراموش مرا تو که روزي ان امد خواهد ایا...دانم نمی هم باز...دانم نمی را سواالت

  کنی؟ فراموش را هایمان شادي و ها غم همه را بودنمان هم با زیباي روزهاي تمام را خاطراتمان تمام باشی

 ندگیز واقعیت کجاي اش؟تا فرضی حیات کجاي کند؟تا می همراهی اورا کجا تا ادمی کجاست؟قلب عشق راه اخر حقیقتا

 می کسی چه و دکش می کسی کند؟چه می تیز کسی چه را عشق قتل ؟شمشیر کجاست عشق قتلگاه براستی انسانیش؟

 حبتیم بی و سردي به ناگهان به غیرت و صداقت محبت و عشق از دنیاي که بشود باید چه و شود؟ می چه ؟و....کشاند

 بگذاري...کنی هار مرا تو که را روزي ان هرگز نبینم تا باشم باید چه...بکنم باید چه دانستم می کاش شود؟ بدل مهربانی نا و

  ...دانستم می کاش... دانستم می کاش...بگذري خود و

  

  71/5/5 شنبه پنج

 شلوغ ها یابانخ و بود پنجشنبه صبح زدم زنگ تلفنی تاکسی به بمانم دعوتت منتظر انکه بی سرحال و سرخوش صبح

 نیک باز را در که بود اي صحنه معطوف فکرم تمام کاست نمی من لذت و شوق از چیزي خیابان هیاهوي و شلوغی اما

 کتاب...زنمب اتو را هایت لباس کنم جارو بپزم غذا برایت باشم ات خانه کدبانوي دوباره تا ام امده خبر بی من که وببینی

  ...باشم داشته برایت مزاحمتی کوچکترین انکه بی...کنم مرتب را هایت

 دیگر...داد وازشن را چشمم اردبیلی مقدس:بود شده نوشته شمرده این روي که خیابان تابلوي کردم نگاه بیرون به پنجره از

  ...بود شدن پیاده موقع

 ردهک حبس سینه در را نفسم که حالی در و دادم فشار زنگ روي را دستم شدم،ارام پیاده تو منزل درب جلوي بعد کمی

 از سنگین ي وزنه دو مثل دستانم اما بله؟من:گفت کسی عاقبت سکوت کمی از بعد کردم نزدیک ایفون به را بودم،گوشم

  ...گذشتم در کنار از ارامی به بدهم جواب انکه شد،بی اویزان بدنم کنار

 تراژدي هنوز...کنم تکرار را امدن تو خانه به بابک،حماقت وجود با دیگر بار یک من که بود محال و بود بابک صدا،صداي

 به مباش داشته خاصی هدف انکه بی سرعت به و ارام پس بود محض دیوانگی نه،این...بود مانده خاطرم در قبل ماه چند

 مه کنار در هردو وقتی ایمان و بابک نگاه سنگینی تحمل...شوم دور انجا از زودتر هرچه خواستم می فقط...افتادم راه

  ...بود من قدرت و توان از خارج داشتند حضور
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 اطراف به میک و ایستادم پس.ام شده دور کافی اندازه به کردم احساس...نداشتند رفتن راه ناي دیگر پاهایم تا رفتم انقدر

 رفت مک و درخت پر و خلوت بودند، هم مثل ها کوچه تمام...بود فایده بی اما...هستم کجا بفهمم کردم سعی و کردم نگاه

  .کرد ترمز خیابان کنار سرعت با ماشین یک که کنم چه که معطل بودم مانده...امد و

 در من هاي قدم همراه ارام ارام ماشین...افتادم راه به رو پیاده امتداد در سرعت به دوباره و برنگرداندم هم را سرم حتی

 اکج خوشگله:گفت فریاد حالت با مرد عاقبت نیاوردم خودم روي به اما دانستم می...کرد می همراهیم خیابان کنار

 وشخراشگ صداي از صدایم کردم می سعی که حالی در و برگردادنم را صورتم کرد لرزیدن به شروع تنم میري؟برسونمت

 قاه قاه کنم می برخ پلیس گفتم چی؟ وگرنه:گفت خندید می که حالی در پسر...گرنه و شو گم:گفتم باشد تر بلند او ظبط

  ...کن خبر ایستم، می واي ارزه می باشه:گفت خنده یر زد

 ببینم کن گم تخود:گفت پوزخند با دوباره پسر کنم؟ گـُمت خودم یا شوي می گفتم؟گم چه نشنیدي:گفتم فریاد با دوباره

  ...ها شوي می پشیمان: گفتم دوباره کنم کار چی خدایا بود درامده حرصم...کنی می کار چه

 از خالی انخیاب و نبود اي چاره...کرد برانداز مرا پاي سرتا کردم،وقیحانه سکته ترس از که نگو...نگو اخ:گفت پررویی با

 اقبتع و کردم فکر کمی...بخواهم انکه بی بودم شده تفریحش مایه...بود زده دامن او شیطنت به من گستاخی و عابر

 رشس اتفاقا...بیاورد جا را حالت عمویم تا بایست همانجا مردي اگر:گفتم و دادم فشار را راهم سرِ ساختمان اولینِ زنگ

 و گرفت ار ماشین گاز پسر که بود نشده تمام حرفم هنوز و...تو مثل هایی سوخته پدر کردن گور و گم براي کند می درد

  :زد داد حال همان در

 شنیدن با...بفرمایید:گفت ایفون پشت از مردي شد محو کوچه در ثانیه چند عرض در و...نیستی مالی هم زیاد نزن جوش_

 بن هکوچ اولین در و دویدم توانستم می که انجایی تا...کنم فرار که بود من نوبت حاال و امدم خودم به تازه مرد صداي

  ...گرفتم پناه بست

 و دویدم سمتش به خوشحال...کرد باز را اي خانه در زنی ناگهان که کنم چه بودم مانده اواره و زنان نفس نفس

 نم...خانم ببخشید:گفتم...است راه خیلی پیاده:گفت هست؟زن کجا اژانس ها طرف این خانم ببخشید:پرسیدم

 ؟زن...کنید کمکم شما شود ام،می کرده گم را راهم حاال اما تدریس براي اطراف این بودم امده هستم غریبم،دانشجو

  کنم؟ کار چه مثال:گفت

 زن.شوم می شکرمت بگیرید تلفنی تاکسی یک ادرس همین به برایم و کنید لطف اگر شناسم نمی را اطراف این من:گفتم

 من و من خوردم،با ؟جا...کنید می تدریس چی:گفت کرد می نگاه هایم لباس و من به مشکوك که حالی در

 که یحال در بعد کمی و بست را در و رفت منزل داخل دوباره بزند حرفی انکه بی دادو تکان را سرش...ریاضیات:گفتم

 را وت تا بایست کوچه سر جا همین...ایند می دیگر دقیقه ده تا زدم زنگ:گفت امد می بیرون خرید زنبیل با دوباره

 که شدم یم مطمئن باید کجا از زدم زل کوچه سر به و...نشستم ها خانه از یکی پله روي همانجا و متشکرم:گفتم...ببینند

  ...کند می را پوستم فهمید می ایمان اگر...است؟ اژانس واقعا اید می دنبالم که ماشینی
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 وقتی ماا افتادم راه به ماشین سمت به تردید با و ارام ابتدا داشت نگه کوچه سر ماشین ناگهان که بودم افکار همین در

  ....تهران تلفنی تاکسی: بود نوشته سیاه و درشت خط با.گرفت ارام دلم دیدم را ماشین در روي نوشته

  ...حاصلی بی و مسخره روز چه کردم فکر خودم با کردم می سالم راننده به که حالی در و دویدم را کوچه بقیه

  

  71/5/9 دوشنبه

 انید نمی نرگس:گفتی لرزید می شادي از صدایت که حالی در تر عزیز تو براي و...بود عزیزي روز ما هردو براي امروز

  ...نمیدانی...خوشحالم قدر چه

 نفس ره به زندگیم لحظه لحظه که منی براي تلفن پشت از تو غم و شادي درك...دانستم می هم خوب میدانستم من و

 نبالتد بیمارستان جلوي ایم می صبح فردا مهم خبر یک...نرگس راستی:دادي ادامه نبود دشواري کار بود خورده گره تو

  کاري؟ چه مثال:پرسیدم...داریم کار خیلی

 و...قربان مچش:گفتم و خندیدم...نیامده در سوپروایزر صداي تا برس کارت به برو حاال دهم می توضیح برایت فردا:گفتی

 یم هم من کردم،کاش ارزو دل ته بودم،از دار غصه دلیل بی...کشید می نیش وجودم همه در چیزي...گذاشتم را گوشی

  ...نبودم وجه هیچ به...نبودم که بود این واقعیت اما...تو اندازه درست باشم شاد تو اندازه به توانستم

 واقعا نظر هب که هرچند...تو و من میان بود مهمی اتصال نقطه وبیمارستان دانشگاه کردم می احساس اینکه خاطر به شاید

  .رسید می نظر به احمقانه

  

  71/5/10 شنبه سه

 همیم خبر به حواسم و هوش تمام اما کردم می نگاه درگذر هاي ماشین سیل به و بودم ایستاده بیمارستان درب جلوي

 تو من نظر رد که چرا بود کننده نگران برایم تغییري هر تو مورد در همیشه...بودم نشنیده،نگران بشنوم بود قرار که بود

 می پاهایم که کردم احساس ناگهان و کند دور تو بستر از مرا بود ممکن مسیري تغییر هر که خاشاك من و بودي رود

  .لرزد

 ها یلهم کنار سکوي روي ارام و گرفتم ها میله به را دستم بود اور مرگ برایم تو زندگی مسیر از شدن دور تصور حتی

  .تراژدي یک گذشت می دیدگانم برابر از انچه و بودم تماشاچی شنیدم،من نمی صدایی هیچ دیگر...نشستم

 خندلب و شد جاري وجودم در برکه یک مثل ارامش خورد گره نگاهت در نگاهم کردم باال که را سرم داد تکانم ارام کسی

 حساب خودم با...خیر نه:وگفتم..اي؟ شده معتاد نکند... زدي؟ می چرت پرسیدي شد عجین هایم لب با کالمی هر از پیش

 نگاهت خودت از تر فهمیدي؟متعحب کجا گفته؟از چیزي تو به کسی:گفتی و کردي نگاهم تعجب با کردم می کتاب و

  ...فهمیدم؟ کجا از را چیز چه:گفتم و کردم
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 شد مزه بی:تیگف...اي مزه بی سورپریز بود؟عجب این سورپریزت پس:گفتم پوزخند با!...را؟ التحصیلی فارغ جشن: گفتی

  ...دانستی می اینکه براي

  ...زدم نمی هم را حدسش حتی دانستم نمی تنها نه اتفاقا:گفتم

 نگاهت هانناگ شدم بلند جایم از و تو بدون را زندگیم کتاب و حساب:گفتم!کردي؟ می را چه کتاب و حساب پس...اِ:گفتی

 حال هر به لینه،و: گفتم...خبرم؟ بی ان از من که افتاده شده؟اتفاقی خبري مگر:پرسیدي سرد و خاکستري نشست گل به

 از دور گردی هاي رشته گسستن گسستگی این از پس و گسسته هم از تو و من پیوند مهم هاي رشته از یکی دیروز از

 تازه...ها یمیزن هایی حرفا چه:گفتی زدي می خیمه سرم باالي که حالی در و کردي باز برایم را ماشین در...نیست واقعیت

  ....شویم تر نزدیک هم به و و خورد گره...شاید کنم می پاره محبت اي رشته این من:گوید می شاعر نشنیدي مگر

 خراب ت چرندیا و الطاعالت این با را قشنگمان روز و کنی لطف شود می ضمنا:گفتی شدي می سوار که حالی در سپس

  ؟...نکنی

 یک مثل ارزوها وهمه ها موهبت ي همه از اي مجموعه...بودي نظیر بی اغراق بی.کردم نگاهت و برگرداندم را سرم

 به را بخندمل تو و زدم تو،لبخند یکتایی وسعت به کردي نگاهم و برگرداندي را سرت...بخش ارام و سبز،دلنشین رویاي

 بم و یرز با که بود من دستان و...خواندي اواز لب زیر زنان سوت و دادي فشار گاز پدال روي را پایت و گرفتی نیک فال

 چشمانم که هرچند...هرچند کند غسل تو شادي در دلم تا دادم اجازه و بستم را چشمانم خورد می تکان هوا در تو اواز

  ...بود نمناك هنوز

 تصمیم نازنینم مادر:دادي کردم،ادامه نگاهت و برگرداندم را سرم...خبر اصل اما و:گفتی خواندي می اواز که همچنان

 است مادر کرد ودش نمی کاري و بگیرد شاهانه جشن یک برایم شب پنجشنبه التحصیلی فارغ همدیه عنوان به که گرفته

  ...دیگر

 گاهمن مرموز و...تو اما و...دانم می خودم فقط که دالیلی به بنا البته شدم خوشحال خیلی نگذریم،خودم هم حق از البته

  ...کردي

 می هک هرچند کنی دعوت هم مرا که باشی نداشته قصد امیدوارم:گفتم بود نشده محو لبانم از لبخند هنوز که حالی در

  .انی از تر عاقل تو دانم

  ...بکنم را کار این خواهم می اتفاقا:گفتی و کردي نگاهم تعجب با

 تحماق این اما:گفتی...باشم اي کودکانه حمات چنین بازیگر ندارم قصد من اما:گفتم و انداختم باال را هایم شانه

 کردم نگاه انخیاب به و برگرداندم را رویم...دانی؟؟ نمی واقعا یعنی: چه؟گفتی بهاي به جسارت:گفتم...است نیست،جسارت

  ...اما...دانم می چرا:گفتم و

 یسکر حتی:گفتم را؟ کردن ریسک حتی جسارت،شجاعت،یا ارزش ندارم؟ را ارزشش.. چه؟ اما:گفتی و پردید حرفم وسط

  ...دارد برد احتمال %1 تنها ریسکی هر تو مورد در دارد کتاب و حساب هم کردن
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 ارزش هم رصدد یک احتمال با حتی باشد ارزشمند ادمی براي چیزي اگر:گفتی تاییدم کنی،اما،در مخالفت که داشتم توقع

 انکه،براي مگر:دادي ادامه و شدي خیره چشمانم در مستقیم و برگرداندي را رویت و...انکه مگر داشت خواهد را ریسک

 هدخوا مضاعف شجاعنی و جسارت به هم،نیاز برد درصد نه و نود احتمال با حتی مبارزه انوقت... نباشد ارزشمند ادمی

  ...رت گزاف خیلی بهایی و قیمت با دادم پس را امتحانم کردم می فکر:گفتم و برگرفتم نگاهت از را نگاهم...داشت

 ردهک یاداوري برایت را اش خاطره که انچه یاداوري از که بود معلوم وضوح به و..شد منقبض صورتت عضالت ناگهان

 صندلی از ار بسته بودي شده غمگین شدت به که حالی در و کردي پارك خیابان کنار را ماشین...شده پریشان بودم،ذهنت

 پیاده.ديش پیاده ماشین از خودت و...داریم کار خیلی که بجنب،بجنب:گفتی و دادي دستم به و برداشتی ماشین عقب

  .دادم تو دست به را اختیارم کردم می قالب دستت دور به را دستم که حالی در و شدم

 اف اف پشت از کسی...دادي فشار را زنگ و ایستادي کجاست دانستم نمی که ویالیی خانه یک درب جلوي

 مزاحم لباس دوخت براي موالیی؟ اقاي دارند تشریف دادي ادامه...بله:گفت سرخ؟مرد گل مزون:گفتی...بله:گفت

  ...کشیدي داخل به خودت دنبال به مرا کردي می باز را در که حالی در تو و شد باز در...کردم نگاهت واج و هاج...شدیم

 براي نیدببی که مدلی هر و دارید انتخاب حق شما البته خب: گفت کرد می نگاه ژورنال مدل به که حالی در مرد بعد کمی

 هک مطمئنم....بگیرم تصمیم شما جاي به من بدهید اجازه و کنید اعتماد من به را بار یک این ولی...است محترم من

  .شوید نمی پشیمان

 شتريم مارا شما سلیقه امیدوارم:گفتی شدي می بلند جایت از که حالی در و دادي تکان را سرت تایید عالمت به تو

  ....کنید حاضرش ظهر پنجشنبه تا حتما خواهشا فقط...کند

  ....است قول ما قول...  جناب حتما چشم: گفت مرد

 در...دانم نمی هم خودم چرا؟! بودم کرده سکوت...شدیم خارج در از هم با دو هر و...  هم من تو دنبال به و برخاستی تو

 کفش نوبت بار این و کردي پارك خیابان کنار دوباره بعد کمی...شدم سوار حرفی هیچ بی...کردي باز برایم را ماشین

  ....بود

  اي؟ گرفته سکوت روزه نرگس؟ شده چه:پرسیدي شدیم ماشین سوار دوباره وقتی

  !؟...اي گرفته چرا پس گفتی...دادم تکان منفی عالمت به را سرم

 میهمانیِ دادي ادامه نگفتم چیزي! ؟...بله!... اي؟ شده ام،ناراحت خریده کفش و پارچه برایت خودم سلیقه با اینکه از نکند

 اینکه تر مهم همه از و...اقوام همه هایم،و دوستانم،همکالسی...هستند ،همه...است کمال و تمام جشن یک پنجشنبه

  ...بار اولین براي! اي؟ متوجه...دید خواهید را همدیگر بار اولین براي تو و مادرم

 رماد نظر در که است آن مهمتر فعال تو،چون و خودم سلیقه تا...خریدم مادرم سلیقه با را چیز همه من هم، همین براي

  ....باشی مقبول
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 مطمئنا قتآنو: گفتی برگردانی را سرت آنکه بی بودي، جاخورده هرچند! ؟... بیایم نخواهم اگر و:گفتم و برگرداندم را سرم

  ....بود خواهد تو اشتباه آخرین همان این

 هب مو را همه حال به تا دیدار اولین از بودي زده من به که را هایی حرف تمام...تو داشتی اي حافظه عجب...کرد یخ تنم

  .بودم مقبول همیشه من تو سیاست و ذکاوت برابر در...بودي بر از مو

  

  11/5/71 چهارشنبه

 دوان و...ردمبرگ تا بایستید جا لطفا،همین: گفتم راننده به شدم می پیاده مزون مقابل که حالی در و گرفتم آژانس یک

 یگانه:گفتم بله؟:گفت خانم یک... دادم فشار زنگ روي را دستم و....دویدم مزون طرف به دوان

 نیمه اسلب با زن بعد کمی... ایستادم مردد دشت دراندر و وسیع سالن وسط همانجا و شدم داخل...بفرمائید:گفت...هستم

 یم کمکم که حالی در سپس... کرد راهنمایی داشت، قرار آن در پرو هاي اتاق که سالن از طرفی به مرا و شد وارد آماده

  ...کرد نگاهم تحسین و احترام با کنم پرو را لباسم تا کرد

 ایمان انمد نمی....بود معروف انگلیسی هاي پارچه طرح و جنس و رنگ....نبود هم انتظار از دور البته...بود العاده فوق لباس

 چنین با همدیگر رنگ از روشنی و مات هاي سایه با روشن و سیر پارچه، رنگ ؟چهار...بود آورده کجا از را ها پارچه این

  .طرحی چنین و جنس

 یا زرشکی؟ هب مایل بنفش ؟... سیر سبزلجنی؟آبی...دارند رنگی چه که گفت شود نمی اصال...است معرکه واقعا: گفت زن

  ....بنفش؟ به مایل آبی

 هم جنسی عجب.اید سلیقه خوش که واقعا:گفت کرد می تر تنگ کمی را ساسونها سوزن چند با که حالی در سپس

 يا پارچه هاي تاییدي،گل لبخند با و کرد وراندازم آئینه در دقت با چرخاند می مرا دست با که حالی در سپس....دارد

 بعد...کرد صلو لباس قایقی یقه دور سوزن با...بود شده ساخته تلفیقی رنگِ چهار از ممکن نحو زیباترین به که را ظریفی

  ....است حاضر شما لباس صبح فردا گفت ،راضی...کرد می باز را لباس زیپ که حالی در

  

  12/5/71 پنجشنبه

 غمسرا به ایمان تا ام ایستاده منتظر اتاق گوشه آماده و حاضر ام، داده که قولی طبق من و است ظهر از بعد 5/6 ساعت

  ...بیاید

 وشیدهپ لباس حاال و. ام آراسته هم را موهایم.ام داده صفایی ابرویم و صورت به راه سر ام، گرفته مزون از را ام لباس صبح

 باز را در ند،هست بلند پاشنه تقریبا که هایی کفش با دوان دوان.... زند می زنگ ایمان.ام ایستاده منتظر یراق به حاضر و

  ....کنم می
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  .دهم می تکان را سرم حاضري؟: گوید می و زند می لبخند دیدنم با ایمان

  ....بپوش من ،خانه...گیرد می دود بوي راه توي درآور را لباست:گوید می

 من... ساکتی راه تمام...شوم می ماشین سوار ام گرفته دستم روي احترام با را لباسم که حالی در و گردم می بر دوباره

 شجاعتی به نیاز روزي چنین از گذاشتن براي ما هردوي و...پرهراس و بزرگ.است بزرگی روز ما دوي هر براي امروز...هم

  ...داشت خواهیم مضاعف

 ده،بیایمب ندا یک شدي که حاضر...مانم می منتظر جا همین من:گویی می و کنی می باز را در...داري می نگه ات خانه کنار

 که گذرد مین چیزي و کنم می تأیید را حرفش سر با!!نیستم مطمئن زیاد خودم به امروز راستش!شدي؟ چطور ببینم باال

  ...کنم می صدایت آیفون از

 می رامآ را دلم که است چیزي چشمانت عمق در...شود می گشوده هم از شگرف لبخندي به لبانت و ایستی می مقابلم

  ...اي؟ دیده آئینه در را خودت هیچ: پرسی می آرامی به...کند

  ...اي ملکه زیباترین تو حتم به شاهانه جشن این براي

 یم اید نمی خوشت حرفم از...کند می تعریف خودش پخت دست از مدام که اي شده آشپزي مثل:گویم می و خندم می

 گذاري می زمی روي را کوچک بسته کنی،یک می باز را میزت کشوي که حالی در بعد...همین...همینی شایسته تو:گویی

  ...خریدم تو براي... کن بازش: گویی می و

 شرمنده مرا وت بخرم التحصیلی فارغ هدیه تو براي من که آن جاي ؟به...شده برعکس دنیا مناسبتی؟کار چه به:گویم می

  ...کنی می

  ...نیست داري قابل چیز نزن چانه:گویی می

 من براي زیبایی،و سادگی همه با تو: گویی می...خندم می نمکین...است دخترانه و رنگ کم رژ یک...کنم می بازش

 و....کرد دنخواه کم تو شکوه با زیبایی و سادگی از چیزي قطعا...رنگ کم و دخترانه رژ این و...بوده ارزشمند همین همیشه

 می و خندي می دیدنم با....داده عمیق آرامشی به را جایش اضطراب همه نشینم،آن می تو کنار دوباره روي،وقتی می

 شود می تعاشق نگاه یک با مطمئنا... نکنی تسخیر را مادر قلب که است ممکن غیر که مطمئنم دیگر دانی می:گویی

  ....خنده زیر زنی می و خودم مثل

 مِن مِن هب شروع و چیزي یک فقط:گویی می جدیی لحن با و شوي می ساکت ناگهان...اندازم می پائین را سرم شرمنده

  ....کنی می

 می فریاد با...است مختلط میهمانی این:گویی می تو و کنم می ،منتظر،نگاهت...شده مضطرب دوباره صورتت

  ....اند خانواده همه البته...مختلط:گویی چیست؟می:گویم

  ....است مختلط هم دانشگاه...ندارد اشکالی خب:گویم می و کشم می راحتی به نفسی
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 مردهش و محکم است نگران وضوح به که صدایی با...سوزد می دادي لباس این بابت که پولی همه آن براي دلم فقط

 را حرفت قیهب خواهد نمی دلم...شوم پیاده تا گیرم می در دستگیره به را دستم ،باید،...باید تو ولی است مختلط:گویی می

 می خواهش:گویی می ملتمسانه و گذاري می دستم روي را دستت و شوي می خم من روي سرعت به تو اما...بشنوم

 ارب زیر تو خاطر به فقط من خدا به نرگس...نکن خراب را چیز همه... من خاطر به الاقل...کنم می خواهش....نرگس کنم

  ...رفتم میهمانی این

 دستت که حالی در بعد...شود خراب نگذار...ماست براي فرصت بهترین این کن باور نرگس...خودم والبته تو خاطر به فقط

  ....کنی می نگاهم امیدوارانه داري می بر دستم روي از را

 از تو خاطر کجا،به تا باید من خواهی؟آخر می چه من از که دانی می خودت...خدا به ترا...ایمان واي:گویم می مستأصل

 می خواهش...من خاطر به نرگس: نالی می گیرم،دوباره می هایم دست میان را صورتم گریان ؟و...بگذرم چیزم همه

  ....بار یک همین فقط...دهم می قول...بار یک همین فقط...کنم

 نارک صورتم روي از را هایم دست...باشی محجبه نفر یک تو حجابند بی که هایی آدم گله یک میان که شود نمی آخر

  ....خود دین به موسی خود، دین به عیسی...شود می خوب هم خیلی!شود؟ نمی چرا:گویم می و زنم می

 چه را خدا جواب... باشم نخواستم،نداشته وقت باشم،هر خواست،داشته دلم وقت هر که است بازي مسخره حجاب مگر

 ،که...حاال....است بعید واقعا ایمان است بعید تو از...بود مانده کارم یک همین!ام؟ کرده گناه کم وقته چند این...بدهم

  ....شود نمی یا شود می ببینی،که تو تا آیم می محجبه مخصوصا من شد اینطور

 می عام و خاص نماي انگشت...شود نمی شود،یعنی نمی گویم می وقتی...!شود نمی:گویی می خشمگین ولی دردمندانه

  ....!!کنند می ات مسخره.... شوي

 هم اصال هستم که همینم من... کنند مسخره را خودشان بروند مسخره هاي مترسک زکی، ،...اِ: گویم می حرص با

  ....نیستم تر مسخره آنها از اقل ال... نیستم مسخره

 بین تیشباه هیچ من.... کن نگاه خودت به... بودي که بمانی همانی که نکشیدم زحمت همه این من،: گویی می فریاد با

  ....اي کرده فراموش را خودت هم، خودت سالها این گذر در نکند... بینم نمی بودي روزي آنچه و تو

 مگر...اید کرده فراموش را خودتان ام،جنابعالی نکرده فراموش را خودم ،من...نخیر:گویم می زده یخ دستانم که حالی در

 سیک برهیچ خیرت عمل و نیت که نبودي همانی تو نداشت؟مگر را گناه بار تحمل هایش شانه که نبودي همانی تو

 و نتپد میمحر نا براي قلبت هم دیگر روز یک حتی تا کردي صیغه مرا شبانه که نبودي همانی تو ؟مگر...نبود پوشیده

  ....نفشارد؟ را نامحرمی دست دستت

 شبیه اصال...؟ را مذهبت یا اي کرده عوض مرا...مرا؟ یا اي کرده فراموش را خودت...آمده؟ روزت به چه...شده؟ چه حاال

 چه...ددا می یاد ها سختی درهمه را خدا به توکل من به و کرد می تطهیر را دلش اذان سر همیشه که نیستی ایمانی آن
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 باد به آزمایش بوته در را ایمانت راحتی همین به رفت؟ یادت را همه و همه توکل، و گناه و ثواب و آخرت و دنیا شد؟

  !؟...دادي

 سنرگ...عزیزم... عزیزم:گفتی زدي،مقطع می بوسه آن به مدام که حالی در و قاپیدي محکم را ام زده یخ دستان دوباره

 اي خانواده بحث...نیست ایمان بحث اینجا،اصال اما... شناختی که همانی...دیدي که ایمان همان...ایمانم من،همان...من

 را ودشانخ دنیاي...کنند نمی فکر من مثل... نیستند من مثل آنها....است ایمان قوم و خویش و فامیل بحث...است ایمان

  ...کردي رها را دستم امید نا و... امل یعنی محجبه آدم و... جُل یعنی روسري آنها براي...را خودشان افکار و دارند

  ...!!دیگر بحث یک ایمانم، کردن حراج و است بحث یک من، کردن عوض: گفتم ناله با

 چیز کی دلت ایمانِ است،و چیز یک قلبتِ  ایمان وقطعا:گفتی گرداندي، می بر خیابان سمت به را سرت که حالی در

 ودخ با تصمیم...را امشب همین فقط الاقل....بگذري دیگري از باید یکی به رسیدن براي حال هر به تو و...دیگر

 کار....گیرمب تصمیم که کنم می سعی و گذارم می هم روي را چشمانم...نشوي پشیمان بعدا که بگیر تصمیمی....توست

  ...بود نخواهد من توان در کدام هیچ از گذشتن...نیست آسانی

  ....شده دیرم خیلی...باش زود: گویی می دلخوري با

 خواهی می اگر: گویی می ؟محکم...نمانده این جز راهی هیچ یعنی...باش منطقی کنم می خواهش...ایمان:گویم می ناله با

  ....نمانده راهی این جز...!نه...دارم جمع آن از من که شناختی ،با...بمانی من کنار

  ي؟کرد می چه بودي من جاي اگر تو:گویی می آهسته... لرزم می هم خودم...لرزد می بوضوح کنم می نگاه دستانت به

  ....نیستم که حاال ،...شکر را خدا: گویی می نامهربانی با

 یاد ناگهان و...مانم می دهد،خیره می نوازش را چشمم مانتو زیر از که لباسم گوشه به امید نا و اندازم می پائین را سرم

 را هایم چشم...خورد می تاب چشمم گوشه اشکی...دهد می مالش را لباس،دلم دوخت و کفش خرید در تو شعف آوري

  ... ،قبول...باشد:گویم می آید برمی چاه ته از که صدایی با و بندم می

 نمی هم نگاهت ،حتی...کنم می سکوت راه تمام...شود می کنده جا از ماشین که نرسیده پایان به ام کلمه هنوز و

 تو،اما،با...نیک آویز حلقه ایمانم سست طناب با مرا تا اي امده و اي نشسته کنارم که شیطانی خود تو کنم می احساس...کنم

 می... شویم می خارج شهر از عاقبت...شنوم نمی را آنها حقیقتا که چند آوري،هر می زبان به را جمالتی گاه گه خوشحالی

 گونگو،ب باغ اصال...رویایی باغ یک...آنجاست ما باغ...دیگر اوشون:گویی رویم؟می می کجا هست معلوم هیچ:پرسم

 نیدنش حوصله نه...گویم نمی چیزي هم باز من اما...گویی می بهشتتان دانم می چه یا باغ از رسیدن موقع تا و...بهشت

  ...گفتن حوصله نه و دارم

 ینماش از سرعت به که حالی در و شوي می باغ پارکینگ محوطه وارد آرام و کنی می باز را باغ درب...رسیم می عاقبت

 دراز رفمط به را سوئیچ و... کن قفل دگمه این با هم را ماشین درهاي...بیا دیگر دقیقه ده تو:گویی می شوي می پیاده

  ...کنی می
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  ...ولی: گویم می ترس با

 ستقیمم و بگیري که را دار پایه هاي چراغ این گفتم،مسیر برایت که ماشین داخل:گویی می و کنی می قطع را حرفم

 ارجخ اصال چراغها مسیر از و سنگفرشها روي از...است سنگفرش مسیر تمام ببین...باغ محوطه به رسی بیایی،می

 اليالب در سرعت به کردي می خاموش را ماشین سقف چراغ که حالی در و...رسی کنی،می دنبال را مسیر همین...نشو

 آنجا ماا رسیدند می راه از هم دیگري هاي ماشین گدار گه... نشستم آنجا همانطور دقیقه بیست...شدي گم هاي ماشین

  ....دید نمی را چشم چشم، که بود درخت و دار پر و بزرگ آنقدر

 ده،درهايش حبس ام سینه در نفس هیجان از که حالی در و شوم می پیاده ماشین از سکوت دقیقه،در بیست از بعد عاقبت

 خدا یاد اب کنم می سعی...است مضطرب وجودم تمام...افتم می راه به سنگفرشها روي آرامی به و کنم می قفل را ماشین

 رگزه که غریبی و آشنا نا مردم با رویارویی براي من به که بخواهم او از دل ته از و...کنم آرام را وجودم او به توکل با و

  ...دببخش خور در دانایی و مضاعف شجاعتی بود، نخواهد من امثال براي جایی فرهنگشان در نه و اجتماعی طبقه در نه

 ستید ناگهان که ایستم می محیط میان در مردد همانطور...یابم می تنها جمعیت میان در را خودم که گذرد نمی چیزي و

 نانچ هوش و پرد می صورتم از چنان رنگ...نباید که آنچه بینم می و گردم می بر هراسان.خورد می ام شانه به پشت از

  ....بینم می زحمت به هم را آدمها حتی دیگر که سرم، از

 طفل واقعا...آمدید است؟خوش چطور شما حال...یادگاري خانم سالم:گوید می کند می نگاهم عشق با که حالی در ایمان

 اشاره ادهایست کنارش که مادرش به کند می دراز سمتم به را دستش که حالی در و...پذیرفتید را بنده دعوت که کردید

  :گوید می و کند می

 خاطر رد که طوري شمرده و گرداند می بر مادرش سمت به را سرش سرعت به سپس...هستند بیرشک،مادرم خانم ایشان

  ....هایم همکالسی و دوستان یادگاري،از ،خانم...مادر:گوید بماند،می مادرش

 می و کنم می دراز بیرشک سمت به هست، که زحمتی هر به است، کرده لرزش به شروع وضوح به حاال که را دستهایم

  ....خوشبختم.... سالم:گویم

  ....کند می نگاهم خیره دهد، نشان العملی عکس هیچ آنکه بی بیرشک اما

 رمیب من سمت به را شده،سرش رنجیده و متعجب شدت به او ادب اسائه و مادرش نگاه و رفتار طرز از که حالی در ایمان

  ...کند می وحشت از ماالمال را رنجش،وجودش و تعجب جاي که بیند می چیزي من هاي چشم در و گرداند

 اتفاقی:دگوی می است طبیعی زحمت به که صدایی کند،با می نگاه نفر دو ما به تردید و وحشت و تعجب با که همچنان

  ؟...افتاده

: دگوی کند،می می سوراخ سوراخ را سوزن،تنم مثل که نگاهی کرده،با ریز را هایش چشم که حالی در بیرشک خانم

  ....کند می سکوت و...،فقط،...نیفتاده ،اتفاقی....نه
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 که حالی در و کنم می مانتوام هاي دکمه کردن باز به شروع سرعت بیرشک،به خانم مرموز نگاه و سکوت از فرار براي

 از یرغ دیگري چیزهاي به.... کنم متمرکز دیگري چیزهاي به را فکرم تا کنم می سعی کشم می سرم از را روسریم آرام

  ....نامطبوعش جمله ادامه و بیرشک

  :....دهد می ادامه باالخره او و

 یعنی:گفت بود شده کالفه بوضوح که حالی در ایمان...شماست همکالسی یادگاري خانم که دانستم نمی ،من...فقط

  شناسید؟ می را یادگاري خانم شما مگر....مادر؟ بزنید حرف تر واضح شود می...چه؟

 می یسع که حالی سکوت،در کمی از بعد و...بودند سبحان ي سرخانه معلم ایشان....،کامال...بله:گفت بیرشک خانم

  ....رفت و آمدید خوش حال هر به: باشد،گفت طبیعی کرد،لحنش

 میک ایمان.... کردم نگاه بود شده خیره من به متعجب و وارفته که ایمان به بغض با و...زد حلقه هایم چشم در اشک

  :گفت آرامی به عاقبت و ایستاد همانجا مبهوت و مردد

 مناسبی وقت اصال ولی،حاال آمده سرمان به چه که دانم نمی درستی به هنوز که چند ،هر...نرگس خدا رضاي محض

 آنجا برو...کند نمی کم تو برازندگی از چیزي این باشی بوده اي،که بوده سرخانه معلم اصال....نیست زاري و گریه براي

  ....رود می و.... شکست یعنی ضعف قبول...بگیر باال هم را سرت...بنشین میز آن سر

 ته از زنم،و می گره هم به را هایم دست...شوم می ولو صندلی روي و رسانم می میز به را خودم زحمت به وار اردك

 !خدا؟؟ لطف نظر به نیاز همه این و گنهکار روي...!!مبهمی نیاز و راز چه هم آن...کنم می خدا با نیاز و راز به دل،شروع

 که ار اشکی و عرق آهسته و دارم می بر دستمالی کیفم از...کند می گذشت،آرامم با و منت بی که اوست یاد هم باز اما

 و...شمنو می آن از کمی و دارم می بر...کند می تعارفم شربت پیشخدمت زن...کنم می پاك صورتم از شده مخلوط هم با

  ....بهترم که کنم می احساس

  ....کرد نخواهد عوض را چیزي من بودن سرخانه معلم: گوید می راست ایمان

  ....باشد بوده چیزي واقعا اگر

 شمانمچ سبحان جاي به ولی گردم می سبحان دنبال به جمع در و کنم می دقیق را نگاهم...افتم می سبحان یاد ناگهان و

  ....بیند می را دیگري چیزهاي ، شده گرده

 و زد من به عجیبی بیمارستان،حرفهاي حیاط در پیش ماه چند که زنی همراه ،به)ش(پرستار و بابک تر آنطرف میز چند

 نکرد پیدا...هستند زدن گپ مشغول صمیمیت با و اند شده جمع میز یک دور تا دور هم کنار غریبه،همگی مرد یک

  ...کند ام دیوانه تا است کافی تنهایی به افراد این ارتباط

 هب عجبم در شدت به خودم از که حالی در و خیزم برمی سرعت به...نیست ایمان از خبري...اندازم می اطرافم به نگاهی

  ...افتم می راه به میز آن سمت
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 می لندب جایش از احترام اداي براي مودبانه شده،اما متعجب شدت به اینکه با...است بابک بیند می مرا که کسی اولین

 در اهمنگ که حالی در...شوند می بلند جایشان از من دیدن با مرموز زن هم بعد و) ش(پرستار ترتیب به او از پس...شود

  ...د؟کنی نمی معرفی شمس آقاي:گویم می بابک به رو آرامی به و دهم می دست دیگر زن دو خورده،با گره بابک نگاه

 شانن را) ش(پرستار که حالی در من به رو بعد و...هایمان همکالسی از یادگاري خانوم:گوید می حاضر جمع به رو بابک

 ام دیوانه آخر کلمه...هستند همسرشان هم ایشان و سیما،سها دوست هم ایشان و سیما خواهرم ایشان:گوید می دهد می

 یم نشینم می که حالی در و کشم می پیش را صندلی یک سقوط از نجات براي است؟ متاهل زن آن پس...کند می

  .....کنم می خواهش بفرمایید...ام داشته را همگی با آشنایی افتخار قبال چند هر...خوشبختم:گویم

 از کیی جواب کالمش شاید...بزند حرفی...کند شروع جایی از کسی کنم می آرزو...شود می سکوت و نشینند می جمع

  ....اند کرده سکوت همه...کس هیچ...گوید نمی چیزي کسی اما...باشد من آشفته ذهن سوال هزار

 چند ره کار این و کند می بازي ازدواجش حلقه با میز زیر هم) ش(کرده،پرستار میوه کندن پوست گرم را سرش بابک

 یم بابک به رو و زنم می دریا به را دلم...است سواالت از یکی جواب من براي ولی...تعمدا یا است سهوا دانم نمی که

  ...باشد شما خواهر) ش(پرستار که زدم نمی هم حدس وقت هیچ من است جالب:گویم

 حتی را هاآن شما که هستند چیزها خیلی: بیاورد،گفت باال را سرش آنکه بی کند می را میوه پوست که همچنان بابک

  ....زنید نمی هم حدس

 در را قضایا همه توي و ته خواستم می...بود فرصت آخرین شاید این...نیاورم خودم روي به کردم سعی اما...خوردم جا

 بود کافی...ودندب نشسته رویم پیش پیراسته و آراسته بود،جوابهایشان کرده آشفته را ذهنم مدتها که سواالتی همه...بیاورم

 مرع آخر تا میزدم،باید جا یا رنجیدم می اگر که بود واضح.نرنجم اي کنایه و حرف هیچ از و...دهم خرج به جسارت فقط

 را سرش...اید؟ کرده ازدواج شما: پرسیدم و کردم) ش(پرستار به رو جسورانه پس...ماندم می سواالتم جواب خماري در

 خیر: تگف آرامی به دارند؟ حضور جمع این در ایشان و: پرسیدم دوباره...کرد تائید را حرفم ملیحی لبخند با و آورد باال

  ...انداخت پایین را سرش دوباره و..  بورسیه طریق از البته.هستند تحصیل مشغول کشور از خارج که است سال دو ایشان

 از واالتمس طومار میان از تا کردم سعی و برگرداندم سمتش به را سرم.عجیب هاي قصه با زنی...بود اصلی نفر نوبت حاال

 رکتح حال در من میز سمت به دور از که افتاد ایمان به چشمم ناگهان که کنم عنوان سوال اولین عنوان به را یکی او

  ...بود

 سر از سرعت هب پس...برگردم جایم سر بیاندازد راه به آشوب دوباره و ببیند بابک میز سر مرا اینکه از قبل تا دادم ترجیح

  ...نشستم جایم سر آرام و رساندم میز به را خودم سرعت به خواستم می عذر که حالی در و برخاستم جایم

 و ادند دست یک به مجبور و برخورد میهمانان از گروه یک به بیابد مرا چشمهایش با ایمان آنکه از قبل خوشبختانه

 هب زن چند عاقبت تا شد سپري نحو همین به زمان و دیگر گروه یک هم آن از بعد...شد مدت طوالنی علیک و سالم

  ...کردند شام صرف به دعوت را مهمانان بیرشک خانوم همراه
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 هک شدیدي تهوع حالت واقع در نداشتم غذا به میلی...نشستم جایم سر همچنان من اما شد، روان میز طرف به جمعیت

 زهايمی و ماندم من شد، خلوت کامال پذیرایی سالن.بود نگذاشته باقی برایم اشتهایی پیچید، می هم در را ام معده

  کنید؟ نمی میل غذا شما پرسند می یگانه آقاي:گفت و آمد کنارم پیشخدمت زنهاي از یکی...خالی

 بفرمایید الاقل :گفت دوباره زن...ندارم غذا به میلی...متشکرم بگویید ایشان به:گفتم و دادم تکان منفی عالمت به را سرم

  ....است بهتر بشینم همینجا... نیست خوب حالم...نه گفتم...خوري غذا سالن داخل

 گفتند گانهی آقاي:گفت و برگشت چیست دانستم نمی که غذاهایی بشقاب یک با بعد رفت،کمی و داد تکان را سرش زن

 به: فتمگ آرام و کردم نگاه بشقاب داخل غذاي به عشق و احترام با...کشیدند غذا برایتان کمی یک و...کنید می ضعف

  ....کردند لطف متشکرم بگویید ایشان

 کردم،یک مبشقاب به نگاهی...بگویید خودم به داشتید کاري اگر:گفت رفت می که حالی در و داد تکان را سرش دوباره زن

 وير وقفه بی اشک و شود؟ می چه حاال خدایا...خدایا...شد آشوب دوباره دلم...میزد چشمک من به غذایم کنار گل شاخه

  ....دوید هایم گونه

 را داص صاحب... گرفتم باال را سرم و کردم پاك را اشکهایم سرعت به... هست؟ اجازه:گفت کسی که بودم خودم عالم در

 و میز تپش غذایش بشقاب با همراه او و...بفرمایید بله: گفتم خوشحالی با... سُها بود مرموز زن همان...شناختم می خوب

 مین میل را غذایتان چرا شما:پرسید مالیمت به بعد کمی...کرد خوردن غذا به شروع آرامی به و... نشست من مقابل

  ....کنید؟

 را دهانش مالدست با که حالی در بعد...گذاشت میز کنار را غذایش بشقاب اهسته و زد لبخند...ندارم اشتها...متشکرم:گفتم

 مرا کجا از اشم:گفتم بودم کرده پیدا بیشتري جرات که حالی در...گذاشت میز مقابل دستم روي را دستش...کرد می پاك

  شناختید؟ می

 دوستی آن از ما دوستی...داریم معاشرت هم با که است سال بیست به نزدیک سیما و من... بابک و سیما طریق از:گفت

 چه د،آی می که یادتان...حرفها آن گفتن با شما:  پرسیدم صراحت با... کرد معرفی من به را شما او...است دار ریشه هاي

  میشد؟ نفعی ذي شما حرفهاس از کسی چه یا برید؟ می نفعی

 کس هیچ...خورد نمی شما جز به کس هیچ درد به من حرفهاي...شما خود فقط:گفت بود نخورده جا اصال که حالی در

  ....گذشتید آن کنار از تفاوت بی که شما... پرسید می چه براي...برد نمی نفعی آن از شما خود جز هم

 شما اگر...نیست پذیرش قابل استدالل و منطق بی حرفهاي...برد نمی سودي مدرك و دلیل بی حرف از کس هیچ:گفتم

 می نشان العملی عکس چه خودتان کنید می فکر گفت، می برایتان را ها قصه همان کسی و بودید من جاي هم

 این...اید؟ نیدهش شناسید نمی که کسی از که اساسی بی حرفهاي پایه بر تنها مدرك و دلیل بی...کردید می کودتا...دادید؟

  ....است؟ احمقانه

  ...نگذرد محض تفاوتی بی با هم درصدي یک احتماالت کنار از حتی آدمی که کند می حکم عقل ولی:گفت
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 حد رد اصال هم شما عجیب و پهلو دو حرفهاي درك و نیستم،احمقم عاقل من که کنید فرض:گفتم و بریدم را حرفش

 تشریح را روزتان آن حرفهاي کنده پوست و گنگ،صاف احمق این براي لطفا شود می حاال...نیست من درك و عقل

  کنید؟

  ....باشد شده دیر شنیدن براي دیگر حاال شاید: گفت

  ....!بزنید را حرفتان شما...است من با نه یا باشد شده دیر اینکه تشخیص: گفتم

  :گفت آرامی به و انداخت پایین را سرش

 می ودشخ براي موسیقی معلم یک دنبال به بیرشک بودم،خانوم موسیقی رشته دوم سال من که وقتها آن پیش سال_

 پیشنهاد نم به بودم، کار دنبال به شدت به من چون و بود شده مطلع ایمان وسیله به موضوع این از بابک اتفاقا گشت،

  .کند معرفی بیرشک خانوم به مرا که کرد

  .....بود دهکر تعریف خیلی برایم بیرشک خانوم دلبازي و دست از بابک که بخصوص...کردم قبول خواسته خدا از هم من

 همیدف وقتی مخصوصا... آمد خوشش من از خوشبختانه و بود کرده دعوت منزلش به مرا بیرشک خانوم روز یک خالصه

  ....است دبیر مادرم و دندانپزشک پدرم و است بابک من معرف

 و...گفت یم برایم ایمان پسرش از حرفهایش در گاهی که آنجایی تا...شد تر صمیمی من با بیرشک خانوم و گذشت مدتها

  ....کرد نخواهد گذار فرو کوششی هیچ از اش خوشبختی براي او و اوست زندگی موجود عزیزترین او اینکه از

 باور...شدم رشپس دلباخته نشناخته و ندیده من که گفت و گفت و گفت او محاسن و ازپسرش انقدر بیرشک خانوم خالصه

  .....راحتی همین به کنی؟ می

 خانوم...بودم نزده حرف او با هم جمله یک حتی هرگز اما بودم دیده را ایمان کوتاه و اتفاقی هم آن دوبار یکی البته

 فهمیدم هابعد البته که...باشد نداشته اي مشغله هیچ او حضور ساعت در که کرد می ریزي برنامه طوري همیشه بیرشک

 است زیرکی زن او...باشد نداشته حضور ایمان من حضور ساعات در که کرده، می ریزي برنامه طوري مخصوصا او او

  ....ام ندیده او سیاست و زیرکی به را زنی هرگز ام زندگی تمام در من که دانا و زیرك آنقدر

 قرار راخ...نشد پدرم از شدم،خبري منتظر چه هر بارانی و سرد روز یک اینکه تا گذشت می همینطوري روزگار...بگذریم

  ...نیامد که نیامد پدر شدم منتظر چه هر روز آن اما...برساند منزل به مرا کار،پدرم پایان از بعد که بود این بر

 دنبالم به بیاید تواند نمی دیگر ساعت دو یکی تا احتماال و شده خراب پدر ماشین که گفت مادرم و خانه زدم زنگ عاقبت

  ...بیایم آژانس با توانم می دارم عجله اگر که گفت و

 شخصی راننده هک گفت خوشحالی با و نپذیرفت او اما بگیرد، آژانس برایم تا خواستم بیرشک خانوم از و گذاشتم را گوشی

  .رساند می مرا اش
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  ....بعدها اما نفهمیدم را خوشحالیش دلیل روز آن

 انگار...شوم داخل تا ایستاد حتی و منزل درب جلوي تا درست...رساند خانه به مرا بیرشک خانوم راننده روز آن حال هر به

 عالقمند من به آنقدر بیرشک خانوم که کردم فکر خودم با شب آن...نیامدم اشتباه را ام خانه که شود مطمئن خواست می

 اما.ندنک ترك مرا ام، نرفته داخل من تا و باشد مراقبم حتما مهربان پدر یک مثل کرده سفارش اش راننده به که شده

  ....بودم ساده و خام قدر چه فهمیدم که نکشید طول زیاد

 بود کرده یرتغی من با چنان رفتارش...بود شده دیگري آدم بیرشک...بیرشک خانه رفتم تعلیم براي دوباره که بعد روز دو

 حنل با رسیدید؟ راحت شب آن:پرسید من از و نیاورد طاقت دلش هم عاقبت...زده سر ادبی اسائه من از کردم فکر که

  است؟ آهن راه نمیدا منزلتان نگفتید: پرسید سرد و خشک همچنان...کردید لطف...متشکرم واقعا...بله: گفتم سپاسگذاري

  ....دارد ضرورتی دانستم نمی: گفتم و انداختم باال تعجب با را هایم شانه

 را این تو هب کسی اگر...جان دختر دارد ضرورت دنیا این در چیز همه:گفت کشید می پیانو پشت را صندلیش که حالی در

  ....گذشت نحو همین به هم دیگر جلسه چند روز آن از بعد...کرد پیانو تمرین به شروع و بگیر یاد حاال نداده یاد

 یمان،برايا مورد در که رویاهایی خاطر به فقط اما...بود شده سخت برایم دیگر بیرشک خانوم نچسب و خشک رفتار تحمل

 رندهب توانم می مسلما جوانم و کرده تحصیل من: گفتم می خودم با...زدم نمی دم و کردم می تحمل بودم بافته خودم

  ....اما... میشود مهربان من با دوباره شودو می خسته باالخره شده دلخور چه از نیست معلوم که هم بیرشک...باشم

 اول میشهه که بود این کار طریقه...رسیدیم معروفی جواد از معروف قطعه یک به...کردیم می پیانو تمرین که روز یک اما

  ....میکردیم تمرین بیرشک خانوم با قطعه قطعه وبعد نواختم می کامل را قطعه من

 حالی رد یگانه آقاي و شد باز سالن در بودم قطعه کامل نواختن وسط که وقتی درست اما...کردیم را کار همین هم روز آن

  !شماست؟ پنجه سر اثر از دلنشین صوت این پس:گفت بود شده زده هیجان که

 عاشق من...دبنوازی را قطعه این دیگر یکبار و کنید لطف است ممکن اگر...نیست استعداد با هم اینقدرها مادرم که گفتم

 به عصبی.رخس عصبانیت از هایش گونه و بود شده سفید گچ مثل رنگش کردم نگاه بیرشک خانوم به...هستم قطعه این

 موسیقی قطعه یک شنیدن از تر مهم کاري شما یعنی! ایمان کنم می تعجب شما از:گفت و رفت اي غره چشم یگانه آقاي

  اید؟ آورده پناه موسیقی به فراغتتان اوقات کردن پر براي شما که شده آبکی اینقدر طب فراگیري ندارید؟یعنی

 حال ره به:اوگفت به رو ملتمسانه و کرد نگاه مادرش به پوزش از پر نگاهی با بود خورده جا وضوح به که حالی در ایمان

 ایمان قايآ این فهمیدم که بود همانجا از اما...نکنی باور شاید...رفت سرعت به و...مادر شوم می متشکر کنید تکرارش اگر

  ....است بزرگ عشقهاي الزمه اولین که چیزي...ندارد جسارت و شجاعت باشد داشته که چه هر یگانه

  .بگذریم..._
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 و اندبرگرد پیانو طرف به را سرش کرد می تحلیل مرا صورت دقت به که حالی در بیرشک خانوم و رفت یگانه آقاي

 فتمگ و انداختم باال را هایم شانه تفاوت بی...بروم زودتر باید که دارم مهمی کار جایی...است کافی امروز براي:گفت

  ....بروم که شدم بلند و شماست میل که طور هر...باشد

  بگویی؟ را حقیقت که دهی می قول بپرسم اگر...داشتم تو از سوالی یک سها:گفت و گرفت را دستم

 صدا کوچک اسم به مرا و بود شده مهربان من با دوباره ناگهان به اخمی بد و سردي مدتها از بعد بیرشک خانوم اینکه از

 مستقیم و بود کرده ریز را چشمهایش که حالی در...بفرمایید...حتما...بله گفتم دل ته از که بودم شده خوشحال چنان میزد

  پذیري؟ می تو کند ازدواج تقاضاي تو از) ایمان(  من پسر روز یک اگر پرسید بود دوخته چشم چشمانم به

 باشم مقاح مگر...البته... حتما... بله: گفتم بودم نکرده تجربه عمرم تمام در که بود شادي از مملو وجودم تمام که حالی در

 این با حتی:گفت میشد فشرده هم در سختی به صورتش عضالت که حالی در.است من آرزوي بزرگترین این...نپذیرم که

  ....است؟ راه اختالف چقدر آهن راه میدان تا کامرانیه از دانی می...طبقاتی؟ اختالف همه

 یک اجتماعی طبقه.است تفاهم و عشق زندگی، اصل...بیرشک خانوم گذشته حرفها این دوره:گفتم مست آدمهاي مثل

 و عشق مهم،...ندارد قانون و قرار اینکه باشد بهترین تواند می باشد داشته پول که کس هر...است مضحک شوخی

  ....است اکتسابی دیگر چیز همه گفتم که اینها جز به...خرید را آنها شود نمی پولی هیچ با که است شعور و تحصیالت

 ودموج تمام که بود خاکستري و سرد چنان چشمهایش...کردم نگاهش و آوردم باال را سرم...کنید می فکر این جز شما

  ....خشکید دهانم در کلمات و زد یخ

  ....رفت و ودیدب صادق که متشکرم:گفت تصنعی لبخند یک با...کند حفظ را آرامشش کرد می سعی وضوح به که حالی در

 را ماش تا است منتظر خانوم راننده گفت و آمد کلثوم که نگذشت چیزي و...نشستم همانجا سردرگم و متعجب مدتی

 و بروید راننده اب...آید نمی امروز پدرتان گفت خانوم: گفت دوباره کلثوم...آید می پدرم دیگر یکساعت ولی گفتم...برساند

 ندیدم را بیرشک هرگز دیگر روز آن از بعد... دنبالم رفته معمول طبق پدرم که دیدم رسیدم که خانه به رفتم راننده با من

 حق چک حتی...بگیرد یاد موسیقی که بیند نمی لزومی دیگر که بود داده پیغام بابک به روز همان فرداي...امروز به تا

  ....داد تحویل من به بابک را ام الزحمه

 اجتماعی طبقه هب.نبودم بیرشک خانوم نازنین طبقه از من...است واضح چرا؟دلیلش:گفت پوزخند چرا؟با ولی:پرسیدم متعجب

 کرد،سریع خطر احساس که همین اما نبود کرد،موردي نمی خطر احساس من جانب از که روزي تا.نداشتم هم اعتقادي او

 و کلنگی خانه یک ما خانه که بود این کسی؟مهم چه پدرم بود؟و که مادرم که نبود آشغال،مهم یک مثل...کرد طردم

  .....صفر طبقه او، عینک دریچه از ما اجتماعی طبقه و.بود آهن راه میدان در هم آن کوچک

  :داد ادامه...کردم نگاهش واج و هاج

  ....نیستی مستثنی قاعده این از متاسفانه جان نرگس هم تو و
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  ...من بدون...زیاد خیلی...دارد دوستم... ایمان ولی: گفتم ترس با

 قطعه یک داشتن دوست دردسر و...داشت دوست هم را موسیقی قطعه آن ایمان اوال:گفت و پرید حرفم وسط

 اش عالقه از...مادرش با جنگیدن جاي به داد ترجیح همه این با...توست داشتن دوست دردسر از کمتر موسیقی،مسلما

 بدون انایم که گوید می همیشه بابک...سفر هم و سفره هم...است رفیق ایمان با که است سال ده بابک ثانیا...بگذرد

 به ناباوري با را سرم... اوست ایمان براي اول درجه در دنیا در چیز باارزشترین همین براي و...است،هیچ هیچ مادرش

  :داد ادامه زن و دادم تکان اطراف

 من القهع...بودم ندیده اصال که گفت شود می بخواهی را راستش یعنی...بودم ندیده زیاد را ایمان من جان نرگس ببین

 هم آن هکاذب،ک دلبستگی یک خاطر به فقط من...بود ایمان زندگی شیوه و زندگی سطح به عالقه...ایمان با ازدواج به

 ماعیش،اجت طبقه کشش و زندگی نوع جذابیت خاطر به یا بود تمجیدها و تعریف و ایمان خود خاطر به نیستم مطمئن

  ....خوردم ضربه خیلی

 را ارهایمخواستگ از خیلی...بودم کشیده ها نقشه خودم براي باشد چه بودم؟هر افسرده مدتها تا که میدانی تو،هیچ به واي

 مراتب به توانستم می کدامشان هر با که خواستگارهایی... بودم کرده رد رویاها و خیاالت همین خاطر به فقط هم

 این تا داد هم دست به دست بیرشک مهربانی و من خام خیال که افسوس...افسوس اما...باشم حاال از تر خوشبخت

  .....کند ویرانم کودکانه حماقت

 کباب با خیلی...میدانی... نکنی تکرار مرا حماقت هم تو که بود این براي زدم تو به را حرفها آن و آمدم اگر هم روز آن

 و آب خوش دام این گرفتار هم تو تا کردیم را مان سعی دو هر بابک و من...داد را کاري چنین اجازه من به تا زدم چانه

  ....یستن دیر هم هنوز ولی... گذشتی کنارمان از تفاوت بی و ندانستی قدر تو که افسوس... افسوس ولی...نشوي رنگ

  ...نیست دیر طلوعی هیچ نگري واقعیت براي...است منفعت بگیري که هرکجا از را ضرر جلوي...کن باور

 ار خودت...داري ازدواج براي هم خوبی هاي شانس....هستی خوبی دختر تو:گفت شد بلند جایش از که حالی در سپس

  ...آیند نمی سراغمان به هرگز دیگر فردا زنند می را ما خانه در امروز که کسانی ها وقت بعضی...نکن اوهام اسیر

 وچکترینک با باشند فریبنده و دلنشین که هم چقدر هر رویاها کن باور و....نکن سرانجام بی احساسات اسیر را زندگیت

 و جذاب هم خیلی اگر حتی استوارند و محکم که کند تکیه اي حقایق به که است کسی با برد...شوند می نابود تکانی

  .....نباشند دلربا

 که را مردمی چشمانم و...کشید می تیر شدت به سرم...شد خشک هایش قدم به من هاي چشم و رفت او و...رفت و_

 می رد کنارم از که خدمتکاري زن به...دید می درهم و پال و گشتند،پرت برمی هایشان میز به شام میز سر از گروه گروه

 که حالی رد و برگشت قند آب لیوان یک با زن بعد کمی...بیاورید؟ قند آب لیوان یک برایم است ممکن:گفتم آرام شد

  نبود؟ بهتر خورید می را غذایتان قند آب جاي به داشت،گفت می بر رویم پیش از نخورده دست را غذاي بشقاب
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 به گاهن با میدادم فشار محکم هایم دست با را هایم شقیقه که حالی در و...کشیدم سر الجرعه را لیوان او به توجه بی

  ....شدم می شاکر را خدا دل ته از برگردم که میشد اگر...گشتم ایمان دنبال

 شآت دلم....بود گفتگو گرم شدت به و بود شده محاصره پسران از گروهی میان در که حالی در یافتم را او عاقبت و

 هم سیر شکم یک حتما...گذراند می خوش خودش و کرده رها مهربانی برهوت این در آسوده،مرا و خیال بی گرفت،چه

  ....خورده شام

 را سرش زن...دارد؟ کارش بگویید،یادگاري یگانه آقاي به شود می....ببخشید:گذشت،گفتم می کنارم از که زنی به دوباره

  ....رفت و داد تکان

 خوب اصال من حال...ایمان:گفتم ناله با نداشتم چهره به رنگ که حالی در...ایستاد ایمان،مقابلم که نگذشت چیزي و

 گشودهن پاسخ براي را دهانش ایمان هنوز و...خانه برگردم دهم می ترجیح....بگیر آژانس یک برایم است ممکن اگر.نیست

 درحالی...برید؟ می تشریف:گفت و رسید راه از بود پوشانده را صورتش تمام مرموزي لبخند که حالی در بیرشک خانم که بود

 هنوز....چطورند؟ خانواده:گفت دوباره....برگردم که است است،بهتر وقت دیر دیگر....بله:گفتم زدم می لبخند زور به که

  ؟...اراك برگشتند یا هستند تهران

 را یادگاري خانواده شما مگر مادر:گفت زحمت با ایمان....کردیم نگاهش متعجب ها گرفته برق مثل ایمان هم من هم

  ....شناسید؟ می هم

 به اريیادگ خانم استخدام موقع من....بله:گفت من به رو بود شده غرق عجیب پوزخندي در نگاهش که حالی در بیرشک

  ...کردند همکاري من با کامال و کردند لطف هم شان دانشگاه اتفاقا...کردم تحقیق لزوم اندازه

 خانه به را سیک چه بداند باید آدم...کردید خوبی اتفاقا،کار:گفتم و کردم نگاهش تحقیر با...شد عجیب نفرتی از پر صورتم

 بیرون سربلند شما امتحانات از که کسی شدم،آخر سربلند من که شکر را خدا نیست؟خب اینطور.دهد می راه اش

  ....است اي برجسته انسان بیاید،حقیقتا

  :گفتم قیدي بی با پوشیدم می را مانتوام که حالی در...کرد نگاهم خیره خیره

  ....کنند می نیستم به سر یا هستند معتبر ها آژانس طرفها این یگانه،حاال آقاي _

  ....رسانم می را شما خودم کنید صبر کمی اگر:گفت دستپاچه ایمان

 بنابراین.هستند اینجا شما خاطر به بینید می که میهمان همه این...!!!ایمان:گفت و کرد قطع را حرفش سرعت به بیرشک

  ؟...شدید کرد،متوجه خواهید ترك را مجلس که بود خواهید نفري آخرین شما

  ...نمک می خودم براي دیگري فکر است،یک گردنه سر اینجا ندارد،اگر اشکالی:گفتم...کرد نگاهم مستاصل ایمان

 هم هاآن که بینم می...روید؟ نمی شمس خانواده با چرا:گفت تندي با و کرد نگاهم زل کنان،زل قروچه دندان بیرشک

  !؟...دارند رفتن قصد
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 دارد؟ اج بابک ببینم روم می:گفت و گرفت را خودش تصمیم عاقبت و کرد نگاه بابک به و من به مردد و درمانده ایمان

  ....دوید بابک طرف به و

 با ید،چطورنیست ایمان همکالسی که شما:گفت رحمی بی با کرد می نگاهم نفرت با که حالی در ایمان،بیرشک غیاب در

  ....کردم سکوت...ما؟ منزل شدید؟در آشنا او

 چشم رد مستقیم که حالی در و آوردم باال را سرم...بدانم که خواهد می دلم واقعا...بگویید کنم می خواهش نه:گفت دوباره

  ....دانید؟ نمی را این هنوز...افتد نمی اتفاق خواهد می دلمان ما که انطور چیز همه همیشه:کردم،گفتم می نگاه هایش

 به...چیهی از بهتر کاچی حال هر به....شکر را خدا:گفت و رسید راه از زنان نفس نفس ایمان که بزند حرفی دوباره خواست

  ...برسانند را شما اتان خانه در دم تا که سپردم شمس خانواده

 داشتند رفتمع آنقدر کنید،خودشان سفارش نداشت لزومی:گفتم ایمان به گرفتم می بر بیرشک از را نگاهم که حالی در

  ....بکنند را کار این که

 تشریف که کردید لطف حال هر به:کرد،گفت می نگاهم اعتمادي بی با که حالی در و زد موج پشیمانی نگاهش در ناگهان

  ...دآمدی که متشکرم ولی بود سخت برایتان که دانم می...متشکرم قلب صمیم از....کردید ام شرمنده واقعا...آوردید

  :گفت کشید می را دستش که حالی در تشر با و کرد قطع را حرفش بیرشک

 نیک سخنرانی اینقدر همه براي بخواهی اگر...مانده خیلی هنوز شب آخر تا...نکن هدر را ات انرژي بیهوده اینقدر ایمان

  ....کشید خودش دنبال به را ایمان و خانه برگردي اورژانس با باید شب

 تادم،قدماف راه به شمس خانواده سمت به سرعت به کنم نگاه بیرشک به یا ایمان به دیگر آنکه بدون و...چرخیدم جا در

 که هایی آدم آن از و مجلس آن از زودتر هرچه تا بودم کرده جمع پاهایم در را انرژیم تمام و داشتم می بر بلند را هایم

  ....شوم زدند،دور می هم به را حالم

  .بود جهنم از فرار من براي بودي زده دم آن از راه تمام تو که بهشتی از فرار که دانست می خدا فقط

  

  13/5/71 جمعه

 گزافه ردشانک قسمت شود نمی کسی با که دردهایی از گفتن و گفتشان توان نمی کسی با که دردهایی از نوشتن:خدایا

  .است خمار عقل یک کویی

 خبر با عمقشان از کسی هرگز که دردهایی نیست،مثل مقدور انسان خود جز کس هیچ براي درکشان که هستند لحظاتی

 هایی نجر مثل نیست اشکی قطره حتی آنها بر که سوزناکند چنان دردها گاهی گریست توان نمی دردي هر براي.نیست

  .نیست وجودي دیگر فرساید،که می را روح چنان که
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 اکیخاك،خ است،خاك شده خاك که کند می احساس کند،آنوقت می گم را کالبدش که شود می غریب چنان آدمی گاهی

  .سرانجام بی و حاصل شود،بی می باطل دور یک زندگی آنوقت.را غیر نه شناسد می را خود نه که

 اکستريخ هاي طلوع بینیم می را دیگر تولدي خواب آرزوهایمان گور بر و گذاریم می مرگ بالش بر سر که هایی شب آن

  .نیست قیاس قابل غروبی هیچ برودت و سیاهی با که آبستنند خود در را پائیزي و

 و شیدک رنج باید گاهی.نگفت چیزي کسی با و سوزانده را تو که وجودي از سوخت و سوخت و سوخت،سوخت باید گاهی

  .نگفت چیزي هم کسی بی یلداي هاي شب طوالنی سکوت با حتی فرسوده را روحت که رنجی از

 گریست و گریست و گریست ممتد هاي بغض ي شکسته هق هق در صدا بی و فشرد دردمندي بالش به سر باید گاهی

  .دعا استجاب آرامش، و شوند نیایش اشکها آنوقت شاید

 نینچ اگر.انسانند اندیشه و عقل کمال و روح بلوغ اندازه رنجها شاید.شود می بزرگ هایش رنج در آدمی دانم،شاید نمی

  است؟؟؟ فزون آدمی فکر از آدمی رنج چرا خدایا است

  

  14/5/71 شنبه

 که یحس.زنند می زنگ که ام نکرده پهن زمین روي را جانم نیمه جسد هنوز و ام برگشته بیمارستان از تازه.است غروب

 تمام مرنگیک لبخند دیدنت با.اي ایستاده هم در اي چهره با تو در پشت.کنم می نگاه زنگ به مستاصل نیست برخیزم

 گویی یکجا؟م:گویم می!برویم شو حاضر.سالم: گویی می.سالم گویم می.زنی نمی لبخندي اما تو پوشاند می را ام چهره

  ...اینجا از غیر جایی دانم،هر می چه....قبرستان:

 بی تو و نشینم می تو کنار که گذرد نمی چیزي و شوم می حاضر کنم نمی رد را حوصله،حرفت بی و ام خسته اینکه با

  ....افتی می راه به حرفی هیچ بی برگردانی من سمت به را سرت آنکه

 چشم امآر و دهم می تکیه پشتی به را سرم پس است تر بخش آرام صحبتی هر از تو سکوت افسرده و خسته من براي

 ااتفاق و بیابم را صدا منشا تا کنم می باز هم از را هایم چشم.دهد می آزارم مداومی تق تق صداي اما بندم می را هایم

  .است فرمان کناره با ماشین سوئیچی جا طالئی تاس برخورد حاصل صدا...یابم می

 واي:گویم می فریاد با شوم می جا به جا صندلی روي که حالی در.آید می خاطرم به چیزي ها گرفته برق مثل ناگهان

  .ماند جا من پیش سوئیچت پریشب...سوئیچت...ایمان

 آن چطور:دهم می ادامه.بیانداز اش ترشی!اي حافظه عجب:گویی می سردي با و گردانی می بر من سمت به را سرت

  !حواسی عجب من خانه؟خداي آمدي شب

  .االغ با:گویی می اي شده خیره روبرویت به که همانطور
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 سرم دادم می لم صندلی به دوباره که حالی در و انداحتم پایین شرمنده را سرم.بودم ندیده دهن بد اینقدر را تو وقت هیچ

 شد می گینسن آرام آرام داشت هایم پلک دوباره.نگفتم هیچ دیگر و فشردم صندلی پشتی به کرد می درد شدت به که را

 خدا به:فتمگ ناراحتی با.باشم زدنت چرت شاهد که ام نیاورده را تو:گفتی.کرد هوشیارم منتظره غیر و ناگهانی تو صداي که

 که ودمب برگشته بیمارستان از تازه هم االن ام نخوابیده درست که است وقت چند که دانم نمی...ایمان ام خسته خیلی

  ....ولی بیایم توانم نمی که ام خسته آنقدر که بگویم همانجا خواستم می.سراغم آمدي

 هجوم زا من زنی؟مغز می دم خواب از تو ام آشفته دیوانگی مرز تا من شکر را گویی،انصافت می و کنی می قطع را حرفم

 بودم یدهترس که حالی در!کیستی دیگر زنی؟تو می دم اي کرده که لطفی از تو.رسید انفجار حد به جواب بی سوال هزار

 سرت تسرع با.نیست من حال از بدتر نباشد من حال از بهتر تو حال:گفتم لب زیر و شدم جا به جا صندلی روي آرام آرام

 مانریس و آسمان برایم:گویی کنی،می می نگاهم خیره خیره ات شده سرخ هاي چشم با که حالی در و گردانی برمی را

  بگویم؟ یدبا که چیست مطلب اصل:پرسم می گردانم می بر خیابان به رو را سرم که حالی در. مطلب اصل سر برو...نباف

  !آوردي؟همین در سر ما خانه از که شد چطور اینکه:گویی می

 شده هنوشت آن روي که دیدم نویس دست کاغذ یک شدم می دانشکده وارد که هایی روز از یکی:گویم می بریده بریده

 دیوار زا را کاغذ و کردم یادداشت را شماره هم من.مندیم نیاز دانشجو خانم یک به انگلیسی زبان تدریس جهت که بود

  ....مالی یازن نه روحی نیاز ترم،البته نیازمند آن به کسی هر از من کردم می فکر چون نشود داوطلب دیگري کس تا کندم

 حالی رد و کوبی می ات پیشانی به محکم دست با.دهی می فشار ترمز پدال روي شدت به را پایت که حالی در ناگهان

 تهآشف و....دستها همین با....خودم. ام کرده نابود را چیز همه خودم...لعنت...من بر لعنت:گویی می لرزد می صدایت که

 ادامه منو... بده ادامه:گویی می زنند می بوق ما پشت مدام که کسانی به توجه بی بعد.دهی می تکان اطراف به را سرت

  :دهم می

 من از و گذاشت مقابلم سفید کاغذ یک کرد ورانداز مرا کلی که آن از بعد مادرت. دارم خاطر به خوب را روز آن هنوز

 غلپدرم،ش اقامتم،نام محل آدرس دانشگاه، به ورود تحصیل،سال محل تصحیالت،آدرس خانوادگی،میزان نام،نام خواست

 می طالعا من به دانشگاه از تحقیق از بعد که گفت من به همچنین و بنویسم کاغذ روي را تحصیالتش میزان او،حتی

  .شدم پشیمان کلی طور به آمدم بیرون که شما خانه از راستش...!نه یا ام شده پذیرفته که دهد

 رفتمگ تصمیم که بود آور عذاب برایم قدري به خانه محیط و نچسب و خشک قدري به بیرشک خانم اول دیدار همان در

 اصال من براي هم آمدش و رفت هزینه و داشت زیادي فاصله من خانه تا آنجا که خصوصا کنم نظر صرف کار این از

 ملع در مرا منت هزار کرده،با لطف اش خدمه به که پادشاهی ومثل زد تلفن بعد روز دو مادرت اما.نبود صرفه به مقرون

 یشهش از مردي ناگهان بین همین در...[شده حقم در بزرگی لطف که شد باورم هم خودم حتی چنانکه داد قرار شده انجام

 مردم....مردك:گوید می فریاد با کرده مچاله هایش مشت در را تو لباس یقه که حالی در و آورد می هجوم داخل به ماشین

 وت اگر....زنی؟ می گپ خیابان وسط که نداري زندگی و خانه مگر...کنی؟ می غلطی چه اي کرده عالف سرت پشت را

  ...]دارند گرفتاري و کار جور هزار مردم کاري بی
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 شانک نعره کنی می مرد صورت حواله مشتی که حالی در و شوي می پیاده ماشین از سریع حرکت یک با و آن یک در

  چه؟ تو به....ناموس بی چه تو به:کویی می

 و...کند می صورتت حواله مشت یک تو؟و یا ناموسم بی من:گوید می فریاد با بود شده عصبانی شدت به حاال که مرد

 مین دیگري چیز اند شده جمع گرداگردتان که جمعیتی جز به اند شده خیره شما به وحشت با که هایم چشم ناگهان

 ایته چشم مثل را صورتت خون از باریکی جوي دهند می هول ماشین داخل به را تو مردم عاقبت وقتی بعد کمی.بیند

 دهانت رد شده جمع خون که حالی در و کنی می پاك را صورتت آستینت پاره گوشه با من به توجه بی.کرده سرخ سرخ

  .افتی می راه به آوري سام سر سرعت با و کنی می روشن را ماشین کنی می تف خیابان داخل به عامیانه را

 دهرچن.است شده خشک بودمش نشناخته هرگز که ایمانی صورت روي چشماهایم.کنم می نگاهت خیره همچنان مدتها

 به نیاز....یکن می باز را در و داري می نگه ات خانه مقابل عاقبت.کند می کدر را نازنینت تصویر هایم اشک سیل گاه گاه

 لها راحتی روي را ام شده منجمد بدن روسري و مانتو با طور همان و شوم می پیاده چانه و چک بی نیست توضیحی

  .کنم می ولو

 از تهیب آن در تو گردانم،دیدن نمی بر سمتت به را سرم من اما دهد می تو آمدن از خبر در شدن بسته صداي بعد کمی

 تو آیا که بدانم خواهم می:گویی می و نشینی می صندلی روي مقابلم و آیی می.است تر آور درد برایم اي شکنجه هر

  نه؟ یا است من خانه آنجا که دانستی می

 گزهر....نه خدا به ایمان نه خدا به:گویم می شکند می تلخ هقی هق در صدایم که حالی در و کنم می نگاهت متعجب

 نام یا ایمان نام هم بار یک حتی کسی بودم خانه آن در من که مدتی تمام در.زدم نمی هم حدس حتی.دانستم نمی

  .ردمک گریه به شروع شدت کجا؟وبه از دانستم می باید کجا از من حساب این با.نیاورد زبان به را یگانه خانوادگی

 و کردي حلقه ام شانه پشت را ،دستت کردم احساس ام زده یخ وجود کنار را وجودت زدم،گرماي می زار بلند همچنانکه

  .....دانستی نمی کردم قبول باشد،باشد:..،گفتی گذاشتی می ات شانه روي را سرم که حالی در

 نم که کند می گور آرزوهایش براي کسی کردم،چرا؟چه می کاري چنین آگاهی و علم با باید چرا آخر:گویم می متاثر

  کردم؟چرا؟ می قمار ابلهانه حماقتی با را زندگیم همه باید بودي،چرا من زندگی همه باشم؟تو نفر دومین

 درد رس از ات،لرزش شانه ارتعاش که کنم می احساس کامال اما بینم نمی را صورتت اگرچه.لرزد می ات شانه روي سرم

  .است گریستن

  .افتادم نمی دوم کار فکر به و شکست می پایم کاش.کردم حماقتی عجب:نالم می آرامی به

 یشنهاديپ چنین و شدم می الل کاش اقل ال یا...نوشتم نمی را برگه آن و شکست می من دست کاش:گویی می دردمندانه

 قیقتح.است حاصل بی افسوس گویم، می بغض با.شد خواهد حوا آرزوهاي ام،گندم دوستی نوع دانستم نمی....دادم نمی

 هرهم مثل ایم بازیچه فقط ما.زند می دور را ما باشد الزم اگر حتی و رود می را خودش راه همیشه سرنوشت که است این
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 یک معلولین فقط نیرو و قدرت همه با ما.است دیگري جاي میدهد حرکت رو ما که اي اراده و عزم...شطرنج یک هاي

  .علتیم

 همیشه:یگوب می باگریه و میکنی موهایم بوسیدن به شروع و زنی می کناري به را روسریم لرزد می که هایی دست با

 ار این هم مادرم گنداب،کاش. است گنداب نرگس عطر بدون دنیا.وجودت پاکی مثل.میدهد نرگس عطر بوي موهایت

  .فهمید می

 هر فشارم می ات پیشانی زخم روي محکم را آن میدارم بر میز روي از دستمال یک که حالی در و شوم می بلند جایم از

  .ناتوانند آن تیمار از ایثار و عشق همه با من هاي دست که است خون ماالمال زخمی از دلت که میدانم که چند

 حاال....ردممیگ باز قهوه فنجان دو با بعد کمی و کنم دم قهوه تو مثل میکنم سعی و میروم آشپزخانه به صدا بی سپس

  :پرسم می احتیاط با اي شده آرامتر

 تو که ندمیدا خوب که گفت صراحت با و بایستی در رو بی همیشه مثل:گویی می غصه من؟با به گفت؟راجع چه مادرت_

  .کنندمی تامین را تحصیلش خرج کلفتی با مادرش و تکدي با پدرش که کاري و کس بی پاي و سر بی دختر یک

 اب عمر همه او.است محترم بازنشسته کارمند یک او.بوده...آبدارچی من پدر ولی:گویم می درآمده حدقه از هاي چشم با

 هیچ کلفتی نخودما خانه کلفتی از غیر هم مادرم.کند سکته او تا است کافی تکدي اسم شنیدن کرده،حتی زندگی شرافت

  ...نکرده را اي خانه

 و یگفت تو که هایی این بین من مادر نخور،براي حرص:است،میگویی شده اشک از پر دوباره هایت چشم که درحالی

  .نیست فرقی گفته او آنچه

  .است نیافتنی رویا،دست یک مثل تو مادر از مهربانی توقع:میگویم ناله با

 بلقا ادمها او،دیگر قرمز دایره از خارج متاسفانه ولی است خونگرمی و مهربان زن خودش اجتماعی طبقه در او:میگویی

  :گویم می دهم می تکان اطراف به را سرم تاسف با حالیکه در.اویی قرمز ي دایره از خارج تو متاسفانه نیستند،و بحث

 مردم %90 الاقل کنم می زندگی ان در من که اي جامعه در هستم او قرمز ي دایره از خازج که نیستم من فقط این_

 تحقیر قدرچ او رفتار هستیم ما که اینجایی از که کنی درك توانستی می کاش تو و هستند او قراردادي قرمز دایره از خارج

  .است انگیربر تاسف باشد برانگیز احترم انکه جاي به دایره این از خارج مردم براي او منِش است تحمل قایل غیر و کننده

  :گویی می ناامیدي با و گذاري می ات چانه زیر را دستت ارام بري می فرو شکمت در را زانوهایت حالیکه در

 بی را یزچ همه نبود،میشد مطلع نقص بی و کامل اینقدر زندگیتان ریز ریز از اگر یا شناخت نمی را تو اگر فقط...اگر_

 دارم مانای.وهیبت همان و شکل همان با دید می لعنتی میهمانی همان در بار اولین براي را تو بود کافی کرد تمام دردسر

 مجبور االح انوقت.بود نقص و عیب بی نرگس یک او دید از شنبه پنج نرگس شناخت نمی را تو ان از پیش او اگر که

  .باشیم معجزه منتظر و بشینیم پریشان و مستاصل اینقدر نبودیم
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 دربدري ي رازهمه.بود کشیده خود دنبال به مرا سال 5 که بود چیزي درچشمانت...موشکافانه و دقیق.کردم نگاهت

  :گفتم شمرده.هایم

 دبای که توست هاي دست بردار،چون ات چانه زیر از را دستت کند عوض را چیز همه که هستی اي معجزه منتظر اگر_

 فاقات اي معجزه هیچ اي باخته سرنوشت مکر به را خود ناامید و خورده شکست تو که مادامی.باشد معجزه این مسبب

 روز رداف همیشه که کرد باور باید.کرد نخواهد حل را مشکلی هیچ بردن فرو گریبان به سر و خوردن غصه.افتاد نخواهد

  :گفتی غصه یا برگردانی من از را نگاهت انکه بی.است دیگري

  !چکار؟ شود می چه اصال یا.بکنم باید چکار که دانم نمی اصال من اما_

  :گفتم تردید بی

 ايبر هم را خالقیت و هوش ان از کمی.مملکتی این درخشان استعدادهاي جزو تو باشد چه هر.نگیر کم دست را خودت_

 از غیر اگر نه؟ یا بشود مادرت دانایی و سیاست حریف باید تو زیرکی هوش حال هر به. ببند کار به ات خصوصی زندگی

 ايدو کند،مطمئنا تیمار را خودمان درد نباشد قادر ما علم خورد؟اگر می دردي چه به شعور و استعداد همه باشد،این این

  .یافت نخواهد هم را دیگران درد

  :گفتی ناامیدي با

  .است میدان این پیروز مادرم که ندارم تردید_

  :گفتم دلخوري با

  .است تر ابرومندانه چرا و چون بی تسلیم از مبارزه حال هر به_

  :گفتی میشدي بلند جایت از حالیکه در

 ساعت از بلق حتما باید بنده که اند فرموده امر جدید العمل دستور مادر.است خراب خیلی اوضاع که برویم شو بلند فعال_

  :گفتم تمسخر با.باشم منزل شب 11

  :گفتم بودم افتاده سبحان یاد ناگهان حالیکه در بعد.است گرفته عوضی سبحان با را تو مادرت اینکه مثل_

  بود؟ نیامده.ندیدم را سبحان شنبه پنج ایمان راستی_

  .انگلستان اند رفته که میشود ماهی سه اش خانواده و نه،سودابه_

  :پرسیدم تعجب با

  .بود نزده رفتن از حرفی هیچ نامه اخرین در سبحان دوباره؟اما_

  :گفتی بودي شده متعجب ما نگاري نامه از حالیکه در
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  .رفتند ناگهانی_

  چرا؟_

 اتمی انرژي هیچگونه ایران در سالها ان در.(دارند اتمی انرژي دکتراي هر منوچهر شوهرش هم و سودابه هم خب_

  ....ماندند می اگر شدند می فسیل.نبود کاري ایران در انها تخصص و علم براي.)نبود

 سعی حالیکه در و شدم پیاده خانه در جلوي که بود شب 10:30 ساعت.کردي قفل من سر پشت را در حال همین در و

  :گفتم ارامی به نشود هویدا کالمم ماوراي از غصه کردم می

 ار صورتت عجیب غمی حالیکه در و برگرداندي را سرت.فکرکن حرفهایم به و باش خودت مراقب.ایمان نگهدار خدا_

  :گفتی.بود پوشانده

 کرد بحث جرو حوصله اصال راستش.خانه برسم دیر خواهم نمی و است 10:30 ساعت.برگرداندمت گرسنه که ببخشید_

 باسل ان با حاال که معطل ماندم من و... رفتی سرعت به و بخیر شب.نخوابی گرسنه بده قول هم تو.ندارم را مادر با ن

  داد؟؟؟؟ خواهی چه را بیرشک جواب اشفته حال ان با و خونی و پاره

  

  71/5/17شنبه سه

 سطو اشفته و حال همکارم،پریشان امیدیان اقاي.شدم روبرو عجیبی ي صحنه با شدم بخش وارد وقتی ارظهر بعد امروز

 را سرشهم کوبید می سرش به را هایش دست مدام کنان شیون حالیکه در و بود نشسته زمین روي بیمارستان راهروي

 کنند،نمی ارامش کردند می سعی چه هر که بودند کرده احاطه بیماران و همکاران از گروهی را اطرافش.میکرد صدا

 رزيم سختی سر خورده شکست ما دوي هر نبود غریب برایم کشید می که زجري کردم نگاهش دور از مدتی.توانستند

  .بود کشیده زندگیمان حقایق و رویاها بین نامریی دست یک که بودیم

 ردمک سعی و کردم حلقه بازویش دور را دستم رساندم می او به را خودم ناامید و مستاصل حالیکه در زدم کنار را جمیت

 دیدش شوك یک دچار که را او تا بودم مسئول پزشک یک باشم او همکار انکه از پیش من....کنم بلندش زمین از تا

  .کنم برسد،مداوا ازاري خود مرحله به انکه از شده،قبل عصبی

  :گفت کشید می نعره حالیکه در.شد بلندتر اش نعره صداي دید که مرا

 که خدا به رفت ما هاله...رفت فنا باد به ارزوهایم همه... شدم بدبخت...ببینید...ببینید...امده سرم به چه که ببینید بیایید_

  .است ماربی که انگار نه انگار نبود بیماري از اثري هیچ صورتش در.بود بهتر هم همیشه از.بود خوب حالش امدم می صبح

  :گفت بوسیدم را اش پیشانی همیشه مثل وقتی کرد ام بدرقه در دم تا
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 فشار ار دستش.بود مهربانتر همیشه از چشمهایش.کردم نگاهش.باشد راضی تو خدااز که... انشاءا راضیم تو از من رحمان_

  :فتمگ و کردم نگاه ساعتم به...داشت نمی بر من از چشم و کرد نمی رها را دستهایم...نداد اجازه اما بیایم خواستم و دادم

  بروم؟ دهی ي اجازه شده دیرم جان هاله_

 رفت،عزیزت ات هاله...شدي بدبخت که بیا گفتند رسیدم تا اما.امدم سرعت به هم من و کرد رها را دستم بالاجبار

  :داد ادامه کوبید می صورتش به کنان شیون حالیکه در و رفت رفت،مونسم

  ....جهنم..ایت جهنم هاله بدون که؟دنیا بمانم؟براي زنده چه دیگربراي_

  :گفتم ارامی به.داد می شستشو را صورتم چشمهایم گوشه از ارام ارام اشک حالیکه در

  .گذاشته را یادگاري بزرگترین شما براي شما هاله...نکنید گریه_

  :مگفت گرفتم می دستم در را دستهایش حالیکه در بعد نیست شدنی تمام هرگز او یادگاري وجود با شما دنیاي

 هلیا،هاله ماش براي که باشید مطمئن.کنید او نثار را عشقتان.است تر محتاج شما به همیشه از امروز هلیا...شوید بلند_

  .کنید او نثار را عشقتان اگر.بود خواهد دیگري

  .سپرد من بازوي قدرت به را خودش شده تسلیم و شد ارام کمی

 رامیا به حالیکه در نشست تخت روي ارام.کردیم هدایتش خالی تخت یک طرف به.کردیم بلندش همکاران کمک با

  :دادم ادامه گشتم می مناسبی رگ دنبال به بازویش روي

 فرو ازویشب رگ در را سوزن نوك اهسته و.کنم ارامتان کمی ببیند وضع این در را شما هلیا انکه از قبل است بهتر حاال_

  :دادم ادامه باز و کردم

 این در نکرد مقاومتی هیچ...برسید کارهایتان به و هلیا به توانید می انوقت.کند می ارام را شما دارو این از قطره چند_

 هیچ ربراب در مقاومت توانایی که نمود می ان از تر بدبخت و و خورد می فریب راحتی به که مانست می کودکی به حال

 اهمیتی او رايب مسیرش انکه بی بود سپرده سرنوشت تندباد به را خودش بیچاره و شده تسلیم...باشد داشته را تصمیمی

  ...بود دنیا اخر اینجا او براي...باشد داشته

 رگهب یک عجله با حالیکه در و خواباندمش تخت روي ارام.شد سنگین بخش،چشمهایش ارام تزریق اثر در بعد کمی

 سی سی1000سرم یک او براي بخش اینترن با هماهنگی با تا خواستم بخش پرستار از کردم می پر را روزه سه مرخصی

  .کند وصل

 او م،بهکرد می دین احساس او به.کردم می پیدا را او خانه ادرس شده طور هر باید.افتادم راه به بایگانی سمت به سپس

 واقعیت.بود کرده بود،بیدار رنجیده خدا رحمت از که مرا دل و بود کرده شرمنده خودم درد از مرا او درد دیدن.بودم مدیون

  .بود کودکانه سرگرمی یک من اورنج دردهاي برابر در که بود این
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  71/5/20 جمعه

 الیکهح در خانم حاج...میکنم باز را در...زنند می در که ام نشده جا به جا کامال هنوز.ام برگشته خانه به تازه روز چهار از بعد

  :میپرسد کند می نگاهم مشکوك

  اوردید؟ تشریف باالخره...بخیر اقر_

  :گویم می و زنم می رنگی کم لبخند

  .بودم گرفتار_

  :گوید می کشداري لحن با

  .باشد خیر_

  :پرسد می کند می نگاهم نگران.برخیزد خیري حلوا و گالب بوي از نکنم فکر...باشیدولی سالمت_

  افتاده؟ ندهد،اتفاقی بد خدا_

  بود؟ جوان: پرسد می ناراحتی با.بودم گرفتار انجا روز چند این.بود کرده فوت نزدیکم همکاران از یکی همسر_

  .بود جوان خیلی متاسفانه بله:گویم می

 چیزي ناگهان حالیکه در بعد.امرزشیم محتاج همه.بیامرزد را ما ي همه خدا:گوید می و دهد می تکان تاسف با را سرش

  ...است همیشگی اقاي همان.کاردارد تو با تلفن جان ننه راستی:گوید می افتد می یادش

  :گویم می تفاوت بی.دهم می نشان العملی عکس نه خورم می جا نه

  .افتم می راه دنبالش به سر به چادر و ام شرمنده.است مزاحمت باعث شما براي من غیبتهاي همیشه_

  :گوید می ایمان خط سوي ان

 شود می!نبودي هم انجا...سراغت بیمارستان رفتم...نبودي ات خانه امدم دیروز!کجایی؟ هست معلوم هیچ.نرگس سالم_

  بودي؟ کجا بگویی

  :گویم می تامل بی

  ...قبرستان_

  :میپرسی ارام.شود می سکوت خط سوي ان

  دلخوري؟ من کنی؟از می دهنی بد نرگس؟چرا شده چیزي_
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  :گویم می بود گرفته ام خنده حالیکه در

  :پرسی می فریاد با.بودم قبرستان واقعا.کنم نمی دهنی بد_

  چه؟ براي_

  .داشتم وظایفی او قبال در حال هر به....بود شده فوت همکارانم از یکی همسر_

  :گویی می کشی می راحتی نفس حالیکه در

  .گذشت  خیر به که شکر و ر خدا...خب_

  :پرسم می متعجب

  است؟ خیر کدام منظورت_

  :گویی می اي شده معذب حرفت از هم خودت حالیکه در

  خبر؟ چه بگذریم خوب...که بود این منظورم_

  .گودم نشین حاشیه من اتفاقاتی مرکز در تو_

  .مترک اتش در لطف کمی با گاه بیشتر هیزم با گاه...گرفتارم مادرم دوزخ در چنان هم.نیست جدیدي خبر هم طرف این_

 در یوسفش هک نیست زنی بیرشک.نباش نگران:گویم می کنم پنهان کلمات پشت در را نفرتم کنم می سعی حالیکه در

  .است اتش در ابراهیم عاقبت او اتش در تو سوختن عاقبت.بماند چاه

  :گویی می اي خوانده را دستم حالیکه در

  .باشد گشاتر گره محبت کنی نمی فکر.برد پیش از کاري شود نمی نفرت با.نرگس کن صاف را دلت_

  :گویم می طمانینه با

 در.تنیس احساس و عاطفه زن او.نیست کارگر او قلب به عشق حربه که دارم ایمان اما کنم می امیدت نا که متاسفم_

 عقلی بی رس از مست یک جفنگیات دلدادگی داستان او براي.کند می پیروي طبقاتی خشک قوانین از چیز همه او زندگی

 با و عاقل اما احساس و عاطفه بی.جنگید خودش سالح با باید او با.تدبیر و سیاست میدان است،زن مبارزه زن او.است

 خستگی و وج ستیزه.بود عیار تمام چرچیل یک باید او با مقابله براي. است نقص و عیب بی سیاستمدار یک او.تدبیر

  .ناپذیر

  :گویم می بلند.شود می قطع اشپزخانه از قابلمه و دیگ صداي ناگهان
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 حتما...هبل...بله. بپذیرد را عذرم امیدوارم.کنم می هماهنگ استاد با کالس از پیش حتما بله.یگانه اقاي کردید لطف_

  نیست؟ امري...

  :گویی می حوصله بی

  .گذاري می را گوش خداحافظی بی و...نیست عرضی خیر نه...مزاحم پیرزن این از امان_

  :گویم می خط سوي ان ممتد بوق صداي به

 اهیعذرخو هم صاحبخانه خانم از چشم.کردید خبرم که کردید لطف...رسانم می کالس به را خودم حتما فردا...بله...بله_

  .گذارم می را گوشی و...نگهدار خدا...کنم می

 انکن من من.کاود می مرا کنجکاو هاي چشم اشپزخانه چوب چهار در که بینم می را خانم حاج گردانم می بر که را رویم

  :گویم می

 مزاحم رنهوگ داشت واجبی کار بگویم که گفت چنین هم...کنم تشکر لطفتان خاطر به شما از که گفت ام همکالسی_

  .نمیشد

  :پرسد می شده ریز چشمهاي با

  نداري؟ دختر داري؟همکالسی را همکالسی یک همین تو نرگس_

  :گویم می و کنم می جمع را پایم و دست ام خورده جا حالیکه در

  .اوست با ها بچه ي همه مسئولیت و مبصر مثل چیزي یک یعنی نماینده.است کالس نماینده او اخر_

  :گوید می کشد می کنار را صندلی کنان غرغر حالیکه در

  کردند؟ می انتخاب دختر مبصر یک شد نمی حاال_

  :گویم می خنده با

  .دای نمی بر دخترها عهده از.است سختی کار دانشگاه در بودن مبصر ثانی در شدند می معترض پسرها مادر انوقت_

  :گوید می کند می اشاره تلفن به چشم با حالیکه در

  .است سختی کار چقدر است معلوم بنیم می_

  :گویم می و شوم می بلند جایم از

  .متشکرم حال هر به_
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 دیر تا خوان خروس صبح از ام بچه.نیست خانه هستم،محراب تنها هم زودي؟من این به روي می کجا.بنشین حاال_

 یگویدم مدام.رود نمی گوشش به ها،حرف شوي می مریض کارنکن اینقدر جان بچه گویم می چه هر.میکند کار شب وقت

  ...دارم مسئولیت مردم هاي بچه قبال در.بدهکارم جامعه این به من

  :دهد می ادامه... کنم می نگاهش زنان لبخند چنان هم

  کنی؟ می تعارف چرا دیگر بنشین_

 اگر...دهند می مرگ بوي است خراب خیلی وضعشان.بشورم را لباسهایم باید ولی بمانم پیشتان خواهد می دلم راستش_

  .شوم مرخص بدهید اجازه

 وراجی حوصله که انم از تر خسته.شوم می محو چشمانش جلوي ان،از یک در من و.دهد می تکان را سرش دلخوري با

  .باشم داشته را پرحرف و فضول پیرزن یک هاي

  

  71/6/10 جمعه

 روز ان از.گذرد می برد خود با و کند را ارزوهایمان خبر،نهال بی سیل یک مثل بیرشک که شبی از ماه یک تقریبا امروز

 ردي،درگ خیابان ساعت چند حد در و کوتاه بسیار هم ان.ام ندیده بیشتر بار دو هم را تو.ندیدم را او هرگز دیگر حال به تا

  .هیاهو و دود ازدحام

 تشخصی ستاره... نداري هم بودن جنتلمن حوصله دیگر حتی...درهم و ساکتی اکثرا...اي شده عوض عجیب روزها این

  .میدهی جواب باال سر و کوتاه....بزنم حرفی هم من اگر.است کرده افول سواد بی و عامی فرد یک حد تا تو

  :پرسیدم تو از دیروز

  کسلی؟ چرا_

  :گفتی کوتاه

  .ندارم حوصله_

 تمدید و فکر فراغت براي جایی شهر این سنگین ترافیک...نیست گردي خیابان به اجباري هیچ نداري حوصله اگر_

  خانه؟ رویم نمی چرا.نیست اعصاب

  :گفتی مختصر بودي زده زل جلو به مستقیم حالیکه در

  .فروختم را خانه_

  :گفتم فریاد با
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  کردي؟ چکار_

 دلش روز یک که طور همان بفروشد خواسته دلش گفت...بود او اسم به خانه...فروخت مادر یعنی...فروختم را خانه-

  .خریده و خواسته

  :گفتم حرص با.وارفتم یخ مثل

  .خوردم را حرفم ادامه و...خودت از تو کردم می فکر_

  :دادي ادامه

  ....ماشین این حتی.است مادرم به متعلق من چیز همه.نکن فکري هیچ_

 می تنفر بوي اوست به متعلق که چیزي هر کردم می احساس.شدم بیزار بودم نشسته ان روي که صندلی از ناگهان

  .دهد

  :دادي ادامه

  !فهمی؟ می...فرزند و مادر یک باشد،بین اویی و بینمان،من که باشد احتیاجی کردم نمی فکر وقت هیچ_

  :دادي دادم؛ادامه تکان منفی عالمت به را سرم

 هب باید حاال و نخواستم وقت هیچ همین براي رفت خواهد پیش ارام و خوب طور همین همیشه اوضاع کردم می فکر_

  .را ام لوحانه ساده خدمت و سادگی این بهاي...بپردازم گزافی بهاي حماقت این خاطر

 دیدم نمی لیلید بعد ام کرد می ناراحتم باشم نداشته خودم نام به چیز هیچ من اینکه براي را پافشاریش وقتها خیلی الیته

 یاتشح زمان در که کرد می فرقی چه بنابراین رسید می من به چیر همه او از بعد حال هر به اخر.بشکنم را دلش بیهوده

  !؟...او یا من...باشد کسی چه اسم به اموال و امالك

  :گفتم گرفتم می دستم در را دستت حالیکه در...بودي کرده بغض

 درهیچ و تنیس مادي سندشان که هست چیزهایی.گذاشته باقی تو خود براي را دنیا ملک بزرگترین ترسی؟او می چه از_

  .شود نمی تقسیط و تملیک قانونی و ضابطه

  :دادم ادامه...کردي نگاهم امیدوارانه

  .دارد تعلق خودت به فقط که است زندگی از سهمی تنها وجودت و تو قلب.ندارد صاحبی خود جز تو قلب_

  :گفتی کشیدي می بیرون دستم از را دستت حالیکه در و برگرداندي من از را رویت امید نا

  .اند کهنه هاي دشمنان،عشق خالی هاي دست_
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  :گفتم و کردم نگاهت مات

  .ارزش بی و باخته رنگ یا ارزش با و چیست؟قدیمی کهنه از منظورت_

 ایمانی...شدي دیگري ایمان لعنتی ي شنبه پنج همان فرداي از اصال...بودي شده دیگري ایمان روزها این...ندادي جوابی

  ...شناختمش نمی که

  .بود غریب برایم که ایمانی

 سعی نکنم دار خدشه اشکهایم دادن هدر با را نفسم عزت کردم می سعی حالیکه در و برگرداندم خیابان طرف به را سرم

 درد اشتمد ایمان انکه براي شاید...هلیا دخترش و همکارم امیدیان به مثال.کنم معطوف دیگر چیزهاي به را فکرم تا کردم

  .است بزرگتر من ازدرد انها

  :گفتی عاقبت سکوت مدتها از بعد

  ...بزنم انها به سري هفته این اخر بشود اگر خواهم می بنویس را تان خانه ادرس نرگس راستی_

 هرگز تو که لبخندي... زدم لبخند تو به وجود ي همه با و برگرداندم طرفت به را سرم...گرفت جان نگاهم در امید دوباره

  .ندیدیش

  

  71/6/16 شنبه پنج

 والنیط و تلخ روزهایی از خبر رویت و رنگ و افتاده گود چشمهایت زیر.ام شده خیره صورتت به و ام نشسته روبرویت

  ...دهد نمی خوبی گواهی دلم.میدهد

  .است راه در مهیب ویرانی زده طوفان ي چهره این پس در کنم می احساس

  :گویی می حوصله بی جوابش در...کند می پاره را افکارت رشته پیشخدمت صداي

 به روعش انگشتهایم با ناامید و اندازم می پایین را سرم.شوي می خیره خیابان به دوباره و... کنید لطف قهوه فنجان دو_

  ..کند می ام دیوانه پریشانی همه این با تو دیدن...کنم می بازي

 به ار ات همه و شوم می خیره را تو سرگشته و باد،حیران ریشه در ریشه...سو هر به باد اي،اسیر شده مجنون بید مثل

  ...چکم می ذره ذره و شوم می قطره قطره را تو...را پنهانت هاي مویه و را ات ریخته اشکهاي.بینم می اشنا نگاه یک

  است؟ من وجود برکت از مهیب طوفان این کجاي تا و...چیست؟ تو غم و شادي در من سهم

  .درد همه این اوار زیر نکنی خم کمر ات،شاید تنهایی هاي سایه هجوم در و باشم درختی توانستم می کاش
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 نسیم ینا وزش در بخشکد ات دردمندي اشکهاي نجیب،شاید و معصوم صورت به بوزم باشم نسیمی توانستم می کاش

  :میکنم فکر خودم با گاهی.خنک

 راحت بوده،چه حقیر و هیچ چقدر درد همه این هیاهوي زخم،در همه این هجوم برابر در ما خالی دستهاي و کوتاه فکر_

  .باختیم او به را مان شادي

  است؟ باقی او ردپاي ما اشکهاي کجاي تا اندیشم می گاهی

  بود؟ خواهد گریان او وجدان ما معصوم سرنوشت کجاي تا اندیشم می گاهی

  پذیرد؟ می او از پذیر توبه خداوند را تو و من پنهان هاي درد کجاي تا اندیشم می گاهی

  من؟ ي زنانه ایثار کجاي تو؟تا ي مردانه بزرگواري کجاي من؟تا مشتاق نگاه کجاي تو؟تا صداي لرزش کجاي تا

 یبیعج غم.شوي می خیره صورتم به و کشی می سر الجرعه و داغ را فنجانت گذارد می مقابلمان فنجان دو پیشخدمت

 با و قاپم می میز روي از را ات زده یخ دستان تامل بی.اورد می درد به را دلم...زند می پرپر چشمانت نی نی عمق در که

 رنگی مک لبخند عاقبت و ماند می خیره لبخندم به نگاهت مدتی...زنم می لبخند تو به انسان یک وجودي عشق ي همه

  :گویی می اید برمی ات حنجره انتهاي از که صدایی با...پوشاند می را صورتت

  ...اراك بودم رفته شنبه سه_

  :پرسم می لکنت با و پرم می جا از کوتاه فریادي با

  .پدرت پیش...اراك: میگویی...بودي؟ رفته کجا_

  :دهی می ادامه.دوزم می چشم تو به ام امده در حدقه از چشمان با و شود می حبس ام سینه در نفس

  .است فناوري و صنعت مهد گفتی که طور همان اما نیست قشنگ....داري خوبی شهر_

  :گویم می جویده جویده،نیم نیم

  گفت؟ چه پدرم.ایمان_

  ......!بخشید را تو: میگویی فشاري می را دستانم ارامی به حالیکه در

 چه درپ...بگو راست خدا به را تو...ایمان: گویم می ملتمسانه دوباره شود تارمی اشک نم از کم کم چشمانم حالیکه در

  گفت؟

 یم اشک چنین این کردم رفتارمی چنین رستوران در اگر پیش دوماه...اي شده عوض چقدر...کنی می نگاهم ارامش با

  .اي شده دیگري ایمان که مدتهاست حاال اما.میشدي سنگین سر من با مدتها تا کشیدم می فریاد و ریختم
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 به را دستانم.کند می لرزش به شروع وضوح به توست دست روي که دستانم و چکد می میز روي قطره قطره اشکهایم

  ....بخشید را تو که گفتم:دهی می ادامه شمرده و)جالفتا چه(بوسی می محیط به توجه بی و میبري لب

 تو یمانا...نیست پدر،بخشیدنی قاموس در کردم من که گناهی.است محال...ایمان کنم باور است محال: گویم می گریان

  نه؟ کرد؟مگر بیرونت خانه از پدر...بگو راست خدا به را

 را اشکهایم!... نه:گفتی ارامی به دوباره نکرد؟ بیرونت: پرسیدم متعجب...دادي تکان منفی عالمت به را سرت

  ...بخشید را تو عاقبت و شنید را حرفهایم....دید،

 کردم نم که کاري.است معتقدي و سرسخت مرد پدر...نیست گویی می که ها اسانی این به که دانم می: گفتم ناله با

 رمگ...برید می سر تا سر و گذاشت می جوي لب را سرم بود مقدور برایش اگر مطمئناً...است مرگ مجازاتش او براي

  .باشی کرده جادویش تو انکه انکه،مگر

  .کردم جادو را تو که طور همان کردم جادو: گفتی ارام

 واقعا ایا...شد رامت که گفتی چه او به بگو من به خدا به ترا شود نمی جادو...دارد مهره خر پدر ایمان ولی: دگفتم بغض با

  ...یا؟ بخشید مرا

  ...فریب یا روغد اي ذره بدون...گفتم را حقایق او به: گفتی لرزید می صدایت حالیکه در و کشیدي بیرون دستم از را دستت

 این سپ در که گفتم...نبوده بطالت یا تخطی هرگز تو و من قصد که گفتم او به: دادي ادامه...دادم تکان را سرم اشفته

 بی راپاس چند هر بوده ازدواج از پیش اشنایی حقیقتا تو و من هدف که بوده،گفتم نهفته اي عاقالانه قصد احمقانه کار

  ....بوده جوانی و تجربگی

 گرانبها و عزیز امانت یک مثل تو از مدت این تمام در که خوردم قسم ایمانم ي همه به و گذاشتم قران روي دست

 زا و ات مهربانی و صفا از هرگز و ام ورزیده عشق برادرانه تو به سالها این همه که ام خورده سوگند و ام کرده مراقبت

  .نیامدم بر طلبی فرصت پی در ات تنهایی و غربت

 هک دنیایی در است سخت باورش هم حقیقتا...داشت حق کرد نمی باور اول: دادي ادامه...لرزید می بوضوح صدایت حاال

 یانم ودر کنند می حراج اسکناس یک به را جهنم و بهشت ادمهایش که دنیایی در...اند هرزگی و نفرت سراپا ادمهایش

  .است دشوار...جوان مرد یک از حرفها این قبول کنند می قمار لبخند یک و نگاه یک به را ایمانشان که مردانی

 را حرفم یمانما اعتبار به شما ولی ندارد اعتبار ندارد پدر که پسري: کند؟گفتم قبول را حرفم اعتباري چه به: پرسید من از

 حساسا گذاشتم اش شانه روي که را سرم...بخشید مرا و کرد پدري برایم سوخت ام یتیمی حال به دلش...کنید قبول

 در ما نتوانسته هرگز که گفتم دردهایی از برایش خوداگاه نا و بستم را چشماهایم...دهد می را پدرم بوي اغوشش کردم

  .کنم قسمت او با بیرشک ي مادرانه اغوش
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 حب او یزگر براي که روزهایی گریختم،از تو از که گفتم هایی لحظه از برایش...بود مردانه که گفتم دردرهایی از برایش

 ایمانم رس بر بید مثل تو خاطر به که گفتم هایی لحظه از برایش...ازردم بارها و بارها ممکن شکل بدترین رابه تو،تو

  ...نکردم دار لکه را شرافتم ام لرزیدم

 یمارشت براي کس هیچ دیگر که زخمی از و اند برده یاد از را بودنش درد مردم که دردي از...گفتم عشق حقایق از برایش

 و کرد حلقه ام شانه دور را دستانش.مان تنهایی و...هایمان غصه از...گفتم هایمان رنج از برایش...سازد نمی مرهمی

  .گیرم ارام و بگریم ام پدري بی سالهاي ي همه اندازه به معرفتش ي شانه به سر تا گذاشت

  :گفت و فشرد را دستم بیایم خواستم می وقتی صبح...بودم مهمانش را شب

 خاطر هب اما نبود ات خانوادگی اصالت و تربیت حد در و ات دانایی و عقل حد در که کردي کاري چه اگر بگو نرگس به(_

 یشانیپ هم بعد...بار اخرین...بخشم می را تو که است باري اخرین این و...جوانیت خاطر به فقط.بخشم می را تو جوانیت

 اما...اي برده ارث به او از را شرافت تو باشد چه هر...بخشم می پدرت مرحوم روح خاطر به هم را تو:گفت و بوسید مرا

  .)نیست راه بهترین راه ترین کوتاه همیشه اورد می دست به انچه تا خواهد می ادمی انچه از که باشد یادت

 محو نمدیدگا پیش از لحظه یک عاقل و مهربان اما تکیده پدر چهره...کردم گریه سیر دل یک و گذاشتم میز روي را سرم

  .بودم مادر و او دلتنگ چقدر که دانست می خدا فقط...شد نمی

 با...نجیدگ نمی کلمات قالب در من شناسی قدر...کردم نگاهت شناسی حق با و کردم بلند را سرم...شدم ارام عاقبت وقتی

  :گفتم گرفته صدایی

 کردي تو که کاري... کردي من حق در بزرگی لطف تو...سپاسگزارم تو از چقدر که دانستی می کاش...جان ایمان،ایمان_

  .نبود ساخته من از هرگز

  :گفتی اهسته

  ....پدري همان دختر...هستی دانایی و شجاع دختر تو...ندارم قبول_

 گناهم رايب حتی که برم می حساب ان از بیشتر پدر از من.نبود من قدرت و توانایی در کاري چنین...هرگز،هرگز...نه:گفتم

  .بخواهم تقصیر عذر

  ...افتادي راه به و برویم زودتر است بهتر.است 10 ساعت گفتی میکردي نگاه ساعتت به حالیکه در و شدي بلند جایت از

 دنبالت هب کردم می سبکی احساس حالیکه در.کشیدم سر شده سرد را ام قهوه سوالی هیچ بی پس دانستم می را علتش

  .دویدم

  

  71/6/19 یکشنبه
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 مرخصی از خبري هیچ دیگر روز 5 تا که شدم متوجه کردم مراجعه پرستاري دفتر به مرخصی گرفتن براي وقتی امروز

 رفته،دفتر شمال در مادرش منزل به دخترش همراه به و گرفته مرخصی روز 40 براي امیدیان اقاي همکارم.نیست

  ...پذیرفته را اش من،مرخصی نیروي احتساب با هم پرستاري

 حرفی بخواهم مرخصی هم روز 10 امیدیان برگشتن از بعد اگر که گفت بخش مسئول...بود فایده بی کردم التماس چه هر

 در انگار...خدایا.کنند موافقت A   داخلی بخش در دیگري کس هر یا من مرخصی با است محال برنگشته او تا اما نیست

  .وقت نبوده،هیچ فرصتی من براي وقت هیچ دنیا این

  

  71/6/20 دوشنبه

 نمیشد که تلفن... است ممکن راه بهترین تلگراف حاضر حال در که رسیدم نتیجه این به عاقبت کردن فکر کلی از بعد

 اسانی ارک کلمات قالب در پدر بخشش از احساسم گنجاندن...بنویسم توانستم نمی خودم هم نامه.ندارد تلفن انجا زد،چون

  .نبود

 و اعاوض این با پس.داد می دست از را اهمیتش پدر بزرگ کار انوقت نوشتم نمی احساسم از و نوشتم می نامه هم اگر

  .فرستادم پدرم براي مضمون این به تلگرافی و رفتم پستخانه به پس بود کار،تلگراف بهترین احوال

 بخش هاي مرخصی تمام ثانوي اطالع تا او مدت طوالنی مرخصی و همسرِهمکارم فوت علت سالم،به مهربانم پدر«

 براي تفرص اولین در.هستم دیدارتان دلتنگ شدت به.شود نمی موافقت هم من مرخصی با بنابراین.است لغو  A  داخلی

  .کشم می پر دیدارتان

  »نرگس دخترتان.شماست بزرگواري و بخشش مدیون عمر اخر تا انکه.متشکرم چیز همه خاطر به

  

  71/6/22 چهارشنبه

 چادرم.خورم می جا در پشت محراب دیدن از و.کنم می باز را در...زنند می در که ام برکشته سرکار از تازه.است ظهر نزدیک

  :گویم می و کنم می جور و جمع را

  داشتید؟ امري....سالم_

  :گوید می است پایین سرش چنان هم حالیکه در

  بگیرم؟ ار وقتتان از ساعتی سه دو شود می ببینم خواستم...بگویم چطور دانم نمی راستش اما...اما.داشتم بله،عرضی_

  :گفت و کرد بلند را سرش.کردم نگاهش متعجب

  !ایم می دنبالتان به 6 ساعت باشد نداشته موردي اگر_
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  :گفتم و کشیدم درهم را هایم اخم

  چیست؟ تان امر بپرسم شود می_

  :گفت.بود شده معذب

  .باشید داشته فرصت اگر البته..دنبالتان ایم می 6 ساعت که گفتم.کنم می عرض خدمتتان عصري_

 حاال همین دارید صحبتی باشد،اگر داشته فرق زیاد دیگر ساعت 2 با حاال کنم نمی فکر اما دارم کالس بعدازظهر_

  .شنوم می...بگویید

  :گفت بود شده اشفته حالیکه در

 دبیای...که خواستم مادر از اول راستش...مطلب اصل سر رفت شود نمی که مقدمه بی.دارد مقدماتی کاري هر اخر...اخر_

 می بهتر را همدیگر حرف خودتان جوانها شما که گفت و نپذیرفت مادر ولی هستید جنس یک از دو هر باشد چه هر

 جمع بانمز در را جسارتم همه...شدم حضورش علت متوجه کم کم...نداریم مشکلی بزرگترها ما.برسید تفاهم به شما.فهمید

  :گفتم و کردم

  .باشید نداشته خواستگاري قصد امیدوارم_

  :پرسید کردو نگاهم وارفته

  دارد؟ اشکالی مگر_

  :گفتم تفاوت بی

 انهمتاسف چون... مرا وقت هم کنید می تلف را خودتان وقت کار این با که است همین هم اشکالش...دارد اشکال بله_

  .بپذیرم است ممکن غیر که کنم عرض خدمتتان باید

  :پرسید و کرد نگاهم واج و هاج

  دهید؟ می منفی جواب اطمینان و سرعت این به شما که دارم واضحی ایراد چه من بپرسم شود می_

  :گفتم طمانینه با

 به شما گرا شوند می خوشحال هم ها،خیلی خیلی مطمئنم ومن هستید هم خوبی بسیار پسر اتفاقا...ندارید اشکالی شما_

 حق این و را خودم اعتقادات و...دارم را خودم زندگی...هستم مستثنی قاعده این از من ولی...بروید دخترشان خواستگاري

  .کند زندگی دارد دوست که انطور که است کسی هر

  :گفت نشست می زیرزمین هاي پله روي حالیکه در
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 به تا دارد باهتش ایرلندي رمانهاي صفحات به بیشتر شما حرفهاي باشد پسند محکمه باید دلیل...دلیل نشد اینکه ولی_

  .ازدواج امر در مهم گیري تصمیم یک

  :گفتم کشیدم می باال ایمان عادت رابه ابروانم از یکی حالیکه در

 هم حرفهایم.دارم خصوصی و شخصی دالیل من چون...گرفت نخواهد قرار شما محکمه پسند مورد هرگز من دالیل_

  ....است وبرهان حجت....نیست باطل و عاطل خودم اي بر

  :پرسید لکنت با

  :گفتم حوصله کنند؟بی التماسشان دارند دوست که هستید که دخترهایی ان از شما نکند_

 که ما نشده حقیر انقدر هنوز هم شخصیتی نظر واز السلطنه تاجر دختر نه و الملوکم اشرف دختر نه من...خیراقا نه_

  .کنم قدرت و برتري احساس دیگران ضعف با بخواهم

  :گفت دوباره

  ...اینکه؟ یا و دانم نمی من که برید می رنج خاصی بیماري از شما نکند_

  :کردم قطع را حرفش تحکم با

  .مینه.ندارم ازدواج قصد فقط....دیگري مرض هیچ نه و...برسی نه....کچلم نه...ام بیوه نه...دارم سرطان نه من....اقا خیر_

  :گفت تربیتی بی با

  .است بند دیگري جاي شما سر... گف می راست مادرم که رسم می نتیجه این به حساب این با پس_

 خدشه ار شخصیتم نخواستم اما بسوزد یاداوریش از داشت عمر تا که بزنم حرفی توانستم می کردم خیره،نگاهش خیره

  :گفتم بستم می را در حالیکه در پس.کنم دار

 اگر من.ردهک خیالباف پیرزن یک زنکی خاله حرفهاي اسیر را خودش که رسیده جایی به دانشگاه استاد یک که متاسفم_

 ضعرای کنم می فکر.کردم می علم کسب مادرم منبر پاي فردا از و خشکی نان دادم می را مدارکم چمدان بودم شما جاي

  ...بستم راه در و...روم نمی سربند دختران سراغ دیگر که است این مزیتش حداقل.باشد مفیدتر ایشان

  :گفت ارام و چسباند در پشت به را دهانش

 از یکوچک جزو مادرم هاي خیالبافی...احمق یا کورند مردم کنید می فکر و اید کرده فرو برف در را سرتان کبک مثل_

  ...رفت و... است کوچه این مردم برانگیز تاسف داستانهاي
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 درتق زانوانم و لرزید می بوضوح بودم شنیده انچه از پشتم...شدم افتاب،ذوب حرارت در برف تکه یک مثل در پشت

 با همه این هب و تو به...کردم فکر تو به ریختم می اشک صدا بی حالیکه در و دادم تکیه در به را سرم...نداشت برخاستن

  .بودن تو بی گونه این و بودن تو

 به چطور.ام نبوده مسیرشان در هرگز که قدمهایی ي شده مال لگد و خورده تیپا...ام شده مال لجن کردم می احساس

 شادي و دردها با و...کنند حراج را ابرویم بود داده اجازه انها به کسی چه...بسازند قصه برایم بودند داده اجازه خودشان

  .بسازند سرگرمی شان احمقانه جمع براي هایم

 کدام بگوید؟از پیوستن دوباره از پیوسته تو با سالهاست که روحی از بود داده اجازه خودش به چطور... محراب...مرد این و

 کسی با وت جز توانم می گفت؟مگرمن می خلوت کدام از...بپیوندم کسی با تو جز توانم می من مگر گفت می پیوستن

 انتخابم که سالهاست من هست؟براي گیري تصمیم براي فرصتی هم باز مگر گفت می گیري تصمیم کدام کنم؟از خلوت

  شاعر؛ قول را؛به دنیا انتخاب ترین سخت ام کرده را

  است یگانه نبودت و بود که تویی تنها

  هست که هر تو از غیر

  !نیست...نمود انچه هر

***  

  بند جاودانه عهد و من روي به در بگشاي

  ...بستنی عهد کاین

  ...است گشودنی در این

  

  23/6/71پنجشنبه

 گاهی....نمک می استشمام اي کشیده نفس آن در تو که را هوایی وجودم همه با و دهم می تکیه صندلی پشتی به را سرم

 یبین راه ات مردانه ابروهاي و خوشرنگ چشمهاي....کنم می نگاهت ناپذیر سیري ولعی با و گردانم می بر را سرم هم

  ...را ات مشکی موهاي و سفید پوست را ات برجسته هاي گونه و تراش خوش

 که يا خنده...خندي می....اندازم می زیر به سر و شوم می شرمنده....کنی می غافلگیر را نگاهم و گردانی می بر را سرت

 و گیري می را دستهایم و داري می بر دنده روي از را دستت...است عزیز دنیا سعادتهاي ي همه ي اندازه به من براي

  :گویم می آرام شود می بارانی دلم هواي چرا دانم نمی.....فشاري می

  !اي شده عوض چقدر...  ایمان_
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  :گویم می و...  کنم می پاك چشمم گوشه از را اشک انگشت با...گردانی می بر تلخ لبخندي با را سرت

 وستد فرق دانستم نمی وقت چه؟هیچ یعنی عشق دانستم نمی وقت هیچ دانی می.ایمان ام شده عاشقت کنم فکر(_

 حاال....حاال ولی... زیاد خیلی...بودي عزیز برایم همیشه داشتم دوستت همیشه دانی،من می.چیست در عشق با داشتن

  ....)عزیزي برایم دیگري جور....دارم دوستت دیگري جور....هستی دیگري چیز....برایم

  :گویی می زنند می حرف خواب در که آدمهایی مثل نبینی را هایم اشک تا گردانم می بر خیابان طرف به را وسرم

 گانبازماند از...داشتیم هم با خانوادگی دور نسبت یک...کنم ازدواج هایم همکالسی از یکی با بود قرار پیش مدتها_

 همه....بود خوبی دختر هم خودش نگذریم حق از...کرده تحصیل و مشرب خوش و نشین اشراف....بودند سلطنتی خانواده

  ...بگذرد تفاوت بی کنارش از تواند می مردي کمتر که حسنهایی آن از....داشت حسنی

 و چک بی هم مادر...بشود من همسر است حاضر میل کمال با که بود گفته مادر به بسته سر مهمانی یک در روز یک

 خیلی نکهای با شنیدم که اوایل... بودند دوخته هم خودشان و بودند بریده خودشان....سادگی همین به...بود پذیرفته چانه

 می کسی هچ و آید می کسی چه باشد مهم برایم که نبود زندگیم در دیگري کس...نبود مهم برایم زیاد اما شدم عصبانی

 همه تو او جاي به رسیدیم که بران بله به....شدم آشنا کامال تو با که بود او خواستگاري جلسات بهبهه در درست....اما رود

 یدیمرس که نامزدي روز به...دیدم می را تو صورت او صورت جاي به رفتیم که حلقه خرید براي...بودي کرده پر را فکرم

 و....درمپ ویالي شمال رفتم حرفی هیچ بی نامزدي روز بنابراین...بودم شده تو عاشق چون بود ممکن غیر برایم تحملش

 مهه حال هر به اما بودم شده چیزت چه مبتالي دانم نمی....تو به و کردم فکر خودم به...ماندم آنجا خبر بی هفته یک

  ....ناممکن گذشتن و گذاشتن و....بود شده تو اسیر وجودم

 که انستمد می!) واهللا نوبره!خودراضی از ادم).(ي( تو) الفم( من که دانستم می...است فاصله دنیاي ما بین که دانستم می

 اي ساخته خود و منطقی مرد من نبود ممکن برایم تو از کشیدن دست اما...صد در صد احتضار یعنی شدن تو بیمار

 ما عالقه برابر در استداللم و منطق کردم می سعی چه هر چرا...چرا دانم نمی اما نبودم مزاج دمدمی و احساساتی...بودم

 فایده بی مبارزه...سرنوشت و تو به....سپردم تو به را خودم... محض تسلیم...شدم تسلیم عاقبت...نمود می مضحک تو به

 سپرده رس همیشه براي و....فروختم تکلف بی و ساده نرگس گل شاخه یک به را دنیا هاي انوشه همه و انوشه پس...بود

  .....همیشه براي...شدم

 ونمغب اما ببینی صورتم بر را درد و عالقه باران ریزش تا دادم اجازه و برگرداندم سویت به را اشکم از خیس صورت

 را،همه هایمان غصه همه و عشق همه...هم با دو هر...گریستیم هم با دو هر... بود اشک از خیس هم تو صورت...شدم

  .....را هایمان رنج همه و دردها

  شود؟ می چه ما ایمان،عاقبت....گفتم زدم می ضجه که حالی در و کردم پنهان دستهایم بین را سرم

  ...کنیم ایمان،مبارزه:گفتم...دانم نمی که کن باور...نمیدانم:...گفتی
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 مادر دست زندگیم همه است محض حماقت نیست هم قمار حتی ات مبارزه نداري اي برنده برگ هیچ وقتی:گفتی

 پدر که همانطور ندارم هم لباس دست یک حتی...خودم نام به و خودم براي خودم از احمق من و....زندگیم همه...است

  ......شود؟ می چه حاال:پرسیدم دوباره نداشت هم

 دو حساب این با...پرسد می چیزي نه گوید می چیزي نه است طوفان از قبل آرامش در مادر که فعال دانم نمی:گفتی

 سدبر دادمان به خدا صورت این در که داند می را چیز همه یا....است بعید که داند نمی چیز هیچ یا...داد شود می احتمال

  ...ندادي جوابی...نیست؟ امیدي هیچ یعنی:گفتم بغض با

 هم آنقدرها داشتی که چیزهایی...نزن جا خدا ترابه....ایمان...گفتم و گرفتم را دستت ملتمسانه لرزید می که دستهایی با

 و خالی دست.... ام کرده زندگی همینطوري سال سالهاي من...است پذیر امکان هم مایملک بدون زندگی...نیست مهم

 براي گفتی املت بی...نیستند ترسناك و انگیز بر نفرت کنی می فکر تو که هم آنقدرها خالی دستهاي کن باور...چیز بی

 نیم براي...نه من براي و است ممکن دیگر چیز هزار هزار... و کارخانه آن و...خانه آن بدون...ماشین این بدون زندگی تو

 دارائی همه کنار...خواهم می را تو من....ندارد معنا دیگري طور زندگی...ام کرده زندگی آنها همه با سال سالهاي که

 فهمیب کن سعی...بیاوریم دوام هم روز یک هم کنار در بتوانیم که نیستم مطمئن حتی آنها بدون...آنها بدون نه...هایم

 طمئنم هم تو... نیستم مطمئن پسندیدي داشتم که چه آن همه با مرا هم تو....شدم تو عاشق داشتم که آنچه همه با من

  .ایمان همان من و باشی نرگس همین اینها،تو بدون نباش

 استر...کند می پاره پاره را آدمی قلب که خنجري مثل...بود آور درد حرفهایت...فشردم مشتهایم در را روسریم ي گوشه

 من خاطر به راحتی و رفاه همه این از...طالیی چک دسته آن از...ماشین آن از...خانه آن از توانستی نمی تو....گفتی می

 گسنر من از....کردي عوض پول با مرا نخواستی بودم که همانطور مرا حتی تو...دهی تن احمقانه زندگی یک حقارت به

 با....اختیس چینی عروسک یک من از باپول تو...داشتی دوس که همانطور...خواستی می که نرگسی همان...ساختی دیگري

 هک بود همان حقیقت...دادي جسارت و جرات نفس به اعتماد من به پول با...دادي احترام....دادي شخصیت من به پول

 باشی یمانیا تواسنتی می خودت نه و داشتی دوست تو که باشم نرگسی آن توانستم می من نه دیگر پول بدون...شنیدم

  ...بود زیادي بهاي ویرانی همه این براي شاید عشق و....بودي عمري که

  ....وت بدون من و فناست باد زندگیت همه من با تو:گفتم آمد می در صدایم زحمت به گریه هجوم از که حالی در پس

 زا اذان صداي... بود نخواهد سعادتمند هرگز تو بدون من قلب....بودي من زندگی از مهمی بخش تو:گفتی پریشان

 بعد است محکمی پناهگاه خدا رحمت نرگس بسپار خدا به را دلت:گفتی و کردي روشن را رادیو...شد بلند مسجد بلندگوي

 چه خدا...نیست خبري که فعال:گفتی و دادي من به هم دستمال یک کردي می پاك رو صورتت دستمال با که حالی در

 مرگ از لقب شیون حال هر به...کرده خنثی را موذیگریش و زرنگی پیري هم شاید...شده عاقل مادر شاید...شاید...دانی می

  ...است احمقانه

 ات حال هر به...دادي ادامه...فهمید شد می صدایت لرزش از وضوح به را این بود باور قابل غیر هم خودت براي حرفهایت

 با و مبنشینی باید فعال.است کننده تحریک سپاه،خودش تجهیز گاهی....کرد کودتا شود نمی نکرده جنگ اعالم مادر
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 دفاع رايب او گیري موضع نوع به توجه با را خودمان توانیم می وقت آن....باشیم مادر واضح گیري موضع منتظر صبوري

  ....کنیم آماده

 می باز ار ماشین در که حالی در و کردم تایید را حرفت سر با پس.....کرد شد نمی کاري صبوري جز فعال...بود تو با حق

  .شدم پیاده و....عمر آخر تا...کرد خواهم صبوري عمر آخر تا بخواهی تو اگر:گفتم کردم

  

  71/6/30 شنبه پنج

 پرسیدم می خودم از مدام...درد از پر دلم و است اشک از پر چشمهایم...ام شده ناامید آمدنت از دیگر است شب 11 ساعت

 نمی هم خودم که چیزي از نگرانم... نگرانم... رسیده انفجار حد به گوناگون سواالت هجوم از افتاده؟مغزم اتفاقی چه یعنی

 اي مسئله هم راگ...بگذري مان طالیی هاي شنبه پنج کنار از نداشته سابقه...بگذاري خبرم بی نداشته چیست؟سابقه دانم

 شوم می لندب بکنم؟عاقبت باید چه دانم نمی...کردي می خبرم شد می که ترتیبی هر به تلفن با همیشه آمد می پیش

 می سعی و دم می تکیه دیوار به را سرم و رود می ضعف گرسنگی از ام معده که حالی در و کنم می خاموش را چراغها

  ....بخوابم کنم

  

  71/7/3 دوشنبه

 ببینم خواستم می کردم جو و پرس همکارانم تمام از امروز...نیست خبري تو از همچنان اما...گذرند می هم پی از روزها

 اي زده لفنت اینکه یا اي کرده گم را شیفتهایم برنامه شاید کردم فکر خودم نه؟با یا اي گرفته تماس تو من غیاب در آیا

  .نداشت پیغامی من براي کس هیچ...بود بیهوده امیدم....اما...بگویند من به اند کرده فراموش همکارانم و

  

  71/7/6 شنبه پنج

 ندگیمب بار کوله در که چه ان همه به و کنم می بلند سویت به پروردگاریت لطف عظمت ي اندازه به را دستهایم خدایا

 ات الراحمین ارحم نام با بار ده را تو که هر گویند می مهربانا...خداوندا...خدایا...زنم می صدا وجودم اعماق از را تو دارم

 خوانم می الراحمینت ارحم نام به بار هزار را تو خدایا...باشی کرده روا حاجتش آنکه مگر گردانی برنمی او از رو تو بخواند

 سوگند ما تنهایی و غربت به را تو...غریبم و تنها...خدایا است کافی تو لطف نظر یک همان مرا که...نظر یک امید به تنها

 در هک روزهاست وار یعقوب چشمانم که... بازگردان من به را یوسفم...خدایا...مپسند غربتمِ  سرگردان و آواره چنین که

 مین یوسفم بدون را موهبتهایت همه و دنیا خدایا...بسته فروو هست چه هر بر دیده یوسف پیراهن از بویی انتظار

  .برسان یوسفم به مرا....خواهم
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  71/7/9 یکشنبه

 هب چه انتظار که داند می خوب که خدایی همان...روز چگونه شبهایم و شود می شب چگونه روزهایم داند می خدا فقط

 رو اختمشن می که کسی هر به و ام کشیده سرك رسیده می فکرم به که جایی هر به تو دنبال به روزها این...آورده روزم

 خورد رب توقع دانستم می خوب چند هر خانم حاج سراغ رفتم پرویی با و کردم سفت را رویم عاقبت دیروز حتی ام انداخته

 در که شدم مطمئن اقل ال...ارزید می حال هر به اما...است جایی نابه توقع آوردم محراب سر به که چه آن از بعد خوب

  برس؟ فریادم به کنم چه خدایا اي نگرفته تماس هم خانم حاج خانه با وجه هیچ به تو مدت این

  

  71/7/11 شنبه سه

 بعد...ابمی می کمتر گردم می بیشتر چه هر اما.ام کرده رو و زیر بیرشک منزل شماره دنبال به را خانه تمام که است روز دو

 ایمان رماد بیرشک کرد می فکر کسی چه روزها آن!نیست عجیبی چیز بیرشک منزل شماره شدن گم مدتها گذشت از

  او؟ منزل ي شماره محتاج من و باشد

  

  71/7/13 شنبه پنج

 آدرس سآژان راننده به و شوم می ماشین سوار تردیدي هیچ بی پس...دنیاست آخر من براي اینجا شده تمام طاقتم دیگر

 و ذردگ می کند زمان...کنم آرام خدا یاد با را دلم بیرشک منزل به رسیدن تا کنم می سعی و دهم می را بیرشک منزل

 به و نمک می پرت را پول دارد می نگه بیرشک منزل درب جلوي راننده عاقبت و برسیم تا کشد می طول سال ده انگار

  ...دوم می در طرف

 می زنگ دوباره...کند نمی باز را در کسی....گذرد می مدتی...دهم می فشار را 1 شماره زنگ شوم پشیمان آنکه از پیش و

 تعاقب...قدرت تمام با و وقفه بی و مدام...کوبم می در به هایم مشت با عاقبت...کند نمی باز را در کسی هم باز...زنم

 سمت هب بالفاصله و کنم می سالم...کند می نگاهم خیره خیره و کند می باز رویم به را در) مهربان پیرمرد همان( رمضان

  ....دوم می داخل

 می دارم کار ایمان با...  گویم می برگردانم را سرم انکه بدون....جان؟ پدر روي می کجا...زند می فریاد سرم پشت

 می بریده دهبری و....کنم می نگاهش دردمندانه و گردم می بر...شوم می متوقف نیست کس هیچ یعنی نیست خانه....گوید

 بیا...داري؟ اي عجله چه حاالبنشین...گوید می کند می نگاهم مردد که حالی گردند؟در می بر اند؟کی رفته کجا:پرسم

 می بر کی و ندا رفته کجا گفتم؟گفتم چی نشنیدي رمضان کن بس گویم می بغض با...بگویم؟ برات تا بخور چایی یک

  .....نگلیسا اند رفته:....گوید می رسد می گوش به زحمت به که صدایی با و دارد نمی بر چشم صورتم از که حالی گردند؟در

 اعماق از که صدایی... رفته هم او:گوید می زحمت به شده متعجب شدت به حالیکه در....چه؟ ایمان:...پرسم می امیدوار

 در...ند؟گرد می بر کی....پرسم می گریه با است دادن جان وقت در آدم نفس آخرین به شبیه صدایی خیزد می بر وجودم
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 را نهکارخا... را خانه...اند فروخته را چیزشان همه آخر برگردند دیگر کنم نمی فکر گوید می آید می نزدیکم که حالی

  ...را خانه وسایل حتی.... را ها ماشین...

 که حالی در...کنی می نه؟شوخی مگر کنی می شوخی...پرسم می بریده بریده و مقطع و شود می ضجه به تبدیل ام گریه

 بدنم وزن نگهداري قدرت دیگر پاهایم که کنم می احساس ناگهان دهد می تکان را سرش تاسف با سوخته برایم دلش

 بدون ترف ایمان یعنی...گویم می کوبم می ام پیشانی به محکم را دستم که حالی در و نشینم می زمین روي ندارد را

  ببیند؟ مرا بار آخرین براي حتی یا...کند خداحافظی من از اینکه

 آزار خودم هب این از بیش تا گیرد می را دستم پدرانه شده پدرانه وحشت به تبدیل تعجبش و تاسفش دیگر که پیرمرد

 امیدوار و اینجا بیاید شما که است ممکن گفت...گذاشته پیغام برایتان بیرشک خانم ولی...ولی گوید می امیدوار و نرسانم

  ....کند می دراز سمتم به را آن...و گردد می باز پاکت یک با بعد کمی و دود می اش دکه طرف به

 حالی در و کنم می پاك آستین با را اشکهایم...ببینم را کلمات توانم می زحمت به که است اشک از خیس چنان چشمانم

 به امهن...  کنم درك و بخوانم رقصد می چشمانم جلوي در که را کلماتی کنم می سعی سوزد می شدت به چشمانم که

  :است نوشته...است بیرشک خانم خود خط

 تلخ قمار بازنده تنها شما که شدم بازي در هنرنمایی به مجبور ام شخصی میل علیرغم که متاسفم...عزیز یادگاري خانم(

 جز یدآ می آدمی سر به آنچه در که چرا نکنید نفرین یا مالمت مرا هرگز آمده سرتان به که آنچه خاطر به اما هستید آن

 شده ودتخ نادانی و حماقت قربانی تو واقع در...نیستی مستثنی قاعده این از هم تو و نیست مقصر کسی هیچ خودش

 خواهی که غرامتی با اي پرداخته که تاوانی و....نادان و جوان دختر یک خام رویاهاي و خیاالت و توهمات قربانی...اي

  .....است تجربگی بی و نادانی این تبعات از کوچکی بخش پرداخت

 و کردي رفک منطقی چه با دانم نمی عمل در اما...بودي شعوري با تقریبا و کرده تحصیل دختر تو...کنم می تعجب تو از

 که ي سیدر نتیجه این به استدالل اساس بر اینکه یا دیدي؟ ایمان با زندگی الیق را خودت که رسیدي نتیجه این به

 تیحماق با دهم می اجازه که کردي فکر چگونه یا...؟ خورد خواهد بـُر او مثل آدمی با زندگی عمر یک براي تو مثل آدمی

  را؟ اش آینده و وجاهت و اصالت همه و را کند؟خودش حرام تو پاي به را خودش ابلهانه

 عشوه با را او عقل که آن از پس چیز همه کردي فکر خودت با شاید دانم نمی....را؟ ارزشش با و عزیز عمر و را خودش

 زایل هایت کلک و دوز و ناز و عشوه با عقلم که منی نه؟فکر بودي نکرده مرا فکر اما...بود خواهد آسان کردي زایل ناز و

 هک کرد غالب مردي به توان نمی سیاه چشم و ابرو خم با را تو مثل دختري بدانم که هستم عاقل آنقدر و شد نخواهد

 فکر ودتخ با هم شاید یا...نیست احترام قابل و ارزش با اجتماعیشان طبقه و خانوادگی اصالت اندازه به برایش چیز هیچ

  !بود؟ نخواهد تفاوتی هیچ... تو و من بین دیگر وقت آن و گرفت خواهی یاد سرعت به را چیز همه بودي کرده

 که راچ...بود خواهد کوتاهی فرصت هم تو عمر همه حتی اي نبرده بویی آن از تو که آنچه یادگرفتن براي آنکه از غافل

 از ایدب تو... بودن من مثل براي...بگیري یاد را آن زمان گذر در تو که نیست چیزي فرهنگ نوع این و زندگی طرز این

  ...باشد بیرشک پدرم مرحوم ارثیه وجودت از نیمی و باشی شده زاییده من مادر مثل مادري
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 یاد کسی زا شود نمی را چیزها این... باشی رسیده بلوغ به و باشی شده تربیت...باشی آمده دنیا به فرهنگ دراین باید

 را تو اهرظ و کفش و لباس باشد قادر شاید پول و...شود می متولد انسان یا آدمی ذات در چیزها این...کرد تقلید و گرفت

 تربیت و رفتار روي مدت طوالنی براي بود نخواهد قادر هرگز هم ایمان شاهانه هاي ولخرجی حتی ولی کند عوض

 عوض ار آدمی باطن رنگ همیشه براي بود نخواهد قادر هرگز آدمی ظاهر که است این واقعیت بگذارد سرپوش تو حقیقی

 نیست يمرد هم ایمان که بدان...دانی اگرنمی و...بپوشاند ابد براي توانند نمی را سفیدي هیچ سیاهی که همانطور کند

  .... بکشد را تو نادانسته اعمال و ناپخته رفتار خجالت عمر یک براي که

 فراشتها بر سر با و بایستد اي گوشه و کند تو ي احمقانه هاي کاري ندانم خرج را آبرویش و اصالت که نیست مردي او

 و...بزند طخ زندگیش دفتر از همیشه براي را تو نام او تا بود خواهد کافی اشاره یک بگذرد دیگران تمسخر پوزخند کنار از

  ...بود خواهد امروز از بیشتر بسی تو رنج و سرشکستگی آنوقت

 25 را او که مادري همان هستم ایمان مادر من که نکن فراموش اما...باورند قابل غیر و سخت برایت حرفهایم دانم می

 مادر،فرزندش یک مثل کس هیچ که دانی می خوب خودت تو مطمئنا و است آگاه او روح خم و چم از و کرده بزرگ سال

 ازب باشی ایمان ي عالقه مورد زن اگر حتی تو که دارم ایمان مادري حس همین با من و شناسد نمی درست و کامل را

 زندگی تا....بودن عالقه مورد از که کرده ثابت من به تجربه که چرا باشی او زندگی زن که نیستی آن شایسته هرگز هم

 تنیداش دوست هر...دیگر چیز یک کردن زندگی و است چیز یک داشتن دوست... است فاصله عمر یک اندازه به کردن،

 وگرنه.گیرندن قرار زندگی قالب در وقت هیچ باید تداوم براي که هستند ها عالقه از بعضی..نیست کردن زندگی بر دلیل

 می سپرده فراموشی به زمان گذر در سرعت به که ارزش، بی و افتاده پا و پیش قدر آن... شوند می مهمل و پوچ

  ...!جان دختر بفهمی من سعی...شوند

 شانکوکان براي هم مادران حتی روزها این که اي قصه... قصه یک...است قصه یک فقط قصر شاهزاده و سیندال قصه

  ...کنند نمی تعریف را آن

 حقیقت دنبال هم کودکانه هاي قصه در حتی روزگار این مردم...گذشته دیگر سورئالیسم دوره... است حقیقت زمانه...زمان

 می تنشان وصله دنبال به فقط بیستم قرن در مردم گذشته، دیگر طالیی بختهاي و داغ عشقهاي دوره...گردند می

 نمی ایثار داشتن دوست براي کسی دیگر روزها این... سه نه شود می چهار فقط حاصلش 2*2 که کردند وباور...گردند

  ...بفهمند را زندگی عمر یک و داشتن دوست فرق که اند شده بالنده آنقدر عقلها آخر...کند

 داشته دوست قلبت در ابد براي را ایمان توانی می...ندارد هم اشکالی...داري دوست را ایمان که دانم می...  تو اما و

 عمیق که درچق هر ایمان و تو عالقه که کنی باور و بپذیري باید که چرا...زندگیت اصل براي نه قلبت در فقط اما...باشی

 و قرار یچه اگرچه داشتن دوست براي که چرا.است تاثیر بی تو سرنوشت حقیقت در و او زندگی اصل در.باشد سوزناك و

 با را ات لهفاص پس...دارد تعلق آن به که بگیرد قرار همانجایی باید کسی هر کردن زندگی براي اما نیست الزم قانونی

 ایمان و نک راضی عاقبت بی و ساده دلبستگی یک به را قلبت و...بکش را طمعت دندان و کن حفظ او خصوصی زندگی

  ...است این در ایمان خیر و تو صالح که باش داشته
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 به خودم با همیشه براي را دارم،ایمان ایمان قضیه این به چون و است سخت شما دوي هر براي کار این که دانم می

  .)ودش سپرده فراموشی به و شده گم محال، هاي فاصله پس در شما همگون غیر و ناهمسان عالقه تا برم می انگلستان

  

  28/6/71 شنبه سه

  بیرشک فخرالملوك

..............  

 یاهس جا همه...شنیدم می چیزي ونه میدیدم چیزي نه دیگر...افتاد زمین به دستم از ونامه...لرزید وجودم همه در چیزي

  ....سیاه سیاه سیاه..بود

  

  16/7/71 شنبه یک

 انمشری مسیر در که وسیعی ام،سردي مانده خیره شده آویزان سرم روي که سرمی قطرات به و کشیدم دراز تخت روي

  .ولندل می تنم پوست زیر که است ریزي هاي کرم محاسره در بدنم تمام کنم می احساس.کند می بدتر را حالم دود می

 مین اما شوم غالب است مستولی وجودم برتمام که شدیدي تهوع حالت بر که کنم می سعی و بندم می را چشمانم

  .میروم حال از دوباره و...آورم می باال را ام معده صفراي از تعدادي مهیبی صداي با بار چندمین براي و...توانم

 شنبهیک شده نوشته سرمم روي اما.کنم نمی درك اطرافم محیط از زیادي چیز...هستم اینجا که است روز چند دانم نمی

 تهايان از قوي نیروي و کشد می تیر مغزم دوباره.هستم اینجا که باشد روزي سومین باید امروز احتماال پس 16/7/71

  .میروم حال از و کشم می فریاد وجودم همه با و نشینم می جان نیمه دوباره...کند می حرکت دهانم سوي به ام معده

  

  17/7/71 دوشنبه

 گوشه این گوشت تکه یک مثل..ندارم هم نشستن قدرت حتی دیگر...نیست خوب اصال حالم اما ام آمده هوش به دوباره

 می پا و دست غریب کندي جان در...مردن جاي به که سود چه اما کنم می مرگ آرزوي بار هزار روزي...ام افتاده

 دنکن جان این از باشد چه هر...ماندن یا مردن یا...طرف آن یا...طرف این یا...کنند؟ نمی برایم کاري چرا دانم نمی...زنم

  .است بهتر

 از که ستا صداهایی چه این پرد می طلبکارانه و آید می دوان دوان پرستار....کنم می استفراغ بلندي صداي با ناگهان و

 تقبول که همین گوید می...میرم می دارم من کنید؟ نمی کاري هیچ برایم چرا:گویم می گریه آوري؟با می در خودت

 اي افتاده اینجا که است روز 4...بودي خیابان گوشه باید االن که بودنت نیاورده اورژانس با اگر...باشی شاکر باید اند کرده
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 واقعا وت جان دختر ببینم...دارد خرج هم دارو و بیمارستان باالخره..نیست خیریه که اینجا...نگرفته را سراغت کس هیچ

 همراهت که هم زمانی تا...بگیري قرار درمان تحت باید شوي خوب خواهی می اگر...بیاید؟ سراغت که نداري را کسی

 کرده فرار خانه از کندن ببینم فهمی؟ می...کند نمی خرج پول برایت کسی نکند حساب تسویه بیمارستان صندوق با و نیاید

  ...کنی عوض را ات رویه باید شوي خوب خواهی می اگر بکن را فکرهایت حال هر به اي؟

  ....رفت میکرد تر آهسته را سرمم قطرات که حالی در بعد

 با تا یکجای... کجا؟ ایمان کجایی...گریستم قطره قطره و شکستم خود در وجود همه با نداد امانم گریه و شکست قلبم

  ...کنی؟ شرمنده را ها نامهربانی همه کالمت، جاذبه با و نگاهت با ، آمدنت

 همان...نتنازنی وجود تا کجایی نازنینم؟ کجایی کنی؟ گریه من حال به و ببینی را ام کسی بی تا من؟ ایمان کجایی

  کجا؟..من ایمان کجایی کند؟ آرام مرا تکیده و رنجور قلب... دنیا داروهاي تمام از تر بخش آرام...حضورت معجزه

  

  18/7/71 شنبه سه

 جتماعیا مددکاري از هستم فروغی:گفت اي دوستانه انسان اداي با کرد می جا جابه را تختم کنار صندلی که حالی در مرد

  .بیمارستان

 می قطع ار حرفش که حالی در قاطعانه پس.چیست وظایفشان شرح و است جایی چگونه بیمارستان مددکاري دانستم می

  :گفتم کردم

 به اشتباه...بیرون بفرمایید لطفا...ندارم شود حل بخواهد شما دست به که مشکلی من...آقا نیست شما حضور به نیازي

 خدمتتان نم بفرمایید اجازه شما اگر: گفت کرد می نگاهم پریش روان بیمار یک چشم به که حالی در.اند رسانده عرضتان

  ...که کنم می عرض

 عصبانی که حالی در مرد...بینم نمی شما حضور به نیازي من که گفتم...آقا بیرون بفرمایید:گفتم تر بلند اینبار و دیگر یکبار

  .میروم...ندارم اصراري هیچ خواهید نمی که حاال...کنم کمکتان خواستم می...خانوم متاسفم:گفت بود شده

  ...کنید پیدا تلفن آزاد خط یک برایم کنید کمکم خواهید می واقعا اگر: گفتم

 گوشی و ددا فشار را دکمه...برگشت سیم بی تلفن گوشی یک با بعد کمی و رفت کرد می نگاهم مردد که حالی در مرد

 بیاورم خاطر هب را خمینی امام بیمارستان تلفن شماره کردم سعی...داد دستم به بود پیچیده آن در آزاد ممتد بوق صداي که

 خمینی امام بیمارستان شماره لطفا:گفتم لرزید می بدنم تمام که حالی در پس...نیامد خاطرم به چیز هیچ کردم چه هر اما

 صلا باید شما حال هر به کند نمی فرقی...اینجا مثل هم آنجا ولی...گفت و کرد نگاهم متعجب مرد...بگیرید برایم را

  .کنید حل را مشکلتان
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 یک یبشج از و داد تکان را سرش نامفهوم مرد.بگیرید برایم را امام بیمارستان شماره و کنید لطف آقا: گفتم ملتمسانه

 امام ارستانبیم آقا:گفت کرد می صاف را صدایش که حالی در عاقبت و گرفت بار چند را شماره سپس.درآورد جیبی تقویم

  .  A اخلید بخش کنید وصل لطفا ببخشید الو: گفتم و قاپیدم دستش از را گوشی کرد دراز من سمت به را گوشی و

 من..خیمشای خانوم سالم: گفتم آرام...آمد درد به قلبم آشنایش صداي شنیدن با...برداشت را گوشی همکارم بعد کمی

 رخصیم بدون هستید؟ کجا شما خانوم سالم: گوید می هیجان اند؟با برگشته مرخصی از امیدیان آقاي...یادگاري هستم

  رفتید؟ کجا ناگهانی و

 جاي به...آمده؟ سرتان بالیی چه...پرسد می نگران...ام شده بستري که است روزي چند...هستم بیمارستان من:گویم می

 کنید صلو است ممکن اگر پس: گویم می...آید می هفته آخر...خیر گوید اند؟می برنگشته امیدیان آقاي: پرسم می جواب

  . B  جراحی

 ارند؟د تشریف شمس خانوم...هستم یادگاري سالم:گویم می مجدد...دارد می بر را گوشی کسی بوق چند صداي از بعد

 به...ستمه یادگاري شمس خانوم سالم:گویم می...پیچد می گوشی در شمس صداي بعد لحظه چند و..گوشی بله..گوید می

  ....که آورید می خاطر

 آن...یستن ممکن این از بدتر بد،و:گویم می ناله با...است؟ چطور شما حال...بله..بله...گوید می اش همیشگی مهربانی با

 راگ...بله...گوید می تعجب با کنی؟ می من حق در لطفی یک شمس خانوم...دهم می ادامه...شود می سکوت خط سوي

 درستی حال خودم...هستم بستري اینجا که است هفته یک...زنم می زنگ بیمارستان از االن من گویم می...حتما بتوانم

 مرخص مرا و بیاید پا تکه یک و بکشید زحمت صبح فردا شما شود می...کند مرخصم و بیاید که ندارم هم را کسی...ندارم

  ...شوم می متشکر کنید؟

  کنید؟ لطف را آدرس...نه که چرا...حتما بله...گوید می ناراحتی با

  ...بگویید خانوم این براي را اینجا آدرس لطفا: گویم می و دهم می مرد دست به را گوشی

 درد دنیایی بازدمش و دم هم که نفسی...کشم می راحتی نفس باالخره من و شود می خارج اتاق از دست به گوشی مرد

 یاد...بودم بستري امام بیمارستان در آپاندیسم جراحی خاطر به که افتم می روزهایی آن یاد...است ناامیدي و حسرت و

 گلهاي یاد...عزیز چقدر...روزها آن بودم عزیز چقدر... هایش هواداري و ها سفارش یاد هایش محبت و ایمان هاي مهربانی

 هربانیم همه او با و رفت او...رفت خوبیها تمام او رفتن با گویی و رفت او...کشد می آتش به را دلم ایمان شبانه نرگس

  ....شد خزان همیشه براي...عمرم بهار او با و رفت او...پژمرد نرگسها همه او با و رفت او...مرد ها

  

  19/7/71 چهارشنبه
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 این از و بیاید نجات فرشته یک مثل شمس پرستار شاید تا ام دوخته در به را رمقم بی چشمان و ام نشسته تخت روي

 می...دمیزن شور دلم...اند شده خشک ساعت صفحه روي ها عقربه انگار...کنم می نگاه ساعتم به مدام...دهد نجاتم مسلخ

 آسمان به نجرهپ از و گذارم می زانویم روي پنجره به رو را سرم دلشکسته و امید نا...نیاید اصال اینکه یا...نیاید امروز ترسم

 در صداي با.زنند می در ناگهان اما...رقصد می مهربانی وسعت به لبخندي با تو از تصویري چشمانم پیش...شوم می خیره

  ...شکند می آسمان نیلی قاب در تو تصویر و شوند می دور هم از ابرها

 بابک...ودش می خشک لبم بر لبخند در شدن باز با و شود می باز در...بفرمایید...گویم می امیدوار و گردانم می بر را سرم

 می رپرپ گل شاخه یک مثل قلبم بابک دیدن با...فرمایید می اجازه...خانوم سالم:گوید می و میاید جلوتر قدم چند

 ایمان حضور عطر از پر اتاق بابک حضور با انگار...است ایمان شبیه بابک چقدر کنم می احساس ناگهان...شود

  ..بفرمایید...سالم:گویم می زحمت به باشم خوددار کنم می سعی که حالی در و شود می اشک از پر چشمهایم...شده

 ینمب می ام آمده که حاال ولی کنم مرخص بیمارستان از را شما تا داشتم ماموریت خواهرم طرف از من...گوید می مودبانه

 یدبا چه بپرسم شما از ام آمده من حاال...دهند نمی مرخصی اجازه دکترها واقع در...نیستید مرخص وجه هیچ به شما که

 را رشس که همچنان...همین فقط...خانه برگردم خواهم می...فقط..فقط...شمس آقاي خوبم من: گفتم بریده بریده بکنم؟

 ستانبیمار هواي...گفتم ناالن:...گوید می دیگري چیز رویتان و رنگ اما...گفت بود کرده گرم اش بارانی هاي دکمه به

 زندگیتان و وقت بیشتر که شما براي کنم نمی فکر...شمارا نه ولی: گفت جوابی حاضر با...کند می مریض هم را سالم آدم

 از را اهشنگ...کردم نگاهش مغموم...باشد پارك هواي و بیمارستان هواي بین تفاوتی چندان گذرانید می بیمارستان در را

 تفاوتی بی با...است حتمی مردنم بمانم اینجا...خودمان بیمارستان کنید منتقلم و کنید لطف الاقل پس:گفتم...دزدید من

 من و کند می فرق من براي: گفتم دلخوري با..کند؟ می فرق...کند نمی فرق بیمارستان با که بیمارستان ولی...گفت

  ...بروم بیمارستان این از که مصرم

  ...کنم می دیگري فکر نیست مقدور برایتان هم اگر...بود خواهم شما مدیون عمر آخر تا کنید کمکم و کنید لطف اگر

  ..بازگشت پرستار یک و پرونده یک با بعد کمی و شد خارج در از بزند حرفی آنکه بی

  ...رفتند باهم دو هر دوباره و...کرد خارج دستم از را سرم هم پرستار و کردم امضاء را پرونده

 آرزو...بود باور قابل غیر برایم آمد می و بود آمده سرم به وآنچه...بود غریب برایم بابک نامهربان نگاه و تفاوت بی رفتار

 ردمک می احساس بابک رفتار به توجه با حاال...بودم نکرده کمک تقاضاي ها شمس از و بودم شده الل کاش کردم می

  ...باشد خوشایندتر مراتب به اتفاقی توانست می او حضور با قیاس در خفتی هر

  کجاست؟ وسایلتان...پرسید...کرد پاره را افکارم رشته بابک دوباره حضور

  ...نه یا داشتم وسایلی دانم نمی اصال یعنی...دانم نمی: گفتم

 هم را سایلمو بقیه و شد خم...افتاد زمین به صدا با کیفم دسته و کفش لنگه یک...کرد باز را کمد در و برگرداند را سرش

 یرونب اتاق از خودش و...برویم بپوشید را لباسهایتان: گفت گذاشت می تخت روي کنارم که حالی در و دراورد کمد از
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 بدنم وزن داشتم نگاه قدرت پاهایم..رفت می گیج سرم...برخاستم جایم از زحمت به...بست هم را در سرش پشت و رفت

 نقش ارهدوب کردم باز که را در اما رساندم اتاق در رابه خودم و پوشیدم را لباسهایم بود که زحمتی هر به عاقبت...نداشت را

  ...شدم زمین بر

 هیچ به دکر می سعی که حالی در و برگشت بود ایستاده راهرو پنجره به رو من به پشت که بابک من افتادن صداي با

  ...رگشتب چرخدار صندلی یک با بعد کمی و نشاند دیوار کنار مرا باشد نداشته تماس من دست پوست با دستش وجه

 هک ببرد جایی به مرا تا سپردم او به توانی نه و داشت اي اراده خود از دیگرنه که را وجودي و نشستم صندلی روي

  ...باشد مهربانتر من با مراتب به آنجا سرنوشت

  

  26/7/71 چهارشنبه

 به را هستند؟سرش شیفت امروز شمس دکتر آقاي ببخشید:پرسم می نشسته در دم که مردي از و شوم می درمانگاه وارد

 شوم می راهرو وارد...چپ سمت در اولین:گوید است؟می کدام مطبشان ببخشید..پرسم می...دهد می تکان تایید عالمت

  ...تاس خالی بیرشک امثال از شهر حومه..ندارد تعجبی...افغانی یا کارگرند یا اکثرا که است مردمی از مملو درمانگاه

 از قریبات درمانگاه که گذرد نمی چیزي و...شوم می مانده باقی مریض آخرین منتظر ترجیحا و نشینم می صندلی روي

 گوش به رد پشت از دلنشین و مهربان بابک صداي...کوبم می در به لرزان دست با و خیزم می بر...شود می خالی جمعیت

 ابشکت صفحات الي و کرده خم قطور کتاب یک روي را سرش که بینم می را او و کنم می باز را در...بفرماید..رسد می

 را سرش عاقبت...شوم می نفسگیر انتظار این پایان منتظر و نشینم می صندلی روي مسکوت...گردد می مطلبی دنبال به

  ...خورد می جا وضوح به من دیدن از و کند می باال

  شدید؟ بهتر...است چطور شما حال...سالم:گوید می...نیستم که مزاحم...نباشید خسته...دکتر سالم: گویم می

 می...بود منتظره غیره برایم دیدارتان...اید؟ آورده کجا از مرا آدرس...پرسد می...شدم مرخص دیروز...بهترم بله: گویم می

 رشس مجددا کند می پرهیز من صورت دیدن از که همچنان...شرمندگی با البته...ام گرفته خواهرتان از صبح امروز گویم

 نمی هک چند هر...اید آورده دست به را سالمتتان که خوشحالم حال هر به...خوب...گوید می و کند می سرگرم کتاب به را

  ...بود؟ آمده سرتان بر چه واقعا دانم

 هم ماش سر به آمده من برسر آنچه احتماال چون...آمده؟ سرم بر چه که ندانید شما که کنم نمی باور...گویم می دردمندانه

  ...تفاوت کمی با البته...آمده

  ...فهمیدید؟ کجا از بپرسم شود می:پرسد می زیر به سر همچنان

  ...کردم رو و زیر دنبالش به را دنیا: گویم می آرام

  .گفت رمضان:گویم می زحمت به و فشارد می را گلویم بغض عاقبت؟ و:پرسد می
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 یرغ نیست؟ اینطور بود کرده خداحافظی شما از...مگرنه؟ دانستید می شما پرسم می...دهد می تکان را سرش نامفهوم

  ...نه گوید می زیر به سر نه؟همچنان مگر باشد کرده رها خبر بی من مثل هم را شما است ممکن

  ...است ممکن غیر این..نه؟: گویم می

 داشتم و بودم نشسته مطب توي اینجا من بود شهریور 26 که هست یادم دقیقا بود پیش ماه یک حدود دهد می ادمه

 که بود زده وحشت چنان اش چهره...شد ولو زمین روي جا همین و شد وارد زدن در بدون او ناگهان که دیدم می مریض

  .کنم نمی فراموش عمر آخر تا

 زحمت به آمده بالیی بیرشک سر کردم می فکر...شده؟ چیزي ایمان...پرسیدم و کردم بیرون را مریضم هراسان

  ...چه؟ یعنی گرفته؟ بلیط گفتم...گرفته بلیط صبح شنبه چهار براي مادر...بدبخت...بابک شدم بدبخت...گفت

 مسها را پولها همه و...را چیز همه...فروخته را چیز همه مادر...بابک کنی نمی باور...گفت و زد چنگ موهایش به دست با

 لندن مقصد به چهارشنبه روز صبح 9ساعت براي بلیط دو و ویزا دوتا من و خودش براي هم بعد...انگلستان فرستاده کرده

 تانانگلس شهروند که است مدتها ما خانواده...ندارد چطوري گفت کرد می گریه که حالی چطوري؟در ولی گفتم.گرفته

 روي مشگذاشت و گرفتم را بغلش زیر...شدم بلند...است داخلی مسافرت مثل انگلستان به آمد و رفت ما براي...هستند

  ...شنید نمی را حرفهایم اما کنم آرامش کردم سعی) کشیدم دست صندلی به حسرت با...( صندلی همین

 چه از مفهمید نمی...االختیار تام نامه وکالت آن و من به لعنت...گفت می وقفه بی...کرد نمی توجهی شنید می اگر یا

 مئنی؟بامط انقدر کجا از...کنی می اشتباه شاید...جان ایمان گفتم...کنم آرامش کردم سعی حال این با ولی...زند می حرف

  .ماشینش سراغ آمد بود خریده را ماشینم که مردي صبح امروز...گفت عصبانیت

 خبر یزچ هیچ از روحم من...کنی می باور...داد نشانم را ماشین خرید سند که برسد کاري کتک به کار که بود نزدیک...

 هم خانهکار خریدار دیدم...کارخانه رفتم وقتی اما...من خانه مثل فروخته را ماشین فقط شاید کردم فکر خودم نداشت؟با

 تا...است بزرگ خدا...کرد نباز را خودت گفتم و گرفتم را دستش...سرش توي زد محکم و...کارخانه تحویل براي آمده

 چه را نرگس جواب حاال بابک:گفت وحشت با و کرد نگاهم ناباورانه... بشود فرجی شاید مانده روز 3 هنوز چهارشنبه

  ...بودم ندیده آشفته انقدر را او هرگز... بکنم باید چه نمیدانستم...کرد گریه به شروع شدت با و.بدهم

 مدام...گذاشتند می ها مریض مگر اما بدهم دلداریش کردم سعی و گرفتم ارامبخش قرص یک درمانگاه داروخانه از و رفتم

 قحط تردک ؟مگر زنید می در است؟اینقدر مرگتان چه:گفت نعره با و کرد باز را در...کردند اش کالفه هم عاقبت.میزدند در

 مدتی...فتر خداحافظی بی و کوبید بهم را در هم بعد کردند نگاهش زده وحشت مردم...دکتر دیگر قبرستان یک بروید است

 واستنخ دید اگر یا ندید مرا یا آژانس راننده دادم تکان دست چه هر و دویدم دنبالش چه هر اما آمدم بخودم تا کشید طول

 خانه رفتم جمعه عاقبت نیامد اما اید می خداحافظی براي حتما...گفتم ماندم منتظرش روز 3 حال بهر...دارد نگه که

  ...سراغش

  ...رفتند همگی صبح چهارشنبه گفت رمضان
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 ابشکت به سربزیر همچنان او اما...کردم نگاه بابک به و کردم بلند را سرم...درد از پر دلم و بود اشک از خیس صورتم

  :داد ادامه...بود مشغول

 یا دیر ماندنی یادب مجلس آن بدون...چند هر...بود بینی پیش قابل کامال من براي اتفاقی چنین لعنتی پنجشنبه آن از بعد

  ....آمد می پیش اتفاقی چنین زود

 شاهد و دلیل و حجت بودم؟برایتان نگفته...بودم گفته شما به من:داد ادامه همچنان)لرزید می بوضوح هایم شانه حاال(

  ....!نفرستادم؟فرستادم

 سال 10 و داشت امد و رفت آنها خانه به و بود اشنا آنها خانواده با که ایمان رفیق تنها... بودم رفیق ایمان با سال 10 من

  ...بود هم گزاف ماه 10 فرهنگشان و قوانین و خانواده این شناختن براي که چند هر...خانم نیست کوتاهی عمر

  ...جواهر...بود جواهر ایمان ولی:گفتم ناله با

 ندانچ نبودنش یا بودن جواهر است اسیر گرسنه کوسه یک شکم در.دریا اعماق در که جواهري اما...بود جواهر بله:گفت

 غواص نه...کوسه صیاد نه...نبودید هیچکدام شما که باشد مروارید و کوسه غواص طرف آنکه مگر...کند نمی تفاوتی

 شما بخاطر ایمان که اول روز همان از و بودم کرده را روزي چنین بینی پیش اول روز از که است شاهد خدا مروارید

 بارها.برد هگرسن هاي کوسه مهمانی به خونی گوشت ته یک مثل را شما که لعنتی پنجشنبه همان تا زد بهم را نامزدیش

  کنی؟ می چه نرگس و خودت با داري که دانی می...باش عاقل...باش مراقب... جان ایمان گفتم او به بارها و

  اي؟ شده خطرناکی بازي چه وارد که هست حواست

 را اشتباهم تاوان نترس باشد هم اشتباهی اگر نیست کسی زندگی مسئول کسی گفت می و شد می عصبانی بار هر اما

  ...باش خودت زندگی نگران تو... داد خواهم پس خودم فقط

 فکر ثالم که رفت و...کنیم می فکري یک...رکنم می فکري یک باالخره گفت می هی...بود شده زایل کل بطور عقلش

 نگخ انقدر پسر این و بود رسانده عمل مرحله به را فکرهایش چموشش مادر کند فکر بخواهد اقا تا آنکه از غافل کند

 محو چنان نداشت خبر ماجرا از هم روحش سفر به مانده روز 3 تا که بود شده غرق احساساتش و عواطف در انقدر و بود

  .را وزیرش و شاه شدن مات ندید که بود شده رخش جمال

  نگذاشت؟ پیغامی برایم:گفتم شکست می تلخ هقی هق در که صدایی با

 ستمالد جعبه و...بگذارد پیغامی کسی براي بخواهد که بود آن از تر اشفته:گفت و داد تکان منفی عالمت به را سرش

 بگویید ودش می:گفتم بیاورم بدست را ارامشم کردم می سعی حالیکه در و کردم پاك را صورتم.کرد دراز بسمتم را کاغذي

  ...گردد می باز اب لیوان یک با بعد دقیقه 10 و... میشود خارج اتاق از و حتما...بله...گوید بیاورند؟می برایم اب لیوان یک

 ایمان عشق شایسته که باشم نرگسی همان کنم می سعی درحالیکه ارام و نوشم می را اب...شده بهتر کمی حالم حاال

 جالتتانخ از اینکه دوم و کنم تشکر لطفتان بخاطر خواستم آنکه اول شمس اقاي مزاحمت از غرض: گویم می شمرده بود
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 با و گذاشتم میز روي شده منظور مبلغ با همراه را بیمارستان شده پرداخت حساب صورت کپی حال رهمین د و...آیم در

  ...کردم دراز شمس طرف به احترام

 و ردک مکث مدتی...کرد نگاه قبض و پولها به و اورد باال بود برده فرو کتاب توي مجدد بازگشت از بعد که را سرش

 راراص که میکنم خواهش...کنم قبول است ممکن غیر...اصال:گفت شمرده و...داد سر میز روي من بطرف را پولها...بعد

  ...نکنید

 بی وتبره در و کردید لطف که همین ندارم شما گردن حقی هیچ هم من...نیستید بدهکار بمن شما ولی:گفتم متعجب

  ...دادم سر بطرفش میز روي را پولها دوباره و...متشکرم رسیدید دادم به کسی

 ایمان گرا مطمئنم چون...کردم را اینکار.شما بخاطر نه...کردم ایمان بخاطر را اینکار من:گفت کند بلند را سرش آنکه بی

 تیبراح را شما که سخاوتی.بود پذیر انعطاف و سخاوتمند الحق شما نیازهاي رمقابل د او...کرد می را کار همین بود هم

 را حرفم...دیگران نه و شما لطف محتاج نه نیستم و نبودم هیچکس لطف محتاج من ولی:گفتم دلخوري با...کرد می خام

  بودید؟ محتاج کرد برایتان ایمان که کارهایی از خیلی به ولی:گفت و کرد قطع

 مثل نه...میکرد رقف بادیگران ایمان من براي...نکنید مقایسه ایمان با را کسی لطفا شمس اقاي...گفتم عصبانیت نبودید؟با

  ...دیگري هیچکس مثل نه و...بود شما

 چیزي اهشنگ در.دوخت چشمانم به مستقیم را نگاهش بار نخستین براي کرد می بلند کتاب روي از را سرش حالیکه در

 را دمخو که آنم از عاقلتر...من...خانم ندارم قصدي چنین وجه هیچ به:گفت صراحت با...لرزاند می را ووجودم تمام که بود

 مسخرت با باشند سهیم من اشتباهات تاوان در هم دیگران تا دهم اجازه و...کنم مقایسه اش ابلهانه هاي حماقت و ایمان با

 همچنانکه...دافزای نمی شما حسن به هم چیزي اتفاقا و کاهد نمی او حسن از وجه هیچ به ایمان تحقیر...دکتر متاسفم:گفتم

 گاهن اگر...باشم نداشته ایمان شده غلو هاي حسن به نیازي که دارم حسن آنقدر خودم من:گفت بود زده زل چشمانم به

 را رنگی یدسف بجز نمیتوان عاشقی نگاه هیچ با......شماست نگاه نوع بخاطر بیند می دیگران یا من از متفاوت را او شما

 حسن چون دکردی می حسادت ایمان به همیشه شما...دکتر کنید پنهان من از را حقیقت نکنید سعی:گفتم تامل بی...دید

 بودن ومد این و بودید دوم همیشه ایمان کنار شما...رسید می بنظر افتاده پا پیش و کمرنگ او حسن جلوه کنار در شما

  .ام کرده درك رفتارتان از بارها و بارها نرا اي نیست؟من اینطور...داد می رنجتان بودن ایمان کنار سالهاي همه

 نفرت با و...نیست شما درك در اصال چون نیستید درکشان به قادر شما که هست چیزهایی...دکتر خانم نه:گفت عصبانی

  .شناختم می که نبود مهربانی بابک وجه هیچ به خودش نه و نگاهش نه دیگر...بود شده دیگري آدم...کرد نگاهم

 سیاه مردمک پس از نگاهش کردم نگاهش مبهوت...بودم متنفر ایمان از...کردم نمی حسادت ایمان به من:داد ادامه

 ماش از و... داشت دوست را شما آنکه بخاطر بودم متنفر ایمان از...داد ادامه.داد می ازار را چشمهایم سوزن مثل دیدگانش

 مانای و من از را چیز همه شما...بودید بدبختی و فالکت آوار خبر بی و ناگهانی زلزله یک مثل هم شما چون...متنفرم

  .گرفتید را راحتیش و رفاه را روانش اسایش و روح ارامش را قلبش سالمت ایمان از شما... گرفتید
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 قلبم...ار خودم...من از و...من از و...کردید نابود را او سعادت سفید برگ گر تخریب و ناگهانی... مهیب انفجار یک مثل شما

 نمی که کنم تجربه را درهایی که شدید باعث و کردید لجنمال مرا ذهن زالل شما...گرفتید را... فکرم فراغت و...را

 دست و...دکردی ویران را زندگیم...کردید نابود مرا شما...نبودم آن شایسته وجه هیچ به که بکشم را رنجهایی و...شناختم

  .است روزي تیره و فالکت شما پاي جاي دنبال به من زندگی تمام در...گرفتید من از را دوستم عزیزترین هم آخر

 هرگز زندگیم تمام در بخواهید را حقیقت...حرمان و حسرت عاقبت و عذاب...نبرد...درد،رنج،سختی...یعنی نرگس...من براي

 عاقبت اما...بودم غریب آن با عمرم سالهاي تمام که بود اي ناشناخته حس من براي بیزاري... نبودم بیزار کسی از

 و...سیدمر بیزاري به زندگیم تمام در بار اولین براي شما با من...را نفرت هم و...شناختم را عشق هم شما با من شناختمش

  .است حقیر چقدر نفرت عظمت برابر در عشق شکوه که دیدم

 یگريد از شد می نزدیکتر قدم یک شما به که ما از کدام هر...ایمان و من بین بود فاصله هاي چین سنگ شما قدمهاي

 تیح دیگر که بودیم شده غریبه هم با اینقدر...کردیم می پنهان هم از را هایمان حرف حتی دیگر...شد می دورتر قدم دو

 کرده حالجی را نگاهم...بود خوانده را دستم بود کرده شک بمن اواخر این...بود نمانده هم کردن دل و درد براي جایی

 به تبدیل مان ساله 10 دوستی آنکه از قبل ام کشیده نقشه شما براي ذهنم در اگر گفت بمن پرده بی یکروز حتی بود

  ....نشو بچه ایمان گفتم...بکشم بیرون زندگیش از را پایم شود ابدي دشمنی

 کی سر که است قحط خوب دختر مگر...است دانشگاه توي خوب دختر همه این...گویی می که هست مزخرفاتی چه این

 خترهايد این همه به ارزد می نرگس موي تار یک که اوال گفت دربایستی رو بی کنیم جدال و جنگ هم با بخواهیم نفر

 داد تنگاه...است حقیقت نیست مزخرف میگویم من که اینها ثانیا... دانی می خوب را این هم خودت تو و وارنگ و رنگ

 نگینس هاي قدم فداي راحتی همین به ما ساله چند و چندین رفاقت و دوستی و...است نرگس بدنبال چشمت که میزند

  ...شد شما

  ...متاسفم:گفتم آرام

 عزیزي خاطرب گسست؟یا هم از شما نادان نگاه را پودش و تار که رفاقتی یک؟بخاطر کدام متاسفید؟براي:گفت بیزاري با

 یطنتش پاي و دست زیر که بکرم احساس بخاطر کشیدم؟یا شما بخاطر که رنجی دادم؟بخاطر دست از شما خاطر به که

  کدامیک؟ متاسفید؟بخاطر کدامیک شد؟بخاطر لگدمال شما کودکانه هاي

 اداهاي نیابت در تا دادم اجازه و گذشتم خودم از تمام سال 5.شد له ام مردانگی و شرافت احساس منگنه در آزگار سال5

 غریبانه خلوت در تمام سال 5...بکشد حسرت شما طالیی اما ساده نگاه معصومیت حسرت در عمر یک دلم دوستانه انسان

 مشیرش مبادا تا.کردم غالف را جسارتم و شجاعت ندارد پی در سعادتی میدانستم که حماقتی بهاي به و گریستم خودم

  ...متفکر مغز 3 عاقبت...شعور با و کرده تحصیل انسان 3 عاقبت... عاقبتمان اینهم و...بلرزاند را شما دل ارزوهایم

 و منطق بی اصول نوشته دست که باشیم اي ابلهانه نمایشنامه بازیگر تا دادیم اجازه و نشستیم دیوانه مشت یک مثل

 عاجز ام هاي حمایت تشویق از که مبهوتی دستان همه بجاي و دادیم بازي را خودمان...بود احساسمان بنیاد بی فلسفه

  ...بماند راه در پایمان و...بکشند دلمان مبادا تا...زدیم کف خودمان براي خودمان بودند
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 ایمان خانه در را تو که شد تمام روزي نمایشنامه این من براي و... شود می تمام روز یک عاقب اي نمایشنامه هر اما

 شبخ لذت چقدر نمیدانی و...آفتابی... افتابی... شد آفتابی روزها همه من براي روز آن از پس که داند می خدا و...دیدم

  ...دلتنگی و ابري سالهاي همه آن از پس افتاب صبرو گرماي بود

 یرد چقدر...گفت... دادم گوش بابک جمالت آخرین به شدم می خارج مطب از سرافکنده درحالیکه و برداشتم را کیفم

 و رعط پول هیاهوي در نجابتش گوهر که کسی...کردم می را ارزویش که نبودي آنی هرگز...تو که...دیر چقدر...فهمیدم

 کدر حتیرا این به ها برازندگی نه و ها دارندگی برق را نگاهش معصومیت که کسی شود می گم بسادگی لبخند و گل

 رچقد...که خدا فقط...داند می خدا و...بود نخواهد من رویاهاي زن هرگز...بفروشد ارزان انقدر را وجودش بهاي که زنی کند

  .خوردم افسوس تو هواي به که سالهایی همه براي خوردم افسوس

 پس...ستب گلویم بر را راه بیزاري و نامهربانی سراپا بابک نگاه اما... بگویم چیزي خود از دفاع در تا برگرداندم را صورتم

 و اشک باران از خیس وجودم...شدم خارج درمانگاه از متحرك مرده یک مثل و بستم را در ارامی به و برگرداندم را رویم

  ...ودب کوتاهی فرصت بود آمده بسرم تو رفتن از پس آنچه کردن فراموش براي شاید هم ها قرن...بود تحقیر و توهین

  

 71/7/27  

 باور...ادگاريی خانم گوید می زن اندازم می پایین را سرم زن خیره نگاه برابر در و...نشینم می صندلی یک روي زن روبروي

 هیزم یک دستی چیره به بعد...بیایید ارزو و امید دنیا یک با...ندیدم شما مثل دانشجویی...کارم سال 30 مدت تمام که کنید

  شود؟ می چه را شما بگویید خدا رضاي محض شود می...بزند اش زندگی درخت ریشه به تیشه شکن

 دانشگاه و درس سر بالیی چه که کردید فکر بودید؟اصال کجا مدت همه این هست معلوم اند؟هیچ کرده خورتان چیز نکند

 شما دانم مین...دانم نمی نبودید؟بخدا ترم شروع و واحد انتخاب یاد اصال که بودید تفنن غرق انقدر شاید آورید؟یا می تان

 نشان هک کسی هر به را غیابتان و حضور هاي برگه این بخدا...آورید؟ می نمره چطور بازیگوشی و هوایی به سر این با

 امسال بود کم هایتان غیبت...باشید ممتاز دانشجوي آنکه به برسد چه بیاورید نمره شما که بیند نمی هم خواب در بدهم

 من زا گویم می چیزي یک جان دختر...کنند می غیبت هم واحد انتخاب و نام ثبت موقع خانم...شده نور الی نور دیگه

 وزر یک باالخره اما گذرد می هایت نمره بخاطر تو هاي کاري ندانم کنار از حدي یک تا هم دانشگاه...کن گوش پیرزن

  مدت؟ همه این داشتید تشریف کجا حاال...بود گفتن من ها؟از کند می اخراجت و رود می سر اش حوصله

 واقعا:..کرد شروع دوباره زن.بودم بیمارستان...بیمارستان:گفتم نداشت بخود رنگی که اي چهره با و کردم باال را سرم

 در را یلتانتحص خرج که کنید می کار شما ببینم...است؟ مهمتر تحصیتان از کارتان یعنی...اي مسخره توجیه عجب...که

  کدامیک؟ نشود؟ یکنواخت برایتان کار محیط که کنید می تحصیل آورید؟یا

 دوباره...اشیدبپ زخمم به نمک اینکه نه کنید کمکم شما که ام آمده اینجا من...خانم کنید رحم...گفتم کسل و حوصله بی

 و مظلوم اهنگ با هم بعد تللی و یللی سراغ بروید هی...بشوید؟ تر انضباط بی روز هر شود؟که چه کنم؟که کمکت:غرید
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 انظباط و نظم باید یکی باالخره...نیستم یکی من...خانم نخیر...کنید؟ جمع نیرو مافات جبران براي و اینجا بیایید سرافکنده

  ...دارد حدي هم کردن مراعات...نه؟ یا بدهد یاد شما به را

 بودم ريبست بیمارستان در مدت این تمام بیچاره بود؟من کجا تللی و یللی...محترم خانم:گفتم و کردم قطع را حرفش

 کلک مه این:گفت و کرد نگاهم مشکوك و کرد بلند را نگفت؟سرش چیزي شما به هیچکس یعنی مردم می داشتم...

  نه؟ دیگر است جدید

 گوشت تیکه یک مثل من:دادم ادامه سپس...گذاشتم میز روي مقابلش و اوردم در کیفم از را بیمارستان دو گواهی برگه

 از شما وقتآن...بدهد دستم اب لیوان یک حتی تا نداشتم را هیچکس...و...بودم افتاده بیمارستان گوشه رمق بی و جان بی

 و داختان نگاهی آنها به و کشید پیش را کاغذها تردید با شدم بلند جایم از و...داریدها خوشی دل...زنید می حرف تفنن

  ...دوستانت وسیله به خب:گفت...کسی؟ چه ؟بوسیله میدادم خبر چطور:ندادي؟گفتم خبر چرا خوب دختر خب:گفت

  ...کنید اضافه هم را این کارتان ساله 30 اعجاب به...ندارم دوستی هیچ من:گفتم و زدم پوزخند

 فقط هک شما... بشنود را حرفم نمیفهمد را دردم اقال اگر که بگردم کسی دنبال روم می:روید؟گفتم می کجا حاال:گفت

  ...کنید می متهم مدام

  ...بود مهربانی زن ولی بود تند زبانش شناختمش می خوب...شد مهربان نگاهش و سوخت دلش

 می مهمان...نشد اگر ای بگیرم انتقالی خواهم می:گفتم نشستم می حالیکه کرد؟در شود می چیکار ببینم بنشین بیا:گفت

 دیگر...اراك برگردم...شهرم برگردم را درسم مانده باقی ساله یک این خواهم می:دادم ادامه...کرد نگاهم مبهوت...شوم

  ...کردم سکوت و...بمانم اینجا که نیستم حاضر هم روز یک حتی

 ورودي:گفت و شد بلند جایش از ندارم را گفتنش حوصله که علت یک و هزار به:چرا؟گفتم بپرسم شود می:پرسید متعجب

 واحد و ماندم اینجا تابستانها تمام...نه گفتم... یکسال نه مانده درست از سال 2 پس گفت...66 بودي؟گفتم سالی چه

  .ترم دو یعنی واحد 20 تا دو شود می معدلم به توجه با که...مانده درسم از دیگر واحد 40 فقط...برداشتم

 است درست:گفت و آورد باال را سرش عاقبت...کردم نگاهش مسکوت...کرد محاسبه به شروع دقت با و کرد باز را پرونده

 می فقط کند ینم فرقی برایم مهمان یا انتقالی:بگیري؟گفتم انتقالی خواهی می که مطمئنی تو ولی...ولی...مانده واحد 40

  ...بهتر زودتر چه هر بروم شهر این از خواهم

 روز دکتر خودمان دانشکده رییس بر عالوه نیست سادگیها این به که میدانی.کنیم کمیسیون برایت باید:گفت تاسف با

 باید الح بهر...برند می دست روي را دانشجویی چنین آنها...که چند هر کند موافقت هم اراك دانشگاه رییس باید بهانی

 و تگذاش مقابلم درخواست فرم یک سپس کرد اش راضی شدن مهمان قضیه با بشود شاید...چیست دکتر نظر دید

  .ترم شروع از قبل مثال میکردي اقدام زودتر الاقل شود می چه ببینم تا کن پر را این فعال:گفت

  .بود خوب حالم موقع آن:نالیدم کردم می پر را برگه حالیکه در
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 اشتهد خبر من که دارید خبر دیگرتان ماه یک از شما مگر...بیاید سرم است قرار بالیی چه دانستم می چه...خوب...خوب

 هم مرا الح کمیسیونتان در لطفا:گفتم شدم می بلند جایم از که حالی در سپس...داد تکان را سرش مفهوم باشم؟بی

 راكا برگردم که بود خواهم تحصیل به قادر صورتی در تنها و ام داده دست از را جسمم و روح سالمت من...کنید تشریح

  ....ام خانواده پیش... 

 نکردي؟همان عوض کسی با را جایت موقع همان چرا؟چرا:گفت کرد می جا جابه را کاغذهایش تاسف با که حالی در

  ....دادند می پول اینکار براي ها خیلی تازه کند عوض تو با را جایش شد می حاضر میل با کسی هر...اول سال

  ...شدم خارج اتاق از و بود این سرنوشتم هم شاید...نمیدانم...بودم ها حرف این از هالوتر من:گفتم

 سعی و نشستم حیاط ي گوشه صندلی یک روي و رفتم...تند و ریز...بارید می باران محوطه توي...ساختمان از بیرون

 یم دارت مارك پوت نیم آن و بلند بارانی آن مردانه،با اطوار آن و رنگ خوش ماشین آن با که کنم تصور را تو کردم

 خریده هنرگس؟تاز پسندي می را جدیدم ادکلن گویی می و نشینی می صندلی این روي کنارم جا همین و آیی می.آیی

  ....عطري عاشق دانم می نکن ناز...بیاورند تو براي هم را اش زنانه ام داده سفارش...ام

 خیس:گوید می دختر. گردانم می بر سویش به را بارانم و اشک از خیس صورت...گذارد می ام شانه روي را دستش کسی

 می خودم سراپاي به نگاهی...آمده در کارتان...بخورید سرما اگر...است سرد هست؟هوا حواستان هیچ...اید شده آب

 می خندلب هم دختر...  شوم می بلند جایم از و میزنم لبخند...است شده خیس باران از وجودم تمام...گوید می راست...کنم

  ...رود می و زند

 مین نشاط و سالمتی احساس وجه هیچ به...  افسرده و کسل و حوصله بی...  نیست خوب اصال...  نیست خوب حالم

 و درو می گیج سرم...  نیستم هیچکس مال...  نیستم خودم مال...  برخاسته گور از که دارم را اي مرده احساس...  کنم

...  اندبرس خانه تا مرا که گیرم می دربست تاکسی یک و...  شوم می خارج زحمت به دانشگاه در از...  لرزد می تنم تمام

 می آرزو دل ته از...  چرخد می سرم دور جبروتش و جالل تمام با دنیا...  ندارم هم را روي پیاده کوچه چند قدرت حتی

  ....مردم می کاش اي که کنم

  

  

  

  

  سوم دفتر

 تاریخ.گشودم را عديب دفتر و کشیدم عمیقی نفس...بود خاطراتم دفتر ترین برگ پایانی،پر برگ اینجا... بستم را قطور دفتر

 نم بر چه که هست یادم خوب هنوز... سیاهی و تنهایی و سکوت سال هشت این و...شد می بعد سال هشت به مربوط
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 رنوشتس گاهی... نداشتم نوشتن خاطره حوصله دیگر که بود مشکالت و حوادث آنقدرآبستن روزهایم و شبها...گذشت

 وماهش وسال تاریخ و روزها به برسد چه تا کند می گم راهم خودش آدم که کند می مچاله خودش در را آدمی چنان

  ...را

 هشت.فرستادم لعنت زمان و زمین به گریبان در سر و رفتم فرو خود در تمام سال هشت...بود نوع آن از سال هشت آن و

 و گذاشتم صندوقی در را خاطراتم هاي دفتر حتی.کردم فرار بود آن به متعلق که چه هر از و ام گذشته از تمام سال

 احساس.رسیدم انفجار حد به روز یک عاقبت اینکه تا.نبردم کاغذ به دست تمام سال هشت. کردم گور و گم را کلیدش

 رديهمد به و کردن دل و درد زدن،به حرف به نیاز شدت به.اند کرده اش باروت از پر که ام شده اي بشکه مثل کردم می

 واقع در.کردم نوشتن به شروع دوباره شدکه اینطور و کنم باز اش پیش را دلم عقده تا نبود کس هیچ.نبود کسی داشتم،اما

  .ار اطمینان سوپاپ یک حکم قلم و دارد را مونس یک حکم من براي کاغذ که رسیدم نتیجه این به بهاري روز یک

 ان ارهدوب حاال و کردم نوشتن به شروع دوباره که بود همین براي و شوم می منفجر ننویسم اگر کردم احساس موقع ان

 ادمی خوب گذشته سال هشت اتفاقات بر بود مروري که را هایم نوشته دست اخرین واقع در کردم می مرور را نوشتها

 ردمک سبکی احساس عاقبت اما ریختم اشک و نوشتم نوشتم و کردم مرور شب یک در را سال هشت ان همه که هست

  ...ودمب کردم،نوشته می مرور دوباره را ها نوشته ان حاال و سپردم فراموشی باد به ناگهان به را سال هشت این همه انگار

  

  1379 سال بهار

 اش نهمادرا عشق یاري به مرا مادر که چند هر که چرا...ام زندگی پاییز ترین سخت شاید... بود سختی پاییز پاییز ان

 در شبخش بر مبنی عالمتی هیچ ظاهرا اما...بود بخشیده مرا باطناً...نگفت سخن من با کالمی گز هر پدر اما پذیرفت

 یک اتنه شکست می را اش ماهه یک سکوت که حالی در و شد تمام صبرش روز یک عاقبت اینکه تا...نبود رفتارش

 و...کردم نگاهش متعجب کجاست؟ ایمان...اینکه وان...سئوال یک جز نبود چیزي جمله یک ان و زد حرف من با جمله

 دیدن زا مدت این در یعنی!امده سرم بر چه که نداند پدر که کردم نمی باور...بهت از تا بود وحشت از بیشتر تعجب این

 چه براي من که بود نیامده پیش برایش هم سئوال این حتی ؟یعنی...بود نفهمیده چیزي من روي و رنگ و روز و حال

 هنذ در ها سوال این از کدام هیچ که هم فرض بر حاال ؟...گرفتم انتقالی اراك به چه براي ؟یا...کردم عوض را دانشگاهم

 دشواري شرایط از پدر با دیدارش اخرین در سخت روزهاي ان در درایت همه ان با هم ایمان یعنی...بود نشده مطرح پدر

  ...بود؟ نگفته پدر به چیز هیچ فامیلش سرسختی و مادرش مخالفت از بودیم شده ان دچار که

 را تیمد سئوالش پی در ان،پدر از پس... دانست می چیزي گز هر پدر نه و بود گفته چیزي هرگز او باطل،نه خیال ذهی

 سال هزار...بود فایده بی اما...باشد داده فرصتی من به حقیقت گفتن براي خواست می انگار گذارند انتظار و سکوت در

  ...بود کوتاهی فرصت باخته قمار من براي هم فرصت

 خودش پدر ات کردم می صبر انقدر باید...نداشتم صبوري جز اي چاره...بگویم که داشتم چه اصال...بگویم توانستم می چه

 که یحال در شب یک...نبود صبور من مثل او ولی...گردد نمی باز گز هر دیگر ایمان که برسد نتیجه این به روز یک
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 چیزي که فهمید شد می راحتی به روزش و حال از کرد باز را در کرده غضب و عصبانی بود شده سفید گچ مثل رنگش

 واندت نمی همسایه و در گزافه حرفهاي جز چیز،چیزي ان که بزنم حدس توانستم می من و کرده عصبانی را او شدت به

 هر که مدانست می حتی و زنند می حرفهایی چه سرم پشت محل مردم که شنیدم می کنار و گوشه از که بود مدتها باشد

  .نبود سختی کار پدر خشم علت زدن حدس حساب این با کنند می پیچش سوال ببینند را پدر که جایی

 شمخ از وجودش تمام که حالی در بود شده خاطر ازرده اینقدر که بود شنیده چه نمیدانم داشت دیگري حال شب ان ولی

 به حال ان در زد خشکم جا در رویش و رنگ دیدن با و دویدم طرفش نرگس؟به... نرگس:زد صدا فریاد با لرزید می

 کرد باز ار کمربندش حال هر به شناختمش می همیشه که معقولی و صبور پدر به تا داشت شباهت بیشتر مجنون ادمهاي

 به سنرگ اسم شنیدن از حالم داره کم کم:گفت تاباند می دستانش دور را ان من زده بهت چشمان مقابل که حالی در و

 پسره ان و تو با را تکلیفم امشب همین یا...شده ام شکستگی سر و ننگ مایه تو اسم چون...چرا؟ دانی می میخورد هم

  .هستی الیقش که قبرستانی همان فرستم می را تو یا کنم می روشن لندهور

 حالی رد و راند عقب به دست با را مادر اید رحم به دلش که بود ان از تر عصبانی پدر اما گرفت قرار میانمان ضجه با مادر

 زگلا مردك ان که بدانم میخواهم کوتاه و مختصر جمله یک در فقط جمله یک در:گفت لرزید می خشم از صدایش که

  است؟ گوري کدام

 هم تم؟خودمگف می باید چه انداختم پایین را سرم کند؟هان؟شرمنده روشن را تکلیفت و بیاید زودتر چه هر نبود قرار مگر

  ...کردند می فرار من از که گشتم می کلماتی دنبال به!دانستم نمی

  است؟ گوري کدام ندک روشن را تکلیفت بیاید بود قرار که مردکی ان گفتم؟پرسیدم چه نشنیدي:پرسید عربده با دوباره پدر

 و ودب نفرت و عشق بین جایی زمان ان در ایمان به نسبت احساسم!...شست را صورتم سیل مثل اشک جواب جاي به

 براي من پاسخ!بگویم؟ توانستم می چه...بود شده قفل فکم و...لرزید می بدن تمام...بیداري و خواب مثل چیزي حالم

 به را یخفت و سختی هر نیش من موفقیت براي و بود رسانده عرصه به مرا سختی و رنج هزار با که زحمتکشی پیرمرد

  باشد؟ توانست می بود؟چه خریده جان

 می چه که فهمی نمی:زد فریاد دوباره...کرد می تر عصبانی را پدر من باره هر سکوت و کردم سکوت دوباره پس

  !!کند یکسره را کار بیاید بود قرار است؟ گوري کدام مردك اي؟پرسیدم شده کر ؟...شنوي ؟نمی...گویم

 عذاب پر هايروز این تمام در هم خودم شاید که حقیقتی...بگویم را حقیقت بودم مجبور...نبود سکوت براي فرصتی دیگر

 انانگلست رفت:گفتم امان بی شد می شنیده زحمت به که صدایی با و کردم باز را دهانم پس بودم کرده فرار ان از

 بود حرف فقط زد می دم ان از که عاشقی و عشق همه ان...و گردد باز وقت هیچ...هیچوقت دیگر انکه بی...رفت...پدر

 بی رفت و کرد رهایم...زدم را دلش هم بعد...بازي شب خیمه عروسک یک مثل...شدم دستانش بازیچه من...پدر،حرف

 از...بودم سعادتش راه سد من اخر...داد ترجیح من به را ارزوهایش همه...باشم داشته را خداحافظی ارزش برایش حتی انکه

  ...نبودم دهانش لقمه من هم اول
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 شدت زا چشمهایش و بود شده مات مات پدر نگاه رنگ...باشد نشده شنیده یا گفته چیز هیچ انگار...شد ساکت ناگهان

 می زانوانم روي دستانم میان را سرم که حالی در و زدم زانو پایش جلوي مهابا بی...بود دریدن حال در وحشت و بهت

 برایم القیش هیچ درد دیگر که زده انقدر روزگار مرا...بزنید خواهد می دلتان چقدر هر...پدر بزنید حاال:گفتم ناله با گذاشتم

 باالتر را دردي...را ارزوهایم همه و را ام اینده...را جوانیم همه...را ام زندگی.. ام داده دست از را زندگیم من...نیست گزنده

  ...نیست درد برایتان دردي هیچ دیگر باشید کرده اش تجربه اگر شناسید؟ می این از

 خواهدن بزرگی رنج این...ام کشیده که رنجی بربر در...جمع خاطرتان...گیرد ارام دلتان تا بزنیدم پدر،انقدر حاضرم من

 پیایی فریادهاي صداي مگر نیامد بر صدایی هیچ اما...کردم سکوت و...حاضرم من...بزنیدم شوید می ارام اگر...بود

 ثانیه چند عرض در زدن هم بر چشم یک در و بود شده مچاله خود در ارام...کردم نگاه پدر به و کردم بلند را سرم...مادر

 و ادرم و من هاي التماس هم بود فایده بی دیگر اما...دادم سوگند وجود همه با را خدا و کشیدم فریاد...شد زمین بر نقش

 زیادي چیز روزها ان از نمیتوانم...بود سپرده جان دم در و بود کرده سکته او...پدر نجات براي من هاي تالش همه هم

 می پدر مرگ مقصر مرا همه که دانم می قدر همین...است من شب هر کابوس هم هنوز روزها ان خاطره...بنویسم

  ...ودب کافی خودم براي القل جرم این اثبات براي پدر اخر نگاه و...بودم مقصر هم الحق...مادر بخصوص همه.. دانستند

 یزید و شمر از مرا که کسانی رفتار برودت و سردي و پدر مرگ عزاي میان...فهمیدم نمی را شبم و روز تمام ماه یک

 باز تهران هب دوباره کشید روانی اسایشگاه به کارم هم عاقبت...نبود اسانی کار کردن زندگی دانستند می تر دل سنگ

 چیزي مه دوران ان از....گریه...و گریه و...بود گریه فقط شبم و روز...بود غریب من با که تنی با بار این اما بودم گشته

  .ندارم نوشتن براي

 وزهاير داشتم من که رنجهایی ي زده تاول زخم و دردها سنگین بار با روانی اسایشگاه یک طوالنی و خاکستري روزهاي

 روز ان...مشد مرخص زمستانی سرد روز یک عاقبت...و شان بنویسم بخواهم که نیستند انگیزي خاطره و ماندنی یاد به

 ترف می راه من از جلوتر ها غریبه مثل که حالی در مادر و بود سردتر زمستانی روزهاي همه از انگار...نبود خوبی روز هم

 در...یمبود اراك در مان خانه در ما بعد ساعت چند و گرفت ترمینال مقصد به بست در تاکسی یک تعلل اي لحظه بی

 در...کرد می کجی دهن من به دیوارهایش و در سر بر پدر عکس هنوز که اي محله هاي کوچه پس کوچه در و اراك

  ..شد بد حالم دوباره که نگذشت چیزي تفاسیر این با...داد می را پدر حضور بوي هنوز که اي خانه همان در و اراك

 جاي شد می تکرار چشمانم جلوي مدام پدر شدن مچاله و خودم زدن زانو صحنه که اي خانه...نداشتم ارامش خانه ان در 

 درپ روح کردم می احساس مداومش هاي گریه و مادر عزاي سیاه لباس دنبال به...نبود من نقاهت دوران براي مناسبی

 براي بود شده خالی اي مادرانه محبت هر از حاال که مادر نگاه و پدر دادن دست از تلخ خاطره...کند می نفرینم جا همه

  ...بودم شده سرگردان... بود تر کشنده سمی هر از من بیمار روح

 اي ذره کس یچه نگاه در گشتم می چه کسی؟هر چه به و...ببرم پناه باید کجا به دانستم نمی...بکنم باید چه دانستم نمی

 و خوشبختی طاعون من انگار که کردند می دوري من از ازردگی و نفرت با چنان همه...نبود دلسوزي و مهربانی

 ولهک با من بیمار و ناتوان دستان که بود شده سیاه چنان دنیایم...بود شده فراري من از چیز همه و کس همه...سعادتم
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 به حاال ما تحصیلی پرونده...بود مانده کاره نیمه هم درسم...نمود می ناتوان بسیار کردنش سپید براي ناامیدي از باري

  ...یلیتحص اضطراري مرخصی موافقت هاي برگه و معتبر پزشکان گواهی از بود شده پر نامه تشویق و عالی نمرات جاي

 خیره یابانخ به و نشستم می اتاقم گوشه صبح تا شب...شب تا صبح...دیوار ان و دیوار این کنج کردن کز بود شده کارم

  ایمان؟ بازگشتن پدر؟یا امدن منتظر بودم اي معجزه چه منتظر دانم نمی...شدم می

 خدا...واندمخ نمی نماز دیگر که بود مدتها اصال بخواهید را راستش یعنی...نماز از کاهل و دنیا تارك...بودم شده عجیبی ادم

 اتفاق شب یک اینکه تا...داشتم بدي حال اینقدر که بود هم همین براي شاید و بودم کرده گم هایم سعادت همه با هم را

  ...افتاد عجیبی

 این:دگوی می اورد می در تسبیحی جیبش از که حالی در و کند می پهن سبزي سجاده برایم که دیدم خواب در را پدرم

 ان و بهت این نتیجه و بودم مبهوت مدتها تا خواب از بعد رود می و شفاست دردت براي که دارم ایمان کربالست تربت

  ...نماز با من اشتی جز نبود چیزي خواب

 همه ان که ارامشی همان و بودم رسیده غریبی ارامش به...گرفت عجیبی حس وجودم کردم شروع که را خواندن نماز

 هر نگارا ریختم می اشک و میخواندم شب نماز وقت دیر تا شبها...کند اش مستولی وجودم بر بود نتوانسته دارو و قرص

  ...شدم می تر تشنه ریختم می اشک بیشتر چه هر و خواندم می نماز بییشتر چه

 براي که بود ینا کار اولین و بگیرم درستی تصمیم ام زندگی براي توانستم که انقدر...شد بهتر حالم کم کم مدتی از بعد

 و...کردم خواندن به شروع عجیبی قدرت با بار این و بازگشتم دانشگاه به پس... کنم فکر ام مانده عقب درسهاي جبران

 رسید فرا هم من التحصیلی فارغ روز سرنوشت هاي نامهربانی و نامالیمات همه با بالخره و...گذشت باد مثل سال یک

 اديش کوچکترین روز این حاال و بودم روزي چنین منتظر سال ي سالها چقدر...بود ام زندگی روز ترین انگیز روز،غم ان

 کاش جاي به که بود حسرت و غم اشک این شدم تشویق شدنم ممتاز خاطر به وقتی حتی...کرد نمی زنده دلم در را

 خالی جاي نوردید می در سوزن سر مثل را چشمانم خالی صندلی دو جمع میان جا ان...شد روان هایم گونه بر شادي

 کمی چیز دانست می زحمتهایش همه ثمره را روزي چنین که مادري و داشت را روزي چنین ارزوي عمر همه که پدري

  ...بازگرداند يجو به شد نمی را رفته اب و بود گذشته...ها گذشته...کرد شد نمی کاري اما...بگیرمش نادیده بتوانم که نبود

 ذراندمگ اداري مراحل و التحصیل فارغ به مربوط کارهاي شدن درست تا گویم می را ام التحصیلی فارغ روز،روز ان از پس

 التحصیلی فارغ عالی نمره نه چراکه را طوالنی و سرد هفته چند...ماندم خانه در را اي هفته چند محروم مناطق در طرحم

 یم نفرینم ناکرده خداي بگویم انکه نه...کند نرم را مادر دل بود نتوانسته هیچکدام...خانه در مجدد حضور نه و ام

 ههفت دو ان...ام مرده من که انگار...نیستم که انگار...ندارم وجود اصال که انگار...زد نمی حرف من با اصال اما...نه...کرد

  ...ارزومندي روزهاي و...دلتنگی و تنهایی روزهاي...شد اضافه زندگیم بد روزهاي به هم

 مزندگی موجود ترین مهربان را او سالها که بود زنی نگاه در مادري مهر دوباره دیدن من ارزوي بزرگترین شاید روزها ان

 هک افسوس اما.بود تیمار بهترین مادر محبت روزها من،ان باخته را کس همه و شده رانده جا همه ازِ روح براي.بودم یافته

 ای کند فراموشش راحتی به بخواهد که نبود کمی کس او براي پدر... داشت هم حق...بود مشغول خودش دردهاي با مادر
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 زا باالتر حسی با است بیزار من از که کردم می احساس حتی گاهی...ببخشد راحتی به را دادنش دست از مسبب

  ...رفت نمی پایین گلویم از غذا و شد نمی دراز سفره در دستم حتی روزها ان هست یادم خوب هنوز...نفرت

 یبازنشستگ حقوق با که غذایی شود زهرت گوید می دلش در دهم می فرو که اي لقمه هر با مادر کردم می احساس اخر

 دردهایم از هم من خواست می دلم اورم در دلش از را قضیه طوري یک کردم سعی بارها بارهاو...کنی می مار زهر پدرت

  ...بگویم برایش را

 را ارزوهایم پدر،مرد بر مضافه من چراکه رنجم در پدر دادن دست از خاطر به او بر مضاعف من که بداند میخواست دلم

 یش یک مثل او براي من...کنم باز لب از لب نتوانستم هرگز که کرد می رفتار من با طوري مادر اما...ام داده دست از هم

 الصخ شرم از را خودش ممکن بهاي ارزانترین چشم به امد می پیش فرصتی اگر که بودم خانه صندوق دورن ارزش بی

  ...نبود اي چانه و چک جاي اوصاف این با کرد می

 رگب ترین سیاه صبرم سرامدن و سرامد صبرم هم عاقبت...کی تا و...چقدر اما...نگویم هیچ و کنم صبوري که ان جز

 حقیقت که روزي...بود زندگیم روز ترین سخت روز ان اما دیدم زیاد سخت روزهاي زندگیم در من...زد ورق را زندگیم

  ...را وهویتم تمام افتادن زانو به دیدم من و رقصید چشمم پیش پرده بی و لخت ام زندگی تلخ

 پس در که دانستم نمی هیچ کردم می طلب طلبکارانه او از را مادري مهر وقتی روز ان که...من خداي...من خداي اخ

  ...رفت خواهم باد به که شنید خواهم حرفهایی گفت خواهم که هاي جمله

 شانه دور هب را دستانم توانم همه با و ایستادم روبرویش نداشت پایان که غربتی و کسی بی و تنهایی از خسته روز ان

 هک دانم می...ام داده ازارت چقدر که دانم می...ام کرده اشتباه که دانم می مادر ببین گفتم او به و کردم حلقه هایش

  ...ام برده را ابرویت که دانم می...ام بوده پدر مرگ مسسب

 می ورچط تو...توام خون و پوست و گوشت از...توام فرزند من باشد چه هر مادر اما ام داده باد به را گیم خانواده حیثیت که

 ام کسی بی و تنهایی میتوانی چطور ؟...نزنی دم و ببینی را من شدن اب و زدن پر پر که باشی القلب قصی اینقدر توانی

 سرد و تفاوت بی اینقدر من اشکهاي برابر در توانی می چطور امده سرم به چه بینی ؟نمی...نسوزانی دل و ببینی را

 گور به زنده مرا خواهی نمی که تو.مادر دارد حدي چیزي هر ولی...کنی ام تنبیه میخواهی که دانم ؟می...باشی

 وري؟پسا می سرم به چه نیست مهم برایت اصال یعنی...تو دختر تنها...توام دختر مادر؟من کن نگاه ؟میخواهی؟مرا...کنی

  !؟کجا؟ مادر کجاست مادریت مهر

 من به و دوخت من چشم در چشم...برد نخواهم خاطرم از دارم عمر تا که زد حرفهایی و کرد باال را اوسرش انوقت

 تدس جاي به عمري اخر.. نکردي رحم بودي پوستش و گوشت از که پدرت به بسوزد؟تو برایت دلم باید چرا:گفت

 شاکر دبای نزنی اتشم زنده ام،زنده غریبه تو با که من بر واي...دادي باد به را سرش و کشیدي اتش به را دلش...مریزاد

 تحملت بودم داده پدرت به که قولی خاطر به عمر یک...سوزد نمی برایت دلم اصال نه...بسوزد برایت دلم چه براي...باشم

 رزخدابیام ان دیگر که حاال اما اوردم در برایت را مادر اداي مترسک مثل عمر یک... رقصیدم زدي که سازي هر به و کردم

 هم حاال...نبود بس...بردي را ابرویم...گرفتی ازم را مردم...زدي هم به را زندگیم کنم تحملت هم باز باید چه براي نیست
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 بود اي عالقه خاطر به کردم محبتت که هم حاال تا...اي امده عوضی جان دختر نه...اي شده مادري مهر طلبکار امدي

 با هک کوتاه و نافرجام ازدواج یک از...بودي پدرت دختر تو...من دختر تو نه و توام مادر من نه گرنه و داشتم پدرت به که

  ...شد تمام اش قصه زود خیلی مادرت مرگ

 تقسم کرد رو باشد،زیرو نازا که اي بیوه زن دنبال به را دهات همه و گرفت را اش ساله سه دختر دست پدرت هم بعد

 خواستم نمی نگفتم هم من نگویم را حقیقت تو به وقت هیچ که گرفت قول من از هم اول همان از بودم من هم اش

 دیگر...ندارم را ات حوصله اصال اي اورده باال که گندي این با نیست خدابیامرز ان که حاال اما بگویم هم وقت هیچ که

  ...برو و بکش رو راهت... ندارم هم را کردن بازي مهربان مادر یک نقش حوصله

 تورا ایدب بدارد دوستم پدرت میخواستم اگر...بودي پدرت و من بین فاصله همیشه...لعنتی تو دهد می عذابم تو دیدن

 هک هم حاال افتادم می کردن غلط به که اورد می سرم بالیی چنان پدرت کردم می اخم تو به اگر و داشتم می دوست

 هک غلطی هر...دنیا جاي هر برو...ندارم را ات حوصله...کن گم را گورت دیگر کردي ام بیواه دوباره و گرفتی را جانش

  !!فهمیدي؟...نیاور مرا اسم اي زنده تا فقط...بکن میخواهی

 هدد می ادمی به عجیبی صبر خدا گاهی...کردم زندگی هم باز و ماندم زنده اما...شدم نابودم و مردم...شکستم...شدم خرد

 وزر چند حرفا ان از بعد...بودم چنین روزها ان من و.کند باور را خودش صبر تواند نمی هم خودش انسان ها بعد که انقدر

 شد قرار ورکش پزشکی نظام سازمان تصمیم طبق.افتادم طرحم گذراندن محل دنبال سرعت به و گرفتم مهلت نامادریم از

  ....بگذرانم قوم و اراك مابین روستاهاي از یکی در را طرحم

 و بهترین از شاید سال چند آن و بودم آنجا در را سالی چند...اراك کیلومتري 10 حدود در....اباد علی نام به روستایی

 من ندگیز روزهاي تلخترین و ترین سیاه از که مردم روستایی مهربانی و سادگی که چرا...بود زندگیم سالهاي آرامترین

 تصمیم گیمزند براي شد سبب که آنجا تا...کرد امیدوارم زندگی به کم کم دریغشان بی محبتهاي و نداشتند اطالعی هیچ

 و شستمن حتی....بزنم باال همتی آستین بودم،دوباره کرده ویرانش که سرنوشتی کردن اباد براي و بگیرم ي عاقالنه

 را یممادر نا توانستم تا کردم چنین آنقدر و کردم مرور را زندگیم و کردم قاضی را کندم،عقلم وا خودم با را سنگهایم

 باید...میزدم بآ به گدار بی نباید اما گیرم کار به ببخشد مرا هم او آنکه براي را همتم ي همه گرفتم تصمیم حتی....ببخشم

  ....  کردم می پیدا درستی ي چاره راه

 بعد رتیبت این به که...بشوم داوطلب محروم مناطق به کار براي که بود این بعدیم فکر.بودم زمان محتاج کار این براي و

  ...حقوق هم و کار هم داشتم جا هم....طرحم پایان از

 ریبترینغ و بزرگترین... تهران استان ي حاشیه در...خوبی جاي چه هم آن...شدم پذیرفته زود خیلی و نوشتم را خواستم در

 و جح سازمان که شدم دار خبر روز یک که این تا گذشت متوالیا روزها...گذشته کردن گم و شدن گم براي دنیا شهر

  ...بود خوبی فرصت این....میکند نام ثبت عمره حج براي اوقاف

 شتمنو را اسمش...بود نامادریم،هیچ بخشش برابر در اما کرد می مصروف را اندازم پس از زیادي مقدار هزینش که چند هر

  ...شدم اراك شهر راهی عصر روز یک مدارکش و عکس و شناسنامه گرفتن براي و
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 هنوز پدر کاش اي که کردم آرزو لرزید می دستانم...زدم در که وقتی...بود ساکن قدمی ي خانه همان در هم هنوز مادر

 ایدگش می برایم در که زنی من،و ي خانه در در،دیگر این که کردم نمی باور...بودیم خانواده یک هنوز کاش...بود زنده

  ...نباشد و نبوده مادرم

 مآرزوهای ي باهمه مرا و ببندد را در شاید کردم احساس لحظه یک که خورد جا چنان دیدم از مادریم نا...شد باز در عاقبت

  ...بگذارد جا در پشت

 اما.. .نداشتم ماندن قصد.....شدم وارد باشم سالم جواب شنیدن منتظر آنکه بی من و...رفت کنار در جلوي از عاقبت اما

 به چه ای خدا...نشستم معذب اتاق از ي گوشه و آوردم در را لباسم همین براي...ممکن غیر برگشتن و بود شده شب دیگر

 عارفیت یا اعتراضی هیچ...متشکرم...بله...گفتم اما بودم اي؟گرسنه خورده م شا:گفت مادریم نا...بود آماده زندگیم روز

 کردم می شروع باید چطور خدایا...کرد بافتن به شروع سرعت به و نشست قالی دار پشت اتاق از ي گوشه و رفت.... نکرد

 مزاحمت از قرض گفتم گذاشتم زانوهایش روي را دستهایم آرام و کردم حرکت طرفش گفتم،به می باید چه و

 من سمت به را رویش حتی... مدارکتان دنبال آمدم هم حاال کردم نام ثبت حج براي را شما اسم من..من..اینکه،من

 به من هک دارد میراثی و ارث پدرت کنی می فکر اگر:گفت داد می حرکت سرعت به را دستانش که همانطور برنگرداند،

 پیدا بکارطل که نداشت منال و مال هم پاسی پا یک پدرت شکر را خدا...آمدي اشتباه دارم را آن کشیدن باال قصد تنهایی

  ...شد تو خوشگذرانی خرج داشت که هم ثناري یک آن...کند

 هک کاري همان براي واقعاً  من...ام؟ آماده ام نداشته میراث و ارث براي کنید می فکر چرا گفتم....کردم نگاهش رفته وا

  !کنید؟ نمی باور ام آماده گفتم

 گواهی...خودت ي شناسنامه.....من ي شناسنامه...جاست همان میخواهی چه هر:گفت و داد نشان را قالی زیر تفاوتی بی با

 نمیرسد، من به خیري تو از...نگو دروغ ولی...بردار خواهی می که چه همه،هر و همه...خانه ي اجارنامه...پدرت فوت

 هم سعک:چه؟گفتم عکس برداشتم،ولی رو نامادریم و خودم ي شناسنامه و زدم کنار را قالی...نزدم حرفی دیگر.مطمئنم

 و یاهس باید ویزا براي:گفتم!خواهی؟ می چی باري دیگر را عکس:گفت و کرد بلند قالی دار روي از را سرش... خواهم می

 سایزهاي در فمختل عکسهاي از پر درآورد پالستیک یک.رفت لباسهایش کمد سراغ و شد دارید؟بلند باشد رخ تمام و سفید

  .بود مختلف

 دبو چه هر اما... میکرد فکري چه دانم نمی...شد مشغول کارش به دوباره و انداخت زمین روي من جلوي را پالستیک

 گفتم و دمکر تا را پالستیک بعد... سفید و سیاه و اندازه یک در تا چهار کردم پیدا خواستم می که را عکسی...نبود مهم

 چند.بود خواب آمدم که هم صبح فردا...خوابیدم رفتم و...بخیر شبتان...مسافرم زود صبح فردا...بخوابم برم بدهید اجازه اگر

 را فرس ساعت و تاریخ و فرستادم برایش سفارشی پست با همراه را آماده مدارك...شد آماده مدارکش تا کشید طول روزي

 رگشتنب وقت کردم دعا و کردم اش بدرقه نگاهم با رفت می که روزي...شوم بخشیده اینکه امید به...نوشتم کاغذ روي هم

  ...رسید بازگشت روز باالخره و باشم شده بخشیده
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 در آدمی تولد بدو از که نحسی روزهاي آن از...گنجید نمی باورم در هرگز که بود حوادثی ابستن من براي که روزي

  ...سوزانند به را صاحبشان دل عمر یک تا است خرده رقم سرنوشتش

 آدمی نظر پیش از لحظه یک حتی خطرهاش نه و را تصویرش نه کند عمر هم سال هزار انسان اگر که روزهایی آن از

  ...شود نمی محو

 از ترزود خیلی شده مهربان من با حتم به اینکه امید به نامادریم دیدار شوق از روز آن...بود روزها آن از مادر بازگشت روز

 حوصله اب و بودم خریده ساندیس یک خودم براي...شدم ولو فرودگاه صندلی روي آرامش با و رفتم...رفتم فرودگاه به موعد

 یانم بود،آنجا شناختمش،انوشه می خوب...شد خشک کسی صورت روي چشمم... ناگهان که بودم مردم تماشاي مشغول

 مرکزمت اطرافیانش صورت روي را نگاهم سریعاً.بود خندیدن و زدن گپ مشغول دست در گلی دست با بزرگ جمع یک

 سافرم هم آنها حتما گفتم خودم با...شناختم نمی کردم می نگاه که را کدام هر.... شد جا به جا دیگري به یکی از و شد

  )بابک...(جز نبود کسی او و شد پیدا دیگر آشناي صورت یک ناگهان که...دارند

 مکرد نمی اشتباه نه اما...زدم برهم را هایم پلک بار چند ناباوري با...شد خشک صورتش روي نگاهم...دیدم را بابک

 اطرافیانش با ار کلماتی هیجان با و کشید می سرك ها شیشه سوي آن به مدام کشیده گردنی با که بود بابک...بود خودش

 مشیش حس یک و یافت شدت قلبم ضربان سرعت به ها صحنه این دیدن با ولی..چرا دانم نمی...کرد می بدل و ردّ

 بیندب چشمم اینکه از قبل اما...کرد پرواز اطالعت تابلوي روي بر شده نوشته کلمات جستجو،میان به وادار را چشمانم

  ....نشست زمین به اکنون هم تهران مقصد به لندن ٔ◌ مبدا اریویز،از بیریتش 4654 پرواز:که شنید گوشم

 وجودي در کسی انگار.شد آویزان بدم ي کناره از دستهایم و منجمد بدم در خون ولی آمد روزم به چه ناگهان دانم نمی

 کسی جمع این مسافر که الهام این و کشید می فریاد را ایمان محو نام بود شده رو و زیر تشویش و اضطراب با حاال که

  ...کشید می سرك وجودم سلول،سلول وجودم،به ماوراي از نیست ایمان جز

 نییع...خدوندا...یا خدا...لیدم نا دل ته از بودم آماده او براي که انگار نه که انگار اصال...بودم کرده فراموش پاك را مادر

 طرف هب سرعت به که هست یادم اما شنیدم پاسخی چه دانم نمی باشد؟ آماده سفر از سالها از بعد من مسافر است ممکن

 شوند،بهن ام متوجه انوشه و بابک که طوري آرام بعد... بود،خریدم مقدور برایم که گلی بزرگترین و دویدم فروشی گًل

 تر ردهفش ها میله طرفین منتظر افراد ي مسافر،حلقه اولین خروج با...شدم خیره خروجی در منتظر،به و خزیدم اي گوشه

 در تر طرف آن کمی و گذاشت می ها میله آن از باالخره بود که هر مسافر که چرا نبود غمی اما...کمتر دید امکان و شد

 اهنگ همراهانشان و مسافران به زل و زل و ایستادم سالن کنار جا همان پس... میشد رونما جمعیت ي شده باز ي حلقه

  ...عاقبت و کردم

 فامیلش ي زده شگفت جمع در اش جوگندمی موهاي با را ایمان دور از که را اي لحظه آن کنم توصیف توانم نمی

 صیفتو را بودم کرده پر پر را ام جوانی گًل رسیدنش حسرت در عمر یک لحظه توانم نمی طور همان کنم دیدم،تشریح

 دانم یم آنقدر.... کنم تشریح را ام زندگی هاي سال اخیر ي دهه موجود عزیزترین دیدن ي نمیتوانم،لحظه هرگز کنم،نه

 هب طبیعی ٔ◌ ماورا نیروي با و...بود غریبه من با که عجیب آدم یک...دیگر نرگس یک شدم دیگري موجود ناگهان که
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 گردنش گودي به را سرم.انداختم آغوشش بود،به شده پر پر اش نامهربانی خزان در که را نرگسی و دویدم طرفش

  ...شد سرازیر هایم گونه روي از بهاري سیل یک مثل شنیدم،اشک که را قلبش ضربان صداي.فشردم

 ولع با و و گرفتم را دستش...افتاد زمین به پایش پیش دستم از گًل کرد،دست حلقه بازوهایم دور به که را دستهایش

 انتظار و تنهایی سالهاي بلندي به اطرافیان حضور به توجه وبدون...کردم پنهان دستانش میان در را صورتم...بوسیدم

 ناپذیري رسی ولع با که حالی در و شکستم را سکوت...من تلخ هق هق صداي مگر نبود صدائی هیچ مدتها تا...گریستم

 ردیگ که بده قول حاال همین...بده قول...هرگز...نکن ترکم هرگز دیگر...من ایمان..من ایمان:گفتم کردم می نگاهش

  ...بده قول! باشد؟... نگذاري تنهایم هرگز...نکنی وفایی بی هرگز

 چه یدان نمی...گذراندم تو بی را هایی شب و روزها چه دانی نمی....ام کشیده انتظار چقدر دانی نمی...بده قول حاال همین

 به فقط...خریدم جان به را ات وفایی بی من و کردي وفایی بی...نکشیدم که ها رنج تو،چه بی من و رفتی تو...کشیدم ها

  ...بگو....شد تمام دیگر که بگو...بگو چیزي...من ایمان...روزي چین...اي لحظه چنین امید

 کوتس ي کودکانه صداي او از پیش اما بگوید چیزي که کرد باز را دهانش...شد اشک غرق نگاهم در خیره ایمان چشمان

 یرانو سرم بر دنیا ناگهان...شده کالفه آیی؟مادر نمی چرا پس...پدر...پدر:گفت می که اي کودکانه صداي...شکست را

 تاندس...بود ایمان ي چهره از واضحی صورتش،طرح تصویر که دیدم را کودکی ي چهره و برگرداندم را رویم هراسان...شد

  ...ردمک نگاه ایمان به دوباره وحشت با و رفتم عقب به قدم چند...افتاد تپش از قلبم ناگهان و...شد رها دستم از ایمان

 بود سرتح از زیري به سر این که نفهمیدم هرگز من و...رد میک بازي کراواتش ي گوشه با و بود انداخته پائین را سرش

 رفتن برخ بی وقت حتی که حالی...داشتم عجیبی حال...شد خم پاهایم و...شکست کمرم...گناه احساس یا شرمندگی از یا

 مرده...دمبو نکرده تجربه ام یتیمی داغ هجوم در نه و پدر ي جنازه تشییع در نه که حالی...بودم نکرده تجربه را آن ایمان

 نمک می خواهش:گفت آرام نجوا به گرفت می را بازویم زیر که حالی در و شد خم ایمان...نشستم زمین روي جا همان وار

  ...تر مناسب فرصت یک در که دهم می قول شما به من...یادگاري خانم شوید بلند

 ستد که حالی در جوانی زن که چرا...ماند کار نیمه آشنا نا و ثقیل کلمات آن با هم نوازش غریب ي جمله این حتی اما

 از را ویشانر حتی که نجیبند آنقدر ایرانی زنهاي که بودي گفته:گفت انگلیسی غلیظ ي لهجه با کشید می را ایمان

 گردی این...شود نمی جدا تو از و اندازد می تو آغوش در را خودش که بینم می را زنی ورود بدو در اما پوشانند می نامحرم

  است؟ا نجابتی جور چه

 زن به مه... کردم نگاه جوان زن به و کردم باال را سرم...عاشقانه نجابت:گفت کوتاه و مختصر انگلیسی زبان به ایمان

 کردي؟چه برشخ تو:گفت بابک به بیرشک که شنیدم...بابک و انوشه و بیرشک تمسخر لبخند به هم و و کردم نگاه جوان

 خواستم بر...نگریست دوباره براي فرصتی حتا یا نبود زدن حرف براي جایی...بگویم نتوانستم چیزي دیگر! اي احمقانه کار

 بود ام طالیی هاي خواب همه رویاي و جوانی هاي سال ي همه ي آرزو که مردي ي چهره به آخر بار براي آنکه بی و

  ....افتادم راه به خروجی در طرف به لهیده و کنم،خمیده نگاه

  ...کردي اشتباه هم باز...من دلقک...کردي اشتباه هم باز:گفت طعنه با گذشتم که بابک کنار از
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  بودن ستپ از بهتر خیلی بودن دلقک حال هر به:گفتم کردم می نگاهش گرفته آتیش چشمان با که حالی در و ایستادم

  ...شمس آقاي است

 که فهمیدید می بودید عاقل اگر:گفت آور جنون...کرد پریدن به شروع چشمش ي گوشه و شد رنگ به رنگ صورتش

  ...!پست نه و هستم دلقک نه نیستم کدام هیچ من

  ...کرد سقوط که بودید اي فرشته شما:گفتم گذشتم می کنارش از که حالی در

 از هم او از هم...گذشتم من اما...بود پیش سالها که شد بابکی همان لحظه یک در و شد مهتابی ناگهان نگاهش

 ستد از زندگی به هواپیما خراش گوش صداي زیر دنج جایی در فرودگاه سالن بیرونی ي محوطه در و گذشتم...ایمان

  ....اندیشیدم زده مات ام رفته

 فکر هاسال گذر به و...نشستم آنجا ها ساعت...بود فایده بی چیزي هر دیگر...بود فایده بی که چرا..نکردم هم گریه حتا

 قرمز و هکرد ورم چشمانی با عاقبت و...کس هیچ...نبودند کس هیچ مال دیگر.نبودند من مال که هایی سال گذر به کردم

  ...برگشتم فرودگاه سالن به

 چهره حالت از اما...بود آمده که بود ساعت چند دانم نمی بود نشسته من انتظار به صندلی یک روي غریبانه آنجا مادریم نا

  ...است ترسیده که فهمید شد می اش

 نمک حفظ را آرامشم کردم می سعی که حالی در و داشتم برش زمین از و شدم خم...بود افتاده زمین کف گًل شاخه یک

 ي تهبازگش مهر به سر من و کشید آغوشم در مادرانه بودند داده او به را دنیا انگار من دیدن با... افتادم راه به او طرف به

  ...گریستم هایم رنج تمام ي اندازه به مادري

 وانستت نمی اصال! زن بیچاره...گذشت من حیرت و بهت در تمامش که ي هفته یک....ماند من پیش هفته یک مادریم نا

  ...است افتاده اتفاقی چه بفهمد

 سر بر که آنچه درك که همانطور...نبود آسانی من،کار نامهربانی و سردي دلیل فهم.بود شده مهربان دوباره او که حاال

  ....نبود آسانی کار بود آماده من

... رفت هم بعد و کرد مهربانی من به اش نامهربانی سالهاي ي همه ي اندازه به هفته یک آن در مادریم نا حال هر به

 محله...ودمانخ شهر به...خودم پیش برگردي...شد می کاش...جان نرگس:گفت و بوسید گرم مرا پیش سالها مثل رفتم وقت

 فراموششان هم من...کن فراموششان...گذشته دیگر گذشته...آمدي می در هم تنهایی این از آنجا شاید...خودمان ي

 ا،همم دوي هر براي دلیل یک و هزار به که دانی می کسی هر از بهتر خودت...مادر نه:گفتم و بوسیدم را دستش...کردم

 و شما مدیون...هستم شما مدیون همیشه من آنجا چه و اینجا چه حال هر به.است آمیز مصلحت من شما،غربت هم من

 خانه هم من با سایه مثل تنهایی دوباره رفت که مادر.کردید مادري برایم و ریختید پایم به را جوانیتان که هایی سال

  ...شد



 مھرنوش صفایی عشقھ

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢٣٠ 

 

 ادرباشد،چ است ممکن کسی چه اینکه از متعجب...زدند زنگ ظهر از بعد روز یک که بود نگذشته زیادي مدت هنوز اما

  ...گشودم را در و کردم سر به

 چند...مشد متعجب عمرم همه ي اندازه به او دیدن با...بود ایستاد لب بر لبخندي و جانب به حق ي چهره با ایمان در پشت

  ...بستم محکم را در...اوست که شدم مطمئن که وقتی عاقبت و...زدم هم بر را هایم پلک حیرت با بار

 او از ام رفته دست از سالهاي ي همه عشق ي اندازه به حاال و بودم عاشقش عمري که عزیزي ي چهره دیدن چون

  ....نشستم زمین کف جا همان در پشت...بستم رویش به که را در...بود تر فرا تحملم از...بودم شده بیزار

  :گفت شمرده و کرد گفتن سخن به شروع جا همان از نشنید جوابی چون و زد در به تقه چند ناباورانه ایمان

 تو عشق الیق که دانم می...شکسته من از دلت دانم می...کن باز را در کنم می خواهش...جان نرگس...جان نرگس

 ي همه تو ي اندازه به هم من... نرگس کن گوش...کنم جبران تا ام آماده...کن باور...کنم جبران خواهم می ولی...نبودم

 روي به را امید ام،در کشیده که انتظاري و رنج همه این از بعد تو که است وفایی بی نهایت این...کشیدم رنج سالها این

 با ورد گذشته شیرین خاطرات به.....مان جوانی ي رفته دست از هاي سال به و کن فکر عشقمان به... ببندي دلهایمان

 نینک باز را در اگر خدا به..جان نرگس کن باز را در... بودنمان هم کنار دوباره شیرین هاي سال و کن فکر بودنمان هم

  ...شد خواهی پشیمان عمر ي همه براي

  ...چرا من عصبانی و ملتهب ي چهره از اما نخورد جا اصال در گهانی نا شدن باز از...کردم باز را در

  

 سال ده احمق نرگس همون من کنید می فکر اگر...یگانه آقاي کنید گوش:گفتم صورتش به نزدیک پرخاش،شمرده با

 انداز سپ برایتان دلم داشتم،ته شما به روزي که ي عالقه و محبت از ي ذره کنید می فکر اگر و...اید خوانده کور پیشم

 رايب نشستم شما پاي به احمقانه که سالی ده همان کنم عمر هم دیگر سال هزار اگر...کنید می اشتباه هم باز...کردم

 که روزي آن آمد نخواهد...هرگز فهمید می...هرگز که دهم می اطمینان شما به پس...بود خواهد کافی عمرم ي همه

 ردیگ و برگردید آمدید که راهی همان از پس...بشم رنجی متحمل دادنت دست از خاطره به یا بریزم اشکی شما براي

 ايه حرف خام بازیتان،بازیگر شب خیمه عروسک دوباره که است محال چون نکنید، نجوا هم دلتان ته را نرگس اسم

 از نریخته ار خونتان و شکسته نه وجودش برداشته ترك چینی تا است بهتر.شود به شما ي دلبرانه هاي نگاه و عاشقانه

  ...بستم محکم را در دوباره و...برگردید.. آمدید که راهی همان

 چند جز هب...کردم نگاهش خشمگین...بود گذاشته در الي را پایش زیرکانه آن از قبل ایمان چرا نشد بسته در بار این اما

  ...نداشت توفیري بودمش داده ازدست که عزیزي ایمان با...بود کرده متحول را گوشش بنا که سفیدي موي تار

 تو نتوهی و خاشگري پر همه این مقابل در کنم می سعی و...دهم می حق تو به جهاتی از..من..نرگس ببین:گفت امرانه

 اي حظهل عصبانیت یک که آنم از تر اندیش عاقبت همیشه مثل...تو خالف بر چون...ندهم دست از را ام بردباري و صبر
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 منطقت و قلع نیروي با و کنی غلبه خشمت بر که کنم می توصیه تو به پس...بزنم تاخت مدت طوالنی سعادت یک با را

  .بدهی دوباره فرصت یک من به و خودت به و بگیري تصمیم

 حمقانها دوباره براي شدن؟یا بازیچه کودکانه کاري؟براي چه دوباره؟براي فرصت:گفتم خندیدم می خشم با که حالی در

 نشین خاکستر و دادن دست از دوباره براي شدن؟یا مات عاقبت و کردن بازي و کردن بازي براي...شدن؟ مال لگد

 میزنی؟اصال حرف من با چه از که دانی می هیچ راضی خود مغرور،از خواهی؟توي می دوباره فرصت کاري چه شدن؟براي

 رتريب از من با احمق یک مثل و ایستادي جا جانب،آن به حق ي قیافه با که کردي؟تو چه زندگیم و من با که میدانی

  ...آوردي؟ من روز به چه رفتنت با که دانی می اصال زنی، می حرف غضب و خشم به منطق و عقل

 طرد عزیزانم از تو خاطر به که دانی ؟می...دادم دست از را کسم عزیزترین تو خاطر به من که دانی می آیا اصال ببینم

 نفس نفس را زندگی و مرگ بین بیماري،مرز بستر در چندبار تو هاي نادانی و حماقتها بخاطر که دانی می ؟هیچ...شدم

 یک مثل...شدم؟ اسیر کسی بی و غریبی و تنهایی پیله در ها سال تو خاطر به که دانی می هیچ آیا یا...کردم؟ ،گز زنان

 آیا ازين می ات منطق و عقل به اینقدر که تو...گویی؟ می عسل خاصیت از من براي و اي ایستاده آنجا عسل بی زنبور

  ...توائیم؟ نادانی و حماقت شده لگدمال زندگیم و من که اي کرده فکر هرگز

 متاسف ودمخ حال براي بیشتر زنی می حرف بیشتر چه هر...گرد می افسوس را سراپایم کنم می نگاه تو به وقتی خدا به

 تو هاي افاده و ادعاها ات؟یاد موروثی خودپستی و بودم؟خودخواهی شده چیزت چه بسته دل دانم نمی واقعا...شوم می

 شانه یک و گرم دست مهربان،یک نگاه یک حسرت سال ده کسی چه خاطر به که...من بر واي...من بر ات؟واي خالی

  ...دادم باد به و کردم پرپر را عمرم گل کسی چه خاطر به و کردم عمر سال همه این...خریدم جان را،به گریستن براي

 ملتهب و رمزق...افتاد چشمانش به چشمم...گرفت باال را ام چانه انگشت با و قاپید را دستم ایمان رسید اینجا به که حرفم

 ببین اما...دارم قبول نرگس هستم سختی آدم من...نالید آرام هرحال به...دانم نمی خشم یا بود اشک اثر از این و...بود شده

 هم هک شدم آن از پیرتر خدا به نکن بازي من با نرگس... پذیرم انعطاف موم،و مثل تو دستان در سالها از بعد هم هنوز

  ....خوریم می افسوس عمر یک دو هر آنوقت...بازم می را بازي...باشم هوشیاري بازي

 هایمان تفاهم سو... کردن توهین و کردن متهم جاي به بیا...بزنیم حرف...بیداد و داد و کردن بدو و یک جاي به هم با بیا

 کن اورب...کنیم قسمت باهم مغرضانه و...دوستانه بودنمان هم بی هاي سال همه در را دلهایمان و درد بیا کنیم برطرف را

  ...زدن حرف رو در رو براي...ام آمده همین براي را راه همه این من که نرگس

 یک به که نرگسی رفتی؟همان و کردي رهایش که هستم نرگسی همان هنوز من که کنی می فکر چرا:گفتم تحکم با

 یم اش طالئی هاي خواب را،تعبیر تو کوتاه خنده یک بسته،بارقه گوش و چشم و شد می خام تو کالم یک و نگاه

 دیگر که دباش کرده تیزدندانی گرگ را تو روزي،بره تیره و فالکت و رنج و دربدري هاي سال که کنی نمی فکر چرا...دید

 کی نوشتن از تو وقتی کنم باور را هایت حرف داري توقع چطور گذشته اینها همه خورد؟از نمی را صیادي هیچ فریب

  !کردي؟ دریغ سالها این تمام در پیغام یک گذاشتن حتی یا نامه



 مھرنوش صفایی عشقھ

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢٣٢ 

 

 کارت براي منطقی توجیه یا توضیح هیچ آنکه بی کردي رهایم...بدانی خداحافظی یک الیق مرا حتی آنکه بی رفتی تو

 که داري قعتو تو آنوقت...شنیدم را تو ات،رفتن خانه پیر دربان از عاقبت و نشستم انتظارت به مدتها من....باشی داشته

 انه،لوح گردي،ساده برمی خبر بی دیگري زن بازوي در بازو سال ده از بعد وقتی و باورکنم را تو حرفهاي و اشکها من

  هستم؟ عاقلی آدم من تو نظر به صورت این در آیا کنم؟ تعبیر عاشقانه را،لبخندي تو فرضی خنده یک

 حرفهایت زا کوچکی درصد...دیدم، نمی دیگري زن یک کنار را تو اگر شاید ،فقط...شاید...گویم می پرده ایمان،بی ببین

 وانهدی آنکه ،مگر...کنم کاري چنین که است بعید حاال اما...کردم می ،باور...انتظارت طوالنی روزهاي و اجبار مورد ،در...را

  ...باشم شده

 رام که مردي که بدانم که آنقدر دارم،الاقل درك و عقل خودم بقدر اما نباشم حسابگري و زیرك آدم تو مثل من شاید

 و گذشته که نگرفت،مردي من از خبري هیچ سال سالهاي که ،مردي...رفت و کرد رها خبر پاخورده،بی قالی یک مثل

 الهايس درد از من براي و بازگشته دیگري زن ازدواج حلقه با حاال و گرفت بازي به هایش بوالهوسی خاطر به مرا آینده

 دیدنت از روزا آن که دیدي اگر...باشد من رویاهاي صادق و شریف مرد تواند نمی گوید،هرگز می خبر بی و عاشقی

  ...نگذار ام عالقه حساب به را آن شدم خود بی خود از آنچنان

 آن زج داند می خدا فقط...کرد باز من پیش همیشه براي را تو مشت که اي حادثه...بود حادثه یک اتفاقی،فقط دیدار آن

 دهش زنده نرگس،برایت خاطره نرگس، نرگس،یاد نام حتی انکه بی بودي رفته و بودي آمده دیگر بار هزار بار،چند

 تیره ردمک احساس ناگهان...گذشت می فریبی هیچ بی بارها،زندگی همان مثل شدي غافلگیرنمی اگر هم واینبار...باشد

 به پایم که است باري اولین این قسم خدا به:«گفت مانند ناله صدایی با و داد تکیه در چهارچوب به که چرا لرزید پشتش

 در!بگیرم؟؟ وت از سراغی آنکه بی رفتم ومی آمدم می که اي بوده ارزش بی برایم اینقدر که میکنی فکر چرا...رسد می ایران

 گیزند زن ظاهرا فقط او...نداشته جایی من قلب در هرگز او که گیرم می شاهد را خدا...میکنی اشتباه هم کاترین مورد

 ذره ذره تو عشق به حتی...ام کشیده نفس تو عشق به...ام کرده زندگی تو به عشق با سالها این تمام در من...است من

  ...کنیم سفر ایران به که کردم راضی را مادر تو عشق به حتی...ام کرده وپا دست اموالی و مال خودم براي

 این:گفتم...من... دادم تن کنی را فکرش که پستی هر تو،به داشتن دوباره امید به سالها این تمام در حتی من...من

 بی تو...بودم تو شرعی زن...بودم تو صیغه من...رفتی و کردي رهایم خبري بی کمال در تو....است لوحانه حرفها،ساده

 رديک فکر خودت با هم البد و...رفتی و کردي رها مرا...من عالئق و گذشته به توجه بی...من سرنوشت و آینده به توجه

 نکرده تباه را من آینده پس اي نکرده درازي دست من به هرگز و اي بوده شریفی مرد کردي فکر نیست مهم

  بود؟ چه درازي دست براي تو معیار...ببینم! ؟....فکرنکردي همینطور!؟...نه!؟...اي

 و درازي دست را اي رابطه نوع چه تو....!بود چه!؟...شدن تباه براي...بودن کسی همسر شدن،براي اسیر براي معیارت 

 و عاشقانه نوازشهاي آن!؟...کردي می فرو قلبم در ذره ذره که عالقه و عشق همه آن!دانستی؟ می شرفی بی و تباهی

 در آدم کی مثل...پستی که کن قبول...ایمان پستی تو!نبود؟؟؟ تباهی!نبود؟ درازي دست ات برادرانه مثال هاي بوسه آن
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 را تو دامم من سالها این تمام لرزید،در می بوضوح صدایت حاال...(کن اضافه هایم پستی به هم را این پس گفتی احتزاز

  ...)کردم کوچک بابک نظر پیش

 به سفر زا بعد که بود تو خاطر به اصال...ندارد تو سمت به کششی هیچ دیگر که شوم مطمئن گفتم،تا بد تو از آنقدر

 سرش مه بعد و کردم متنفر تو از را او...گرفتم سر از او با را ام دوستی مجددا و شدم بابک جوي پی ،مصرانه انگلستان

 دارداغ ابد تا من دل و کنی شوهر من غیاب در ترسیدم می آخر....بکند را من،جاسوسیت نبودن در تا مالیدم شیره را

  .!..هان؟ کردي چه کشیدم،تو زحمت همه این بودن تو تو،با از دور براي بودن،و تو نزدیک براي من!بینی می....شود

 و اديایست جا یک عرضه بی و چلفتی پا و دست آدمهاي مثل!کردي؟؟ ایثاري چه شدن نزدیک من به قدم یک براي تو

 یستادها جا آن مترسک سراغت،مثل ام آمده که هم حاال.کندي را گیسهایت و ریختی اشک مدام زیرکانه فکر یک جاي به

 یم اهمیتی چه من گرفتن زن که فهمم نمی واقعا من ولی...ام گرفته زن آنکه خاطر به فقط رانی می خودت از مرا و اي

  .میگذرانم خاطراتم و تو با را زندگیم لحظه به لحظه من که وقتی باشد داشته تواند

 کوتاهی خط نیم همان قدر به من جان و دل در هم تصرفش و دخل حد.است اي شناسنامه شریک یک فقط کاترین

 بخواهم نم نیاوردم،که زندگیم به من را کاترین این از نوشته،گذشته ام شناسنامه در را ازدواجمان تاریخ و او نام که است

  ....بپردازد باید او خود هم را شده،تاوانش من زندگی وارد او اجبار و مادر خواست به کاترین.بدهم پس را تاوانش

 چیزهایی تا نک سعی و برو...اي نکرده حقیر را خودت این از بیشتر تا برو...ایمان برو:گفتم و کردم قطع کاره نیمه را حرفش

 ردب خواهی یاد از را،آنوقت کشورت رسوم و فرهنگ و مثل،اعتقادات چیزهایی اي کرده فراموششان که بیاوري یاد به را

  ...و خاطراتمان ،و....،عشقم....من مثل چیزهایی...سپردیشان خاطر به نامربوط که را چیزهایی

 و آرزوها سوگلی زن عمر همه تو...کنم؟ فراموش را تو باید چه براي....نرگس؟ گویی می چرند چرا...زد فریاد محابا بی

  ..اي بوده من رویاهاي

 همه و من تن پاره که کسی کردن فراموش...اي بوده کسم عزیزترین عمرم سالهاي همه در تو که داند می خدا فقط

 را چیزهایی تاوان باید من کی تا....دارد؟ کشورم رسوم و آداب و اعتقادات به ربطی است،چه بودن،من من از من سهم

 ردیگ همه این از ام شده خسته دیگر خدا ؟به...شوم دیگران فداي باید کجا تا....ندارد؟ من به دخلی هیچ که بپردازم

 دن؟تادرآور ادا و کردن بازي نقش دیگران دلخوشی خاطر به کی تا...باشم داشته دوست را خودم خواهم می دیگر. دوستی

 خنده،بی قابن پشت کی تا...رقصیدن؟ دیگران ساز با و زدن دیگران دل به کی نزدن؟تا دم و بستن لب و کشیدن رنج کی

  ،گریستن؟ پنهانی و صدا

 کن گوش:گفت اطمینان فشرد،با می عجیبی قدرت با درحالیکه و گرفت را دستهایم دوباره...کرد می گریه بوضوح حال

 عشق یستن مهم اصال برایم.توام عاشق حقیقتا من که عزیزم بفهمی که اینه من سعی و...توام خواستار واقعا من...نرگس

 قلب یگريد زنی هیچ تو جز هم هنوز که بگویم تو به تا ام آمده فقط من!نه؟ یا بدانی پستی را بودنم تو با سالیان همه

 غرق رام لبخندي هیچ و نگاه تو،هیچ عاشقانه لبخند یک و معصوم نگاه یک تو،دیدن روي دیدن جز و...لرزاند نمی مرا
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 آرامش هب زنی هیچ کنار در تو کنار در جز من که نیست حرف این در فریبی و وغش غل هیچ که کن باور...کند نمی لذت

  ...رسم نمی

 به و آرام...نیستیم آن الیق کدام هیچ که نکن سرنوشتی به محتوم را خودت و مرا سعادتی انتهاي و ابتدا من براي تو

 ولی....کنم گوش حرفهایت به تا اعتماد اي ذره حتی یا...کنم ایثار آن براي تا بود عشقی هنوز کاش:گفتم سختی

  ...سپردم فراموشی به ام گذشته همه با را تو فرودگاه در تو دیدن از بعد که افسوس...افسوس

  چرا؟ آخر:گفت وحشت با

 را پیچیدن خود در این من و شد مچاله خود در.داستانهاست تمام پایان تاهل دنیا جاي همه در که ایران در نه چون:گفتم

 خواستم می.نمک ازدواج تو با قانونی و شرعی تا بودم آمده.نداشتم جایی نابه توقع تو از من:گفت حسرت با....دیدم وضوح به

 مرفت آدرست گرفتن براي دیشب وقتی حتی...بودم آورده خود با هم را الزم مدارك همه و دعوتنامه.ببرم خود با را تو

  ...بودم داده قول مرحومت پدر به پیش سالها که همانطور...کردم خواستگاري مادرت از شرافتمندانه را تو...اراك

  صورتی؟ چه به و شرایط چه کنی؟با می خواستگاري او از چگونه مرا که گفتی مادرم به:گفتم خاطر رنجیده

  ..داد تکان را سرش منفی عالمت به آرام

 با و دادم تکان بار چند تاسف عالمت به را سرم...بود واضح سوالم جواب....کرد سکوت....پذیرفت هم مادر والبد:گفتم

  :گفتم پوزخند

 به یازن که واضحند آنقدر که هایی واقعیت هم آن...دارم را ها واقعیت درك توان پس...نیستم بچه دیگر من ایمان ببین

 عاشق قتاحقی اگر چون!چرا؟!نبودي؟ من عاشق هرگز تو که نکته این مثل هایی واقعیت....ندارند توضیحی و تعریف هیچ

 احبص او از و شوي خانه هم او با آنکه به برسد چه شوي صحبت هم حتی دیگري زن با توانستی نمی هرگز بودي من

 چانه ودنب دوم زن سر من با و اینجا بیایی که این جاي به بودي اگر چون نیستی من عاشق هم هنوز....بشوي فرزند چند

 اهراظ که را کاترینی همان...دادي می طالق را کاترین رفتی می...کنی خار برگشته بخت هووي یک حد تا مرا و بزنی

 براي دبا و احترام با مرا و آمدي می فراخ سینه و افراشته سر با آنوقت...نداري و نداشتی دوستش هرگز که کنی می ادعا

  ...مکرد می باور را حرفهایت از درصدي آنوقت شاید...کردي می خواستگاري شرافتمندانه و عاشقانه زندگی عمر یک

 مرتکب ار حماقتی چنین که است محال حاال ولی...باشم عاشقت دوباره یا....کنم باورت دوباره توانستم می آنوقت شاید

 رس دل به برسد چه آورد می عقل سر هم را عاشق دل یک حتی که است مبرهن چنان حقیقت چرا؟چون دانی می...شوم

  ...شدم ساکت و....مرا ي خورده سنگ به

 آب را دلم برف ذره ذره که مانست می داغی آفتاب به نگاهش حال آن در...شد خیره من به همانطور سکوت در مدتی

  ...کنم پنهان او از را دلم راز ام تفاوتی بی حفظ با تا کردم سعی و دزدیدم او از را نگاهم هراسان...کرد می

 بگویی ودش می:گفت جوید می را سبیلش ي گوشه قدیم عادت به که حالی در پس.بود من از تر زیرك همیشه مثل او اما

 داري عشقی کردن پنهان در سعی چرا بدانم خواهم می!بدانم؟ خواهد می دلم واقعا!هان؟....نرگس؟ گویی می دروغ چرا
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 زرگیب قمار...رو؟ باخته پاك من...کنی؟ امتحانم خواهی می...نداري؟ رو کردنش حاشا قدرت هم نگاه یک پس در حتی که

 یک لمث قدیمی عاشق آن اگر مخصوصا....کند نمی نرم پنجه و دست قدیمی عاشق یک با عاقلی هیچ چون کنی می

  ....باشد داده دست از سالها گذر در را ابهتش و غرور چیده یال پیر شیر

  ...برداشت در الي از را پایش آرام و

 آن در چیزي....نداشتم را توانش...توانستم نمی چرا دانم نمی اما...ببندم را در توانستم می خواستم می اگر نبود مانعی حاال

 ایمان:گفتم تامل بی برداشت که قدم چند...لرزید وجودم همه در چیزي کرد من به را پشتش.بود کرده جادویم در سوي

  ....بودي نکرده ازدواج هرگز کاش

 رديد تا باشی زن یک باید دادم ادامه زحمت به...شد خیره چشمانم به چرخاند می را سرش که حالی در و ایستاد ناگهان

 ختیس سال همه این من...است ممکن غیر من براي تو قلب در شریکی هر قبول که کن باور...کنی درك کشیدم که را

  ...کیشری و مزاحم هیچ بدون و کمال و تمام خواهم می را تو همه من...کنم قسمت کسی با را سهمم که نکشیدم انتظار و

  ....دادم تکان را سرم آرام!نه؟ توست آخر حرف این و:گفت شمرده و کرد ریز را چشمهایش

 حال این رد...بود شده تنگ تنگ چشمهایش و فشرده شدت به اش گونه عضالت...بود کرده پیدا عجیبی حالت صورتش

  ...شکست و افتاد زمین به پاهایم جلوي خطش قاب که بود ایمانی همان شبیه شدت به

 به را چشمانم و کرد لرزیدن به شروع ام چانه اگاه خود نا که آنقدر لرزاند را دلم ناگهان بود چشمهایش در که عجیبی درد

 شد می دور من از که او قدمهاي به و انداختم پایین را سرم...نبیند را اشکهایم تا دزدیدم او از را نگاهم پس...نشاند نم

  ...ودب رفته ایمان کردم باال را سرم وقتی که دانم می همینقدر اما ماندم خیره او پاي رد به چقدر دانم نمی ماندم خیره

 خودم به رام و من به را ایمان که بازگشتی...دیدم می بازگشت از نشانی قدم به قدم رفتنش پاي جاي در من که رفتنی

 بعد...بله... دمکشی او خاطر به او نبود در که هایی سختی تمام براي بود کامل مریزاد دست یک که بازگشتی...گرداند بازمی

 مدت مامت بنابراین...دانستم می بازي این بازنده را ایمان و برنده را خودم اساسی و اصل چه پایه بر دانم نمی ماجرا ان از

 رد اي معجزه که زد می نهیب من به مدام احساسم اما چرا دانم نمی...حادثه یک یا اتفاق یک یا منتظر...بودم منتظر

  ...ایمان خودکشی حتی یا کاترین متارکه مثل اي معجزه است وقوع شرف

 شرط به بودم راضی هم ایمان مرگ به حتی بغرنج شرایط ان در ام عاشقی غرور حفظ براي روزها آن ولی بود احمقانه

 دهش فراموش و متروك دوباره جز به بودم چیزي هر به حاضر حقیقت در....باشد بوده من عشق به و من خاطر به که آن

  ....بودن

 می کودك را آدمی عشق ولی بود مسخره واقعا من تحصیالت و سال و سن در آدمی براي الاقل...دانم می بود مسخره

 هم آدمی لعق حتی گاهی که دنیاست فریب ترین ناباورانه عشق حقیقت در...باشد که تحصیالتی هر و سن هر در کند

 ترك زيرو هم فریبها ترین شفاف بلور و پذیرند پایان هم کودکی خوش خوابهاي حتی اما...کند می باور را آن راحتی به

 اتفاق آن از هفته یک هنوز واقع در...نکشید طول زیادي مدت شکستن دوباره این براي من انتظار البته صد و دارد برمی
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 کنم باز را در آنکه از پیش ولی کردم سرم به را چادرم زده هیجان...زدند زنگ دوباره ظهر از بعد روز یک که بود نگذشته

 عجله با پس آمدم می نظر به کشیده هجران و پریده رنگ خیلی...بود افتضاح...کردم نگاه آیینه در ام چهره به وسواس با

 بی و مداوم زنگ صداي اما برگردانم ام چهره به را رنگ رژ و رژگونه با تا کردم سعی ناشیانه و کردم باز را میزم کشوي

  .دویدم در طرف به سر به چادر و کردم رها کاره نیمه را کارم عاقبت که آنقدر کرد می متشنج را اعصابم وقفه

 سرفه تک آرام...داد نوازش را چشمم بود ایستاده من به پشت که ایمان پهن هاي شانه و افراشته قامت کردم باز که را در

 خطوط هب را جایش کشیده پوزخند که نگذشت چیزي اما کرد نگاه من صورت به جدیت با و برگرداند را رویش...کردم اي

  ........سالم:گفت باشد خوددار کرد می سعی که حالی در عاقبت و بخشید صورتش موقر

 آقاي واهیدخ می چه من جان از بگویید شود می...سالم علیک:گفتم کنم عصبانیت به تظاهر کردم می سعی که حالی در

 اشاره ورتمص به ابرو و چشم با که حالی در...!برگردید هم باز وضوح آن به حرفهایی شنیدن از بعد کردم نمی یگانه؟فکر

  ...!اید نبوده من بازگشت منتظر اصال که است مشخص کامال هم ظاهرتان از اتفاقا....بله:گفت کرد می

 دترزو است ممکن اگر...دارم دعوت جایی امشب من ولی...آقا ببخشید:گفتم جوابی حاضر با بودم جاخورده که حالی در

 که است ممعلو ظاهرتان از:گفت جوید می را سبیلش ي گوشه بدجنسی با که حالی در...نشده دیرم تا بزنید رو حرفتان

 می نوازي همانمی صبح تا معموال محفلهایی چنین چون نباشید نگران اصال بنابراین...برید می تشریف دیسکو احتمااال

  ...کنند

 وشخ صبح تا آن در شما که محفلهایی آن از و...من عزیز هاست حسابی آدم کشور....جا این:گفتم حرص با...زد یخ بدنم

 وبخ خیلی:گفت و آورد باال سکوت عالمت به را دستهایش حوصلگی بی با....نیست خبري جا این در گذرانید می

 ماندعوای که آن از پیش حاال...نیست جدل و جنگ به نیاز...استادي جوابی حاضر در که دانم می...خوب خیلی...نرگس

 يآمد اگر...ندارم را اش حوصله اصال که نزن هم چانه و چک دیگر...دارم تو با مهمی کار...ماشین داخل بیا بگیرد باال

 و کشم می را راهم خردي اعصاب بی و کنم می روشن را ماشین....کشم نمی را نازت اصال من...نیامدي اگر ولی... هیچ

  ...روم می

 قفس از همیشه براي پرنده بود ممکن...نبود آوردن در ادا و کردن ناز جاي اصال...افتاد راه به ماشین طرف به خودش و

 نای با و...بدهد را قولش اومده هم شاید...داده طالق رو کاترین حتما پس...نکرده که خودکشی:گفتم خودم با...بپرد

  ...نشستم ایمان دست کنار......صندلی روي دستپاچه و دویدم ماشین طرف به استداللها

 به اما میکند فکر چیز به دانستم نمی برنخواست ایمان از صدایی شدم منتظر چه هر من و....گذشت سکوت به مدتی

 ار خلوتش انکه بی بنابراین.... بود نخواهد من ضرر به باشد که چیزي هر مشغول ذهنش مسلما که دام دلداري خودم

 دستب را ایمان دل انگیزمان خاطره هاي ترانه از یکی نواي انکه خیال به...کردم دراز ضبط طرف به را دستم کنم خراب

 ايصد چنان ضبط دکه پیچاندن با که چرا.... باطل خیال زهی اما...سازد تر مصمم دارد تردید ان به که انچه را او و اورده

  ...پرید خرگوشی خواب از هم ایمان حتی که من تنها نه که برخاست مهیبی

  .برگ دي: گفت حوصله بی ایمان چیست؟ دیگر این: گفتم اعتراض با
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  ...شده غربی هم هایت ترانه حتی: گفتم عصبی

 با...طلبم اصل سر برویم بهتراست...نرگس خوب بسیار:کردگفت می خاموش را ضبط که حالی در و برگرداند را رویش

 وت از و...کنم صحبت تو با بسیارمهم مطلب یک مورد در تا ام امده امروز داد؛من ادامه.جاشدم جابه صندلی روي احتیاط

  ...کنی فکر خوب ان مورد در کودکانه نه و عاقالنه شده که هم بار یک براي که خواهم می

  ....نباشد تکراري مطلبت که امیدوارم: گفتم شد می مور مور تنم که حالی در

 کهرا دستهایم شادمان...اي نشنیده من از هرگز بگویم برایت خواهم می امروز که انچه واقع در...ابدا....ابدا:گفت محکم

 کشیدم می راحتی به نفسی که حالی در بعد....گذاشتم زانوهایم روي را ان و کردم باز هم از بودم کرده مشت

  ...بگو... میکنم گوش....نیستند تکراري حرفهایت که حاال....خب:گفتم

  ...شد ساکت ودوباره....افرین....است خوب: گفت و داد تکان را سرش

 مرا و ودتخ و بگو زودتر بگویی، خواهی می انچه... رفت سر ام حوصله... میدهی لفتش اینقدر چرا پس: گفتم زده شتاب

  ....کن خالص وضع این از

 براي..من.....راستش خوب:کرد،گفت می قفل فرمان به را دستش که حالی در سپس...کرد نگاهم عمیق و برگرداند را سرش

  ...ام امده خواستگاري براي...درواقع...ام امده خیر امر یک

 و گذاشتم ایمان دست روي را دستم...داشتم عجیبی حال...خندیدم بلند لرزید می شادي از بدنم تمام که حالی در

 زدم ودوباره...!نکردي عمل هیچوقت فقط....اي بارگفته صد که را حرف این!؟....زدي اي تازه حرف عجب:گفتم

 اگر،....البته.... دادم ادامه صراحت با..... بود کرده النه وجودم در عجیبی جرات احساس....گفت نمی چیزي او اما....زیرخنده

 نیست طوراین...باشد شرایطت تازگی در حرفت تازگی شاید باشد، مانده خاطرت در وشرایطم باشی نبرده یاد از را حرفهایم

  من؟ ي بریده یال پیر شیر

 رنگ....چیز همه از نوتر شاید شرایط ان در....کرد نگاهم عجیبی طور و کشید بیرون دستم زیر از سرعت به را دستش

  ...بود او نگاه

 خواستگاري او براي را تو تا ام امده حقیقت در....بابک براي.....خودم براي نه ولی... خواستگاري ام امده: گفت شمرده

  ...کنم

 زل یرونب به جلو شیشه از مستقیم گرداند می بر من از را رویش که حالی در کردم نگاهش منگ و گیج...کرد یخ بدنم

  :داد ادامه سرعت به و زد

 هم اب سال ي سالها...شناسم می خوب را او...من از خوبتر بگویم توانم می حتی...است پسرخوبی واقعا بابک دانی می

 غدری بدي هیچ از او درحق هرگز من که هرچند...بود خوبی دوست واقعا من براي بابک...برادر دو مثل...بودیم صمیمی

 ودش می واقع در...بود تو عاشق سال سالهاي او دانی می اخر....میشوم شرمنده کنم می نگاهش وقت هر راستش...نکردم
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 اهیگ ،گاهی،...حتی...شدم دونفر شما ارتباط و نزدیکی مانع همیشه ولی...بستیم دل تو به زمان هم دو هر ما که گفت

 روزها نا من دانی می...کنم داشت تو به که پاکی عشق جایگزین را نفرت و کنم نفوذ بابک دل در تا کردم می سعی

 و بشکنم را مدل که نخواستم است من از تر شایسته تو براي مراتب به او که دانستم، می انکه با که بودم تو عاشق انقدر

  ...کنم باور را حقیقت این

 که انجا ات کنید، رسیدن هم به خیال روزي مبادا که ان براي و ساختم فاصله از دیواري دونفر شما بین دستانم با پس

 که چیزي دنکر نابود یا ایجاد براي بشري قدرت گاهی انکه از غافل....کردم تر بلند و بلندتر روز هر را دیوار این توانستم

  ......است کوچک و حقیر بسیار نیست ما سرنوشت در

 عالقه زا حتی شاید...دانستی نمی را ها این از کدام هیچ تو که دانم می:داد ادامه بالفاصله انداختم،ایمان پایین را سرم

 یول کنم می چه اش وعالقه او با من دانست می حتی...دانست می را اینها همه بابک ولی...بودي اطالع بی هم بابک

 گذشت با و بزرگوار چقدر پسر این بدانی تا گفتم را این...بگیرد را عشقش جاي اش برادرانه ایثار تا داد واجازه کرد سکوت

  ...است

  نه؟!؟ ایمان است جدید بازي یک هم این: گفتم ارام

 تا کردیم شپنهان هم از سال سالهاي که حقیقتی....است حقیقت نیست بازي دیگر این.نه....نرگس نه خدا به:گفت محکم

 روغد پس: گفتم بغض با.... باشیم سراغاز نقطه دویم می چه هر ما و بچرخد سرمان دور مدام فلک و چرخ یک مثل دنیا

  ....!میگفتی دروغ من به سال همه این!میگفتی؟

 نمی درست!خندیدي من به دلقک یک مثل بعد و کردي می رنگ مرا...اوردي می در را عاشق اداي...بودي داده بازي مرا

 مینه تا حتی.نفهمیدم من و چرخاندي خواست دلت که انطور مرا سال همه این که من بودم احمقی بازیچه عجب! گویم؟

 تو! ؟...نیم زندگی زن عزیزترین عزیزم،تو گفتی پیش روز ده همین که نبودي تو ببینم.بودم کرده باورت ابلهانه امروز

 بفهمم میکنم یسع میگفتی که نبودي تو کند؟ سعادتمند مرا تواند نمی تواند نمی تو جز زنی هیچ گفتی می که نبودي

  !نبودي؟ تو این منی؟ عاشق حقیقتا تو که

  ....کن فراموش را حرفهایم همه....نرگس کن فراموش: گفت فریاد با

 رسید؟چرا؟پ تغییر با...گویی می چرند هم را ها این: گفتم...خورد نمی درد به نباشد استفاده قابل وقتی ادمی احساسات

 اینقدر تو یول....داشتی جسارت و جربزه کمی کمی،فقط تو بودند،اگر خور به درد به احساساتت:است؟گفتم چرند کجایش

  ...کند نمی متحول را تو احساسی هیچ دیگر که هستی فریخته خود و فروخته خود

 کاترین...هیچی: گفتم شد؟شمرده می چه مثال کردم می پیدا هم جسارت و جربزه من که کنیم فرض حاال:گفت حرص با

 یتوانست داشتی،می جسارت تو اگر...کردي نمی دیگران خواستِ  فداي مرا و خودت این از بیشتر و دادي می طالق را

  ....امد نمی فایده بی و مصرف بی نظرت به هم احساساتت انوقت...کنی شروع نو از دوباره را چیز همه
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 تمام انپای تاهل گاهی گفتی می راست تو.... کردم فکر خوب حرفهایت به من...نرگس کنی می اشتباه: گفت شمرده

  ....داستانهاست

 تحمل از جدایی انکه براي.....اند گذاشته چه براي را طالق پس...) گاهی( گویی می هم خودت که است خوب: گفتم

  ...است تر شرافتمندانه خیلی

 زندگی رینوکات من طالق با وقتی...نباشد میان در دیگري کسی پاي که است صحیح وقتی حرف این ولی....!شاید:گفت

. ابکب و کاترین ، من بچه دو! نفر؟؟ چهار کدام: گفتم! زد؟ حرف شرافت از شود می چطور میشود تباه هم دیگر نفر چهار

 کی ام میشود؟ ما نوبت کی پس! نیست؟ مهم اصال ما تباهی شود؟ می چه نفر دو ما زندگی توچه؟ و من پس: گفتم

  کنیم؟ زندگی میتونیم

 سانیک نوبت...است دیگران نوبت دیگر حاال...دادیم دستش از خودمان...رفته دست از دیگه ما هاي فرصت:گفت متاسف

 است تیرفته،فرص دست از فرصتهاي از منظورت ایمان،اگه باشد:گفتم و قاپیدم دوباره و دستاش...دارند فرصتی هنوز که

 یراض صیغه به خواهم نمی هم عقد دیگر! است؟ خوب...! صیغه به حتی...راضیم چیز همه به من دادم دستش از من که

 از خواهم نمی فهمی می. بدهم دستت از خواهم نمی دیگر فقط... راضیم بگی تو چی هر به اصال....گذشته مثل.شدم

  ...بدهم دستت

 یب چون.نرگس نکن، دار جریحه را غرورت و خودت خود بی هم چیز،تو هیچ به نیستم دیگر،راضی من:گفت بغض با

 عاقالنه بابک پیشنهاد راجع در و شو پیاده هم حاال....!بودي که بمانی همانطور خاطرم در و چشمم پیش بگذار...است فایده

 فکر من و دارد دوست را تو واقعا او...است راه اول تازه بابک اما...گذشته دیگه بوده چی هر وتو من ماجراي...کن فکر

  .....برو حاال....کند خوشبخت را تو بتواند من از بیشتر حتی میکنم

 توانستم می چطور... بدهم توانستم می جوابی چه واقعا...ریختم اشک تمام هفته ویک...شدم پیاده ماشین از ها دیوانه مثل

 دل،یک یک داد؟مگر راه را دیگري کسی شد می ایمان جز به من قلب در اصال...عاشقم که حال عین در باشم عاقل

 کند ختخوشب مرا تواند می بابک که گفت می راست ایمان شود؟شاید عاشق تواند می بار چند حقیقتا قلب وجود،یک

  نبود؟ خیانت بودم، دیگري کس بندِ در اینچنین وقتی وبابک من ازدواج واقعا ایا ولی

  عشق؟ به حتی و ایمان به بابک، به خودم، به خیانت

 یک ايبر گفتن دروغ از بهتر بازهم شد می من زندگی سالهاي همه سهم تنهایی اگر حتی بود ممکن غیر این.....نه...نه

 کشیده رنج همه این من ایا اصال بودم؟ منتظرش سالها این همه که چیزي این ایا.بود دیگران به و قلبم خودم،به عمر،به

 براي یمانا بازگشت منتظر مصمم و گرفتم را تصمیمم پس...!هرگز...عاقبتی؟نه چنین براي بودم برده درد همه این...بودم

 صدا به ار در زنگ دوباره جواب گرفتن براي ایمان بعد روز دو که چرا نکشید طول زیاد من انتظار واتفاقا...شدم بازگشت

  ...دراورد
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 ازيب داشت دست در که قرمزي رز گل شاخه با در پشت و بود پوشیده رنگی خوش شلوار و کت روز ان هست یادم خودم

  چطوري؟ سالم: گفت ارام من دیدن با و برگرداند را رویش شنید که را در شدن باز صداي.کرد می

  ..خوبم....متشکر: گفتم

  .ام امده جواب گرفتن براي من کردي؟ فکر حرفهایم یه خب: گفت و مطلب اصل سر رفت سریع

  .داشت اي ریخته هم به حال ظاهرش رغم علی....کردم نگاهش

 رغبتی ینبارا تصورم برخالف...کنیم صحبت ماشین داخل شود می اگر:چطور؟گفتم...بله:اي؟گفت اماده ماشین با:پرسیدم

 فشار گیرهدست به را دستم...شد سوار من از زودتر وخودش کرد باز را ماشین در...پذیرفت میلی بی با و نداشت کار این به

 روي اشدب کنده کوه که ادمی مثل و شدم سوار سختی به بودم داشته نگه انگشتانم با محکم را چادر که حالی در و دادم

  ...گویم می را ماشین! پسندي؟ می... است چطور پرسید بدجنسی با.شدم ولو صندلی

 سوار بنز...رپولدارت هم شاید دانم نمی...بودي تر سلیقه خوش قبال هست یادم که انجا تا:گفتم برگردانم را سرم انکه بی

 یتعجب...خب...میکنی ذوق ان به هم کلی...هیچ شدي راضی پاترول به حاال.رنگ تک...را مدلش اخرین هم ان میشدي

  .ردک پیدا توان می هم زندگیش گوشه گوشه در را انسان یک شخصیت تحول بم و زیر من نظر به دانی می.ندارد هم

  .......ام نیامده تو با کردن بدو و یکی و شنیدن طعنه براي من.... نرگس ببین: گفت

. همین....بروم و بگیرم را جوابش ام امده هم حاال...ام بوده پیغام یک حامل من....ندارم بحث و جر حوصله اصال امروز

  ...مطلب اصل سر برو چانه و چک بی پس

  چیست؟ جوابت...خب:گفت...بخواهی تو که طور هر...باشد:گفتم لرزید می صدایم که حالی در

 به دادن منفی جواب با میکنی فکر اگر...نرگس ببین:گفت و برگرداند طرفم به را رویش سریع...است منفی جوابم:گفتم

 بدون هچ بابک با چه...نیست فرصتی هیچ دیگر تو و من براي...کنی می اشتباه بیاوري بدست مرا توانی می بابک

  چیست؟ جوابت پرسم می دوباره حاال! فهمیدي؟...بابک

  ...شنیدي که است همان جوابم بپرسی هم بار صد اگر..... ایمان نکن خسته را خودت: گفتم سریع

 کرده فراموش چرا دانم نمی...بدهی جواب توانی نمی ندانی را بابک شرایط تا فهمیدم حاال...اهان:گفت عجیبی حالت با

  .هستی مادي چقدر تو که بودم

 و من تنرف از بعد... بگویم باید اطالعتان محض...گفتی می اول از را این...خب:داد ادامه وقفه بی...نشست نم به چشمانم

 البته...بیاندازد راه به خودش براي کوچک تجارت یک خودش زرنگی و من واسطه به توانست او...بابک با ام دوباره ارتباط

 دارو و پزشکی لوازم واردات و صادرات مثل چیزي او کار...کند می کار اش رشته با رابطه در او واقع در...من کار نوع از نه

 نیماشی این است توپ توپ وضعش...است مستقل کامال...هم اموال و مال و زندگی و خانه نظر از...چیزهاست جور این و
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 مه را اش قیافه و ریخت و سروضع...دارد کوهپایه در هم حسابی داروخانه یک...است بابک مال هستی سوارش االن که

  ..دانید نمی من از بهتر خودتان شما که

  ..شدي هم ان که نبودي زنک خاله فقط: گفتم و کردم قطع را حرفش عصبانیت با

 هر...نیست مهم برایم باشد داشته هم با را دنیا همه اگر.ندارم بابک ندار و دار و اموال و مال به کاري من:دام ادامه...رفت وا

 کمی...بود خورده جا شدت به...شنیدي که است همانی من جواب...مادرش و تو حال به هست،خوش که هر و هست چه

 اینطور داخ به ولی...ام؟هان؟ کرده بلوف تو به بابک عالقه مورد در کنی می فکر نکند...نرگس ببین:گفت بعد و فکر

 من به شخصا خودش بابک هم را گل شاخه این حتی ببین...محض حقیقت...بود حقیقت شنیدي که انچه همه...نیست

 قطع ار حرفش...را ان بود مثبت جوابت اگر تا خریدم را ان بابک طرف از من راستش بود،یعنی مثبت جوابت اگر تا داد

 ازگیت اصال...من براي...قضیه این...دارم اطمینان...خودم به...بابک...عالقه از...من...ایمان:گفتم کلمه به کلمه و کردم

  ...ندارد

 هادام.کرد نگاه من به شده گرد چشمهاي با.دهد می را دور سالیان کپک بوي من تو،براي تازه عاشقانه حرفهاي این

 بودي،نقشِ  هرفت تازه تو که انوقت پیش بابک،سالها...دانم می گفتی امروز تو که را چیزهایی این همه که سالهاست من:دادم

 موقع مانه...کرد تحقیر،پیشکشم و توهین هزار تند رنگ میزنی،در دم ان از افتخار با تو که را عشقی این ریخته هم به

  ...گذاشت سرم هم را) خودخواهانه( من نظر به و برادرانه تو قول ایثاربه این منت کلی هم

 چه از دانم می:گفت دستپاچه.عاشقانه عشق نه برادرانه،و ایثار نه...نیست کدام هیچ اثبات به نیازي هیچ دیگر که چنان ان

 انها همه نم امد،اما می دوستانه تفاهم سو یک من نظر به که چیزهایی.بود گفته برایم چیزهایی یک بابک...میزنی حرف

 و مدوید حرفش بلند،میان صداي با.است مرد یک هرحال به او...بدهی حق او به باید تو خب....باورکن...کردم برطرف را

  ...ندارد دوستانه غیر و دوستانه هاي تفاهم سو به ربطی هیچ من جواب.ایمان نکن قطع را حرفم:گفتم

 کوتس اگر...کنم برطرف را ها تفاهم سو میتوانستم هم خودم موقع همان داشتم عالقه بابک به اگر من که باش مطمئن

 صالا بود،دیگر کرده که غرایی سخنرانی ان از بعد نظرش که بود ان براي گذشتم هایشان مغزي تهی کنار از و کردم

  ...نبوده مهم برایم کس هیچ تو جز به که سالهاست درواقع...نبود مهم برایم

 نببی...نیست مهم برایم دیگر کس هیچ و چیز تو،هیچ وجود ،و...تو ،عشق...تو جز به هم حاال...است همینطور هم حاال

 لتع که اي کرده فکر اگر ولی دهی شوهر مرا امدي و شدي بلند که اي کرده فکر چه خودت با تو که دانم نمی ایمان

 دختر یک...اشتباهی در ام،سخت ندیده خود به خواستگار رنگ که بوده این سالها این تمام در تو به وفاداریم و من تنهایی

 این هب ام نکرده شوهر حال به تا اگر پس.ماند نمی نصیب بی برود،مطمئنا که جا هر من مثل دار برورو و تحصیلکرده

  ....ام نداشته شنا قصد....ام،نه نبوده قابلی شناگر یا ام ندیده اب که نیست خاطر

  !!اي؟ کرده حرام را خودت حساب این با:گفت ارام

  ...دانی می را این من از بهتر خودت تو و نیست شدن حرام اصال کارم این...ندارم قبول را حرف این من...ابدا نه:گفتم
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 قعاش که است ان شدن حرام:دادم ادامه...رقصید می ریز لرزشی در دستهایش هنوزهم...کرد بازي به شروع اش حلقه با

 شریک و تپدب دیگري کسی براي براي قلبت که است ان شدن حرام...کنی زندگی دیگري کس با و باشی دیگري کس

 یگريد کس همنشین و بزند پرپر تو از دور که کسی هواي در دلت که است ان شدن حرام...باشی دیگري کس زندگی

  ...باشی

 رتصو در که است ان شدن حرام.باشی خانه هم اي غریبه با تو و باشد دیگري کس تو اشناي که است ان شدن حرام

 مايگر که است ان شدن حرام...لرزاند می را وجودت همه که ببینی را عزیزي چهره لحظه لرزاند،هر نمی را دلت که کسی

  ...تونیست ارزوي که کنی حس را کسی وجود

 من شهتی به ریشه چرا دیگر...درك ،به...نکن کنی شوهر خواهی نمی...!است بس!لعنی است بس:کشید فریاد ناگهان

 دیمش حرام دو هر اما...قبول باشد شدم؟ تباه من!ام؟ شده حرام من کنی ثابت که...چه؟ که میزنی رو حرفها میزنی؟این

  ...هم با دو هر

 طی توان کسی کمتر که العبوري صعب راه...است عشق ایثار کردم من انچه...ام نشده حرام من...نه:گفتم اطمینان با

 است ،جاییجا ان.است عاشقی تصور و عشق بین قرمز خط.است دلبستگی راه ایستگاه اخرین حقیقت در...دارد را کردنش

 که را دلی و تپد می که را قلبی انجا...کنند می وقف را خودشان وار سالک کنند نمی محبت،محبت عوض به دیگر که

  ...باشند داشته ادعایی کوچکترین که ان بدون و بخشند می و سوزند می انجا...کنند نمی نهی و امر سوزد می

  ..بدهم؟ چه را بابک جواب...بکنم؟ باید چه من حاال:  پرسید گم در سر

  ...شدم پیاده ماشین از و انداختم باال را هایم شانه قیدي بی با

 اهشنگ انکه بی بودم ایستاده او به رو در پایین که حالی در و چرخیدم دور نیم...نرگس کن صبر:گفت سرعت به

  ...کرد نخواهد تغییر نظرم هم دیگر سال صد...نزن چانه...شنیدي که است همانی من جواب و من حرف:کنم،گفتم

  .است دیگري چیز حرفم ببرد، رو بابک ر شو مرده اصال.... اي دنده یک دانم می گفت

 کی بر شب ما،فردا یعنی من...،که...که خواستم می:داد ادامه...شدم خیره چشمهایش در مستقیم و کردم باال را سرم

 حاضر صالًا کاترین دانی می ،...،ولی...بمانم بیشتر خواست می دلم خیلی من البته:گفت...دادم راتکان سرم ارام... گردیم

  ...برگردد خواهد می...بماند هم باز نیست

 می وا وقتی حال به:داد ادامه کنان لک و لک.فهمید وضوح به را این او و.تأسف با بار این ولی دادم تکان را سرم هم باز

  ...بروم که مجبورم هم من رود

 به ار کارتی که حالی در و برد جیبش در را دستش...دادم تکان را سرم دوباره...ها بچه خاطر به:گفت دلخور...زدم پوزخند

 می خوشحال...دارم خودم براي خصوصی فایل یک من...است من الکترونیکی آدرس این:داد کرد،ادامه می دراز طرفم

 کارت...مخود با حتی...غریبم ،خیلی...تو بدون آنجا ،من...دانی می...بزنی ایمیل برایم کردي فرصت که وقت هر که شوم

 انداخته ینپای را سرم که همچنان...ایستاد من از جلوتر قدم چند و پرید ماشین از... افتادم راه به حرفی هیچ بی و گرفتم را
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 را سرم...نرگس:گفت آرام...بود تمیز و خورده واکس کفشهایش ها وقت آن مثل هم هنوز...شدم خیره کفشهایش به بودم

 زنده هک وقت هر تا...باشم که دنیا جاي هر که کنی باور و بدانی خواهد می دلم:نالید متأثر...کردم نگاهش و کردم باال

 نزدیک هم به ما قلبهاي ،اگر...نیستند مهم اصالً ها فاصله که کن باور...من قلب صاحب تنها...منی قلب صاحب تو...ام

 کنار وانیمت می کنیم اراده که جا هر و لحظه هر دنیا سوي دو در تو و من که کرده پیشرفت آنقدر علم گذشته آن از.باشند

  ....بخواهیم خودمان که است بشنویم،کافی را هم صداي و ببینیم را هم باشیم،تصویر هم

 گیج آنقدر...بودم گیج...دادم تکان معنا بی را سرم!! نرگس؟هان؟ گویم می بد:داد بود،ادامه التماس شبیه تقریباً صدایش_

 گفتم؛خداحافظ پس...بود نمانده گفتن براي حرفی دیگر...کردم نبود،نگاهش ممکن برایم استداللی و فکر هیچ که آشفته و

 چمباتمه در تپش و بستم را در...بایستم پاهایم روي هم لحظه یک براي حتی توانستم نمی دیگر...بستم را در سرم پشت و

 هب کرد می غلیان وجودم همه از اشک که حالی در و دادم گوش ماشینش موتور صداي و قدمهایش گنگ صداي به زده

 من فرصت آخرین مطمئناً فردا...را فرودگاه در او بدرقه فرصت...نگیرم خودم از را دیدار آخرین فرصت دادم قول خودم

  !بود؟

 حال هر هب ولی... نه که دانستم دارم؟می باز حرکت از را چیزي یا!کنم؟ معجزه فرصت آخرین این در توانستم می آیا ولی

  ...رفتم و بروم خواستم می

 زدانهد باخته،اما پاك و ایستادم ها آدم هجوم از اي گوشه...مردم انبوه پشت...مهرآباد المللی بین فرودگاه در...جا آن و رفتم

 رد ناامیدانه چه و کاویدم را صورتش امیدوارانه چه و...بود زندگیم همه عمري که کردم بدرقه را مردي گناه،قدمهاي بی و

 هبدرق از شتاب با آنچنان و بود گرفته را هایش بچه دست آرامش با آنقدر...نیافتم هجران غم از اثري هیچ صورتش

 و سرد نکاتری تر طرف آن کمی...نداشته تعلق چیز هیچ و کس هیچ به هرگز گویی که کرد می خداحافظی کنندگانش

 بود هایستاد مغرورانه بود،آنچنان گذشته روزها این چه آن همه از خبر بی بیرشک کرده،کنار بزك صورت آن با روح بی

 دلم مه دور راه از حتی اش موذیانه لبخند و افراشته سر آن با ،که...بیرشک از واي و سوخت حالش به دلم ناخوداگاه که

  ...کرد می پاره پاره را

  ...کردم می وداع ابد براي خودم با احتضار حال در روحی با من،که بودم،تنها من فقط انگار میان آن در و

 از کندهآ که وجودي و سوخت می گریه شدت از که چشمهایی ،با...پایی رد نه و بود ایمانی نه دیگر که ایستادم آنقدر و

 ماندم یتابلوی به خیره و شدم ولو فرودگاه هاي صندلی روي جا همان بعد.شناختم نمی برایش درمانی هیچ که بود دردي

  :بود نوشته آن روي که

 رعص همین در من دل...خدایا...خدایا)شود؟ تنگ کسی صداي شنیدن ما،براي دل است ممکن تکنولوژي عصر در آیا(

 دنیا در اي فناوري آیا...رفت چشمانم پیش از همیشه براي که است کسی وجود مهربان گرماي داغدار ابد براي تکنولوژي

  .هرگز،هرگز،هرگز بازگرداند؟ من به را عاشق نگاه یک همدلی وسعت که هست
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  1380 سال بهار

 به لمای وجه هیچ ایمان،به رفتن از بعد... دارد جنگ سر من من،با سرنوشت شاید یا...دارد عجیبی هاي بازي سرنوشت

 چگیب گرفتم تصمیم همین براي بود شده او از آکنده دوباره وجودم همه هم طرفی از...نبودم طریقی هیچ به او با تماس

 تشرک تخصص آزمون در که کردم جزم را عزمم همین براي کند پر را وقتم همه که کنم گرم کاري به را سرم و نکنم

 خداي واي مشد پذیرفته نوزادان و کودکان هاي بیماري یعنی اولم انتخابی رشته در هم حادثه بد از اتفاقاً که کردم و کنم

  ...خدایا... دیدم کالس سر را بابک که وقتی امروز شدم حالی چه من

 بودم تهتوانس زحمت به که اي کهنه زخم بر بشود نمکی بابک وجود باید حاال و بردم پناه درس به ایمان از فرار براي من

 کباب با سال همه این چطور حاال خدایا... نیست فراري راه کنم می چه هر چرا...چرا خدایا...کنم پیدا دردش،تیماري براي

  !!چطور؟...!!کنم تحمل را لبخندش تمسخر و را هایش نگاه طعنه و بنشینم کالس یک سر

  

  80 سال خرداد

 خانم:گفت کنده پوست و رودربایستی،رك هیچ بی و ایستاد روبرویم و امد مناسب فرصت یک در بابک امروز

 ام بین دشمنی و کدورت ما،باعث مشترك خاطرات خواهد نمی گذشته،دلم دیگر بوده که چه هر ها یادگاري؛گذشته

 هک خواهد می دلم من و ایم بوده دلسوز دوست دو هم براي همیشه گذشته،ما ما بین که آنچه همه از نظر صرف...باشد

 اصالً.کنیم تحمل را هم با همنشینی سالی چند باید اجباراً که حاال خصوصاً یابد ادامه همچنان غرض بی دوستی این

 سکون هب آنقدر ما،قطعاً دوي هر گذشته که سالهایی در...کنیم بازي موشک قایم هم با یا باشیم بیزار هم از ندارم دوست

  !!موافقید؟...!برسیم زندگیمان و کار کودکانه،به هاي لجبازي بی حاال که ایم رسیده آرامش و

... دادم کانت تایید عالمت به را سرم فقط...بگویم چه دانستم نمی...بودم خورده جا که بود پرده بی و رك آنقدر حرفهایش

  ...نشست جایش دیگري،سر العمل عکس هیچ بی و برگشت و متشکرم:گفت

  

  80 سال مهر

 جبر شتربی صمیمیت عامل و همیم با مواقع اکثر حاال که حدي در شده دوستانه خیلی مدت این طی در بابک و من روابط

 وند،مدامش می پذیرفته دانشگاه یک در واحد تخصص یک در آدم نفر دو وقتی حقیقت در.ما خود خواسته تا بوده محیط

  ...نخواهند چه بخواهند، چه بود خواهند هم کنار در و هم با

  

  80 سال دي
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 البته ودش می منقلب و احساساتی گذشته مثل گاهی من با برخورد در بابک کنم می احساس ها تازگی ببخشد مرا خدا

 وا گاهی من زنانه احساس اما نیست صحبتی و بحث جاي هیچ هم هایش العمل عکس نیاورده،در زبان به حرفی هرگز

  ...بیند می مرموز را

  

  80 اسفند 8

 زبان به اه گذشته از صحبتی کوچکترین اینکه بدون جدي و رسمی خیلی بابک امروز.شد،شد می نباید آنچه عاقبت و

 داد امانج جدي و خشک و منتظره غیر را کار این اینقدر و کرد عالقه ابراز من به عمرم تاریخ در بار سومین براي بیاورد

  .خوردم جا حقیقتاً که

 حرف یچه آنکه بی خواستم می یادگاري خانم:گفت کردن پا پا،آن این کمی از اي،بعد دقیقه چند)استراحت(     یک در او

  ...کنید فکر من ازدواج پیشنهاد به راجع بیاورید میان به ها گذشته از بحثی و حدیث و

  ....!!ولی:گفتم و کردم نگاهش درآمده حدقه از چشمهاي با

 شاید فتمگ... ها،گذشته گذشته ولی بودم شنیده هم را بودم،جوابش داده را پیشنهاد این بار چند هم دانم،قبالً می:گفت_

 سرعت این با دنیا وقتی فکرکردم من...اند بوده مشترك شما و من بین که دردهایی...باشد بوده دردها خیلی مرهم زمان

  .باشد کرده متحول هم را احساساتمان و آدمها ما که نیست بعید هیچ است تغییر حال در

 همینطور...البته:گفت! است سختی تصمیم من براي این که دانید می...کنم فکر باید هم خیلی...کنم فکر باید من گفتم_

 دریچه از بار این دوباره،و باید ما دوي هر...همینطور هم داشت،من خواهید کردن فکر براي کافی فرصت شما.است

 بر تنیمب شما از ام قبلی شناخت که مطمئنم خودم مورد در الاقل کنیم،چون فکر ماجرا این به احساساتمان نه عقلمان،و

 داشته بیشتري مراوده هم با تر کامل و بهتر شناخت براي کنم می پیشنهاد هم همین براي.بوده ام جوانی خام احساسات

  .باشید موافق شما اگر البته باشیم

  ...ینمب نمی ها مراوده این در موردي گذارید،من نمی پیشنهادتان پذیرفتن حساب به را بودنمان هم با اگر...باشد:گفتم

 رفت خواهد رفرات خصوصی نامزدي برسیم،قضیه قطعی نتیجه به ازدواج این سر بر شما و من اگر... مطمئناً... البته:گفت

  ...شد خواهد دنبال چیز همه بزرگترها حضور با و رسومات و رسم مطابق و

  ...دادم تکان تأیید عالمت به را سرم

  .ماست دو هر صالح به این ندانند چیزي دانشگاه هاي موضوع،بچه شدن جدي تا است بهتر ضمناً :گفت دوباره

  .رفت و کشید را ساده،راهش خداحافظی یک با او و کردم موافقت
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 فرصتی که است نزدیک حال به آنقدر زمان بعد به اینجا از...نیست خواندن براي چیز هیچ دیگر و...است دفتر پایان اینجا و

 و ایمان شتنبازگ حادثه براي...بزرگی این به اتفاقی بوده،براي ساعت یک مثل ماه دو این. نیست و نبوده نوشتنش براي

  .بودنش دوباره

 وئیلیم اي پارچه روبان روي و داده جاي خودش در قرمز رز تولدم هاي سال اندازة به که بزرگی این به گلی دسته براي

  :نوشته آشنا و خوش خطی دست با آن

  باشیم خوش و کشیم مالمت و کنیم وفا

  رنجیدن کافریست ما طریقت در که

  هستم دیدارتان منتظر

  81 اسفند-تهران -ایران

  یگانه ایمان

  

 که چرا.ندارد جذابیتی هیچ چشمانم پیش شکوه و ابهت همه این با گل دسته این و کرده تار تار را چشمانم اما،اشک من

 ودمب فریبنده ظاهر همین اسیر سالها همه انگار احمق من...ومن...نامرغوب ویترین،اما بوده،خوش همینطور همیشه ایمان

  !باشم؟ دچار هم وفایی،هنوز بی و نامردي همه این از بعد باید چرا!چرا؟ وگرنه

 همه این از بعد و کردم نمی دل و دل بابک با ازدواج براي هم هنوز سال همه این از بعد نبودم دچارش اگر...دچارم بله

 را وجودش اظهار گل دسته آورده سرم به که بال و مصیبت و رنج همه این از حدیث،بعد و حرف همه این و سوءتفاهم

 کار این اما...بفرستمش آورد،پس را گل دسته که پیکی همان با توانستم می خواستم می اگر...پذیرفتم نمی راحت اینقدر

  ...کنم می زندگی خاطراتش و او با ام پی و رگ در هم هنوز اینکه براي شاید...نکردم را

 در عمر همه که منگی آدمهاي مثل کنم می قمار را خودم ابلهانه چه...کنم باور توانم نمی را خودم...من خداي واي

 یم چه هر که هست همین براي کنم می فرار خودم از سایه من،مثل...دورنگم خودم با چقدر و...کنند می زندگی هپروت

  ...بگویم قطعی) بله( یک و کنم صاف بابک با را دلم توانم نمی کنم

 دیگر...بفهمد چیزي من درون از ایمان بگذارم که است محال و...است من درون به مربوط هست که چه هر اینها اما

 یم خالص دستش از همیشه براي و گویم می ایمان به حسابی) نه( یک...کشیده گرم و سرد و بزرگ...ام شده بزرگ

... کشم می دراز تختم روي و کنم می خاموش را خیزم،چراغ برمی.کند بازي من با هم باز دهم نمی اجازه دیگر...شوم

  .رسد می نظر به نزدیک چقدر فردا

***  
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 همه این زا بعد هنوز تو و.من،من و تو،تویی که کنم نمی باور هم هنوز.ام شده خیره تو به ناباورانه و ام نشسته روبرویت

 ي وشهگ شود می هم هنوز که سبیلهایی و سفید موي تار چند با...تر پخته و تر افتاده جا کمی فقط...ایمانی سال،همان

  .جوید را شان

 وت با شادي از من منتظري،تا همیشه جانب،مثل به حق اي چهره با و اي انداخته صورتم روي برنده و براق را نگاهت

 در مه قلبم،هنوز اما.گیرد می گر صورتم نه و لرزد می دستانم نه دیگر...من اما....بخندي من به تو و کنم سکته بودن

  .زند می پر پر آب کاسه لب نشسته،بر تشنه قناري مثل بودن تو با هاي لحظه

  !؟...گرفتی را تصمیمت!کردي؟ فکر حرفهایم خوب،به:پرسی می_

 آید می در چاه ته از صدایم.دانی نمی را بار این...نه اما...بگویم خواهم می چه دانی می که کنی می وانمود همیشه مثل و

  ...است منفی جوابم و...کردم را فکرهایم....بله:گویم می آرام ناآشناست هم خودم براي که آنقدر

 می و کشی می باال را ابروهایت از یکی...خوري می جا حتی نه و...کنی می گریه نه...کنی می سکته نه همیشه مثل

  !چرا؟ آنوقت:گویی

  ...ام،دیگر شده پیر حرفها این براي دیگر من:گویم می_

  .شود نمی پیر نازتان کنید عمر سال صد اگر زنها شما:گویی می خنده با و پري می حرفم وسط_

  .ندارم را ها گذشته توان و حوصله دیگر... گویم، می کنم،واقعاً نمی ناز:گویم می_

 آن توانم ،میبرقصی عربی برایم توانی نمی سن،دیگر کهولت خاطر به که است این فقط مشکلت اگر...باشد:گویی می_

  ...برقصی خوب را تانگو بدهی قول که آن شرط به...کنم حذف ات زناشویی وظایف از را

  ...کنی می خندیدن به شروع بلند بلند و

  :گویم می و دهم می تکان تأسف عالمت به را صورتم و فشارم می هم روي را چشمهایم

  .وقیحی ها آنوقت مثل هم هنوز_

 دیگر من نیاور در ساله 14 دخترهاي اداي من براي نرگس.... نجیبی آنوقتها مثل هنوز هم تو البد و:گویی می تو و

 لسبی تازه پسرك آن دیگر من نه...نداري را خریدن ناز همه آن ارزش دیگر هم تو وکیلی خدا ندارم را آنوقتها حوصله

  ...بالغ تازه دختر آن تو نه و ام ندیده زن ي درآورده

...  

 خاطر از را یزهاچ خیلی هم شاید نمیدانم یا.اي کرده فرق نبودنت سالهاي درتمام که میفهمم حاال.میکشد تیر پشتم تیره

  .تاس منفی جوابم هستم و بوده که چه هر حال هر به گویم می محکمتر کند می مصرتر جوابم در مرا همین و اي برده
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 که مردي با ات نامزدي به...دهی ادامه بابک با ات مسخره نامزدي آن به میخواهی اینکه براي البد:میگویی پوزخند با

 پیش تو گاه حجله دم تا پایش عروسی شب حتی نیستم مطمئن که است مبهم و رنگ هزار آنقدر تو به راجع تصوراتش

  ...اي بچه هنوز تو نرگس سنت،اما اندازه به الاقل اي شده بالغ اي شده بزرگ میکردم فکر برگشتم وقتی.رود

 زمین کف دانشکاه هاي پله راه وسط مدادهایش که است اي ساله 17 بچه دختر همان اندازه به هنوز تو شعور و عقل

  .بود کرده بغض دانشگاهی هم یک شیطنت بخاطر و بود ریخته

 نه...ها میشوي حیف هستی، اي تحفه بگویم اینکه نه...نکن حرام را خودت اما...نشو...بشوي،بدرك من زن نمیخواهی اگر

 حماقت این مورد در تو به که میدانم موظف مان احمقانه رفاقت میدانم چه یا رفاقتمان سالهاي حرمت به را خودم اما

 بچه که بگویم...اي افتاده دیگ توي حلیم هول از و اي داده دست از را شعورت که تو به و دهم هشدار کودکانه

 ثلم بابک احساسات.ام دیده عمرم درتمام من که است مردي ترین خرفت حال درعین و ترین احساساتی...بابک...جان

 بابک که میدانی کسی هر از بهتر تو...نزن گول را خودت...گذراست و عمق کم و سطحی اما حجیم برنج روي کف

  .بگویم دروغ خودم و تو به موردش در که نمیشود باعث این ولی هست و وبوده من دوست نزدیکترین

 است نفرت یا است ترحم نمیدانم حوادث و سالها این گذر در حاال و بوده عشق ابتدا در که احساسی خاطر به نرگس،بابک

  ...است گرفتار آن در سالهاست خودش که میکشاند تردیدي باتالق به را تو دارد حساب تسویه یا

 یم غلطی چه سال همه این بیند؟یا می چطور را تو اي پرسیده او از اي؟هیچ کرده فکر نگاههایش پشت به هیچوقت

 سالها از بعد هم هنوز و کند می استشمام مرا بوي هم هنوز تو از او جان توافتاده؟احمق یاد پیري سر حاال که کرده

 تو با تواند می حالی و حس چنین با مردي تو بنظر.کند فراموش من خانه در را تو حضور خاطره تواند نمی و نتوانسته

  کند؟ سپري کشمکش و مشکل بدون عمري

 فسن زندگیتان و او و تو قدمی چند در شهر همین اسمان زیر جایی و ام برگشته همیشه براي من میداند که حاال هم آن

 خودش که اي عالقه آتش بر باشد آبی توانی می که است نظیر بی و اي اسطوره آنقدر تو به او عشق تو کشم؟بنظر می

  است؟ مدفون که سالهاست قلب دو خاکستر زیر داند می خوب هم

 واهمخ می که حاال و...نبودي باشی که خواستم می که سال همه این...تو به لعنت...بینم می تا ده را تو...شده بد حالم

 اینکه زا...متنفرم زدنت حرف از...تو وتلخی رك چقدر.اي افتاده جانم به قاتل یک وجدان مثل و هستی...هستی...نباشی

  ....کنم فکر آن به که ام نخواسته اما میدانستم که اي زده حرفهایی همیشه

  کردي؟ خواستگاري برایش مرا قبل سال چند چرا بود اینطور میگویی؟اگر دروغ:میگویم حرص با

 احمقتر ردممیک فکر که هم آن از...آه:گویی می میدهی تکان تاسف عالمت به را سرت رحالیکه د و میکنی نگاهم ناباورانه

  .کنم ایثار سرم خیر خواستم می اینکه براي!اي شده

  ؟ اي کرده بالفطره احمق یک االف را خود سال همه این چرا کلی عقل که تو فهمم نمی:گویم می باالفاصله
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 کشیدن هشان و شاخ بجاي است بهتر: گویی می خیزي برمی میز پشت از حالیکه در و کنی می نگاهم خیره خیره کمی

  .نشده دیر تصمیمی هیچ براي هم هنوز کنی فکر حرفهایم به عاقالنه کردن کل کل و

  ...نیستی دیگر تو آیم می بخودم وقتی و گردانم برمی تو از را رویم

 می اینکه هن مگر بود؟ همین خودم با قرارم اینکه نه مگر...بدانم را علتش آنکه بی..دلگیرم و غمگین بشدت...خیزم برمی

 یمانا به بخودم همیشه براي تا بودم نیامده کردم؟مگر می پاك دلم و ذهن صفحات تمام از را ایمان باید می و خواستم

  نم؟ک زندگی وجودش بدون و خاطراتش بدون حضورش بدون ایمان بدون خواهم می دیگر که بگویم زندگیم و دلم به

 بس دیگر...!نه دیگر بگویم شد پیر انتظار درحسرت که دلی به و گذشت رنج به که سالهایی تمام به بودم نیامده مگر

 لخیت شدم؟بدلیل کسل و حوصله بی اینطوري شدم؟چرا دلگیر و دل دو چنین این که شد شد؟چه چه مرا پس!است

  ایمان؟

  ...ایمان نیش مثل زبان به حتی داشتم عادت تلخیها این به من..باشد نمیتوانست این...نه

 خواستم مین اما داشتم اعتقاد آنها به هم خودم که حرفهایی شنیدن بود؟با کرده تردیدم دچار حرفهایش پشت منطق یعنی

  .برگشته خورده شکست مسلم نبرد یک از که دارم را سرداري حال هست چه هر...دانم نمی...دانم کنم؟نمی باورشان

 فریاد نماشی یک نزدیک و کنم می قفل را ماشین درب دوباره...ندارم رانندگی حوصله...چرخانم می قفل درون را سوییچ

  کشاورز؟ بلوار...زنم می

 می وارس...دهد می تکان سر کودکان؟راننده بیمارستان پرسم می و برم می پنجره داخل از را سرم...ایستد می تاکسی

 و الهاس بلکه... یکماه نه...روز یک نه...ساعت یک نه...برگردد عقب به زمان شد می کاش کنم می فکر خودم با و شوم

  ...سالها

***  

  ی؟کن لغو را امشبمان قرار خواستی می چی براي نگفتی:گوید می کشد می سر را اش نوشابه حالیکه در بابک

  !!همین؟ فقط:گفت کند نگاه بصورتم آنکه بی...بودم خسته:گفتم کوتاه

  .بله:گفتم

  داشتی؟ خاصی برنامه امروز مگه:پرسید

 صبح:مگفت دربایستی رو بی و رك زدم حرف ایمان مثل چرا بدانم آنکه بی.دارد نیش حرفش کردم احساس چرا دانم نمی

  .پیچید خودم گوش در صدایم و...بودم ایمان با
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 زا مطمئنا گفت می دروغ اما خورده جا که کند وانمود خواست می...شد خیره درچشمهایم مستقیم و کرد باال را سرش

 من هک بود عجیبی دوستیهاي نوع آن از ایمان او دوستی.داشت خبر کس هر از بیش من با مالقاتش حتی و ایمان آمدن

  ...واضح دشمنی هم وبد مطلق دوستی هم...کنم درکش نتوانستم هیچوقت

  !دارد عجیبی برق چشمهایت امروز گفتم:گفت بابک

  .شد جابجا دلم در چیزي

  خوري؟ نمی را غذایت چرا حاال: داد ادامه تلخی با

  .....رفت می فرو تنم به سوزن مثل نگاهش... نیست خوب حالم:گفتم

  ...کنید شروع نو از دوباره را مسخره بازیهاي آن خواهید می حاال البد و

 گربه و موش آن دوباره خواهید می اگر...باشم گفته:گفت حرص با کرد ترش عصبی من سکوت...کردم نگاهش مسکوت

  ....نیستم دیگر من بگیرید سر از را بازیها

  چیست؟ منظورت:گفتم بودم مانده واج و هاج

 شويب ایمان مترسک دوباره و بروي خواهی می اگر نخورده تکان اب از آب هنوز اینکه یعنی...است واضح منظورم:گفت

  .بکش قلم را من دور فقط... گیرم نمی را جلویت

  ....لوح ساده و احمق عاشق این حضور بدون...کنید بازي من حضور بدون را زود اپی این بار این...بابک بی بابک

  ....تو و من بابک ولی:گفتم

 الس پانزده چهارده بابک آن دیگر حاال من چون...نسوزد من براي اصال هم دلت:داد ادامه خشونت با و پرید حرفم وسط

 عاقل نسانا یک ابله و احساساتی بابک آن از زمان گذر.کنم حرام خودم به را زندگی تو مثل آدمی بخاطر که نیستم پیش

 حساسا اینکه میاره جوش به رو خونم که چیزي.کنه نمی ناراحتم تو مثل آدمی از گذشتن دیگر حاال ساخته منطقی و

  .ام شده داده بازي دوباره کنم

 به ات دویده راه این ابتداي از کردم می احساس که بود پرده بی و گزنده طوري بابک حرفهاي...نبود بحث جاي دیگر

  .برسد پایانی چنین

  چیست؟ من تکلیف حاال:گفتم مستاصل

 انتخاب دازيبین بکار را خاصیتت بی عقل این که است این تکلیفت...دانم می چرا نه اما...میدانم چه من:گفت پوزخند با

 ایمان زن چه...ببینمت خواهم نمی هرگز دیگر بود منفی جوابت اگر و کن خبرم بود مثبت جوابت اگر...ایمان یا من یا کنی

 و دکن رهایت مسخره روز و حال آن با دلقک یک مثل دوباره چه کند زندگی تو با و بماند ایمان نشوي؟چه چه بشوي

  .شود گور به گور
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 آویزان جز که احمقم دختر پیر یک من کنی می کنی؟فکر می فکر چی من به راجع تو بابک:بود،گفتم گرفته گر صورتم

  هوس؟بوال حواي مرا اید؟یا دیده حوا سرخ سیب را ندارم؟خودتان اي برنامه و کار هیچ متشکر خود از آدم تا دو شما به شدن

 از که داري بخاطر را ساعت و تاریخ و روز سال 15 این تمام در من؟اصال دنبال تو یا آمدم تو دنبال من گذشته آن از

  گذرد؟ می تو ذهن در که باشد مزخرفاتی این از مفهوم و معنا که باشد زده سر حرکتی یا کاري من جانب

 فهمیدم مین کنی می فکر...زرنگی خیلی اینکه یا طرفی احمق پسرك یک با نکن فکر...نرو تند...هی...هی:گفت بابک

 براي مرا هزیرکان چطور دانستم نمی کنی می کردي؟فکر می رفتار من با احتیاط با و عصا به دست اینطوري همیشه چرا

 برایت که نفهمم تو زیرکاهانه آب حرکات و نگاه از که بودم آن از تر پخته داري؟من می نگه زرورق الي مبادایت روز

 بدرستی را آن از استفاده فرصت هیچوقت روزگار قضاي به بنا که زاپاسی الستیک...دارم را زاپاس الستیک یک حکم

  نکردي؟ پیدا

 خودت با کلیفتت هنوز تو گفت می راست ایمان...اي بوده اشتباه در سالها این همه...کنی می اشتباه تو:گفتم عصبانیت با

  ..کنی گرفتار هایت بداندیشی باتالق در هم مرا اي آمده نشده معلوم

 بزرگ بدشانسی یک که حیف...حیف فقط...کردي می بازي خوب هم الحق:داد ادامه من حرفهاي به توجه بی بابک

 مین چیزها بعضی روي خوب اما بود افکن مرد کاست و کم بی ات نقشه بودم ندیده ایمان خانه را تو آنروز اگر...اوردي

 آنوقت دبیفت آدمی صورت از نقاب بالماسکه یک ملودي درآخرین که است این در قسمت وقتها بعضی..کرد حساب شود

  نه؟ شود می حیف حسابی که است

 یا شنود می اصال دهم می را جوابش وقتی دانستم نمی...گوید می هذیان که بود آدمی مثل...بود خودش حال در بابک

 آنقدر من از وت ذهنی گذشته و...رسید اینده به گذشته بدون شود نمی گفت می راست ایمان بابک:گفتم حال هر به اما نه

 را تو شدم راضی چطور عجبم در خودم از من.کنیم جدا هم از را راهمان حاال همین از دهم می ترجیح که است سیاه

  .نتوانست هاسال این همه کارهایش با ایمان که اي لرزانده چنان را تنم حرفهایت با سالها و سالها که را تویی بپذیرم دوباره

 بچه و زن و برگشته دوباره ایمان فهمیدم که روزي همان از:گفت تامل بی چون کرد درك را جمالتم مفهوم انگار اینبار

 با و ناگهان اینطور هم همین براي.بودم روزي چنین و جواب چنین منتظر داده دست از تروریستی عملیات در را هایش

 این رايب و.نیستی و نبوده هرگز خواهم می که الیقی زن آن تو شوم مطمئن آنکه براي کردم خواستگاري تو از سماجت

  ...بوده محض حماقت در بوده تو تسخیر در که سالهایی همه که کند ثابت دلم به عقلم که

 تهی و الیخ تو طبل مثل دارند فریبنده و زیبا ظاهري چه اگر زنها سري یک اصوال که برسد باور این به دلم خواستم می

  .خواهند می فراغتشان اوقات براي صرفا را آنها که کنند می آدمهایی بازیچه را خود براحتی چون.اند

 ندهست همان هم باز شود افزوده تحصیالتشان و سن به هم چقدر هر و بخورد سنگ به سرشان هرچقدر هم زنها اینطور

  .چشمشان دور چروکهاي تعداد و موها رنگ مگر نمیکند تغییر آنها در چیزي.اند بوده که

  چی؟ آنوقت شدم می تو زن اگر و:گفتم
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 من...بود محال کامال احتمال این داشتم دویتان هر از که شناختی و ایمان وجود با...شوي نمی که بودم مطمئن:گفت

 مرگ وقت و کنید بازي گربه و موش هم با عمر آخر تا که را حماقت این تو و دارد را قدرت این ایمان که دانم می خوب

  .رید بمی مجنون و لیلی خودتان بخیال هم

 مندشرافت یک مثل مرد یک مثل تو روي که روزهایی آن همه که فهمم می حاال:گفتم خاستم برمی جایم از حالیکه در

 هسای در که بود این کنم حفظ را تو که شد می باعث سالها آن همه آنچه.بودم خام خیال در کردم می حساب جوانمرد و

 مثل تو به راجع من احساس بودم دیده روزگار نامردهاي از غیر را تو احمق من...من...کردم می ارامش احساس تو فتوت

  .دارد خودش مقابل فوالد از سپري که بود آدمی احساس

 آنکه از غافل.داد خواهد نجات تیز دندانهاي همه گزند از مرا تو درایت و مردانگی محکم حصار کردم می احساس من

 ارهپ پاره هایش توهین و تحقیرها و ها تهمت با سالها این همه را جگرم که بود خواهد دندانی اولین تو طمع تیز دندان

  .کرد خواهد

 چهره ایمان نگهل بودي یکی هم تو.کند نمی فرقی برایم نبودنت یا بودن دیگر شناختم را تو که حاال...نبال خودت به زیاد

 زندگیم مه با که ببرد را هردویتان شور مرده.کند می فرق هم با هایتان نقاب هاي لعاب و رنگ فقط است یکی تا دو شما

 امند اگر که باش مطمئن...خان بابک تو و.کردید بازي جوانیم و عمر و روح و قلب با عمر یک و گرفتید مسخره به را

 یفتگیش خود و تظاهر کثافت هم تو مردانگی و شرافت مندرس پیراهن بر است نادانی و حماقت هاي لکه از پر من نجابت

  .است

 اندهسوز را وجودش سلول سلول چطور حرفهایم داغ دانستم می خوب من دل مثل درست...بود شده سرخ سرخ بابک چهره

 نشان بهم را واقعیمان خود داشتیم تازه ما همه.آمد می سرمان به داشت که بود همین مان همه حق اصال...بود حقش اما

 فکر هب هیچکداممان دیگر که بودیم رنجیده هم از آنقدر... نداشت وجود حیایی و کالم عفت میانمان حتی دیگر.دادیم می

 خودمان با ار تکلیفمان میخواستیم همیشه براي شده که هم یکبار همه انگار نبودیم حرفهایمان کردن سنگین و سبک

  .کنیم یکسره ابد براي

 یک یدمشن که را حرفهایی پاسخ خواهم نمی...بشنو را حرفت جواب بروي آنکه از قبل...کن صبر:گفت سرعت به بابک

 لمث هیچکس چرا؟چون دانی می...راسخم هم شرافتم درادعاي شریفم من بله کنه گیر گلوم توي غده یک مثل عمر

 ات برنیاوردم دم و شدم مچاله ام ذاتی حیاي در.شدم پاك،عاشق جوان یک مثل سالها این تمام در چطور داند نمی خودم

  ....درنیاورید من دل سِر از سر اما بکنید خواهید می که غلطی هر تا دو شما

 هم من رویاي در.سوختم می تو آتش در هم خواستم می را تو هم نکنم؟من را ادعایش چرا جوانمردم نجیبم شریفم بله

 نه...همد فریب را تو ام خواسته به رسیدن براي طریقی هیچ به ندادم اجازه بخودم هرگز هرگز اما بودي ارزوهایم ملکه تو

  .خالی تو عیدهاي و وعده و مردانه اداهاي نه و گرانقیمت اجناس و پول با نه شاعرانه و قشنگ حرفهاي با

 پوست التوپ برایت توانستم نمی خواستم می اگر من کنی می بود؟فکر بلد جانت ایمان فقط را کارها این کنی می فکر

 بلد را گفتن عاشقانه قصه و بودم چلفتی پا دست و الل من کردي می فکر را؟یا مسخره لباسهاي آن یا بخرم مینک
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 و مبل آن از ما صفاي با خانه در اما داشت فاصله تو رویاهاي قصر با کوچه دو فقط کوچه دو ما خانه جانم نبودم؟نه

 ناسیبش هم مرا تا ندادي زحمت خودت به حتی سالها این تمام در زودباور توي...تو!نه بیرشکها از اما بود خبر صندلیها

  ...نجابتت از نه بوده تو حماقت از این و نشدي جو پی هرگز هم تو نگفتم هرگز من

 هک حاال.دید نمی را هیچکس و چیز هیچ چشمهایت دیگر که بودي شده ایمان برق و زرق و فریبنده ظاهر غرق آنقدر

 وانیج تو با که کسی تباه کردي تباه کنم عرض چه که حرام را خودت تعارف بی نرگس گویم می شده تمام چیز همه

 من مانای با درمقایسه بله...رفت و کرد رها کثیف دستمال یک مثل را تو ات اینده به توجه بی هم بعد و کرد را هایش

  .بودم شریفی مرد

 من شوم سرخورده ات خانواده و تو ندار و دار فهمیدن با حاال که نفروختم ایمان وزیور زر و خانه به را خودم من:گفتم

 یمانپش هم اصال.کردم تقدیم قلبم با احترام به و دستی دو را چیزم همه من نه که فروختن...فروختم عشق به را خودم

 ارزانی.شوم تا ملکوتی زندگی الیق تا بریزي سرم خواستی می که هم را اي توبه آب آن نمیشوم پشیمان هم هرگز.نیستم

  .سالمت به را ما و خیر به را تو دهم ادامه دغل مرتیکه همان با فجورم و فسق به هم باز تا روم می من خودت

 الاص اما...ام نکرده حساب را رستوران پول که آمد یادم مانده ماشین به قدم چند....شدم خارج سرعت به رستوران در از و

 در االح که بزدل و ترسو عاشق یک دنبال دربدر بیمارستان پول حساب براي که خري دختر آن مرده دیگر...نیست مهم

 حساب را میز پول بگذار بدرك شود کشیده لجن به تا گشت می تازاند می را خرش و دید خالی را میدان رقیب نبودن

  .شد نخواهد گدا مطمئنا...لق جعن مرتیکه کند

***  

 در شکا...کنون تا قبل از تصاویري و صداها.است مختلف صداهاي و تصاویر از پر سرم....ماندم خیره میز روي فنجان به

 قشن چشمانم پیش ایمان از تصویري ناگهان به...میکند درد خرده کتک آدمهاي مثل تنم تمام و میزند دو دو چشمانم

 ترانه صداي ،بود گرفته بر در را نمناکش ستبرش،صورتت هاي شانه.بود گذشته اتومبیل فرمان روي را سرش.... (بندد می

  ...)بارد می باران و....اورمش خاطر به که آنقدر نیست واضح اما پیچید می گوشم در آشنا

 خواهد می ندارم،دلم را برداشتنش ي حوصله کنم،اما می نگاهش دور از پراندم،مدتی جامی از شدت به تلفن زنگ صداي

 بگیرم تصمیم فردایم براي نتوانم که نیست مهم آینده،حتی به و ها گذشته کنم،به فکر و بمانم خلسه در چنان هم

 ستا چیزي این و دارم تیمار به نیاز من و است مجروح شدت به روحم. برسم آرامش به که است مهم این برایم حاالفقط

 یم فرو اش پدرانه قالب در که را وقتی هواي...میکند را ایمان هواي دلم ناگهان....دیگر چیز نه...محتاجم آن به حاال که

  .بود ارامشگر عجیبی نوع به که را وقتهایی آن هواي و گرفت می بر در بازیگوش ترسان کودك مثل مرا و رفت

 مرا هک بود چیزي او در و بود اسودگی و امنیت حس او.بود فراغت و مستی براي جایی همیشه من او،براي پناه در انگار

 پريس او وجود.... لرزاند نمی را دلم چیز چیز،هیچ هیچ بود کنارم بودم،وقتی او با وقتی و کرد می حفاظت دنیا ي همه از

 ار بعدش ي لحظه شد نمی حتی که بود پیچیده و مبهم آنقدر که خودي.خودش جز به کس همه و چیز همه براي بود

  ...کرد بینی پیش
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 اقیب نشده حل بابک براي که بود چیزي همان درست این و اصیل و بود،شریف شریفی مرد ذاتا او که فهم می حاال

 اضرح من که شرایطی در هم شرایط،آن آن ایمان،با سال و سنّ به پسري براي دانایی و افتادگی جا همه این...بود مانده

 ركد قابل هم بابک از غیر کسی هر براي شرافتم، به برسد چه بگذارم جانم از اش عاشقانه نگاه یک عوض در بودم

  .نبود

 ست،ازا کرده تربیت را پسري چنین که مادري از بلکه ایمان از شد،نه تحسین و تمجید حس از ماالمال قلبم ناگهان

 سر و وانیج اوج در حتی که پسري...بود کرده تربیت را پسندي کمال پسر چنین که بود گرا کمال آنقدر این که مادري

 کن لو هست کسی هر است فایده خیر،بی شد،نه بلند دوباره تلفن زنگ صداي...کرد نمی خطا پا از دست هوایی به

 سال همه ینا از بعد یعنی من خداي...باشم عالم این در آنکه افتادم،بدون راه به تلفن سمت به و برخاستم...نیست معامله

  بودم؟ شده احساسات غلیان دچار دوباره

 وشیگ باالخره......اشرف حاضرت عجب کنم،چه می عرض سالم:گفت می که پیچید گوشی درون ایمان طنین پر صداي

  ....کردید مرحمت را

  ....بود بند دستم:گفتم لرزید می که سدایی با

  ...نکند کسی،خدا چه نه،بند:گفت لودگی با

  .نمیشوي عوض تو:گفتم

  برداشته؟ را عالم ي همه ولزش و جلزّ صداي که انداختی بابک این جان به آتیشی چه شوي؟باز می تو مگر:گفت

  کی؟من؟:گفتم خودآگاه نا بودم خورده جا شدت به که حالی در

 هر و ینجاا آماده که کردي یکسره عوضی ي مرتیکه آن با را حسابت که کردم فکر:گفت و کرد تغییر صدایش ناگهان

  .رفت و کرد من بار بود،را خودش الیق چه

 ار حرفهایی همان دوباره سال همه این از بعد دوباره احمق...رفت و زد من جان به او را آتیش اما...کردم را کار این:گفتم

 کردم کرف که بگو را لوح ساده من...کرد بلغور برایم کذایی درمانگاه آن در پیش سال پانزده که کند می دیکته من به

  ...است طاسش ي کله آن در هم مغزي

 بی زمین به هفتم آسمان از را کسی بخواهید نکند خدا.زنها شما دست از امان:پیچید گوشی در ایمان ي قهقهه صداي

  است؟ طاس بابک بدبخت ي کله کجاي ماند می نقشش در هم شیطان که کنید می بارانش ٔ◌ وصله چنان ندازید

  برادر؟ یا ي دشمن؟غریبه یا دوستی باالخره تو:گفتم حرص با

 هبگو،باالخر کنده پوست و روك...ندارم را بازي آبجی ي حوصله...نیستم نه،برادر،برادر دو،اما هر کن فرض تو:گفت

  کردي؟ را فکرهایت
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  کردي؟ سکته خوشحالی از نکند...دي نمی جواب چرا...نرگس هی:گفت دوباره و ماند منتظر کمی...کردم سکوت

  ...کردنتان ريخواستگا مدل نه مانید می آدمیزاد مثل خودتان نه تا دو شما کردم می فکر داشتم...نکردم سکته خیر نه:گفتم

 شد دمیده هک اسرافیل کنم،صور صبر قیامت روز تا من است کنیم،چطور رعایت را سنت است گفتی،خوب راست آخ:گفت

 ال دکن کنم،خدا خواستگاري ایشان از رسما را شدند،شما محشور قبر از)کنم می عرض را بیامرزتان خدا مادر(خانم حاج و

  ....خنده زیر زد و.....مانیم می در ازدواج ي اجازه براي دوباره کنیم،وگرنه پیدا زود را پدرتان آنجا اقل

  ....دهد جانم نو از و راند بمی...کند عاشقم...کند ام دیوانه مرگ حدً تا توانست می هم هنوز...بود نشده عوض اصال

  ...قیامت به ما دیدار باشد پس:گفتم

 راموشتف بابک با بحث و جر تلخی تا گذاشتم سرت به سر...نکن قهر کوچولو دختر هی هی:گفت آشفته بر ناگهان

  کردم؟ بد...باشد داشته شگون تا بگویی خندان لبی با را ات بله جواب شود،خواستم

  است؟ بله جوابم که مطمئنی انقدر کجا از حاال:گفتم

 آن.ویدبگ نه چاکش سنه عاشق به بود نخواهد قادر هرگز که است بزرگوار آنقدر شناسم می من که نرگسی چون:گفت

  ...نیاز ما از و ناز او از سال همه این از بعد هم

  ....کنم فکر بده اجازه اقل ال:گفتم.....بودم کرده گیري عجب خدایا

 دانم می نرگس نده بازیم....حاال نه کردي می پیش سال 15 باید را سال؟فکرهایت همه این از بعد کنی فکر حاال:گفت

 مرع هم سال هزار اگر تو و من...کردي نمی ناکار آنطور را بدبخت بابک آن وگرنه است راضی وصلت این به هم تو دل

  ....میدانیم خوب دویمان هر دیگر را است،این یکدیگر دنبال چشمانمان باز کنیم

  ....ولی:گفتم

  .همین)باشد( بگو فقط...حیائی به محجوب میدانم:گفت

  ...بخواهی تو چه هر باشد:گفتم دلم ته از اما ناخواسته

  .....کشید فریاد دل ته از او و

 من اام...متشکرم نرگسم....جان نرگس:گفت وار مسلسل و زده هیجان...شد پر چشمانم در اشک او شادي غریو صداي از

 با قتیو بعد به حاال از...نکن حساب دیگر من شرافت روي....باشم گفته حاال همین از را این...دهم نمی قولی هیچ دیگر

 بیداري،سراب و رویا در روز و شب و مانده دور آب از سالها که ي تشنه مثل من چون...باش خودت مواظب خیلی منی

 حوصله یگرد....کند می ترم کند،تشنه نمی راضیام دستت گرماي دیگر که عطشناك آنقدر.توام عطشناك شدت دیده،به

 قاآ که سالهایی آن ي همه سود حساب با...کمال و تمام...فهمی می...خوامت می کمال و تمام...ندارم کشیدن ریاضت ي
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 بدهکارم را ات مانده باقی عمر ي باشی،همه منصف اگر کنم می فکر چند هر...کشیدم ریاضت و کردم منشی

  ...میرسم خدمت اساعه که کن حاضر را ات شناسنامه.....میشوي

  ....گذاشت را گوشی و

 دانست می خوب او...نداشت من نجابت در ي شبهه و شکّ هیچ او بابک عکس بر....نشست لبهانم روي کمرنگی لبخند

 گاو سالها این تمام در من دل... ندارد مرا جذب هنر او چون کس هیچ دانست می تر خوب و...اویم جلد کبوتر من که

  .میدانست خوب را اینها ي همه خودش او و نداشت او خودش جز کسی را کلیدش که بود نظیري بی عشق صندوق

 ستون...بود سفید صفحاتش ي همه...کردم نگاه اش خرده خاك صفحات به و آوردم در کشو درون از را ام شناسنامه

 کی ورق؟همین یک بود؟همین همین فقط فصل و ازدواج،وصل دلیل تنها راستی به...است هم،مسخره طالقش و ازدواج

 و ثبت ما وجود ي کنه در ما خلوت ما،در قلب در حقیقی طالقهاي و ازدواجها...بود، اشتباه این ستون؟نه،نه سطر،همین

  ...میشوند ضبط

 در...شوند می منعقد ما خون و پی و رگ ما،در ي اندیشه ما،در ذهن ما،در وجود در حقیقی،واقعی هاي فصل و ها وصل

  .بارانی شب یک در یا آفتابی روز یک

 که یحقیقت.است حقیقت این.تنهایی یک ناب خلوت در...گرمی مجلس و مهمانی هیچ بدون...ریایی و تظاهر هیچ بدون

 به عمر ي همه هم خودت وگرنه باشی راست رو خودت با اگر هم آن تازه...آدمی وجدان جز...ندارد مدرکی و دلیل هیچ

 هب من...من مثل...دیگران به هم خودت به هم... گویی می دروغ خودت به و کنی می اکتفا شناسنامه ي صفحه همان

 یهای سال ي همه که است جز آیا...شدم جدا و کردم ازدواج بار چند و چندین قلبم در که دوشیزه ظاهر به باکره،من ظاهر

 با روز ولط در شدم،و می بیدار خواب از دیدنش دوباره امید با صبح و رفتم خواب به رویایش با کردم زندگی ایمان با که

 پیدا دوباره و شدم نوازشش،گم هر لبخندش،در هر نگاهش،در هر دستانش،در حرم در شده ذوب وجودش خیالی گرماي

 یختمر اشک وجودم بند بند از فراقش رفتنش،در از بعد که روزایی ي همه یا است؟ گرفته صورت ازدواجی و شدم،وصلی

  شود؟ نمی محسوب رسیدم،طالق پوچی به و شدم آب ذره زدم،ذره زار و

 با را ام درمانده و شکسته قلب و کرد عالقه ابراز من به دوباره بابک چه؟وقتی تخصص ي دانشکده ي دوره روزهاي آن

 نآ شدیم؟تمام نامزد مثال کرد خواستگاري من از که روز آن!!کرد؟چه؟ امیدوار زندگی به باز گاهش بی و گاه هاي محبت

  چه؟ شدیم خیره هم نگاه در و خوردیم غذا مختلف رستورانهاي در هم با که روزهایی و شبها

 میشود،برگ محسوب طالقشان و ازدواج حقیقی ها،سند آدم قلب که کنیم قبول شود؟اگر نمی محسوب ازدواج آنها

 و اقتهاحم ي هاله از جوانی،پوشیده هاي جذابیت و زیبایی که زندگیم برگهاي مثل.است سیاه سیاه من ي شناسنامه

  ...کردم تباهش نادانیهایم

  کیه؟:فتمگ و برداشتم را اف اف انداختم،گوشی میز روي را ام شناسنامه...پریدم جایم از متر یک...شد بلند در زنگ صداي

  .ات قدیمی چاك سینه عاشق همان من،منم بازکن،دلبرزیباي:گفت دستوري و محکم در سوي آن از ایمان صداي
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 دايبود؟خ در پشت از موبایلش با یعنی...زد می حرف تلفنی من با داشت االن که این...شدم خیره اف اف به واج و هاج

  ...آمد می باال دو به را ها پله که پیچید ها پله راه در ایمان پاي صداي...کنم؟ کار چی حاال...شد شروع باز...من

 دستم...دمیش تر نزدیک و نزدیک ایمان پاي صداي...دانم چرا؟نمی...لرزیدم می ناخواسته.ریخت دلم در جوانی شور یکباره

 فتمگر محکم را گذشت،رویم پله راه آخر پیچ از که انداختم،ایمان سرم روي و کشیدم جالباسی از را چادر و کردم دراز را

 ناگهان هک خورد یکه چنان من دیدن از و کرد باال را سرش اشتیاق با..تر پائین پله چند...در جلوي.... کردم باز را اتاق در و

 یعنی...کرد النه دلم در تشویش و تردید... بیند می مرا سال همه این از بعد که است بار اولین براي که کردم احساس

  !!بودم؟ شده شکسته و پیر انقدر

 نکرده حس صورتم روي را زمان گذر اثر اول بار یعنی دید می مرا بزگشتنش از بعد ایمان که بود باري دومین این ولی

  ؟...بود

  بودي؟ در پشت....کردي؟یا پرواز...سالم:گفتم زحمت به

 دقت به که الیح در و ایستاد مقابلم...آمد باال سنگین خیلی را آخر ي پله چند...بست نقش لبهایش روي کمرنگی لبخند

  ....سالم علیک:گفت بود شده خیره چشمانم به

  بگویم؟ چه یا کنم کار چه دانستم نمی....بود عجیبی تردید هم صدایش در حتی

  ؟...داخل نمیکنی دعوتم:گفت

 کار هچ دارد دانستم نمی...بود من به پشت...ایستاد حال وسط مدتی...شد داخل قدم چند...رفتم کنار در جلوي از اکراه با

  ...کند؟ می فکر چه به حتی کند؟یا می

  ...کند؟ می نگاه را خانه دکوراسیون دارد یعنی

 به ایمان چشمان ي دریچه از بودم نکرده فرصت حتی که بود افتاده اتفاق نشده بینی پیش و سرعت به چیز همه آنقدر

 ذهنم به حتی خریدم می را وسایل تک تک وقتی.است نشده بینی پیش و غریب چقدر زندگی خدایا...کنم نگاه ام خانه

 همانطور...دباش ایستاده اثاثیه این و من مقابل و اینجا ایمان که برسد جایی به سرنوشت خط روزي که نمیکرد خطور هم

  ...بود دستوري اش جمله...ببند را در:گفت بود من به پشتش که

 ردمک فکر....بود شوخی یک فقط زدم تلفن پشت که حرفهایی:داد ادامه بود ایستاده که حالت همان به...بستم را در

  ...میفهمی

 ات مچل کم...توام ي مسخره من مگر...کردي جا بی:گفتم بود فریاد که صدائی با....آمد بند نفسم...میکردم سکته داشتم

 پیش دست هایت؟با بازي گربه و موش شد شروع کنی؟دوباره ریشخندم و آمدي باز که سالها این ي همه بودم شده

 به پشت که همانطور فهمیدم نمی را خودم حال اصال.بودم انفجار حال در عصبانیت از...هایت؟ زدن پس پا با و کشیدن

 با.....نیک مچلم....کنی تحقیرم دوباره بخواهی اگر بخدا...خدا به ایمان:گفتم و کردم مچاله مشت در را هایش لباس بود من
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 به....میکنم ات خفه هایم دست همین شوي،با گور و گم بروي و بکنی دشمنام و دوست نماي کنی،انگشت بازي احساساتم

  ....گویم می راست خدا

  ...و گرفت دستانش در پر یک مثل را ام کرده مشت دستهاي و برگشت سریع حرکت یک با

 ینا به واقعاً کردي فکر نکند...کردي سرت که است ات مسخره چادر آن به من منظور....نگو الطائالت اه،انقدر:گفت

  ؟....بگیرم را ام رفته دست از سالهاي شرافت سود بیاورم؟یا سرت بالیی ام آماده سرعت

 گاهمن مستقیم برگرداند،و را رویش و کرد رها را دستم...گسست هم از و شد شل ایمان گرم دست درون مشتم و...رفتم واا

  ...شدم اش،ذوب زده یخ نگاه زیر...کرد

 سال همه این از زحمت،بعد این به که را اي خوشمزه لی لی قا قا که هستم آن از تر دار خود کوچولو،من احمق:داد ادامه

 تو و مبود جوانی پسر که موقع همان بودم بازیها چتر این اهل اگر من...کنم هولکی،حرام هل لیس یک با آوردم دست به

 اختیار ،عنانبودي دستم خار،زیر بی و باغبان احساساتت،بی محض شادابی،تسلیم و طراوت از نوشکفته،پر گًل یک مثل

  ....ام بود فرزند و زن صاحب و گذشته من از سالی و سنّ که حاال نه میدادم کفّ از

 ذابج گذشته مثل نظرش در دیگر من نبود؟یعنی بکر دیگر او ي غریزه و احساسات یعنی...شدم متاثر خوداگاه نا

 ردن،درآو دست به زیباي میل نخواستن،آن داشتن،اما داغ ي غریزه نداشتن،آن و خواستن و عجیب حس آن نبودم؟یعنی

 چه ره روزگار جبر در همیشه ایمان قول به که من بودم بدبخت بود؟چه شده رفته بین از نخرده زمان،دست رحم بی گذر

  )الف(نه بودم)ب(کردم، می

 ات زنانه مکر و انرژي و توان ي همه با شاید دانم نمی...بودي تر جرات و دل با انگار وقتها تو،آن اما و:داد ادامه ایمان

 ندیده قتهاو آن...کردي می دلبري و پایت،طنازي شست ناخن تا گرفته موهایت ي طره از که بودي بسته من قتل به کمر

 ام خانه رد نبودن بسته بند و قید در میشدي،زیاد ام خانه مهمان زده سر دعوت بی وقتی یا بگیري رو من از اینطور بودم

  ...باشی

 نزمی پخش بعد و افتاد هایم شانه روي سرم روي از چادر و شد شل چادر از دستم که آنقدر...گرفتم آتیش نه که داغ

  ...شد

 از داشتم،پر دوست همانطور همیشه را تو من اما:گفت.بود شده خیره چشمانم مردمک به همانطور بزند پلک آنکه بی

 ار دلم تو از چیزي چه نبودي،یاد که سالها تمام در دانی می...معصوم اما نادان کودك یک مثل...تفاهم ٔ◌ سو و اشتباه

 هک ندارم یاد به تو از را عملی یا حرف هیچ...کردي می فکر بعد کردي می عمل اول همیشه تو کرد،اینکه می مچاله

 مرا که ودب خصلتی همان تو،همیشه مورد در نیست،اما خوبی خصلت اصال خصلت این...باشد شده اندیشیده و سنجیده

  ....کرد می تنگ دل تو براي

 سر و خنده باعث بعدأ مطمئنم اما آورد می در را حرصم...است کارها همین از هم ات خانه باز در آن و مسخره چادر این

  ...خنده زیر زد و....شد خواهد ام خوشی
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  ...انیکم رنگین و آفتابی بعد بود،کمی طوفانی و ابري دقیقه چند....بود بهاري هواي مثل ایمان این بود آدمی عجب

 و لهحوص حتی دارم،دیگر ٔ◌ عجله خیلی که گفتم.بگیرم را ات شناسنامه ام آمده هم حاال:گفت خنده از پر لحن همان با

 را ات دهش نفرین ي شناسنامه این بده...است بس دیگر....کردنم صبر حال در که است سال شانزده آماده سر هم صبرم

 زمایشآ ي برگه محضر از امروز باشم،میتوانم زرنگ خیلی نکرده،اگر مان جداي هم از اتفاقی دوباره کارم،تا دنبال بروم

  .بگیرم را

 دوال که حالی در...دید را شناسنامه و گرفت را نگاهم ي دنباله نگاهت.....شد خیره ام شناسنامه به میز روي به نگاهم

 رسیدم تر دزو شد خوب...است بیشتر هم من از تان ٔ◌ عجله عالی جناب که میبینم به به:گفت بردارد را شناسنامه تا میشد

  ...خنده زیر زد باز نه؟....کوچه در پشت میزدي را ات شناسنامه وگرنه

  ....میکنی؟ اش مچاله چرا حاال:گفتم حرصم از

 هک صورتم،آنقدر به نزدیک انداخت می سرم روي و میداشت بر زمین روي از را چادرم که حالی در حرفم به توجه بی

 خواستگار ات بگیر را رویت باش،همان داشته نه کاري کارها این به تو:گفت کرد می نوازش را هایم گونه اشنایش نفسهاي

  ؟....نکرده شانه را موهایش است سال چند نفهمد،سیندرالیش پردازت خیال

  ....کردم نگاهش حرص با

 خدا ولی.....دنبالت باش،میام منتظرم 8 ساعت فردا:گفت میبست سرش پشت را در که حالی در گذشت کنارم از تفاوت بی

 ها پله در پاهایش صداي دوباره و....میایم خودم....ها استقبالم کوچه سر نیایی...بمان خانه داخل جا همین وکیلی

 و ها هخلس از دنیایی با...مانند بی... شوکران این آمد باز....کن کمک من به خدایا....شدم ولو زمین روي جا همان....پیچید

  ...ناگهانی و نشده بینی پیش هاي نعشه

***  

 و بودم شستهن پیش سالها که نشستم جایی ، او دست کنار که منم این که کنم باور توانم نمی و نشستم او دست کنار

  ....زند می آهنگ ضرب ماشین فرمان روي انگشتش با و دهد می ویراژ ماشینها الي البه که اوست هم هنوز این

 الي هالب که است سفیدي موي تار شمار انگشت همان سالها این در او تغییر واقعا انگار...  نشده عوض اصال من خداي

  ....شده جوگندمی اش مشکی موهاي

  ؟!شدي جوانتر که تو ،.کند می پیر را آدم اعصاب و مغز جراحی تخصص بودم شنیده: گفتم

 نادیده ار پهلویش دو سخن.هستند ها بچه کند می پیر را آدم دنیا در که چیزي تنها...رساندند عرضتان به خالف:گفت

 را هایمانحرف باید آن از قبل اما...نمانده آرایشگاه به چیزي دیگر خب:گفت دوباره و کرد پارك کناري را ماشین...گرفتم

 از ما هاي خواسته و ها ایده حتی ها، تفاهم حرفها،سوء تمام خواهم می من بابک عکس بر نرگس دانی می... بزنیم

  ...شود مطرح اقدامی هر از قبل یکدیگر
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 صدا و سر بی و امن و خصوصی محیط یک در جدي و مهم حرفهاي این خواستم می...بودم آمده همین براي هم دیروز

 ورج این و شاب کافی و پارك از حال هر به.نیست بد هم ماشین داخل من نظر از نیست، مهم...نشد خب که...شود مطرح

 حرفها این از تو و من کار که است، رفتن آبی زیر و گفتن صدقه قربان جاي جاها جور این اصوال.است بهتر جاها

 خوب و شنوب خوب...نگو چشم چشم الکی...کنی فکر حرفهایم به و باشی گوش سراپا خواهد می دلم نرگس ببین.گذشته

 بعدا خواهد نمی دلم.نیست آسان و رویایی ، کنی می فکر تو که هم آنقدرها من با زندگی.  بگیر تصمیم بعد کن، فکر

  .اي کرده اشتباه که کنی فکر

 خواهمن را خودم مطمئنن خانه گردان برم اي شده پشیمان بودي،اگر دیگري جور زدي، می دیگري حرفهاي دیروز: گفتم

  .نکشتم قبال که همانطور.کشت

 ی،من روح فعلی، االن،توي توي تو،: گوییم می من است، دیگري چیز من حرف شدي؟ سوءتفاهم دچار که باز: گفت

 نه...باشی هم من ال ایده زن که نیست معنی این به اصال این ولی. منی رگهاي در خون مثل منی، وجود منی، عشق

  ...دارد فاصله خیلی خیلی من آل ایده زن با فعلی نرگس... گویم می رك

  :داد ادامه بود، شده مادرش شبیه حرفهایش

 هم،از عشقمان زود خیلی که باش نداشته شک وگرنه بشوي، هم من ال ایده زن من معشوق جز به کنی سعی باید تو و

 طبقشانمن هم بر ها تفاهم اینکه مگر...بوده عشق مقابل نقطه وصل، همیشه...است طبیعت قانون این...رفت خواهد بین

 و یريبگ تصمیم تو اینکه مگر بوده همین روزها این من ترس همه و نداریم مشترکی نقطه هیچ فعال تو و من. کند

 به نیک سعی اینکه مگر شود نمی میسر این و. کنی حفظ را عشقمان که بخواهی واقعا... بخواهی و دهی خرج به جدیت

  ...شوي نزدیک من هاي ال ایده

 است ینا شوي،براي نزدیک من الهاي ایده به باید تو که گویم می اگر...نگذار بودنم راضی خود از حساب به را حرفهایم

 که نداري چیزي وت حقیقت در یعنی... ندارد پیشرفت براي جایی زندگیت شیوه و تو و کند پیشرفت بیشتر باید آدمی که

  .شوم تو طرقی نردبان توانم می من ولی بدهی، من به

  .نشناسی را خودت هم، خودت که بسازم کسی تو از توانم می

 رفته تیوق که آورد سرم به بالیی چنان کار این و اي کرده را کار این هم قبال چون...نیست بعید اصال...دانم می: گفتم

  ....خیالی نرگس نه... واقعی نرگس نه نبودم، کس هیچ چون کردم، گم را خودم بودم، منگ مدتها تا بودي

  ....هرگز...هرگز رفت نخواهم دیگر... دارد فرق اینبار ولی: گفت محکم

  ....بودي گفته را همین هم بار آن: گفتم

  ....سرنوشتم حریف من اینبار... بود من حریف سرنوشت آندفعه: گفت
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 سرم زا سرنوشت همین هم را مزخرف زنیکه آن شر...ایم شده ایاق هم با نیستم،دیگر هم حریف بخواهی را راستش اصال

  .آوردم نمی بر دم و خوردم می دق باید ها حاال حاال وگرنه کرد کم

 زن با تیتوانس چطور بودي، من عاشق حقیقتا تو اگر که کنم درك یا بفهمم نتوانستم وقت هیچ ایمان دانی می:گفتم

  تو؟ ولی بپذیرم خود به را دیگري مرد نتوانستم وقت هیچ من چطور! کنی؟ ازدواج دیگري

 خیلی ازنه با شان قضیه مردها: ثانیا...کردید می بدبخت را خودتان داشتید هم جنابعالی آمدم من وقتی که اوال: گفت

  .است متفاوت

 اوالد صاحب و فرموده اختیار تاهل شما اینکه از بعد هم، آن سال شانزده از بعد بنده ازدواج ات، اوال جواب در: گفتم

  ....قطعی نه هم آن بود وقوع شرف در...شدید

  خریتشان؟ درجه در چیست؟ در مردها و زنها فرق بگویی توانی می: ثانیا

 می قهر مکن باز را دهنم اگر...است سوپر بدجوري چون گویم نمی برایت االن را فرقشان: گفت و...کشدار و بلند...خندید

  ....کردم غلط ببخشید که بدوم دنبالت خانه تا اینجا از باید من بعد شوي، می پیاده ماشین از و کنی

  ....کنی می کارها این از تو که هم چقدر: گفتم

 را ودتخ بتوانی کنی می فکر شنیدي، را حرفهایم نرگس، خوب...شویم دور مطلب اصل از خواهم نمی... بگذریم: گفت

  !سال؟ همه این از بعد هم کنی؟آن عوض

 مثل اگر...رددا خودت به بستگی چیز همه من نظر به البته...دانم نمی را حاال...داشتی را استعدادش خوب که آنوقتها البته،

  ...توانی می که دانم می بخواهی مرا دلت ته از هم هنوز آنوقتها

 دیدار...فهمیدم گذاشت ام خانه داخل در را قدم اولین که وقتی از را این و...آنوقتها از بیشتر حتی...هم هنوز...بودم عاشقش

 ما خانه در...دیروز سالها،اما از بعد عزیز دوست یک دیدار مثل.بود دیگري طور چرا دانم نمی رستوران، توي اول روز آن

  .میکرد فرق چیز همه

 رفتنگ بازي به...طبعیش شوخ و عصبانیت...سبیلش گوشه جویدن...دهانش و صورت حرکات...جذابش و مردانه نگاه آن

 کلهی آن...اش مردانه و پهن هاي شانه آن...کشیدنش دنبال به و کردن تسلیم...کردنش مات و کیش...دادنش بازي و

  ...اش مردانه و ماهرانه هاي افه و جذاب تیپ آن...اش کشیده قد و تراشیده

 خودم خواهم می... باشم دیگر کس خواهم نمی...نه بگویم خواست می دلم...میکرد مجنونم مرگ حد تا هم هنوز و هنوز

 يدیگر نرگس سال همه این از بعد...شوم یاغی...کنم طغیان خواست می دلم...بپذیر هستم که همینطور مرا...باشم

  ....بودم اش دیوانه کلمه حقیقی معنی به...بودم اش دیوانه... توانستم نمی...توانستم نمی اما...باشم

 تتوانس می هم هنوز رنج، همه آن از بعد...سال و سن این با.اطفال و کودکان تخصص دانشجوي...مومنی نرگس دکتر

  .بفروشد ایمان وجود شیرینی به را خود ساله 4 کودك یک مثل
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  ...کنی می نگرانم...شد طوالنی سکوتت: گفت

  است؟ چطوري دانم نمی که باشم آنطوري بپذیرم توانم می چطور...است زنی چه تو ال ایده زن دانم نمی: گفتم

 خودم...گیري می یاد زندگی طول در هم را اش مابقی دانی، می را %40-30 الاقل چرا کنی، می نفسی شکسته: گفت

  .دهم می یادت

  .کردم سکوت باز

 باشی نم عشق بمانی،هم من با همیشه براي بخواهی اگر کنی، خوشحال مرا که بخواهی واقعا اگر کنی، قبول اگر: گفت

 می توق تو به سال دو من...کنیم شروع توانیم می االن همین بگیري،از را تصمیمت و کنی اراده واقعا اگر...من زن هم

 از بهتر حتی خواهم، می من که شوي همان سال دو این در توانی می مطمئنم هستی، باهوشی و زرنگ دختر تو دهم،

  .آن

  !وقت؟ همه این از بعد و سال و سن این با!بمانیم؟ کرده عقد دوسال یعنی: گفتم بلند صداي با

 داري توق سال دو فقط تو اما...میرویم زندگیمان و خانه سر و گیریم می عروسی هم بعد و کنیم می عقد...نه نه: گفت

  ...وگرنه...وگرنه...بشوي من ال ایده زن که

  ...چرخید نمی دهانش در حرف و کرد می تردید که بگوید خواست می چه نمیدانم

  ....شویم می جدا هم از وگرنه: گفت باالخره

  ...ایمان اي دیوانه تو: گفتم عصبانیت با

 عیینت وقت هم اگر...سال دو به برسد چه است کافی هم ماه یک شدن عوض براي...نیستم دیوانه هم اصال اتفاقا: گفت

 قد مرا هی و بمانی هستی که همانطور سال صد خواهی می.نکنم زمان به محدود را تو اگر که است این براي کنم می

  ...بدهی

 حوصله دیگر که بده حق من به است پر تحملم و صبر کاسه دیگه...کردم تحمل را نچسب زنیکه آن سال ده من نرگس

 ارک به تو تحول و تغییر براي را تالشم و سعی همه سال دو این عرض در دهم می قول تو به عوض در. باشم نداشته

 بیشتر سال ود از ولی...نشوي اذیت اصال تو که طوري.باشم داشته تو اشتباهات به راجع را شکیبایی و صبر حداکثر و برم

  ...کنم نمی سعی هم روز یک حتی

  نشد؟ اگر و: گفتم و کردم نگاهش واج و هاج

 اهیخو ترجیح قرار بر را فرار هم خودت...شوي عوض نتوانی سال دو عرض در اگر باش مطمئن...گیریم می طالق: گفت

  .داد

  ...سدر می انتها به هم با دقیقا نفر دو شکیبایی.شود نمی تنگ نفر یک بر عرصه وقت هیچ زناشویی زندگی در
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  ....بودم شده گیج بگویم، باید چه دانستم نمی

  ...جدید بازي هم این:گفتم استیصال با و گرفتم دستانم بین را سرم

 بناي و صلا این... کنیم راضی را همدیگر باید تو و من...است زندگی واقعیت...نیست بازي این... نرگس نه: گفت محکم

  ...است زناشویی زندگی

 اي...نیک می اذیت مرا چقدر: گفتم میریخت صورتم روي اشکهایم که حالی در بغض با...بود گرفته ام گریه ناخواسته

  ...افتادم نمی تو گیر اول از و میمردم کاش

 دهی؟چقدر می بازیم چقدر دهی؟ می آزارم چقدر...کردم مرگ آرزوي تو دست از بار هزار شانزده اندازه به سال شانزده این

 ینا...تو دست از سال همه این که بودم نشده اذیت انقدر بودم، شده زنه دو معتاد یک زن اگر خدا به...کنی؟ می مچلم

  ...کنی مافات جبران اي آمده سال همه این از بعد مثال...جدیدت بازي از هم

  ..کنی؟ می تعئین را طالق تاریخ...عقد تاریخ از قبل... مافاتت جبران هم این

 12 الشس هر که سال دو عرض در که اي عرضه بی اینقدر بگویی خواهی می یعنی...نرگس نترسان مرا: گفت فریاد با

 عمر آخر تا خواهی می یعنی کنی؟ عوض را خودت توانی نمی است ساعت 24 روزش هر و روز 30 ماهش هر و ماه

  کنی؟ عوض را خودت و کنی سعی خواهی نمی چون کنی روزمرگی بمانی؟ هستی که همانطور

  ...خواهی می که باشم آنی نتوانم ترسم می...ام شده گیج...ایمان دانم نمی: گفتم

  ...دارم تردید مورد یک در فقط...توانی می که مطمئنم...توانی می: گفت اطمینان با

  ...کردم نگاهش

 هب اي عالقه...کند نمی تغییر هرگز خواسته این و...مطلقا...خواهم نمی هیچوقت...خواهم نمی بچه من نرگس: داد ادامه

 داشته قفر دارم دوستش عاشقانه که زنی از بچه داشتن شاید البته خوب...ام داشته را اش تجربه قبال...ندارم داشتنش

 قاتلین...هستند دنیا قاتلین ترین معصومانه ها بچه من نظر به دانی می...کنم ریسک مورد این در خواهم نمی اما... باشد

 کوچک قدمهاي از پایی رد هیچوقت که دهند می قرار الشعاع تحت را عاشقانه زندگی صدا بی و آرام چنان آنها...عشق

 شقمع و را ام زندگی چیز هیچ خواهم نمی.باشم تدریجی زوال چنین دچار خواهم نمی من و.ماند نمی باقی گناهشان بی و

 اگر حتی کس هیچ با...کنم قسمت کسی با ام آورده دست به زحمت این با که را چیزهایی نیستم حاضر... بگیرد من از را

 مطلق واستهخ بنابراین...رسد می نظر به بعید اما کند تغییر نظرم بعدها شاید البته.باشد خودم خون و گوشت و پوست از

  ...بپذیري هم تو که امیدوارم و است این من

 موجودات ترین وممعص ها بچه که دلیل این به بلکه تو، دالیل با نه البته...موافقم کامال مورد این در اتفاقا: گفتم وقفه بی

 که رسیدم جهنتی این به روزي اگر خواهم نمی.شوند می بزرگترها حماقتهاي قربانی تصمیم، بی و تقصیر بی که زمینند

  .باشم کرده قربانی خودم جز هم را دیگري کس ام کرده اشتباه
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  :گفت و زد کشداري پوزخند ایمان

 نیز پذیرین انعطاف تو...امیدوارم تو همت به خیلی من تو برعکس.دهد می ناامیدي و شکست بوي حاال از حرفهایت

 حاال...دش سپري روزهایی چنین امید به جوانیمان همه...کنم می خواهش...نه نگو برویم؟ حاال.ام دیده حال به تا که هستی

  !نه که نگو... بخواهیم اگر توانیم می که

 رگم. است بهتر که بگذرانیم هم حسرت در هم را عمرمان باقی ازاینکه...دهیم نمی دست از را چزي...کنیم می امتحان

  گویم؟ می کنیم،بد می یکسره خودمان با همیشه براي الاقل را تکلیفمان یکبار، شیون یکبار

  .قبول...باشد: گفتم...بود او با حق همیشه مثل...گفت می راست

  ات؟ مهریه میزان به راجع یا هایم دارایی به بپرسی؟راجع من از چیزي خواهی نمی تو: گفت

 او با هک شد چطور اینکه...بدانم بیشتر کاترین مورد در خواهم می ولی...نبود مهم برایم چیزها این هم اول از...نه: گفتم

  ..آمده؟ سرش به چه دقیقا که این و کردي ازدواج

  :گفت طوالنی سکوت یک از بعد...انداخت پایین را سرش

 مادر انتخاب که او با.کردم ازدواج او با مادر از اموالم و مال گرفتن پس براي ببخشد، مرا خدا...نداشتم دوستش وقت هیچ

  نگویم؟ شود می نرگس،...بگویم؟ چطور یعنی بود،

  ...مو به مو را همه بگویی باید...نه: گفتم محکم...بود شده آشفته چرا دانم نمی

 من داري توقع چطور نکردم، دریغ تو از من خواستی، من از مرا هویت و زندگی تو...است من حق این...بدانم خواهم می

  نکردم؟ یداپ برایش جوابی هرگز و کردم فکر آن به تنهاییم خلوت در سالها و سالها که کنم پوشی چشم سوالی جواب از

  شوي؟ منصرف تصمیمت از ترسم می: گفت ایمان

  ...میدهم قول... شوم نمی...نه: گفتم قاطعیت با

  خبري؟ بی آن از که میدهی قول چیزي مورد در چطور: گفت

 حاال. ..مانم می هم قولم سر بر و دهم می قول ولی است احمقانه...ام کرده کاري چنین قبلی موارد در که همانطور: گفتم

  ...بگو شنیدنم منتظر

  :گفت و بود شده سرخ صورتش

 عشق...رگسن...میشدم دیوانه تو دوري از داشتم... بود بد خیلی حالم...نداشتم خوبی حال مدتها تا.رفتم که اینجا از دانی می

 تو نارک توانستم نمی وقت همه این نبودم اگر...بودم تو عاشق واقعا من و...باشد عشق واقعا اگر است بدي چیز مردانه

 همان تدرس این و است عشق نهایت این و... نکنم درازي دست تو به اما...شوم لبریز تو وجود از تو بوي از...کنم زندگی

 که کسی خاطر به خودت، هاي خواسته از که آنقدر بودن عاشق.بفهمد نتوانست هرگز بابک که است عشق از بخشی
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 می عذاب... شدم می اذیت...بگذرم تو خاطر به تو از که انقدر...بودم تو عاشق اینقدر من و...  بگذري داري دوستش

 جدا عزیزش زا اوصاف این با را مردي کن تصور حاال بود، تو تسخیر از شیرینتر برایم کشیدم می که رنجی ولی کشیدم

  .کنند

  :داد ادامه.بود دیگري عالم در زنند می حرف خواب توي که آدمهایی عین بود، شده سرخ سرخ صورتش دیگر حاال

 هر مادرش را، فلسفه و منطق و ادعا همه آن با دانشگاه الف نمره دکتر آقاي...خوري مشروب به افتادم...بود بدي حال

 ورهد بار دخترهاي هم شبها بعضی. شناختم نمی را چپم و راست دست که وضعی در هم آن. میکرد جمع بار یک از شب

 آنقدر.. .خوردم می کتک...میزدم کتک...گرداندم می بر میز...کشیدم می عربده... شد می بدتر حالم آنوفت... میکردند ام

 را ریمهج و میامد و میکرد لطف نوکرمان بعد...دادند می پلیسم تحویل و گرفتند می را پایم و دست) تندرها بادي( که

 حتی...ودب ترسیده حسابی مادر...بودم شده الخمر دائم...بود این آنجا یکسال تا من روز و حال... میشدم آزاد و میکرد پرداخت

 کاترین... مگوی می را کاترین...پیداشد مرحوم آن کله و سر ناگهان که... تهران برگردد خواست می که بود رسیده جایی به

 هم با اآنه... نه من اما شناختند می را همدیگر کامال کاترین خانواده و مادر... بود پدرم انگلیسی دوستان از یکی دختر

 کاترین االح و بودند شده دوست هم با تجارت براي انگلیس آمده می مادر با پدرم که سالهایی آن انگار. داشتند دور قرابت

  ...دهد نجات مرا تا بود شده پیدایش اتفاقی، یا مادر خواست در به دانم نمی

 لمث...کرد اسیر دیگري طور مرا...بود بلد دیگري طور را زنیت او تو داشت،برخالف را خودش ترفندهاي او. داد هم واقعا

 باردار کاترین کردیم ازدواج وقتی که آنقدر...کردم نمی باورش هرگز که اي روزنه از...کرد رخنه من در آرام آرام موش

  ...بود

 در هک آدمی شد نمی باورم...میزد حرف دیگري کس مورد در انگار اما...شنیدم می را ایمان حرفهاي...بود آمده بند نفسم

 و...خواند می صیغه محرمیت براي...میکرد دعا اذان دم که ایمانی...میشد؟ایمان ست؟مگر او میزند،خود حرف موردش

 باورم...  بکنم توانستم نمی را تصورش اصالً...  گفت می که باشد، کرده کارهایی چنین بود، مقید نبایدها و بایدها به آنقدر

  شد؟ می مگر...  اوست خودِ زند، می حرف موردش در که آدمی شد نمی

 نینچ بود، مقید نبایدها و باید به آنقدر و...  خواند می صیغه محرمیت براي...  کرد می دعا اذان دم که ایمانی...  ایمان

 دارد قیقتح شنوم می که آنچه شد نمی باورم. بکنم توانستم نمی را تصورش اصال...  گفت می که باشد، کرده کارهایی

 چقدر اوضاع که زد حدس شد می! ؟... بود کرده تحمل چطور! وضع؟ این به بود شده راضی چطور السلطنه ملوك... ! 

  ...بوده آشفته و درهم

 شگذشت،آت می چه شوند،هر می کمرنگ زود خیلی تنهایی به جنسی هاي جذابیت که جایی آن از ولی: داد ادامه ایمان

 متنفر ینکاتر از کردم احساس که رسیدم جایی به سال، دو از بعد که جاي تا شد می تر ور شعله هم من قلب خاکستر زیر

  .بود فرزند دو نفرت این حاصل و ام شده

 زندگی حفظ براي من، سالمتی حفظ براي خودش، آبروي حفظ براي چیزها، خیلی حفظ براي مادر که بود وقت آن

  ...من به من و خودش اموال و مال بخشش و بذل به کرد شروع ها بچه خاطر براي و ام خانوادگی
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 و دلخوش مرا چیزها این با مالند می شیره شکالت با را سرش که اي بچه مثل مناسبتی به ماه هر و هرسال و روز هر

 من و تنداش بخشیدن براي چیزي دیگر او وقت آن نماند، بخشیدن براي چیزي دیگر اینکه تا...  داشت می نگه سرپا

  ...آنجا در ماندن و کاترین با زندگی دادن ادامه براي اي بهانه دیگر

 سپ کاترین با ازدواجم دلیل اینکه نه مگر و بدهم دست از را تو شد باعث که بود اموال و مال همین اینکه نه مگر

 سلطت براي من غریزه از که کنم تحمل را زنی و بدهم ادامه. دهم ادامه که نداشت وجود دلیل دیگر پس. بود گرفتنشان

  ...بود کرده استفاده من به

 کشمکش هم با همه. مادرم از حتی و ها بچه از...  او از نفرت...  را نفرت از پر روزهاي. هست خاطرم به خوب روزها آن

 تنفرم من از چقدر! ... شوي؟ ام صیغه خواستم که هست یادت... تهران آمدم بار اولین براي که بود وقتها همان...  داشتیم

 هدرآمد چاله از آنوقت چون چرا؟ دانی می نه،: گفتم من و بدهم طالق را کاترین خواهم می را تو اگر که گفتی و شدي

  !افتادم؟ می چاه به اما بودم

 عالوه به من اموال نصف و...  ها بچه حق بر مضاف. دادم می او به هم را اموالم نصف باید دادم می طالق را کاترین اگر

  .ایران از سفر و مادر از آنها گرفتن از قبل اموالم از من سهم از بیشتر حتی شد، می زیاد خیلی ها بچه خرج

 می صادر طالق حکم اگر اما است من مال چیز همه مادر از بعد که باشم این به خوش دل توانستم می الاقل موقع آن

 همه این سال، همه این من پس...  بود حماقت خودم نظر به. دیدم می هم را اموالم دیدم، می را گوشم پشت دیگر شد

 و...  نبود من خواست که دادم تن اي زندگی به اجباراً باز و ماندم، که شد همین...  بودم کرده تحمل چه براي را رنج

  ...تکرار...  تکرار...  تکرار...  شود می تکرار مدام زندگی که کردم باور و کردم تحمل

  !؟... کند می بخشش و بذل چگونه و کند می چه دارد نداند که نشده خرفت و پیر آنقدرها هم هنوز مادرت پس: گفتم

  :گفت و داد قورت سختی به را دهانش آب.کرد می گریه حاال

 عملیات این از دنیا در نفر یک اگر بخواهی را راستش...  سال همه این از بعد کرد من به لطفی نظر خدا باالخره اما

  ...بودم من نفر یک آن شد، خوشحال قلب ته از تروریستی

 هک بود مدتها...  شد حرفم مردش دوستان از یکی سر کاترین با آن، اوایل حدوداً سپتامبر، یازدهم از قبل روز ده حدود

 می هم را قضیه ته و سر و کرد می مداخله مادرم بزنم، حرف خواستم می تا اما دارد، رابطه کسی با کردم می احساس

 شانن و خط کلی از بعد هم او...  نیستم احمق که کنم اثبات او به که شد فرصتی مادر غیاب در باالخره روز، آن اما آورد

 دیگر گفت می...  خواهرش پیش آمریکا برود که برداشت را ها بچه و کرد قهر من با چنان، و کنم می چنین که کشیدن

 رايب اصولی تصمیم یک ستیزها، و جنگ این از دور جا آن و آمریکا برود خواهد می...  کند تحمل مرا قیافه تواند نمی

  ....بگیرد زندگیش

 لیک و من اعتباري کارت با هم او و کردم قبول بشود، کم سرم از را شرش مدت یک اینکه براي خواسته خدا از هم من

 تصمیم زندگیش براي من هجري عصر تعصبات از دور آمریکا، سواحل کنار در که رفت ها بچه خرج عنوان به دالر
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 صحبت برهخ وکیل چند با او نبود در خواستم می...  داشتم نیاز تنهایی مدتی به هم من...  بودم شده خسته دیگر. بگیرد

  .کنم

 دانم نمی اصوالً من...  افتاد اتفاق آن ناگهان که کنم، باز سرم از تر ارزان کمی را ها بچه و او شر شود می چطور ببینم

 اصالً ای! ؟ ساختمانها در یا بودند هواپیما در آنها دانم نمی حتی...  بود حمالت این قربانیان اسامی بین چطور آنها اسم

  ...نفهمیدم هم هیچوقت! ؟...  کردند می کار چه آنچه

 ردنک زندگی فرصت...  دوباره من که بود این آن، معناي و...  نو تولد یک مثل...  بود دوباره زندگی یک معناي به این

...  هرگز...  باشم چیزي نگران آنکه بی. خواهم می خودم که طور آن. خوهند می دیگران که آنطور نه...  داشت خواهم

  ...هرگز

  ...برویم توانیم می حاال: گفتم و کردم دراز سمش به دستمال یک

  کجا؟ گفت...  بود نیامده جا کامالً حالش هنوز

 الس ده که انگار...شد باز هم از اش چهره...!! شدي پشیمان نکند...!ها شود می تعطیل االن...  دیگر آزمایشگاه گفتم

 فشار گاز لپدا روي که را پایش.... افتاد لرزه به ها شیشه که پیچاند را ضبط پیچ و کرد روشن را ماشین...  بود شده جوان

 زا جوانی سالهاي همه سرعتش با خواست می انگار داشت، عجله چقدر. درآمد ها الستیک جیغ صداي همیشه مثل داد،

  ....رقصاند می دلم در را شادي از موجی صورتش، آرامش کردم که نگاهش...  کند جبران را رفته دست

 وشگاهفر این از. من دست در دست او و ام سپرده ایمان دست به عروسک یک مثل را خودم که است هفته یک به نزدیک

 خاص هاي مغازه از را چیزي هر که دارد اصراري چه دانم نمی. رود می خیابان آن به خیابان این از و فروشگاه آن به

  .شهر دیگر طرف مانتو یک مثالً خرید براي و شهر طرف این رود می شمعدان و آیینه خرید براي مثالً. کند تهیه

 می که مبالغی و کند می خرج که هایی رقم دیدن با فقط...  پرسم نمی چیزي اما است عجیب کمی برایم کارهایش

 می اهیگ که بینم می تصاویري خواب در و روم می خواب به خستگی دنیا یک با بعد،شب. کشد می سوت سرم پردازد،

  .کند می مشوشم مرگ حد در هم گاهی و گریاندم می گاهی. خنداندم

 است این خاطر به فقط تشویشها و اضطرابها این همه که دهم می دلداري خودم به مدام و دهم نمی راه بد دلم به اما

 زدن رفح وگرنه نیامده پیش ایمان و من بین اصولی و واقعی گفتگوهاي براي فرصتی اصالً زیاد مشغله روزها این که

  ....شوم می آرامتر کمی اینطوري و. شد می آرامشم باعث همیشه مثل ایمان با

 مانای که خاطر این به شاید کرده مشوشم همینطور همیشه سکوت در اما بودن، ایمان کنار که دانم می دلم ته تهِ  اما

 دارد هم حاال... بوده طوفان از قبل آرامش نوعی به همیشه سکوتش و ام دیده عمر تمام در که است مردي ترین پیچیده

...  یدهکش اي نقشه چه و...  دارد تصمیماتی چه که بدهد توضیحی هیچ من به آنکه بی دوزد، می و برد می خودش براي

 رر،مق موعد از قبل تا است محال شناسم می من که ایمانی است فایده بی که دانم می چون پرسم نمی چیزي هم من

  ...کند باز لب از لب
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 ایران در مارك فالن که است عجیب اینکه و کند می صحبت خریدها به راجع مدام و است، شوق سراپا کنم، می نگاهش

  .دهد می تحویل روزه چند و گیرد می را خارجی لباس فالن سفارش فروشگاه فالن یا شود می پیدا

 نمی باورم هم هنوز اما ایم، کرده زندگی هم با عمري که گویی آشناست، برایم اش وچهره صورت حالتهاي تک تک

 نیز یا باشند کرده جمعش بارها زمین کف از که باشد کرده تنزل درایت و انسانیت از حدي آن به من، ایمان او،. شود

  .باشد کرده حکومت رسید، می نظر به نفوذناپذیر بس که راهی از او بر باشد توانسته

  دهد؟ تحصیل ادامه دوباره بود توانسته چگونه و کی او احوال و اوضاع این با اصال

  دادي؟ ادامه را درست کی تا نگفتی ایمان، راستی: گفتم

 وت زنم می حرف چه از دارم من کردي؟ می گوش من حرفهاي به اصال: گفت. کرد نگاهم و برگرداند را سرش تعجب با

  کنی؟ می فکر چه به داري

  .بود خواهد من زندگی روز قشنگترین و مهمترین فردا که گفتی می داشتی شنیدم، را حرفهایت: گفتم

  !!!شد؟ می من تحصیل ادامه چون و چند به مربوط کجایش این و: گفت

  دارد؟ اشکالی آمد، پیش سوال برایم ناگهانی...  همینطوري دانم می چه خُب: گفتم

  :گفت مقدمه بی و کرد خاموش را ضبط

 چه...شدبا که نوعی هر از است، بدي چیز اعتیاد... ماندم می لعنتی آن اسیر ابد تا وگرنه کردم می پیدا فراري راه باید

 ینهم براي. نه کردنش رها اما است آسان شدنش گرفتار...فرد به اعتیاد چه و الکی مشروبات چه مخدر مواد به اعتیاد

 براي فاینطر او که دیدم وقتی اما دانست نمی مرا شرایط او انداخت سرم در بابک را فکرش راستش...درس خط تو افتادم

 و دهم می دست از حماقت با دارم را خوبم فرصت آنجا من آمد یادم ناخودآگاه زند، می پایی و دست چه شدن قبول

 گفته هم قدیم از اما نه؟ داراست خنده...نشود بلند) الف(ایمان دست روي یکوقت) ب(بابک اینکه...ام انگیزه شد همین

 الدنب که بود مدتها هم آن از قبل...شد درس مشغول فکرم حسابی که شد این).خواهد خدا اگر خیر سبب شود عدو(اند

 مین نظرم به راهی نداشتم همتی و انگیزه که آنجا از اما گشتم می بودم شده دچار آن در که وضعی از فرار براي راهی

  .میشدم رو آن به رو این از میامد پیش که خواندن درس حرف اما رسید

 که یدیدم فقط شد؟ چه ناگهان و میکنم چه دارم بفهمد توانست نمی.میزد غر مدام کاترین ولی بود خوشحال خیلی مادر

 طالعهم مشغول میگفتم میامد سراغم وقت هر...نداشتم او خواب اتاق در هم فیزیکی حضور حتی دیگر...ایمان بی ایمان

 حال در ادقیق من نمیدانست او و هستم اعتیاد ترك حال در که میگفتم میکرد اعتراض که وقت هر و.ندارم وقت و هستم

  او؟ ترك یا عالفی؟ خوري؟ شراب هستم؟ چه ترك

  بودي؟ کدام ترك حال در واقعا تو و: پرسیدم
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 یزارب هم کاترین از آمد، سرجایش عقلم و پرید سرم از مخمر سم وقتی بعد اما عالفی و خوري شراب واقعا اولش: گفت

 پیدا تهوع حالت نفسش بوي...تنش بوي از میامد نزدیکم نداشتم،وقتی موردش در خوبی احساس هیچ... شدم

 معلوم هک ازدواجی و کاترین کارهاي...خودم حال تصویر.میشد تکرار چشمانم پیش مدام گذشته روزهاي تصویر...میکردم

 از سک هیچ براي عروسی روز که کاترین برامده شکم و. بود افتاده اتفاق مذهب کدام مذهبی قوانین اساس بر نبود

  ...نیستند گفتن قابل که دیگر چیزهاي خیلی و نبود عجیب اقوامش و خانواده

  ....نرگس

 به سلطت براي من ضعف نقطه از که زنی از کردم پیدا سلیم عقل و طبیعی حال وقتی که شدند باعث همه و همه اینها

 ردهک خفیف و خار را خودش آنقدر که ایمانی از بود، خودم از همه از بیشتر من بیزاري شوم بیزار بود کرده استفاده من

 شوم مانیه دوباره تا کرد کمکم که بود ها بیزاري همین و. بود گرفته را وجودش پاي تا سر کثافت از باري کوله که بود

 امریکا دولت بورسیه(   u.s.M.L.E.       ورودي امتحان در بتوانم و دانشکده الف نمره ایمان همان.بودم الیقش که

  ...بینی یم االن که آدمی این بشوم و کنم کسب رو نمره بهترین) معتبر هاي دانشگاه در پزشکی تخصصی دوره براي

 و روزها چنان رویاي در سالها و ها ماه و روزها آن تمام در و ام گذرانده را سختی بسیار روزهاي من نرگس میدانی

 من و ادهافت اتفاق معجزه یک مثل چیزي حاال.دیدم نمی ممکن را تعبیرش هم خواب در حتی که رویایی.بودم ساعتهایی

  .همیم کنار در دوباره تو و

 تو در ارهدوب و سوختن تو در مدام و بودن باتو... برخاستن تو با و خوابیدن تو با...کنارتو در زندگی...تو آغوش...نرگسم

 رد جوانیم، روزگار همه در عمر، تمام در تو میکنم، خواهش...نکن دریغش من از آنم محتاج حاال که است چیزي روئیدن

  .نکن باهت را ام زندگی رویاي آخرین و اولین...بودي ام زندگی سفید رویاي تنها ام، ماندگی واپس و خستگی شبهاي همه

 هر عیس و ایثار محتاج دیگر یکبار که سرآغازي تو، و من براي است اي دوباره سرآغاز این لرزید می وضوح به صدایش

 امید، و رویا بدون آدم.شد خواهیم تباه هم با دو هر وگرنه بسازیمش، درست تا کنیم کمک هم به خیلی باید.ماست دوي

 حرف رااز انایم اسطوره عشق نتوانیم اگر...کنیم راضی را همدیگر نتوانیم اگر تو و من و میرسد پوچی به یا میرد می یا

  .شویم می نابود کنیم روزمرگی هم وکنار...ببازیم رنگ هم براي اگر...برسانیم عمل به

 دیگر است حالم افتیم بی اگر بار، این اما برخیزیم دیگر بار یک توانستیم غفلتمان و جوانی نیروي مدد به بار آن شاید

  .ببینیم چشم با را برخاستنمان

  .خواهی می که باشم الی ایده زن آن نتوانم ترسم می ایمان: گفتم شوریدگی با

 زن خواهم می فقط...که کنی هوا آپولو برایم خواهم نمی دارم؟ توقعی چه تو از من خواهم؟مگر می چه من مگر: گفت

 وت خواهم می من. بود برابر برایش) ي(با) ب(که ایمانی ایمانم، هم هنوز...ام نکرده فرق من...جهت هر از باشی کاملی

  .سادگی همین به همین فقط.خودم مثل باشی) الف(
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 اشتهد را خودش خواص تعریف تواند می فردي هر دید از کامل زن...نیست ساده کنی می فکر تو که هم آنقدرها: گفتم

  .باشد داشته فرق تو دید از بودن کامل با من دید از بودن کامل شاید. باشد

 تو و من...شناسی می خوب مرا تو.نیستم غریبه تو براي که من گذشته آن از...هستم کنارت...کنم می کمکت من: گفت

  ...ایم کرده ها زندگی هم با

 بود کافی فقط...نبود شاقی کار او میل مطابق بودن بودم،کامل کرده وحشت من که هم آنقدرها گفت،شاید می راست

  .نبازم را خودم و دهم انجام و بگیرم یاد مدام دهم، خرج به هوشیاري

 صبح...موعود روز...است پنجشنبه فردا: شوم،گفت پیدا تا کرد باز که را در...بودیم رسیده...داشت نگاه را ماشین ایمان

  .دنبالت میایم 8 ساعت

  ...آقا حضرت نیست باز صبح 8 ساعت محضري هیچ اطالع محض:گفتم

  ...پوشاند را صورتش عریضی لبخند و کنم مهمانش پاچه کله یک عقد از قبل گذاشتم قرار آقا با میدانم: گفت

  ...نرگس: گفت فریاد با که بودم نرفته بیشتر قدمی چند هنوز...برگرداندم را رویم

  ....خواهی؟بله؟ می را خوب اي پاچه کله یک آدرس البد...شده چه باز:  گفتم و چرخیدم سمتش به

 ههفت یک این وارم دیوانه عالقه مورد در که حرفهایی بگویم خواستم می)بود شده عوض صدایش لحن...( نه: گفت

 که اريک ترین احمقانه... دانی می...کن چال ذهنت گوشه یک را همه بیایی محضر به من با آنکه از قبل فردا شنیدي،

  چیست؟ بکند تواند می مرد یک

 لیو باشد، اش زندگی زن،زن آن اگر خصوصا...کند فاش برایش دارد زن یک به که را اي عالقه و عشق شدت که این

 آن فاتحه که است وقت آن...شود مغرور آن به و بیاورد خاطر به را حرفها آن مدام...زن آن که است این آن از تر احمقانه

  ...خواند باید را زندگی

  چرا؟: گفتم تعجب با

 منفور شدت هب بلکه نیست، ورزي عشق قابل تنها نه که شود می موجودي به تبدیل زن آن تدریج به اینکه براي: گفت

  .اورد نمی دوام نفرت برپایه اي زندگی هیچ و. است

 به او به تپش و...دارم ضعیفی حافظه اصوال من...نزند شور دلت باشد،: گفتم بودم نفهمیده را حرفهایش معنی اینکه با

  .شتافتم خانه سوي

 خورم می مختصري صبحانه.دهم می حالت سشوار با را موهایم و گیرم می دوش...شوم می بیدار خواب از 6 ساعت صبح

  .دوزم می چشم ها عقربه حرکت به ساعت روي روبه و کنم می کمرنگی آرایش ،
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 مهمتر همه از و کشیده اي نقشه چه برایم ایمان دانم نمی بود؟ خواهد روزي چه امروز دانم نمی.دارم عجیبی اضطراب

  آورد؟ خواهم خودم سر بر چه امروز که دانم نمی

 تیصور با ایمان در پشت. کنم می باز را در و میدارم بر را کیفم ، پوشم می را مانتوام میزند، زنگ ایمان 8 ساعت سر

  .ها زیبایی بانوي بر سالم: گوید می و کند می دراز طرفم به را) اقاقیا رز(  گل شاخه یک و بشاش

  ...ساعت سر همیشه مثل سالم:  گویم می

  ....داریم کار خیلی که بجنب: گوید می

 روزي دچن شاید است؟ مرتب چیز همه اي؟ بسته را گاز شیر ببینم: گوید می و گردد می باز ناگهان اما رود می قدم چند

  نیامدي؟ خانه به

  بدزدي؟ مرا خواهی می:گویم می

  .نداریم وقت... نشو لوس: گوید می

  ...است مرتب چیز همه بله...گویم می و بندم می را در

 ساله 40 کرده تحصیل مرد یک او که انگار نه انگار...بازیگوش هاي بچه پسر عین...میرود پایین یکی چندتا را ها پله

  .است

 و تمیز و شیک... آنجاست ایمان پاجروي ماشین...کنم می نگاه بیرون به هیجان با...رسیم می آپارتمان خروجی درب به

 ذاشتگ مرا که بعدا حتما کنم می فکر خود با...گویم نمی چیزي خورم،اما ،جامی تزیین بدون و ساده کامال اما...شکیل

 گرفته توق برایم خوبی بسیار آرایشگاه از ایمان که کنم می آرزو دل ته از بعد و...بزنند گل دهد می را ماشین آرایشگاه

  .است دختر پیر یک عروس کنند فکر ها میهمان خواهد نمی دلم.باشد

 از نشانی که تابلویی دنبال به کنم می نگاه اطرافم به زده هیجان...کند می پاره را افکارم ي رشته ماشین ترمز صداي

  .است طالق و ازدواج دفتر یک تابلوي بینم می که چیزي تنها اما.باشد داشته آرایشگاه یک

 کمت انتظار سال همه این...خونسردي چقدر... دیگر شو پیاده:گوید می ایمان....گویم نمی هیچ اما...ام شده متعجب

 دهش سنگین من پاهاي دانم نمی...روم می باال محضر هاي پله از و شوم می پیاده!کنی؟ می مث مث هم هنوز نبود؟که

  ...است باز در...رسیم می باالخره...است طوالنی ها پله یا

 ددار انگشت جاي هزاران رویش که را استکانی چاي ایمان...آورد می چاي برایمان و گوید می امد خوش ما به پیرمردي

  ....زند می لبخند ایمان دیدن با و رسد می راه از آقا حاج که نرسیده انتها به هنوز و کشد می سر جرعه ال را
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 می چه که فهمم نمی اما زنند می حرف هم با که بینم می....رود می سمتش به...خیزد می بر جا از احترامش به ایمان

 انمد می و.... منگم منگ...دارم عجیبی حال...ام شده اینطوري چرا دانم نمی...هوشم بی که انگار....کنند می چه و گویند

  ...شد خواهد تکرار مدام روز پایان تا منگی و گیجی این ایمان عجیب اخالق با که

  ....طرفین ي اجازه با....خب...پیچد می گوشم در پیرمرد صداي

  ...من و....سنتی انکاح...الرحیم الرحمن.... ا بسم

  ...ودش می ممتد سوت یک به تبدیل که آنجا تا....شود می تر گنگ و تر گنگ گوشم در پیرمرد صداي همینطور و

  ...کنم جمع را حواسم کنم می سعی.اند زده زل من به شده گشاد چشمهاي با که بینم می را پیرمرد و ایمان بعد

 یک داقص به را شما که وکیلم خانم عروس پرسیدم سوم بار براي:پرسد می که پیچد می فضا در دوباره پیرمرد صداي

 پنجاه و سیصد و هزار و معصوم چهارده نیت به آزادي بهار سکه عدد چهارده و شمعدان و آئینه عدد یک مجید...ا کالم

  !!!آورم؟وکیلم؟ در یگانه ایمان آقاي دائم ازدواج و عقد به گل شاخه

  ...سکه؟ چهارده فقط...سکه؟ چهارده...کنم می تکرار بار چند خودم با

  !وکیلم؟:زند می فریاد حوصله بی پیرمرد

  ...لهب: گویم می باشد شنیدن قابل کنم نمی فکر که آهسته آنقدر و آرام....!زند می سقلمه پهلوم به محکم ایمان

 و شده مسخ من و دهد می نشان انگشت با او...دهد می هل من طرف به را دفتر و....انشاا است مبارك:گوید می پیرمرد

  ....امضا پشت...  امضا...کنم می امضا بخوانم را سطور آنکه بی مبهوت

 نمی من ولی اند آمده شاهد عنوان به که شود می آدمهایی امضا نوبت هم ما از بعد...کند می را کار همین هم ایمان

 می اضرح برگردید سفر از تا هم تان قباله:گوید می مرد پیر....دهند می تحویلمان را هایمان شناسنامه بعد و.شناسمشان

 حتم.کرده باز را خانه دفتر زودي این به صبح همین براي البد و گفته او به چیزي سفر به راجع ایمان که فهمم می...شود

  ....گرفته هم حسابی شیرینی یک دارم

 دارد...کشاند می خروجی در سمت به مرا و کند می گره من بازوي در را دست همان بعد و دهد می دست او با ایمان

 و هوشیاري بین چیزي... هستم خوم عالم در...نه را حرفهایش مفهوم اما شنوم می را صدایش....گوید می چیزهایی

 شده مچاله خودم در شدت به...کنم نمی درك را بیرون محیط هستند کما در که آدمهایی عین...دارم غریبی حس...مستی

 می را هایم چشم...کنم نمی درك اما...شنوم می....بینم می...کند می چه دارد و رود می کجا ایمان دانم نمی حتی....ام

  .سکوت است ساکت جا همه... شنوم می نه بینم می نه حتی دیگر حاال...بندم

 را مچشمهای دوباره... زند می را چشمهایم شدت به نور...کنم می باز را چشمانم....!!نرگس...نرگس...دهد می تکانم کسی

 چشمهاي اب که بینم می را ایمان کنم می باز را چشمهایم وقتی بار این خورم می تکان قبل از تر محکم دوباره...بندم می

  ...شده خم من روي افروخته صورت و شده گرد
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 حالت نکند...اي خوابیده که است ساعت 5 االن ولی...خوابی کردم می است؟فکر خوب حالت....جان نرگس:گوید می

  ...شدم العمر نصف...نرگس بزن نیست؟حرف خوب

  ....شده خشک دهانم اما...آورد می جا را حالم کمی خورد می صورتم به خنکی نسیم

  ....بگویم چه که مانم می و...!کمی فقط...خوبم...نه:گویم می زحمت به

 شوي ادهپی توانی می...رسیدیم که شو بلند... شو بلند حاال...همینطورم هم من...  اي زده هیجان دانم می:گوید می خودش

  !کنم؟ بغلت یا!؟... 

  !!بودیم؟ راه در ساعت 5 یعنی!!عروسی؟ تاالر به!!!آرایشگاه؟ به!؟...ایم رسیده کجا به...کنم می نگاه اطرافم به سرعت به

  !!؟...آنچنانی ساختمان یک و...!!جنگل و است سبزي کند می کار چشم تا...نیست شهر اصال که اینجا...  نه....نه اما

  !کجاست؟ دیگر اینجا:پرسم می مانده در

  ...عسل ماه ایم آمده سالمتی نا....شمال زیباي دشتهاي:گوید می

 هل و بوق ؟...عروس ؟ماشین...نقل و عقد؟سکه ؟سفره...سفید لباس!آرایشگاه؟!عروسی؟ پس...روم می وا دوباره

 هر که عاشقی ساله بیست دخترك رویاهاي...کردم؟ زندگی آن با سال هفده که رویاهایم؟رویاهایی پس...پس!!!هله؟؟

 چشم و گذشت می آرزومند و حسود چشم هزار میان از معشوق دست در دست آنچنانی عروس لباس با خواب در شب

  !!چه؟ نکند بیدارش خواب از نقل و سکه ضرب تا بست می را هایش

 نمی چیزي اما...آزارد می را گوشم شکستنش صداي که ضرب با چنان شکند می و شود می خرد وجودم در چیزي

  ...شوم می پیاده و کنم می جمع ام شده کرخت پاهاي در را قوایم همه....گویم

  ...بودمشان ندیده ماشین داخل اصال من که شود می چمدانهایی گذاشتن بیرون مشغول هم ایمان

 ذردگ می کنارم از زنان نفس نفس ایمان...افتم می راه به ویال ورودي در سمت به و گیرم می پیش را ها کاشی راه آرام

 خل لخ همانطور...شود می ناپدید خانه درون ایمان و شوند می باز درها...کند می باز را ها قفل دارد که بینم می دور از و

 زند می پا و دست است چاه ته که آدمی مثل امیدي نا و ناباوري عین در چرا دانم نمی....دهم می ادامه راهم به کنان

  ...باشند منتظرم شاختمان داخل جا آن کسانی یا کسی خواهد می دلم

  ...است آرام و ساکت جا همه...نیست کس هیچ....  نیست کسی اما

  ....دلم عروس آمدي خوش:گوید می بلند آشپزخانه چهارچوب از ایمان

  نیست؟ کسی....است آرام و ساکت اینجا چقدر:گویم می چرا دانم نمی و زنم می لبخند زور به

  ...عسل ماه برید می خودتان با را ده همه دارید رسم شما نکند:گفت کرد می نگاهم تعجب با که حالی در ایمان



 مھرنوش صفایی عشقھ

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢٧۴ 

 

 رايب تا کنیم دعوت را آدم نفر چهار الاقل داریم رسم ما اما نه....گفتم آن جاي به...گرفتم نشنیده را پهلوش دو سخن

  ...بگویند شادباش انها به سکه و نقل با و بزنند کل داماد و عروس

 شچرک و بود کرده باز سر که زخمی به.....خندید می داشت او اما...داشت خنده حرفم کجاي دانستم نمی...خندید بلند

 اما....بل و ال و عروس لباس... دانم می را رسومات و رسم:گفت شد می پخش وجودم تمام در سرعت به داشت حاال

 کرده امتحان قبال را مدل آن...  باشه دیگران با متفاوتی ي تجربه ما عروسی مراسم خواستم می من....جان نرگس

  ............) شعور بی پسره این با هنوزم سالشه 40 سرش خیره احمق دختره...(بودم

 باید جنگل و دریا شاعرانه خلوت در نفره دو عاشقانه جشن یک کردم فکر هفته یک این...  نبود جالب اصال کن باور

 دعوت رايب میهمانی که تو تازه باشه زنکی خاله رسومات و رسم و گانه بچه کارهاي از تر جذاب و تر موندنی یاد به خیلی

  !است؟ این از غیر...نداشتی کردن

 ثلم هم هنوز من ام نکرده تجربه را دیگر نوع آن تو مثل من چون است این از غیر...بله...  بله بگم خوساتی می دلم

 هک شوم بختی خانه وارد بدرقه شادي و هلهله میان در خواهد می دلم ام عروسی مراسم و سفید لباس آرزوي در دخترها

 همدبف خواهم نمی...بدهم نشان ضعف خودم از خواهم نمی...نگفتم هیچ...نگفتم هیچ اما داشتم را آرزویش سال همه این

  ...بفهمد چیزي درونم از خواهم نمی...دلخورم او از چقدر کاري اول همین از که

 تا ببرم ارک به را ام دانایی و کیاست و سیاست همه که گرفتم تصمیم شوم ایمان زن شد قرار که نخستی دقیقه همان از

 چموش و تیز دیگري کس هر و من از بیش و است قدري حریف ایمان که دانم می خوب....باشم میدان این ي برنده

 بچه ردخت یک که کند می فکر کرده اندوهگینم چیزهایی چه که بفهمد اگر که دانم می شناسمش می خوب چون.است

 هیچ در مرا اندوه او.ام داشته را اش همسري آرزوي سال همه این کودکانه رویاهاي و او ثروت خاطر به که ام ساله هفده

 اشتد نخواهد معنی مسایل از خیلی مسلما او ي مردانه دنیاي در...کرد نخواهد درك مسئله دو این از کدام هیچ از قسمتی

 و اوست توانایی قدر به زنش به مرد مهر ي اندازه چون است مهم او براي زن یک مهریه که بفهمد توانست نخواهد او

 یک رايب اوست زندگی انگیز خاطره ملودي آخرین و اولین چون است عزیز او براي عروسی جشن و سفید لباس پوشیدن

  ...ابدي و ازلی شروع

 اهدخو ام عصبانی مرگ حدً تا شنیدنش که رسید خواهد نتیجه به عاقبت و داد خواهد ربط یکدیگر به را چیز همه او

  ...ادمد تکان تصدیق عالمت به را گرفتی؟سرم یاد را خانه جاي خوب،همه:گفت...برید را افکارم ي رشته صدایش.....کرد

 جاک حواست اما بود من با جسمت...میایی سرم پشت آهنی آدم مثل نفهمیدم کردي فکر....خودت جان آره:گفت دوباره

  ...است عالم بود،خدا

  ...مانیم؟ می اینجا چقدر:پرسیدم



 مھرنوش صفایی عشقھ

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢٧۵ 

 

 نمک....دارد زیادي دیدنیهاي چالوس....است هفته یک من تصمیم:گفت آورد می در را هایش جوراب که حالی در

 چه دانی نمی....هتل برویم میتونیم هم را ناهار و م شا روز هر تازه.....دیگر جاهاي خیلی و..کالردشت....کندلوس....آبرود

  .ببینی باید...دارد ساحلی

 است قتو خیلی نرگس:گفت بعد و شد خیره چشمهایم در مدتی....گرفت را دستهایم....داشت عجیبی ي تاللو صورتش

  ؟..بپرسم شه می حاال...آمد نمی پیش فرصتی بپرسم،ولی تو از چیزي خواهم می که

 دادم تو هب را ایمیلم آدرس من دیدیم را همدیگر بار آخرین براي قبل،وقتی سال چند هست یادت:گفت و کردم تصدیقش

  بفرستی؟ نامه برایم مدام خواستم تو از و

 وییبگ شود می... نرسید تو از پیامی هیچ هرگز شدم،اما خیره ام لعنتی بوك نوت آن ي صفحه به روزها و ساعتها من

 حتی که نشد تنگ برایم دلت آنقدر وقت هیچ باشی؟یعنی ظالم من دل و خودت دل مورد در انقدر توانستی چرا؟چطور

  بفرستی؟ برایم کوتاه ي جمله یک....جمله یک

 کنم کاري چنین خواستم می وقت افتادم،آن می زدن پر پر به که میشد،آنقدر تنگ برایت خیلی دلم چرا،گاهی:گفتم آرام

 برابري مالاحت من مشکل...نبود کاترین خود من مشکل دانی می...شدم می افتادم،پشیمان می کاترین یاد که بار هر ولی

 خاطرش به وت و رفت می راه تو بازوي به بازو و شانه به شانه که بود کاترین مشکل واقع در.بود تو قلب تو کاترین و من

 االمالم عالقه،قلبم جاي افتادم،به می او هاي بچه به و او به وفاداریت و تو حرفهاي یاد وقت هر من...بودي گذشته من از

  ...شد می تو کینه و نفرت از

 مرد انستمنتو توجیهی هیچ با و هرگز من حقیقت در...گویم می چه بفهمی تا باشی من جاي و باشی زن یک باید مسلماً

  ...ببخشم را شد اوالد صاحب او از و کرد وصلت دیگري زن با من جاي به که را عاشقی

  حاال؟ حتی:گفت ترس با

  ...تندهس زندگی یک اسرار که چیزهایی...دانستم نمی موقع آن که دانم می را چیزهایی حاال....کند می فرق حاال:گفتم

  ....کرد جاري تنم در را دوباره مهربانی از هایش،موجی بوسه گرمی که آنقدر ممتد و...طوالنی بوسید را دستانم

  بگیري؟ دوش خواهی نمی:گفت

  ...برو اول تو...نه:گفتم

  ...میرویم باهم دو هر اصال:گفت

  ....پیچید ویال فضاي در ایمان ي قهقهه صداي...گرگرفت صورتم

 مگر...جان دختر نکنی سکته خوشحالی از.....هی هی:گفت و داد نشانم انگشت با...داد می آزارم قاهش قاه صداي

  دارد؟ حمام تا چند اینجا....ندیدي
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 ردخت... آخی: گفت) کشیدم راحتی نفس....(کنیم استفاده حمام یک از توانیم می کداممان هر که بود این منظورم

 اسلب خودم با که چه؟من لباس ولی افتادم راه به حمام طرف به....نداشتم را تحملش.....خنده زیر زد دوباره و....خجالتی

  بزنم؟ حرفی تا برگرداندم را بودم؟صورتم نیاورده

 مناسبی زچی امروزت براي ایم خریده که پرتی و خرت همه آن بین از برویم باید حاال:گفت و کرد دستی پیش ایمان ولی

  ...کنیم پیدا

 ینا خاطره به که خیالها چه... نرگس بیچاره....بود این براي خرید همه آن پس...باشد باشکوه روز این خور در که چیزي

  ...بودم نکرده خریدها

 بود کرده را خریدها آن...من دل خاطره به بود،نه او خودخواهی خاطره به خریدها آن....بودم نبافته هم به رویاهایی چه و

  ...کنم اش راضی که....ببرد لذت دیدنم از که...نباشم برایش آزاري دل مترسک من که

  ...داد تکانم ایمان....راضی خود از.......نکشد خجالت بودن من کنار از تا

  شدي؟ عصبی شک دچار خوشحالی شدت از نکند......هپروتی در شودي؟مدام طوري این امروز چرا...توام با هی

  ...نبود حواسم...گفتی چه نشدم متوجه.....ببخشید:گفتم

 تا....رسنت چیز هیچ از....نرگس نترس:گفت گوشم در آرام بعد....چسباند خود به مرا و کرد حلقه هایم شانه دور را دستش

 می سنف من که هستم،تاوقتی من که وقتی تا...نترس هیچی از....هستم کنارت وقتی هستم،تا اینجا من که وقتی

  ....دوید چشمهایم در اشک...دوستت...    شوهرت...پدرت....مادرت....بود خواهم کس همه برات خودم....کشم

 و....بگیرم دوش میروم من:گفت و بوسید را موهایم آرام...چسباند سرم به را سرش.....گذاشتم هایش شانه روي را سرم

  .رفت

 روي جا آن را لباسهایم....ایستادم حیران جا همان مدتی و کردم قالب هم به را بازوهایم....کرد یخ هایم شانه ناگهان

 زیر حرکت بی همانطور ها مدت تا و کردم باز را آب دوش...خزیدم حمام توي و...داشتم برشان...بود کرده حاضر تخت

  ...مباش داشته ي اراده آنکه بی آمدند می که اشکهایی...بود روان صورتم از سیل مثل هایم اشک و ایستادم آب دوش

  ...بودم مانده مبهوت هم میشد؟خودم چه مرا واقعاً

 یرغ دور نچندان روزگاري که باورهایی براي خوشحالی شدت از....بودم شده عصبی شوك دچار خوشحالی شدت از شاید

  ....میرسید نظر به باور قبل

 که مردي....بودم مندش آرزو ام جوانی عمر ي همه که مردي با من ازدواج روز....است من عروسی روز امروز آنکه باور از

 را چیزم همه.....را چیزم همه و کردم پشت... مصلهتم به و...آرامشم به......آبروم به....زندگیم به.....پدرم به خاطرش به

  ...کردم فدایش
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 هلحظ که مردي... بودم خوش دل رویایش به تنها زیادي سالهاي و دیدمش خواب در تنها بسیاري شبهاي که مردي و

 و تباهی در را عمرم آینه،گذر در روزها و روزها وجودش بی و گذراندم حسرتش در را ام کسی بی و تنهایی ي لحظه

  ....کنیم زندگی هم با عمري براي تا بود آمده...بود او...حاال و....نشستم سوگ به تنهایی

 اما.....اشدب شعف اشکهاي اشکها این باید و......بودم خوشحال باید قاعدتاً....کامل و مطلق....باید و شاید بدون....اگر و اما بی

  ...کردم نمی شادمانی و شعف احساس وجودم سلول سلول با ایمان مثل چرا دانم نمی....نبودم خوشحال چرا نمیدانم

 ام همهری مبلغ مورد در وقت هیچ من بود؟ولی شده گرفته نادیده آرزوهایم بود؟و کم ام مهریه که این خاطره به فقط آیا

 خودم من...همینطور هم عروسی مراسم راجع....بودم نکرده صحبت ایمان با آن راجع وقت هیچ بودم؟حتی نکرده فکر

  بودم؟ دلخور و ناراحت چی براي پس...سپردم او دست به را قیچی و ریش

 از ادایر... بودم دلخور اگرم پس کرد صحبت من با توقعاتش حتی و آرزوها و ها خواسته تمام از را هفته یک این تمام او

  ....باشم معترض توانم نمی هم حاال نداشتم،پس را هایم خواسته کردن مطرح جسارت او مثل که من از....بود من

  ...خورد حمام در به ضربه چند

  خوبی؟....نرگس....نرگس:گفت در پشت از ایمان

 می هکیس داري نکند.....میکنی؟ کار چه داري.....بیرون؟ آیی نمی چرا... مانی؟ می تو اون چقدر:گفت...بله،خوبم:گفتم

  کشی؟

  ...میکنم را کار همان دارم هم من.....کنند؟ می کار چی حمام توي:گفتم

  افتادي؟ خودت جان به اینطور که نکردي حمام که است سال چند....دکتر خانم بگو راست:گفت

  ...برسم کارم به بگذار برو هم حاال...کنم مال گربه را خودم تو مثل ندارم عادت من:گفتم

 را در تا سنرگ است فایده ؟بی....نشستی بس تو آن زبانت؟نکند یا کنی می حمام دستت با تو...اِ:گفت گري موذي با

  ...سه....دو...یک....بیرون بیا خبیر ي قله فاتح مثل نشکنم،خودت

  ...کنم تصور در پشت از را کشدارش لبخند میتوانستم

 یستچ اداها این...دیگر ایم میی کشم می آب را خودم االن......کارت پی روي نمی چرا....ایمان تو بر لعنت:گفتم فریاد با

  ندارم؟ آسایش هم حمام توي تو دست آوري؟از می در که

 تهشد،گف خواهد نصیبت مرده داماد یک......دهی ادامه بازیت آب به همینطور اگر......میرم می گرسنگی از دارم آخرا:گفت

  ...باشم

 اختمانس همه دورتر کمی از آوازش صداي اما....نبود ایمان....کردم، باز که را در......پوشیدم را لباسهایم و بستم را آب شیر

  ...بودمش شنیده بارها و قبل،بارها سالها...بود آشنا برایم آوازش...بود کرده پر را
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  ...خاکی سبز طپش ، بارون آواز صداي تو

  ...عاشق کودکی یک مثل چشمات تو غربت درد... پاکی سوره یک مثل... دردي تسکین گریه مثل

 ینا و حاال از بیشتر چقدر...بودم عاشق چقدر...بود شده زنده من در دوباره گذشته حال و حس ، اواز این شنیدن با حاال

 دوستش هنوز...بود کشیده او به نسبت احساسم روي غریبی غبار تلخ هاي گذشته...نبود ممکن ان از فرار که بود حقیقتی

 فرق آسمان تا زمین ، ورزیدن عشق آن با داشتن دوست این ولی...دنیا تمام در چیزي هر و کسی هر از بیشتر...داشتم

  ...بود کرده پیر هم را احساسم زمان گذر گویی کرد می

  ...چشمهایم گوشه مثل بود داده چروك هم را قلبم گوشه ها آزردگی این و بودم دیده آزار او از بارها و بارها من

  ...بود دیده ها پله راه ابتداي در مرا...شد قطع ایمان آواز صداي

 دهش سفید آنقدر اي، سابیده را خودت خوب نگذریم حق از ولی شدن فرما تشریف حمام از خانم عروس عجب چه:گفت

  .کنی قالب من به را خودت توانی می راحتی به که اي

 هک بودم من این...چیز هیچ...بود نکرده فرق او در چیز هیچ... عالقه و عشق شدت همان با...بود ایمان همان هنوز او ولی

 باشد شده پیر هم نباید او...بودم شده پایمال و شکسته و خرد مختلف عناوین به بودن او بی و بودن او با سالهاي گذر در

  ...بود هم او پاي رد بود دردي که جا هر من قلب پستوهاي تمام در...بود رنجنامه این نویس قصه او سالها این تمام در

 و بود آمده او اما.بود آمده باال را پله همه این کی او که بودم نفهمیده اصالً من و...رو در رو...بود ایستاده روبرویم حاال

 انمچشم مردمک از را گذشت می قلبم در انچه همه انگار که بود شده خیره چشمهایم به چنان شده ریز چشمهاي با حاال

 بود اغید خنجر مثل نگاهش تیزي...بود شده حبس نفسش و بود اویخته عجیبی طرز به لبش گوشه.کرد می بازخوانی

 گونه هگوش از اشک قطره یک گذاشتم هم روي که را پلکهایم...بستم را چشمانم ناخوداگاه...رفت می فرو چشمانم در که

  ...شد جاري ام

 همه...چیز همه من، نرگس شده تمام چیز همه:گفت فشرد می محکم حالیکه در و گرفت دست در محکم را دستانم ایمان

 به که فصلی...ایم تازه فصل یک آغاز در تو و من حاال...ها دري دربه همه...دردها همه...دشوار و سخت سالهاي ان ي

 حاال ولی.کردیم سرنوشت اسیر را خودمان رنجور و خورده تیپا و شدیم له...شدیم مچاله خود در بارها و بارها خاطرش

 روي خودش دست با خودش و داده نشان خوش روي ما به کینه بد و لجباز سرنوشت همان حاال...شده تمام چیز همه

 و من که همانطور درست است بازنویسی حال در خط سر از و نو از ما زندگی خط حاال...کشیده خط هایش نوشته دست

 است،اگر دبن مویی تار به سرنوشت رقصی خوش که دانند می دنیا خردمندان همه...نزن بختمان به لگد.خواستیم می تو

 فسوسیا... ماند می تو با که است افسوس فقط عمر اخر تا انوقت و شوي می خارج دور از برقصی اشتباه را نت یک فقط

  ....نزنی دم و بسازي و بسوزي ان با باید که

 خوبی ربازیگ توانستم نمی هیچوقت من او تیزاندیشی و تیزهوشی مقابل در...خواند می را ادمها درون همیشه او من خداي

  ...باشم
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 ینب جایی میدانم...است سخت داریم قرار ان در که موقعیتی و هوا و حال درك داري،میدانم عجیبی حال میدانم:داد ادامه

 قالب به که کنی سعی باید تو ولی.دارم را وضعیت همین دقیقاً هم خودم چون کنم می درکت...اي شده گم حال و گذشته

  .دردهایش و ها رنج منهاي ولی بسپاري بخاطر را مان گذشته هاي شیرینی همه باید تو.برگردي حال زمان به و خودت

 آرزوهاي و تو و مانم می من دوباره آنوقت.میکنی خراب را ارزوهایمان تمام بمانی هپروت در همینطور بخواهی اگر چون

  ...دادیمش باد به خودمان که اي بادآورده

  ...بود زده یخ دستانش فشار از دستانم...کرد رها را دستم

 و معصوم همانقدر و انگیز وسوسه و جذاب همانقدر...پرشور همانقدر... عاشق همانقدر!باشد؟...باش خودم نرگس:داد ادامه

  ...ساده

 امتحان هک من... نگفتم اما...بازگرداند شود نمی را چیزها خیلی...نیست من دست دیگر چیزها خیلی:بگویم خواستم می

 صادق ودب کافی فقط...توانستم می هم من قطعا توانست می ایمان اگر...شد می حتما بله...میشد هم شاید بودم نکرده

 باقی وجودم دورن دودلی و تردید یا دلخوري ، سوالی هیچ بدهم اجازه نباید...او با هم بعد ، خودم با همه از اول باشم

 همه شود بهتر من حال که هم وقتی...شد خواهد بهتر اینطوري هم خودم حال مطمئنا...باشم جسور و رك باید...بماند

  ...شد خواهد روبراه چیز

 کرد نگاهم مسکوت مدتی...زدم بلخند او به وجودم همه با و کردم نگاه چشمهایش به مستقیم...کردم باال را سرم

  ...چاوشگر و عمیق همانطور...

 او مدت نای در کردم احساس که عمیق آنقدر کشید عمیقی نفس...دریافته بداند خواسته می که را انچه که دانستم می

 خوب نزده حرفی من با انها از که چند هر فرسوده را روحش که هایی رنج...بوده فراوانی هاي دشواري و رنج متحمل هم

  ...بوده من از خوددارتر همیشه او که میدانستم

  !بودي؟ مردن حال در که تو!شد؟ چی غذا باالخره:گفتم

 چه:گفت اي زنکی خاله صداي با رفت می تلفن سمت به حالیکه در شد خشنود دادم می تغییر ام جمله با را فضا اینکه از

 مانده برایش يچیز شده فالن فالن رستوران این ببینم بزنم زنگ...رسیم نمی دیگر که رفتن رستوران به...خدا به میدانم

  ..کرد گرفتن شماره به شروع و!!نه؟ یا بخوریم ما اینجا بیاورد

 انگار تو یوکیل خدا ولی.مردم می گرسنگی از داشتم نرگس جون:گفت مالید می شکمش روي را دستش حالیکه در ایمان

  !!نه؟!نبود؟ ات گرسنه هیچ...ندارد عصب اصال ات معده

  ...خندیدم
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. ..بعدش تراژدي از هم ،آن کردنت حمام از آن...ندارد کردن بازي سریال و فیلم حال که گرسنه ادم...خدا به واال:داد ادامه

 که ما نکشانده دنج گوشه این به را ام معشوقه آرزو و امید هزار با...دامادم تازه من سالمتی کنی؟نا می را من فکر هیچ

  ...دربیاورد را اشکم مدام و کند بازي دار گریه فیلم برایم

 سن متیسال نا...میزنی حرف هرز ساله هیجده پسرهاي عین وقتها بعضی...نکن شروع دوباره میکنم خواهش ایمان:گفتم

  ...است بعید تو از وقیح رفتار این...اي کرده تحصیل...گذشته تو از سالی و

 یم دستش در محکم را لباسم یقه گوشه حالیکه در و شد دوال نفره دو ناهارخوري میز روي شد بلند جایش از ناگهان

 سال و سن...ندارم بایستی در رو کسی با هم اصال...وقیحم خیلی خیلی مسائل این مورد در من جان دختر هی:گفت فشرد

 هراهب یک مثل خانه یک در تو با روزها و ساعتها که هستم ایمانی همان هنوز من کردي فکر اگر ، شود نمی سرم هم

 این.ندمتفاوت هم با آسمان به تا زمین دو این و هستی زنم حاال ولی نبودي زنم تو موقع آن...خواندي کور کرد می رفتار

  ...سختگیرم شدت به درس این مورد در من...نشود فراموشت که بسپار خاطرت به خوب!گرفتی؟ یاد...اولت درس

  کشید رس را اش نوشابه بقیه و جایش سر برگشت و کرد صافش آرام دست پشت با و کرد رها را لباسم یقه گوشه بعد

 می که ایمانی ان با ایمان این شناسم نمی را ایمان اصال کردم می احساس گاهی...بودم زده یخ میز پشت همانطور

  !!بود؟ زندگی متفاوت گونه دو از ناشی فقط تفاوت همه این واقعا یعنی.کرد می فرق خیلی شناختم

 وقتها آن آید می یادم که انجا تا نکن را فکرش زیاد:گفت شد می بلند جایش از حالیکه در...برید را افکارم رشته صدایش

 وفیرت زیاد نباید هم حاال کردي می غش بار یک ساعتی که انقدر...کنی قالب من به را خودت خواست می دلت خیلی

  .آورد می یادت را زناشویی زندگی هواي و حال دوباره من کنار زندگی روز چند مطمئنا...باشی کرده

  ...کن باور...کردم می غش واقعا من... من ولی:گفتم لرزید می که صدایی با

 وبارهد توانی می هم حاال مطمئنا.عالقه و هیجان شدت از کردي،البته می غش واقعا...کنم می باور البته...البته:گفت

 استراحت هم تو بخوابم کمی باال روم می من...ایم خسته خیلی دو هر حاال چون...حاال نه البته...کنی غش همانطور

  ...رفت باال ها پله از خندید می قهقهه به حالیکه در و...داشت خواهی پیش در سختی هاي ساعت...کن

  ...لعنت...تو بر لعنت:گفتم فشردم می هم به را مشتهایم حالیکه در

  ...ام نشده پشیمان تا باش زود... کوچولو دختر بخواب برو...زد داد باال همان از

 و تهنشس دریا لب انجا ایمان...میزنم کنار را پنجره پرده...نشینم می تخت لب...شوم می بیدار خواب از دریا صداي با

  ...برده فرو ها شن درون را پاهایش

 نم دیدن با ایمان...شوم می سرازیر ها پله از و پوشم می را روبدوشامبرم.شود می شور و شوق از پر وجودم همه ناگهان

 با او...گیرد می را وجودم سراسر شرم ناگهان اما...دوم می او نزدیک تا گشاید می هم از را دستانش و خیزد برمی

  !!زد؟ خشکت چرا پس:میزدند فریاد تر طرف ان متر دویست از ایمان...ایستم می همانجا...مایوست
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  داخل؟ ایی نمی میشود تاریک دارد هوا:گویم می همانجا از...گیرد می لرز را بدنم

 شقانهعا هاي صحنه انگیزترین دل از همیشه دریا غروب میدانم که آنجا تا:گوید می و من مقابل درست...اید می جلوتر

! بشود؟ هچ که هلفدونی ان داخل بیایم و کنم رها زیبایی معشوق چنین با را انگیزي دل صحنه چنین من وقت ان است

  !!هان؟...گیردن لرزت و بپرد تو رخ از رنگ تا بزنیم گپ کودکان هاي بیماري از و بخوریم چایی و بپوشم شلوار و کت البد

  ...اشتد عیب حتم به ماجرا جاي یک کرد می عصبانی اینقدر را او قضیه از وجه این چرا که بهمم توانستم نمی من خداي

 اینکه یعنی ینا و ام باکره هنوز ولی نیستم جوان دختر یک دیگر چند هر من...بفهم را این...نیستم کاترین من ایمان:گفتم

 درست...ام کرده زندگی تو با من که درست این... هستم حیا و شرم به محجوب و تجربه بی کامال مردان با معاشرت در من

 با نم ایمان...بوده متفاوت خیلی این با آن که داري اقرار و دانی می هم خودت ولی ام بوده تو عاشقانه حمایت تحت که

 گوش و چشم پسر یک هنوز من مثل هم تو اگر...بفهم را این...زیاد خیلی دارم فرق اي بوده دمخور انها با تو که زنانی ان

 رایتب اینقدر رفتارم و نبود سخت برایت اینقدر من حال درك بودي گذرانده جا همین را عمرت مدت تمام و بودي بسته

  ....عجیب

 یدادم فرو سختی به را دهانش آب حالیکه در بعد کرد نگاه من به زل زل همانطور مدتی...بود شده برافروخته صورتش

  ...نداشتم مراوده دیگري زن هیچ با کاترین جز به من خدا به نرگس: گفت

 در....حد نهمی در فقط اما گذاشتم پا زیر را مذهبی تقریبا و اصیل خانواده یک اخالقی رفتم،اصول خوردم،دیسکو مشروب

  ...شد ازدواج به ختم عاقبت که دیدي کرد می فرق اش قضیه آن خب هم کاترین مورد

 برخی نظرِ از او که یگفت برایم.باشم نمیتوانم هم او مثل.نیستم کاترین من ولی...بود باردار تو از که وقتی البته بله:گفتم

  .نرگس... هستم خودم من...نیستم او مثل من اما بود فرد به منحصر کامال جهات

 روزها...دارم زمان به نیاز من...نیست امروز روز ان مطمئنا ولی بشوم او مثل بتوانم روز یک هم من شاید دانم نمی البته

 زندگی کامل زن یک که همانطور ، کنم زندگی احساساتم با ، ام غریزه با دوباره بتوانم من تا بگذرد باید ها ماه شاید و

 وارد هچگون و چطور،کجا را من که بیاوري یاد به و کنی نگاه سرت پشت به...گذشته به کمی یک اگر تو و کند می

 ركد انوقت...بکنی سرت پشت به هم نگاهی نیم حتی آنکه کردي،بی رها بارها و بارها کجا و چطور و کردي زندگیت

  .بود خواهد آسان برایت چیز همه

 ویال طرف به و کردم را بست،پشتم نقش لبهایم روي اي پیروزمندانه لبخند ناخوداگاه...است شده بایکوت که دانستم می

  ...برگشتم

 را تشدس پشت از رسید که من به.داشت می بر قدم من از تندتر...شنیدم می سرم پشت از شنها روي را پایش صداي

  چرخاند خودش طرف به مرا ناگهانی حرکت یک با و گذاشت ام شانه روي

  :گفت...نماند من منتظر او کالم اما کنم حفظ را تعادلم شدید تکان این از بعد تا کشید طول مدتی
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 لیهع حربه بعنوان و کنی می سالحی سوءاستفاده خاص لحظات در من صمیمانه حرفهاي از که باشد آخرت دوم،بار درس

 حرف حال زمان به راجع و تو به راجع...ندارم کاري هم گذشته به ندارم کاترین با کاري من ضمناً.بري می بکار خودم

  !!شد؟ فهم میخواهم،شیر من که باشی همانطور باید و منی زن تو.زنم می

 به مورد نای در من که گفتم.داد فیصله را قضیه شود می هم فردا همین.ایست طوالنی فرصت سال دو نمیتوانی هم اگر

  .کرد حرکت به شروع من از جلوتر بعد و.خاص دالیل به هم آن...مورد این در فقط البته سختگیرم شدت

 چشمانم در کاش... بود جدي کامال قضیه اینکه مثل من خداي...افتادم راه دنبالش...خشکید لبهایم روي پیروزمندانه لبخند

 ره...است بدي درد عجب کسی بی درد...کرد می ام راهنمایی تا داشتم خواهري الاقل یا بود زنده مادرم کاش...زد حلقه

  ...کند همدردي تو با حتی تا نیست هیچکس و اي ایستاده بادها تند هجوم در پناه بی کنی می احساس لحظه

  :گفت بود من به پشتش که همانطور...ایستاد ناگهان

 دتم در فقط ولی بدهم یادت حاضرم اما نمیدانی را چیزها این که دانم می خوب...نیستم انصاف بی اصال من البته

 یکی امشب هم شروع براي. بروي زیرآبی چموشی با هی تو و بدهم زنانگی درس تو به عمر اخر تا ندارم حوصله.کوتاهی

 یک ستهشای که کاریست آیی؛این می بستر به بعد پوشی می ام خریده برایت که را اي لعنتی هاي خواب لباس آن از

  ...بانوست

 یم آن به دریا که جایی آسمان انتهاي در...بود شده میش و گرگ هوا...نمیدید او اما چکید می صورتم از آرام آرام اشکم

 هاي دمق به نفرت با نیازهایشان و غرایز و مردها همه از بیزار من و رقصید می قرمز حریر از لباسی در خورشید پیوست

  ..بودم پناهگام ترین امن آغوشش دور چندان نه روزگاري که بودم شده خیره مردي

 اهارن لنگه باید هم شام وگرنه هتل برویم شو حاضر برو هم تو بگیرم دوش روم می من:زد فریاد ویال درِ  دم از ایمان

  ...زد هم به را در و.بخوریم آشغال

  ...مه از رنجیده و ساکت...بودیم ساکت دو هر.بود شده گم باران تند ریزش صداي در مالیم آهنگ صداي ماشین درون

 می هم مامح دوش مثل...نیست بینی پیش قابل هیچوقت... شمال باران این به لعنت:گفت و شکست را سکوت ایمان

  ...ماند

  .نگفتم چیزي

 که بینی یم خودت بیاییم که ناهار براي فردا نیست معلوم است شب االن.دارد قشنگی خیلی منظره اینجا:گفت دوباره

  .زیباست چقدر

 اقامت نا در عربها ها،خصوصاً خارجی هم اکثراً است شمال المللی بین هتلهاي معروفترین از یکی اینجا باشد چه هر خب

 ند،آنهاییآی می اینجا کمتر ها ایرانی هم همین میشود،براي محاسبه دالر با هم هایش قیمت است گرانی خیلی دارند،هتل

 براي هم رستورانش غذاهاي حتی وگرنه آیند می خریدش بازار و شکن موج ساحل دیدن براي اغلب آیند می که هم
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 این هک گفتم هم همین براي... آنچنانی درامدهاي با خاص افراد بعضی براي مگر.نیست صرفه به مقرون اصال ها ایرانی

  ...است تر مناسب اینجا براي لباسها این بپوشی را مانتو

  .کردم سکوت باز

 دهش چیز همه محو آنکه با....شدم پیاده...بود روشنایی و چراغ نور در غرق جا همه...بودیم رسیده...داشت نگه را ماشین

 من با فرهنگ بی بدید و ندید یک مثل ابد تا نمیخواستم.دهم نشان آوري تعجب العمل عکل هیچ خواستم نمی بودم

  .شود رفتار

  میخوري؟ چی:نشستم،گفت.کشید برایم را صندلی ایمان

  ...ورمدلخ او از که بفهمد خواست می دلم برگرداندم ایمان و میز از را رویم و دادم نشان را کباب جوجه منو روي انگشت با

 مثل...نک رفتار درست نیست،نرگس بازي بچه جاي جاها اینجور:گفت کشید می دستم زیر از را منو آرام حالیکه در ایمان

  ...خانوم یک

  .نشوم خم نگاهش سنگینی زیر کردم سعی...کرد نگاهم براق و تیز.کردم نگاهش سرد و برگرداندم را رویم

  .زد صدا را پیشخدمت و برگرداند من از را رویش

 بازوي زیر و کرد پاك دستمال با را دهانش دور شد،ایمان حساب میز بودیم،پول ساکت دو هر غذا صرف مدت تمام در

 وپان کودك یک مثل و بودم او افعال کوکی،مفعولِ ادم یک مثل من دقایق این تمام در.شد خارج رستوران از گرفت مرا

  ...شدم می کشیده او بازوي دنبال

 این از...ستا قشنگ چقدر ببین:گفت بودیم،ایمان رسیده شکن موج ساحل رفتیم،به باال ها پله از و شدیم خارج حیاط از

  ...بود تر قشنگ هم

 دریا وسط تا شوي خیس قطره یک حتی آنکه بدون میشود ان بینی،با می را راهرو آن...کرد خرابش دریا آب روي پیش

  !برویم؟ میخواهد دلت...بروي

  .کشیدم بیرون دستانش از را دستم لجبازي با ولی نگفتم چیزي

 وئیتس یک توي!!! بمونم؟ اینجا امشب خواهد می دلت نکند:گفت طعنه با بعد کرد نگاهم غضب با و خیره خیره کمی

 گهدی وقت اون چون.تو به مخصوصا نه؟؟ مگر گذرد می خوش کنند؟؟خیلی می کرایه ها عرب که هایی ان از!!!حسابی؟

 اب وجدان عذاب بدون اونوقت البد!! بدهی انجام را اي کرده قهر خاطرش به و نداري دوست که رو کاري نیستی مجبور

  !بینی می را بهرمن نلسون اقاي خواب و کشی می دراز تخت روي صبح تا مسخره شلوار و مانتو همین

 کند می فکر او چرا! کنند؟ نمی درك رو همدیگر احساس و حرف وقت هیچ ها زن و ها مرد چرا من رفتم،خداي وا

  !!؟ هایش تهدید ها توهین نه است خواب لباس پوشیدن خاطر به ، من دلخوري
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 جاي به ولی.بدهم توضیح برایش توانستم می حال هر به!کند؟ می را بعیدي این به وضوح،استداللی این به چیزي از چرا

  :فتمگ نشنوند را حرفهایمان برمان و دور هاي ادم کردم،تا می نزدیک صورتش به را صورتم که حالی در حرص با کار این

 هب را انها تو که داشت خواهد وجود هم دیگري هاي راه خوابیدن شلوار و مانتو جز به مواقع اینطور در... مطمئنا...نه...نه

 راغس چنینی این مشکالت براي زیادي هاي حل راه شان،همیشه تجربه مدد به تو مثل هایی مرد.کرد خواهی معرفی من

  ... .دارند

..  نیمک بازي)  لی بروس(  فیلم ادم همه این جلو مدام خواهم نمی.برگردیم است بهتر گفت و کرد نگاهم مبهوت کمی

  ...کشید خودش دنبال ماشین طرف به و کرد قالب دستم دور را دستش بعد

 جیغ شدند می کشیده زمین ،روي جاده هاي پیچ در وقتی ها الستیک و بودند لیز ها زمین.بارید می باران نم نم هنوز

  .کشیدند می بدي

 بوده زنی عاشق عمر یک.ام شده دیوانه.بله...بله:گفت!! اي؟؟ شده دیوانه مگر.ترسم می من...ایمان تر ارام...تر ارام:زدم داد

 و ام زده دست کاري هر به و.ام شده بیچاره اوردنش دست به دوباره براي و...دادنش دست از براي داشتنش براي...ام

  .کنیم می دعوا هم با داریم دایم کربه و موش مثل ام اورده دستش به که حاال...حاال

 ، بریمب لذت بودنمان هم با لحظه هر از کنیم،تا انگیز خاطره را بودنمان هم با تا طبیعت پاك و سبز دامن در امش اورده

  ...کشیم می مته یکدیگر اعصاب روي مدام داریم انوقت

  ...دارد خشمی برق شب تاریکی در هایم چشم کردم احساس.کردم نگاهش شده براق هاي چشم با

 دست هب لذت...داشتن لذت.است نوعی هر از لذت از منظورم.کنی می فکر تو که نیست انی لذت از منظورم.هی...هی:گفت

  .دیگر کوفت هزار و... داشتن وجود....بودن...اوردن

 به...اي ردهک چیز یه فداي را چیز همه که تو خود.تویی خود مقصر نه!!بریم؟ نمی لذت که است من تقصیر والبد:  گفتم

 مسئله ینا به راجع تو عجیب حساسیت بفهمم توانم نمی اصال من...نیستی هم معامله کن ول و اي داده گیر مسئله یک

  ؟ چیست براي

 هم با را زچی همه اینکه خاطر به را عاشق را،یک کسی که نیست انصاف اصال خدا به...نیست انصاف این نرگس:گفت

  !!؟؟ تاس مفهوم قابل غیر تو براي قضیه این کجاي بفهمی؟ توانی نمی را چیز چه تو.کنی محاکمه طور خواهد،این می

  ...دادم تکان بار چند تاسف با را سرم

 داردن لزومی نه؟؟ مگر...بفهمی توانی نمی تو که است چیزي این و...مرد یک...من کوچولوي احمق...مردم یک من:گفت

  ...کردم خراب تو ذهن در را مرد تعریف که بودم من این.مقصرم خودم مورد این در چون! چرا؟ بپرسم خودم از من که

  ...ردمک نثار را توقع بی عشق دنیا یک پایت به و کردم زندگی راهبه یه برادر،مثل یه مثل وقت همه ان تو با که من
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 را یزچ هیچ که داشت حق بابک بیچاره بینم می کنم می فکر که حاال.... نکردم درازي دست تو به اما کردم ات صیغه

 حماقتی همه ان با اینکه عجب در.  عجبم در دانی می اصال.است نکردنی باور و مسخره چیز همه واقعا چون.نکند بارو

 عزیز.اي؟عزیزم باکره هنوز حاال تا تو طور کردم،چه پاك ها مرد همه به نسبت را تو ذهن و شدم مرتکب تو مورد در من که

 ریفش نوع از تازه....ان نه.بینی می االن که است این مرد....کن پاکش لطفا.ام داده مغزت رم به اشتباه اطالعات من...من

  ...اش خانواده پایبند و

  ...متاسفم:  گفتم

 مرد یدشا.گم می صادقانه.نرگس ببین حال؟ یا گذشته خاطر خودت؟به یا من خاطر کی؟به خاطر چی؟به خاطر به:گفت

 ضعف قطهن بزرگترین واقعا قضیه این و دارد ضعفی نقطه مردي هر.هستم من نباشند،ولی طوري این که باشند هم هایی

 سهم هب همیشه من.ام نگذاشته پا زیر را شرافتم وقت هیچ خاطرش به چون.نیستم متاسف اصال هم خاطرش به.است من

 عمیقی نفس.( کنم غلبه نفسم بر ابد تا توانستم می نبودي من قانونی و شرعی زن تو اگر هم حاال.ام بوده قانع خودم

 بیمار ینکها مگر گیرد نمی را طبیعتش با دشمنی قصد مردي افریده،وهیچ چنین مرا طبیعت گذشته،خداوند ان از)کشید

 خوشت پختن غذا از تو چون. بگیرم روزه را عمرم تمام که بخواهی من از تو که ماند می این مثل درست این... باشد

  ...نمیاد

 می ادی شما به چی لعنتی دانشگاه اون توي ببینم اصال:داد ادامه.گرفت می خود به تري عصبانی لحن صدایش حاال

 می زایمان و زنان تخصص رفتی می اقال خورد نمی دیگري کار هیچ درد به نداند زنیت که زنی مطمئنم که من.دهند

  ...امدي می در کودنی این از بلکه.گرفتی

 لطف همه نای از متشکرم:گفتم همین براي.شوم تسلیم خواستم نمی اما بود منطقی هایش حرف.بود سوخته برایش دلم

 هم قتل راگ ها مرد شما.  متشکرم. داشتی من به نسبت مشترکم زندگی شب اولین ام،در عروسی شب در که مهربانی و

  ...طلبکارید هم باز بکنید

 به:گفت و گذاشت دنده روي هم بعد و بوسید و برداشت روپوشم روي از ارام را دستم...بود شده شرمنده.کرد سکوت ناگهان

 چه...ينظیر بی هدیه یه مثل من براي تو.کردي نمی اذیتم قدر این دارم دوستت وار دیوانه قدر چه دانستی می اگر خدا

  !؟ باشم صبور این از بیش کادویش کاغذ کردن باز براي داري توقع طور

  ...خندیدم

 یتوان می جایزه عنوان به بگویم خواهد می دلم که کرده حالم خوش قدر ان ات خنده گفت حالی خوش با و کرد نگاهم

 هایی يباز شاهد شب و روز بکنم تو به لطفی چنین اگر که چموشی انقدر تو که دانم می اما نپوشی را خوابت لباس

  ...باشد ات شبانه خواب لباس کنانش،نپوشیدن اشتی جایزه که بود خواهم

  ؟ کردي شروع باز:  گفتم
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 ماشین و نیدک استشمام تازه هواي کمی پایین بفرمایید.امده بند باران.خانم تنبل:گفت پیچید می ویال داخل که حالی در

  ...پیچید وجودم سراسر در علف و سبزه تازگی بوي. کردم باز را در.  داشت نگه را

  ...دویدم ویال سمت به... شد جابجا بدنم سلولهاي تمام در عجیبی نیروي

  !بپوشی؟ را خوابت لباس میروي داري نکند! عجله؟ این با کجا: گفت ایمان ـ

  :گفتم بشنود که آنقدر بلند ـ

  ...کنم درست چایی میروم دارم... جناب نخیر

 رستد قهوه جایش به میکنم پیشنهاد... خورد می چایی گرما این توي کی... تو اي سلیقه بی چقدر... اَه: ... زد فریاد

  ...پیچید باغ ساکت و تاریک فضاي در اش خنده صداي... خنده زیر زد بلند و... میخورد دردمان به بیشتر... کنی

  !....کنی رودل میترسم! جانم نه: گفتم بود تر عقب من از متر چند فقط حاال که او به رو و... کردم باز را ویال درب

  ...بستم را در و

  ....آمد خواهم پنجره از باشد الزم اگر نیست، مهم... بستی چرا را در... انصاف بی اي: میگفت که آمد در پشت از صدایش

 ره انگار واقع در... بودیم خودمان خیاالت و افکار در غرق و...میزدیم نوك هایمان فنجان به آرامبخش سکوتی در دو هر

 کشید،می سر را اش قهوه جرعه آخرین که حالی شکست؛در را سکوت ایمان صداي عاقبت اما بودیم رفته)غارمان( به کدام

  :گفت داري سوت صداي با

 ازکنی،ب ِمث ِمث و بدهی طول را قهوه قلوپ دو آن نوشیدن که هم چقدر هر...نداري فراري راه هیچ ولی عزیزم، متأسفمـ 

 االخرهب میکشم،اما سر قهوه فنجان،فنجان برایت و اینجا نشینم می بخواهی که روز چند هر من البته...است فایده بی

  ....بخوابیم و برویم باید که باالخره! کنی؟ تحمل را بیخوابی و بیاوري تاب میتوانی دیگر چقدر مگر!چی؟

  !چه؟ باالخره تو قول به... خوب بسیار... ایمان تو بر لعنت: گفتم

  .شدم بلند جایم از و

 انگار و بود باز خواب اتاق درب تر آنطرف کمی آنجا...رفتم باال ها پله از...نیاوردم خودم روي به اما...پیچید کمرم در دردي

  ...میکرد کجی دهن من به که

 داخل اهمانج وسایلت همه و لباسها.کردم جابجا را چیز همه بودي خوابیده که وقتی ظهر: زد فریاد ها پله پایین از ایمان ـ

 دش نخواهد تکرار هرگز دیگر ظهر اتفاق چون و است مشترکمان خواب اتاق آنجا.بودم خوابیده من که است خوابی اتاق

 عطلم کجاست چیز هر جاي ندانی شاي تو گفتم! نه؟ کردم لطف...کنم جابجا و منظم را وسایل زودتر هرچه دادم ترجیح

  .کشیدم را زحمتش من همین براي... میشوي

  .گفت تمسخر با را آخر جمله چند این و
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  ...بود فایده بی بحث و جر... شوم تسلیم بودم گرفته تصمیم. ندادم جوابی

 ندچ و شلوار و روسري و مانتو چند کردم، باز را دیگري کمد درب...بود منزلم لباسهاي کردم، باز را کمدها از یکی درب

  ...مانای کفشهاي و بارانی و کراوات و شلوار و کت و بلوز از بود پر کرده، باز را کمد آخرین درب...بود آن در کفش جفت

  .لعنتی خوابهاي لباس این بودند کجا پس

  !؟...نمیکنم پیدایشان اي، گذاشته کجا را من لباسهاي... ایمان: زدم فریاد راهرو باالي از... کردم باز را اتاق در

 ستهنش نفره چهار ناهارخوري گرد میز صندلی روي متري ده فاصله در... من پاي پایین درست... دیدمش می باال همان از

  ...بود

  .ام گذاشته توالت میز کشوهاي داخل را آنها خوابهاست، لباس منظورت اگر: گفت و کرد باال را سرش

  .کردم نمی را فکرش آهان،: گفتم ناخواسته گشتم، برمی خواب اتاق طرف به که حالی در

... نشود روكچ تا ام، کرده آویزان لباسی چوب به زیرهایت لباس همراه به را آنها کردي می فکر نکند: گفت بلند صداي با

  ...خندید بلند بلند و

 و تمیز،)کاردین پیر( حریر خواب لباس دست پنج... کشیدم را کشو... بودم زده اي احمقانه حرف انگار...گفت می راست

 ماجرا هايایجا به هیچوقت...لرزید تنم دیدنشان با ولی چرا نمیدانم.بودند کشیده صف هم شده،کنار تا و خوشبو،مرتب

 عقلی مک که بس از....(بود دانشجویی سالهاي که بودم، کرده تصور همانطور همیشه را ایمان با زندگی...بودم نکرده فکر

  )ایمان بیچاره

 ذهنی تصویر همواره او از من ذهنی تصویر بودم، نکرده نگاه واقعی مرد یک چشم به را او هیچوقت میگفت، راست ایمان

  )اومدي خوب رو بالفطره.... (بالفطره تمایالت و تمناها و ها خواسته همه با حقیقی مرد یک نه بود، قدیس یک

  ...برید می را امانم داشت بود، دردي چه دیگر این... شیطان بر لعنت... چرخید دلم زیر و کمرم در دردي دوباره

  ....!نکند؟... کرد خطور ذهنم به انفجار یک مثل چیزي ناگهان

 حاال ماا نمیدانست را چرایش... بودم انداخته جلوتر هفته یک الاقل موعد، از زودتر... بود شده شد می نباید آنچه... بله

  ....بود قضیه این تبعات مشکل ،...نبود قضیه این علت مشکلم

  ...زد خشکش در من،همانجا،دم دیدن با و گشود را در آهستگی به بعد و زد در به آرام ضربه چند ایمان

  ...شد خیره من به پرسشگر و... قشنگی خواب لباس عجب به، به: گفت خشکی لحن با

 که ودش می مگر نه اما... دانی نمی هم شاید دانم نمی... دانی می خب... ایمان آمده پیش مشکلی یک: گفتم مِن مِن با

 طورچ دانم نمی... نه اما است، دیگري جور آنجا هم شاید دانم نمی یعنی!... اي داشته زن قبالً تو خودت قول به... ندانی

  ...بگویم
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 ن،م تکراري جمالت بین از تا کرد می سعی و بود شده خیره من به حرص با جوید، می را سبیلش گوشه که همانطور

 از یحرف هیچ بی برگرداند من از را رویش هم همین براي... نشد موفق اما... ام کشیده اي نقشه چه باز که کند کشف

  .شد خارج اتاق

 باورم. ..نرود که خواستم می فقط... شد می خارج دهانم از نشده مزه مزه و ناپخته کلمات... دویدم دنبالش ها پله راه دم تا

 نبودم انناد و احمق هم آنقدرها من... نشود دلزده من از که شاید ام، نکشیده نقشه نیستم، مقصر که بداند... نرود و کند

  .میدانم را این که بداند هم او خواستم می و... دارد حدي هم مرد یک حوصله ندانم که

 طلبی رصتف آدم که نکند فکر خواست می دلم... کنم می سوءاستفاده انعطافش و نرمش از که کند فکر خواستم نمی... 

 ونچ... بود شده مجاب انگار بود هرچه اما... شنید چه و گفتم چه که دانم نمی... میزدم حرف یکریز همین براي... هستم

 موضعش ابراینبن... بود من به پشتش هنوز اما... بود امیدواري جاي اینکه یعنی بود ایستاده که همین و... ایستاد جایش سر

  ....بود نامعلوم

 بودي عالی دانشجویی زندگی براي چقدر هر کنم می اعتراف ایمان... ها تو دست از ام کرده گیري عجب: دادم ادامه

  ...مزخرف و راضی خود از... هستی گندي آدم زناشویی زندگی براي

  ...نبوده مؤدبانه حرفم که فهمیدم نگاهش از... کرد نگاهم بُراق و برگشت

: تگف آرام و شد اتاق وارد سرم پشت... رفتم اتاق داخل و انداختم پایین را سرم زده، خجالت... ماسید دهانم در حرف ادامه

... هرش برگردیم باید پس... باشی آورده همراهت را نیازت مورد وسایل که باشی بوده نگر آینده آنقدر کنم نمی فکر

  .باشد باز اي داروخانه یا سوپري بقالی، یک الاقل شب وقت این امیدوارم

  .ندارم را اش حوصله. نیست خوب حالم... آیم نمی من: گفتم لجبازي با 

  !ترسی؟ نمی تنهایی که مطمئنی: گفت

  ...ترسم نمی نخیر،: گفتم حرص با

 یزيچ شنیدم، که را ماشین شدن روشن صداي. رفت و کشید را راهش اما بکشد، را نازم یا کند اصرارم خواست می دلم

  ...من بدون بود، رفته... بود رفته او اما... دویدم در دم تا... ریخت پایین دلم در

***  

 نظر به برانگیز هراس شدت به ایمان بدون زیبایی، و جذابیت همه آن با کشیده، فلک به سر درختان و بزرگ ویالي آن

 بی اما مکرد بلند را صدایش و کردم روشن را تلویزیون... کردم می سکته ترس از داشتم... بودم رفته کاش... میرسید

  ...دممیترسان همه و همه جیرجیرکها، جیرِ جیر صداي حتی... درختان تن در باد پیچیدن صداي... دریا صداي... بود فایده
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 را رمس شده، اسیر تاریک جنگل یک وسط که داشتم را آدمی احساس! کرد پر را وجودم همه کسی بی احساس ناگهان

 جودمو که چیزهایی به... کرد می خوشحالم که چیزهایی به کنم، فکر خوب چیزهاي به کردم سعی و گذاشتم میز روي

  ...!!نمیشد... نمیشد اما... کرد می شادي و آرامش از لبریز را

 زود چه... شد داخل در الي از ایمان هیکل... شدم خیره در به و کردم بلند را سرم وحشت با... پیچید در قفل در صدایی

  !!برگشتی؟ ایمان: گفتم لرزید می که صدایی با... بود برگشته

 همان... ینمنازن ایمان... بود شده خودم ایمان دوباره...! بترسی برگردم، دیر ترسم می... بیا همراهم و بپوش را لباست: گفت

  ....بود بدیل بی نگري آینده در و نظیر بی مهربانی در که ایمانی

 می را چسویی حالیکه در ایمان... شدم ماشین سوار پوشیده، لباس زدنی برهم چشم به و... پریدم جایم از فشفشه مثل

  ...!!اي شده چابک و فرز خوب! شده؟ بهتر خیلی حالت اینکه مثل: گفت چرخاند

  ...فشرد گاز پدال روي را پایش و... ملخک جستی دوبار... ملخک جستی یکبار: داد ادامه خنده با... رفتم وا

 می...رون تند میکنم خواهش...جان ایمان است خیس زمینها هنوز:گفتم ناامیدي با. کرد حرکت تیزي صداي با ماشین

  ...!ها میریم

 از عدب است حیف! نه؟ میشود،مگر تمام هم هفته یک این باالخره دل، به آرزو هم میریم،آن می...گویی می راست:گفت

  ....خندید بلند و... ریم بمی ناکام سال همه این

 در را هفته یک این شود می...ایمان:گفتم اي ملتمسانه لحن با که کرد،آنقدر بیشتر را جرأتم بخشش آرامش خنده صداي

 ار صورتش آنکه بی...!!که است بهتر یعنی...!!که ترم راحت دارم که شرایطی با میدانی!!بخوابم؟ خودم خواب اتاق

 زندگی بش اولین که امروز از:سوم درس:گفت جذبه با و بود،محکم شده خیره جاده مطلق تاریکی به که برگرداند،همانطور

 می که هرچه من یا تو شرایط...نمیکنی جدا من از را جایت شرایطی، هیچ تحت و همیشه،هیچوقت تا ماست زناشویی

 هیچوقت نه امشب،و نه هم تو...شد نخواهد جدا هم از هیچوقت حسابی و درست شوهر و زن یک باشد،رختخواب خواهد

  !فهمیدي؟ کرد، نخواهی جدا من از را جایت دیگر

  !!بگیرم؟ تیفوس یا وبا اگر حتی: گفتم حرص با

  .نبود شوخی از ردپایی هیچ حرفش این در و...شده کن ریشه ویروسش  وبا خوشبختانه:  گفت

  ...کردم سکوت

 برایت ابریشم منزل لباس یک کردیم می خرید که باشد،موقعی یادت اگر...هم خواب لباس مورد در: گفت دوباره

  .آمد یادت...داشت اي قهوه باریک رگهاي با سرخ زمینه که گویم می را کشمیري پیراهن خریدم،همان

  ...دادم تکان تصدیق عالمت به را سرم
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  ...کنی استفاده خواب لباس عنوان به آن از توانی می... مواقع طور این در: گفت

 هیاتبدی سر بر زدن چانه و چک صرف ما زندگی تمام است معلوم که طور این:گفت زد می حرف خودش با که انگار بعد

  ...شد خواهد زناشویی زندگی یک

 طور همین بود من جاي هم دیگري کس هر اما دانم، نمی را چیزها خیلی من... گویی می راست تو متاسفم: گفتم

 با مه آن معمولی، خیلی و ساده...داشتند اي ساده زندگی هم مادرم و پدر نبودم، اي گشته دره هفت دختر خودم من...بود

 آدمی هک گفتی تو...کردي انتخاب زندگی براي مرا و بستی دل من به اینها همه به علم با تو اما. خودشان طبقه فرهنگ

 بگویی تو سال دو تا شد قرار...کردم قبول کنم، نزدیک فرهنگت به و تو به را خودم شد قرار کردم، قبول کند پیشرفت باید

 که داري عتوق چطور اي، شده خسته گفتن از که تو...اي شده خسته نکشیده هفته به هنوز اما...کردم قبول بیاموزم، من و

  .نزنم جا و نشوم خسته ها نباید و باید همه این کردن عمل از من

 بزرگ اصال ارانگ تو نرگس...ام شده خسته گفتن بارها و بارها را مسئله یک...ام نشده خسته گفتن از من: گفت سرعت به

  !اي؟ نشده عاقل اصال سال همه این در انگار اي؟ نشده

 و یس زن یک تو که انگار نه انگار...است خام و گانه بچه خیلی هنوز رفتارت و هایت بهانه قهرهایت، تو، هاي لجبازي

 سال پانزده ده بسته گوش و چشم ساله 19-18 بچه دختر همان دنیاي هنوز تو دنیاي...اي تحصیلکرده و ساله خردهاي

  ...داد توضیح برایت باید را مردانه نیازهاي که اي بچه آنقدر هنوز حتی تو. است پیش

 درانهپ قالب در را، مردانه نیازهاي همیشه یعنی اي؟ نکرده نگاه زنانه اطرافت دنیاي به هرگز سال همه این در تو یعنی

 وابخ در حتی که راه به سر و خوب دختر یک یعنی خوب زن یک و خوب پدر یک یعنی خوب مرد یک تو براي! اي دیده

 بوده طورهمین هم قبال من که بگویی شاید...است بد خیلی تو براي...نرگس است بد این کند؟ نمی خطا پا از دست هم

 وت نجابت حساب به تو کارهاي این موقع آن...را حاال شرایط نه اي داشته را حاال سن نه ها آنوقت ما...اي بوده باشد...ام

  ...عیبی بد هم آن است، عیب و شود می گذاشته تو حماقت حساب به حاال و شد می گذاشته

  ...تو یکی و.. پدرم یکی...ام دیده را مرد دو فقط ام زندگی تمام در من: گفتم

  ...که بودم من احمق...بود پدرت واقعا که پدرت...بودیم خوبی پدرهاي برایت هم ما دوي هر که: گفت

 نه مردي یک وت که بفهمانی من به تا کنی خیانت امانت در بودم دستت امانت وقتی خواستی می یعنی چه؟ یعنی: گفتم

  !....پدر؟ یک

 ارکن سالهاي تمام در تو...نکردي هم خطر احساس حتی من با معاشرت از تو که کردم رفتار طوري من اما نه نه: گفت

  ....دمجنگی نفسم با و کردم خودداري و کشیدم رنج مدام من که حالی در...نکردي تجربه را متفاوتی حس هیچ بودن من

  ...بودم ایمان همان عاشق...داشتم دوست را ایمان همان من اما: گفتم کنان زمزمه

  :گفت و داد فشار ترمز پدال روي را پایش محکم
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  ...فهمیدي؟ شوهرم یک من اما.شوهر یک نه گشتی می پدر یک دنبال تو پس

 لسوزد و مهربان شوهر یک عنوان به فقط بینی می که ایمانی این روي...مرده هم ایمان جان پدر...مرده قبل سالها پدرت

  ...شوي می سرخورده حسابی وگرنه دیگري، چیز نه کنی، حساب توانی می

 ت،دیگرگف می راست ایمان...بستم را چشمانم و دادم فشار صندلی پشتی روي را سرم.شد گم چشمانش جذبه در نگاهم

 چون.شنیدیم می و گفتیم می تکراري جمالت کردیم،مدام می بحث هم با هم دیگر سال صد اگر بود کافی بحث و جر

 رمتمانح الاقل اینطوري...شویم ساکت دیگر که بود بهتر پس شدم، می مجاب من نه بیاید کوتاه که بود حاضر او نه

  ...شد می حفظ

 آباژور آن و تزئینی کوبهاي دیوار آن با اتاق رنگ چند سقف...هستم کجا که آوردم نمی یاد به اول کردم باز که را چشمانم

  ...رنگ قرمز

 آرام بچه، یک مثل ترایمان طرف آن کمی...چرخاندم را سرم سرعت به...عسل ماه ام آمده ایمان با...آمد یادم حاال...آهان

 از قدرچ و داشتم دوستش چقدر...شدم خیره صورتش به طوالنی مدتی ها، گفته و حرفها سکوت در...بود آرمیده معصوم و

 خم فشطر به آهسته...بود ام زندگی بت تنها..داشتم دوستش عاشقانه هم هنوز...بود شادي از ماالمال قلبم بودن او کنار

 خودم اچهدستپ...بود شده خیره من به خنده در غرق مشکی چشم دو کردم بلند که را سرم...بوسیدم را اش پیشانی و شدم

  ...هستی ماهري شناگر وگرنه بینی نمی آب بابا نه: گفت و قاپید هوا روي را دستم مچ...کردم جور و جمع را

  ...شدم سرخ خجالت از

 هنوز.باشد خوددار ایمان همان توانست می هم هنوز.برخاست جایش از سرعت به و چطوري؟ مشتی صبحانه یک با: گفت

 به...کردم مرتب را تخت...برخاستم...اش شده تحریف و خورده دست خود نه...اش واقعی خود.باشد خودش توانست می هم

 با و ردمک انتخاب بود تر پوشیده همه از که را یکی کمد، در آویخته لباسهاي بین از بعد و کشیدم شانه بلندم موهاي

 من هب نگاهی چشمی زیر آشپزخانه از ایمان...نشستم صبحانه میز پشت و کردم طی دو با را ها پله...پوشیدم عجله

  کوچولو؟ اي، نشسته چرا را رویت و دست: گفت کند دم چاي آن در تا شست می را قوري که حالی در و...انداخت

  ...کجاست مسواکم دانم نمی چون: گفتم

 طرف هب آشپزخانه اپن روي را دندان خمیر و مسواك و خوابیدي؟ نزده مسواك دکتر؟دیشب خانوم... آخ.. آخ: گفت خنده با

 حساسا اینجا...تهران برگردیم زودتر کنم خواهش شود می ایمان: گفتم داشتم می بر را مسواکم که حالی در. داد هول من

 خانه.بفروشیم باید هم را من خانه وسایل تازه...ام زندگی و خانه سر بروم زودتر خواهد می دلم...کنم می غربت و غریبی

 اصال جااین مشغله، همه این با...بیمارستانم کارورزي و هست هم دانشکده کالسهاي...برگردانم خانه صاحب به باید هم را

 مناسب وانیر شرایط با..تر مناسب فرصت یک در..تهران برگردیم نیست اي مسئله تو براي اگر.کنم نمی راحتی احساس

 یگانه قدیمی اموال بازمانده تازه که ویال این و هستی تو و هستم من دنیاست دنیا تا... اینجا آمد دوباره شود می هم تر

  ...هاست
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 اینجا ات یعنی ها است حیف ولی...باشد تو با حق شاید...باشد:گفت گذاشت می کتري روي را قوري که حالی در ایمان

  نرویم؟ کندلوس و آبرود نمک ایم آمده

 سرش وافقی؟م... باشم نداشته را بیمارستانم و درس دلشوره انقدر من که یکباري..رویم می دیگر یکبار..رویم می: گفتم

  ...شود نمی زوري که گذراندن خوش..قبول گفت؟باشد و داد نشان تصدیق عالمت به را

 زندگی و درس و کار کلی تو گویی می راست...کردم می مشورت تو با سفر این به راجع من که بود تر درست شاید اصال

  ...مسافریم که را ات صبحانه بخور پس بهتر، فرصت یک براي باشد خوشگذراندن...برگردیم است بهتر داري،

 رایمب که را اي خانه زودتر خواهد می دلم چقدر دانی نمی: گفتم کردم می محیا را صبحانه وسایل شادي با که حالی در

  .ببینم اي کرده محیا

 حساسا آنجا الاقل امیدوارم...عزیزم بینی می را ات خانه دیگر ساعت چند تا بینی می: گفت و ریخت فنجانم در را چاي

  ...باشی داشته بهتري

  ...ام زندگی خانه آخرین و اولین.است خودم خانه آنجا باشد چه هر..حتما..حتما: گفتم

  ...کشیدم سر را وچایم

***  

 تخراس و قشنگ باغچه آن از بعد...بود شده گشوده بهشت به رو انگار که بود دري... گشود من به رو ایمان که را دري

 دگیزن و تازگی بوي آن جاي همه از انگار که بود درندشت ویالیی خانه این حاال آن رنگی هاي فواره و شکل بیضی

  .شد می تراوش

  ...کنی یراحت احساس اینجا و باشی داشته دوست را اینجا امیدوارم: گفت فشرد می دستش در را دستم که حالی در ایمان

  ...حتما..حتما: گفتم و کشیدم بیرون ایمان دست از را دستم...کاوید می را جا همه نگاهم که حالی در

  ...بود ایمان و من مشترك خانه که شدم اي خانه وارد لرزان قدمهاي با من و کرد سکوت ایمان

 که ودب چیزي اولین آبنوس چوب از میزي کنار کوچک میزهایی و راحتی و مبل از پر بزرگ و گرد پذیرایی سالن یک

 می خوش یایتالیای مرمر سنگهاي روي بر که بود تبریز گلبهی و سفید هاي قالیچه از پر زمین کف...کرد جلب را توجهم

  ...رقصید

 یتالیا،گازا) گازور( کابینتهاي با بزرگ آشپزخانه یک پله دو اختالف با گرد، بزرگ سالن این گرداگرد تر طرف آن کمی

  .داشت قرار شکالت و آماده غذاهاي و مرغ و گوشت و میوه از پر الکتریک، جنرال ساید باي ساید فریزر و یخچال و تکنو

 ريد راهرو این انتهاي.بود گذاشته نفر دوازده خوري ناهار میز یک آن در که راهرو مثل پهن و بلند فضاي یک آن کنار

  ...داشت راه استخر و باغ همان به که میشد باز
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 رد پوشیده آبنوس درخت برگ طرح با کائوچو درخت چوب جنس از تختهایی خوابها اتاق در..دو این از تر آنطرف کمی

  ...بود نظیر بی فرشها و ها پرده با آن هماهنگی که داشت قرار پیرگاردین خوابهاي سرویس

 هاي ینهآ بلور، هاي کاسه از نظیر بی طرح با استاندارد آمریکن مارك با بهداشتی سرویس یک خوابها اتاق از کدام هر در

  ...میکرد خودنمایی مطبوع تهویه با همراه نورهالوژن مردن سیستم و فلت

 روبه ونیس ضبط ویدئو با) پروجکشن سینما(تلوزیون یک خصوصی هال یک در گرد، مجموعه آن از تر آنطرف کمی باز

  ....داشت قرار استقبال مارك یا ترك راحتی یک روي

  ...ببالم خودم به انتخابم از دیگر یکبار من تا بود، آمده گرد ایمان خانه نام به اي مجموعه در اینها همه و

  پسندي؟ می: گفت گوشم در آهسته صدایی

 می خرج که لیپو با البته...اید بوده فردي به منحصر انسانهاي سلیقه در همیشه مادرت و تو... ایمان نظیري بی تو: گفتم

  ...نیست بعیدي چیز اي سلیقه چنین کنید

 می رجخ پول کلی که شناسم می را زیادي پولدار آدمهاي نزن، را حرف این.. نه: گفت میزد پشتم به دست که حالی در

  ...تاس مورثی تقریبا و ذاتی چیز یک...ندارد پول به ربطی سلیقه...است هلفدونی یک دقیقا شان خانه اما کنند

 ما گذاشته خوابمان اتاق توي را چمدانت...کنم می شام حال به فکري من کنی، جا به جا را لباسهایت تو تا هم حاال

 به و تمبرداش زمین روي از را کیفم...کنی استفاده آنها از توانی می...گذاشتم خالی هم را تو به مربوط کمدهاي و کشوها

 ایمان انهخ در دانشجویی روز خاطرات تمام ناگهان نشستم توالت میز آینه به رو تخت کنار وقتی...رفتم خواب اتاق طرف

 حهمالف به و بودم کرده خوش جا تختش روي حال مریض ایمان، خانه در که افتادم روزهایی یاد رفت، رژه چشمانم پیش

 ظرف رد که است اقیانوسی مثل او داشتن همیشه که کردم احساس و کشیدم می دست حسرت با او لحاف و بالش و ها

  .گنجد نمی من وجود

 شاید کردم؟ ینم سکته خوشحالی از چرا پس بودم؟ یافته دست ام زندگی رویاي ترین، نیافتنی دست به من یعنی خدایا

 در یستادها ایمان...کرد پاره را افکارم رشته در صداي.نیستم خواب دیگر که کنم باور تا است الزم زمان مدتها اینکه براي

  شده؟ چه باز اي؟ رفته وا تخت روي همینطور هنوز که تو: گفت در چارچوب

  ....خاستم بر و میکردم فکر ها گذشته به..هیچی..هیچی: گفتم

  کنم؟ کمکت خواهی می: گفت

  ...ایم می بر کارهایم همه پس از خودم.کنم نمی غریبی احساس اصال اینجا من.خودم خانه...است من خانه اینجا نه: گفتم

 خواستی می اگر... شکر را خدا: گفت خاست می بر جانش عمق از که نفسی با...پوشاند را صورتش همه شیرینی لبخند

  ...میدادم طالقت امروز همین..بمانی نچسب همانطور
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 کاترین الس همه این...داشتی دادن طالق عرضه اگه تو...نیا قوپی انقدر خود بی:گفتم بلندي باصداي.رفت بیرون در از و

  ...کردي نمی تحمل را

 به وا تهدید...بود گذاشته حیاطم شریان سر بر پا کاترین...داشتم دادن طالق عرضه...خانوم نه: زد فریاد آشپزخانه از

 یک در همیشه طالق خطر..ندهی الکی دلداري خودت به هی که گفتم را اینها... بود اموالم و مال همه تهدید...طالق

  ...توست قدمی

  ...خنده زیر زد بلند و

  زنی؟ می حرف ها الت مثل چرا: گفتم شوخی با آمیخته حرصی با

  ...ردهنک یخ پخته برایت شوفرت شاگرد که را شامی تا دکتر خانوم بیا بدو هم حاال نشوي، پررو آنکه براي: گفت

  ...کوبید بشقاب کف به شدت به را قاشق و

 از ایمان که طوري آرام و بستم را چشمهایم سرعت به.کرد کور را دیدم نقطه خورشید تند نور کردم، باز را هایم چشم

 که وزير اولین از ماه دو. افتادم راه به آشپزخانه طرف به و پوشیدم را روبدوشامبرم. برخاستم جایم از نشود، بیدار خواب

 می کرف اینطور خودم الاقل.ام شده دیگري کدبانوي روزها، و شبها این پس در من گذرد،و می ام گذاشته خانه این به پا

 اکابري یک هنوز من که است معتقد او واقع در. بگیرم یاد باید که مانده زیادي چیزهایی هنوز گوید می ایمان ولی. کنم

 قتو ساعت نیم....نشینم می میز پشت و ریزم می جوش قهوه در را قهوه...کنم می آبروداري ظاهر حفظ با که متقلبم

 از ما نمره هم هنوز گوید می ایمان همه این با اما ام گرفته یاد عالی را کار این...کنم آماده مفصل صبحانه یک تا دارم

  ....دارد را) اش(دو فقط بیست

 بر را فنتل گوشی نشناسی؟ وقت مزاحم صبح؟عجب وقت این کیست دیگر این...طوالنی و ممتد...زند می زنگ تلفن

 منزل: دگوی می مردد و مکث با کمی ، خط سوي آن زنانه صداي! بفرمائید گویم می عصبی کمی و حوصله بی و میدارم

 به اگر ومش می متشکر: گوید می خشک و جدي خیلی خط پشت صداي شما؟..بله: گویم می یگانه؟ ایمان دکتر یگانه؟

  .دهد می آزار را گوشم ممتد بوق صداي.کند می قطع را تلفن و. هستم آنجا دیگر ساعت یک تا بگویید دکتر

 بیدارش تلفن زنگ صداي.... شکند می را سکوت ایمان صداي. است مانده دستم در گوشی واج و هاج که همانطور اما

 کسی ره به را منزل تلفن شماره گفتم بار صد! شوندها؟ می پیدا آدمهایی عجب! صبح؟ موقع این بود کسی چه... کرده

 گفت...داشت کار شما با که بود خانمی... نبود مزاحم: گفتم بود، مانده دستم در گوشی که همانطور....برود تا برگشت و...!نده

  ...هستم آنجا دیگر ساعت یک تا بگویید دکتر به

 آید یم دیگر ساعت یک تا کی! چی؟: گفت بود شده گشاد تعجب از چشمهایش که حالی در و برگشت سرعت با ایمان

 اما...بود هک دانم نمی:گفتم و گذاشتم جایش سر را گوشی لرزید می دستم که حالی در! چه؟ براي! بود؟ چه اسمش! اینجا؟

 دهدرآم حدقه از چشمهاي با میان از)...مادرت... (انداخت می نفر یک یاد به مرا فقط گفتارش طرز و صدایش و...بود مسن

  ...ودب آمریکا کردیم، صحبت تلفنی که پیش هفته دو تا یعنی. آمریکاست االن مادر است محال.... نه... نه:گفت
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 درسمآ من از او... من خداي] کوبید اش پیشانی توي محکم و... [ببینم بگذار!... نه ولی... نزد آمدنش از حرفی هم اصالً

  ...کند پست برایم را مدارکم از یکسري خواهد می کردم فکر اما... کامل و دقیق... پرسید را

 گفتی،ن چیزي او به ما ازدواج از تو و: گفتم نلرزد، صدایم کردم می سعی که حالی در: بود سؤال ترین سخت نوبت حاال

  !نه؟ مگر

 فرصت یک در اما بگویم خواستم می: گفت داد می تکان را سرش ناباوري با که حالی در... بودم زده هدف به صاف

  ...!!رسد می سر معلق اجل مثل دانستم می چه... تر مناسب

 سعی و ستمنش میز پشت آشپزخانه صندلی روي ، نشوم مضحکه بعداً و نکنم غش دوباره ها مدرسه بچه مثل اینکه براي

  ...بریزم چاي خودم براي خونسردي با کردم

  !مطمئنی؟ اینقدر کجا از! کنی؟ می اشتباه شاید حاال: گفت زند، می پا و دست که غریقی اما،مثل ایمان،

! ؟هستم کسی چه که، نپرسید من از اصالً که جا آن از: گفتم ، کشیدم می سر را ام چایی از قلپ یک که حالی در

 که هر هم بقیه اوست، هم آن دارد، خانوم یک فقط خانه این انگار که زد می حرف طوري! خانه؟ خانم یا خدمتکارم

  ...غیرال نه و دارم سراغ السلطنه ملوك ذات در فقط را رذالت با آمیخته کیاست همه این من، و.... نیستند مهم هستند،

 تمام رديخونس با اما، من،...بود کننده قانع او براي کافی قدر به من جواب که گویی. کوبید سرش به محکم دوباره ایمان

 ایمان رسمی و شرعی و عقدي زن هم من... بود مرده کاترین ،...بترسم آن از که نبود چیزي... سرکشیدم را ام چایی باقی

 قرار ستمسکم با پیش سالها که زنی از... بترسم السلطنه ملوك از خاطرش به که نداشت وجود چیزي دیگر بنابراین بودم

... بود دهکر زده عزلت و تنها مدتها براي مرا) اش دارائی( یعنی بود بسته آن به ایمان حیاتی شریان که چیزي تنها دادن

 یم خوشحال هم بسیار بسا چه که شوم نمی ناخشنود او دیدار از تنها نه که دیدم می کردم می فکر که خوب اتفاقاً

  ....شوم

 با و داشت قرار ازمن تر پائین پله یک ضعف، مقام در که بود او این و بودم قدرت مقام در که بودم من این حاال که چرا

... نمک جبران بودم، کشیده که را حقارتهایی همه و...کنم نگاه او به باال از من، که بود رسیده روزي باالخره اوصاف، این

  ....کنم حساب تصفیه او با را همه توانستم می حاال، از بهتر فرصتی چه و بودم بدهکار او به که زیادي چیزهاي

 باز لطنهالس ملوك روي به را در که نرگسی خواستم می شوم، آماده رزم براي تا رفتم و برخاستم صبحانه میز سر از پس

. رفتمگ پیش در را خواب اتاق راه و آمدم بیرون آشپزخانه از سرعت به پس. باشد زده ابتدا همان از را آخر ضربه کند، می

 که او از ضعف همه این... نشسته گریبان در سر همچنان آشپزخانه، جلوي هاي پله از یکی روي که دیدم را ایمان را سر

  ....بود بعید زد می) ام من) (منم( اینقدر

 نمی ود،ب زده ماتم کافی قدر به او... شدم پشیمان اما بگویم، چیزي خواستم! برد؟ می حساب مادرش از حد این تا او یعنی

  ....نمک یادآوري او به را او ضعفهاي نقطه هم من تا بود فرصتی خوب اما... بکشم اعصابش به مته این از بیش خواستم



 مھرنوش صفایی عشقھ

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢٩۶ 

 

 یک در شد، می هم بعداً مطمئناً،... نیامد دلم کردم، دل دل چه هر اما. دارد را) بودن الف( ادعاي همیشه که کسی به

  ...جاتر به و... تر مناسب فرصت

 با هک آدمهایی مثل چرا: گفت گردم؛ می نگاهش مردد و بودم ایستاده سرش باالي که من به و کرد باال را سرش ایمان

  !اي؟ گرفته ماتم من سر باالي ؛ اند ایستاده جنازه سر

 ببیند تا! ی؟کن پذیرایی او از ربدوشامبر و خواب لباس با خواهی می نکند نرسیده؟ سر مادرم تا کن عوض را لباسهایت برو

  !شده؟ نصیبش هیکلی خوش عروس چه

 تو آنوقت، ایدش... بزند کتک کمتر را تو دارد؛بلکه اي سلیقه خوش پسر چه که ببیند خواهم می...خیر نه: گفتم حرص با

  ....!!نکنی کز گوشه آن گوشه، این گریبان، در سر اینقدر، دیگر

 راسانه مرا که چیزي:گفت خاست می بر بلند جایش از که حالی در و کرد باال را سرش...گرفت را حرفم دار نیش طعنه

 یم خدا فقط... هراسانم شد، خواهد پا به خانه این در زودي به که جنگی میدان فکر از من...نیست مادرم از ترس کرده،

  !!بود خواهد کبرایی قیامت چه کنند، می پا به زنها که جنگی داند

 ملوك بود ممکن آن هر... نبود جروبحث فرصت... رفتم اتاقم سمت به کردم، می نازك برایش چشمی پشت که حالی در

  ...برسد سر السلطنه

 وسایل از است بهتر کردم فکر! کدام؟ اما! کردم؟ می انتخاب را یکی لباس همه این بین از باید... کردم باز را کمدم درب

 می تر زدیکن السلطنه ملوك سلیقه به مطمئناً اینطوري... خریده برایم ایمان ماه دو این در که کنم استفاده اي البسه و

 را نانیآنچ لباسهاي قدر باید پس... ام بوده آمدنش منظر که نفهمد او که بپوشم چیزي خواستم می هم طرفی از... شوم

  ...زدم می

 اضرح مناسبی هیات در توانم می هم ایمان کمک بدون قطعاً  که کردم فکر خودم با و کردم لباسهایم زدن ورق به شروع

 زا... باشم آنها جنس از توانم می که کرد خواهم ثابت خودم به و مادرش به ایمان، به شده که هم بار یک براي... شوم

 برایم تازگی به ایمان که اي سرمه دامن و کت این) آهان. (دانند نمی خودشان جنس از را دیگران که، آدمهایی جنس

 نگشانر سفید مش تکه چند با تازگی به که رنگم سایه موهاي با... پوشم می را همین رسد می مناسب نظر به خریده،

  ....رسد می نظر به همگون ام،هم کرده

 حاال.. .بود عالی چیز همه خودم نظر به... کردم انتخاب هم مشکی بلند پاشنه کفش جفت یه... پوشیدم را دامن و کت

  .ام گرفته یاد خوب را درسهایم که ببیند تا دادم، می نشان ایمان به را خودم و رفتم می باید

 در رس کرده، خیس را جایش شبانه که پسربچه یک مثل و بود وارفته کاناپه یک روي حال وسط جا همان هنوز ایمان

  ...بود رفته فرو فکر در گریبان

 گاهشن... کرد نگاهم و کرد باال را سرش کن، نگاهم... بود نخواهم خجالتت مایه... جانم نترس:گفتم و ایستادم جلویش

  ...تکذیب نه و... تحسین نه... تأیید نه فهمید شد نمی چیز هیچ نگاهش رنگ از... بود مات مات
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 اماده متوانست می هم دیگري طور وگرنه. ام شناخته را او و ام بوده منتظرش که کند فکر مادرت خواهم نمی: گفتم دوباره

  ...کرده اشتباه من مورد در که کنم ثابت او به خواهد می دلم ، دانی می... شوم

  دامن؟ و کت با: گفت و حرفم وسط پرسد

  !دامن؟ و کت با چی: گفتم

! غلیظ؟ و تند آرایش همه این با یا! اي؟ نبوده منتظرش که کنی ثابت خواهی می ات رسمی این به دامن و کت با: گفت

  !متري؟ دو کفشهاي این و

 که ودمب مطمئن...  شدم روان دنبالش کوکی عروسک یک مثل...  افتاد راه به خواب اتاق سمت به و شد بلند... رفتم وا

 میشه،ه مثل ،... همیشه مثل تا رفتم می باید حاال و بودم کرده کاري افتضاح هم باز.  ام آورده دو ، نمره بیست از هم باز

  ...کند مالی ماست را کاریم افتضاح ایمان

 چهارخانه و اي حلقه آستین که همان گذاشتی؟ کجا بودم خریده برایت که را بنفشی و صورتی تُركِ  شومیز آن: گفت

  بود؟

 کی این با کو؟ دامنش: گفت دوباره... انداختش تخت روي و کرد جدایش لباسی چوب از... کرد پیدایش حین همان در

  !گذاشتی؟ کجا را آن ، کنی ستشان هم با که بودم خریده برایت هم لنگی دامن

 ببین داخ به ترا: گفت زد می غر که حالی در و کرد گشتن به شروع دوباره خودش... آمد نمی یادم چیزي بودم، شده گیج

 میچر سفید صندل یک کمد پائین از و شد دوال بعد... آورد می در لباسی چوب یک از سر کدام هر ، سرهم لباسهاي

  ...نپاک هم را صورتت مسخره آرایش آن بپوشی را ها این که ان از قبل: گفت و گذاشت زمین را روباط کوتاهِ پاشنه

 کم مچش خط یک... باشی نداشته آرایش خروار یک به احتیاج ها پیرزن مثل که هستی جوان و خوشکل آنقدر هنوز تو

 اي ستهب ها کلفت مثل که هم را نازنین موهاي آن. کند می کفایت لبهایت روي رنگ کم رژ یک و چشمانت پشت رنگ

 بیرون اتاق از و... کن جمع هم را ها این... نشود فراموش هم صبح عطر... بریزد لختت هاي شانه روي بگذار کن، باز

  ...رفت

 السلطنه ملوك که فهمیدم دیدم جدید هیأت در را خودم که وقتی فقط و شدم خیره چیز همه به مبهوت و مات مدتی

 مثل آدمی ذات در پشت به پشت و نسل، به نسل که بودند چیزهایی اینها نیست آموختنی چیزها این: گفت می راست

 تلخی از و کنند جدال آن با عمر همه کردند می سعی من مثل ادمهایی که بود حقیتی این و رسیدند می ارث به ژن یک

 ردک می رنگ را خودشان مثل و خودشان فقط که لعابی و رنگ بگریزند، لعاب و رنگ هزار مُستمسک به بودنش حق

  .فریفت شد، نمی ها آموخته دست و اداها این با را ذات، بر مبتنی و بودند اصل که را آنها وگرنه

* * *  
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 و.. .بزنیم پلک هیچکدام آنکه بی ، نگاه در نگاه و چشم در چشم ، شدیم خیره همدیگر چشمان در مدت چه دانم نمی

 لبخند که حالی در... باشی نرگس توباید: گفت گذاشت، می فراتر در درگاهی از قدمی که حالی در السلطنه ملوك عاقبت

  :گفتم زدم می

 کی حتی بودم خورده قسم خودم با...  رفتم کنار در جلوي از و...  لطفاً  داخل بفرمائید... خوشوقتم مجددتان دیدار از_

  .نیاورم زبان به نسنجیده و فکر بی هم را جمله

. رفتگ ایمان طرف به را آن ، کنم دراز سمتش به را دستم من که آن از قبل و درآورد را روسریش و مانتو السلطنه ملوك

 به یحرف هر جاي به و ندادم نشان العملی عکس... نیستم هم لباسهایش کردن آویزان الیق حتی کرد می فکر شاید

 ملوك لويج که را سینی... بازگشتم پرتقال آب لیوان یک و خوشرنگ قهوه فنجان دو با و افتادم راه به آشپزخانه سمت

  :گفت کند، نگاه صورتم به آنکه بی گرفتم، السلطنه

 با را رتقالپ آب کردي، می سرو شکالتی کیک یک با را قهوه بود بهتر.کنند نمی سرو سینی یک در را مختلف چیز دو_

  .بیسکویت عدد چند

 رد شود می هم را چیز تا ده ، کم فرصت و باشد عزیزي میهمان اگر: گفتم جواب در نیاوردم کم اما خوردم جا حرفش از

  ...کرد سرو سینی یک

 از شما انمیهم که دارد این به بستگی این البته ، بله: گفت کرد، می نگاهم پوزخند با که حالی در و آورد باال را سرش

 ريقش از یا ، برد می لذت هم کلی و خورد می مجمعه یک کف کاهو ساالد با را پاچه کله که قشري از باشد قشري چه

  ...برد می بیشتري لذت شایسته، و خور در پذیرائی قالب در ساده قهوه یک از که

 از را قهوه یک یحوصلگ بی با...گرفتم ایمان جلوي را سینی و گذشتم مقابلش از....گرفتم نشنیده اما...بود واضح متلکش

  .گذاشت میز روي و گرفت من از را سینی بعد و برداشت سینی

: گفت و ستشک را سکوت ایمان عاقبت اینکه تا... بگوید باید چه دانست نمی کس هیچ انگار گذشت، سکوت به مدتی

  !آمدید؟ خبر بی اینقدر شد چطور مادر،

  !نه؟ اید، کرده عقد:گفت و برگرداند من سمت به را صورتش بدهد، را ایمان جواب آنکه جاي به السلطنه ملوك

  ...نبودم اینجا صبح موقع این مسلماً وگرنه بله،: گفتم

  !گذارید؟ نمی اش خانه به پا نباشید، محرم کسی با تا شما دارم،اصوالً را خبرش بله: گفت نیشداري لحن با

 پیروزي به امیدوار توانستم می که بود اي جبهه تنها شاید ادب و منطق و شعور جبهه... نکردم باز لب از لب اما... شدم داغ

  ...کنم سکوت بود بهتر پس... باشم آن در

  !نه؟ یا گذرد می خوش حاال! کردي؟ را خودت کار باالخره پس... خُب: داد ادامه



 مھرنوش صفایی عشقھ

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢٩٩ 

 

  ...خوشبختیم خیلی ما... بله: گفتم

  ...کنی قضاوت زندگی ُعمر یک مورد در که است کمی فرصت ماه دو دخترجان: گفت محکم

  ...ما کنیم، می زندگی هم با که سالهاست ایمان و من ولی: گفتم

 زندگی هم ان. است مزاح نیست، زندگی نباشد، بالین یک بر سر و سقف یک زیر تا زندگی،: گفت و کرد قطع را حرفم

  .تفاوت و اختالف همه این با نفر دو

 و سیاه نگر مثل ماند، نمی تفاوتی دیگر شوند، می مخلوط شوند، می یکی ، کنند می ازدواج هم با نفر دو وقتی: گفتم

  ...سازند می اي تازه رنگ و شوند می یکی که سفید

 اقیب هست که هرآنچه همیشه آدمی نفس... دهد نمی تغییر را آدمی ذات ازدواج... کنی می اشتباه... جان دختر نه: گفت

 خاصیت کدام هر ولی باهمند دو هر بریزیشان که ظرف یک در. است روغن و آب کردن مخلوط مثل ازدواج...  ماند می

 کی در یعنی شوند می مظروف هم با فقط شوند، نمی مخلوط هیچوقت روغن و آب ،...کنند می حفظ را خودشان ذات و

  ...روغن همیشه روغن و است آب همیشه آب اما گیرند، می قرار مشترك قالب

  ...نداریم مشکلی هم با ما ولی: گفتم

  ....!!!نداري مشکلی ایمان با تو که است مشخص کامالً: گفت

  ...کردم نگاهش نفرت با و کردم باال را سرم

 تو اب ایمان که است آن نشانگر تو، آرایش و پوشش نحوه تا گرفته منزل دکوراسیون از چیز همه اما: داد ادامه پروا بی

  ...داشت خواهد مشکل بسیار

  .ستا ایمان سلیقه دقیقاً گفتید که اینهایی تمام اتفاقاً! جالب چه:گفتم کردم، می پیروزي احساس که حالی در

 از بعد حتی که پرتی آنقدر مرحله از هنوز تو که است ان دهنده نشان همین و... است واضح برایم کامال... دانم می: گفت

 بکنی یچ که کند گوشزد و بدهد یاد تو به و بدود تو دنبال مدام دایه یک مثل باید ایمان هم هنوز سال، همه این گذشت

  !!!بپوشی چه و

 انگار مکرد می احساس و... سالها این همه عقده اندازه به... بزنمش توانستم می خواست می دلم....گرفت، گُر هیکلم تمام

  ...شود می خنک دلم که است اینطوري فقط

 و کنی تمام را ات کاره نیمه دعواي که اي آمده راه همه این سال، همه این از بعد... مادر کن بس: گفت ایمان باالخره

  !دربیاوري؟ را پدرمان توانی می هم هنوز بگویی

 و رعیش و رسمی است، من عقدي زن نرگس گذشته، کار از کار دیگر مادر، اما) بود شبیه فریاد به صدایش دیگر حاال(

  .خواهیمب خودمان اینکه مگر کند، جدایمان هم از و بگیرد قرار بینمان تواند نمی ،هیچکس....هیچکس دیگر و...قانونی
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 می اهاشتب: گفت کرد، می قالب درهم را دستهایش که حالی در و دادد تکان تأسف عالمت به را سرش السلطنه ملوك

  ....اي نبوده شانس خوش کنی می فکر که هم انقدرها تو.... جان پسر کنی

  .شد خیره ایمان چشمان به و

 ادرشم سمت به... بود ترسیده اینقدر که بود دیده مادرش صورت در چیزي چه دانم نمی... کرد نگاهش زده وحشت ایمان

  !شده؟ چه! هان؟! شد؟ چه مگر مادر،: گفت فشرد، می دستش در را مادرش شده قالب دستان که حالی در و دوید

  ه بچه با... برگشته کاترین کاترین،: گفت سختی، به السلطنه ملوك

 و فشرد می را گلویم قدرت همه با کسی که انگار...هستم شدن خفه حال در کردم می احساس... بود آمده بند نفسم

  ..شد می رد چشمانم جلوي از کشدار و مبهم صداهاي با شده، کُند فیلم مثل لحظات

 دانی می هم خودت...است محال....است مزه بی و کثیف دروغ این...گویی می دروغ...مادر گویی می دروغ: زد فریاد ایمان

 تمنیس بچه دیگر من مادر... کنم باور را اي مسخره دروغ چنین که ام شده احمق آنقدر کردي فکر چطور... است محال که

  )بود شده واري دیوانه قهقهه یا ضجه به تبدیل فریادش حاال... (دهی فریبم راحتی به که

 خبرش نوزه شده، قیامت دنیا طرف آن نکند نه یا نداریم، خبر ما و اند برخاسته گور از ها مرده و شده قیامت نکنه ببینم،

  !کشی؟ نمی خجالت... مادر است مسخره... نرسیده طرف این به

... ایمان نه خدا هب: گفت نشود، زمین بر نقش تا بود داشته نگاه محکم را ایمان لرزان، دستان با که حالی در السلطنه ملوك

  ...است باور قابل غیر و عجیب که دانم می... گویم نمی دروغ قسم پدرت روح به... نه که قسم تو جان به

 اند، شده هم موم و ُمهر ها بلیط اند، گرفته را لعنتی هواپیماي آن بلیط آنها سالم، و صحیح سه، هر... اند برگشته آنها ولی

 می انمد می چه...شده عوض تصمیمشان ناگهان شانسی خوش سر از گوید می کاترین... اند نشده سوار چرا دانم نمی اما

 عاقبت تا نندک می پافشاري اینقدر... بمانند شان خاله منزل هم باز خواستند می گویی اند، گرفته می بهانه ها بچه گوید

 می عوض تصمیمش آخر دقیقه همیشه شناسی، می را کارترین تو... شوند می منصرف هواپیما به شدن سوار از قبل

 شده پشیمان تو شانس از هم موقع آن... کند می بخواهد دلش که را کاري هر ، آن هر ندارد، برنامه کارش هیچ... شود

  ...شود هواپیما سوار

 بريخ نه پیغامی، نه! اند؟ بوده گوري کدام مدت همه این پس: گفت رسید می گوش به زحمت به که صدایی با ایمان

  !؟...

 دونب برگشته، حاال بوده که هرجا ولی...  بوده خوشگذرانی دنبال معمول طبق البد. دانم می چه: گفت السلطنه ملوك

 یک در را پایش شده، طلبکار هم چیزي یک تازه...  گیرد می را تو سراغ و برگشته پاس و آس...  پول دالر یک حتی

 اگر ارد،د خرج ها بچه و من زندگی...  کند روشن را بچه این و من تکلیف بیاید بگو و کن پیدا را ایمان که کرده کفش

  ...گرفت خواهد او از را ها بچه و من حق دادگاه ندارد، را ما مخارج پرداخت جسارت خودش
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  ...ماند خیره اش خالی دستان به تکیده و زار السلطنه ملوك و... شد زمین بر نقش ایمان

***  

 درآوردن ادا حوصله دیگر... فهمیم نمی را خودمان حال ایمان نه و من نه مانده، آوار خروارها زیر ناگهان که آدمی مثل

 ستد اما... رستوران خوشمزه غذاي... شده خیره غذا میز به و کرده کز اش صندلی گوشه هم السلطنه ملوك... نداریم هم

  ...اند شده سیر زندگی از که اي گرسنه شکمهاي همه به... کند می کجی دهن همه به میز روي نخورده

 بلیط شب 9 ساعت گردم می بر عصر من: گوید می ریزد، می آبش لیوان در قند حبه چند که حالی در السلطنه ملوك

 اخد رضاي محض فقط... بده اطالع من به را تصمیمت بعد بکن را فکرهایت خوب اول هم تو... انکارا مقصد به دارم

 حتی عنیی...!! گردید می بر زود چه: گفت بود شده متعجب که حالی در ایمان... نگیر احمقانه تصمیم و کن فکر عاقالنه

  !!زدید می سر اقوام به الاقل.... بمانید ایران خواهید نمی هم شب یک

 وقت که احوال و اوضاع این در دارد، وقتی هرچیزي... کارهاست این وقت چه حاال: گفت حوصله بی السلطنه ملوك

 می این لمث بگذاریم تنها زیاد را کاترین شرایط این در نیست صالح که دانی می خوب خودت... نیست رفتن میهمانی

  ده؟فهمی چیزي ازدواج از نظرت به: پرسید مستأصل ایمان. کنیم گوسفند گله یک نگهبان را گرگ یک که ماند

! ایران؟ تهرف وقت، همه این از بعد ایمان شده چطور حاال پرسد، می مدام فقط... است بعید خیلی نه: گفت السلطنه ملوك

 می دلش خیلی بگیرند، را سراغت که کند می تحریک مدام هم را ها بچه! شده؟ ماندگار نکند! طوالنی؟ اینقدر هم آن

  ...کرده چک هم را هایت دارایی تمام که دارم را خبرش حتی!! است؟ خبر چه سردربیاورد خواهد،

  ...خوشگذران الشخورِ ي زنیکه: گفت اي عامیانه لحن با ایمان

 به نسبت دو هر که آمیزي محبت الطاف.... بوده روغنی و آب هم شما انتخاب اینکه مثل: گفتم السلطنه ملوك به رو

  !!!است برانگیز حسادت دارید، کاترین

 مردمک انمی از عالقه و نفرت بین غریبی حس...  بود عجیبی درد نگاهش عمق در کرد، نگاهم و برگشت السلطنه ملوك

  :گفت ،...سوزاند می را تنم چشمانش

 تمام زن یک... بود نازنینی زن چه کاترین که بفهمی توانی نمی تو... نیست تو دركِ حد در کاترین جان، دختر نخیر_

 وقتی پیش مدتها از کاترین... بود حسابگر و زیرك بسیار اینکه آن و داشت هم عیب یک محاسنش همه کنار که عیار

 او نارک از که دید وقتی و باشد او اموال مالک کرد سعی باشد، ایمان احساس و قلب صاحب و مالک تواند نمی که دید

. کند جبران ایمان اموال کردن میل و حیف و خوشگذرانی با را لذت این فقدان کرد سعی شود، نمی عایدش لذتی بودن،

 وختهس مهره که نداد اجازه و نخواست تمام زیرکی با اما است رفته دست از او براي ایمان که فهمید زود خیلی کاترین

 هم را وا ایمان تا گرفت مدد توانائیش و قوا همه از اما رفته، تاراج به ایمان قلب که دانست می خوب او... باشد بازي این

 یرکیز او وجود همه... نیست شدن تسلیم اهل او... باشد بازي این بازنده که گذاشت نخواهد و خواهد نمی او... ندهد باد بر

  ..گرداند ازب زندگی به او بودیش داده باد به تو که را مردي که بس همین او، کیاست و لیاقت از است، سیاست و اقتدار و
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 یفرنیاکال هاي خوري عرق کف از را ایمان او نکرد، پیدا بورژوا و کرده تحصیل و مؤدب و رفته شسته، را ایمان تو، مثل او

 کرده اش دیوانه و وحشی تو، بچگی و حماقت که را مردي او... کرد جمع) وگاس الس( هاي کاباره تاریک هاي اتاقک و

 روز مثل را بود شده ناتوان کنترلش از مادرش که را پسري او... کرد رام و اهلی نشسته، تو کنار االن که اینچنین بود،

  ...بازگرداند مادرش به مطیع، و راه به سر دوباره ،...تولد

 ترین بختخوش او با ایمان قطعا نبود، ایمان زندگی در تو نحس سایه اگر که باش مطمئن تو و... بود زنی چنین کاترین

  ...داد فنا باد به را شما دوي هر زندگی که... احمقانه عشق این از افسوس... افسوس اما... شد می دنیا مرد

 و اهیخودخو با که شما.من نه اید، بوده شما ماجراها، این تمام مقصر که بپذیرید خواهید نمی پیرشک،چرا خانم: گفتم

 نادیده را عشق قدرت شما...! را پسرتان زندگی هم کشیدید گند به را من زندگی هم سال همه این منطقتان بی تعصبات

  ...کشیدید نابودي به را ما دوي هر زندگی کار این با و گرفتید

 خیلی مه را این... کردم اشتباه من... بود آدمی خرد و اندیشه عظمت... نبود عشق قدرت گرفتم ندیده من آنچه... نه: گفت

  ...فهمیدم زود

 جاي به باید احمق من... کردم را ممکن کار ترین غلط ایمان، ذهن از احمقانه عشق این زدن خط براي که بردم پی زود

 می نزدیکتان هم به بسازید، قدیس همدیگر از و بزنید پرپر هم براي سال همه این تا کردم، می دور هم از را شما که آن

  ...خورید نمی هم درد به که برسید باور این به خودتان و کنید کشف را همدیگر حقیقی هویت و اصول تا کردم

 بهتر آن در خودم هم و شما هم تا ریختم شما آتش به هیزم بدانم آنکه بی سالها همه این نادان،ِ  من... من واقع در

 اهندخو می چقدر هر اینها بگذارید بزرگ، خانم گفت، من به انوشه چقدر!!! سال؟ همه این کردم اي نادانی چه... بسوزیم

 شنوید یم من از... است نفعتان به باشند هم با بیشتر اینها چقدر هر خدا به... بگردند ول هم با و بروند هم صدقه قربان

 دختر این زا ایمان هفته چند از بعد اگر خدا به کنند، زندگی هم با ماه چند بگذارید و کنید عقدشان پنهانی بروید، اصال

  ...بگویید من به خواستید چه هر نکرد بیرون سرش از همیشه براي را دختر این فکر و نشد دلزده

 لیفتک اما شود، نمی کم من پسر از چیزي که است درست... تو اي ساده و خام چقدر... دخترم... جان انوشه: گفتم من اما

 و رفتند اگر گذشته اینها همه از تازه!... کنم؟ چه وجدانم با عمر یک بدهم؟ چه را خدا جواب... شود می چه مردم دختر

 تفاهم و ریم،خو نمی هم درد به و کردم، اشتباه ببخشید دیگر، آنوقت! کنم؟ چه گذاشتند دستم روي هم گناه بی بچه یک

  .معصوم طفل بچه آن درد به نه خورد، می من درد به نه دیگر نداریم

 ههم این شما بودم داده گوش را حرفش اگر... بود درست جهاتی از حرفش... گفت می راست کنم می احساس حاال ولی

  ...خودم به هم من بچه زندگی ،...داشت ربط خودشان به هم مردم دختر زندگی... ماندید نمی مجنون و لیلی سال،

  ...بود تار تار اشک از چشمانم لولو و... لرزید می خفیف لرزشی در بدنمِ  تمام... کردم نگاهش زده یخ

 حتی بگویید، نرگس به خواهد می دلتان چه هر دهم نمی اجازه... مادر کنید پس: باشد،گفت آمده خود به تازه انگار ایمان

  ....دارید نگه را خودتان حد لطفا... میهمانم و باشید، مادرم اگر
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  :گفت نوشید می آب از اي جرعه که حالی در و برخاست جایش از السلطنه ملوك

 محکم را در و رفت اتاقش به هم ایمان او سر پشت... بخوابد که رفت و کنید بیدارم 6 ساعت کنم، استراحت روم می

  ...پشیمانی و عبرت دنیا یک و ماندم من باز و کوبید هم به سرش پشت

  

  مقدمه

 از جداي چیزي عشقه طبیعت که چرا. بود عشق در که نمود همان او در و... آفرید عشق با را عشقه ، مهربان خداوند و

 پاییز و هارب قلمی همان با ، عشقه طبیعت در که چرا... بود نظیري بی خالق خداوند و... نبود روح بالندگی و جان وابستگی

  .را نفرت و دلبستگی عشق، وجود در که کرد منقوش را

 دار ، مهر ، سرشتش طبیعت بر و نهاد مهربانک یا عشقه را نامش و آفرید را او... بود نظیري بی خالق عشقه خداوند و

 تنها ، عشق و عشقه تفاضل از تا. را رسیدن بهایی هر به و رستن، ،...کردن تکیه سرنوشتش قلم بر و نهاد بنیان دوستی

  .زمان گذر در شده پایمال بماند، تأنیثی هاي

 و مخرب شود می دوست، دار و مهربانک چند هر که آموخت عشق از ، عشقه و... آفرید عشق با را عشقه خداوند آخر

 و باهیت ، اش هدیه کرد، خانه که دیواري هر سر بر و رست که گیاهی هر دل بر عشقه که شد اینچنین و... بود ویرانگر

  .بود ویرانی

 بر و ردندسپ می باغ درختان شاخسار به شادي با را عشقه مردم... نداشت باور نامهربانی به را عشقه کسی سال هاي سال

 شقهع که... سود چه اما... ببینند را آرزوهایشان خواب... خنکایش سار سایه در تا آویختند می هایشان خانه دیوارهاي سر

  .عطش سر از شوکرانی نوشیده الجرعه سرابش، و... بود عشق همان

 و مکید یم جانش شیره پاورچین پاورچین ، دریغش بی لطف و مهربانی سایه در که ، آویخته دخت به بود پیچکی موزي

  .کرد می تباهش

 ویرانش و برد می فرو دیوار تنه در ریشه آرام ، آرام ، اش پادشاهی خلعت زیر و شد می دیوار سر تاج که بود نمایی لبالب

  .کرد می

... شقهع طبیعت بود اینچنین و... کرد می هالك شوکرانش از نمی جرعه به زنده و داد می شفا دارو نوش از جامی به مرده

 همان عشقه خداوند آخر... ویرانگر هم و بود دلنشین هم ، سم هم و بود مرهم هم... پسند خون هم و بود مهربانک هم

 بی ذات جز ، مهربانکی هیچ ذات که بذانند مردمان تا آفرید را عشق و عشقه ، مهربان خداونگار و بود عشق خداوند

  ...نیست استوار عشق و مهربانی بر همیشه تا ، او همتاي

  

  صفائی مهرنوش
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 چرخ درون را آن حتما که کرد سفارش راننده مرد به و داد جاي ماشین عقب صندوق را السلطنه ملوك چمدان ایمان

  !؟آمدي می هم خودت شد نمی حاال: گفت بود شده خیره وسفارشاتش او به دلخوري با که السلطنه ملوك.... بگذارد

  .بدهم دست از را وقت خواهم نمی بزنم، نرگس با باید که دارم زیادي حرفهاي من... مادر نه: گفت ایمان

 شما هچ اگر... خانم: گفتم... بود شفقت نوعی نگاهش در... کردم دراز سمتش به را دستم... کرد نگاهم السلطنه ملوك

 مسخره هب را فرهنگم و تربیت و کردید تحقیرم همیشه که چند هر و ندانستید، قابل و نیاوردید حساب به مرا هیچوقت

 نوع ان،بهت اجتماعی کالس و سلیقه به هایتان، اندیشه و افکار به عقاید، به شما، به همیشه من همه، این با ،...گرفتید

  .خوردم غبطه فرهنگتان به حتی نگرشتان، نحوه و زندگی

 بودید زنی ترین محترم نظرم در شما همیشه اما ندیدم چیزي شما از بدي جز سالها این تمام در من چه اگر پیرشک، خانم

  ...دیدم که

 اندیشه و ذهن در شما... کرد عوض زندگی و زن به مرا نگاه که بودید زنی تنها شما، اما باشد سخت برایتان باورش شاید

 مینه و...  بودنش زن به و او به کردم، افتخار او به قلبم گوشه جایی همیشه که زنی ،...بودید اي العاده فوق زن من،

 گزهر شما از و ببخشم تمسخرتان، و ها توهین و تحقیرها همه خاطر به را شما که، شد باعث سالها این همه تفکر طرز

  .خوردم می غبطه شما به همیشه من اما نداشتید، دوست مرا هرگز شما... نشوم متنفر

... جان نرگس: گفت لرزید، می که صدایی با...بودم زده هدف به درست را آخر تیر شد، اشک از پر السلطنه ملوك چشمان

 یمانا با که روزها ان تمام در حتی... داشتم دوستت بودي، سبحان سرخانه معلم که روز همان از... داشتم دوست را تو من

 ترینزیبا تو دخترم... داشتم دوستت هم، کشیدم می نقشه هم از شما کردن جدا براي و کردم می بحث و جر مدام تو سر

 گی،ساد عین در تو... دید توان می زنی صورت در کمتر را زیبایی نوع این بودم، دیده عمرم تمام در من که بودي زنی

  ...فریب بدون لعاب، و رنگ بدون بودي، زیبا

 گریسته مدتها که وقتی حتی بودي زیبا و خاستی می بر رختخواب از طوالنی خواب یک از بعد که وقتی حتی بودي زیبا تو

  !!!!!!!!)بوده من مثل...(بودي

 دیدمت، باسهال آن با ایمان، التحصیلی فارغ میهمانی در وقتی که بود پرجاذبه و شیک تو، زیبایی آنقدر کنم می اعتراف

 این تعاقب به مرا همین و... سبحانی  سرخانه معلم نرگس همان تو که کردم باور تا آوردم، فشار ذهنم به طوالنی مدتی

  ...همین درست... کرد بین بد دلبستگی،

 یمانا دل که است چیزي همان درست تو، معصومیت و سادگی به امیخته زیبایی این که دانستم می خوب من که چرا

  ...دیگري چیز نه و... زیبائیت فقط! ؟...فهمی می... زیبائیت فرد به منحصر نوع فقط کرده، بیچاره طور این را

 کافی د،شای زندگی یک شروع براي اگرچه این که بدانی بفهمی، اگر یا و... بفهمی را این که بودي ان از تر بچه تو اما

 هم و بودم تو از تر تجربه با هم چون دانستم می من...  دانستم می من اما. نیست ساز چاره قطعا آن ادامه براي اما است

 من و بود من پسر ایمان و بشناسد را اوالدش بهتر مادر یک از که داري سراغ را کسی چه...  شناختم می خوب را پسرم
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 زندگی هب مردم نگاه و دید نوع به حتی و زندگیش رسوم و آداب به فرهنگش، به اجتماعیش، طبقه به او که دانستم می

  !!!دهد می اهمیت چقدر خانوادگیش

 علت که ودنب هم مهم حاال.است کافی توست، شیفته اینقدر ایمان که همین کردي می فکر... دانستی نمی را این تو اما

 است، میشهه باشد، چه هر علت کردي می فکر!! خانوادگیت؟ اخالق و منش و تربیت یا زیبائیت! چیست؟ شیفتگی این

 ستگیدلب علت و... گنجد نمی آدمی باور در که شوند می نابود و محو زود آنقدر... اند پدیده علتها، بعضی که آن از غافل

 هک آن خاطر به ایمان... شوید می تباه باهم دو هر ازدواج این از بعد که بود واضح برایم... بود نوع این از هم، به هم شما

 ندانچ نه روزگاري که گرفتی می قرار مردي تفاوتی بی و مهري بی مورد آنکه خاطر به تو و دید می شده مغبون را خود

  .بود عالم مجنون تو، عشق از دور

 رمپس خاطر به اول کردم هرچه شما حق در من که بدانی خواستم می فقط.... گذشته دیگر حرفها این وقت... حال هر به

  ...تو خود خاطر به هم بعد بود،

 من سرپ کردي می فکر و... است ممکن کار ترین احمقانه مرد، یک براي شدن قربانی دانستی نمی که تویی خاطر به

 و بد اند، همه مثل همه مردها نیست، بدشان و خوب در مردها فرق آنکه از غافل دیگر مردهاي از متفاوت است مردي

  !)هستم اینو!(نه؟ بد و خوب اما دارند، بدتر

 خواست می دلم... رفت می ماشین طرف به دیگري حرف هیچ بی که را قدمهایش مسیر و را او... کردم نگاهش زده مات

 کی دانایی، و زیرکی و درایت همه آن با که کردم می التماسش و انداختم می آغوشش در را خودم دویدم، می طرفش به

 کنار دم،خو براي همیشه، براي را ایمان بتوانم تا کنم چه که بگوید من به و کند کمکم... کند مادري برایم دیگر، بار

 که قتیو کنم کاري چنین توانستم می چطور... است فایده بی که دانستم می اما...  دارم نگاه خودم به دلبسته و خودم،

  ...بود روشن و واضح کامال کاترین به راجع و ایمان به راجع او حرفهاي دانست، نمی پسرش الیق مرا هرگز و هرگز او،

 تمام هب اهریمن یک کاترین اگر حتی... نبود من براي جایی هرگز او پناه در کاترین، وجود با که نبود تریدي هیچ جاي

  ...داد می ترجیح من به را او پیرشک بازهم، شد می معنا

****  

 المع در دو هر... بودیم مانده در دم مردد همانطور ایمان و من اما بود رفته السلطنه ملوك که بود ساعت ربع به نزدیک

 گري معجزه دست امید به و اند مانده آوار از تلی زیر که آدمهایی مثل سرگردان، و مدهوش نیمه.... بودیم غرق خودمان

  .اند شده خیره نور سوي کور تنها به

... مرده اترینک گفتم، دروغ ببخشید، که بگوید و برگردد السلطنه ملوك که آن منتظر شاید... بودیم چه منتظر دانم نمی

 هم ايبر و کنید کل کل باهم زندگی فرعیات سر دارید فرصت دوباره تا دو شما و ست عالی چیز همه... اند مرده ها بچه

  ...ناپذیر گریز چقدر و... است گزنده و تلخ زندگی، حقیقت چقدر که من خداي واي.... کنید تعیین مهلت
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. ...باشم تنها خواهم می... کنم خلوت خودم با خواهم می من... من ،...نرگس: گفت برید، را افکارم رشته ایمان صداي

 رانمنگ... نگرد دنبالم... کنم می خاموش را همراهم تلفن ،...کنم تمامشان باید که دارم هم تمام نیمه کارهاي یکسري

  ...نشو هم

  ..گردم می بر شد، روشن خودم با تکلیفم وقتی

  روي؟ می کجا گردي؟ می بر کی کی؟: گفتم آمد، برمی چاه ته از که صدایی با

 چیزي :وگفتم دویدم دنبالش دوان دوان... افتاد راه به پارکینگ طرف به و...  را کجایش نه کی؟ نه...  دانم نمی: گفت

 مپای کنار از ماشینش هاي الستیک شده، چه بفهمم که آن از قبل و داد تکان را سرش بیاورم؟ برایت خواهی نمی

  ...گذشت

 عمیقا بفهمم، تا داشتم الزم وقت مدتها... شدم ولو کاناپه روي ورودي در دم جا همان و آمدم باال زحمت به ها پله از

  ...آمده سرمان بر چه که کنم، درك

 و آمده رمانس به چه دقیقا ببینیم و کنیم خلوت خودمان با که بود بهتر ما دوي هر براي بود رفته ایمان که شد خوب چه

  ...بکنیم باید چه

 تسرنوش گاهی... کردم می عجیبی زبون و ضعف احساس...شد جاري بلندم هاي مژه الي از اشک... بستم را چشمهایم

 سرنوشت هچ! بود؟ عاشقی سال همه این بار مشقت و طوالنی راه انتهاي اینجا یعنی...! رسید می نظر به گریزناپذیر چقدر

 مورد در ایثار و عشق همه این از مرا کرد سعی چقدر شد، ظاهر چشمانم پیش مادرم چهره... من داشتم شومی و غریب

  ...کند منصرف ایمان

 شما ،...جوانی خام شور و عشق این از بگذر... من نرگس.... جان نرگس: گفت می که هست خاطرم در حرفهایش هنوز

 مباه خوشحال و خوب اینقدر سال سالهاي پدرت و من چرا دانی می... نیستید هم جنس از چون... خورید نمی هم درد به

 مثل همه مان فامیل و فک و خودمان... بد چه و خوب چه بودیم هرچه.... بودیم هم جنس از اینکه براي کردیم؟ زندگی

 رامشآ ما... دادیم خجالت نه و کشیدم خجالت نه... کردیم تحقیر نه شدیم، تحقیر هیچوقت نه همین براي....بودیم هم

 و فک و او جنس از چون داشت، نخواهی آرامش هیچوقت ایمان با تو اما... است خوشبختی اول حرف که چیزي داشتیم

 را تو یشههم آنها ،...است فایده بی باشی خوشگل که هم هرچقدر بکنی، تحصیل که هم چقدر هر تو.... نیستی فامیلش

 واهیخ می کن، باور خواهی می ،...نیست شئونشان و شأن حد در که کنند می نگاه دهاتی سرخانه معلم همان چشم به

... گشتم می زندگیم براي واقعی مرد یک دنبال ظاهر، خوش پسره این به چسپیدن جاي به بودم تو جاي اگر من اما.. نکن

 که زيچی...(نکند نگاه باال از مرا و باشد خودم جنس از اقل ال نباشد، خوشگل و تیپ خوش و پولدار اگر حتی که مردي

  !!)بود شده ومتم چیز همه دیگه که وقتی فهمیدیم دیر جوونا ما همیشه!بینه می خام خشت تو پیر بینه نمی تواینه جوون

 ایمان چون... بشنوم که نخواستم... نشنیدم من اما... نزدیک حقیقت به چقدر و... بود پخته مادرم حرفهاي چقدر من خداي

.. .دیدم می خالی و تهی کردم، می ایثار که اي گذشتگی خود از و عشق همه این بدون را ام زندگی و داشتم دوست را
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 بولق... بودم مانده ایمان عاشق سالها این همه نوجوانی منطق بی و تند فکر همان با و بودم شده عاشق نوجوانی در من

  !بودم؟ مقصر نم فقط آیا اما کنم، باور و بشنوم را حقیقت بودم نخواسته که بود این من اشتباه بودم، کرده اشتباه من دارم

 و من ودکانهک برخورد مسبب بار اولین کسی چه! سرنوشت؟ یا ؟...من! بود؟ بیشتر شوم قسمت این در کسی چه تقصیر

 روي من وقتی ظهر از بعد آن کسی چه! کرد؟ می سبز من جلوي را او مدام کسی چه! بود؟ دانشگاه راهروي در ایمان

 نآ داوطلب که زد نهیب من به کسی چه کنم؟ غش و بترسم من تا فرستاد سرم باالي را ایمان کردم می کار جسدم

... اینها زا فراتر کمی یا...بشنوم؟ دانشگاه نمازخانه در را انوشه حرفهاي شد باعث کسی چه شوم؟ دیوار به چسبیده کاغذ

 که وقتی هم آن ببینم را او اتفاقی کامال طور به فرودگاه در کنم، فراموش را ایمان کردم سعی وقتی شد باعث کسی چه

  بودم؟ آمده مادرم از استقبال براي

  کرد؟ می زنده من ذهن در را او خاطره و یاد اي بهانه هر به شب هر و روز هر کسی چه

 بعضی.کرد عوض شود نمی را قسمتها بعضی... نه کذایی؟ بلیطهاي آن یا چه؟ لعنتی هواپیماي آن سرنوشت؟ یا ؟ من

 االن رنهوگ...کند می کجی دهن تو به و شود می سبز تو مقابل تو از جلوتر سرنوشت بکنی، چه هر و بدوي چه هر وقتها

 رینکات...کرد می زندگی من با آدم مثل داشت و بود شده کوتاه زبانش و بود سوخته دماغش هم او...بودم بابک زن من

 دست از عشق به و میزد کاترین و مادرش و خودش سر توي پیش سالهاي مثل داشت هم ایمان... بود نمرده الکی هم

 او...دنبو من جنس از هم بابک که چند هر...چند هر...نبودم تلخ بازي آن بازنده من شاید آنوقت...خورد می افسوس رفته

  ...هم قماش از و بودند هم جنس از دو هر... ایمان لنگه بود یکی هم

 آنوقت قطعا ماندم، می خودمان شهر همانجا و بودم کرده گوش را پدرم حرف کاش...آمدم نمی دانشگاه اول از کاش اصال

  ...بودم حاال از خوشحالتر

  ...برخاستم

 می احتر خیال و فکر شر از اینطوري شاید...بخوابم و بخورم بخش آرام قرص یک بود بهتر بود، فایده بی خیال و فکر

  .بود زیاد کردن فکر براي فرصت...شدم

***  

 داهوی در الي از ایمان کشیده قد و تنومند هیکل و...پیچید در قفل درون در کلید چرخیدن صداي روز 5 از بعد عاقبت

  .کرد می دل دل ماندن و رفتن بین مردد که شد

 می نتنگرا داشتم دیگر جان ایمان آمدي خوش: گفتم شکست می را خانه این طوالنی سکوت زحمت به که صدایی با

  ...برگشتی که شد خوب چه... شدم

 چیزي.افتاد اهر به اش خصوصی اتاق سمت به بود ایستاده من به پشت که حالی در ایمان و شد بسته در اما...نیامد صدایی

 انیهیج هر از دور به و خونسردي کمال در که کردم سعی و افتادم راه به آشپزخانه سمت به حرفی هر جاي به نگفتم،

 که حالی در و گذاشتم میز روي را فنجانها...نشد خبري ایمان از اما شدند حاضر ها قهوه...کنم درست قهوه فنجان دو
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 را خود آمدي که هم حاال نبود کم عزلت روز 5...ام ریخته برایت قهوه بیا ایمان: گفتم نلرزد صدایم کردم می سعی

  اي؟ کرده قرنطینه

 5 این...بود شده شکسته چقدر شد نمی باورم من خداي...نشست من روي روبه و آمد بیرون اتاق از پوشیده شلوار و کت

 و بود ستهنش گود چشمانش زیر...بود نامرتب و بلند اش آراسته و مرتب همیشه سیبیلهاي و بود آمده در ریشهایش... روز

  ...بود رفته فرو هایش گونه

 نجانف لرزش...کرد لرزیدن به شروع بودم کرده داراز سمتش به فنجان با که را دستی.نبود درخششی هیچ چشمانش در

 کند، اهمنگ آنکه بی گذاشت، میز روي و گرفت دستم از را فنجان. شد ناموزونی آهنگ ضرب به تبدیل نعلبکی درون

  .نگاهی هیچ

 را نجانف که درحالی بعد نوشید اش قهوه از جرعه چند.شدم خیره قهوه فنجان به حرفی هیچ بی و انداختم پایین را سرم

  .بزنیم حرف هم با باید: گفت چرخاند می دستانش در

  شدي؟ شکسته خیلی آوردي؟ خودت سر بالیی چه: گفتم آهسته

 شما که یسال... شهروز معین...بود من همکالسی که معین اسم به بود پسري یک هست؟ یادت دانشجویی سالهاي: گفت

  هست؟ یادت...دید شد می دانشگاه دیوارهاي همه روي را ترحیمش اعالمیه شدید، دانشکده وارد

 گویی...ودهب قشنگ هم چقدر طفلک گفتند، می ها بچه همه همیشه که آنقدر...بود سیمایی خوش بسیار پسر بله: گفتم

 االییب سال شما که...ماند بسته سر راز یک شکل به همیشه ما ورودي هاي بچه براي آن علت اما...بود کرده خودکشی

  دارد؟ ما مشکل به ربطی چه او موضوع شده؟ چه مگر حاال.نداشتید آن افشاء به تمایلی هیچ ها

  :گفت شد می خارج اش حنجره از زحمت به که صدایی با

 کالس ندچ پرستاري هاي بچه به همین براي. کردند می تعمیر را پرستاري دانشکده شدیم، دانشگاه وارد ما که را سالی_

 خترد یک...مریم اسم به بود دختري دخترها این میان در... نشوند آواره و ویالن تا بودند داده را ما دانشکده کالسهاي از

 بسیار خترد یک او...توجهی قابل تیپ و سر و هیکل نه و داشت چشمگیري زیبایی نه که معمولی و ساده بسیار بسیار

 وقتی هک طوري لنگید می پایش یک...داشت عیب یک اما..مزیتی هیچ بدون زیر به سر و معمولی و ساده...بود معمولی

 قعوا در...بود تر رفته فرو خود در هم معمولی دخترهاي از حتی هم همین براي. شد می کج طرفین به میرفت،کامال راه

  .کرد می را اش زندگی داشت و بود پذیرفته را خودش او

 و...کالسیهم درس یک در روزگار بد بخت از و شد دانشکده هم گفتم که دالیلی همان به ما با که بود پرستاري سوم سال

  ...معین و خودش جان بالي شد مشترك واحد یک همین

 این اب معین کن فکر حاال...مانده خاطرت به که هم را شمایلش و شکل...بود فرش بنام تجار از یکی پسر شهروز معین

 ردیمک می فکر...باشد جدي قضیه کردیم نمی باور...گذشت مسخره و خنده به چیز همه اوایل...شد مریم عاشق پز و دك
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 آنقدر شده، ردخت این دلبسته معین ،واقعا بابا نه دیدیم گذشت که کمی یک اما گذاشته، کار سر را خدا بنده آن و ما معین

  .بود گذشته حرفها این و توبیخ و آبرو از پاك که

: گفت می بود؟ معامله کن ول معین مگر اما کرد؟ ها چه کند باز سرش از را معین اینکه براي بدانی اگر...دخترك بیچاره

 من شود؟ می عاشق حد این تا بار چند آدم مگر...برود دستم از گذارم نمی لرزانده مرا قلب که است دختري اولین مریم

  .نیستم معامله کن ول نگیرم را او تا

 هیچ اما میزد را حرفها این معین...دارد نجابت و سادگی دنیا یک جایش به...عیب نشد که این...بلنگد که لنگد می پایش

 جوانی سر از و بچگانه همه و همه اش دلبستگی حتی...او رفتار...او کارهاي ما نظر به...فهمیدیم نمی را او ما از کدام

 کرده اسیر ار معین مریم چیز چه اینکه...باشد تهرانی سرشناس دخترهاي لوندترین و زیباترین همسر توانست می او...بود

 امتحان هب مانده روز چند شد، تمام درسش مریم اینکه تا کشید طول سال یک قضیه این...نبود درك قابل ما براي بود

  .میزند لگد خود بخت به ساده مشکل یک خاطر به دارد است احمق مریم: گفت معین تئوریشان، فاینال

 اب بروم نشده گور و گم تا است بهتر پس.برسد او به دستم است محال دیگر.بدهد را امتحانش که دیگر روز چند

  .فهمند می بهتر مرا حرف مطمئنا آنها کنم متقاعدشان و بزنم حرف بزرگترهایش

 اما...یکردم دنبالش متمادي روز چند...کند پیدا را آدرسش شده که طور هر تا مریم دنبال افتاد راه ماشین با هم همین براي

 صبح فردا و میرفت درمانگاه یک به یکراست دانشگاه از مریم بود مرموز عجیبی طرز به چیز همه.نشد دستگیرش چیزي

  ...آمد می دانشگاه به درمانگاه از دوباره

 رمانگاهد وارد مریم از بعد بالفاصله روز یک کند،اما می کار درمانگاه آن در مریم که بود کرده فکر خودش با معین اوایل

 این یدببخش: پرسید میزد جارو را راهرو کف که پیرمردي از. نیست که نیست مریم از اثري هیچ که بیند می شود می

  کنم؟ پیدا توانم می کجا را امینی مریم خانوم شدند، وارد االن که خانومی

. دارم واجبی کار هستم، اش همکالسی: گوید می معین دارید؟ کارش چه: پرسد می بعد و کند می نگاهش کمی پیرمرد

  ...کنی می پیدایش بزنی که را اتافها از کدام هر در.کند می زندگی آنجا است اتاق دو راهرو ته: گوید می پیرمرد

 چرا: گوید یم پیرمرد چی؟ براي گرفته؟ اتاق درمانگاه توي کند؟ می زندگی اینجا مریم یعنی: پرسد می تعجب با معین

 وسایل او و کنم می جارو را ها اتاق من...کند می کمک من به گردد می بر که عصرها.است خوب هم خیلی اتفاقا چی؟

 مرحوم مادر. نیست خبرها این از دیگر جاهاي.اند داده اتاق دو مریم و من به که اند کرده لطف تازه...کند می نظافت را

  .صغیرش هاي بچه براي بیاورد دادند نمی غذا قاشق یک شست، می مالفه بیمارستان توي عمر یک مریم

  امینی؟ مریم پدر هستین؟ مریم پدر شما یعنی: پرسد می معین

  مفتشی؟ یا هستی اش همکالسی تو اصال...هستم پدرش که بله: گوید می و شود می عصبانی پیرمرد

 اش صمیمی دوستان از یکی و من براي را ماجرا مدام اول...داند می خدا فقط روز، آن از آمد روزش به چه معین، بیچاره

 مطمئنا ستا آسان اینقدر شدن عاشق اگر گفت می...کند مبارزه گرفت تصمیم بعد... کرد می گریه هی و کرد می تعریف
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 رشس از مریم هواي واقعا کردیم می فکر بودیم، خوشحال هم ما خیالی بی رگ به بود زده پاك.است آسانتر آن از نفرت

 به نستمتوا می بود دیگري طور هر مریم اگر: گفت بار یک فقط.زد نمی حرف عاشقی و عشق و ازمریم اصال دیگر...رفته

 نبود مهم ایشپ لنگی...کنم رجویش و رفع بتوانم که نیست چیزي او و من بین فاصله همه این اما. باشم امیدوار داشتنش

 نه.. .عاشقی عجب کردم فکر خودم با من...کند رحمتش خدا.نیست پوشی چشم قابل اش زندگی سطح و مادر و پدر اما

 شکهاپز ما قول به)... داروئی...(بود کرده خودکشی شنیدیم، را مرگش خبر روز یک اینکه تا. آخرش به نه اولش آن به

  ....مرگ و قلبی کامل سکته بعد و باهم قرص دوتا...تخصصی نوع از خودکشی

 با...وانستمت نمی تو بی...عزیزم مریم: بود نوشته آن در بود، آبش لیوان کنار که کاغذ تکه یک جز به نماند چیز هیچ او از

 یختنر فرو شاهد تا میگذرم تو از همین براي.خودخواهیست نوعی تو به من عشق ولی است منطق مستلزم عشق. هم تو

 حقارت با را تو محترم شخصیت ام احمقانه عشق واسطه به خواهم نمی من...نباشم تو شخصیت و غرور دیوار روزه هر

 تو هب عشقم از که روم پیش جایی تا و ببینم را ساختنت و سوختن عمري و کنم دار جریحه بودن مستخدم یک دختر

 نمدا می که چرا...کشم می قلم خودم روي. کنم می را ممکن کار ترین ساده همین براي. باشد نمانده ترحم جز چیزي

 من هب هرگز که بودي من از عاقلتر آنقدر تو گذشته روزهاي همه در...رنجاند نمی را عزیزت قلب که کاریست تنها این

 نمی عاشقی و دلبستن براي جایی بکشند رخت به را محاسنت و معایب و کنند ات دوره وقتی که دانستی و نبستی دل

  .توام سعادت خواستار واقع به که چرا کنم نمی خراب را تو امنیت و آرامش این هم من ماند

  شهروز معین. باشی خوشبخت

  نماند هیچ قفسم در تو از بعد

  پر مشتی از جز به

  هیچ ارزد نمی که

  .هاست فاصله تو و من میان که دانستم می کاش

***  

  بود خیس خیس اشک نم از چشمهایش حاال

 از و دمیدا نشان همه به را معین نامه متن آمد، دانشگاه به شناخت نمی که مریمی دنبال به مادرش او خودکشی از بعد

 جز سیک را آدرسش و بود شده التحصیل فارغ مریم.بگوید او به که دانست نمی چیزي کسی اما گرفت می سراغ مریم

 ودش نوشته دانشکده و کالسها دیوار و در همه روي آخرش شعر و معین نامه متن که شد باعث همین.دانست نمی معین

 ندک باور توانست نمی کس هیچ...بود عجیبی شوك همه براي او خودکشی آخر...بدهد تکان سري تاسف با کس هر و

 و فلج دختر یک خاطر به را خودش توانسته چطور داشتنی دوست و مهربان و گرم و شوخ شخصیت آن با معین که

 تو قعاش خودم اینکه تا میزدم پا و دست درك عدم و شگفتی آن در دیگران مثل هم من سالها آن در... بکشد خدمتکار

  .ترسیدم چقدر شدم عاشقت که کردم باور باالخره روز یک وقتی دانی، نمی شدم
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 اگر: ودب نوشته آن زیر و بود گذاشته کتابم الي را معین نامه متن عمد سر از و مخصوصا نفر یک که روزي مخصوصا

 یک هب بابک با حتی ترسیدم واقعا روز آن...بود خواهی دوم معین تو زودي به نکشی کنار مسخره عشق ازاین را پایت

 فراموشت شد اگر حتی و نگذارم فراتر معمول حد از را پا تو به عالقه در که بستم عهد خودم با و رفتم روزه 3 سفر

  .فتمر فرو عشق مرداب در خرخره تا عاقبت اینکه تا شدم گرفتار بیشتر روز به روز...نشد کردم چه هر...نشد اما...کنم

 معین نمبی می کنم می فکر که حاال...بفهمم را درمانش نوع حتی و را منطقش را دردش را معین توانستم، که بود آنوقت

 عشقمان از بیشتر را خودمان ما همه...خودخواهیم نوعی به مردها ما همه...داشت پرمحتوایی نامه چه...گفت می راست

 به و دیدم را خودم فقط سالها این همه... بودم خودخواه من. داشتم دوست تو از بیشتر را خودم هم من... داریم دوست

 ندگیز به عـَشـَقـِه مثل مدام من اما کنی فراموش هم تو تا دادم می اجازه و گذشتم می تو از باید وگرنه کردم فکر خودم

  .کردم تباه را جوانیت و زندگی و را تو خودخواهانه عشق این با و پیچیدم تو

  .است رفتن در نیست ماندن در عشق وقتها بعضی که فهمم می حاال میدانی

  .فهمم می را این حاال من و است نرسیدن در نیست رسیدن در عشق وقتها بعضی

  ...را قصه و داستان این معنی...فهمیدم می را حرفهایش معنی کم کم داشتم تازه

 اسیر کردم یسع خیلی هم من...گنجد نمی کلمات و جمالت قالب در زندگی حقیقت...نکن بافی فلسفه مادرت مثل: گفتم

 اما بگیرم متصمی عاقالنه کردم سعی خیلی برگشتی وقتی حتی...نشدم اما شوم جدا تو از کردم سعی...شدم اما نشوم تو

  ...نگرفتم

 وقت همه نای از بعد خبري بی درعین کاترین بودن زنده... گرفته مسخره به را ما سرنوشت اگر چیست ما تقصیر: گفت

  .است باور قابل غیر و مسخره کابوس یک مثل

  چیست؟ تصمیمت حاال: گفتم

  .اینجاست ماجرا سخت قسمت که بود معلوم.شد کشیده هم در صورتش

 قطره تا لوزا مثل را اموالم همه باشد زنده واقعا کاترین اگر...بیاورم در سر ماجرا حقیقت از و برگردم باید بروم باید: گفت

  .بزنیم چادر خیابان تو شد خواهیم مجبور زودي به مادر و ها بچه و من که آنقدر.مکید خواهد آخر هاي

  بودم؟ زندگی این کجاي من چی؟ من پس... ها بچه و مادر و من...اموالم... میزد زنگ گوشم توي صدایش

  .شود دیر خیلی آنکه از پیش.کنم معلوم را کس همه و را چیز همه تکلیف و بروم باید:داد ادامه ایمان

  بود؟ ات اندیشه و فکر روز 5 نتیجه این و: گفتم
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 قابل که من نه؟ کاترین به و هایت بچه به مالت، به خودت، به اي کرده فکر روز 5:دادم ادامه... بود خورده جا لحنم از

 سلتک و خسته دیگر...گریاندت می نه و خنداندت می نه دیگر که بودم ات کرده بزك مترسک من...نبودم کردن فکر

  نیست؟ اینطور نه؟ همسرت نقش در تا سزاوارترم قربانی نقش در... ام زده را دلت...کردم

  !!کردم فکر تو به فقط مدت این تمام من...نه قسم خدا به: گفت

 صرف چقدر؟ من بی و ماند می برایت چقدر من با که کردي فکر این به...اموالت رادیکال زیر کردي فکر من به بله: گفتم

  نداشتنم؟ یا است داشتنم با

 چیز همه من ولی: گفت... بودم نزده حرف او با راست و رك اینطور حال به تا...کرد نگاهم واج و هاج و باز دهان با ایمان

  .را چیز همه..خواهم می تو براي را

 یک حتی بدون اموالت و مال خاطر به و کردي ول مرا که سالهایی همان در قبال را این...نگو جفنگ ایمان: گفتم

 نیاد آنطرف مادرت که کنی کاري دهم نمی اجازه کن گوش...کردي ثابت دویدي مادرت دنبال خالی و خشک خداحافظی

 تحقیر و ردخ کافی حد به من.... کرد من پسر قربانی را خودش...ابله دختره طفلکی که بگوید و کند ترحم یا بخندد من به

  ...ام شده

 فقط روز 5 این هم من: گفتم...کرد سکوت...نشده تمام حرفهایم هنوز کن صبر: گفتم دوباره که بزند حرفی خواست ایمان

 من بودم خام و جوان چقدر...بود درست مادرت حرفهاي همه که رسیدم نتیجه این به و... فکر و فکر و فکر... کردم فکر

 و عالقه همه آوردنش دست به با داشتنش، با که هستی من وجود در چیزي عاشق تو که نفهمیدم سالها این همه که

  .داد خواهی دست از من به را ات کشش

 اعداد و محاسبه پاي وقت هر که بود هم همین براي ام زیبایی فقط..بودي من زیبایی عاشق تو: گفت می راست مادرت

: دمپرسی خودم از آن از بعد حتی سالها آن تمام در بارها و بارها...نبودم معامله براي خوري در رقم من آمده می پیش رقم و

 یحترج انوشه چون دیگرانی به مرا بخواهد او که دارد چه من مثل دختري شده؟ من چیز چه عاشق پسر این یعنی خدایا

 در رديف به منحصر چیز حتما میکردم فکر جوانیم ناقص عقل با من آنوقتها... نکردم پیدا را سوالم جواب هرگز اما دهد

 و شناسد نمی مرزي و حد مرد یک رانی هوس دامنه که دانستم نمی اما... خبرم بی آن از خودم که هست من وجود

  ...زد خواهد دامن ها هوسرانی این به من ابلهانه زیبایی

 فهمیدم می بگوید مادرت که اینها از زودتر خیلی باید من وگرنه...دلند کوچک و خرد کم زیبا زنان که گویند می راست

  .ام زیبایی مطلقا ، است من زیباي من به تو اتصال رشته و عامل تنها که

 سته دنیا در زیبا زن همه این شعور بی دختره آخر... احمق... احمقی: گفت و پرید من حرف وسط عصبی و آشفته ایمان

 یک یباییز بخاطر صرفاً من که بود آمده زیبا زن قحطی دنیایی؟مگر قشنگ بادامیِ چشم و زیبا زن تنها تو کردي فکر ،

 قعاش...  بودم تو صداقتِ  و سادگی عاشق من...  جان بچه کنم؟نه آواره و بکوبم دیوار و در به سال همه این را خودم زن

  !نبودي گر فتنه و باز دره دو ظرافت و زیبایی همه این با اینکه
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 تو کنار در...انداختی می کودکی پاك دوران یاد را ادم که معصوم و مهربان انقدر و بودي صادق و صاف و ساده انقدر تو

 نظر هب تحمل قابل غیر هیوالهایی هستند بازي دودره و زدن تور و کشیدن نقشه پی در مدام که انوشه مثل زنهایی

  ...خویشاوندانم همه و خواهرم تا گرفته مادرم از ، بوده قسم این از زنهایی از پر همیشه من اطراف میدانی.میرسند

 براي گیسال پنج در تو دنیاي با انها چون...هرگز!!نه!!باشند؟ تو مثل هرگز میتوانند من مادر مثل زنهایی میکنی فکر

 گفتمی راست مادرم بله.ات زیبایی نه ، نشد پاك من خاطر از هرگز که چیزي آن بود این و اند کرده خداحافظی همیشه

 پر رایتب میشدم دور تو از که هم وقتی اما میشدم طرد تو از بینمان تفاوتهاي خاطر به میشدم نزدیک تو به وقت هر من

  .باشد کرده زیارت هواي که دلی مثل درست میزدم پر

 در ، من خون در اعتیاد مثل تو...بود من خلوتهاي تمام در تو پاي رد. میزدي قدم من کابوسهاي و رویاها تمام در تو

 را تو مجنگیدی می تو با...بود خارج توانم حد از کردنش کن ریشه که اي ریشه...بودي دوانده ریشه من پوست و گوشت

 ماندن باقی حتی که سرطانی توده یک مثل...شدي می زنده من در دوباره که گذشت نمی غروبی اما انداختم می بیرون

  .بودي اینچنینی من براي تو کند بیمارت دوباره تا است کافی آن سلول یک

 بودي دستی چیره هنرمند کلماتت با من احساس دادن بازي در همیشه تو:گفتم کردم می پاك را هایم اشک حالیکه در

  !؟...داري تصمیمی چه دقیقاً که است این بدانم میخواهم که چیزي حاال.ندارد حالم به اي فایده دیگر حرفها این اما

 که سابهاییح و کنم تمامشان باید که هست تمامی نیمه کارهاي...برگردم باید که گفتم:گفت و برگفت من از را نگاهش

  ....هم شاید و ماه شش شاید ماه یک شاید ، میکشد طول چقدر دقیقاً کارم نمیدانم.شوند تصفیه باید

 و مالیب شیره سرم قشنگ حرف مشت یک با میخواهی دوباره...کنی ترکم میخواهی دوباره!!بله؟!عمر؟ همه شاید و:گفتم

 نه!!برگردي؟ و بخورد سنگ به سرت کی تا داري نگهم سرکه در میخواهی دوباره!!بگذاري؟ راهم به چشم عمر یک

 در این هب و بمانم تو رفتن از بعد که است محال دیگر! فهمیدي...کنی ام طالقه سه باید بروي میخواهی اگر است محال

  ؟!برگردي کی تو تا شوم خیره

  !جداً؟:گفت...ماسید دهانم در حرف که کرد نگاهم آلود غضب چنان

 فتحنا انا و کاشته چغندر ات خانه در پشت دوباره خان بابک ببینم برگشتم وقتی تا میکنم ات طالقه سه حتما چشم

  ...بمانی منتظرم سفر از من برگشت تا که موظفی قانوناً و شرعاً و منی زن تو ندارد ورت هول هی...میخواند

 مثل...یشکنمم را گردنت وگرنه باشی من مطیع باید و منی زن دیگر حاال میکردي قبال باید بکنی میخواستی غلطی هر

 طول لسا صد برگشتن این اگر حتی برگردم من تا میکنی را زندگیت...خانه برمیگردي و دانشگاه میروي آدم بچه

  !شد؟ فهم شیر...بکشد

 جنابعالی تا زمبدو در به چشم سال صد تا آدم بچه مثل...نمینشینم... نمیخواهم!نه!نه:گفتم میشدم بلند جایم از حالیکه در

 که است گیقشن چیزهاي از پر دنیا...میشناسمت خوب دیگر که چرا!میکنید من یاد و میشوید سیر کجا و کسی چه از کی

 بنشینم انمتو نمی دیگر...شبانه شوبارهاي و کاترین لوند و گرم آغوش مثل چیزهایی ، کند گرم مدتها را تو سر میتواند
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 من رگسن آه کنی فریاد شبانه مستیِ بد یک در تو که باشم این به دلخوش خودم سکوت و تنهایی خلوت در و اینجا

  !...کجایی؟

 است یعاشق و عشق چه هر از و دلبستگی نوع این از ، زندگی نوع این از دیگر...پیر و خسته...  ایمان ام شده خسته من

  ....ام شده بیزار دنیا در

 تدوس نقصهایم و عیبها همه با مرا و است من کنار هیمشه که مهربانی شوهر و باشم داشته گرمی خانه میخواهد دلم

 که ستا اموالی و مال نگران مدام نه و است اساس از من تغییر پی در نه میکند تعیین مهلت برایم نه که شوهري...دارد

 دلم...مادرم و پدر پرورده دست نرگسِ...ام واقعی خودِ... باشم خودم میخواهد دلم من...میکند تهدیدشان من کنار در بودن

 حتی باشم داشته نظر اظهار حق میخواهد دلم...باشند عشق معصوم قاتلین ها بچه اگر حتی باشم داشته بچه میخواهد

 میخواهد لمد من...شود نگاه نظرم به و ام خواسته به ام سلیقه به پوزخند بدون میخواهد دلم ، نباشد منطقی زیاد نظرم اگر

 و خیالی هویت یک با نه و دارد دوست ام حقیقی هویتِ  با مرا که مردي کنار در خودم...باشم شوم،خودم خودم دوباره

  ...ساخته دست

 نیاز برگرفت در تنگ مرا که آغوشی گرمی اما بودم بسته را چشمهایم...بود جاري دیدگانم از اشک و میلرزید وجودم همه

  ...خاطی و نامهربان شوهر یک نه بود مهربان پدر یک دست میشد کشیده سرم بر که دستی و نداشت دیدن به

 وقتی هک میخورم قسم دارم تو به که عشقی عظمت به و میدهم قول...باشد...عزیزم باشد:گفت گوشم کنار آرام صدایی

 مه باز وفاداري و عشق کمال در که بده قول...  بده قول فقط...  داري دوست تو که کنیم زندگی همانطور بازگشتم

  !!مانی می منتظرم که بگو... بگو...میکنیم آغاز نو از را زندگی بازگشتم که وقتی انوقت...بمانی منتظرم

 چه دارد کسی با کاترین سالهاست که میدانی گفتی که اي رابطه تکلیف پس نپرسیدم ولی شدم خیره چشمهایش به

 واقعا اگر دمنپرسی اما کردم نمیکند؟نگاهش استفاده طالق نفع به رابطه این از چرا که نپرسیدم اما کردم میشود؟نگاهش

 تأییدش سر اب فقط اینها همه جاي به...  نپرسیدم هیچ...نگفتم هیچ!!نمیبرد؟ خودش با مرا چرا میکند قبولم و دارد دوستم

  ....کردم

  ...کرد دور خودش از مرا و است زناشویی اصل اولین این کنی اطمینان من به باید:گفت و زد ام پیشانی بر اي بوسه

 چشمانش مردمک در را حقیقت میخواستم بگیرم قرار کالمش جادویی قدرت تأثیر تحت نمیخواستم...کردم نگاهش دوباره

 ودگاهفر در دیگر ساعت دو تا باید من:گفت میرفت اتاقش طرف به حالیکه در و دزدید من از را صورتش اما کنم پیدا

  ....دارم پرواز...شده ok بلیطم...باشم

  !ساعت؟ دو فقط!دیگر؟ ساعت 2... کردم نگاهش ناباوري با

  !بروي؟ میخواهی نیامده!داري؟ عجله چقدر:گفتم

  ...است بهتر ما دوي هر براي شود تمام زودتر چه هر...ندارم را برزخی اوضاع این تحمل:گفت
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 جزمم و ضمه نتوانسته وقتی تا نمیخواستم...میکند فرار من از دارم میکردم احساس واضح به...نبود حرفی هیچ جاي دیگر

  !!ببندي؟ را چمدانت کنم کمکت میخواهی:گفتم...کنم تحمیل او به را خودم کند

 ، لباسهایم میخواهم... شود پاك خانه این از من حضور اثرِ  نمیخواهم...اینجاست من زندگی...  نمیخواهم چمدان:گفت

 باقی هست که همانطور همه و همه ، تختم کنار هاي دمپایی حتی و ها ادکلن...مسواکم...ام حوله...  روبدوشامبرم

 کانت را سرم...میگذرد زودتر زمان اینطور گشتو خواهم باز زودي به و ،هستم دارم حضور من اینکه یعنی اینها...بمانند

 مانه و کیف همان با...میرفت کارهایش دنبال آن با همیشه که کوچکی چرمی کیف همان با امد بیرون اتاق از... دادم

  .اش دستی دم شلوار و کت

  ...مانم می جا پرواز از کنم دست دست دیگر کمی اگر...  رسیده رفتن وقت:گفت

  !ات؟ زندگی از و:گفتم...شد اشک از پر چشمهایم

  :گفت ولی بدهد را ام کنایه جواب میخواهد کردم فکر...  کرد نگاهم مردد کمی

 باید وا حضور در دانشگاه میروي وقتی...بداند چیزي ماجراها این از هیچکدام از بابک نمیخواهم ، دیگر چیز یک راستی

 او به نباید تگرف مرا سراغ اگر حتی... میکشد بو را تغییري کوچکترین است زیرکی ادم او...باشی همیشگی نرگس همان

 ردازيپ خیال خودش براي باز من نبود در نمیخواهم ، ام دیده که است مردي ترین طلب فرصت او...نیستم که بگویی

  ...کند

  ...میشوم حاضر کنی صبر کمی اگر فقط ، فرودگاه آیم می هم من:گفتم

  ...ام رفته سفر به که کنی احساس حتی نمیخواهم نه نه:گفت محکم

 تکان ستد برایم جا همان از میروم بیرون وقتی همیشه مثل و بنشین چیرت روکینگ روي شومینه کنار همانجا و برگرد

  .باش خودت مراقب جان ایمان که بگو و بده

: گفتم ریادف با... میزدم زار وجود همه با...کنم تحمل پاهایم روي را وزنم نمیتوانستم دیگر...افتادم زمین به و لرزید زانوهایم

  ی؟ک تا حاصل بی و مداوم تکرار کی؟این تا کی؟عذاب تا رنج...  نمیتوانم دیگر...کنم تحمل نمیتوانم دیگر خدایا

 صندلی روي...میکشد ام صندلی سمت به مرا او دست...برخاستم زحمت به...شد حلقه بازویم زیر ایمان دست

 بعد...داد ابت را آن میگذاشت ام صندلی پایه روي را پایش یک حالیکه در و گذاشت زانوهایم روي را کتابم ایمان...نشستم

  :گفت و کرد نگاهم...برگشت جایش سر

  ....خداحافظ...جان نرگس

 تخود مراقب...خداحافظ جان ایمان:گفتم بود ان در رنج و عاشقی سال پانزده اندازه به دردي که صدایی با و زحمت به

  ...برگرد زود و...باش
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 خیره در به که چشمهایی با من و شد بسته در...افتاد راه در سمت به من به پشت و برگشت...نشست نم به چشمانش

 چه و میکنم چه که دارد اهمیتی چه واقعا دیگر ایمان بدون خالی و بزرگ خانه این در اندیشیدم، خود با بود مانده

 و ام هماند من باز او بی...است ارزش بی رفت چشمانم پیش از که عشقی مقابل در خانه این هاي دارایی تمام!میپوشم؟

 ، عشقه ثلم که عشقی شیرین و تلخ خاطرات و ام مانده من باز...ندارد پشی پرده به نیازي که تنهایی و حسرت دنیا یک

 و یدوارام باید...ماندم می ایمان نرگس باید من...میکرد فرق شاید بار این... نه اما...پژمرد را شادیم و جوانی شاداب گیاه

 هدوبار ایمان... شاید.... شاید که روزي براي مهیا ، میدوختم در همین به چشم داشتنی دوست و جذاب همچنان منتظر

  ...!بگشاید را در این

  کسی بی از میشود پر آیینه و میروي تو

  میرسی قصه مرگِ به و میکنی سفر من از

  من قلب قطره قطره میشود آب که ببین

  شدن جدا فاجعه ، ماست قصه و من مرگ

  رسید ماجرا آخر نکنم یا کنم گریه

  ...رسید انتها به قصه نکنم یا کنم گریه

  میشوم جان از خالی من ، میکنی پر دان جامه تو

  میشوم ویران چه ببین ، نگر چشمم در لحظه یک

  من پناه بی منِ کنم؟با چه من با تو از بعد

  شکن؟ عاشق این شوم؟کجاي پنهان شب کجاي

  میشود ترنم گور من جان و میروي تو

  میشود گم من شب در ، داشتم که خورشیدکی

  نزن حرفی رازقی با ، اینه به نگو چیزي

  ...من به کن نگاهی تنها آخرین بار براي

  ...رسید ماجرا آخر نکنم یا کنم گریه

  ...رسید انتها به قصه ، نکنم یا کنم گریه
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  مهرنوش

  چهار و هشتاد و سیصد و یکهزار آذرماه

  

  

  » نامه پایان «

 وقتی دانیمب که آنقدر داریم بودن عاقل شجاعت...  تو و من دارند پیشگی عاشق سفاهتِ  که باشد کسانی مال عشق بگذار

  ....میشود آوار ، سر بر ، خروار خروار آن با که است رنج... آید می در از عشق که

 ردانم تمامی از پوزش با و است آدمی ثروت برترین خرد و دانایی که آموختند من به که مادري و پدر از فراوان سپاس با

  .روزگار نیکِ

  

  پایان 

 


