


 

 ک ی#پارت 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

 شود.  یبفهمد، تنهاتر م شتریهرقدر ب آدم

 . میکرد یزندگ مانی عمر با ترس ها کی

 مغزمان فرو کرده اند. یکه تو  ییترس ها با

  ادیخواهد فر یدلمان م یگذاشتند وقت  یم یاز بچگ اگر

وضعمان بهتر از  می خفه نکن  مانیگلو یوآن را تو  میبزن

 بود. نیا

در  یسواد بودم.من حت یتالطم عشق ب  ییایدر در من

هم دچار اشتباه شدم.دچار شدم   یزندگ یحس ها ییشناسا

بخواهم من کجا و  آنکه  ی آنکه بدانم عاشق شدم،ب یب

 عشق کجا!

 

 

 د یبار یوفقه م یکه از عصر داشت آرام و ب ینم نم باران

تاب من،انگار طاقتش سر آمده بود   یبه دل ب هیشب



 یم نیشده بود که هر قطره اش با شدت به زم یورگبار

را  یشد.پنجره اصل یو سرگردان به اطراف پخش م دیکوب

گفت  یبه من م ینم،حسینش یآن م یکنم و لبه   یباز م

شود و با اخم   ینگرانم م شهیمثل هم زهمبا دیآ ی االن م

 :دیگو  یبر لب م   یتصنع

 

 ؟ی خور یسارا جان سرما م-

 خورم:  یوتاب م چیخندم و در آغوشش پ ی من با ناز م و 

 هوام؟! نیهوا چقدر خوبه من عاشق ا نیبب-

 

 کند: یم یشتریب اخم

 !یخود شما فقط عاشق من یب-

 

نقش بست  وارید یقامت بلندش رو  هیکه سا دینکش یطول

با وجود مرد  میها ی و من باز هم با غرق لذت در زنانگ 

 شدم.   ایمرد دن نیتر

را دور شانه ام حلقه کرد و    شیسمتم آمد و دست ها به

به  المیشانه اش گذاشتم و مرغ خ یمن سرم را بر رو 

که   نیریگذشته پرواز کرد.گذشته دور با اتفاقات تلخ وش

 رقم زد...  میبرا  گریرا جور د  ریتقد



 

 گذشت،  یبا بهزاد م میاز دوست یسال  کی

 خاصش مورد توجه همه بود.  ل یبا استا بهزاد

  یبرازنده بود؛فرم صورت مردانه اش با چشم ها  انصافا

 بیساخته بود. تنها ع  یمقبول بیاش از او ترک یآب

بلند  بیعج یدست بودنش بود که گاه یبزرگش ته 

که بچه ها تدارک  یکرد.آخرهفته به مهمان یپروازش م

 .میبودند رفته بود دهید

 

شدم و با حرص  کشیبا آرزو بود که نزد  یشوخ  درحال 

 نجواکنان گفتم: در گوشش

 

 رفتارات را دوست ندارم. نیمن ا -

 دستم را گرفت: مچ

 

 متنفرم! ردادناتیمنم از گ-

 کردم وگفتم: یتند اخم

 

 اومدم؟ یناراحت هیچ-



 

 دستم را نوازش کرد: پشت

 

 ! یمن زیهمه چ یدون یم -

 

 

 

 

 #پارت دو

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

 حوالم کرد و از ما دور شد. ینگاه خصمانه ا آرزو 

 

. دیدستش را دور کمرم حلقه کرد و گونه ام را بوس بهزاد

 دادند. یطعم عشق م شیبوسه ها

 



ترم آخر حقوق    یمن بود، دانشجو  یمرد زندگ نیاول بهزاد

وقت  چیکه به دانشگاه آمد را ه یروز  نیبود. اول

 کنم.  ی فراموش نم

نبود؛ اما چنان  باسواد  کسانیرشته ام با او  نکه ی ا با

  یبود؛ که تعجب تنها واکنش من در برابر او بود.نگاه ها

با او  یدوست یمرا برا نشی ریش یو لبخند ها  یواشکی

که تا به حال   یدختر مغرور یمیب کرد.من سارا کرراغ

زود بهزاد نجم را   یلیراه نداده بود خ شیرا به زندگ یمرد

 را فراهم کرد.   شیراه داد و بساط دوست شیزندگبه 

 

 بود.  یو دوست داشتن نیریش میبا وجود بهزاد برا یزندگ

 اش به خانه رساند. ل یکه تمام شد مرا با اتومب ی مهمان

 ادیبود که با کار و زحمت ز یساده ا دیسف دی پرا نشیماش

آوردن   ریبود؛ به خاطر ناراحت نشدنش از خ دهیخر

 گذشتم. یها م  یبه مهمان نیماش

 

بود.آن شب خانه نبود ومن   یو سنت ریمرد سخت گ پدرم

 رفتم. یراحت به مهمان ال یبه خ

 

 یرا پهن کرد.زن مادرم بساط اعتراضش دنمیمحض رس  به

.ذکرها شد یوقت نمازش قضا نم  چیخانه دار وعاشق که ه



سنا  یریمن،عاقبت به خ یرا از بر بودم؛سالمت شیودعاها

داشته باشد.از آن   انیعشقش در قلب بابا جر شهیو هم

 تیزن در اولو  یخانه را برا  یدسته زن ها بود که کارها

 دانست.  یم

 گفت" جهاد زن در خانه ماندن است"  یاوقات م یگاه

 . دمیخند یجمله اش م نیمن به ا که

 

 . مهربانانه گفت:دمیاش را بوس گونه

بابات اگه  ؟یکارات بردار نیدست از سر ا یخوا یم یک -

 ؟ یکن یم کاریچ یفهم یبدونه م

 

 مبل پرت کردم و گفتم: یخودم را رو  کالفه

 کنم شروع نکن.  یمامان خواهش م -

 

را  یفیظر بای به سمتم آمدوگردنبند ز یبا خوشحال سنا

 نشانم داد.

 با حرص به سنا نگاه کرد: مامان

 به فکر تجمالت باش!  یه -

 



 یم ت یبا مامان بود.سنا فقط به تجمالت اهم حق

خارج   یداد.عاشق زروبرق وتجمالت  بود.عاشق سفرها

را هم از  شی آنچنان!همه دوست ها یها نیو ماش

کرد.به  یثروتمند و با کالس باال شهر انتخاب م یدخترها 

  فنکیساده جز ال یها یدوست ینداشت ول ی عشق اعتقاد

شدم  ینم یمیصم یبود.برخالف او ما من با کس شی زندگ

بود دوست   یاد یز یو مارال تنها دوستم بود که سال ها

 راه داده میکه به خلوت زندگ یو بهزاد تنها مرد میبود

 بودم.

 

 

 نبود. هیشب ظاهرمان

 دیو پوست سف یلخت مشک یو مو ها یچشمان مشک من

 بودم .  هیبه که به پدرم شب

که   دیو پوست سف ییخرما یو موها یعسل  یچشم ها سنا

 بود. هیبه مادرم شب

 

 

 

 #پارت سه



 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

بهزاد شروع   یها  ییشروع دانشگاه ها بهانه جو  با

 یم  تیگذاشتم شکا یکم م شی وقت برا نکهیشد.مدام از ا

 کرد.

 یخوب یها یژگیکرد و اما و  یهمانند بچه ها قهر م گاه

در  یسع  شهی بود که هم نیاز آنها ا یکیداشت که  یادیز

 کادو ساده!  کی با  یخوشحال کردن من داشت حت

 

از  یرا دوست داشتم ؛ دوست نداشتم ذره ا یروانشناس

گرفتم بعد از  میتمرکز در رشته ام را از دست بدم.تصم

 کنم . ی دفتر مشاوره راه انداز کیام   یلیفارغ التص

 

گشتم؛ بهزاد تماس  یآن روز که از دانشگاه بر م عصر

 گرفت:

 .زمیسالم عز-

 

 سالم.  -



 

 ؟ یخوب -

 

 ؟ یآره .کارام داشت-

 

 گفت: یلحظه سکوت کرد بعد با لحن دوست داشتن چند

 

 رون؟یب می بر گهیساعت د مین -

 

را با بهزاد بگذرانم؛ به   یادیز  یخواست ساعت ها یم دلم

 قبول کردم؛ عیدست سنا بود،پس سر نیعالوه ماش

 

 .عصرم یول دانیم ۵باشه پس ساعت  -

 

 

 #پارت چهار 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م



 

 

شد، و در   دایپ نیاز ماش عیسر دنمیبه محض د بهزاد

 باز کرد. م یرا برا نیماش

 یبودم در شرکت دهیشده بود؛ فهم بیخوش ت  یادیز

 کند! یکار م ی معتبر

 بود؛ خوش پوش تر شده بود!  ل یدل نیبه هم دیشا

 

معرکه شده بود. من   یبا آن کت و شلوار سرمه ا  پشیت

مردم   ر یبرانگ  نیکه نگاه تحس یشدم وقت یغرق در لذت م

 .دمید یرا م

برد؛  یمرا کجا م ی پیخوشت نیخواست بدانم با ا یم دلم

 سر حرف را باز کردم: پس 

 بره؟  یجنتلمن منو کجا م  یآقا نیحاال ا --

 

 زد و گفت: ی لبخند

 .گم یبعد بهت م  میکن دیخانم خوشگلم خر یبرا میبر -

 عجله گفتم: با

 نهی ماه هز  نیا دیتو شا ستین یازیبهزاد ن نیبب-

 نداشته....



 

 جمله ام کامل شود:  نگذاشتم

 سارا لطفا! -

موضوع   نیدوست نداشت من درباره ا نکه یا یعن ی نیا

 صحبت کنم.

دنده بود گذاشتم و با   یدستش که بر رو  یرا بر رو  دستم

 کردم . دیحرفش را تائ می بستن چشم ها

 

 حرف نداشت! قش یسل

 میبرا  یسانت ۵با پاشنه   ینتیز ی بایکفش ساده ز کی

 کرد.  میانتخاب کرد خودش کفش ها را پا

انتخاب کرد و   میبرا زین ییبا یز یساده ا دیسف یروسر 

 خودش بر سرم انداخت.

هم انتخاب کرد و اصرار داشت  یکرم رنگ یی بایز ی مانتو 

 بپوشم.  شیبرا

 

 :دیگونه ام را بوس دمیکه رس نی ماش به

 میبر-

 وگفتم: دمیخند یطناز  با



 م؟یحاال قراره کجا بر-

 شد:  رهیولع به صورتم خ با

 .زمیعز یفهم یم -

 

 

 

 

 

 

 

 #پارت پنج

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

شهر ترمز کرد؛ در  یکافه ها  نیاز معروف تر یکی  مقابل 

 حلقه کردم.  شیباز کرد و دستم را دور بازو  م یرا برا

  یلیبود. خ  ک یو تار تیاز جمع یکافه خال میکه شد وارد

 تعجب کردم!



 

،کف و دست زدن دوستانم  غیروشن شدن چراغ ها وج با

 یعیوس  یخواندند لبخند یکه آهنگ تولدت مبارک را م

 زیتولدم سوپرا ینشست.حدس زده بودم برا  میلب ها یرو 

تولد فوق  نی نچنیا می کردم او برا یاما باور نمدارد  ژهیو 

  نیدوستان بود و از ا پیگرفته باشد.کافه فقط اک یالعاده ا 

 .میبا هم راحت بود همهنظر 

 

 یتولد بزرگ کیقرار داشت که ک یکوچک زیکافه م وسط

 شیبود و رو  ی اختصاص کیخورد.ک یدر آن به چشم م

 یتولدت مبارک"به قدر  زمینوشته شده بود"سارا عز

 غرق لذت شدم که در حضور بچه ها بدون خجالت 

 :دمیرا در آغوش کش بهزاد

 !یخوشحالم کرد یلیخ زمیعز یوا -

 

 با خنده گفت: مارال 

 

 دیمثبت هجده انجام ند یکارا  مینجایسارا جان لطفا تا ما ا-

 بهتره؟!

 



 :در آوردم و گفتم شیبرا  یزبان

 

 به تو چه؟!-

 

 خنده بچه ها بلند شد.بهزاد هم  یصدا

  میبرا زی پشت م  یها یاز صندل  یکیخم شد و   د؛یخند

نشستم تا مراسم را شروع   ل یو من با کمال م دیکش رونیب

 .میکن

 

بود  ییبا یز فیاش ساعت ظر  هیبود. هد رینظ یب زیچ همه

و سوت بچه  غیج یآمد و صدا یبه دستم م تینها یکه ب

 بلند کرده بود.  گریها را بار د

و   یها را فوت کردم و از ته دل آرزو  خوشبخت شمع

 کردم.  یسالمت

کرد  یبچه ها را راه  یبهزاد به سخت میرا که خورد کیک 

. بعد از رفتن بچه ها بهزاد با   میراحت تر باش یو تا قدر

 و گفت: دیام را بوس یشانیعشق پ

 

 بام؟  میبر -

 



 تی شب شده بود مورد شماتت مادرم و عصبان  ه نکی ا با

 گرفتم اما قبول کردم. یپدرم قرار م

را دوست داشتم؛ خلوت بود از باال تهران به نظر  بام

بود.در دل   یفوق العاده ا یآمد، بام در شب جا یکوچک م

.آن شب  میشد یغرق م گریکدی یشب در چشم ها ی ک یتار

با کلمات عاشقانه به  یکیبهزاد در دل تار یدر بام وقت

دختر  نیاحساس کردم من خوشبخت تر ختیر یجانم م

پا و آن پا  نیگفتن حرف ا یکردم برا سعالم خواهم شد.ح

 و گفتم: دمیپاش شیبه رو  یکرد.لبخند یم

 

 ؟؟؟ یبگ یخوا یم یزیچ یبهزاد-

 

 دستم را گرفت وگفت: بهزاد

 

مدرسه خوبم   یتو  ی!حتتمسی سارا من مثل تو ثروتمند ن -

 یسخت یل یدانشگاه خ یتو  یقبول یدرس نخوندم، برا

را برات   یکه تو خانواده ات دار ینتونم زندگ دی! شادمیکش

 فعال فراهم کنم؛ اما عاشقتم!

 

 شدم: رهی چشمانش خ به



 

تو خبر ندارم!من که آدم پول   تیمگه من از وضع زمیعز -

 . ستمین  یپرست

 من تو رو فارغ از ثروت انتخاب کردم. زمیعز

 

 زد و گفت: یقرص شد اما تلخند میبا حرف ها دلش

من رو قبول نکنه به  چوقتیه دیشا ؟اونیپدرت چ--

 عنوان دامادش!

 

اما ارامش  هیدانستم پدرم مخالف سر سخت یم نکه ی ا با

 کردم. 

 عشق است... تیشدن خاص آرام

 

 

 

 

 

 #پارت شش

 خفته ی#بغض ها



 ییرزای#آزاده م

 

به هم  یدیشد یرا دوست داشتم؛احساس وابستگ بهزاد

 ترساند... یمرا م  یوابستگ نی که هم میداشت

 

 ی تا صبح تلفن م،گاهیکرد یها تاصبح با هم چت م شب

مکالمه  انیپا یکه تمام شدن شارژ گوش میدز یحرف م 

 بود.  مانیها

من   یبرا نیموضوع خبر نداشت و هم نیپدرم از ا اما

 ترس هام بود. نیجزء بزرگتر

بود، پدرم ازدواج را در اصالت  یریمرد سخت گ پدرم

 !دید یوثروت م

پدرم مرا  نکهیدانستم؛اما از ا یرا نم  میآن روزها حس

 .دمیترس یدوست داشتن سرزنش کند م یبرا

 

دعوت  یروز جمعه بهزاد مرا به رستوران ساده ا کی

با هم صحبت   یکرد؛ وگفت قراره درباره موضوع مهم

 کنه؟ 

 



ساکت  نیاز ا شتر یآوردند نتوانستم ب عیرا سر سفارشاتمان

 باشم:

 بهزاد -

 عشق گفت: با

 جانم -

 یباش شد دختر یمگر م د؛یچسب  یم بیعج شیها  جانم

 نلغزد... یمرد  یعاشقانه  یدلت با حرف ها

 ؟ یصحبت کن یخواست یم یدرباره چ -

 خوام با پدر و مادرت صحبت کنم! یدر مورد خودمون م  -

 

 شد. یازدواج جد یمان برا میآن شب به بعد تصم از

خواستم  یکردم؛م یدر مورد بهزاد با مامان صحبت م مدام

 ادیکنه تا بهزاد ب  یهر طور شده پدرم را راض

 !یخواستگار

 

 ر؟ یرو بگ یمامان تو فقط ازش اجازه خواستگار-

                

 

 



 

 

 

 

 #پارت هفت 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 داشت متقاعدم کنه؟ یاش سع یشگی با آرامش هم مامان

تو که بابات رو  ه؟ی! اصل ونسبش چهیآخه مادر بگم ک-

 !شر به پا نکن مادر!یشناس یم

 : دمیاش را بوس گونه

 رباشه؟ یرو بگ یتو فقط اجازه خواستگار-

 

 ی اش بابا را برا یشگی تونست با آرامش هم مامان

 کنه!  یراض یخواستگار

بابا قرار  اریدر اختهم در مورد بهزاد  یاطالعات مامان

  یوقت بابا را راض چی دانستم ه یکه م یداده بود!اطالعات

 کند. ینم



 

جمله را  کیبود و مدام   یبود که بابا ناراض  یدرحال نیا

بدم   نایبه ا ستیکرد"من دخترم رو قرار ن یتکرار م

 فرشته خانم" 

پسوند خانم رو به اسم  یبود از موضوع  یعصبان  یوقت

 کرد. یمامان اضافه م 

 

من و بابا بود،که اکثر  نی ب شهیهم  یادینظر ز اختالف

 بودم.  یاوقات من بازنده جدال پدر ودختر

 

  یآخر هفته اجازه خواستگار ی بهزاد برا ی خانواده

 گرفتند. 

به  دمیپوش یکرد آماده شوم.اما هر چه م یکمکم م سنا

 نشست ی دلم نم

داشتم،از برخورد پدرم با بهزاد  یاد یز یو نگران استرس 

 .دمیترس یم

کدام  چیپرتاب کردم به نظرم ه یها را به گوشه ا   لباس

 رادیبود که ا  یخواستگار  تیخاص نیا دینبودن!شا بایز

 شوم! ریگ

 



انداخته  یرا که گوشه ا میوارد اتاق شد.لباس ها  مادرم

 بودم برداشت.

 

 

 

 

 

 

 

 #پارت هشت

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

لباس ها   نیرا از ب یتونیحوصله کت و دامن سبز ز با

 آورد:  رونیب

 !ادیبهت م ن یا ایب-

 آمد. یبهم م ی لیفوق العاده بود، خ قش یسل

 

 زد و گفت: یچشمک دنمیبا د  سنا



 ؟ یفوق العاده شد -

 زدم:  یذوق چرخ با

 واقعا؟ -

 اومد!  ی!کاش مامان زودتر مادیبهت م یلیآره خ  -

 

 .دمیمامان را بوس یزدم و گونه  ی لبخند

 بهزاد را به سر کردم.   ییکرم رنگ اهدا یبایز شال 

 

ها آمده  ی نیریو ش وهیزد. م یبرق م ی زیاز تم خانه

 بودند.

 

با وجود مسن   یآب راهنیو پ یبا کت و شلوار سرمه ا  بابا

دل   تیجذاب نیآمد با هم ادمیبودنش جذاب شده بود و 

بود،کرواتش در دستش  یمامان را ربوده بود ؛اما ناراض

 شی شدم و کروات را برا کش ینزد شهیبود به عادت هم

 بستم.

 

 یکت ودامن سرمه ا آماده بودند.مادرهم زیو سنا ن مامان

رنگ با شال  یاس ی یبایز زیو سنا شوم یمشک یبا روسر

 همرنگ سرش بود.



 

 زنگ خانه به صدا در آمد. عیسر یلیخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 #پارت نه

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

 را باز کرد.در  سنا

به مهمان   ییخوش آمد گو   یاز من خواست تا برا مامان

 .برسانم یها خودم را به کنار در ورود 



 و از دستور مامان اطاعت کردم. دمیکش یقیعم نفس

 

و فرسوده با مانتو  ر یپ یکه وارد خانه شد زن یکس نیاول

 و شلوار رنگ و رو رفته بود.

 داد. یسالمم را به آرام جواب

!ضربان قلبم نمیزدند تا بهزاد را بب یدو دو م چشمانم

 ناخوداگاه باال رفته بود.

 به سالن رفتند.  هیبق

 

 را به دقت در آورد و وارد خانه شد.  شی کفش ها  بهزاد

  شیرا پشت سرش بست؛ بهزاد تک بچه بود و سالها پ در

 پدرش را از دست داده بود. 

 

 را به دستم داد. یساده ا یبایو دسته گل ز ستادیا  مقابلم

  دهیپوش دیسف راهن یخوش دوخت با پ یو شلوار مشک کت

 بود.

 

 

 



 

 

 

 

 

 #پارت ده

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

را   میزدم که چال لپ ها یبه گل ها انداختم؛ ولبخند  ینگاه 

 گذاشت، شی به نما

 

 آرام گفتم: 

 .یقشنگن مرس یلیخ -

را  می سمت صورت آمد و انگشتانش چال لپ ها دستش

 نوازش کرد:

 ! یتر بایتو ز -

 

 . میبه سالن رفت گری کدیکنار  زدم ی لبخند



 

به مجلس  یشباهت  چیقدر سرد بود؛ که ه نیا نمانیب جو 

 نداشت. یخواستگار

 

 داشتند! یسنا رفتار سرد یو مامان حت بابا

 :دیپدرم رو به بهزاد پرس نکه ی ا تا

 ؟یدختر من اومد یبپرسم چرا به خواستگار تونمیم-

 

 صداش رو صاف کرد و گفت: یبا تک سرفه ا بهزاد

عالقه دو طرفه  نی ا  نکهیمن به دخترتون عالقمندم وا-

 .میرو دوست دار گه یاست و همد

 

 زد وگفت: یپوزخند پدرم

 آدم رو خوشبخت کنه؟  تونهیبه نظرت عالقه م -

 

 

 

 

 



 

 

 

 ازدهی#پارت 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

خوب بشه؟ اصال تو در  یلیخ یزندگ کیباعث  تونهیم -

! چه برسه به یکه به دختر من فکر کن یهست  یتیموقع

  یشغل من چ ی دونی! اصال می کن یازش خواستگار نکهیا

 بوده؟

 

 گفت: ی بلند تر یبا صدا پدرم

 بوده؟ یشغل ام چ یدونیم -

 

 یناراحت شده بود با ناراحت یلیکه از رفتار پدرم خ بهزاد

 جواب داد:

 . دیبانک بازنشسته هست سیسارا گفته بود شما ر -

 گفت: تی که تا اون لحظه ساکت بود با عصبان  مادرش



 !دیکن نیبه پسر من توه  دیآقا حق ندار-

 

 با چشمانش از مادرش خواست سکوت کند! بهزاد

 

 ت:گف یمحکم  یبا صدا پدرم

نشه دست از سر دخترم  ینیتوه  یخوایپس اگه م-

 .دمیوقت دخترم را بهتون نم چی!من هد یبردار

 

 بهزاد سوخت؛که پدرم غرورش رو خرد کرد. یبرا  دلم

و مادرش با  م؛بهزادینکرد یرا سپر یساعت خوب درکل 

 خانه را ترک کردند. یدلخور 

 

 

 

 

 

 

 

 



 #پارت دوازده 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 گفتم: یبلند یبغض رو به پدرم با صدا با

بابا!من بهزاد رو دوست   نیکارو کن نیا نی چطور تونست -

 براتون متاسفم. د؛ی دارم!شما غرورشو نابود کرد

 

 گفت: یمحکم ی با صدا مامان

 بابات باال نبر. یسارا صدات رو برا-

 

 زد؛ یپوزخند  بابا

 

اصل  یب یسر و پا یپسر ب کینه بذار بگه!به خاطر  -

 خواد بگه! یم یونَسب به پدرش هر چ

 

 باز شدن بغضم به اتاقم پناه بردم. یبرا

 انداختم. نیزم  یحرص شالم را از سرم در آوردم و رو  با



بر  یو بوسه ا  دیدر آغوشم کش عیوارد اتاق شد،سر مامان

 سرم گذاشت.

در  بیآرامش بخش جانم شد،عج  میها یمثل کودک  مامان

 شدم. یآغوشش آرام م

 

 

 

 

 

 

 

  زدهی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 گفتم: یبغض دار یصدا  با

 ینم رهیمامان بابا چرا بهزاد رو دوست نداره!چون فق-

 تونه خوشبختم کنه!

 



 سرم را نوازش کرد و گفت: یبه آرام مامان

 

 ینم  یزیبچه هاشون چ  یپدر و مادرا جز خوشبخت -

 خوان.  

 خوردن.  یجوره به ما نم چی ه اونا

مشکل   شهیفردا م نی !همی،فرهنگ ی خانوادگ  سطح

.توکلت به خدا ینه احساس ریبگ م یدخترم؛عاقالنه تصم

 باشه.

 لباس تو عوض کن؟ ایهم ب حاال

 

 زمزمه کردم. یباشه ا یآرام به

 

رفتن مامان لباسم رو با لباس خواب عوض  رونیب با

 و به عالم خواب رفتم.  دمیتخت دراز کش یکردم؛رو 

 

 ... رودیماند آدم م یجا م ییاز آدم جا یبخش شهیهم

 ماند  یجا م ییاز او جا یبخش مهم اما

 ...ی اتاق کودک در

 ...یدرختان ریز



 ...یدر چشمان عابر ای

 را گم کرده است! یزیداند چه چ ینم آدم

 .... ستیاز او ن یبخش شهیهم

 

 

 

 

 

 

 

 #پارت چهارده 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

  یسردتر شده بودو عصبان  یبهزاد بعد از خواستگار  رفتار

اوقات قهر   یو گاه یلکا  یها ییتر شده بود؛بهانه جو 

پسر  کیرفت او  یم ادمی یکرد که گاه یم  یخودی ب  یها

 سال است.  ۲۸



خوش    زین شی قهر  ها نیبه ا یاوقات دلم حت یگاه من

 بود.

 

 وجواب تلفن را دادم: دمیتماس بهزاد از خواب پر با

 جان -

 سارا -

 بود که نگران شدم: نیغمگ شی صدا یقدر به

 

 شده؟ یزیبهزاد چ-

 

 !ستیسارا اصال حالم خوب ن-

 

 ؟یبهزاد نگرانم کرد ییکجا-

 

از دوستامم برات  ی کی ینگران نشو من االن خونه ا-

 کنم. یخواهش م نجایا  ایفرستم،فقط ب یآدرس رو م

 



تا به حال با   نکهی مظلوم بود که با ا شی صدا یقدر به

کاش قبول   یتنها نبودم اما قبول کردم که ا نینچنی بهزاد ا

 دم.کر ینم

 

با شلوار  ی را عوض کردم؛مانتو آب میعجله لباس ها با

 سرم کردم. یشال مشک  دمیپوش یکتان مشک

 

رو از  نمی کردم؛ماش یعجله از مامان و سنا خداحافظ با

که بهزاد فرستاده بود   یآوردم به آدرس رونیب نگیپارگ

 رفتم.

 

ام رو برداشتم و از  چیتوقف کردم، سو  ی آپارتمان  مقابل 

 شدم. ادهیپ نیماش

بعد در رو باز کرد و   قهیدر رو فشار دادم؛ چند دق زنگ

پشت کمرم گذاشت تا منو به داخل   ستاد؛دستشو ی کنار ا

 کنه. تیخونه هدا

 ۱۰۰حدودا  زیخونه مرتب وتم ک ی م؛یخونه شد  وارد

دونه اتاق خواب داشت با آشپزخانه اپن  کیکه   ،یمتر

داشتم  یونم چرا اما انتظار خونه بزرگترد  یمتوسط،نم

ثروتمند دوست بود.معتقد بود   یچون بهزاد اکثرا با آدم ها

  یآن ها شو  ه یتا شب  یبا افراد سطح باال معاشرت کن دیبا



 یبا افراد سطح باال معاشرت م شهیهم خاطر  نی به هم

 کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 #پارت پانزده 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

  یو خاص بود،مبل ها ریدلپذ  دیخونه به رنگ سف نیزاید

 دادند. یجلوه م   شتریخونه رو ب ییبایکه ز یبنفش ساده ا



مرد  کیبا  ییبار از تنها نیاول یدونم چرا  برا ینم

ساده بنفش  یاز مبل ها ی کی یاسترس رو  دم؛بایترس

 رنگ نشستم

 نگاهم کرد: ی لبخند خاص با

 ؟ یکن  یلباستو عوض نم-

  نی ا یکه به خاطر حضورم تو  ی استرس و تپش قلب با

 خونه بود گفتم:

راحتم... تو که االن حالت خوبه ... پس چرا  نای با هم-

 شدم.  ،نگرانیبود  یپشت تلفن اونجور

 همون لبخند گفت: با

 ستی ن طول بکشه به نظرت بهتر نحرف زدنمو  دیشا-

 ؟ یلباستو عوض کن

 

 همون استرس گفتم: با

 

 نه راحتم.-

 

 ! یباشه هر جور راحت-

 



 به لبام کرد وگفت: یا رهینگاه خ بعد

 

 بابات عوض نشد؟ م یتصم-

 

 تکان دادم: یو مبهوت سر جیگ

 

 قبول کنه ... دوارمیام هیرینه بابا آدم سخت گ-

 زد و گفت: یحرص دار لبخند

 

 کنم قبول کنه.  یم یکنه. کار  یآره قبول م -

 استرس گفتم: با

 

 ه؟ یمنظورت چ-

 

 ؟ یبه خاطر من از بابات بگذر یحاضر -

 

 مبل بلند شدم وگفتم: یرو  از

 



 برم . گه ید دیمن با -

 زد: یشد؛ پوزخند  کیبه قدم بهم نزد قدم

 

 .یر ینم ییتا من نخوام شما جا-

 

ب رفتم که اونم هم زمان جلو اومد  ترس چند قدم به عق با

 دستشو مشت کرد و گفت:  یعصب

 

 یالل نشو حرف بزن سارا بگو که بخاطر من از پدرت م -

 .یگذر

 

 

 

 

 

 

 

 #پارت شانزده

 خفته ی#بغض ها



  ییرزای#آزاده م

 

 جسارت به چشمانش زل زدم: با

 کنم! یرا انتخاب نم یتو وبابام کس نیوقت ب چیمن ه -

 ت یتمام شد که با عصبان  نیسنگ شی جمله ام برا نی ا  انگار

 گفت:

 ! نجایا ادی!زنگ زدم بیینجایدونه ا یبابات م -

 

کردم بهزاد با من   یسقوط کردم باور نم ی از بلند  انگار

بود و تعصبات  یدیکار رو کرده باشه.بابا مرد مق نیا

 من و سنا داشت. یرو   یخاص

 

بهت  یاتفاق وحشتناک شرم آور بود! هنوز تو  ک ی نیا

اتفاق وحشتناک بودم که پدرم تماس گرفت و شرم زده   نیا

 جواب دادم؛ 

 بله بابا.  -

 گفت: تیعصبان با

گو  خونه.به اون پسره هم ب یگرد یاالن بر م نیسارا هم-

 منتظر نمونه. امیمن نم



 یخداحافظ یپدرم حت  د،یچیبوق آزاد در گوشم پ یصدا بعد

 قیبود، بهزاد عم یعصبان  یلیخ نکه یا یعن ی نینکرد و ا

 گفتم: هیزدم و با کنا یکرد پوزخند ینگاهم م

به خاطر غرور از دست  اد؛تو ی منتظر نمون بابام نم -

 برات متاسفم. یخودت کرد چهی رفتت منو باز

 یرفتم؛ از خودم ب  رونیدر مقابل نگاهش از خونه ب و 

 کردم. هیشرم داشتم، تمام طول راه راگر  تینها

و از شرم خودم را داخل   دمیاز پدرم به خونه رس زودتر

 اتاق حبس کردم.

 

شدم انگار   آن شب به بعد در انتخاب بهزاد دچار شک از

 یزیبود که در مورد اون آبرو ر دهیبابا مرد بودنم را فهم

 .دیاون روز ازم سوال نپرس

 

 

 

 

 

 

 



 #پارت هفده 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 ی ها امکیدادم و جواب پ یبهزاد را جواب نم یها  تماس

 تلخ ام بود. یپر احساسش پوزخند ها

اجازه حرف  یبابا حت یتا در خونه هم آمد ول یبار چند

بابت خوشحال بودم؛ معذرت  نیزدن هم بهش نداد و از ا

اش در دانشگاهم نتونست من رو متقاعد  یحضور یخواه

اعتماد  ینسبت به او ب بیاز قلبم عج ییکند چرا که جا

 بود... 

 

  یرها کن شهی هم یرا برا  ی زن اگر

 است نیغمگ اریمدت ها بس تا

 ی اگر گاه اما

 یبگذار شی تنها یگاه  فقط

 ردیم یبار م هزار

 زن ها   یا یدن در

 ی و نباش یباش  نکهیا



  یکم باش نکهیا

 است....  تیجنا نی بزرگتر

 

 یتماس مبازگشته بود،بهزاد کمتر  یبه حالت عاد یزندگ

تفاوت که به   نیبود با ا شیبا بابا سر جا  می گرفت؛بحث ها

بابا در مورد  یکردم؛ بحث ها   یخاطر بهزاد با بابا بحث نم

 و ازدواج من بود.  دیورود خواستگار جد

 

اسم   دنیزدم که تلفنم به صدا در آمد با د یقدم م ابانیخ در

 سبز را لمس کردم: کونیسنا آ

 سنا؟  هیچ -

 گفت: هیبا گر سنا

 !ستی!حالش اصال خوب نمارستانیب میسارا بابا رو آورد-

 رو بهم بده؟ مارستانیسنا آدرس ب یشده؟ وا یچ -

 زدم. یقدم م ابانیدر خ ی و عصب کالفه

 

 

 

 



 

 

 

 

 #پارت هجده

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

با  دمیرس مارستانیب   یوقت   ین یسنگ کیاز تحمل تراف بعد

 بود جان دهم. کیآنچه بر بابا گذشته بود نزد دنیشن

کرده بود و مامان او را به   دایپ یقلب  یناراحت  بابا

 رسانده بود. مارستانیب

 

 و آشفته بود.   شانیظاهرش پر سنا

خودش را به  عیمحض ورودم متوجه حالم شد و سر به

 من رساند:

  یفقط دکتر گفته استرس و ناراحت ستین  یچینترس ه -

پسره روان بابا رو بهم   نیداشته باشه فکر کنم باز ا دینبا

 !ختهیر



 

 :دمیدادم و مضطرب نال  هیتک واریرا به د دستم

 

خودم و   فتهیحال و روز ب نیمن باعث شدم بابا به ا -

 بخشم.  یبهزاد نم

 

شده! بابا   دیسف واریآروم باش سارا! رنگت مثل گچ د -

 ادیبشه من ز یحالش خوبه تازه قبول نکرد بستر

 شلوغش کردم.

 

به  مانیو بابا که از اتاق خارج شدند هر دو  مامان

 .می دیدو  عی سمتشان سر

و با عشق عطر پدرانه اش را به مشامم را بغل کردم  بابا

 .دمیکش

سنا با   د،یرا دور کمرم حلقه کرد و گونه ام را بوس دستش

 حرص گفت:

 !کمی من کوچ ؟خوبهیپس من چ-

 

 به سنا رفتم.  یچشم غره ا  د؛منیخند ز یر زیر  مامانم



اش جگرم را  دهیبود،رنگ پر دهیرنگ صورتش پر بابا

 ام شد که دستم را گرفت: ی سوزاند انگار متوجه نگران 

 

 من خوبم دخترم! -

 

 گفتم: یپشت دستش زدم و به آرام یا بوسه

 

 شکنم بابا.  یوقت دلت رو نم چیه -

 

 

 

 

 

 

 

 #پارت نوزده

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م



 

 .فتدیبود ب کی قدم که برداشت نزد ک ی  بابا

 و آسمان گرفتم. نیزم انیکتفش را م که

 . ندیکت بنش مین یکردم رو  کمکش

 گفت. یذکر م رلبیز مامان

 پرستار را صدا زد و گفت: سنا

 د؟ یکتر را صدا کنخانم لطفا د -

 

 تکان داد و گفت: ی دستش را به عالمت منف بابا

 . ستی ن  یازیخوبم ن-

 

 ماند! یم مارستانیدر ب یچند ساعت د یدکتر بابا با زی تجو  با

 و سنا را به خانه فرستادم. مامان

شد  یشده بود مانع بسته شدنشان  م  نیسنگ شیها چشم

 دستش را گرفتم: یبه آرام

 !شتمیپ شهی چشم هاتو ببند بابا مثل هم -

 



داده  هیتک  واریسرش به د یکه چشم گشود هنوز باال  یوقت

خواست؛  یرا م میهمانند کودک شیبودم دلم لوس شدن برا

 گفتم: یلوس یبا صدا 

 بابا جونم!  یبهتر -

 ندارد. یدانستم حال خوب ی سر جواب مثبت داد اما م با

 

 مپوت را به خوردش دادم.وک  وهیاصرار و اجبار آب م با

باز کردم و کمک  شیگرفتم و خودم در عقب را برا آژانس

 کردم سوار شود.

 دادم: هیتک  یرا به صندل سرش

 استراحت کن بابا.  میتا برس -

 گفت: یمحکم یصدا  با

 ها باهام رفتار نکن...  ضیمر نیمن خوبم ع-

 گفتم: یمهربان با

 

 بهزاد ناراحت کرده بابا... دیمن نگرانتم گفتم شا-

 

 گفت: تیعصبان با

 



پسر رو   نیاسم ا چوقتیتمومش کن! قبال بهت گفتم ه -

 .اریجلوم ن

 

 

 

 

 

 

 

 ست ی#پارت ب

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 به راننده گفت: رو 

 

 بذار.  یقیموس ک یآقا -

 

 را روشن کرد.  نیماش  یصوت ستمیس  راننده



 بود.  میتمام دردها یایخواننده گو   یصدا نیغمگ یملود

 یم  یبه فراموش دی بود که با یمن درد عشق درد

 چیه قی که کرده بود ال یو کار شیسپردم.بهزاد با رفتارها

ظلم به اون   نی آدم ها بزرگتر دن یبخش ینبود؛گاه یبخشش 

ظلم در حق بهزاد انجام  نیخواست ا یهاست و من دلم نم

 بدم.

 

 کنم  بایبوسمت از راه دور تا ذهن تو ز ی" م

 کنم ایفکرت از من پر ِشو کابوس تو رو  تا

 بوسمت از راه دور تا زنده شه آرامشم  یم

 ِکشم یعشق و بوس و قلبمو دنبال قلبت م با

 نو شادت کنم یتا با حرف ها یستین نم  کینزد

 کنم ادتیحالت باشمو و با دست پر   ریگیپ

 صحبت کنم یکه از هر در یست یورم ن دور

 از راه دور عادت کنم" یونگید نیبه ا دیبا

 

 فرو کرد.  میرا درون گلو  زشیت یچنگال ها  بغض

 کردم.  هیصدا گر یدهانم گذاشتم و ب  یرا جلو  دستم

 قصد مرگم را داشت. شی اخواننده با نو  انگار



 

 یرد م میگونه ها یاز رو ی گریپس از د ی کی میها اشک

 شدند؛

 خواستند کمر به قتلم ببندند؛ یخاطرات م انگار

 

اما  رمیگ یمن جلوت نم یبر یبخوا ی" سارا اگر روز

 بخشمت"  یوقت نم چیه

 

 وگفتم: دمیخند یطناز  با

 

 " شتمیر خیب شهی"آقاهه من هم

 گفت: یداد و م یبهزاد خنده مردانه سر م و 

 "من که از خدامه خانومم"

 

  یایزدم که گو یلبخند هیگر انیگذشته در م یآور ادی با

 گذاشتم. ش یتناقص جهان را به نما زی غم انگ

 نگاهم کرد. یبا دلسوز نیماش  نهییاز آ راننده

 چشمانش را بسته بود. بابا

 



 

 

 

 

 

 

 

 ک یو  ستی#پارت ب

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

نگاهش کردم،انگار  یهزار بار با نگران  میکه برس ی وقت تا

 بود....  دهیخواب قیعم

 را باز کرد. شیبابا آرام چشم ها میدیرس یوقت

 شود.  ادهیکمکش کردم پرا حساب کردم. هیکرا

 

 زنگ در خانه را فشردم. میدیدر خانه که رس یجلو 

 .میکردم تا پله ها را باال بر  یبه پدرم کمک م یآرام با



 

آمد  هیدر را پشت سرش بستم مادرم سراسم میکه شد وارد

 و گفت:

 اتاق  . براش آماده اش کردم.  مشیببر ایب -

در آغوش  عیبا عجله از اتاقش خارج شد.بابا را  سر سنا

 گرفت.

 

 .میکمک مامان بابا را به اتاقش رساند با

 کردم دراز بکشه! پتو رو روش مرتب کردم . کمکش

 هیگر یخواند. سنا به آرام یم یالکرس تی آ رلبیز مادرم

 کرد. یم

 .دمیاش را بوس  یپبشان

 

! چطور   میبود،قهرمان زندگ ضیخوب نبود.پدرم مر حالم

 دنیتوانستم خالف خواسته اش رفتار کنم.با د یم

چنگ  یقلبم را محکم چنگ زد و جا  یانگار کس تشیوضع

 قلبم مانا شده بود. یرو   شیها

 

 شدم.  یاز بهزاد جدا م دیرا گرفته بودم با  میتصم

 



 

 جواب داد: یتماس با ناباور ن یاول با

 

 ساراجانم  -

 

پر احساس بود؛ احساسات دخترانه ام را قلقک   جانمش 

   دیداد، به دلم چسب

 یم  شیکه کرد هنوزم برا ی با کار یاز قلبم حت یا  گوشه

 . دیتپ

 

 نمت؟ یخوام بب یم -

 

 من که از خدامه. زمیباشه عز -

 

 فرستم. یآدرس رو برات م -

 

 قطع کردم .  عی بهش ندادم وسر یاجازه خداحافظ و 

 

 



 

 

 

 

 

 و دو ستی#پارت ب

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

  دیبه حال در پارک با بهزاد هم قدم نشده بودم با تا

 بود.  می برا یبکر یکردم تجربه  یاعتراف م

بچه ها را   یبا چشمانش باز  م؛ینشست مکتین کی یرو 

 کرد. یدنبال م

 کرد به سمتم و گفت: رو 

 

 خوام بابت رفتار اون...  یسارا من واقعا عذر م -

 

 ندادم جمله اش را تمام کند: اجازه

 



 .ستیمهم ن  -

 

 انگشتانش گونه ام را نوازش کرد: با

 

 .یمهمه! اگر نبود به خاطرش ناراحت نبود -

 

 گفتم: ینیغمگ یصدا  با

 

بهزاد فقط  ستیمهم ن یچیه  گهی...د ستیمهم ن گهید-

 گوش کن.. 

 گذشت....  یادیز زمان

 ...! شهینم یخوایکه م یاون شهیهم دمیفهم

 ...!ستیباهاته الزاما دوستت ن یهر کس دمیفهم

 یروز کی  ادیکه تو نگاه اول ازش بدت م یکس دمیفهم

 دوستت و بالعکس...! نیتر ی میصم شهیم

 انتقام...!  نی بزرگتر یتفاوت یکه ب دمیفهم

 نوع عشقه...! کی  تنفر

 ...! تهیاهم زانیاز م یو ناراحت یدلخور 

 دشمنه...!  نی بزرگتر غرور



 دوسته...!  نیبهتر خدا

 شانسه...!  نیبزرگتر خانواده

 ثروته...!  نیبزرگتر یسالمت

 نعمته...! نیبهتر شیآسا

 ...!ستیاز رو نفرت ن شهیرفتن هم دمیفهم

 ...! ستیزبونش گرمه دلش گرم ن یک هر

 !ستیاخالقش تنده جنسش سخت ن یک هر

 !ستیخنده بدون درد وغم ن یم یک هر

 ...ستیبر باطن ن ل یدل ظاهر

 ...ستیموظف به آروم کردنت ن یکس دمیفهم

 اشتباهه محضه... ایلیبحث کردن با خ دمیفهم

و التماس  ه یبا گر ی استه هات،حتموقع خو یلیخ دمیفهم

 ...ستی ن یانجام شدن

 ! ینیتنها تر  ی تو اوج شلوغ یگاه دمیفهم

سابق   یدوست داشتن  یاوقات دلت تنگ اون آدم ها یگاه

 ....شهیم

 آدم .... ن یتر بهی غر شهیَکست م نیتر ی میاوقات صم یگاه

 

  



 

 

 

 

 

 و سه ستی#پارت ب

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 پرسش گرانه نگاهم کرد: یبا چشم ها 

 

 سارا؟ هیحرف ها چ نیمنظورت از ا -

 

 گفتم: یبغض دار یصدا  با

 

 !میادامه بد گهید میتون ی ما نم-

 

 زد و گفت: یتلخ پوزخند



 

 ؟ یترکم کن یخوایم -

 

 گفتم: یآروم  یصدا  با

 

 .ی خوشبخت بش خوامیفقط م -

 

 گفت: یدردمند یصدا  با

 

 . شمیمن فقط با تو خوشبخت م ی لعنت -

 : دیرا باال آورد و بوس دستم

 .شمیمن بدون تو نابود م ر؛یسارا خودت رو ازم نگ -

 

 کرد. هیو مردانه گر دیلرز  شیمقابلم شانه ها در

 گفت: یبغض دار یصدا  با

 نیا یتو  ی. تو سرنوشتم بودیتو انتخاب من نبود -

 ی میصم قیدو تا رف میزندگ یسارا من تواعتبار؛ یب  یزندگ

خواستم حرف بزنم مادرم بود،اگر  ینداشتم؛اگر م شتریب

 خواستم بشنوم کتاب بود.  یم



 قلبم.. یبود تو  ژهیو  گاهتی...جا یتو برام فرق داشت اما

 

  یو با ب دمی کش سمیخ یبه گونه ها یپشت دست دست با

اش   یوابستگ  شهیجمالت به جانش افتادم تا ر نیرحم تر

 زدند. یواژه بدتر از سالح ها ضربه م یبره،گاه  نیاز ب

 

 یهر چ شهی نم ل یدل شهیزبون نفهم م یقلب آدم ها گاه -

 یکس ی خواهم قلبم برا یباشه،من نم ارشیخواست در اخت

 ...ستیوقت در حد من ن چیبلرزه که ه

 

حرف از زبان من   نیکرد انگار ا ینگاهم م ناباورانه

 بود. نیسنگ  شیبرا

 میاز تاسف برا یبا نفرت نگاهم کرد و سر  عیسر  چون

 تکان داد:

بهت گفتم؛گفتم اگر  یچ میروز که آشنا شد نیاول  ادتهی -

کنم  یکارو م  نیدرنگ ا یترکت کنم ب  یازم بخوا یزمان

 بخشمت. یوقت نم چ یاما ه

 

 

 



 

 

 

 

 و چهار  ستی#پارت ب

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 تماشا کردم... میخفته در گلو یرا با بغض ها   رفتنش

 

چند لحظه   ی نفر را برا کیرفتن   ،یاست که گاه بیعج

 ! یکن یتماشا م

 !یشو  یم زاریعمر از تمام آمدن ها ب کیاز آن  بعد

  کیتوانند با  یها آن قدر قدرت دارند که م یبعض انگار

 با خودشان ببرند... ی را در چمدان ا یبار رفتنشان ،تمام دن

 

خوشحال شده   د؛بابا یچیزود پ یلیمن و بهزاد خ ییجدا خبر

کنه و به  رونیمن ب یبود که تونسته  بهزاد رو از زندگ

 رو به من بچشاند. یزندگ گهید یاصطالح رو 



 تفاوت بودند. یو سنا هم ب مامان

کرد و   هید،گری کش غیج دیکه موضوع رو شن یزمان مارال 

 گفت. راهیبد و ب

با بهزاد  یکرد"تو حق نداشت یجمله را تکرار م کی مدام

 " یکار رو کن نیا

بار هم تماس  کی گهید دارمونید  نیبعد از آخر بهزاد

 نگرفت انگار از اول وجود نداشت..

 

فکر بودم  یتو  قای عم یام خوب نبود؛گاه  هیو روح حال 

  هیدلم مرث ی در خلوت برا یاشتها بودم، گاه یب  یگاه

 کردم. یم  ییسرا

 

 پرسندروز از من ب ک ی اگر

 هستند  یچه کسان ایدن یانسان ها نیتر یقو 

 گرفتند... ادیرا  ییکه تنها یدهم؛زنان یم جواب

 

 

 

 



 

 

 

 

 و پنج ستی#پارت ب

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

 

شده بودم؛خودم را در اتاقم  گانهیدرس و دانشگاه ب با

 کردم. یحبس م

در اتاقم خالصه  میایاتاقم غرق در افکارم بودم؛انگار دن در

 یزدند اما سنا مدام م ینم  یشد بابا و مامان حرف یم

  ییدونست تنها ینم اره،اما یب رونیب  ییخواست مرا از تنها

روحه اگر ما  ه یسا ییشده بود؛تنها  نیبا دل و روحم عج

م یتونست یم دیشا میکن یبدون روحمون زندگ میتونست یم

 ...میوقت تنها نباش چیه

 

 



را داشت که محکوم بودم به   ی حکم زندان میبرا اتاقم

 بود که حال بابا خوب بود. نیا میماندن؛تنها دلخوش

 

رفتم:مامان  رونیهام رو پاک کردم و از اتاقم ب اشک

 . بود زشامیمشغول آماده کردن م

 میزدم؛تا مادرم متوجه ناراحت یلبخند زورک میلب ها به

 نشه گفتم:

 !یخوشحال یلیخ نکه یسالم مامان خانم!مثل ا -

 با لبخند من شاد شد و با شعف گفت: مامان

 

 آره چرا نباشم حال بابات کامال خوب شده!  -

 

 ن؟ینگفت  یزیواقعا؟پس چرا چ -

 

گفت  دمیپرس  ینیخواستم مطمئن شم که از دکتر ام یم -

 خوب شده. یلیخ

در جوابش گفتم و از ته دل خداشکر کردم   یرو شکر خدا

 که حال بابا بهتر شده. 

 



 

 

 

 

 

 

 وشش ستی#پارت ب

 خفته ی#بغض ها

 ییرزایآزاده م# 

 

 که مرده بود!  دمیرا د یزن روزید

 دیکش یما نفس م  مثل 

 . مرده بود.. اما

 رد؟یم یزن چطور م کی  یراست

 لبخند به لب ندارد ای

 کند ی نم شی آرا ای

 فشارد یرا نم یدست کس ای

 ستین یمنتظر آغوش  ای



 ...زندیشود پوزخند م یحرف عشق که م ای

 ...رندیم یم نگونهیا زنها

 

شد و روح ام  یم شتریام روز به روز ب ییتنها یروزها

 تر! ماریروز به روز ب

من بود و   یها یریبود که شاهد گوشه گ یتنها کس مامان

شد  یام م رهیبا بغض خ یخورد.گاه یغم را م نی شتریب

 زد. یم هیگر  ریکرد و ز یتحمل نم یوگاه

 

 رونیشب بابا از ب کی   نکهیزمان ثابت شده بود؛ تا ا انگار

  یلیوه؛خیم لونیو چند نا ینیریجعبه ش هیبرگشت و 

 خوشحال بود؛سنا در اتاقش بود. 

 نداشتم به اتاقم رفتم. حوصله

 

 صدام زد و گفت : مامان

باهات صحبت   میخواه یمن و پدرت م ایسارا دخترم ب -

 م؟ یکن

کردم و منتظر ماندم تا اگر رفتم و سالم  رونیاتاقم ب از

 دارند بزنند و به اتاقم برم. یحرف

 گفت: بابا



از  یکی دمیسارا دخترم امروز حاج  رضا معتمد رو د-

که  یبار نی سال بود که آخر یلیپدرم،خ یمیقد یآشناها 

 شهی که هم یگذشت.مرد مومن و درست یبودمش م دهید

اند.  قیکرد،الحق هم که ال یم فشیتعر امرزم یپدر خداب

  رحافظیمورد ام م،دریاز قد یادیو  یامروز عالوه بر دوست 

 کرد.  صحبتپسرش باهام  

 

ترس  هی! دیپدرم لرز یجسم و روحم از حرف ها تمام

 در وجود رخنه کرد: یبزرگ

 

  یدخترم!اونا تو رو ازم خواستگار دنیتو رو د یچند بار-

 کردن؟

 

 م دوخته بود؛ را به  می لب ها ی نیسنگ سکوت

 گفت: بابا

 ؟ یگی نم یزیچرا چ ؟یسارا دخترم خوب -

 ذارمینم ینباش  یاگر راض یحت یجلسه خواستگار هی نیا

 ان؟ یب

 .زد یموج م شی مامان نگاه کردم،غم در چشم ها به

 



 

 

 

 

 

 

 وهفت  ستی#پارت ب

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

و از سر   اوردمیبابا گوش کردم اما طاقت ن ی حرف ها به

درد  یشگیجام بلند شدم و به اتاقم پناه بردم؛مامن هم

 . میها

 در اتاق را قفل کردم. یحرف چیه بدون

 

 یا گهیبا کس د یعالقه ا چیتونستم بدون ه یم  چطور

 یتونستم جسم و روحم رو به کس یازدواج کنم؛چطور م

اگر  دیمن چه خواهم کش ا یکنم.خدا میجز بهزاد تقد گهید

 خواسته دهم. نیعشق تن به ا یب  یزمان



 

 نشستم. نیزم یسرم گذاشتم و رو   یرا رو  دستم

را  زشانیشدند و چنگال ت داریب میخفته در گلو  یها بغض

شدم .انگار بغض  یفرو کردند.داشتم خفه م میدر گلو 

 را سد کرده بود.  میاندازه گردو راه گلو 

 

توانستم به   ینم یها با خودم فکر کردم من حت ساعت

ازدواج از فکر بهزاد  نیتوانستم با ا دیبهزاد فکر کنم شا

 .  میایب رونیب

 

صحبت رفتم؛ بابا و مامان باهم  رونیاز اتاقم ب نکهی تا ا 

کردند تا  چشمشون به من افتاد و حرف شون رو قطع  یم

 کردند.

 

 :گفتم

 

 ! دیشما بگ یکنم هر چ یباشه من قبول م -

 

خوشحال   یلیزد.خ یحرف بابا چشمانش برق نیا دنیشن با

 آورد.  یداشت بال در م یشد.از خوشحال



 شد و با غم گفت: نیچشمان مامان غمگ اما

  ایقبول نکن  ومدیسارا اگر اومدن از پسرشون خوشت ن -

در حق  یگناه بزرگ نیا یکن یاگر هنوز به بهزاد فکر م

 .ادیم تیکه به زندگ یکس

 نیگفت"ا  ینزدم و سکوت کردم.مامان راست م یحرف

خواست  یم میبود که در زندگ ییدر حق او  یبزرگ یناحق

 باشد" 

 !قی حقا یتمام  یبود بر رو  یدیمهر تائ سکوتم

معتمد رو   یاش رو برداشت و شماره آقا یگوش بابا

شروع به حرف زدن   یگرفت: بعد از سالم و احوالپرس

را؛ دوباره  یز یچ دنی شن ینم میکردند، اما انگار گوش ها

 به اتاقم رفتم؛مامان دنبالم اومد گفت:

 اگه هنوز ته دلت... -

 :دمیحرفش پر ان یم به

 ندارم. یمن مشکل نه مامان -

 

 رفت. رونیام شد بعد اتاق ب رهیلحظه با غم خ چند

 

 

 



 

 

 

 

 و هشت ستی#پارت ب

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 حرف بابا که گفت: دنیشن با

 

 !ان یقراره فردا شب ب -

 

را  یزینه چ دمید یرا م یزینه چ گرید د؛یوجودم لرز  تمام

 شده بودم.  زمیپوت یانگار ه دمی شن یم

خودم انجام بدم مجبور   یاومد تا برا  یاز دستم برنم یکار

 از قلبم دفن کنم! یشدم خاطراتم را در گوشه ا

 

 یرو نم نه ییرفتم؛ احساس کردم دختر تو آ نهییآ  یجلو 

 روح شده بود. یشناسم،صورتم ب



 بودم  داریبود؛تا صبح ب یسخت اریبس شب

 قلبم گذاشتم و زمزمه کردم:  یرا بر رو  دستم

 درد   نیتر فیظر یا

 یام نشست نه یبر سمت چپ س که

 تفاوت نباش! یب نینچن یا

 ستیسوزد فانوس ن یم  نجایکه ا یزیچ

 من است....! قلب

 

 عصر بود که مامان به اتاقم اومد    کینزد

 گفت: و 

تو تازه  ان؟سارایتا زنگ بزنم ن یهست یسارا اگر ناراض -

دوباره  یتون یم یسالت شده هنوز وقت دار کیو  ستیب

 ؟ی عالقه مند بش

 

 مامان را راحت کنم  پس گفتم: ال یخواستم خ یم

 

 .میریگ یم  میمامان بعد تصم انیبذار ب  -

 



آماده شده بودند،اما  هید؛سنا و بقشب شده بو ۸ ساعت

 با حرص گفت: دنمیمن نه،مامان با د

 

  یکن یچرا لباست رو عوض نم انیب یخودت اجازه داد -

 .خانواده معتمد یجلو  یایب یخوایم یجور نیا

 

 اصرار مامان به اتاقم رفتم تا لباس هام رو عوض کنم. با

 

 

 

 

 

 

 

 ونه ستی#پارت ب

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



زنگ    یصدا  یرو عوض کردم؛وقت م یلباس ها یلیم  یب با

که عنوان  یمرد یدانم چرا اما دلم برا ینم دمیدر را شن

 سوخت. دیکش یم دکیخواستگار را 

 

را به سرم انداختم دستم به سمت رژلب  یساده ا یروسر 

به خودم اومدم و   عیکنسول رفت اما سر یسرخ رو 

 یروح  یساده و کمرنگ کردم تا ب  شیمنصرف شدم و آرا

 کنم. یصورتم را مخف

 

فهمد تمام غربت آن ها را  یغربت زن ها را خوب م نهییآ

رنگارنگ  ی پشت رژ قرمز و خط چشم نازک والک ها

زنند به  یم  یتفاوت یکنند بعد هر صبح نقاب ب یان مپنه 

 که آشوب است! یدل یرو 

 

آمدم و به آشپزخانه رفتم ومشغول   رونیاز اتاقم ب عیسر

 د؛امایلرز یشدم؛استرس داشتم دستانم م ختنیر یچا

به خودم اومدم.بابا ومامان مشغول صحبت با مهمان   عیسر

 کرد. یها بودند؛ سنا آرام نشسته بود فقط گوش م

آرام  یمهمان ها رفتم،بعد از سالم و احوالپرس شیپ

 پوران خانم که شادمان گفت: ینشستم؛با صدا  میسرجا

 تعارف کنه؟ یچا هیخواد  یعروس گل ما نم نیا-



از آن درد   شتری ب شوم اما بفرط خجالت کم مانده بود آ  از

در سرم   یبا پتک فوالد ی.انگار کسدیچیبود که در روحم پ

  ادآوری میرا برا یروز منحوس خواستگار نیو ا دیکوب

به سمتم  ی.مامان با مهربان شد.مات ومبهوت مانده بودم

لرزان   یرا به سمتم گرفت.با دست ها  یچا ینیآمد.س

مجلس شروع به   یاال گرفتم.با اشاره مامان از ب ار  ینیس

  یبرم یتعارف کردم.هر کس یکردم.به همه چا یتعارف چا

کرد.به دردانه حاج رضا   یتشکر م  رلبیداشت با لبخند ز

تعلل نامش   یجرائت سربلند کردن نداشتم.با کم دمیکه رس

 !رحافظ؟یرا به خاطر آوردم!ام

  شیپ  ین یریبرداشتن ش  یمردانه اش را برا  یها دست

را   ینیتشکر کرد.با شرم فاصله گرفتم و س رلبی آورد.ز

 اولم نشستم.   یگذاشتم و دوباره سرجا یعسل یرو 

 

 ینشسته بود چهره اش کامال مردانه بود.چشم وابرو  آرام

 یم یچهره اش جلوه گر گر ید یاز اجزا  شتریب اهش یس

 کرد.

 قابل انکار بود. ریچهره مردانه اش غ  تیجذاب

بود و همسرش  ینورانمسن با چهره  یرضا هم مرد حاج

 یو چروک ها نیهمسن و سال مامان بود که چ یزن

کم نکرده بود.؛پوران  ش ی بایاز ز یگوشه چشمانش ذره ا



  شیلب ها یکرد و لبخند از رو ینگاهم م نیخانم با تحس

 شد. یپاک نم 

 

 

 

 

 

 

 

  ی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

سرم را باال آوردم نگاهم در دو چشم   ینگاه ینی سنگ با

در حال رقص در نگاه  مانیگره خورد؛چشم ها اهیس

 د،او یطول کش  مانیاتصال نگاه ها هی بودند.چند ثان گر یکدی

ام  رهینگاه ها را شکست. از نگاه خ نیبود که سد ا

انداختم.صحبت ها گل   ریسرم را ز عیسر دم،یخجالت کش

 وهیباز شد.عطر گل وم یها تا حدود خیانداخت و 



خانه را پر کرده بود.بابا و حاج رضا در  یفضا  ینیریوش

و کار غرق شده بودند.پوران خانم  میقد یبحث ها 

از صورتم بر  کرد،چشم یهمانطور که با مامان صحبت م

 گفت: یم رلب یداشت و با شور و شوق ز ینم

 

 ماشاهللا!ماشاهللا!-

 

 

 

حاج رضا   میساعت که دور هم جمع شده بود کی از  بعد

 گفت:

 

و باهم  د ینیگوشه بش هی دخترم با اجازه آقا محمود  -

 .دیانشاءهللا به تفاهم برس دیصحبت کن

 

 گفت: بابا

 

داخل آشپزخانه حرف هاتون رو باهم  دیاشکال نداره بر -

 . دیبزن

 



هم پشت سرم به  رحافظیبلند شدم و ام یلیم  یب با

 .آشپزخانه آمد

کرده بودم او بود که سکوت  م،سکوتینشست  یصندل یرو 

 را شکست:  نمانیب

 

سکوت  یکنم برا ینم م؛فکری حرف بزن میاومد  نجایما ا -

 .میباش نجایا

 

 یکه دوست داشت یداشت؛طور یخاص تُن ش یصدا

 .یکن رهیذهنت ذخ یرا در پستو ها ش یصدا

 

 .میرو براش بگو  میزندگ یها تیگرفتم واقع  میتصم

 وگفتم: دمیکش یقیعم نفس

 

اهل مقدمه  م،منی حرف ها بگذر نیاز ا رحافظیآقا ام -

. من عاشق کس رمیسر اهل مطلب م عیو سر ستمی ن ینیچ

 !دیش  یهستم. شما با من  خوشبخت نم یا  گهید

 

 کرد؛ گفتم: یگوش م فقط

 



 یا گهیکه قلبش رو به کس د یبا دختر دی شما حاضر -

به خانواده  می بر  ایب رحافظیآقا ام  د؟یکن یکرده زندگ میتقد

 ! میکه ما با هم تفاهم ندار میهامون بگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 کیو  ی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

ناراحت شد اما  اریحرف بس نیا دنیکردم با شن احساس

 گفت: تیمحکم و با جد 

 



دختر ازدواج کنم! شما حرف هاتون  نیبله حاضرم با ا -

هر چقدر  د،یمن گوش کن ی حاال شما به حرف ها دیزد

 دیشما نخوا یتا وقت دمیقول م  دمیبهتون م دیوقت بخوا

 .فتهیما ن ن یب یاتفاق چیه

 

 

تونم  یسکوت به لبانم دوخته شده احساس کردم نم مهر

 یدست رو  یبزنم.انگار کس یدر مقابل لحن محکمش حرف

 خارج نشود. یزبانم گذاشت تا واژه ا

 

 د؛یبابا از من پرس میآمد رونیآشپزخانه که ب از

 د؟یدیسارا دخترم به تفاهم رس -

 

 رحافظینداشتم؛ سکوت کردم پوران خانم مادر ام یجواب

 بود که با شوق گفت:

 

 مبارکه! -

 



 رحافظیزد،من و ام یچشمک میدست زدند؛ سنا برا همه

دردناک   ایدن یادها یسکوت از تمام فر ی. گاهمیسکوت کرد

 !ی ناگفته باش یپر از حرف ها یتر است وقت

 

 آمدم. رونیب  االتیپوران خانم از شهر خ ی باصدا

 

پسرم از کربال تبرک کردم     تیانگشتر حلقه به ن هیمن  -

 باال.  اریاالن قسمت سارا شده عروسم دست چپت رو ب

 

کرده بودم؛ پوران خانم انگشتر را در دستم  سکوت

نظاره گرم   نیکرد،همه دست زدند مادرم با چشمان غمگ

بود.به زور مانع لرزش چانه ام شدم.او را نگاه کردم که  

نگاهش درد موج    یشده بود.در پستو  رهیبا غم به من خ 

.با خشم به نگاهش هجوم بردم.شرم کرد و سرش زد یم

 انداخت.  ریرا ز

 

ام را باخته بودم.من بودم که  ندهیمن بودم که آ  نیا اما

. مشوش بودم؛از انتخابم سرنوشت ام را قمار کرده بودم

 مطمئن نبودم!خودم را از جمع جدا کردم.

 



 شود؛ ی" منی که "غمگ آدم

 کند یرا از جمع جدا م  خودش

 بزند.... گرانید  یها یبه خوش  یبیمبادا آس که

 ردیگ ی"قرار می"فراموش مورد

 شود  یو تنهاتر م تنها

 شود  ی" خود غرق مییدر" تنها آنچنان

  زدی خ یبر نم یتلنگر چی با ه گرید که

 است....  انیپا ک یآغاز "تلخ"  نیا و 

 

 

 

 

 

 

 

 و دو  ی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م



 

 

 یحرف ها یساعت خانواده معتمد رفتند ول میاز ن  بعد

پا بند  یرو  ینداشت!سنا از خوشحال یمنزل تمام یاهال 

را به آشپزخانه  ییرا یپذ ل یوسا ینبود،با خوشحال

کرد اما سخت  یبرد.مامان هم ساکت و مغموم نگاهم م

وصلت است.بابا با چشمان   ن یموافق ا نکهیا دنینبود فهم

و  اوردیدر آخر طاقت ن کرد یم میالباب از شوق تماش

 گفت:

 

تمومه!خانواده اش هم انسان  یپسره همه چ نیسارا ا-

 !یداد ی !خوشحال شدم که جواب معقوالنه انیلیاص یها

 

از  یالبیکنم که س هیخواستم آنقدر به حال زارم گر یم

محال بود   یول دیرا بشو  میشود و غم ها یجار میچشم ها

نداشت.حتم داشتم گذشت زمان هم  ی ام یمن الت ماریروح ب

 کرد. یدرمان نم  میرا برا یدرد

 چیتنها باشم.ه  یروز سخت تنها نیخواست در ا دلم

  ییو اوهام تنها االتیسخت تر از غرق شدن در خ  یزیچ

 بود.  دهی امانم را بر ییبه تنها   اجینبود و احت



تخت نشستم؛ مامان پشت سرم داخل   یاتاقم رفتم و رو  به

و با غم و   اوردیام شد.تاب ن رهیخ یا ناراحتاتاق شد.ب

 گفت: ی ناراحت

 

تونم  ی! مستی !اگه دلت رضا نیدیسارا مادر اگه نپسند  -

 د؟ یحلقه تون رو ببر دیایزنگ بزنم بگم ب

 

!اما ست یطور است!دلم رضا ن نیهم میداشتم بگو   دوست

  ی...!دلم نخواست که شور و شوق اهالامدینتوانستم دلم ن

 ببرم! نیخانه را از ب

 

در تنم نمانده  یکه از شب گذشته تا به امروز جان یمن

برسم که قلبم با   یبه لحظه ا  نکهیکه از تصور ا یبود!من

 !دمیکش یعذاب م یگر یو جسم با د  یگرید

 

 غصه دار شود:  شتریکه ب امدین دلم

 

 ر؟ی!شب به خد یتمومش کن گهینه مامان جان د -

 را بسته بود. میراه گلو  یسخت بغض

 



 .ریشبت به خ -

 

 .دیبسته شدن در اتاق به گوشم رس یبعد صدا قهیدق چند

 

بردم. مدام با  یاز رفتن مامان تازه به عمق ماجرا پ بعد

 یانجام م یچه جدال می کردم من دارم با زندگ یخودم فکر م

عالقه از او در   یکنم که ذره ا یزندگ یبا کس دیدهم؟من با

مرد  یکه برا  یوجودم رخنه نکرده؟ بعد از ازدواج با قلب 

بنوازد چه کار کنم؟نه   یگریمرد د  یکه برا یبا قلب گهید

 و نبوده ام! ستین  انتیمن اهل خ ایخدا

چه بسا  یروح انتی!خستی ن یوجنس یفقط جسم انتیخ

جز  یرگیمرد د گاه یکه جا یاوقات قلب ی بدتر است.گاه

در جهان   یباشد جانکاه تر از هر درد ت یزندگ کیشر

دستان بهزاد  هرگز مرا لمس نکرده بود اما  نکهیاست.با ا

 قلبم و روحم و احساسات دخترانه ام را لمس کرده بود.  

 

 

بار  نیاول ی.برارا بستم میوپلک ها دمیتخت دراز کش یرو 

 .ستیشود گر یبسته ام م یپشت پلک ها یدانستم حت

 



 *** 

 قیغر ی خواست غرق شود ول یرا داشتم که م یکس حس

 نداشت. ینجات

 

 

 

 

 

 

 

 و سه ی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

تمام  قرار بود ییشد که گو  یم یسپر عیآنچنان سر زمان

 یدانم من تنها دختر ی.نمرا به باد دهد ستمیهست و ن

نه تمام    ایرفت. یم شی پ  عیسر میبودم که زمان برا

 یدستکار شانیموقع ازدواج زمان برا نمیدختران سرزم



 یها را م ه یثان  یساعت جا یشد وعقربه ها یم

غم در صندوقچه دلم دفن شده بود  رگرفتند.حتم داشتم آنقد

را از دست داده بودم.هرچه  میها  هیو ثانکه گذر زمان 

و حافظه ام   دیتپ یگذشت قلبم کندتر م یم یشتریزمان ب

 شد.  یمشوش تر م

 

ازدواج همزمان  یها  دیقرار مالقات با خر نیاول  بیترت

را   دهای.خرمیکه خالق اش تنها من و او بود  یها دی شد.خر

داد  یمعروف تهران و مغازه لوکس انجام م  یاز پاساژ ها

نه او نه  میبرا  یزیکردم پش یتفاوت رفتار م یو من ب 

 نداشت. تی اهم شی دهایخر

 

 دیخر یلباس هم سنگ تمام گذاشت؛برا دیدر خر میبرا

تر  ی شدم او وسواس یتفاوت تر م یلباس هر قدر من ب

و من در سکوت  دیپرس یام را م قهیعمل کرد.مدام سل

سکوت لگد  نی غرورش با ا  نکهیشدم. با ا ینظاره گر م

 کرد.  یصبورانه رفتار م یشد ول  یمال م

 

داشتم زمان را دور تند گذاشتند که من هم از قافله   حتم

گذشت حال دلم بدتر  یاش عقب مانده بودم.هر روز که م



اوردم.جنس زن از ازل تا  یخود نم میبه رو  یشد ول یم

 ابد محکوم است،محکوم به حبس تمام ناگفته ها در دلش!

 

چشم  کیرفت.در  یم  شیپ عیسر یلیبه سرعت و خ کارها

 گرفته شد.  شیت آزمابهم زدن نوب

 

مشغول حاضر شدن بودم.مامان وسنا مشتاقانه  النهیم یب

 دادند. یکردند و نظر م یم م یتماشا

 

 نبود:  یام راض یانتخاب یاز مانتو  مامان

 

 نبود مادر؟ نیاز ا ؟بهتر یدیپوش ی چه مانتو  نیسارا ا-

 

 دنبال حرف مامان را گرفت: سنا

 

 ات رو بپوش! گه ید ی!مانتو ها گهیمامان راست م-

 

را  میمانتو  ضیوجه قصد تعو  چ یشده بودم.به ه کالفه

 تخت برداشتم و سرم کردم.  یام را از رو ینداشتم.روسر 



مانتو را ندارم  ضیکه دانست قصد تعو  نیهم مامان

زنگ تلفن بلند    یخواست لب به اعتراض وا کند که صدا

 شد. 

 را برداشت. یگوش عیسر مامان

 بود!  خودش

 دی ای.مامان تعارف کرد که داخل بدمیشن یرا م ش یصدا

 کرد و گفت: یمودبانه عدرخواه

 

با اجازه  ستین یدر منتظرم،اگه زحمت یجلو نییمن پا-

 . ارنیب فیشما سارا خانم تشر

 

کرد. تلفن را که قطع کرد با  یخداحافظ یبا مهربان مامان

 عجله به سمتم آمد و گفت:

 

 !یمنتطرش بذار  ادیز ستیپسره دم در منتظره خوب ن-

 

کردم و چهره ام را از نظر   نهیینگاهم را حواله آ نیآخر

مکرر  ی ها  یخواب یو ب هیگر ل یگذراندم.خوشبختانه به دل

 قرمز و پف آلود نشده بودند. میچشم ها

 



زدن   شهیدر حال ر میدر گلو  میبدخ یکردم بغض احساس

جا  نیبه ساعت انداختم وقت تنگ بود! ا یبود.نگاه

 بود! میآخر زندگ ستکاه یا

 یم یحس یو ب یتمام عضالت تنم احساس کرخت در

 میها چهیسلب حرکت را از ماه ییکه توانا یکردم.طور

 گرفته بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 و چهار  یارت س#پ

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

کردم به  یشدم حس م  یم کی اش نزد نیکه به ماش هرقدم

 شده ام. کیقتلگاه ام نزد



 نیبرسم که آرام از ماش نیقدم مانده بود که به ماش چند

سالم   یکرد.به سخت یشد.مودبانه سالم و احوالپرس دایپ

 کردم. 

از نشستنم  الشیکه خ یباز کرد و وقت میرا برا نیماش در

 کرد. یراحت شد.پشت فرمان نشست و شروع به رانندگ 

 یبودم.زن جوان رهیبه عابرها خ شهیسکوت از پشت ش در

خواست از   یدست پسر کوچکش را گرفته بود،به تند

خورد  زی ل  شیرد شوند که لنگه کفش پسربچه از پا ابانیخ

 و جا ماند.

ام  رهیکرد خ یم یام گرفت.او که در سکوت رانندگ  خنده

نگاهش کردم.برق خنده در چشمانش   یرچشمیشد.ز

 نشسته بود.حتم داشتم آن صحنه را از دست نداده بود.

 

 ی.دختربچه امیراه چراغ قرمز شد و توقف کرد سرچهار

 نیماش شهیبا چهره معصوم و کودکانه بر ش یدور گرد

رز سرخ را در آغوش گرفته  ی.دسته گل هادیکوب

 داد. نییرا پا شهیش  رحافظیبود.ام

 ملتسمانه گفت: دختربچه

 

 شاخه گل ازم بخر!!  هیترو خدا آقا -

 



در آورد و در مقابل شاخه  بشیاو بود که اسکناس از ج  

 کرد داد. یم یی خودنما شتریگل ها ب  هیکه از بق یگل سرخ

 کودکانه گفت: دختربچه

 

 رو بدم. شی ندارم بق اده،خوردیز یلیپول خ نهمهیآخه ا-

 

 گفت:  یو با مهربان دیلپش را کش رحافظیام

 شرط داره؟ هیاش مال خودت!اما  هیبق-

 

و   یرا صاحب شده بود که با شاد ا یتمام دن انگار

 گفت: یخوشحال

 

 ؟یچه شرط-

 

 به لپش کرد و گفت: یاشاره ا رحافظیام

 

 بوس فکر کنم جبران شه! هیبا -

  



ن کودکانه اش دعا  و با لح دیرا بوس رحافظیلپ ام عیسر

 کرد:

 

 بهت بده! یخوایاز خدا م یهر چ  شاالیا-

 !یبا خانم خوشگله کنارت خوشبخت بش شاالیا

 

از  یچنبره زد.عرق سرد  میبه درد آمد.بغض بر گلو  قلبم

  یبا لبخند چند بوسه از لپ ها  رحافظیشد.ام ریکمرم سراز

چطور   دمی.نفهمدمینفهم زیچ چ یه گریدختربچه برداشت.د

شاخه رز سرخ را به  رحافظیکرد.ام یدختربچه خداحافظ

 سمتم گرفت:

 

 ناقابله!-

 

 زدم:  ی تلخ یپوزخند

 

 ممنون من رز سرخ دوست ندارم!-

 

عقب  ینگفت. شاخه رز را صندل  یز یزد و چ یتلخ لبخند

 گذاشت.



 

 ی.از پکردور فرمان مشت شد و به راه افتاد  شیها دست

 ناراحت شده است. نکهیا دنیچهره اش سخت نبود فهم

 

 

 

 

 

 و پنج ی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

 یشلوغ یانشانه ه میشد یم  کینزد شگاهیکم به آزما کم

 مشهود شد.  شگاهیو ازدحام در آزما

ام را آزرد و حالم را دگرگون    ینیب ی مژک ها نیبتاد یبو 

 کرد.

 گریکد یکه در حال صحبت بودند و به  ییزوج ها برخالف 

کردند.من و  یکردند و لبخند رد و بدل م ینگاه م 



 ستادهینقطه سالن با فاصله ا نیدر گوشه تر  رحافظیام

کرد  یم  ینیسنگ میرو  رحافظیام بانهیغر ی.نگاه ها میبود

قلبم را  یها تیخواست.من واقع یگونه م  نیاما او بود ا

 بودم. ندهبه گوشش رسا

پرستار وارد اتاق  ییبا راهنما مان یصدا زدن نام ها با

شده   ادیز می .لرزشش دست هامیخون شد  شیآزما یبرا

  یصندل یداد.رو  یمحکم قلبم را فشار م یبود.انگار دست

خون   دن ینشستم.پرستار سرنگ را آماده کرد و مشغول کش

 شد. میاز رگ ها

مردانه  یسرمه ا راهنیپ کی.ستادیسرم ا ی باال رحافظیام

 به تن داشت. رهیت یسرمه ا نیج  کیبه همراه 

 تی قلبم اهم یبرا یو خوش پوش بود!اما ذره ا ساده

 بودم.  دهیمفرط نسبت به او رس یتفاوت یب  کینداشت.به 

 

خون گرفتن با لحظه جان گرفتنم  یلحظه  داندیم خدا

کاش  یکه ا دمیشیاند یکرد.من در آن لحظه م یم  یبرابر

به نام قلب بود،چرا که از لحاظ  ی شیقبل از ازدواج آزما

داشته  یهم خوان دیبا ن یزوج ی نه از لحاظ قلب یخون

 باشند.

 



که با ذوق وعالقه  یزوج هامشاوره پر بود از  کالس

 یم  گریکدی  ل یکردند و لبخند تحو  یرا تماشا م گر یکدی

شدم.کارشناس  یآنها م رهیبا حسرت خ زیدادند.من ن

  ایدن نیدر ا  ییگو یشروع به صحبت کرد ول

و متفکرانه به  قیکنارم نشسته بود، عم رحافظینبودم.ام

گونه ام  یرو  یکرد.اشک یمشاور گوش م یصحبت ها

 .دیچک

مردانه اش را  یزده ام دست ها  خیسرد و  یها دست

 :دمیبنال  یفشرد.متعجبانه نگاهم کرد.با دردمند

 

 چی!با من ه؟یبزن  یهمه چ ری ز یتونینشده تو م ریهنوز د-

 ؟ یش یوقت خوشبخت نم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وشش ی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

به غم نشست.نم اشک در  کبارهیچرا چشمانش به   یراست

 یب رحافظینگفتم.ام یزیچ یدلم را سوزاند ول شیچشم ها

 ورینقش سنا نیبود و مهم تر میفرد زندگ نیتر ریتقص 

 را برعهده داشت. میزندگ

 

 دستم را نوازش کرد و گفت: یآرام به

 

تا تو  دمیکنم قبول کن قول م یخواهش م زمیسارا عز-

فرصت رو به  نیافته و ا ینم  نمونی ب یاتفاق چیه ینخوا

طالق  یتونیم یبود یخودم و خودت بده؛بعد اگر ناراض

 ؟؟؟ ی ریبگ

کار  نیقبول نکن با ا یزد"د لعنت ادیام فر نهیدر س دلم

 !!؟؟یکن یقلبت را چه م

 عقلم پاسخ داد:قبول کن!!  یول



 یعقل ودلم به وجود آمد و من ب نیب یجدال نابرابر چه

 رحمانه با عقلم همراه شدم. 

 

.هنوز  میخود غرق بود یا یبازگشت هر کدام در دن موقع

 زد:  میرا لمس نکرده بود.صدا نیماش ره یدستم  دستگ

 

 سارا؟-

 

گونه ام گذاشت.با همان دست  یدستش را جلو آورد و رو  

 گونه ام را پاک کرد. ی وسرانگشت اشک ها

لب  ی.گرمادیبوس یبار متوال نیرا گرفت و چند دستم

زد و   یدستم وجودم را آتش زد.لبخند تلخ یرو   شیها

 گفت:

 

 !یفرصت رو به من داد نیممنون سارا که ا-

 

.با  دیچک میچشم ها اچهیگرم و سوزانده از در اشک

 بغضم را قورت دادم و گفتم:  یبدبخت

 

 !؟یبه قولت عمل کن یبتون دوارمیام-



 

 

 **** 

 

را گشودم.به  میپلک ها میموها یرو  ینوازش دست با

 یمارال از خوشحال  دنیصاحب دست ها نگاه کردم.با د

مهابا در آغوش   یرا ب  گریکدی.هر دو دمیکش یکوتاه  غیج

 .میدیکش یم

 

 

 

 

 

  ّ 

 

 و هفت  ی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



 دهیدل رنج کش یبرا  تینها یبود که ب یتنها کس مارال 

ر فکر طو  نیا نیریوقت مثل سا چیبهزاد محزون شد.او ه

.چه خوب بود او را ستیعشق ن قینکرد که بهزاد ال

کاسه   کبارهیدل َکندم.به  یداشتم!از آغوش مارال به سخت

 شد.   دایمزاحم پ یپر شد و سروکله اشک ها  میچشم ها

 زدم.مظلومانه گفتم: هیگر ریو ز اوردمین  تاب

 

 ه؟بهیمارال اشتباه کردم.اشتباه تو بگو جبران اشتباه ام چ-

 کار کنم؟ ی.بگو چستین یعشق  چیغ راه و چاه هخدا فرا

 

اطرافت رو   یادم ها تیبهش زمان بده سارا،زمان ماه-

 نی!ببهیپسره آدم خوب یگیکنه!مگه نم یبرات روشن م 

.بهتره فراموشش دیش یوقت ما نم چیسارا تو و بهزاد ه

 ؟ یکن

 

که با   یی!خاطره هاهیراحت نی فراموشش کنم!مگه به هم-

 شه؟یهم فراموش م میهم ساخت

 

 گفت: ت یکرد و با عصبان  اخم

 



 یشیمتاهل م  یسارا؟تو تا دار یکار کن یچ یخوای پس م-

 ! ؟یچ یعنی ی فهمیم

 هیتمام روح و جسمت مال  یعنیتعهد دار شدن! یعنی

 نفره!

 

 و گفتم: دمینال

 

به بهزاد فکر کنم!اما دل زبان نفهم رو   دی آره مارال نبا-

فرصت رو به خودم و  نیا دی با شه؟منیم یکنم؟ول کاریچ

 بزنم!! یهمه چ ریتونم ز یبدم،من قبول کردم نم رحافطیام

 

پاک کرد و در    شیصورتم را با دست ها یرو  یها اشک

 کرد گفت: یهمان حال صورتم را بوسه باران م

 

 یگاه محکم ه یتک رحافظیام دیپسبار به زمان سارا،شا-

خدا رو بخاطرش شکر  تیباشه که هر لحظه از زندگ

 نهیچ یم  یبنده هاش رو جور ریاوقات خدا تقد ی!گاه؟یکن

 نداره.  یحاصل یبنده هاش جز خوشبخت یکه برا

 



بر دلم بود.آرام کنار  ی مرهم شهیمثل هممارال  یها حرف

کرد و   دنیآرام چانه ام شروع به لرز م،یدیهم دراز کش

 در آسمان صورتم. دنیشروع به بار میاشک ها

و کالفه  دیرا د میزد،اشک ها یو به سمتم غلت برگشت

 گفت:

 

دختر تو  ؟بابایشد؟مگه آروم نشده بود یباز دوباره چ-

 ؟؟؟ یاریهمه اشک رو از کجا م نیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و هشت ی#پارت س

 خفته ی#بغض ها



 ییرزای#آزاده م

 

 

کردم  یرفت که احساس م شیپ عیآن قدر سر زیچ همه

 چرخد. یرا دور تند م میقسمت بد زندگ

که با  ی بی"واژه غریام بود."عروس  یشب عروس امشب

 کردم. یتنم احساسش م یتک تک سلول ها

 یبایز پوریآمده بود؛لباس گ شگاهیهمراهم به آرا سنا

  شتریاش را ب یی بایز ش یرنگ که با رنگ چشم ها ییطال

 نیبود.مارال به بهانه رام دهیپوش دیکش یبه رخ م

 لحظات جانکاه و درد آور را همراهم باشد. نینتوانست ا

 

 هینشسته بودم آنقدر حجم بغض و گر شگریدست آرا ریز

را از گذاشتن لنز و مژه  شگریفراوان بود که آرا میها

 کردم.  مانیپش

پوستم نشاند و   یرا بر رو  یساده ا شیآرا شگریآرا

کرد.لباس   ونی شن ییبا یام را به طرز ز یبلند مشک یموها

با  شگریبود که آرا بایز یبه قدر رحافظیام یتخاب عروس ان

 لبخند گفت:

 



 نیدوستت داره!البته حقم داره دختر به ا یلیمعلومه خ-

لرزه اون   یماشاهللا من که که دخترم دلم برات م یخوشگل 

 خود داره! یکه جا

 

خبر نداشت در قلب من چه   چکسیزدم.ه ی تلخ یپوزخند

 گذشت؟! یم

 

 

 یبار بود با دقت نگاه م نی عروسم را اول لباس

 اش معرکه بود.  قهیبود.سل  رحافظی ام  قهیکردم؛سل

بود و قسمت  بایبه تنم ز ار یبود که بس یپف   یبایز  لباس

  یداشت و سنگ دوز  ییبایگرد و ز  قهیبرهنه باالتنه  یها

 بود.  دهیپوش ییبایز نیشده بود؛لباس در ع

 

گذشت.به دستور  یبه کند میاز ساعت ها که برا بعد

 از اتاق خارج شدم.  شگریآرا

 زیهمه چ یلحظات یقرار گرفتم برا نه ییآ یروبه رو یوقت

 یشدم ول نهیی آ یبایرا فراموش کردم و محو عروس ز

 چیاز غم گرفته بود و ه یرا غبار اهمیس یچشم ها

توانست غم چشمانم را پنهان   ینم  یشگریو آرا شیآرا

 کند.



 

 

 

 

 

 

 ونه ی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

  یشده بود و با ذوق خاص  بایز اریکه خودش هم بس سنا

 گفت: یکرد با ذوق و شوق خاص یمرا تماشا م

 !ی خوشگل شد ی لیسارا خ یوا

 

و سکوت کردم.سنا که  دمیپاش شیتلخ به رو  ی لبخند

و عوض  طنتینداشت،تمام اوقاتش را با ش یتجربه ا 

  کی یگذراند.تا به حال حت یم شی کردن دوست پسرها

 نداشت. یهم با کس یرابطه جد

 



 با لبخند گفت: شگریآرا اریزنگ در زده شد و دست یوقت

 

 آوردن!  فیداماد تشر یآقا-

 

  شیپنجه ها ی ام فشرد و جا نهیقلبم را در س یکس انگار

 بود.  انیقلبم نما یرو 

انداخت و  میموها یرو  اطیشنل را با احت شگریآرا

دانست احساس  یکرد.نم یخوشبخت  یآرزو   میبرا مانهیصم

 زند. یمن به جوانه نم یدرون قلب مرده  یخوشبخت

 

کرد و جلوتر از  یخداحافظ عیرا برداشت و سر ل یوسا سنا

انداختم.با  میموها یمن راه افتاد.کاله شنل را کامال رو 

 سخت بود.   میپاشنه بلند راه رفتن برا یکفش ها

به   دیکه حکم اعدامش آمده و کت بسته با یمجرم مثل 

سست ولرزان قدم   یرفت با قدم ها یچوبه دار م یسو 

 داشتم. یبرم

شده بود که محال بود تا آخر عمرم آن همه   بایاو آنقدر ز 

 ونیو پاپ یرا فراموش کنم.با آن کت وشلوار مشک  ییبایز

 یذره ا یشده بود ول نیزم یمرد رو  نی ترجذاب  دیسف

ام مهم نبود .نوع اصالح  چارهیدل ب یها برا ییبا یز نیا



 رهیخ  یزیبه طرز شگفت انگ شی موها شیچهره وآرا

 بود. بایکننده و ز

از او خواست مرا  لمبرداریهم همراهش بود.ف لمبرداریف

قلبم دور   یباال آمد.تپش ها  انیدرم کی می ببوسد.نفس ها 

 گفت: لمبرداریتند رفت.اما او بود که به ف

بعد شما پشت سرمون   یبذار برا میوقت ندار  ادیز-

  اوردهیدلخواه را به دست ن جهیکه نت لمبرداری.ف دیایب

  چیبلند و بدون ه یشد.باقدم ها  زانیبود.چهره اش آو 

.قرار بود عقد  قدم برداشت نشیبه سمت ماش یحرف

 یکه بذر زندگ ییحافظ،جار یدر خانه ام یوعروس 

 شود. ارشود برگذ  دهیمشترکمان را پاش

 

 

 

 

 

 

 

 

 #پارت چهلم 



 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 یگل ها یاز شاخه ها ی که مخلوط ییبایگل ز دسته

شده بود را  نی شکل مختلف تزئ نیتر  بایمختلف بود وبه ز

زده که کم از  خیلرزان و   یبه سمتم گرفت.با دست ها

نداشت دسته گل را گرفتم.دستش دور مچ دستم  خیکوره 

 :دیچینشست.زمزمه اش در گوشم پ 

 

 دستت رو دور بازوم حلقه کن! -

 

تم نه تکان دادم.انتظار داش یبه معنا یزبانم سر یجا به

بودم  یمن تنها عروس  یعنینزد. یحرف چیشماتتم کند اما ه

 شک نبودم. یکه انگشتانم را قفل انگشتان داماد نکردم!ب

را پشت کمرم گذاشت و با فاصله   شیاز دست ها یکی

 . میاش قدم برداشت نیبه سمت ماش انمانی اندک م

 

گل   یبا شاخه ها  ییبا یاش را به طرز ز یمشک یپرادو  

 نیبه کاپوت ماش  ییبای.و دسته گل زکرده بود نیتزئ

پخش  نیماش یعطر تلخ اش در فصا یچسبانده بود.بو 



 نیبعد از ا دم یشیو با خود اند دیچیشده بود در مشامم پ

 شود.  یکامم هم تلخ م

را در صندوق عقب گذاشت و سوار شد،  ل یوسا سنا

رو به حرکت در  نیبه محض نشستن سنا ماش رحافظیام

 هم دنبال ما اومدند. لمبرداریآورد.ف

کرد و مدام سر به سر من   یم طنتیطول راه سنا ش تمام

 گذاشت. یم رحافظیو ام

به  ختهیآم  طنتینتوانست خوددار باشد و با ش گرید

 گفت:  یشوخ

 ؟ا یتحمل کن  یتونی تا آخرشب چطور م رحافظیام یوا -

رنگ   یبه آن میانداختم و گونه ها نییزده سرم را پا شرم

 می جا به گونه ها کیبدنم  یگرفت.انگار تمام خون ها

.سرخ شد و گونه لبش  دمییاو را پا یرچشمیفرستاده شد.ز

 را با دندان گاز گرفت.

 دهیمن هم فا یشده بودم.اعتراض ها یدست سنا کفر از

 را از او نداشتم. ییپروا یو ب یگستاخ نهمهی نداشت.توقع ا

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 کی#پارت چهل و 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

را  اطی م؛حیدر مورد استقبال قرار گرفت یجلو  دنمانیرس با

  یبا دعوت قبل یادی ز یکرده بودند.مهمان ها یچراغان

جلوتر از همه مسئول ثبت لحظات  لمبرداری.فآنجا بودند

 نیدانست امروز عروس ا ینم  چکسیبود.ه مانیبایمثال ز

اش شکافته بود و سرخاک قلبش   نهیمجلس قلبش را از س

خاک  نیو دستش ب دیپاش  یزد.خاک م ینشسته و زار م 

شد چند مشت از آن   یزد.کاش م یشد و زار م یچنگ م

قلب مرده و  نیتا بلکه ا ختمیر یخاک را بر شانه ام م

کند.مرگ هم با همه عظمت و   دای پ امی عشق سوزان الت

شود چه برسد به عشق در   یوحشتش فراموش م



داند  ی نم چکسیشناسد.ه  یکه عشق را نم یروزگاران

 یسقف و پنجره و سفره ا کیفقط  یخوشبخت یبرا یگاه

که  یی وقلب ها ستیان داخلش باشد کافکه چندقرص ن

 عاشقانه بتپد. 

 

 

  میشدم که دانسته ها یروزگار همسفر مرد نیمن در ا و 

او  یشد.چه اندک درباره  یفقط به نام ونشان او ختم م

صرف کردن فعل   یتجربه بودم برا یدانستم.و چه ب یم

 واژه"همسر"! یازدواج!و چه خام بودم برا

 

کرده  یجا را چراغان مهم،هیداخل خانه شد یوقت

تمام مهمان  یبود که به راحت یودلباز یبودند.خانه بزرگ

 بود. رای هارا پذ 

تمام خانه را گرفته  یکوب یوهلهله وپا یتند اسپند،شاد یبو 

 بود. 

خواند من با بغض  یکه عاقد خطبه م ییلحظه ها لحظه

 تیخواندم.مسول یاَشهد م میزندگ یفروخورده ام برا  یها

که بر سرمان گرفته شده   یدیپارچه سف یقند رو  دنییسا

 بود برعهده سنا بود.



را نرم در  مانینجوا کردم.حلقه ها  یرا با چشمان باران  بله

بود،که او  نیتنها تفاوتش ا میداد یجا گریکدیانگشت 

ملتهب  شی بر انگشتانم بوسه زد.لب ها  یچندبار متوال

  شیلب ها یوست انگشتانم از گرماوسوزاننده بود.هنوز پ 

 یکنار زد.صدا اطیرا با احت  میسوخت.سنا شنل موها یم

.او بود  دندیبلند شد و ِکل کش گریدست و َکف زدن ها بار د

 .انداخت نیینگاهم کرد بعد سرش را پا رهیخ یکه لحظه ا

را پشت   میبستم تا حسرت ها عیهم چشمانم را سر من

 بسته ام دفن کنم. یپلک ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #پارت چهل ودو 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م



 

تمام رنج  ی!براادیز یلیخواهم کرد.خ هیدانم امشب گر یم

در که امروز  یآتش ی.برادیکه قلبم خواهد کش ییوعذاب ها

بودم که با پرونده  یمحکوم هیام شعله ور شد.شب نهیس

!چشم به شیمتهم شده بود به حبس ابد زندگ نشیسنگ

کرد که حکم  یدوخته بود و در دل دعا م  شی زندگ  یقاض

.اما او متهم شده بود به رندیدر نظر بگ شی رااعدام را ب

"که شی مجازات"حبس ابد زندگ نی و سخت تر نیتر  یابد

 تر و با عظمت تر بود. نیریش اریمرگ بس

 

 

که  ینبود که مرد نیدردناک تر از ا می برا یزجر چیه

با قلبم نداشت و من امشب  یتیسنخ چیکنارم نشسته بود ه

دلم  نیبهزاد را از سرزم دیهمسر و حالل او شدم و با

 شد تا ابد! یحرام م میکردم و او برا یم  دیتبع

در سالن مشغول   ی.عده ا د یدورتا دور سالن چرخ نگاهم

از آنها بود.تا موقع شام  یبودند وسنا هم عضو  دنیرقص

 بساط برپا بود. نیهم

به مهمان ها  ییوپوران مشغول خوش آمد گو  مامان

سالن نشسته  ییبودند.بابا وحاج رضا هم گوشه انتها

 بودند و مشغول صحبت بودند.



آراسته شده بود   ییبا یرز زاز سالن را که به ط یا  گوشه

 شام درنظر گرفته بودند. ی را برا

 شیگذاشته بودند که رو  یبزرگ یزهایگوشه کنار هم م در

 ها!   یدنیونوش ینیریپر بود از ش

 

 دیشده بودم.شا رهیبغض سرد وسخت به مهمان ها خ با

مراسم   نیمجلس نبودم ا نیا یاگر من هم عروس اجبار

 بود. یی لذت بخش و تماشا میبرا

 یشد آنقدر که م یم شتریچشمانم لحظه به لحظه ب اشک

شدم که   رهیشوند.به او خ ریسراز می گونه ها یرو  دمیترس

  خیکرد.دست مردانه اش دست سرد و  یم میبا غم تماشا

و فشرد و با تکان سر و چشم   دیزده ام را به آغوش کش

 آرام زمزمه کرد: رلبیز  شیها

 

 سرده؟!آروم باش! نقدریاچرا دست -

 

  یلباس عروس یو رو  دیاز گوشه چشمم چک یاشک قطره

 حکم کفن را داشت جان سپرد. می که برا

 



 یکند و با ولع م یمراسم مامان بغلم م انیپا

از آغوشش  یاز اشک است.به سخت سیبوسد؛صورتش خ

 شوم.  یجدا م

 کند: یگوشم زمزمه م ریکند و ز یبغلم م سنا

 !شهیتنگ م  ی لی!دلم برات خیبجآ یخوشبخت بش-

 

رفتن به  یبرا یاست که هر دختر ی بی"واژه غری"دلتنگ  

واژه هم  نیا  یمن هنوز برا ایکند  یخانه بخت تجربه م

 تجربه بودم!  یخام وب

 

ام  یشان یکند و پ یم هیکشد؛مردانه گر یدر آغوشم م پدرم

 نیکشم.ا یبوسد،عطر پدرانه اش را با ولع بو م یرا م

 .افتیتوان  یجهان نم یجا چیعطر خاص وناب را ه 

 

 یخانم وحاج رضا هم او را در آغوش م پوران

  یو آرزو  رودیکشند؛پوران خانم قربان صدقه اش م

 کنند.  یم یخوشبخت

از اشک  سیکشند؛صورتشان خ یهم در آغوش م مرا

 ذارند. ینم  بینص یب شانی ااست.مرا هم از دعا و ذکره

 



کشد و با   یمردانه او را در آغوش م  پدرانه

هم آرام و   د،او یجمله"خوشبختش کن"بر شانه اش کوب

 :دیگو  یمحکم در جوابش م

 آب تو دلش تکون بخوره! ذارمیام قسم نم یبه مردانگ-

مرد چه سخت قسم خورد اما  نیام ا یخوشبخت یبرا ایخدا

با جمله  الشیخ یعنی دهد  یم  رونی که پدرم ب ینفس راحت

 او راحت شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 #پارت چهل وسه

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



 

آمد.با  یباال م یبه سخت مینفس ها هیاز شدت گر 

از پدر ومادرم کاسه چشمانم دوباره پر  یخداحافظ

در چهره اش   یکند؛غم بزرگ ینگاهم م  رحافظیشد.ام

 یم نیی وسر پا دزدمینگاهم را م عیکند.سر یم ییخودنما

سردم را به  یآورد دست ها یاندازم،دستش را جلو م 

 .پوران خانم وحاجسپارم یومردانه اش م یدستان قو 

 هیگر گری کنند.بار د یما را ترک م یریرضا با شب بخ

اش  نهیبرم.سر در س  یبرد به آغوشش پناه م یامانم را م

 راهنی را به پ  میگذارم و تمام اشک ها وهق هق ها یم

دور کمرم حلقه  شی .با مکث دست هادهمیم  هیهد دش یسف

 کند. یشود و بغلم م یم

 ی م نییشرم زده سرم را پا رمیگ ی!فاصله ممیآ یخود م به

 ستادهیکنم.ساکت وصامت ا ینگاهش م یرچشمیاندازم.ز 

 سیاش خ راهنیاز پ یخدا قسمت بزرگ یبود.وا

را دفن  م یاشک ها شیپ  قهیکه چنددق ییاست!همان جا

 گفتم: دهیبر دهیو بر دیکردم.چانه ام دوباره لرز

 ....شده سی..ت خراهن یپ-

 

 انداخت. هیصورتش سا یرو   یمهربان لبخند

  



 سرت! یفدا-

 

حبس  میها  نهیلحظه نفس در س ک ی یکردم؛برا سکوت

طلب  گریرا بار د می .دست هادمیرا با شرم گز میشد.لب ها

 انیدر م یحد  یب یکرد.دستم را به دستش سپردم که سرد

 انگشتانش خانه کرده بود.

 

 

 یقلبم که به سان ناقوس یبسته شدن در تپش ها یصدا  با

 .دمیشن ینگ دار وجودم را به لرزه در آورده بود مز

تفاوت سمت پنجره ها رفت وهمه را گشود و پرده ها  یب

التهاب بدنم را کم  یتازه به اتاق قدر  ی.ورود هوادیرا کش

 تازه. ژنیپر شد از اکس می ها هیکرد و ر

 

  نیزایچشمم به اتاقش افتاد؛اتاق بزرگ و دلباز با د  تازه

وحمام مجزا، وتخت  یبهداشت سیو فوق العاده و سر

که وسط اتاق قرار  یبه رنگ خاکستر یبزرگ دونفره ا

 داشت.

 

 



 

 

 

 

 

 

 #پارت چهل وچهار 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

 وگفت: دیکش شیدرون موها یدست یبا کالفگ رحافظیام

 

 ومامان. یحاج دنیاتاقم بعد از خواب رمیم گه یساعت د۱-

 

 باال انداختم: یا شانه

 



شک کنن اتاق بزرگه   هیخواد بق یدلم نم ستین یمشکل-

 گوشه بخوابه.  هی تونه یم یهرکس

 

نگفت.لبه تخت نشستم و با دامن لباس عروسم  چیه

 شدم.   یمشغول باز

آرام بلند شد. بدون آنکه  شیز جاگذشت که ا یساعت کی

ست  کی را با   شینگاهم کند  به سمت کمد رفت ولباس ها

 عوض کرد. یسرمه ا

نقطه اتاق گذاشت  نیاز کنارم برداشت ودر دورتر یی متکا

 .دیودراز کش

 : دیچیخش دارش در گوشم پ  یصدا

 

هات تو  یپاشو لباس عروست رو عوض کن!لباس راحت-

 کمده!چراغم خاموش کن بخواب.

 

بلند شدم وسراغ کمد لباس ها رفتم؛بلوز وشلوار  میجا از

  رونیانبوه لباس ها ب انیرنگم را از م یصورت یساده 

را   میموها رهیکردم.گ ضیتعو  یصدا و به سخت یآوردم و ب

شانه ام   یبلندم رو  یجدا کردم.موها میاز موها یبه آرام

صورتم افتادم    یها شیُسرخورد.با دستمال هم به جان آرا

 که پوست صورتم قرمز شد.   یورط



 .دمیتخت دراز کش یرا خاموش کردم و رو چراغ

 

 

 یبود که در خانه همسر سر م یشب نیاول امشب

 چیدونفر که ه مانیبرا  یبیغر  یکردم"همسر" چه واژه 

 نها جز صفحه دوم شناسنامه نبود. آ نیتشابه ب 

 

 بتیه ی.نگاهم رو دیدور تا دور اتاق چرخ میها چشم

 انداخته بود نشست. هیسا واریدرشت اش که بر د

 

  ییو گذشته ام غرق شدم.احساس تنها االتیشب در خ  تمام

 ی ها رکیرجیج زیر یتمام وجودم را گرفته بود.صدا

 یکرد.پاس یم داریو ترس را در دلم ب دمیشن یباغچه را م

 از شب را گذرانده بودم که خوابم برد.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 #پارت چهل وپنج

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

ر که از خواب بلند شدم. س  م یپلک ها یتابش آفتاب رو  با

بلند شدم و وارد   میشدم.از جا  شیخال یچرخاندم متوجه جا

آب به  یو مشت  ستادم یا نهییشدم.مقابل آ یبهداشت سیسرو 

 دایهو  میچشم ها  یهنوز رو  هیآثار گر دمیصورتم پاش

بود.باالخره بعد از درست کردن سر و وضعم از اتاق 

 خارج شدم. 

 

 یسابق بازگردانده شده بود.صندل لیبه شکل وشما خانه

 هم برداشته شده بود.  شبید یزها یوم

شدم.حاج رضا در صدر مجلس نشسته  یسالن اصل  وارد

 منزل هم دورش نشسته بودند. یاهال  هیبود وبق

ه حاج رضا و پوران خانم گفتم ک ریسالم وصبح به خ آرام

 تکان داد. یبا محبت جواب دادند او بود که فقط سر



.تشکر دیکش رونی ب  میبرا  یاز خدمه صندل یکی ملوک

 کردم.  ی کوتاه

 

 خانم با محبت وآرام گفت: پوران

 

 دخترم؟ یدیخوب خواب-

 

منظور پوران خانم  دنیتکان دادم اما با فهم یسر ی جیگ با

 زند. یم رونیآتش ب میاحساس کردم االن از گونه ها

 

 گفت: مهیخانم خطاب به سل پوران

 

 صبحانه را آماده کن؟ مهیسل-

 

 ِمن ِمن گفتم: با

 

 د؟ یمگه صبحانه نخورد -

 

 و گفت: دیپاش میبه رو  یخانم لبخند پوران



 

تا صبحانه رو با هم  میمنتظر عروس خوشگلمون بود-

 یصبحانه با عروس ودامادخوردن سعادت م نی.اولمیبخور

 خواد که شکر خدا شامل حالمون شده.

 

 

 نیدانست ب  یبه حرفش زدم،او که نم یدل پوزخند  در

فاصله    یکل یبا عروس و داماد قلب  یعروس و داماد عقد

 است.

 

 

 یسر کیکم نگذاشته بودند.عسل و   میبرا زیچ چیه

هم به مخلفات صبحانه ام اضافه شده بود.عسل   جاتیگرم

بود اما  یمقو  یزن تازه عروس مخدر یبرا حاتیو گرم

 یکی غرق شدن در لذت  یکه به جا ،منیچه تازه عروس 

 غرق شده بودم. می ها هیشدن،شب در گر

 

 یاز جنس مادر م یلحظات سخت وجانکاه فرشته ا نیا

را  م یداروحت باشد.انگار خدا ص  یتواند مرهم زخم ها

ام نقش بست.برق  یکه اسم مامان بر صفحه گوش دیشن

 تماس را وصل کردم: عیسر یلیدر قلبم نشست خ یشاد



 

 سارا مادر؟ -

 

 سالم مامان؟ -

 

 ؟ یماهت مادر؟خوب  یسالم بر رو -

 

 آره مامان خوبم؟ -

 

اما  فتادهی ن  یمن و دامادش اتفاق نیدانست که ب ینم مامان

 یبرا یمادرانه.تا عمر دار  یها یدل نگران  نیامان از ا

 !شتریچه بسا فرزند دختر ب یفرزندانت نگران

 

 مامان به خود آمدم. نیدلنش یصدا  با

 

 زدلم؟یعز یندار  یخب خداروشکر مادر!کار -

  

 نه مامان جان سالم برسون خداحافظ -

 



  یاز مادرم احساس کردم بر حجم دلتنگ یاز خداحافظ بعد

 د.افزوده ش  میها

 

 *** 

بلند   میشود از جا یچند ضربه به در اتاق باعث م  یصدا

ندارم  یاحساس چی ه دنشی کنم با د یشوم در را که باز م

 دانم. یبد نم ایاز احساس"خوب است  ی"ته 

 

دهد  یدهم با تکان دادن سر جوابم را م یسالم م   رلبیز

 کند: یبعد شروع به حرف زدن م  هی چند ثان

 

بازم  شدیخوام نم یبرات سخته، من واقعا عذر م دونمیم-

 نباشم. نجایا

 

مظلوم بود که مغزم به زبانم فرمان داد   شی قدر صدا نیا

 از آن خارج نشود.  ییآوا چیکه ه

 

بالش برداشت  کیبه تخت دونفره انداخت و آرام    ینگاه 

 .دیاز اتاق دراز کش یو گوشه ا

 



تابستان بدون پتو   ینگران شدم؛ شب ها شی برا اری اخت یب

 انداخت. یهوا لرز به جانت م یگاه

 را برداشتم و به سمتش رفتم. ییسمت کمد رفتم و پتو  به

 بلند شد و پتو را گرفت: عیپتو در دستم سر دنید با

 

 ؟ یدیچرا زحمت کش -

 

 ؟ یامکان داره سرما بخور ادیم یسوز سرد -

 

 مرا هم تلخ کرد. اش کام  یزد که تلخ یتلخ لبخند

 

 

 

 

 

 

 

 #پارت چهل وشش



 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

در آورد و  بشیاز ج یگاریرا کنار بالش گذاشت وس پتو 

 گوشه لبش گذاشت.

 

  یبودم مردها زمان دهیبکشد قبال شن گاریکردم س ینم باور

درد  یعنیکشند  ی م گاری رسد س یبه اوج م شان یکه دردها

چون عمق درد  دی آرام بود؛شا بی مرد عج نینه ا  شیها

 شانیمردان وزنان متفاوت بود پس راه درمان دردها یها

 زنم ....  کیهم متفاوت بود.من 

 که اگر دلش بشکند  یهمان

 زند ینم  ادیفر

 کوبد ینم واریبه د مشت

 کند یدود نم گاریسرهم س پشت

تا  یشب یاز سر ناسازگار یممکن است گاه یگاه  فقط

 ...زدیصدا اشک بر یصبح ب 

  یبود.گاه ختهیمرد تمام معادالت ذهنم را به هم ر نیا یول

 .ستیاوقات سکوت ظلم بزرگ



 سکوت کنم: نیاز ا شتر ینتونستم ب 

 ؟ یکشیم گاریس -

 

 زد وگفت: یتلخ پوزخند

 

 کنه؟   ینم تتیدودش اذ -

 

 نه.-

 

 کلمه را بر زبان راندم. ن یکندم تا ا جان

 شدم.  رهیشد خ یکه از دهانش خارج م یدود به

بزرگ خانه   اطیگرفت و در همان حالت ح یکام م قیعم

 مشهود گفت: یشده بود.با غم رهیخ

 

 .کنه یآرومم م گاریس -

 

 و مغموم گفتم: آرام

 



با   یکن یکنه فقط احساس م یآروم نمرو  یکس گاریس -

 دیام هیو  ییآرامش کذا هیکه   شنی دردهات دود م گاریس

سقفش   یکهنه هر لحظه منتظر یخونه   هی!مثل هیواه

خراب  ایخدا یکن یسرت خراب بشه امروز فردا م یرو 

 نشه رو سرم! 

 

 یگوش م می نگفت و در سکوت به حرف ها چیه

انداخته  هیاتاق سا یو روشن   یکیبلندش در تار بتیکرد.ه

  یبایز اطیومن مثل او ساعت ها به ح دیبود. آرام دراز کش

 شدم. رهیخانه خ

 

 

ظهر را ۱۲شدم عقربه ساعت  داریکه از خواب ب صبح

را جمع کرده بود و رفته  شیپتو  رحافظیداد.ام ینشان م

 گرفتم حمام بروم. میبود.تصم

بغض کردم حال اشک  گریبار د ستادمیدوش ا ریز یوقت

  ییبکر دعوت شده بودند.به تنها   افتیض نیهم به ا میها

زن بلکه  ک ی یدرد نه تنها برا نیکردن سخت تر هیگر

را از دست  یزیعز یوقت گنی انسان است.همه م کی  یبرا

سه روز اولش سخت است.سه روز اول تمام  یده  یم

سوزد اما به نظر من   یجسم وروحت در سوز وضجه م



چند روز اول تمام  نیشود که ا یبدتر م یوقت زیهمه چ

 هیگذارند و تو در اندوه و گر یم ت یهمه تنها یشود.وقت

را بستم و حوله را تن   رآبی.شی کن یسر م ییبه تنها

 کردم. 

 

 گرفتم و  یکوچکرا با حوله  میموها نم

 . دمیپوش ینخ یوشلوار ساده  بلوز

 

 بودم که در اتاق باز شد. میدر حال شانه کردن موها 

  یبر رو  میکه موها یعقب رفتم طور   یشدم و کم دستپاچه

 شدند. شانیکمرم پر یگود

 

شد   میموها رهیخ هیبود که وارد اتاق شد چند ثان رحافظیام

 انداخت وگفت: نییبعد سرش را پا

 

 .....؟ینجوریدونستم که ا ینم خوامیمعذرت م -

 

 مانع شد وجمله اش را ادامه نداد. شرم

 



 اتاق وخونه شماست. نجایاشکال نداره ا -

 

 تو هم هست. یبه خونه  نیاز ا -

 

 کرد.  انیجمله را ب نیا  یو با خشونت خاص مالکانه 

 

اش   اهیپرپشت وس یبه موها یرفت و دست نهییآ  سراغ

 .پشتش به من بود که گفت:دیکش

 

 .میتا با هم صبحانه مون رو بخور  رونی ب ایب -

 

 :دمی پرس اری اخت یب

 

 !یاومد نیبخاطر هم -

 

 

 

 



 

 

 

 #پارت چهل و هفتم 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

 جواب داد: کوتاه

 

 آره -

  شتریجواب کوتاه قلبم با کوبش ب نیدانم چرا با ا  ینم یول 

 .دیام کوب نهیدرون س یو محکم تر

 

 ام یباشه م -

 

 تر   کیو نزد ک ینگاهم کرد جلو آمد نزد قی و عم برگشت

از  یقیرا نوازش کرد و دم عم میخرمن موها دستش

 ام حبس شد.  نهیگرفت.نفس در س میموها



 را رها کرد وگفت: میمو ها لهبالفاص

 

 منتظرم.  قیصبحانه ات رو بخور آالچ ایب -

 

بالفاصله اتاق را ترک کرد.نفس حبس شده ام را به  و 

 یام م نهیدادم.قلبم  آنچنان محکم در س رونیب یسخت

 ام را بشکافد. نهیکه گفتم هر آن ممکن است س دیکوب

 

غوطه ور   ییبا یخانه هم مثل تمام خانه در ز قیآالچ

را گرفته بودند عطر و   اطیبود.گل و درختان که تمام ح

هم  قیآالچ یوخانه داده بودند.فضا  اطیخاص به ح ییجال

 بود.  یصبحانه عال  هی یمکان ممکن برا نیتر ری نظ یب

 

با دستش اشاره کرد    رحافظیصبحانه رو آورد ام مهیسل   

.با حفظ فاصله کنارش نشستم و  نمیبش کشیکه نزد

بود،آنقدر  یهش مشغول شدم.حقا که مهمان نواز خوبهمرا

آنچنان تا به حال توجه   چکسیمرا داشت ه یکه هوا

 نیریافتاد که ش ادمی ینکرده بود. به محض خوردن چا

 دهم. نیشد صورتم را چ باعثاش  یاش نکردم و تلخ

صورت مردانه اش  یچاشن یشد و لبخند رهیصورتم خ به

 با حرص گفتم:شدم و  یکرد؛از لبخندش عاص



 

منم  دیبگ  دیدید یخنده دار زیخنده دار نبود!اگر چ  -

 بخندم؟!

 

متعجبم  شتریداد که ب یبه صورتم نگاه کرد و جواب قیعم

 کرد:

 

گونه ات   یچال ها یداد نیصورتت رو چ یوقت یحت -

 مشخص شد!  شتریب

 

هم به  یوباهوش یرکیز دی نگفتم و سکوت کردم.با چیه

 کردم. یاضافه م   شیها یژگیو 

 د یرو جمع کرد خواستم بلند شوم که با تاک زیم مهیسل

 گفت:

 صبر کن؟ -

 

 اش شدم: رهیخ منتظر

 

 ؟ یهست یچه رشته ا یدانشجو  -



 

 یچه رشته ا یدانست همسرش دانشجو ینم یعنی 

جواب  یبود.با دلخور شیبرا  تیاهم یب نقدری ا یعنیاست.

 دادم:

 

 .یروانشناس  -

 

 یدر کالمم نشد ول یدلخور   متوجه

 شوخ شد.  کدفعهی چشمانش

 

 ی دوست خوب برا هی تونه یم ی دانشجو روانشناس هی  یعنی-

 بچه ها باشه؟ 

 

 استفهام نگاهش کردم و متعجبانه گفتم: با

 

 ؟یچ-

 

مدت کوتاه تا شروع دانشگاهت روانشناس  هی خوامیم -

 ه؟ ینظرت چ یپرورشگاه باش 



 

 یبود در قالب انسان که خداوند وح یمرد فرشته ا نیا 

بار   کیآرزو داشتم  شهیکرده بود.بچه ها؟!پرورشگاه؟هم

 یبرا لهیمرد وس نیحال ا  نمی در عمرم هم شده آن ها را بب

در سراسر  یشده  بود.آنچنان خوشحال میاستجابت دعا ها

کالمم هم از دست داده بودم   اریوجودم نشسته بود که اخت

 که گفتم: یقتو 

 

 رحافظ؟یام یخوب یلیو خت -

 

نامش از زبانم   دنیزدم.با شن یم شی بار بود که صدا نیاول

آنچنان چشمانش غرق لذت شد که احساس کردم مست 

 یم  بیبا چند کلمه و جمله هم نص یشده است.گاه مست

 شود. 

 

با کلمات به   دی خند یکه م یاو بود که با چشمان و لب حال 

 جانم افتاد.

 

  بمیرو نص یدلخوش  نیبزرگتر یکه خوشحال باش نیهم-

 !؟یکرد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #پارت چهل وهشت

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

بود که   ییها آمنه در تهران مختص تمام بچه پرورشگاه

 یرا اندازه م شانیدردها زانیم شانیغم چشم ها بیعج

را از دست داده بود و   نشی از بچه ها والد یگرفت،تعداد

 بدون سرپرست بودند.



 

 یگرفت و م یبچه ها را چنان در آغوش م رحافظیام

 دمیهمه آنها فرزندانش بود.من فهم ییکه گو  دیبوس

بودن   ،هموطن ستیفقط مختص هم خون بودن ن یمهربان 

"در وجودت هنوز تیاست اگر "انسان یمناسب  اریهم مع

 باشد داریب

 

 با لبخند نظاره گر بودم.  من

کردنم حسرت  یکرد موقع معرف یتک بچه ها را معرف تک

 کالمش تمام وجودم را سوزاند:

 

دوست خوب  هی به بعد  نیهمسرم و از ا یمیخانم سارا کر-

 شما! یبرا

 

و قلبم  دیآنقدر به دلم چسب یواژه دوبخش  نی "همسر"چرا ا

 را مشعوف کرد.

 

  زنقشی ر یازدختربچه ها یک یها با ذوق نگاهم کردند؛ بچه

 با ذوق گفت:

 



 رحافظی!به امد؟ی هست د،مهربونمیخوشگل یلیخاله شما خ -

 اشاره کرد و گفت:

 

 مثل عمو؟!  -

 

دم.اما زدم و سرم را به نشانه موافقت تکان دا ی لبخند

او کجا؟من تا به حال   یمن کجا و حجم مهربان یمهربان 

هم بچه ها را مالقات نکرده بودم اما او و  کباری یحت

 دارد. یادیقدمت ز ییآشنا نیداد ا یرفتارش نشان م

 

  

 

 دهیو بوس دمیتک تک شان را؛بوس دمیآغوش کش در

موجودات پاک و معصوم   نیشدن توسط ا دیشدم.بوس

 یکرده بود.بو  بمی خواست که خداوند نص یسعادت م

 دادند. یرا م میها  یکودک

 

بچه   هیکمک به روح یشد به عنوان روانشناس برا قرار

تا قبل از شروع   یها در پرورشگاه از فردا به مدت کوتاه

 دانشگاهم مشغول به کار شوم.



 

 نی.اداده بود ه یهدبچه ها انگار آرامش را به قلبم  دنید با

را داشتند که با  نیا  ییموجودات کوچک و معصوم توانا

 .یرا فراموش کن  تیبودن کنارشان تمام غم ها

 

را  نیبسم هللا ماش  م؛بایرو باز کرد و نشست نیماش در

را با اسم خدا شروع  یروشن کرد،عادت داشت که هر کار

 چیهبا  یتوانست یاش را نم یمرد حجم بزرگ نیکرد. ا یم

 .یر یاندازه بگ یا لهیوس

 

 

 

 

 

 

 

 #پارت چهل ونهم 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م



 

قدرت مقابله بر  چکدومیبود؛انگار ه یجار  نمانیب سکوت

 . میرا نداشت  مانیسکوت ها

  یبعد حالت تهوع به سراغم آمد.سرم را به صندل قیدقا

 دادم. هیتک

 

 

سرم را بلند کردم   یمغازه نگه داشت؛ با کرخت کی یجلو 

 برگشت. کیو ک وهیآبم ه یبعد با  قهیشد چند دق ادهی ،پ

 دقت نگاهم کرد و گفت: با

 

 برات خوبه.  یفکر کنم ضعف کرد  -

 

 گفتم:  رو به دستم داد؛ نگاهش کردم و  کیوک وهیآب م  و 

 ممنون -

 

 گفت:  رلبیز

 

 نوش جونت. -



 

نصفه ماند؛اشاره به  وهیآبم یرا تا انتها خوردم ول کیک

 کردم و گفتم: وهیآبم

 

 کجا پرتش کنم؟ -

 

که من خورده بودم  یرا از دستم گرفت و از قسمت وهیآبم

 یکردم وقت شی کرد؛در سکوت تماشا دنیشروع به نوش

 گفت: رلب یتمام شد ز

 

عمرم  یبود که تو  ییا وهیآبم نیخوشمزه تر -

 و گفتم: دمیرو شن شی رلبیخوردم.زمزمه ز

 

 بود.  یدهن -

 

 زد و گفت: ی لبخند

 

 ارزشش رو داشت! -

 



 

 

 

 

 

 

 #پارت پنجاه 

 خفته ی#بغض ها

 ییارزی#آزاده م

 

 !م یجام خوش یکه از باده ب میما

 ...میو هرشب خوش  میمنور هرصبح 

 

 شما، د یسرانجام ندار ندیگو 

 ... میخوش یسرانجام چی ه یکه ب مییما

 

 



ام  ی گرفتم و شلوار ساده صورت یآرامش دوش آب گرم با

 .دمیرا با تاپ همرنگ اش پوش

را تماشا  رونیبودم وب ستادهی ا سیخ یپنجره با موها کنار

مشخص بود.چند ضربه    ابانی کردم. از پشت پنجره خ یم

 وارد شد.  رحافظیبه در اتاق نواخته شد و ام

 

انداخت و با   نیاش را چ یشانی پ یاخم بزرگ دنم ید با

 کرد باال نرود گفت: یم یکه سع   ییصدا

 

 اونجا؟ یچرا رفت -

 

 کردم. یتماشا م رونیداشتم ب -

 

ت و با خشونت داخل اتاق شد و دستم را گرف  کمینزد

 .دیکش

 

 خورد و گفت: سمیخ یبه موها  دستش

 

 ؟ یچرا موهات با سشوار خشک نکرد -



 

خشک کردن با  اد،عادتیها  نم یلوس باز نیخوشم از ا -

 سشوار هم ندارم.

 

 زد وگفت: ین یدلنش ی لبخند

 

 ؟ یعادت شانه کردن هم ندار -

 

برداشتم  نه ییآ یکردم و شانه را از جلو یکمرنگ اخم

 دستش جلو آمد و شانه از دستم گرفت.

 

 

 

, [3/2/2021 11:58 PM] 

 

 

 

 #پارت پنجاه 

 خفته ی#بغض ها



 ییرزای#آزاده م

 

 !م یجام خوش یکه از باده ب میما

 ...میو هرشب خوش  میمنور هرصبح 

 

 شما، د یسرانجام ندار ندیگو 

 ... میخوش یسرانجام چی ه یکه ب مییما

 

 

ام  ی گرفتم و شلوار ساده صورت یآرامش دوش آب گرم با

 .دمیرا با تاپ همرنگ اش پوش

را تماشا  رونیبودم وب ستادهی ا سیخ یپنجره با موها کنار

مشخص بود.چند ضربه    ابانی کردم. از پشت پنجره خ یم

 وارد شد.  رحافظیام به در اتاق نواخته شد و 

 

انداخت و با   نیاش را چ یشانی پ یاخم بزرگ دنم ید با

 کرد باال نرود گفت: یم یکه سع   ییصدا

 

 اونجا؟ یچرا رفت -



 

 کردم. یتماشا م رونیداشتم ب -

 

شد و دستم را گرفت و با خشونت داخل اتاق   کمینزد

 .دیکش

 

 خورد و گفت: سمیخ یبه موها  دستش

 

 ؟ یچرا موهات با سشوار خشک نکرد -

 

خشک کردن با  اد،عادتیها  نم یلوس باز نیخوشم از ا -

 سشوار هم ندارم.

 

 زد وگفت: ین یدلنش ی لبخند

 

 ؟ یعادت شانه کردن هم ندار -

 

برداشتم  نه ییآ یکردم و شانه را از جلو یکمرنگ اخم

 دستش جلو آمد و شانه از دستم گرفت.



 

 

 

, [3/2/2021 11:58 PM] 

 

 

 

 ک ی#پارت پنجاه و 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

  زیتخت کرد؛ خودش ن یمجبور به نشستنم رو  یآرام به

 پشت سرم قرار گرفت.

 یمشغول شد، با آرامش دستش البه ال  میبا موها یآرام به

 نوازش کردن!  هیکرد.درست شب یحرکت م میموها

 

 یاش سخت بود؛با کالفگ یبلند ل یبه دل میکردن موها شانه

 گفتم:



 

 مشکالت رو ندارم. نیاگه کوتاه اش کنم ا -

 

 بود که گفت: دای هو  شی کردن خشم در صدا احساس

 

 .یحق کوتاه کردن موهات رو ندار چوقتیه -

 

 گفت: دیکه جوابم را نشن یوقت

 

 سارا؟ -

 

 بهیغر یاسمم از زبان مرد دنیبار بود قلبم با شن نیاول

 یام در دهانم م نهیس ینامنظم گرفت و انگار به جا تمیر

 .دیکوب

 

 وار جواب دادم: زمزمه

 

 باشه. -

 



 یتمام شد شانه را بر رو  میکار شانه کردن موها یوقت

 گذاشت و گفت: نیزم

 

 تموم شد.  -

 

 به تشکر باز شد:  میها  لب

 

 ممنون -

 

 تکان داد.  یبه چهره ام کرد و آرام سر یقیعم نگاه

 

منظمش  یبعد نفس ها  قهیچند دق دیتخت دراز کش یرو 

 داد. قش یخبر از خواب عم

 تونستم بخوابم. یتخت نم یآمد؛اما رو  یهم خوابم م من

 .دمیفرش گذاشتم ودراز کش یرو  بالش

 شد. میزود خواب مهمان پلک ها یلیوخ

 

 

 



, [3/2/2021 11:58 PM] 

 

 

 

 #پارت پنجاه و دو

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

 مهربان  اری خانم وحاج رضا بس پوران

 گذاشتند؛  یکم نم میبودند الحق که برا 

 

را از آنها به ارث   شیها ی و خوب  یهم مهربان رحافظیام

 برده بود.

 

  چوقتی ه گرید دمیتخت نخواب یاز آن روز که من رو  بعد

 .دیتخت نخواب یرو 

 

 



کارکردن   نکهی گذشت با ا یروز از شروع دانشگاه م چند

کرده بود  ام را عوض  هیدر پرورشگاه و کناربچه ها روح

مسئول رفت و  رحافظینبود.ام ر یتاث  یمارال هم ب  دنیاما د

 برگشت من بود.

 

 

آرام شروع به راه رفتن  اطیرا برداشتم ودر ح شنلم

را سمت  د؛دستمی کردم.اما فکرم مدام حول بهزاد چرخ

  ارمیام در ب نهیس یخواستم قلبم را از تو  یام بردم م نهیس

 یو قانون  ینباشد؛ من  همسرشرع گاهشیجا گر یتا د

فقط هم  انتینبودم،مگر خ انتیمعتمد بودم اهل خ رحافظیام

 انتیباشد هم خ گریمرد د گاهی بود اگر در قلبت جا یآغوش

 است چه بسا بدتر....

 

 

 

 

, [3/2/2021 11:58 PM] 

 

 



 

 #پارت پنجاه و سه

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

کرد؛با پشت  سیصورتم را خ میاشک ها  یدانم ک ینم

 دنیکه برگشتم با د نیرا پاک کردم هم میدست اشک ها 

 .دمیکش  یبلند نیشخص پشت سرم ه

 بود!  رحافظیام

 

 گفت:  میبه چشم ها ق یدق ینگاه  با

 

 ؟یکرد هیگر -

 

 دروغ متوسل شدم وگفتم: به

 

 نه! -

 



 باال انداخت وگفت: یابرو 

 

 چوقتیچشم ها ه  نی!تو با ایستی ن یخوب یدروغ گو  -

 ی رو فاش م قتیدروغ نگو،چشم هات زودتر از خودت حق

 کنن.

 

 دهنم رو فرو دادم و گفتم: آب

 

 نیا شهیچشم هام هم یکه تو کنارم باش یتا زمان -

 !ن؟ یشکل

 

که غم در  دمینگاهش کردم د میستقم نباریکرد؛ا سکوت

 گفت: ین یخانه کرد؛با لحن غمگ شیچشم ها

 

رو  زهایحسرت داشتن بعض چ  دیبا شهیآدم ها هم یبعض -

 داشته باشن؟!

 

کنم  یشدم خواستم عذرخواه مانی لحن حرف زدنم پش از

  یاصوات چیبه هم دوخته شده بود که ه میاما انگار لب ها

 شد. یخارج نم



  

 ادامه داد: نیبا همان لحن غمگ دوباره

 

 مرد نباشه. هیاشک هات  ل یکاش دل -

 

را با چشم   یمرد روبه رو  ختنیو فرو ر دمیکش خجالت

 یی که نفس کم آورد و دکمه باال دمیتماشا کردم.د میها

 را باز کرد و راهش را گرفت ورفت. راهنشیپ

 

 

 

, [3/2/2021 11:58 PM] 

 

 

 

 #پارت پنجاه وچهار 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



بود  یگاه محکم هیتک رحافظیکردم ام یاوقات فکر م بعض

محض را تجربه  یبا او خوشبخت توانستیم یکه هر زن

 کند.

کرده بودند خودم را از سرم کوچ   ی اندک می ها ال یوخ  فکر

فکر و  نیچرا که من از ا ندیایکردم تا سراغم ن یمشغول م

 .دمیترس یها م ال یخ

 

همه  د؛برعکسیروز کالس دانشگاهم طول کش آن

گرفتم  یتاکس عیسر امد یدنبالم ن رحافظیگذشته ام یروزها

دل تکرار  زد؛دریو خودم را به خانه رساندم دلم شور م

افتاده که دنبالم   رحافظی ام یبرا یکردم نکنه اتفاق  یم

 گفتم. یاما بعد خدانکنه در دل م امدهین

 

در خانه بود؛خواستم به اتاق بروم اما  بهیغر نیماش کی

 شدم و گفتم: کش یسراغ پوران خانم رفتم نزد اوردمیتاب ن 

 

براش   یاتفاق امدیدنبالم ن رحافظیان خانم امروز امپور -

 ه؟ یمال ک اطیتو ح  نیماش نی افتاده؟ا

 

 



 دستم را نوازش کرد و گفت: پشت

 

 نیماش نمیاومد،اون ماش شی براش پ یکار رحافظیام -

 مهساست.

 

 زمزمه کردم: رلبیاستفهام نگاهش کردم وز با

 

 مهسا  -

 

 تکان داد و گفت: یسر

 

 یبرادر زاده حاج -

 

 باال انداختم و گفتم: یا شانه

 

 !ن؟یآها فقط هم -

 

 



 

, [3/2/2021 11:58 PM] 

 

 

 

 #پارت پنجاه وپنج

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

 گفت: شیرا گرفت و با تشو  دستم

 

 ! رحافظهیمهسا عاشق ام -

 

را  یی توانا نیاز جمالت ا ی حس شدم؛ بعض یزدم و ب خی

که قطع نخاع شده   یدارند که فلج ات کنند.درست مثل کس 

 نبودم. یکاد چ یقادر به ه ایکرده بود از دن د یبود و قطع ام

 



 یگرینبودم اما از عالقه زن د رحافظیعاشق ام نکه ی ا با

 نیکردم.حسادت کشنده تر دایپ ی حس بد رحافظیبه ام

 خودت!  هیسالح زنانه است اما برعل

 

گفتم و به اتاقم  یدیاظطراب رو به پوران خانم ببخش با

 برگشتم.

تماس را قطع  عیاسم اش سر دنیکه زنگ خورد با د تلفنم

 کردم. 

 تکرار کردم:  برلیحلقه بست و ز می درون چشم ها اشک

 

 برو به جهنم. -

 

 یدادم دلم م هیتک واریرا به سالن رساندم و به د خودم

را که عاشقانه همسرم را دوست داشت  یخواست زن

مبل کنار جمع مقتدرانه نشسته بود  یرو  دمشی نم؛دی بب

عشوه سرش را   ؛بایعسل یو چشم ها ییطال یموها

 . دیگونه اش را بوس عیسر یلیبرد و خ رحافظیام  کینزد

 

  کهو یسرخ شد و باغضب به مهسا نگاه کرد؛ رحافظیام

شد؛تا   کمیمن بلند شد و نزد دنیسرش را باال آورد و با د



مردانه اش قفل شد  یدر دست ها  می دست ها امیبه خود ب

 و به سالن کشاند.

 

 

 

 

, [3/2/2021 11:58 PM] 

 

 

 

 #پارت پنجاه وشش

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

برخورد   ییرضا و پوران خانم با خوش رو حاج

شد و با غضب به  دایهو  شیکردند؛مهسا خشم در چشم ها

 نگاه کرد. مانیدست ها

 گفت: ی بلند شود با لبخند تصنع نکهیا بدون

 سارا درسته؟ -



 زدم:  یهم لبخند تصنع من

 

 و شما؟  -

انگشتان الک خورده اش را از نظر گذرانم  دیخند یطناز  با

 بود ،با عشوه گفت: بایز

 

 .رحافظیام یمهسا هستم دختر عمو  -

 

کند سرش را  ینشست نگاهم نم  رحافظیدر چهره ام نگاهم

 .دیکش  شی در موها یدست یاندازد و با کالفگ ی م ریز

 

 **** 

تخت دراز  یرو  ی ک یش کردم و در تاررا خامو  چراغ

 .دمیکش

چند ضربه به در زد و وارد   دمیام نخواب یخستگ یهمه   با

 شد؛خواست چراغ را روشن کند که گفتم:

 

 روشنش نکن! -

 



  کیآرام نزد ینگاهش را حس کردم با گام ها ی نیسنگ

در آورد و  بشیاز ج یگاریپنجره شد پنجره رو باز کرد؛س

 گفت : یسته اخ  یروشن کرد با صدا

 ؟ یشینم تیاذ -

 

 گفتم: یآرام یصدا  با

 

 نه راحت باش -

 

 به خودم اومدم؛ شی صدا  با

 

 منه اون کارش فقط بخاطر..  یمهسا دختر عمو  -

 

 گفتم: یجمله اش تمام شود با سرد نذاشتم

 

 نیکه باشه فقط ا یزیتون هر چ نی نداره ب یبه من ربط -

 .دم یند یمهسا خانم رو عروس 

 

 گرفت و گفت: گارشیاز س یقیعم کام



 

 . یبخواب گهی!بهتره دومد؟ین یعروس -

 دخالت کنم. دینداره و نبا یگفت که به من ربط رسما

خواب برمن   یک دمیهم گذاشتم و نفهم یرا رو  میها چشن

 غلبه کرد.... 
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 #پارت پنجاه وهفت 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

را در  ی خواست مدت یبرادر زاده حاج آقا بود که م مهسا

 یهم راض رحافظیکند عالوه بر من ام یسپر شیخانه عمو 

 به بودن مهسا نبود.



را  میهوا یاز هر وقت شتریب رحافظیصبحانه ام زیم سر

لقمه گرفت ؛حاج آقا و پوران خانم لبخند  میبرا  یداشت وقت

حوالم کرد که باعث شد   ی زدند اما مهسا نگاه نفرت بار

 دست از خوردن صبحانه بکشم. 

 

پاک   یو حجم هوا دمیکش یقیرفتم؛نفس عم اطیبه ح یوقت

آرام پشت  یبا قدم ها رحافظیکردم.ام میها هیرا مهمان ر

 مرا به خود آورد:  شی بعد صدا هیآمد،چند ثان سرم

 

 ؟ یچرا صبحانه ات رو نخورد  -

 

 تفاوت برگشتم و گفتم: یب

 

 کنن.  یآدم ها با نگاه هاشون نابود م یبعض -

 

  دنیفکر کردم دست کش اریاخت ید؛بیکش شی در موها یدست

 تکان دادم. یسر یدارد با کالفگ ی چه حس شیدر موها

 حالم شد و گفت:  متوجه

 ؟یخوب -

 



 زدم و گفتم: یسرد لبخند

 خوبم   -

 مهسا...  هیاگه بخاطر قض -

 

 جمله اش تمام شود که گفتم: نگذاشتم

 کردم و گفتم: یاون مکث ست؛نهیقبال هم گفتم برام مهم ن -

 

 و نه تو. -

 

که  یمهم بودجور  می نبود؛برا تیاهم یب می گفتم؛برا دروغ

 بشناسم. شتریدوست داشتم او را ب

 

 کرد و رفت. یخداحافظ هیکرد؛بعد از چند ثان سکوت
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 #پارت پنجاه و هشت

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

مشغول صحبت کردن با مادرم بودم که متوجه   قیآالچ در

 شدم مهسا کنارم نشست.

 یشود برا  میخواست مهسا متوجه صحبت ها ی نم دلم

کردم.متوجه نگاهم شد و با  یخداحافظ عیسر نیهم

 گفت: یگستاخ

 !؟یبود؟نکنه دوست پسر دار یک -

 

زدم و   یهمه وقاحت گشاد شد؛پوزخند نی هانم از ا چشم

 گفتم:

 

 خود پندارد. ش یه را به ککافر هم -

 



 داد. لمیاز همان جنس تحو  یپوزخند

ترک کردم حوصله حرف زدن با مهسا را   عیرا سر قیآالچ

 نداشتم.

 

 

 فیخاطرات تعر میاتاق پوران خانم رفتم؛با محبت برا به

  رحافظیاش تولد ام یماندن  ادی از خاطرات به  یکیکرد،  یم

 کرد: فیبود،شروع به تعر

 

مشکل از  دمیفهم یسال بچه دار نشدم و وقت  ۷من تا  -

گرفتم به   میتصم نکهیافسرده بودم تا ا یادیمنه تا مدت ز

هم با مهر   یو گفتم و حاج میشی بگم بچه دار نم یحاج

 نکهی شرمنده کرد.تا ا شتریومحبت رفتار کرد و من رو ب

خونمون شور و   یماه از اون حامله شدم؛تو ۳بعد از 

پاش بند  یرو  یاز خوش  یشد،حاج یارج یخوشبخت

 ه؟یبچه چ مینفهم مانینبود؛قرار شد تا وقت زا

 

ادامه  یکرد که با لذت خاص یم ریدر آن سالها س انگار

 داد:

 یکردم احساس کردم دوباره متولد شدم؛وقت مانیزا یوقت-

بود که بعدا  میلحظه زندگ نیبچه رو بغلم دادن قشنگتر



گذاشت و چندتا گوسفند سر    رحافظی اسمش رو حاج آقا ام

رفتارو منش رو   رحافظیو همه اهل محله رو داد، ام دیبر

خدا بود   هی هد نیبزرگتر رحافظیگرفته؛ام  ادیاز حاج آقا 

 .مبرا
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 #پارت پنجاه ونه

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 را محکم گرفت گفت: دستم

 

رو   ا یدن یزی عاشقانه به پاش بر  هیقیمرد ال رحافظیام -

 کنه. یم کونیبرات کن ف



 

وجود نداشت من هم عاشق   یاگر بهزاد دینگفتم؛شا یزیچ

 شدم.  یم رحافظیام

 

 رفتم؛که مهسا خودش را بهم رساند: یسمت اتاقم م به

کجاست؟تلفن ام رو   یدون یومده؟میهنوز ن رحافظیام -

 ده؟ یجواب نم

 

  ییایح یزن نماد ب نیاش چشم هام گرد شد؛ا یگستاخ از

 بود.

 زدم و گفتم: یپوزخند

  یمرد متاهل زنگ م  کیکه به  یکش یخجالت نم-

 نداره. یزود هم به تو ربط  ای ادیب ر ید نکهی !ا ؟یزن

 زد و گفت: یشخندین

 یم یکه ندونه شوهرش کجاست به چه درد  یزن -

 خوره؟! 

 شد و گفت: رهیخ میبا وقاحت در چشم ها و 

 .ارمیرو بدست م رحافظیمطمئن باش من ام-

جمله اش ترس در وجودم رخنه کرد؛اما   نیاز ا نکه ی ا با

 م.تکان دادم و به اتاقم رفت یتفاوت سر یب



 

 یم یکرده بود؛با استرس طول اتاق را ط رید رحافظیام

داد بهش زنگ  یکردم اما امان از غرورم که اجازه نم

 از پوران خانم بخوام زنگ بزنه. یحت  ایبزنم 
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 #پارت شصت

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

به  رحافظیام نیشب بود که متوجه ورود ماش۹ ساعت

داخل خانه شدم.از پشت پنجره پرده را کنار زدم و به 

 تماشا نشستم. 



شد؛انگار آرام بودن از   دایپ نیآرام از ماش رحافظیام

به   عیچرا سر   دانمینم یبود،ول شیوجود ثابت یها یژگیو 

 نشوم. دهیتا د دمیپنجره اتاق چشم دوخت.خودم را کنار کش

 خواست بداند منتظرش بودم!!(   یم  یعنی)

 

 رحافظیتخت نشستم فکرم سمت رفتار ام یرو  عیسر

  یگنگ م شتریکردم ب یفکر م شتریرفت؛انگار هر چه ب

 شدم. 

  یاتاق شد؛با صدا در زد و وارد رحافظیبعد ام قهی دق ۱۰

تکان داد و به سراغ کمدش رفت  یسالم کردم، سر یآرام

 میاز داخل کمدش لباس در آورد و داخل حمام رفت،ن 

بوداما لباس  سیخ شی آمد؛موها رونیساعت بعد از حمام ب

به صورتم کرد   یقیرا عوض کرده بود؛نگاه عم  شیها

 وگفت:

 ؟یخوب -

 

 ؟ یاومد ریچرا د  -

 

 سوال رو نداشت. نی انتظار ا انگار

 



 با تعجب نگاهم کردوبعدگفت: هی چندثان 

 .دیشرکت طول کش یکارا -

 

 ؟ یخورد  ؟شامیشام چ -

 

 ؟ینه نخوردم.تو چ -

 

 دادم: جواب

 

 !!ییایمنتظر بودم تا تو ب -

 .دمیجمله خجالت کش نیاز گفتن ا بعد

 .دیشد وبعد خند رهیبه صورتم خ  هی ثان چند
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 کی#پارت شصت و 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

که   بایقدر ز د؛آنیخند یم  بایداشت اما ز یمعمول چهره

را تماشا  دنشیوخند ینیخواست ساعت ها بنش ی دلت م

 .یکن

 که تمام شد گفت: دنشیخند

 منتظر بوده تا با من شام بخوره؟! اهیپس دختر چشم س-

 به خود گرفت و گفت: یژست متفکر  هی از چند ثان بعد

 .دمیشانس رو بهت م نیباشه ا -

بار بلند تر  نیرا در آوردم،ا شیخوردم و ادا  حرص

 خجالت بکشم. شتری.که باعث شد بدیخند

 

خانم و حاج آقا هم  وراند؛پیچ قهیبا سل مهیشام را سل زیم

که مهسا  نمیبنش رحافظینشسته بودند؛خواستم کنار ام

زد،حالم گرفته شد و به ناچار  یشخندینشست و ن عیسر

 نشستم.  یگرید  یصندل یرو 



  رحافظی رفته بود؛ساکت وصامت نشستم،ام نیاز ب میاشتها

 میو جلو  دیخوشمزه کش  یبشقاب قورمه سبز کی  میبرا

 گذاشت:

 زمیبخور عز -

 یزد؛خوشحال شدم اما وقت  میصدا زمیبار بود عز نیاول

  کیام به  ینگاهم در نگاه نفرت بارمهسا نشست؛خوشحال

 ی کم کردن رو  ی دلم گفتم"حتما برا یرفت وتو  نیباره از ب

 . دانم چرا ناراحت شدم یمهسا گفته" و نم
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 #پارت شصت ودو

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 *** 



به  یام را خواست؛وقت یبار دلم خانه پدر نیاول یبرا

 یبود که سر یلحظه ا نیگفتم انگار منتظر چن رحافظیام

 تکان داد وگفت:

 

!حاضر شو تا  ؟ یوقته سر نزد یلیخ  یمنتظر بودم که بگ -

 . میبر

 

به  دم؛تا یلباسم را پوش نیبچه ها ذوق کردم و بهتر مثل 

 دلم نبود. یدل تو  میخانه برس

 م،دوشادوشیشد ادهیرا مقابل خانه متوقف کرد؛پ نیماش

 .میقدم برداشت گر یکدی

 را جواب داد: فون یدر را فشرد؛مادرم آ زنگ

 

 بله  -

 . رمیم یم ی کردم حاال از حجم دلتنگ یم احساس

 

 زده شدم و گفتم: ذوق

 

 منم مامان. -



 

 تو قربونت برم. ایب -

 

گره   رحافظیرا که چرخاندم؛نگاهم در نگاه ام سرم

 شد. یم رهیخ شتریدر چهره ام ب دایخورد،جد

  یلحظه مرا از خودشان جدا نم کیروز پدر و مادرم   آن

کرد و   یم فیتعر  شیها  یکردند.سنا مدام از مسخره باز

 شد.  یم رحافظیام دنیباعث خند

 

 یکرد جور ی با پدرم و مادرم با احترام رفتار م رحافظیام

طور هم بود مادرم و   نی.همیشد یرفتارش م فتهیکه ش

که فقط اسمش  یپدرم دل به دامادشان بسته بودند؛داماد

 در شناسنامه دخترشان بود. 
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 #پارت شصت وسه 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

آب به صورتم از خواب بلند   دنیخواب بودم که با پاش در

 عیتوجه موضوع شدم،سرم  د،تازهیبلند خند   رحافظی شدم؛ام

 .دمیبلند شدم ودنبالش دو 

من هم به دنبالش؛اما   مودی کرد تمام طول اتاق را پ فرار

 بلند او کجا!! یمن کجا و گام ها  دنیدو 

 

 سمیصورت خ یبر رو   یبود؛دست سیصورتم خ  تمام

 و با حرص گفتم: دمیکش

 ؟ی کار رو کرد نیچرا ا -

خنده در چهره   هیکند اما با ته ما یداشتم عذرخواه توقع

 اش گفت:

کردم  یبازار اما هر کار  میکنم بر دارتیخواستم ب یم -

 کارو بکنم. نیمجبورشدم ا ینشد داریب

 



حمله ور شوم؛که چند ضربه به   شیدوباره به سو خواستم 

  شیلب ها یدر خورد،دستش را به عالمت سکوت بر رو 

 .قرار داد

 رو  به من گفت؛  ییخانم در را باز کرد با خوشرو پوران

 

نگاه کرد؛پشت    رحافظی شده دخترم و با لبخند به ام یزیچ -

 زد و گفت: یشخندیسرش مهسا آمد که ن

 

کارا  نیاهل ا طرحافیسارا جون؟ام یکش  یخجالت نم -

  تیبند وبار   یب یتو چرا دوست دار یدون یمن نم ستین

 کنه. تیبه همه سرا

جمع شد   میاشک در چشم ها دمیشدم و خجالت کش سرخ

شدن اشک را هم  ختهیاما امان از غرورم که اجازه ر

 دادم. یبهش نم

با  رحافظیخانم با سرزنش به مهسا نگاه کرد؛ام پوران

مهسا  یکه من به جا ی خشم به مهسا نگاه کرد جور

 . دمیترس

 :دیکش ادیفر

 

 .نمت ی خوام بب ینم  یببند دهنت دختره عوض -
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 #پارت شصت وچهار 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

را از   نیبود ا یکالفه وعصب یلیشد؛خ یاتاق خال عیسر

 .دمیفهم دیکش یکه م قیعم ینفس ها 

رفتم،چشمانم قرمز ومتورم شده بود پشت  نه ییسمت آ به

بود اما با    یکالفه وعصبان نکهیسرم قرار گرفت؛با ا

 آرامش کنار گوشم لب زد:

 

 ؟یش ینم رون؟حاضریب میقرار شد بر -

 



 :دمی ام را باال کش ی نیب آب

 

 .ستیاالن حالم خوب ن -

 

 .شهیحالت خوب م یاگر با من باش -

 

حالت ممکن خوب   نی در بدتر رحافظیبود؛من با ام خوب

 شدم. یم

 دم؛رژیام را بر لبانم مال یو رژ صورت دمیلباس پوش ساده

 صورتم را جال داده بود. ی صورت

 نیماش ادی اریاخت یزد،ب  یبرق م  یزیاش از تم نیماش

  شیتمام کارها دمیرس ینم نمیخودم افتادم اما من به ماش

 کرد. یرا سنا م

 

شد در چهره ام که باعث شد  رهیکه شدم؛خ نیماش سوار

 شود. داریشرم دخترانه در چهره ام پد

 مردانه بود گفت: یآوا نیباتریکه ز ش یتن صدا با

 آد.  یبهت م یرژ صورت -

و خوشحال   یشد زن باش یشاد شدم؛مگر م فشی تعر از

 داشت. تیکه حکم پرستش را برا یمرد فیاز تعر ینشو 



 در قبله قلبم. دمیپرست  یرا م رحافظیمن ام یآر
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 #پارت شصت وپنج

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

بار  نیشد،ا رهیبه صورتم خ  کهو یدم؛یخند یطناز  با

 تر. یطوالن

 نگاهش را برداشت. ینی سنگ هی از چندثان پس

 با بسم هللا گازش را گرفت و رفت. شهیمثل همهم   باز

 

 شیتجر یمعروف ها یاز پاساژ ها یکی یرو  روبه

 . ستادیا



کردم چند  یذوق نگاه م  م؛بایگام با هم وارد مغازه شد هم

انتخاب  یو چند دست لباس مجلس یدست لباس راحت

 کردم. 

  بایقرمز رنگ گره خورد؛ز یی بایدر لباس مجلس ز نگاهم

 یبودم اما برهنگ دهید یترک یها لمیدر ف را رشیبود نظ

 داد. ینشان م  شتریاندام را ب

 گوشم لب زد: کنار

تنت  یتو  دنش یحسرت پوش شهی هم دیقشنگه؟!اما با -

 دلم باشه. یتو 

 

 گفت. یجمله را با غم خاص نیکردم ا احساس

 تفاوت جلوه دادم و گفتم: یرا ب خودم

داشته  یتیشکا دیانتخاب خودت بود پس نبا یزندگ نیا -

 . یباش

 گفت: رلبیزد و ز یتلخ لبخند

 !!متهیمنم غن یبرا میزندگ نیهم

 

را روشن   نیپخش ماش م؛دستگاهیراه برگشت بود در

 یدانم چرا ب یدر حال پخش بود؛نم ینیکرد،آهنگ غمگ

  نیغمگ ی بهزاد افتادم،بهزاد عاشق آهنگ ها ادیبه  اریاخت



سبک آهنگ را دوست   نی"چرا ادمیپرس ی م یبود و وقت

گفت:"سارا  یزد و م یم ی" در جوابم لبخند تلخ؟یدار

 " نهیغمگ یهامن مثل آهنگ   یزندگ

 

  یپر شد و اشک ب میآوردن آن خاطره کاسه چشم ها ادی با

 .ختیفرو ر میمحابا از گونه ها

شد خواست آهنگ را عوض کند مانع   میها  هیگر  متوجه

 شدم: 

 نه بزار بخونه. -

 اگه حالت بد بشه ارزشش رو نداره.-

 

 

 

, [3/2/2021 11:58 PM] 

 

 

 

 #پارت شصت وشش 

 خفته ی#بغض ها



 ییرزای#آزاده م

 

 

 ارزشش رو داره؟! یپس چ -

 

 د؛ یخند

 

باورت نشه سارا  دی لبت و چال گونه ات؛شا یلبخند رو  -

 !ی لیخ یخوب یلیتو خ

! 

 زدم:  ی لبخند

 

 خود نشم خوبه؟! یات از خود ب فیتعر ن یبا ا -

 نشست.  یبه دل م بیعج شی ها د؛خندهیخند جذاب

 

 ام کرد؛  ادهیخانه پ یرو  روبه

 یزیچ هیبرم شرکت، دیبرو خانه من با-

 نگاهش کردم؛مکث کرد و گفت: منتظر



 شام منتظرم نمون.  ی با مهساهم دهن به دهن نشو،برا -

 

 

 خوب بود...  یلیبود که خ نی ا  شیتنها بد رحافظیام

بهشون   د یاز آدم ها آن قدر خوب هستند که نبا یبعض

 شد.   کینزد

دور سالم کرد،از دور لبخند   د،ازیاون ها را از دور د دیبا

 ..زد،از دور دوست داشت.

 جور دوست داشتن بود... کیهم  نی ا دیشا

 

به خانه آمد؛به عادت هرشب  روقتید  رحافظیام شب

 مهم شده بود. میبرا بیدانم چرا عج یمنتظرش ماندم نم

که در اتاق را باز کرد خودم را به خواب زدم و پلک  یوقت

 خواستم بداند منتظرش بوده ام. یرا بستم نم  میها

 قهیبعد کنار تخت حضورش را حس کردم؛چند دق هی چندثان

وبعد به سراغ  بالش اش رفت؛برداشت و   ستادیکنارتختم ا

 .دیدراز کش

  قشیمنظمش خبر از خواب عم یبعد نفس ها  قهیدق چند

 داد...
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 #پارت شصت وهفت 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

بردم؛بالخره   یحمام درون وان نشسته بودم ولذت م داخل 

 بعد از حمام کردن حوله را تن کردم و از اتاق خارج شدم.

تخت  یرو  دمیخونه نبود؛اما در کمال تعجب د رحافظیام

آرام سمت کمد رفتم ولباسم را برداشتم و   ده،آرامیخواب

عوض  عیمطمن شدم خواب است لباس ام را سر یوقت

 کردم. 

 

است ولبخند برلب   داریب دمیبرگشتم در کمال تعجب د یوقت

 بود.   شیها



 اخم گفتم: با

 ؟ی داریب یاز ک -

 بشم. داریبودم که ب دهینخواب -

 که من لباسم رو عوض کردم.  یدید  یعنی -

 زد و گفت: ین یریش لبخند

 .خوابمیم گهیاما االن د با یتقر -

 خواست آب شوم.  یو از شرم دلم م دمیکش خجالت

 رفتم. رونی از اتاق ب  عید؛سریپهلو دراز کش به

 

ظاهر شد؛دست به  میرفتنم مهسا جلو رونیبه محض ب اما

 کمر شد و گفت:

تو   ؟اصالیکن یگم نم  رحافظی ام یچرا گورت رو از زندگ -

 شد؟!  داتیاز کجا پ

 زدم وگفتم: یپوزخند

  دیکه با یشوهرمه؟!کس رحافظیرفته ام ادتی نکهیمثل ا -

 نه من.  ییگورشو گم کنه تو 

 زد: یشخندین

 .ستین  نتونیب یزیچ چیکه ه یکدوم شوهر؟وقت -

 



 اخم گفتم: با

 نداره. یما به تو ربط یزندگ -

 را گرفت و باعجز گفت: دستم

بودم که   یکس  نیبودم که شناختمش.واول یکس نیمن اول -

شانش   دمیعاشقش شدم و دوستش داشتم اما اجازه نم

داشته  یکه دوستش نداشته باش ییبدست آوردنش رو تو 

 !!یباش

 زدم و گفتم: یشخندین

 دوستش ندارم. یدون یاز کجا م - 
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 #پارت شصت وهشت

 خفته ی#بغض ها



 ییرزای#آزاده م

 

 نداشتم.  شیبرا یسوال؛سوال قلبم هم بود،که جواب نیا و 

 

 خشم گفت: با

 

 متنفرم.   یرو ازم گرفت  رحافظیکه ام یی ازت متنفرم؛از تو  -

 

 از من دور شد. بلند یگام ها وبا

 

 *** 

؛سروکله زدن با گذراندم یوقتم را م  شتریپرورشگاه ب در

بود،چند تا از بچه ها به  میبرا یخوشبخت نی بچه ها بزرگتر

در آمده بودند و خوشحال    دشونیجد نیوالد  یسرپرست

خوشحال   یلیبابت خ نی هم از ا  رحافظیبودند من و ام

 .میبود

و   دیآخر بوس ی و تا لحظه  دی کادو خر شانی برا رحافظیام

 کرد. هیو مردانه گر دشانییبو 

که اونجا بودن رو   یکه باعث شد اشک کسان  یجور

 .اره یدرب



 

عجله    گریماند،د یمنتظر نم گریبه بعد د ییجا کیاز  آدم

قرار   یب گریرود،د یحوصله اش سر نم  گریکند،د ینم

 کند. یبه بعد تماشا م ییجا کیآدم از  ؟یدان  یشود.م ینم

 یعالم نشستم؛من به تماشا نیمرد تر یمن به تماشا و 

  یها م یتینشستم،پدر مهربان  رحافظیام یها یخوب

 پرورشگاه...
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 #پارت شصت ونه

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



دخترانه ذوق کردم   ی کفش ها دنید  م؛بایدیخانه که رس  به

کفش ها سناست،در را گشودم سنا  نیدانستم مالک ا یم

.سنا به سمتم دمیرا در سالن کنار حاج رضا وپوران خانم د

 آمد وبغلم کرد:

 دلم برات تنگ شده بود  زمیسالم عز -

انه وارد خ رحافظیکه ام میبود گریکد یآغوش  در

 .امروز بود ی ها هیشد؛چشمانش قرمز بود که حاصل گر

 از آغوشم جدا شد و سالم کرد.  سنا

 یگرفته اش با سنا سالم واحوالپرس یبا صدا رحافظیام

 کرد:

 سنا جان یخوش اومد -

 

 یبعد به سمت حاج آقا و پوران خانم رفت و روبوس  و 

 کرد.

 اشاره دست متوجهم کرد به دنبالش بروم. با

 گفت: رلبیز سنا

 اوه ال ال -

 

 به سنا رفتم وبه دنبالش رفتم: یغره ا چشم



بود به  ستادهی نداشت؛ا یدید یاز سالن که کس یا  گوشه

 سمتش رفتم:

 

 ؟ یخواست یم یزیچ -

 

.من امیمن نم یبا خواهرت راحت باش یبخوا دیامشب شا -

 اونجا. ای ب یداشت یتو اتاق کارم کار

 

 تعجب گفتم: با

 

 .رهی!!سنا شب میاتاق بخواب یآ یامشب نم  یعنی -

 

 گفت: طنتیزد و با ش ی لبخند

 

 یاگه دلت خواست م یول ام یفعال تا خواهرت هست نم -

 اتاقم. یای ب یتون

 

کردم تمام صورتم داغ شد و حرارت بدنم باال  احساس

 رفت.



درد   میدست ها دمیکوب شیحرص به بازو  د؛بایخند  بلند

 گفتم:  رلبیدندانم گرفتم و ز ریگرفت و از دردش لبم را ز

 

 که سنگه. ستیبازو ن -

 

 یکه باعث شد من هم بخندم و صدا دیبار بلندتر خند نیا

 در هم گم شود... مانیخنده ها
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 #پارت هفتاد 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



 یحاضر م دی با زشامیبود؛سر م دهیشام را چ زیم مهیسل

 شدم. 

سالن که رفتم؛حاج رضا وپوران خانم را صدر  سمت

  رونی مهسا تمام وقت از اتاقش ب  یول دمیمجلس د

 یکرد؛صندل یم فیتعر مهیمدام از دستپخت سل امد؛سناین

 ونشستم. دمیکش رونیرا ب رحافظیکنار ام یخال

را پر کرد و جلو   ی از خورشت فسنجان بشقاب رحافظیام

بخندد که چشم  زیر زیگذاشت که باعث شد سنا ر میرو 

 .دی ای رفتم تا حساب کار دستش ب یغره ا

 

 .د یرس انی سنا به پا یها  یها وشوخ یبا مزه پران شام

 .میخواهرانه شد یاز شام با سنا مشغول گپ وگفت ها بعد

 زد وگفت: یلبخند سنا

 

 دوستت داره؟! رحافظیکنم ام یاحساس م یآج -

 تکون دادم :  یسر ی جیگ با

 

 ؟ یطور فکر کرد نیچرا ا -

 

 وگفت: دیخند یبا لودگ سنا



 

 ! ؟یرس یجونم دوستت داره به حرفم م  یآج -

 به ساعت کرد وگفت:  یبا نگاه بعد

 

 برم. دیشد با رمیاوا د -

 

 ؟ یبر یخوایاالن م -

 

 تا برم؟ ری نس بگآژا هیآره  -

 

 زمیباشه عز-

 

شدم و از اتاق خارج شدم؛خواستم به سمت سالن   بلند

ستبر مردانه فرو رفت با تن  نهیبروم  که سرم در س

 گفت:  رگوشمیخاص اش  ز  یصدا

 کجا؟ -

 تکان دادم: یسر ی جیگ با

 هان؟ -

 را فشرد و گفت: نمیو نوک ب دیخند  زیزریر



 ؟ یستی چرا تو اتاقت ن گمیم -

 

 گفتم: یآرام به

 رم؟ی سنا آژانس بگ یخواستم برا یم -
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 کی هفتاد و  پارت

 

 کرد و گفت: یاخم

 رسونمش. یبگو سنا حاضر آماده باشه خودم م -

  یفتاد.به اتاقم برگشتم سنا آماده جلو سمت پله ها راه ا  به

که رژلب را در  یمشغول زدن رژلب بود؛ سنا در حال نهییآ

 گذاشت و گفت: فشیک

 آژانس؟  یزنگ زد -



 رسونتت. یخودش م رحافظیام -

 :دی کش یسوت سنا

 دستش شوهرخواهرم درد نکنه.-

دانم چرا خوشحال    یلفظ شوهر خواهر گفتن سنا نم از

 دونستم... یشدم اون موقع نم

 

 

 قهیدق م؛چندیبود ستادهیا رحافظیام نیمن وسنا کنار ماش 

آمد،سنا  نیی حاضر و آماده از پله ها پا   رحافظی بعد ام

 گفت: رگوشمیز

ها هستند که دلشون  یلیباشه،خ تیسارا حواست به زندگ-

به پنجره   یو اشاره ا رنی رو ازت بگ تیخواد زندگ یم

 اتاق مهسا کرد. 

 

 را احساس کردم. میترس زندگ نی بار بزرگتر نیاول یبرا

ترس در  نیبزرگتر دی" شای"ترس از دست دادن کس

ترس  نی به بزرگتر ل یهر کس باشه و اون موقع تبد  یزندگ

 من شد... یزندگ

 



مودبانه پاسخش را  رحافظیشروع به تشکر کرد؛ام سنا

 داد:

 !ه؟یچه حرف نیا کنم خانم یخواهش م -

 

 رو به من گفت: و 

 ؟یآ یلحظه م هی -

 میزن وشوهرها شده بود هیشب چقدر

 

 به سمتش رفتم: آرام

 ! ؟یباش داری ب نمی برو تو اتاقت بخواب نب -

 آخه... -

 کرد: یاخم

 چشم.  دیبه آقاتون بگ د ی!!فقط بامیآخه ندار -

آتش  یبود بر رو  یدانست که جمله اش آب یکه نم آخ

 وجودم...

 

 ش یگفتن ها میآقا یجانم به فدا آخ
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 #پارت هفتاد ودو

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

خودم   شتری آن روز برخالف تمام  روزها ب یفردا

 را بافتم و باعطرم دوش گرفتم. میدم؛موهایرس

 اتاقم خارج شدم تمام اهل خانه در سالن حضور داشتند. از

  شیکنار حاج رضا نشسته بود به  صحبت ها رحافظیام

من مبهوت   دنیداد؛سرش را که باال آورد با د یگوش م

 ماند.

 

احساس  یبروم؛که آن نییاز پله ها خواستم پا یآهستگ به

من رو به سمت پله ها هولم داد که باعث شد  یکردم کس

بخوره و تعادل بدنمو از دست بدم و به طور   چیپ  میپاها 

 .فتمیب نییاز پله ها به پا  ی ناگهان



 

مداوم   غیج رحافظیام ادیخون؛فر یوحشتناک و شور  درد

  نیریسا

 گفت: هیحضرت عباس"پوران خانم که با گر ای" زمزمه

 سپارم یخدا دخترم رو به تو م ای -

 گفت: اصل یرضا با است حاج

 .مارستانیبابا بلندش کن ببرش ب رحافظیام -

که   رحافظیام نیمهسا و لحن خشمگ روزی پ  یچشم ها و 

 گفت: یمدام رو به مهسا م

 

تو رو   فیگذرم من تکل یصبر کن مطمئن باش ازت نم  -

 کنم. یمشخص م

 

 . ..دمینفهم زیچ چیه گریرفت و د ی اهیس چشمانم

شده بود که مجبور    یچیکوفته شده بود و سرم باندپ بدنم

 بگذرانم. مارستانیشدم شب را در ب

 یبود.لحظه ا مارستانیکالفه در ب رحافظیشب ام تمام

 گذاشت. ینم میتنها

و   انیب مارستانینداد پوران خانم وحاج رضا به ب  اجازه

 انجام داد. ییرا خودش به تنها صیترخ یتمام کارها
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 #پارت هفتاد وسه

 خفته ی#بغض ها

  ییرزای#آزاده م

 

تخت نشسته بودم و   یرو  دیرس صیزمان ترخ باالخره 

وارد اتاق   میبا بسته دارو ها  رحافظی ام کرد؛ام نهیدکتر معا

 شد. 

 گفت: رلب یتخت نشست و دستم را گرفت و ز لبه

 

 ؟یخوب -

 

 ؟یخوبم تو چ -



 

 زد وگفت: یلبخند تلخ -

 

 منم خوبم.  یتو خوب باش یوقت -

 

زد اما امان  ی م ادیرا فر دنی نخواب ش ینبود چشم ها خوب

 . شیاز غم چشم ها

 کرد:  شیها هیشروع به گفتن توص دکتر

و حالشون خوبه  دنیند یخداروشکر صدمه جد -

 وگفت: ستادی با احترام ا رحافظیام

 دیدیدکتر زحمت کش یممنون آقا یلیخ -

 زد وگفت: یلبخند رحافظیدر جواب تشکر ام دکتر

 

 کنم. یخواهش م -

 

 اتاق را ترک کرد. شی ها هیبعد از گفتن توص دکتر

 

را  میاز خروج دکتر دوباره لبه تخت نشست و دست ها بعد

بار  نی اول یمردانه اش گرفت؛برا گرتیحما  یدر دست ها



به  یمردانه ا  یدر دست ها میقرارگرفتن دست ها یبرا

  نیدست ها چرا تا ا نیکردم.ا تیاز پدرم احساس امن ریغ

 حد سرد بودند!

 به صورتم شروع به صحبت کرد: قیعم ینگاه  با

 

بال رو سرت  نیمن واقعا متاسفم مهسا به خاطر من ا -

 آورد. 

 

 :دمیحرفش پر انیم

 

  نیخودش ا یمهسا به خاطر کمبودها  یندار  یریتو تقص-

 کار رو کرد.

 

 انداخت: نییرا پا سرش

 

حادثه آتش  یسالش بود که خانواده اش را تو  ۱۳مهسا  -

به  یاش رو حاج یاز دست داد اون موقع سرپرست  یسوز

خواست برادرزاده اش رو خودش   ی گرفت دلش م یسخت

بزرگ کنه از من خواست مثل خواهرم بهش محبت کنم  

 کردم. یکاش نم  یکارو کردم که ا نیا



عالقه اش هم  میبزرگ شد یمهسا بهم عالقه مند شد وقت   

که بهم اعتراف کرد بهش  یبه او نسبت بزرگتر شد وقت

نبود که  یچگمهسا ب گهی گفتم مثل خواهرمه اما اون د

متقاعد کردنش راحت باشه مجبور شدم کنارش نباشم تا 

خانواده  شیرفت و پ یحاج شی از پ یول رهیراحتر بپذ

 اش برگشت. یمادر
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 #پارت هفتادوچهار 

 خفته ی#بغض ها

 ییزاری#آزاده م

 

کرده   دایپ وعیمزمن ش یماریب کیمثل  ینشناس نمک

 است!



تو چقدر خودت را خرج حال خوبشان کرده  ستین مهم

 !یا

 شوند!  یحال بدت م ل یکه با تو خوب شد دل حالشان

 !یچقدر در گذشته کنارشان بود ستین مهم

 !یدیتوچقدر دردشان را به جان خر ستین مهم

 زنند به جانت. یم درد

 !یدیشان را به دوش کش ییچقدر بارتنها ستین مهم

 گذارند... یم تی تنها تینها در

 مهسا بود...   تیحکا

 

خانواده اش را  یکه در کودک یحال دختر یکردم برا بغض

کرد به  یکه تمام محبتش را ارزان یاز دست داد و مرد

 .می ت یقلب دخترک 

 .رمیرا بگ شی نوبت من بود که دست ها حاال

 را محکم گرفتم: دستش

 

 مهساو...  یواقعا متاسفم هم برا -

 



اجازه نداد جمله ام را کامل کنم وآرام شروع به  بغض

 کردم. هیگر

 چسباند.  نشیرا با دستش گرفت وبه س سرم

 .دیسرم را بوس  یرو  و 

 نشیرا نوازش کرد وبعد سرم را از س می موها هی چندثان

 جدا کرد.

به  یقیاز اشک بود؛اول نگاه عم سیصورتم خ  تمام

 کرد. میاشک ها  دنیصورتم کردبعد شروع به بوس

را باال آورد چشم   د؛سرشیرا آرام آرام بوس میها اشک

 بود. سی خ زیاو ن یها

 زد که با حال درونش تناقص داشت.  یکمرنگ لبخند

 

 

 

 

, [3/5/2021 9:46 AM] 

 

 

 



 #پارت هفتادوپنج

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 یاش را به حالت تصنع ینیکرد و ب راهنشیبه پ ی نگاه  

 داد وگفت: نیچ

 

 کرد. فیرو کث راهنمیپ نو یف نیدختره ف -

 

هردو شروع به  هیگر انیقدر بامزه گفت که در م نیا

 .میکرد دنیخند

 

 میای ب  نییکمک کرد تا از تخت پا دیکه رس صیترخ وقت

 نیمانتوام را کمک کرد تنم کنم شال را سرم انداخت تا ماش

 شدم.  یبغلم کرد از شرم داشتم آب م

نشستند؛سرم را  میکردم همه مردم به تماشا یاحساس م 

ام   ینیعطر مردانه اش در ب یکردم بو  یفاش مخ نهیدر س

 . دیچیپ

 



مرا از بغلش جدا کرد از فرط  دیکه رس نیماش  کینزد

 انداختم. ریخجالت سرم را ز

و   نم یکنار راننده را باز کرد و کمکم کرد بنش یصندل در

 خودش در آن سمت را باز کرد و سوار شد.

 نام خدا اول هرکارش شروع کرد. شهی عادت هم طبق

به درد آمد   شی کردم ودلم برا  نشیبه صورت غمگ  ینگاه 

نگاهم  ین یاز سنگ نکهینگاهم ادامه دادم تا ا  یرگیبه خ

 زد وگفت: ینیریبرگشت و چشمک ش

 

 سارا؟ -

دانست لحن مردانه اش هنگام تلفظ سارا چه  یکاش م یا 

ش کردم تا در تال یلی آورد خ یام م چارهیسر قلب ب  ییبال

 .میجوابش جانم نگو 

 

 بله -

 

 نگفتم. یزیبه پدر ومادرت چ هیقض نیاز ا -

 

 زدم وگفتم: ی لبخند

 



ناراحت  یمن حالم خوبه! اونا هم الک یکرد یکار خوب -

 شدند. یم
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 #پارت هفتاد وشش

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

 نگفت. یزیچ گری کرد ود سکوت

 همه به استقبال آمدند. میدیخانه که رس  به

 یاتفاق سع نیدانستم به خاطر ا یاز مهسا نبود م یخبر

 پنهان کنه. رحافظیکرد خودش رو از ام یم



 

 یاولش م رمیکمک پوران خانم تونستم دوش بگ با

بهانه آورد و   رحافظیکمکم کنه  اما ام رحافظیخواست ام

 باعث شد پوران خانم کمکم کنه. نیهم

 

خانم زخم سرم را پانسمان کرد و کمکم کرد تاپ   پوران

 وشلوارک ساده بپوشم.

 

خ شد  وارد اتاق شد نگاهش که به من افتادسر رحافظیام

پوران خانم  یتونستم جلو  یاما نم  دمیخودم هم خجالت کش

 نشان دهم. ی خاص یواکنش

  رلبیو ز دیخانم کارش که تمام شد گونه ام را بوس پوران

 چشم زخم خواند واتاق را ترک کرد. یدعا

نگاهم کرد که باعث  قیتخت نشست؛عم یرو  رحافظیام

 شد خجالت بکشم انگار متوجه حالتم شد که گفت:

 

 موهاتو شونه کنم؟  یدیاجازه م -

 

 باال انداختم: یابرو  طنتیش با

 



 اجازه ما دست شماست. -

 

 بلند شد وشانه ام را آورد. شیزد و از جا ی لبخند

 

جدا  یرا به آرام می سرم نشست و دسته از موها پشت

کرد از استرس لب  یم  نتاژیرقص پات  نمیکرد؛قلبم درون س

 . دمیکش م یدندان ها ریرا ز میها
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 #پارت هفتاد وهفت 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



 میرا شانه کرد؛بعد از شانه کردن موها میآرامش موها با

 گفت: رگوشمیز

 

 موهات رو ببافم؟  یخوا یم -

 

 تکان دادم: یسر تمبهو 

 

 ؟ یمگه بلد -

 

 و گفت: دیخند

 

 البته سارا بانو   -

 کرد. یم میبار بود سارا بانو صدا نیاول

را  شیرا برداشت وانتها میرا بافت و کش مو  میموها

 بست.

اتاق با ضرب باز شد ومهسا با نگاه پرنفرت وارد اتاق  در

 نیشدم که مهسا با ا  کینزد  رحافظی شد وحشت زده به ام

 زد وگفت: یحرکتم پوزخند 

 



و   نییپا یافت  یگفتم از پله ها م یری بم خواستمیم -

 ؟ یدونستم هفت تا جون دار ینم ی ریمیم

 

 گفت: یبلند یبلند شد و باصدا ت یبا عصبان  رحافظیام

 

 !؟یکرد یکار نیهمچ یتو غلط کرد  -

 

 :دی کش غیج  مهسا

 

عمر دوست داشتم اجازه  کی کثافت؟! یغلط رو تو کرد  -

 . رهیتو رو ازم بگ یکس دمینم

 

 مهسا همه جمع شدند. غیج یصدا  با

 

 زد: یپوزخند رحافظیام

 

رو دوست داشته باشم که به  یکس تونمیبه نظرت من م -

 بزنه. بی به همسرم  آس  تونهیم یراحت

 



 با پوزخند گفت: مهسا

خوب کردم و رو به من   هیچ یدونیکدوم همسر؟اصال م -

 گفت:

 

 کثافت یمرد یکاش م -

 

برداشت که مهسا   زیکار مهسا سمتش خ نی با ا رحافظیام

 و من هم مانع شدم. دیکش غیج

 وگفت: دیکش شی در موها یدست یبا کالفگ رحافظیام

 

کردم دست پروده عمو   یوقت فکر نم چیبرات متاسفم ه -

 بشه!  یکس نیهمچ

 

 زد وگفت: یشخندین مهسا

 

تونم تحمل  یلحظه هم نم هی گهید رمیم  نجایمن از ا -

 کنم؟!

 رونیخانم وحاج رضا به زور مهسا را از اتاق ب پوران

 . بردند 



 یدست یبا کالفگ شهیبا رفتن مهسا به عادت هم رحافظیام

 یکار داشت خشمش را کنترل م نیبا ا  دیکش شیدر موها

 کرد.
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 #پارت هفتادوهشت

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 فشرد. شی دست ها انیتخت نشست وسرش را در م یرو 

قدم  شیپ یهم درد یبار برا نیاول ینشستم برا  کنارش

 را گرفتم: شیشدم و دست ها

 



 رحافظیام -

 

 گفت: یخسته ا  یباال آورد وبا صدا را سرش

 

 کردم؟ یم کاریافتاد من چ  یبرات م یاگه اتفاق -

 

وسالمم آروم   حیاالن من صح نیبب یدونست یتو که نم -

 باش! 

 

 آرام شد.  یاندک میانگار با حرف ها 

تخت  یآوردم رو  شیآب برا وانیل کی بلند شدم و  میجا از

توانست آرامش  یم یاحساس کردم خواب اندک  دیدراز کش

 کند.

 گفتم: آرام

 

 ! ؟یتا راحت بخواب رمیم رونیب -

 

 گرفت گفت: یم  یجذابش که قلبم را به باز یصدا  با

 



 راحترم! یمن اگه تو تا ابد کنارم باش -

 

 گرفت. یبه باز شتریجنبه ام را ب  یوقلب ب گفت

رفت انگار که   یقیبه خواب عم قهیو بعد از چند دق نشستم

 کرد.  ی آرام اش م یخواب اندک  نیا

  یشدم در خواب همچون پسربچه ها رهیچهره اش خ به

 شد... یمعصوم م
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 #پارت هفتادو نه

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 



بار عمو و   نیآخر یبا چمدانش آماده رفتن شد برا مهسا

 .دیرا در آغوش کش شیزن عمو 

 .برگرداند یتفاوت رو  یدر نگاهش گره خورد ب نگاهم

  رحافظیمنتظر ام  دیچرخ  ینگاهش در پنجره اتاق م  مدام

که  یبار مرد نیآخر یخواست برا یم دیدانم شا یبود نم

 . ندی دوست داشت را بب

با   یمختصر یشد. خداحافظ دیکه ناام رحافظیآمدن ام از

با من خانه  یحاج رضاوپوران خانم کرد و بدون خداحافظ

 دیدانستم از من متنفر است و شا یرا ترک کرد م 

 بود.... ای کار دن نیسخت تر شی برا یخداحافظ

 

شرکت اش بود واکثر  یسخت مشغول کار ها رحافظیام

خوانده بود و توسعه شرکت  یاوقات در خانه نبود.معمار

 او بود. یمعروف تابان حاصل زحمت ها

کرده بود که بعد از  کترمانی ناخواسته با آمدنش نزد مهسا

 خورد.  یبه چشم م بی عج مانیرفتنش دور

 

 یشد که زخم سرم خوب شده بود م یم یروز چند

را انجام دهم در حال   میکارها ییتوانستم خودم به تنها

 وارد اتاق شد.  رحافظیسرم بودم که ام یضدعفون
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 #پارت هشتاد 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

را از من گرفت و لبه تخت  یضدعفون ل یشد و وسا  کمینزد

را از  میشد با دستش موها یمرا نشاند و مشغول ضدعفون

نگاهم کرد که حس کردم تمام  رهی صورتم کنار زد و خ

صورتم پاره شده وخون در تمام صورتم   یها رگیمو 

 پخش شد. 

 

سرم   یانداخت و با دقت مشغول ضدعفون ریرا ز سرش

 شد. 



 رد:ام را فش ین یکه تمام شد ب یضدعفون

 

 یمحکم کار یهم برا یضدعفون نیسرت هم خوبه ا -

 بود؟!

 

 !؟یممنون لطف کرد -

 

 ام را گرفت وفشرد: ین یب

 

رو   مت یمفرد تصم ا یجمع  ا ی !؟یلفظ قلم حرف بزن  نمینب -

 ر؟ یبگ

پروا و بلند   ینگاهش کردم که باعث شد ب رهیاخم خ با

 بخندد.

 

 خنده گفت: انیبعد با لحن جذاب در م هی ثان چند

 

 !؟یشیبامزه م یکن یاخم م یوقت -

 شد.  رهیکه تمام شد به چشمانم خ شیها خنده



 یآورد با حس گرم ک یچه شد که صورتش را نزد دمینفهم

صورتم حس شرم بر تک تک سلول   یبر رو  شینفس ها 

 رخنه کرد. میها

در  یدست یفاصله گرفت و از جا بلند شد؛با کالفگ کهو ی

 .دیکش شی موها

نگاه کردن به چشمانش را   یانداختم رو  ریرا ز سرم

آمد؟!قرار بود لب  یمن اگر او به خودش نم ینداشتم؛خدا

 ش؟ یها

 در خبر از رفتنش داد. دنی بهم کوب یبعد صدا هی چندثان
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 کی#پارت هشتاد و 

 خفته ی#بغض ها



 ییرزای#آزاده م

 

 خوانم....  ینم  ییکه من جا یآن شعر تو 

 

 از بهت گرفتار شده بودم.  ییایدن در

کردم من که مراقب بودم   یم یقلبم را به چه کس ت یشکا

 ندهم. یافسار قلبم را به دست کس

فکر  یکه قسم خورده بودم بعد از بهزاد به مرد من

 را گرفت. میبود که تمام زندگ میزندگ یکجا رحافظینکنم؛ام 

افسار دلم را از دست دهم اما  ینبودم به آسان یدختر من

 افتاد. رحافظیافسارش دست ام می ایتا به خودم ب

 

کنم بدنم را داخل کوره آتش گذاشتند؛حرارت  یم احساس

 بدنم باالست.

 کند. یم ارمیهوش یبودن دستمال خاص اندک مرطوب 

 کند. یآرامم م یقدر رحافظیمبهم ام  ریتصو 

 کنم: ینجوا م آرام

 رحافظیام -

 زند: یپشت دستم م یوبوسه ا ردیگ یمرا  دستم



 جانم؟ -

 کردم؟ترو خدا تنهام نزار؟! کاریمن با خودم چ -

 زند: یم شتریبه قلبم ن شی صدا  با

 من کنارتم؟!  زمیباشه عز -

 کنم: یزمزمه م  رلبیز

 !؟یوقت نر  کی -

 زند: یام م یشانی بر پ یا بوسه

من وجود   یاز کنار تو بودن برا یبهتر یوقت جا چیه -

 نداره؟! 

تر   نییام پا  زارد؛تبیام م  یشانیپ یرا چند بار رو  پارچه

 شود.  یام بهتر م یاریو هوش دیآ یم

 ام هنوز ماناست.... یشانیپ یبوسه اش بر رو  عطر
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 #پارت هشتادو دو

 خفته ی#بغص ها

 ییرزای#آزاده م

 

 .م یپلک بگشا یشود به سخت یباعث م دیخورش نور

را نشسته در کنار  رحافظیکنم ام یرا باز م می چشم ها کامل 

اوردم   یرا به خاطر م شبینم؛دیب یتخت با چشمان بسته م

اش به درد  دهیژول یورم کرده و موها یپلک ها یدلم برا 

 .دیآ یم

 

  یشود ال یدهم که باعث م یخودم را تکان م یسخت به

 یداریسرخش خبر از ب یرا باز کند؛چشم ها شیچشم ها

 دهد. ی اش م

دهد و چشم   یبه بدن خشک شده اش م یو قوس کش

 کند: ی را کامل باز م  شیها

 ؟ یبهتر -

 آره خوبم؟! -

 حالم بد بود؟! یلیخ شبید -

 تکان داد: یسر

 !یخداروشکر خوب شد یه ول آر-



 زحمتت دادم؟! یلیخ شبید -

 

 زد: ین یریش لبخند

 ! یستیوقت زحمت ن چیتو ه -

 با چشمک دلبرانه ادامه داد: و 

 وقت چیه -

 زدم و گفتم: یخجل ی لبخند

 ؟!  یباعث شدم نخواب شبید دیببخش -

 به چشمانم زل زد:  میمستق

 !کنه؟ یمثال من االن سرم درد م یجبران کن یتونیم -

 کردم: اخم

 جبران کنم؟ یچطور -

 لحن جذاب و مردانه اش گفت: با

سرم رو   یاما اگه بتون شمیبا مسکن آرومم م شهیمن هم -

 .شهیاحتماال درد سرم بهتر م یماساژ بد

تخت بلند شدم و نشستم لبه تخت  یاز رو  آرام

آرام  نشست؛پشت سرش قرار گرفتم و با شرم شروع به 

را  شیاش شدم چشم ها قهیشق یحرکت دادن دستم بر رو 

 بست.
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 #پارت هشتاد وسه 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

  یدادم قبال برا یاش حرکت م قهیشق  یدستم را بر رو  آرام

اش را ماساژ داده بودم که   قهیپدرم شق یها یخستگ

 باعث شده بودم تبحر داشته باشم.

را باز کرد دست از ماساژ   شیکه چشم ها قهیاز ده دق بعد

 برداشتم. 

 و نگاهم کرد؛ برگشت

 در نگاه خسته اش نشست. نگاهم

 تشکر کرد: آرام



 موثر بود ممنون  یلیخ -

 ... لحن اش دلم را تا ابد قرص کرد یگرم

 

 ** 

پدر و مادرم رفتم؛درد ودل کردن با مادرم آرامم  دنید به

 کرد.

ام را چک کردم  یساعت آه از نهادم بلند شد؛ گوش دنید با

 داشتم. رحافظیاز ام یاد یاز دست رفته ز یتماس ها

اسمش تماس را وصل کردم بعد از چند بوق  دنید با

 : دیچیارش در گوشم پخس د  یصدا  یمتوال

 الو سارا  -

 .امیساعت از دستم در رفت االن م دیببخش رحافظیسالم ام-

 دنبالت؟  امیباشه االن م -

زدم  یتازه از شرکت برگشته وخسته است لبخند دونستمیم

 وگفتم:

 بخواب ینگران نباش خسته ا امیمن خودم م رحافظیام -
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 #پارت هشتاد وچهار 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

 باشه فقط مراقب خودت باش؟!  یخوایم یطور  نیاگر ا -

بزنم تو مراقبم باش مرا به خودت  ادیخواست فر یم دلم

 بسپار نه مرا به خودم 

 کردم. یخداحافظ عیادامه مکالمه را نداشتم سر طاقت

 یرو  رحافظیشده بود؛ام ری د یلیبه خانه برگشتم خ یوقت

 خوابش برده بود.  نیزم یتشک اش بر رو 

 

به   شتریچهره اش ب ت یسمتش رفتم در خواب معصوم آرام

شدم سهم من   رهیاب آلودش خآمد به چهره خو  یچشم م 

 نگاهم بود.  یرگ یمرد فقط خ نیاز ا



 

که خواستم سمت تخت  نیرا عوض کردم و هم میها  لباس

 کرد و افتادم. ریگ شیبه پتو  میبروم؛پا 

 

تنش   ی من بود و من باال ریتنش افتادم او ز یرو 

 شرم کردم.  یکی بود که از آن همه نزد  یطور  تی.وضعبود

 

با  دیآغوشش محکم مرا گرفت؛ خون به صورتم دو  در

 :دیچهره خواب آلودش پرس

 

 ؟یخوب -

 

را  گری کدیقلب  یتپش ها یکه صدا میبود ک یقدر نزد نیا

 یزیبرق نگاهمان تنها چ میسکوت کرده بود میدی شن یم

 شد.  یم دهیبود که د

 بلند شدم. عیطاقت آغوشش را نداشت سر قلبم
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 #پارت هشتاد وپنج

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

با  دیچیخنده اش در گوشم پ نیوطن دی دم؛خندیپتو خز ریز و 

 که در اثر خواب خاص تر شده بود گفت: ش یصدا

 که؟! ینبود یبد یجا  یحاال فرار کن خانم خجالت -

گونه ام را  یاتاق که سرخ یک یشدم ؛خوشحال از تار سرخ

پتو جا کردم متوجه شد   ریخودم را ز  شتریب د ید ینم

 ییبه تکاپو انداخت،گو  شتری دلم را ب شیبا خنده ها دیوخند

ام  نهیقصد داشت قلبم را از س  شیمرد با خنده ها نیا

 ...اوردیب رونیب

 



تکان خوردم با حرص  ام  یشانی بر پ یبا بوسه ا صبح

 .دمیخندان را کنار سرم د رحافظیرا باز کردم ام میچشم ها

 حرص گفتم: با

 بخوابم؟   یچرا نزاشت -

 تخت بلندم کرد: یو از رو دیرا کش دستم

پرورشگاه است بچه ها  سیامروز سالروز تاس -

 منتظرن؟!

 بهت سر بلند کردم:  با

 زده بودن!  گهیروز د کیاش رو  خیتار -

 زد: ی لبخند

 امروزه!  شی اصل خیتار -

 کردم: اخم

 پس چرا به من نگفتن؟! -

 که من خواستم خودم بهت بگم!! نیبه خاطر ا -

 جواب دادم: پرحرص

 چرا اون وقت؟  -

 زد: یچشمک 

 صبحانه  میکنم حاال هم بر زتیخواستم سوپرا یم -

 



دست   م؛بایصبحانه را در اتاق خورد میغرولند کردن ها با

تخم مرغ آب پز باعث شد   یلقمه گرفت بو  میخودش برا

تخم مرغ را در دستش  رحافظیدهم اما ام نیام را چ ین یب

 باال انداخت: یشانه ا یگرفت با بدجنس

 !ش؟یبخور دیبا -

 ازش!! اد ینه من بدم م-

   نهیاما منبع پروتئ -

مجبور به خوردن تخم مرغ آب پزم  یدر کمال بدجنس و 

 .کرد
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 #پارت هشتاد وشش 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م



 

با  ریدوست داشتم تمام مس شریشوخ طب را ب رحافظیام

 من گذشت. یو حرص خوردن ها  رحافظی ام  یها  یشوخ

به داشتنش   بیعج یبود که گاه یمرد نمونه ا رحافظیام

 را داشت... یکردم و قدرت عاشق کردن هر زن یافتخار م

 

که عاشق  رفتم یپذ ی م دیبود که با یسخت اعتراف

شده   ختهیدر تار وپود وجودم آم رحافظیشدم؛عشق به ام

 بود.

 مان یها ی مان باعث وابستگ ییجدا یبرا  یزمان انتخاب نیا

را که به  یوقت حس چیه من دمیفهم یشده بود؛حاال که م

 داشتم به بهزاد نداشتم!! رحافظیام

 

پرورشگاه آماده  سیسال تاس  ۲۵به مناسبت  یبزرگ کیک

 یرنگ یبود؛تمام محوطه و سالن را با بادکنک و نوارها

 دند یخند  یبچه ها م م؛تمامیکرد نیبا کمک بچه ها تزئ بایز

تک تک شان اسباب  یبرا رحافظیو خوشحال بودند ام

 .دیو لباس خر یباز

دادند  ینشان م  گریکدی را به  شانیها با شوق کادو ها بچه

از بچه ها  یکیجمع شد  میاشک در چشم ها یاز خوشحال



  دنی را نشان دهد اما با د شیخواست کادو  دیکنارم رس

 بهت زده با لحن بچگانه اش گفت: سمیخ یچشم ها

 ؟ یکن یم هیخاله چرا گر -
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 #پارت هشتاد وهفت 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

را با پشت دست پاک کردم خم شدم تا هم قدش  میها اشک

 دم وگفتم:ز یشوم لبخند

 !زم؟یعز یخوشحال هیگر -

با آن لحن بچگانه اش به زبان آورد که زبانم را   یا جمله

 جواب گذاشت: یپاسخ ب یبرا



 !م؟یکن یم هیگر می خوش به حالت خاله ما فقط ناراحت -

بچه ها برگشت؛بلند شدم و خودم را به  شیپ عیبا دو سر و 

 یتا قرمز دمی آب به صورتم پاش یرساندم مشت ییدستشو 

 مشخص نباشد.  میچشم ها

 

شده  زیر  یبا چشم ها رحافظیشدنم به ام  کیمحض نزد به

 نگاهم کرد اشاره کرد به سمتش بروم.

 گفت: یآرام یگوشم با صدا رینشستم ز  کنارش

 ؟یکرد هیگر -

 نه؟! -

 زد: یتلخ پوزخند

 !؟یکرد هیکامال مشخصه؟!حاال چرا گر  -

 با همان تُن صدا جواب دادم:  

 .شمیم  ینطوریا  نمیب یبچه ها رو م امیکه م  نجایا -

 زد: یتلخ ی لبخند

که  ییجا  نجایاند ا نیموجودات زم نیبچه ها معصوم تر -

 . شمیاوقات آروم م یبعض

 



  رحافظیبود ام میلحظه زندگ نی قشنگ تر کیک میتقس موقع

کرد و همراه آن ها با   یبچه ها شمع ها را فوت م  یهم پا

گذاشته  میکه برا یخامه ا  کیخورد؛ک یم کیک طنتیش

 دیکه د رحافظیتونستم کامل بخورم ام یبود نم ادیبودن ز 

 من را تا انتها خورد. کیخورم ک ینم
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 #پارت هشتاد وهشت

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

و   دیعکس گرفتن تک تک بچه ها را در آغوش کش موقع

 رحافظیمان کنار بچه ها ولبخند ام یدورهم د؛عکسیبوس

 ام بود.  یعکس دست جمع نیتر  یماندن ادیبه 



 

لحظه را گذراند همه  نیجداشدن از بچه ها سخت تر موقع

بچه ها بود  د؛عاشقی بچه ها را باعشق بغل کرد و بوس ی

 و عشق در بچه ها در قلبش حک شده بود.

 یکه م یقیعم یرا از نفس ها نیشد ا یدل تنگ م نرفته

 .دمیفهم دیکش

 قلبش گذاشت نگران شدم یرا بر رو  دستش

 شد؟ ؟چتیخوب -

 زد:  یکمرنگ لبخند

 خوبم -

،به اش را درآورد چیوارش کرد و سوئشل بی داخل ج دست

 گفت: نیسمتم گرفت و با اشاره به ماش

 ام یمنم م نیبرو تو ماش -

  شیرا گرفتم چشمانم را به چشم ها چیسوئ یدو دل با

 نکه یا یعن ی نیرا رو هم گذاشت ا شیدوختم؛ چشم ها

 مرد بود.  نینگران نباش من خوبم! ا

بهم خورد   یممحک یپا تند کردم که تنه   نیسمت ماش به

 شوم.  نیکه باعث شد تعادل ام رو از دست بدم و نقش زم

 



 ادینگاهم به پوست دست خراش خورده ام بود که با فر 

 به خودم آمدم.   رحافظی بلند ام 

 رحافظیام نیرا بلند کردم نگاهم در چهره  خشمگ سرم

به پسر جوان زد که نقش  یمحکم ینشست که ضربه 

 شد. نیزم
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 #پارت هشتاد ونه

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

زده بود  رونیگردنش ب یبود رگ ها نیخشمگ رحافظیام

مرد  کیخشم   بار از نی اول یبود که برا یعصبان یبه قدر

 .دمیترس



 

بلند شدم   عیبردار که سر زیبه سمت پسر جوان خ  خواست 

 :ستادمیا شی وجلو 

 من خوبم آروم باش! رحافظیام -

بلند   یپسرجوان کرد و نفس ها  یحواله  نیخشمگ  ینگاه 

که  نیهم دیکش شی در موها یدست یبا کالفگ د؛یکش یم

بود تا پسرجوان مشت  ی لحظه غفلت کاف کیبرگشت 

 زدم:  ادمیکند فر  رحافظی صورت ام یحواله   یمحکم

 رحافظیام -

آمد پسرجوان با  یاش خون م  ین یشده بود از ب  رید اما

 موتور شد و رفت. د،سواریترس رحافظیام ینیخون ب دنید

 

زده ام را حرکت دادم و خودم را در آغوشش  خی تن

من نداشت که دست حرکت را از  نی انداختم انگار انتظار ا

 حرکت مانده بود. یب   شیها

  یعمر گذشت دست ها  کی میکه برا هی از چند ثان بعد

 گراش را دور کمرم حلقه کرد. تیمردانه وحما

خون دماغ   یادآوریگرفتم با   دهیبلند قلبم را ناد یها  تپش

 اش از آغوشش جدا شدم: 

 خدا یات خون اومد؟وا ینیب -



 زد وگفت: ی لبخند

 !!شهیکه نخوردم زود خوب م ریزخم شمش -

 اضافه کرد: طنتیبا ش و 

 ام را عمل کنم.    ینیب نه یا تشینها -

 . دمیکش یلب پوف کالفه ا ریز

اش شدم با  ینیکردن خون ب  زیشالم مشغول تم یگوشه  با

 نگاهم کرد. ی قدردان

 ینفس ها  یکم بود که صدا یبه قدر  مانیها  فاصله

 . میدیشن یرا م گر یکدی
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 نود #پارت

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م



 

زده بود  رونیگردنش ب یبود رگ ها نیخشمگ رحافظیام

مرد  کیبار از خشم   نی اول یبود که برا یعصبان یبه قدر

 .دمیترس

 

بلند  عیبردارد که سر زیبه سمت پسر جوان خ  خواست 

 :ستادمیا شیشدم وجلو 

 من خوبم آروم باش! رحافظیام -

بلند   یپسرجوان کرد و نفس ها  یحواله نیخشمگ  ینگاه 

که  نیهم دیکش شی در موها یدست یبا کالفگ د؛یکشیم

بود تا پسرجوان مشت  ی لحظه غفلت کاف کیبرگشت 

 زدم:  ادمیکند فر  رحافظی صورت ام یحواله یمحکم

 رحافظیام -

پسرجوان با  آمدیاش خون م  ین یشده بود از ب  رید اما

 موتور شد و رفت. د،سواریترس رحافظیام ینیخون ب دنید

 

زده ام را حرکت دادم و خودم را در آغوشش  خی تن

حرکت را از من نداشت که دست  نی انداختم انگار انتظار ا

 حرکت مانده بود. یب   شیها



  یعمر گذشت دست ها  کی میکه برا هی از چند ثان بعد

 گراش را دور کمرم حلقه کرد. تیمردانه وحما

خون دماغ   یادآوریگرفتم با   دهیبلند قلبم را ناد یها  تپش

 اش از آغوشش جدا شدم: 

 خدا یات خون اومد؟وا ینیب -

 زد وگفت: ی لبخند

 !!شهیکه نخوردم زود خوب م ریزخم شمش -

 اضافه کرد: طنتیبا ش و 

 ام را عمل کنم.    ینیب نه یا تشینها -

 . دمیکش یلب پوف کالفه ا ریز

شدم با   اشی نیکردن خون ب  زیشالم مشغول تم یگوشه  با

 نگاهم کرد. ی قدردان

 ی نفس ها یکم بود که صدا ی قدربه  مانیها  فاصله

 . میدیشنیرا م گر یکدی
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 کیو #پارت نود

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

  یرا با گوشه شالم پاک کردم با قدردان اشی نیخون ب تمام

 گفت:

 .زمیممنونم عز -

 زدم: یادلبرانه  چشمک

 نکردم. یکار -

بلند   یپنهان  کردم صدااش  نهیزد،سرم را در س ی لبخند

 میرا برا یآهنگ زندگ نیاش خوش نوا ترقلب  یتپش ها 

 گذاشت. شی به نما

 

 آرام گفت: یو با صدا  دیسرم را بوس یرو 

 سارا؟ -

 گفتم: ناخواسته

 جانم!! -



 بال! یجانت ب -

 فشردم. اشنه یبه س  شتریشدم و از شرم سرم را ب سرخ

 ؟ یبهم بد یقول هی شهیم -

 جدا کردم: اشنهیرا از س سرم

 ؟ یچه قول -

 ! ؟یاگر ترکم کرد یحت  یوقت فراموشم نکن چیه نکه یا -

 بودم اما گفتم: ریمتح هنوز

آدم بشه آدم  یوارد زندگ  یکی یقول الزم نداره،وقت -

 از خاطراتشه!! یبخواد نخواد اون جزئ 

 اگه بره؟ یحت -

 کردم:  زمزمه

 اگه بره...! یحت -
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 #پارت نودودو

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

باز کردم  و  شی در جلو را برا  نیبه ماش دنیرس با

خم کردم با اخم نگاهم کرد وسوارشد   شی را برا  یصندل

را به حرکت در  نیپشت فرمان نشستم و ماش زیخودم ن

 آوردم. 

 

چهره  نی ا یرا بست و من هزار بار برا شیها چشم

 مردانه در دل قربان صدقه رفتم.

به  ش یاش بودم که با صداحال نگاه کردن به چهره در

 خودم آمدم:

 !نیجلوت رو بب یمراقب باش به کشتنمون ند -

 و چهره ام گلگون شد.   دیبه صورتم دو  خون

 ادهی پ ینگاه کردن  نداشتم؛وقتاز شرم  ر یطول مس تمام

 خودم رو به اتاق رساندم. رحافظیزودتر از ام میشد

بودم که چند ضربه به در  میعوض کردن لباس ها  مشغول

 خورد دستپاچه شدم و گفتم:



 .سای وا قهیدو دق  دیببخش -

وارد اتاق شد    رحافظیکه تمام شد در را باز گذاشتم ام کارم

به  یدستش بود رو داخل اتاق گذاشت اشاره ا یرو  امفیک

 کرد: فیک

 ! ؟یرفت برش دار ادتیکه  ی رفت عیقدر سر نیا -
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 #پارت نود وسه

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 را به هم  دوخته بود.  مینگاهش کردم؛سکوت لبها فقط

 دارش شد: خس یمهمان صدا میهم گوش ها باز

 !؟یااستراحت کن خسته-



 گفتم: اری اخت یب

 ؟یتو چ-

 زد و گفت:  یکمرنگ لبخند

 مراقب خودت باش!  امیم ریشب د  -

 اتاق را ترک کرد.  ل یم یب و 

 

نگار  ا زدمیتخت غلت م یبودم؛رو  دار یشب ب یها  مهین تا

 .اد یب رید  نکهینه ا ادیامشب قرار بود ن

بود؛آن قدر  ده یفا یباز نگه داشتن چشمانم ب یبرا تالشم

 را ربود...  میخواب چشم ها یکِ  دمیخسته بودم که نفهم

 

 دنیرا باز کردم؛با د  میچشم ها یال میحس نوازش موها با

را باز کردم و با لحن خواب  میکامل چشم ها رحافظیام

 گفتم: یآلود

 منتظرت بودم؟ یلیخ شبی ؟دیاومد یکِ  -

 !د؟یشرکت طول کش  یکار ها شبی!دشهیم یچند ساعت -

 با هول گفتم: دادند؛ی م یخوابی ندا ب شیها چشم

 !؟یدینخواب شبید  یعنی -

 نه! -



 :ارگفتمی اخت یب

 برات!! رمیبم -

 کرد: اخم

 خدانکنه دور از جونت! -

 زدم:  ی لبخند

 ! یاستراحت کن دیاما با زمیباشه عز -

 ش یاز چشم ها یاطاعت کرد؛خستگ یحرف چیه بدون

 .دیاش پر کشچهره مردانه خسته یدلم برا د یباریم

به   شیچشم ها  یساعداش را بر رو  دیتخت دراز کش یرو 

 گذاشت. شهیعادت هم
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 وچهار#پارت نود

 خفته ی#بغض ها



 ییرزای#آزاده م

 

صدا از اتاق خارج  نیبا کمتر نیپاورچ نیپاورچ

خواست  یشدم؛پوران خانم مشغول خواندن کتاب بود دلم م

 یزن کس نی ا دادمیزن م نیرا به ا امیتمام عمر و زندگ

 بود. آورده ایرا به دن رحافظیبود که ام

  شیچشم ها  یرا از رو  اشنک یکنارش نشستم ع 

 نگاهم کرد:  نانهی زبیر  دمیاش را بوسبرداشت،گونه

 ؟ یشان یشده سارا؟چرا پر یچ -

 زدم:  هیگر ریز ناگهان

 دونم! یدونم به خدا نم ینم -

 را نوازش کرد: میو موها دیخانم در آغوشم کش پوران

 !زمیآروم باش عز -

 . آوردینم میبه رو  یزیخوب بود که چ چقدر

  یران یتن تمام مادران ا یآرامم کرد.آغوشش بو  آغوشش

 .مهربان وخالص!!دادیرا م

 

از آغوشش جدا شدم پوران خانم با   قهیاز چند دق بعد

 و گفت: دیسرم را بوس یرو  یمهربان 

 بزنه باهات حرف خوادیم یسارا حاج -



 شدم: مضطرب

 چرا؟ -

 زد:  یکمرنگ لبخند

 !یفهمیعجله نکن خودت م  -

 بروز نداد. یزیکردم ناراحت بود اما چ احساس

چندان کرد؛حاج رضا به مبل سالن اضطرابم را دو  سکوت

داده بود به سمتش رفتم بعد از سالم و   هیگوشه سالن تک

 با اشاره دست دعوت به نشستم کرد.  یاحوال پرس
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 وپنج#پارت نود

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



نگاهم کرد  قیعم  هینشستم چندثان شیمبل رو به رو  یرو 

 و گفت:

باهات صحبت  یموضوع هیدر مورد  خواستمیم -

 کنمدخترم؟!!

 شدم و گفتم: نگران

 ؟ یچه موضوع  -

موضوع با پدرت هم صحبت کردم  نیمن در مورد ا -

که  یاخانه مستقل آماده کرده،خانه رحافظیراستش ام

 .دیرا ادامه بد تونیتوش زندگ دیبتون

 

 .شدمیمتعجب م شتریو من ب  کردیآقا صحبت م حاج

 ادامه داد: شیاز اتمام صحبت ها  بعد

 دخترم؟ هینظرت چ -

کار را انجام  نیبدون مشورت با من ا رحافظیام نکه ی ا با

 بود عقلم را در نطفه خفه کردم وغرورم را له کردم:داده

حتما صالح  رحافظیمورد ندارم ام نیدر ا یمن حرف -

 برم. نیدیدانسته اجازه م

 کرد.اش را اعالم تکان سر موافقت  با

 



کردم در را بازکردم  یبلند ط یاتاق را با گام ها ریمس تمام

را تا آخر باز کرده   دم؛پنجرهیبلندش را پشت پنجره د بتیه

شدم برنگشت اما   کشینزد دیکشیم  گاریبود و داشت س

 زدم وگفتم: یحضورم را پشت سرش حس کرد لبخند تلخ

 ؟یچرا بهم نگفته بود-

 نگاهم کند گفت: نکهیا بدون

 !!یکن  یبا من زندگ یهنوز هم نخوا دیشا کردمیفکر م -

چه  یکاش بدون رحافظیام بسه》دیکش ادیدرونم فر یآوا

 اما سکوت کردم.  《ی سر قلبم نافرمانم آورد ییبال
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 وششرت نود#پا

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م



 

 پر شد با بغض گفتم: می چشم ها کاسه

 ؟یازم خسته شد   -

 :دیخند تلخ

خوشم به اسمت دل  یباورت نشه سارا اما من حت دیشا-

 ام!!داخل صفحه شناسنامه

 لکنت گفتم: با

 پس چرا....  -

 ام تمام شود با غم گفت:جمله نگذاشت

 !دمیترسیم -

 زدم: لب

 ؟ یاز چ  -

اش  و اون خانه... نتوانست جمله یبهم نه بگ دمیترسیم -

 .دیکش شی در موها یدست یرا تمام کند با کالفگ

اش عطرتلخ یشدم بو  کشیخودم جسارت دادم و نزد به

قدم  شیبار من پ نیگرفت  برگشت ا یمشامم را به باز

بر  یودم را در آغوشش محصور کردم بوسه اشدم و خ

ارزشمند تر  م یبرا ینشاند که از هزاران هم آغوش  میموها

 بود... 

 



 یرنج انتخابه،و سخت زادیدرد آدم نیتر ی تکرار

که به وقتش گرفته  هییها میروزگارش تصم

خودساخته و   یتلنبار شده در برزخ یها م یشن،تصم ی نم

  شهی ما هم  نکهیاز ا نامعلوم،غافل  یحواله شده به بعد

از  یپنهان از همه،حت  م،امایقبال انتخابمون رو کرد 

واقع   ست؛دریسخت ن یم یتصم چیخودمون،چرا که ه

  میکه از قبل تصم مهیکه سخته،دوست داشتن تصم یزیچ

 شده.  یریگ
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 وهفتم#پارت نود

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



  مانیمان به خانهبدرقه کردن یعمارت برا  یاهال تمام

را  امیمادرم و سنا خوشحال آماده بودند حضور پدر و 

را  امی ن یب یغهیراه ت میبار اشک ها نیبرابر کرد؛ا نیچند

 تند.گرف ش یدر پ

تنها  میرا در برگرفته بود چشم ها اطیاسپند تمام ح یبو 

  نیی چمدان پر از پله ها پا  خواست؛بایرا م رحافظیام

گرفتن  یرا با پشت دست پاک کردم و برا م یآمد،اشک ها

قدم شدم؛چندلحظه با تعجب نگاهم کرد اما  شیها پچمدان

 اش شد.بهت نی گزیکه اخم جا دینکش یطول

برد و   نیتوجه به من چمدان هارا به سمت ماش یب

 ها را گذاشت.درصندوق عقب را باز کرد و چمدان

 

  رگوشمیو ز دیشد و در آغوشم کش کمی نزد خانمپوران

 گفت:

پسرم را  یهوا  میکن یم یجا خداحافظ نیاز هم گهیما د -

 داشته باش!!

به  د؛یکش ادیاما قلبم فر دمیبخش نانیاطم میدست ها با

 را داشته باشد...  میپسرت بسپار هوا

بغض از آغوش پوران خانم جدا شدم حاج رضا   با

کردم  یخداحافظ هی پدرانه بر سرم نهاد. با بق یابوسه



 دیمردانه پدرش و مادرش را در آغوش کش رحافظیام

 کرد. یخداحافظ

 

دست خودم نبود که چشم   دیکه به پدر ومادرم رس نوبت

مادرم را پر از  یهاکرد و چشم سیا خ پدرم ر راهنی پ  میها

 هاله اشک کرد.

از   یلیمی بار با ب نیچندم یو برا دمیرا در آغوش کش سنا

 آغوشم جدا شد.آرام گفت:

 پشت سرتون!  میا یشوهرت چرا نذاشت ب نیا -

 تعجب نگاهش کردم: با

 واقعا! -

 :دیخند

کنه  زتیسوپرا خوادی گفت م گمیبه جون سارا راست م -

 زحمت بده! خوادی البته به مامان بابا گفت نم

کرد  یآروم  ینگفتم سنا هم خداحافظ یزیکردم و چ سکوت

 و رفت.

و  دیبا تواضع دست پدر و مادرم را بوس رحافظیام

 کرد. یخداحافظ

 

 



 

, [3/7/2021 10:16 AM] 

 

 

 

 وهشتم#پارت نود

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

تمام غم ها در خانه چشمانم النه   میکه شد نیماش سوار

 . شدی تنگ م شی خانه و اهال نیا  یکرد؛دلم برا

در چشم   رهیسرش را به سمتم برگرداند و خ رحافظیام

 گفت: میها

 چشم هات رو ببند!! -

 تکان دادم: یسر مبهوت

 چرا؟ -

 ! یخونه چشم هات رو ببند میکه برس یتا زمان دیچون با -

 به غرغر کردن کردم:   شروع



 چشم هام باز باشه!!  دیآخه چرا؟چرا نبا  -

 مردانه سر داد:  خنده

 دختر!! گهی چشم هات رو ببند د-

با خنده گفته   نکهیرا دوست نداشتم با ا شی گفتن ها دختر

 شد.  یم ادآوریرا   مانیبود اما فاصله ها

 

 

چشمانم  کی تار یای را بستم و خودم را در دن میها چشم

را روشن کرد و   نیکردم؛ بازم با نام خدا ماش  یزندان

 حرکت کرد.

را باز کنم که  میخواستم چشم ها نیماش ستادن یحس ا با

 مانع شد:  رحافظیام

 هنوز نه سارا هر وقت گفتم باز کن!! -

سر  یانهمردا یارا در آوردم قهقه شی چشمان بسته ادا با

 ام خجالت بکشم.داد که باعث شد از رفتار بچگانه

  رحافظی جابه جا شدم؛ام میدر جا نیباز و بسته شدن ماش با

  یرا در دست ها میباز کرد و دست ها میدر را برا

 شوم.   ادهیاش قفل کرد و کمک کرد پمردانه 
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 ونه#پارت نود

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 حاال چشمات رو باز کن!  -

رو به  یبایز  ییالیخانه و  دنیرا باز کردم با د میها چشم

 .دمیکش یاز خوشحال  ینی ه میرو 

 :دیبا حرکت چشم و ابرو پرس رحافظیام

 چطوره؟ -

 زدم:  ی لبخند

 فوق العاده است!!  -

 هنوز داخل خونه مونده!!  -

  دم؛تمامیکش غی ج یناخواسته از خوشحال بایز اطیح دنید با

سر به فلک  یو درخت ها بایز یپر بود از گل ها اطیح



داده   یشتریب یکه خانه را جال بایز  یها ی.شمعدون دهیکش

 بود.

بود بهت در  یمستخدم خانه مستانه که زن جوان دنید با

 شد. دایهو  میچشم ها

شروع به صحبت کرد  و با خوش   رحافظیبا ام یمهربان با

به  یاز ما استقبال کرد. حس خوب ییرو 

ها را باال ببرد که .خواست چمداننداشتمش یرفتارها 

ها انمانع شد و خودش مشغول باال بردن چمد رحافظیام

 شد. 

خانه  دمانیو چ بایز نیزایرا در خانه چرخاندم؛ د  نگاهم

 توجهم را جلب کرد. 

 شد و گفت: کمیآمد و نزد نییاز پله ها پا  رحافظیام

 چطوره؟ -

 حرف نداره! قت یسل هیعال -

 تکان داد وگفت: یسر

 من تنها نبودم مشورت گرفتم -

 ؟یچ  یعنی -

 دمیو سنا خررو با کمک مادرت   لشیوسا نکهیا  یعنی -

 .با کمک خودم مامان لمیوسا دمانمیوچ

 دست همتون درد نکنه خصوصا شما! -



 

نوبت به  می دید گری کدیتمام خانه را با  نیذوق و تحس با

دستم را گرفت و به سمت اتاق   دیاتاق خواب مان که رس

 برد.

من و   یپر بود از عکس ها  بایز یبا رنگ بند  یاتاق

 با تعجب گفتم: رحافظیام

 ؟ یعکس ها رو از کجا آورد نیا -

 زد: ی لبخند

 عکس زنم رو داشنه باشم. دیمن نبا -

 یازدنم ادامه دادم تخت دو نفره دنیکردم و به د سکوت

 که فوق العاده بود.  شیرو به رو  شی آرا زیگوشه اتاق و م

 مستانه در اتاق خاطرم را مکدر کرد:   حضور

 ن؟یخوری م یآقا چ  -

 رو به من گفت: افظرحیام

 ؟ یچا ایقهوه   -

 قهوه.  -

 به سمتم اومد و گفت: رحافظیبسته شدن در ام با

  یمیکشه که باهاش صم  ینم یطول هیمستانه زن خوب -

 !یشیم



 کردم: یدلم را بر زبانم جار حرف

 !میاخونه نی ا یکردم فقط من و تو تو  یفکر م -

کرده و بچه اش رو ازش  انتیمستانه همسرش بهش خ -

 گرفته

 کرد وگفت: مکث

 یلیرو نداشت من خ یکرده کس رونش یاز خونه هم ب  -

پس بهش اعتماد  شناسمشیو موقت باهاش آشنا شدم 

 !!ه یو ماه دهیکش یکن!!زن سخت
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 ارت صد#پ

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



شدم به خاطر افکارم ؛گذشته دردناک مستانه تنها  شرمنده

بود آن وقت من با قساوت تمام از جانب زن  ش یدارا

 .کردمیمثل او احساس ترس م یادهیکش یسخت

افکارم با چند ضربه به در پاره شد،مستانه با  ی رشته

 رد اتاق شد.که دو تا قهوه داخلش بود وا ینیس

 

  خوردیاش به چشم مچهره یاز همه تو  شتر یکه ب یزیچ

 ی فوق العاده معصومش بود که احساس م یچشم ها

 .کشدیرا به دوش م یغم بزرگ یکرد

قهوه را مقابلمان گذاشت و  یلرزان یو با صدا یآرام با

 تعارف کرد.

  رلبیآرام و با صالبت تشکر کرد که مستانه ز  رحافظیام

 داد. یجوابش را م

از  یکردم و جرعه ا   کینزد میقهوه را به لب ها استکان

دادم و   نیام را چ ینیاش ب مزه تلخ دنیبا چش دمیقهوه نوش

 استکان را از خودم فاصله دادم. ضی با غ

نگاهم کرد و مستانه رو به  زشدهیر یبا چشم ها رحافظیام

 فت:من گ

 د؟یقهوه تلخ دوست دار کردمیفکر م دیببخش -

 :دمیپاش شیبه رو  ی لبخند



 تلخن!!  یلیشما خ  یاشکال نداره،اما قهوه ها -

 زد:  یتلخ لبخند

 !میزندگ نیدرست ع -

 کرد:  یاخم تصنع رحافظیام

 حرف ها رو!  نینشنوم ا گهید -

 کار دستش آمد و سکوت کرد. رحافظیاخم ام نیا با

  شیدر موها یکالفه دست رحافظیاز رفتن مستانه ام بعد

  هیسخت بود بعد از چند ثان ش یانگار حرف زدن برا دیکش

 :دیچیاش در گوشم پ خسته  یصدا

 یمن حرف  یراحت باش گهیتو اتاق د یسارا اگر بخوا -

 ندارم!

 خواستیقلبم را در مشتش فشرد؛ دلم نم یکس انگار

 میبا او فاصله داشته باشم. تالش کردم تا صدا یاهذر

 به احوال درونم نبرد: ینلرزد و پ

 من راحتم! -
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 کیصدو #پارت

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

من از نبودن و از  ،ییگفته بودم من از تنها صادقانه

 .دمیترسیم رحافظینداشتن ام

 **** 

با  رحافظیصحبت کردن با تلفن با مارال بودم که ام مشغول

 غیکتاب در دستش وارد اتاق شد؛مارال از پشت تلفن با ج

 گفت:

 سارا؟؟؟  یکجا رفت -

 مکث گفتم: با

 جا!  نی جا هم چیه -

 گفت: یلحن حرص زده ا با

 ....یمنم که گوش هام مخمل -

 بزنم که یحرف خواستم 



  یو پشت سرهم بهم فهماند که مارال گوش ی اپیپ یها  بوق

 را قطع کرده... 

 گذاشتم. یپاتخت یرا رو  یحرص گوش با

 شد وگفت: کیبه سمتم نزد رحافظیام

 شده؟؟؟  یچ -

کردم و اشاره به کتاب   یهج  میلب ها انیاز م یآرام یچیه

 زد: یاش کردم لبخنددر دست

دراز بکش تا  ایشازده کوچولو! لباست عوض کن ب -

 برات کتابش را بخونم.

که مناسب خواب بود را   یاساده یشرت و شلوارک نخ یت

خواستم بپوشم با  یآوردم وقت رونی ب  میلباس ها انیاز م

 را دنبال کرد.  م ینگاه اش لباس ها

را  م یبه من لبه تخت نشست؛پشت به او لباس ها پشت

 .دمیپوش

 

پتو را  دمیتخت دراز کش ی شدم و رو  کشیشرم نزد با

ام را تمام شرم دخترانه  میدر چشم ها رهی. خ دیکش میرو 

 گرفتند. تند   تمی قلبم ر ی کرد و تپش ها  داریب
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 #پارت صدودو

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

را با وسواس در دست گرفت و شروع به خواندن  کتاب

 خواند؛یکه کتاب م  یوقت شی.امان از صداکرد

ر  حرف ها بدجو  یکارا بعض  یکوچولو گفت: بعض شازده

 .کنهیدل آدم را آشوب م

 ؟ یگفت: مثل چ  گل 

 کوچولو گفت: شازده

 یو کار قرارهی دلم برات ب یدونیکه م یوقت مثل 

 .... یکنی نم

 کوچولو گفت: شازده

 ند؟؟یها کجا آدم



 یشگیر یب  نیبرد،ایو آنورشان م نوریگفت:باد به ا گل 

 شان شده.... اسباب دردسر یحساب

 کوچولو گفت: شازده

 کجا بفهمم وابسته شدم؟ از

 .یفهمی که هست نم یجواب داد:تا وقت گل 

 ک ی یلو رفته  ی...مثل نقشه تمام است کارم

 داند.  یگنج!دوستش دارم و م 

  

 گذاشت و به من نگاه کرد: یپاتخت یرا بست رو  کتاب

 .یخسته شد  هیامشب کاف یبرا -

 زدم.  ی لبخند تلخ دیتشکر نچرخ یبرا زبانم

 .دینشاند وکنار کش امی شانیبر پ عیشد و بوسه سر خم

   د؛یتخت با فاصله از من دراز کش ی گوشه

هم  مانیخواب ها  یجا گر یبود حاال دکم شده  مانیها  فاصله

جسم و روح مان هم  یشد روز  یم میشده بود کیشر

 . میشو  کیشر

 

نشستم.  میشدم و سرجا داریساعت از خواب ب کیت  کی ت با

  گریکدی بود که کنار  یشب نیاول شبیبود د دهیخواب قیعم



 ی.به آراممیداد هی و آرامش را به خودمان هد می دیخواب

 رفتم. رونیصدا از اتاق ب یوب

 

املت تمام خانه را در برگرفته بود.به آشپزخانه رفتم  یبو 

با لبخند  دنمیمستانه مشغول درست کردن املت بود.با د

 گفت:

 !!رخانم؟یصبح بخ -

 من رو خانم صدا نکن.  گه ید یر،ول یصبح بخ -

 :دیدندان کش  ریرا ز لبش

 بگم! یوا خانم پس چ-

 کردم وگفتم: یتصنع اخم

 ! سارا صدام کن! یدوباره که تکرار کرد -

 گفت: زدهخجالت

 باشه سارا. -

 زدم: یو چشمک دمیخند

 درسته! نیا -
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 #پارت صدوسه

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 .دمیکه آرام خند دیزده خند خجالت

 اش به خود آمدم:مردانه یصدا  با

 ر؟ یصبح به خ -

 گفت: یآرام یبا صدا   مستانه

 آقا. ریتون به خصبح -

 لبخند گفتم: با

 .نیبش ا یب ریصبح بخ -

کنارم نشست.  مستانه املت خوشمزه   زیپشت م رحافظیام

به مستانه اشاره کرد تا   رحافظیگذاشت ام زیم یرا رو 

 و با ما صبحانه بخورد. دی ن یکنارمان بنش



سر به سر من    طنتیو با ش  گرفت یم  میلقمه برا رحافظیام

 .گذاشتیو مستانه م

اش زود  یجوان نیکه در ع یآرام و صبور بود زن  مستانه

 شده بود. ریپ

 

  **** 

 کل یفوق العاده شده بود؛ه یکت وشلوار سرمه ا با

را دو   اشیی بایز اشدهیورز یها اش و بازو چهارشانه

 دوش گرفت.  اشسیچندان کرده بود.با عطر آرام

 گرفت.  یاش مشامم را به بازعطر تلخ یبو 

 :ستادی ا کمیسمتم آمد و نزد که تمام شد به کارش

 برم شرکت مراقب خودت باش. د یبا گهی من د -

 باشه تو هم مراقب خودت باش. -

 زد:  یکمرنگ لبخند

 کرد و ادامه داد: یباشه مکث -

 برات باشه یدوست خوب تونهیمستانه م-

 تکان دادم. شیحرف ها  دیدر تائ یسر

دلم بوسه از صورت  میهمقدم شد ییکنار در ورود تا

پنجه پا بلند  یخواست؛رو ی مردانه اش م  یدوست داشتن

کارم جا خورد    نیاش زدم با ابر چانه یزیشدم و بوسه ر 



  دگانشید یبلند از جلو  یو با گام ها دمیخجالت کش

 .ختمیگر
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 #پارت صدوچهار

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

داخل چمدان  را داخل کمد جا  ی اتاق پناه بردم؛لباس ها به

ذوق زده  دیرس رحافظیام  یدادم؛نوبت که به لباس ها

  نی کرده داخل کمد جا دادم:آخرو تا دمیی بو  ها رالباس 

اش که هنوز آثارش عطر تلخ یآوردم بو را در  راهنشیپ

 .دمیبه جا مانده بود را با ولع بو کش راهنشیپ یبر رو 

 



قرار داشت،آلبوم را باز کردم عکس  یچمدان آلبوم  یانتها

زدم و آلبوم را   یبود؛لبخند اشی و نوجوان  یاز کودک یها

خنده  دنی خورد،با د مانی ورق زدم چشمم به عکس ها

 .دی قلبم لرز شیها

 قرار دادم. اشیکمد شخص یکه تمام شد آلبوم را تو  مکار

گرفت؛مستانه الحق   یمشامم را به باز یقرمه سبز یبو 

 معرکه بود.   اشیکه فوق العاده بود،آشپز

 یبدون او حت کردمیفکر م رحافظیطول نهار به ام تمام

و لبخند  دی.مستانه فهمرفت ینم نییغذا هم از گلوم پا

 زد: یبخش نان یاطم

 .دارمی نگران نباش براش نگه م -

 را فشردم:  شی زدم و دست ها یلبخند یقدردان با

 . خوب ی لیمستانه خ یخوب یلیتو خ -

 دهیزن درد کش نی ا یغم ها یزد که دلم برا یتلخ لبخند

 سوخت. 

 

تلفن را  ی.با نگران امدیکه شد هرچه منتظر شدم ن شب

در  ای دن یاصد نیبرداشتم وتماس را وصل کردم؛منفور تر

  غیج《باشد یمورد نظر خاموش م مشترک》دیچیگوشم پ 

 پرت کردم. یاو تلفن را به گوشه  دمیکش یخفه ا



نگران شده بودم اما امان از  مودمی تمام طول اتاق را پ  

 غرورم! 

  نییآور اتاق را نداشتم با اضطراب پاخفقان یفضا تحمل 

با  تمیوضع دنیبود مستانه با د دهیپر میرفتم رنگ و رو 

 به سمتم آمد:  ی نگران 

 شده؟ یچ -

 و زمزمه کردم:  دمیبه سرم کش یدست

 ومده؟یهنوز ن رحافظیام -
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 وپنج#پارت صد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



 ه هنوز؟!!  ن -

 تلفنش هم خاموشه! -

سالن  یبه سمت مبل ها ی حوصلگ یرا گفتم و با ب نیا

 رفتم و نشستم.

 شد و آرام گفت: ره یبه من خ یبا نگران   مستانه

 ایشارژ تموم کردن  دیمن مطمئنم آقا سالمه شا -

براشون   یهم کار مهم دی شا ایخراب شده   شوننیماش

 اومده. شیپ

 باشد. فتادهین یزدم و در دل آرزو کردم اتفاق  ی تلخند

 

  یچشم ها یمبل خوابم برد وقت یخسته بودم که رو  آنقدر

مبل بلندم   یباز کردم در حال بغل کردنم بود؛از رو  مه یرا ن

 .دمشیدیخواب آلود ام تار م یکرد پشت پلک ها

 اشنهیمرا چسبانده بود؛سرم را در س اشنهیبه س محکم

 کردم. یمخف

را با خود   ییگرانبها یبغلم کرده بود که انگار ش  یرجو 

  شیاتاق خوابمان را در پ ریمس شی کرد. گام ها یحمل م 

 گرفت.



تختم گذاشت،چشمانم را باز کردم و تمام  یرو آرام

 میبه رو  یالبخند خسته ختمیرا در نگاهم ر امی دانقدر

 .مرتب کرد میو پتو را رو  دیپاش

را عوض کرد و با فاصله کنارم  شیبعد لباس ها  قهیدق چند

 گرداند.را به سمتم بر  شیو رو  دیدراز کش

اش چهره خسته یدلم برا د یباریم یچشمانش خستگ از

 ضعف رفت.

 گفتم: یخواب آلود  یصدا  با

 ؟ یاومد ریمنتظرت بودم چرا د یلیخ -

 :دیچیزد و لحن خسته اش در گوشم پ ی لبخند

 !دیشرکت طول کش یکارا -

 :دمیپرس درنگ یتلفن اش ب یادآوری با

 تلفنت چرا خاموش بود.  -

 تموم شده بود!  شی شارژ باتر -

 هم گذاشت: یرا بر رو  شیها چشم

 .ریبخواب شب بخ -

زل زد در   دیگفت شب را با یزبان دیرا نبا ریبه خ شب

و هرم نفس  شی موها یدر ال دیکش یچشمانش،دست 

 ... شیها

 ریآن وقت گفت: شب بخ و 



 

 .هست نه از خواب.. یخبر یشب ها نه از خستگ آخر

مثل تو در   یموقع از شب! وقت پر رنگ شدن کسان نیا

 مثل من است! یکسان یزندگ
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 وشش#پارت صد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

را  رحافظیام ی شده بودم حاال حرف ها یمی مستانه صم با

 《نبود شتریب شیدر زندگ یقربان مستانه》دمیفهمیم

آرام گونه مستانه مجبورم کرد به  یها  هیگر  یصدا

 آشپزخانه قدم بگذارم.



نشسته بود و سرش را با دست  زی پشت م  یصندل یرو 

 .فشردیم  شیها

اش گذاشتم؛سرش شانه  یسمتش رفتم و دستم را بر رو  به

اش قفل شد را باال آورد نگاهم در چشمان به اشک نشسته

 :دمیآرام پرس

 ؟یخوب-

 نیزد و با صادقانه تر یچشمان اشکبارش پوزخند تلخ با

 لحن گفت:

 !! ستمینه خوب ن-

به  رهیو نشستم. خ دمیکش رونیرا ب شیرو به رو   یصندل

 لحن ممکن گفت: یشدم با مظلوم تر اشنیچهره غمگ

 نه؟؟  زم یترحم برانگ یلیخ -

 زدم و گفتم: لبخندم

 !! ستین نطورینه ا -

 :دیکش یآه

 ؟ یدونیمن نم یاز زندگ یچیتو ه -

 ؟ی برام بگ یتونیم یاگر دوست دار -

اش هجوم برد  به خون نشسته یهابه چشم گریبار د اشک

 ه گفت:خش گرفت ییو با صدا



 یروزگار پدر و مادرم را ازم گرفت.تو بچه که بودم دست -

 کسیاونا رفتن و من تنها وب یحادثه گازگرفتگ هی

کلمه نابود شدم.منو سپردن به  یواقع یموندم.به معنا

 ینگذشت که آزار ادیخوب بود؛اما ز زیچهمه ل یعموم.اوا

وارد بهشت  کردمیکه فکر م یعموم شروع شد.منزن

 یهام درک کردم.وقتتک سلول را با تک  یعشدم،جهنم واق

عموم؛از و بهرام پسر  گفتینم یچیه زد،عمومیکتکم م

روز بهرام  هی.شونزده سالم بود که  کردیم تیمادرش حما

با هم   د یرو نبا یتو خانه تنهام اون کار دیفهم یوقت

 تا کجا؟ یکرد.آخه نامرد

.اما بهرام با رذالت  ستم خوای و کمک م زدمی م غیج

تن پاکم.و بدتر از اون   یرو دیکشیو دست م دی خندیم

و ما را تو اون   دنیعموم رسبود که عمو و زن یوقت

 ادمی وقتچی.کتک ها و فحش هاشون رو ه دنیوضع د

 دهیدرخت خشک هی.اون روز روح من مرد.شدم رهی نم

 دشت برهوت. ه یوسط 
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 وهفت#پارت صد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 م یاشک ها زشی دهانم گذاشتم تا مانع ر یرا رو  دستم

 شوم. 

 توجه به حالم ادامه داد: یب  مستانه

  نکهیتا ا شدیدوماه بعد از اون اتفاق مدام حالم بد م -

بود   یدکتر حاملگ صیسرم آورد،تشخ یعموم دکتر باال 

بود؛عموم بهرام رو مجبور به نابود شده دهامی تمام ام

قبول  یت ینداشت با نارضا  یاازدواج کرد بهرام چاره

کرد.زن عموم تمام مدت با غضب بهم نگاه کرد؛بهرام آدم  

بعد از عقد تمام مدت مست وخمار به خانه  بودن  یزندگ

نداشت من   یهم کار ی.کسزدیروز کتکم م آمد؛هریم

  یمثل بهرام،وقت یض یبا مرد مر یمحکوم بودم به زندگ

 شهیبه خاطر بچه آدم م  کردمیاومد فکر م ایهومن به دن

  یرو تحمل کردم وقت زیاما نشد به خاطر هومن همه چ

که    دیبه اوج رس یزمان  شی ارکسالش شد کثافت۴هومن 

زن گرفت اومد خانه؛جلو اون زن من از  هیشب دست  هی



بودند من از  ی. عمو و زن عمو راضرونی خانه انداخت ب

نگفتند و  رفتار   یزیچ  رونیپسرشون برم ب یزندگ

که  نیه؟ایدردم چ یدونیکردند.اما م  دییپسرشون رو تا

  سرمهخواستم پسرم رو بهم بدن ندادن!!درد من پ

 رو ازم گرفتند.  سارا!بهم رحم نکردند پسرم

  ییجا رو نداشتم تمام دارا چیبه خودم اومدم که ه یوقت

 اوردمین ریبود. رفتم دنبال کار گ دهیپدرم به عموم رس

جاها هم   یرا نداشتم بعض یمنم که کس خواستیضمانت م

بود که من اهلش   یشرط شونم کثافت کار ذاشتنیشرط م 

 یکرد وقت یرو معرف  رحافظینفر شرکت آقا ام هینبودم.

 فی رو براش تعر میکرد کار کنم تمام زندگ ل رفتم قبو 

کردم.گفتم خانه ندارم آقا بهم خانه و کار و از همه مهم تر 

اما آقا کمکم کرد   کردمیم هیاول همش گر یداد.روزا دیام

 میروانشناس توانست حالم رو بهتر کنه.دلتنگ  هیبه کمک 

داشتم پسرم رو   یکاش راه دهیپسرمه که آزارم م یبرا

تونستم  یاون وقت م آوردمیخودم م شی پ شهیهم یبرا

 بکشم.  ینفس راحت

 :دمیدل نال در

مادر و فرزند ازهم جدا  هی ها چطور تونستند آن ایخدا

 کنن!! 



 یصندل ی. از رو تمخیریاشک م ش یمن هم پا به پا حاال

شدت گرفت  اشهیگر دمیبلند شدم و در آغوشش کش

 اش کردم اما دل خودم آرام نگرفت.آرام
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 وهشت#پارت صد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

جشن   دیاش را با هیذت بخش بود که هر ثانآنقدر ل یزندگ

  نیبزرگتر میبرا مانیها.آخر هفته دعوت خانوادهگرفتیم

 مان یهابار در خانه خودمان خانواده نی اول یبود.برا یشاد

که   کردیمدام با لبخند نگاهم م رحافظی.اممیرا دعوت کرد

 زیزریخانم ر.مادرم و پورانشدمیخجالت زده م

پرحسرت مستانه شده بودم  ی.متوجه نگاه هادندی خندیم



پدرم و حاج رضا هم مشغول صحبت در مورد کار شده  

 زدیو لبخند م شدیغرق م شی بودند؛سنا هم مدام در گوش

 نداشتم. شی هابه رفتار  یچرا حس خوب دانمی نم

با اشاره خواست به سمتش بروم؛به سمتش رفتم و  مامان

 را فشرد:  میکنارش نشستم دست ها

 خوبه؟  یهمه چ -

 زدم:  یکمرنگ لبخند

 آره خوبه! -

 گوشم گفت: ریز

 گن؟یم گهید زی چشم هات چ -

  میهارا از چشم میهامادرم تمام راز  یشدم، از کودک هول 

 اش.نبود حس مادرانه  یپس کار سخت دیفهمیم

 : اورمیخودم ن یکردم به رو  یسع

 مامان. ستین یزیچ -

 .دونمیرو م اتتیمن مادرتم سارا بزرگت کردم تمام روح -

اش مادرانه  یها حت یکردم و در سکوت به نص سکوت

 ام.گوش کردم.مادرم معتقد بود عشق را مهمان قلبم کرده

 

 **** 



 

در  امیل یترم تحص نیآخر  انید؛پا یرسیاز راه م زییکم پا کم

دلم  بی که عج  یجور گذشتی م عیسر میبود.زمان برا  زییپا

 ییجدا  میزودتر گذشتن زمان برا دانستمیم شد؛یناآرام م

تک که تک  یا واژه《یی جدا》را به همراه خواهد آورد،

 .زدندیم ادیبدنم نفرتش را فر یسلول ها
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 #پارت صدونه

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 گاری.سکردمیم شی بودم و تماشا ستادهیپنجره ا پشت

 گاریژست س یبرا  گرفت،دلمیکام م قی و عم دیکشیم



به عادت   برد؛مستانهیدل م بیمرد عج   نیرفت؛ا دنشیکش

بار دلم خواست  نی اول یود.برادر آشپزخانه ب  شهیهم

 وقت بگذارم. شی همسرانه برا

بود با  ییآشپزخانه رفتم مستانه در حال آماده کردن چا به

 .دیدست از کار کش دنمید

 زدم: لبخند

سرما  ترسمیم اطهیح  رحافظیخواستم ام یم ییدو تا چا -

 بخوره. 

 به خنده باز شد:  شی ها  لب

ها   ییچا یاومد یوقت خوب  اریدو استکان در ب -

 ست.آماده

  ینیداخل س قهی را باسل  های.و چارفتمیجان ودل پذ با

 .دیچ ینیداخل س همی نیریگذاشتم مستانه ش

نبود درک رفتار مستانه با تمام وجود دلش  سخت

 .میشو  ترک ینزد گر یکدیبه  خواستیم

با  دینفس کش قی کرد و عم کی را به لبانش نزد یچا

  یصندل ینم؛رو یبرو اشاره کرد بنشحرکت چشم و ا

 اش شدم.  رهیمقابلش نشستم در سکوت خ

 ... شمیتموم م -



انداختم  نییگفت.شرم زده سرم را پا یبار طنتیلحن ش با

 نگاه نکنم.  شی کردم تا حد امکان به چشم ها  یو سع

 گفت: ی و با لحن جد دیرا نوش شیاز چا یا  جرعه

 باهات حرف بزنم. یموضوع هیدرمورد  خواستمیم-

 :دمیرا تنگ کردم و پرس میها چشم

 ؟ یچه موضوع  -

مون کرده گرفته دعوت یمهمون  نایاز دوستام س یکی -

 بزارم؟  ون یخواستم باهات درم
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 #پارت صدوده

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



 ؟ یمهمون یکِ -

 جواب داد: 

ساده  یمهمون  هیشرکت  یاز بچه ها یکی نا یفرداست س -

 .مینر میتونیم یگرفته اگه نخوا

به او  شتریبشناسم و ب شتریرا ب رحافظیام خواست یم دلم

 .کردیها حال دلم را هم بهتر م یکینزد نیشوم.ا  کینزد

 یبشناس شتریرا ب یکس یخواهیجا خوانده بودم اگر م کی

 .ریرفتار طرف مقابلت را با دوستانش در نظر بگ

 .رفتمیبا جان و دل پذ پس

 

 **** 

 یبه رنگ نقره ا یی بایلباس بلند ز دیرس یمهمان روز

 شیبود؛آرا دهیپوش ییبایز نیبود؛لباس در ع دهیخر میبرا

ام از اتاق خارج  یکردم.و با برداشتن شال مشک  یمیمال

 شدم. 

 رحافظیآمدم متوجه شدم رنگ لباسم با کروات ام نییپا

 نگفت.  یزیزد و چ یلبخند رحافظیست شده بود.ام

  یما برا یاسپند را دور سرمان چرخاند؛اصرار ها  مستانه

بود چرا که مستانه قبول   اثری ب یآمدن مستانه به مهمان



قصد تنها گذاشتن  دانستمیم  دیایب ی نکرد با ما به مهمان

 :دیبا احترام از مستانه پرس رحافظیمارا داشت. ام

 ؟ یآی نم یمطمئن -

 بله آقا. -

 ادامه داد:  یبا مهربان رحافظیام

 .ری تماس بگ یداشت یپس اگه کار -

 کرد. دیبا سر تائ  مستانه

 

 باز کرد. میپشت فرمان نشست و در جلو را برا رحافظیام

زد به خودم آمدم  یحرف م میبا خنده برا میکه شد سوار

  شیهایدر شوخ یکمرنگ  شده بود و حت  مانیفاصله ها

 شده بودم.  میهم سه 

 

 

 

 

 

 

 



 ازدهی#پارت صد و 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

تهران برگزار شده    یمنطقه ها نی بهتر یکیدر  ی مهمان

 متوقف کرد.  یرا مقابل خانه  نیماش  رحافظیبود.ام

 امی نیمختلف در ب یادکلن ها یورودمان به سالن بو  با

 . دیچیپ

 یانگاه عده ین یداخل سالن بودند سنگ یادیز تیجمع

  ی.دستم در دست هاکردمیخودم احساس م یرا رو   یادیز

 بود.قفل شده  رحافظیگر ام تیمردانه وحما

به سمت مان  یهمراه با دختر جوان یبلند قد پسرجوان

 آمدند.

دست دادند؛دختر جوان با اکراه  رحافطیبا ام کشانی نزد با

 دستش را در دستم قرار داد.

 گفت: رحافظیجوان با لبخند به ام پسر

 .یخوشحالم که خانومت رو با خودت آورد یلیخ -

در جانم نشست و دلم غنج  بیلفظ خانومت ذوق عج با

دست پشت کمرم گذاشت و با اشاره به  رحافظیرفت؛ام 

 پسرجوان گفت:



 . رایدوستم و نامزدشون سم نایس -

 کرد.  تیدر سالن هدا یزیما را به سمت م نایس

راب سفارش ش نای. بعد از شام سمی را در آنجا خورد شام

که به  رحافظی.جام امکردیداد و مدام جامش را پر م

 بود. یگذاشته بود خال نایاصرار س

 را پر کرد و با خنده گفت: رحافظیجام ام نایس

که تعادلت   فتهی برات نم  ی.نترس اتفاقکنه یبخور گرمت م -

 ؟ یرو از دست بد

  آورمتنفرسکریدنینوش نی.از ادیبلند خند گرید بار

 دینداشت.شا یخوب انهیهم م رحافظیبودم.معلوم بود ام

 روز از واجباتش دور بماند.۴۰تا  خواستی نم

 

 

 

 

 

 

 

 #پارت صدودوازده



 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

.با چشم  دینفس سر کش کیجام را برداشت و  رحافظیام

اثر   یزمزمه کردم.مست یکرد؛لعنتیخمارش نگاهم م  یها

خودش را گذاشته بود.تعادلش در راه رفتن کم شده  

 داده بود. هیتنومندش را به من تک کل ی بود.ه

خودش   عیسر نای.س میرا ترک کرد ی از همه مهمان زودتر

 کرد:  میرا به ما رساند و صدا

 سارا خانم؟  -

 و منتظر نگاهش کردم. برگشتم

 گفت: رحافظیام تیاشاره به وضع با

 تا برسونمتون؟ یخوا یاگه م -

 احترام گفتم: با

 .ستی ن یاجینه ممنون احت -

 .شدیرسان هم مبود و حال کمک اش ی باعث وبان  خودش

 دادم پشت فرمان نشستم اشهیجلو تک  یبه صندل یسخت به

 را به حرکت در آوردم. نیو ماش

 کرد؛یبراندازم م اشرهیبا نگاه خ یرانندگ  ن یح در

چشمانش قرمز و خمار شده بود.دستم را گرفت و به 



بر سر انگشتانم زد و دستم  یاکرد و بوسه  کیلبانش نزد

 را در دستش گرفت.

 اش ادامه داد. رهیطول راه به نگاه خ تمام

کمکش کردم و   یپارک کردم به سخت اطیرا در ح  نیماش

 . میداخل رفت

  شیاتاق را در پ ریتمام خانه را فراگرفته بود.مس سکوت

داد با حرص کنارش   ه یبود به تخت تک ی.با هر سختمیگرفت

 نشستم:

 ؟منیقدر خورد  نیچرا ا یجنبه ندار  یدونستیتو که م -

خود خدا هم متنفرم!!اگه خوب بود که   هایدنینوش نیاز ا

 .کردیحرام اعالم نم 

زد و در سکوت نگاهم کرد. خواستم بلند شوم که   ی تلخند

 شد: رهیخ میدستم را گرفت به چشم ها

 ؟ یمن زیچسارا تو همه  یدونستیم -

 اش ادامه داد:گرفته یصدا  با

دوست  همهنیا دوستت دارم که از قدرنی اوقات ا یگاه-

 . ترسمیداشتنت م

وچشمانم در گردش بود.تا به خودم لب نیب شیهاچشم

را عاشقانه    میهابرداشته شد و لب انیفاصله از م میایب

دستم را باال آورد و با آرامش  میها کرد.بعد از لب ریاس

 سرانگشتانم را بوسه زد.



دستم را ول   کهو یبود. اشیمرد لطافت جزء صفات ذات  نیا

 .دیکش ش یدر موها یدست یکرد و بلند شد.با کالفگ

بلند    یاش نگاهم کرد و با صداچشمان مخمور وسرخ با

 گفت:

 !!ستم؟ ین ت یزندگ جاچیمن ه ؟چرایچرا دوستم ندار-

  شی.صدادیلرزیبود.تمام تنش م دهیاز سرش پر یمست

 آلود شد و ادامه داد:بغض

 هی  ینسبت به زنم ندارم؟چرا حت یسهمچ یمن چرا ه-

نسبت  یحقچی!چرا هشه؟یدوستت دارم ساده هم سهمم نم

 زنم رو ندارم؟!!  دنیحق بوس یبه تو ندارم؟!چرا حت

 

چنبره زد و   رحمانهیب می،بغض بر گلو سوخت قلبم

 شد.  یجار می هابر گونه محابای ب میها اشک

 یغم بزرگ دمیکشیدرد عشق را م نگونهیهر دو ا نکهیا از

 انداخت. هیبر قلبم سا

 

 

 

 

 



 زدهی#پارت صدوس

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 ...ستیمبهم قصه

حکمت  آنکهی کنم.ب یبخواهم زندگ  انکهیام بآمده  ایدن به

 را بدانم. روزهانیا

 : گفتیم شهیهم مادرم

از همان ابتدا  ایگو  نداشت  یتمام ت یها اشکل یس گاهچیه

  یهاخنده انیم  یازگاهگذاشتم که هر ییایپا به دن دانستمیم

 کرد.  هی بلند گر

 

 .کردمیم شی بودم و تماشا ستادهیپنجره ا پشت

و   دیکشیم گاریو س بودستادهیا یک یغرق تار اطیح در

بود که  گاریس نیچندم دانستمی.نم گرفتیکام م قیعم

 حسابش از دستم در رفته بود.  دیکشیم

 

نگاهم را حس کرد و سرش را باال آورد به پنجره  ی نیسنگ

 .شستیرا م میگونه ها میها اتاق چشم دوخت. اشک



. سرم را در دمیتخت دراز کش یو رو  دمیرا کنار کش خودم

بعد به اتاق  یکردم.ساعت هیکردم و آرام گربالش فرو 

 ی برا یاش ادغام شده بود.تالش با عطر تن گاریس یآمد؛بو 

 روشن کردن اتاق نکرد.

 دمیاشک آلودم  د یپشت پلک ها  د،ازیکنارم دراز کش آرام

و راه  دیاز گوشه چشمش چک ی که قطره اشک سمج

گرفت. دلم به درد آمد اما  شیاش را در پ ینیب یغه یت

 سکوت کردم... 

 

به  دنشید دی شدم.به ام داریواب باز خ یخستگ با

  نی از ب دمی ام اشی خال یجا دنیآشپزخانه رفتم اما با د 

 رفت.

بود توانستم  یبه خوردن صبحانه نداشتم با هر بدبخت یلیم

 به اصرار مستانه بخورم. ریچند لقمه پن

 دمیتازه فهم رحافظینام ام دنیکه زنگ خورد با د تلفنم

جواب  عیمرد مهربان تنگ شده،سر نیا یچقدر دلم برا

 دادم:

 بله -

 :دیچیاش در گوشم پ جذاب معرکه  یصدا

زنگ زده  شبید  عیپرو باشم که بخاطر وقا یلی خ دیبا-

 باشم..



 کرد: مکث

شد؟باور کن شرمندم  یاونطور  شبیچرا د دونمینم -

از اعتمادت  خواستمیشه؟!!نم  یاونطور خواستمی نم

 سوءاستفاده کنم؟!!

ترم که دلم من از همه مقصر  رحافظی گفتم"ام دل  در

 اون اتفاق تکرار بشه!! خوادیم

 کردم: لب باز یسخت به

 اشکال نداره. -

 لحظه سکوت کرد: چند

 خداحافظ. -

 مراقب خودت باش! -

 جمله بر زبانم رانده شد ن یکندم تا ا جان

 را قطع کردم. یجواب نشدم گوش منتظر

 

 

 

 

 

 



 

 #پارت صدوچهارده

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

خون شده  قرمز و غرق شبید ستنیگربه خاطر  میها چشم

 کاناپه لم داده بودم. یبود.بر رو 

خبر داشت.کنارم نشست   شیکم وب شبیاز اتفاق د  مستانه

 و دستم را گرفت:

 ؟مگه یکنیم  ی جور نیچرا ا زم؟یحالت خوبه عز -

 ؟ یداریبر نم  یپس چرا قدم یدوستش ندار 

 زدم:  ی تلخند

 خدا دوسم داشته باش؟ رو بگم؟بهش بگم تو  یچ -

 ؟ یکن بفهمه دوستش دار یکار  ینگو ول رو نی نه ا -

 .ناستمشیم شتر یخودم ب دونه؟ازینم یفکر کرد-

اما دوست داره از زبان تو   دهیفهم دیباشه شا -

 گهیهمد از زبان میها دوست دارما آدم اوقاتی بشنوه.گاه

 .میدوست دارم رو بشنو 

داد که با لذت آن را  یرا م ی.خنده ام طعم بادام دمیخند تلخ

طعم تلخ و  دنیچ یاما با پ یدندان فشار داده بود ریز



 کی به  یکه دنبالش بود  یزهرمارش در دهان تمام لذت

 بود:باره بر باد رفته 

بود  گفته  یداشتن که تو مست دوست هیبه خاطر  شبید-

کرد،اون هنوز به عنوان زنش به من نگاه   یعذر خواه

 ؟ یفهمیم کنهی نم

 را فشرد:  دستم

 نییتون قرارداد تعازداوج ی؟برایخواست نو یخودت قبال ا -

 یبرا  دم؛امایوقت طعم عشق را نچش چی!! من هدیکرد

کردم.بهرام ارزشش رو   یبا بهرام هر کار میبهبود زندگ

 حرف هاست. نیباال تر از ا یلینداشته اما آقا ارزشش خ

 یاز هر کس رحافظیارزش ام دانستمیم یاز هر کس شتریب

 باالتر است.  ایدر دن

 کلمات را گرفتند. یکه نگاه ما چه ظالمانه جا افسوس

 صدا را! یچقدر جا سکوت

  کونیفکن را میا یاش دنمردانه   یدوستت دارم با صدا لفظ

به درد عشق   میبود.افسوس که ما مبتال شدهکردیم

 .میشی ندیبه درمان ب  انکهی ب

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 #پارت صدوپانزده

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

بهزاد در   یغرق در کابوس بودم.چشمان آب شبمهین  در

 .ستمشی .وحشت زده نگرزندیبرق م ی ک یتار

ترس چند قدم عقب  شود،ازیم کمیو نزد زندیم پورخند

 زی خ کشمی م یاخفه غید،جیآیگام جلوتر م روم؛چندیم

در دستم را با خشونت   میایسمتم تا به خودم ب داردی برم

 است. جهینتی نجاتم از دستش ب یبرا کشدتالشمیم

 کند: یزمزمه م رگوشمیز

وقت   چیتالش نکن من که گفته بودم ه یخود یب-

 به من...  ،محکومیتو تا ابد محکوم بخشمتی نم



 یعرق رو  سیخ ی.دانه ها پرمیو از خواب م کشمی م غیج

 .کندیم  ییخودنما امی شانیپ

و  دیشده بود.در آغوشم کش داریهم ب  رحافظیمن ام  غیج از

 گوشم زمزمه کرد: ریز

 .ستی ن یزیزم،چیآروم باش عز -

 .شودیو آغوشش پناهگاهم م  شومیآغوشش مچاله م در

بر  یشدند؛بوسه ا  ریسراز میگونه ها یرو  میها اشک

مزاحمم  ینشاند؛از آغوشش فاصله گرفتم.اشک ها میموها

را تار کرده بودند را با دست  امدهینداشتند و د یکه تمام

 :کندیم دا یبه لبخند انحنا پ شی کنار زد.لب ها

 ؟ یدیخواب بد د -

هم  یرا رو  شی تکان دادم،چشم ها یکرده سر  بغض

 فشرد: 

 !زمیاشکال نداره خواب بوده عز -

 گفتم: معصومانه

 . نمی بخوابم دوباره اون خواب را بب ترسمیم -

 فشرد: نشیرا در س سرم

 نترس!   یچیمن مراقبتم از ه-

 راحت در آغوشش   ال یقرص شد،با خ دلم

 .هم گذاشتم یرا رو میهاچشم



 

 

 

 

 

 

 

 #پارت صدوشانزده

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

قرار  اشنهیس  یرا که باز کردم سرم رو  میهاچشم

  عیکه سر میایب رونیداشت.آرام خواستم از آغوشش ب

 یبلند شدم.لبخند میرا باز کرد.شرم زده از جا شیچشم ها

 :کردیم تری زد که هزار برابر چهره اش را خواستن

 ریصبح به خ -

 گفتم: آرام

 ر، یصبح به خ -



 میبر میکرده بودم و گرسنه ام بودم خواستم بگو  ضعف

که قاروقور شکمم بلند شد؛خجالت زده  میصبحانه بخور

 :دیخند رحافظیشدم که ام

 م؟یصبحانه بخور میبر 

 تکان دادم.  دیدر تائ یسر

نشده   داری.مستانه هنوز بمیبلند شده بود شهیاز هم زودتر

ظرف  دنی.با دمیسروصدا وارد آشپزخانه شد یبود،آرام وب

 میبکشم.حل غیبود ج  کینزد یاز خوشحال خچالیدر  میحل

 .میرا گرم کرد

 یم گریکدیو داخل دهان  میگرفت یاشتها لقمه م با

آن قدر  میعمرم را خورد میحل نی .خوشمزه ترمیگذاشت

را به  شی لب ها رحافظیخوشمزه بود که با تمام شدنش ام

حالت بامزه جمع کرد،نتونستم خودم را کنترل کنم و بلند 

 زدم.  رخندهیز

از   یاول با تعجب نگاهم کرد وبعد حرص میهاخنده دنید با

 انیبلند شد وشروع به قلقلک دادنم کرد.در م شیسرجا

 با التماس گفتم: دهیبر دهیخنده بر

 تو رو خدا ُمردم از خنده. رحافظیام -

 باال انداخت: یابرو  شرورانه

 .یتاوانشم بد دیبا یدینه خانم خانما شما به من خند -



چشم  کی نگاهم بود در   رراسیاش در تمردانه  بازوان

از   یفیاز بازوش گرفتم که آخ خف یزدن گاز بزرگهم به

 شل شد.  شی هاخارج شد و حلقه دست شی ها لب

 .دمیدو  اطیآشپزخانه فرار کردم و به سمت ح  از

 

 

 

 

 

 

 

 #پارت صدوهفده

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

حضورش را پشت سرم حس کردم،دنبالم  شی پا یصدا  از

شلنگ آب با   دنی.با ددمیسرعت بخش می قدم ها د؛به یدو 

آب را باز کردم و به سمت  ریش دمیسمتش دو  یخوشحال

 گرفتم. رحافظیام



در هوا تکان داد،با   دیرا به عالمت تهد شیها دست

 انداختم.باال  یابرو  طنتیش

شد   سیکه کامال خ  ید؛وقتی چکیاز سر وصورتش م آب

 برداشتم. طنتیدست از ش

گرفته  شیبه شدت سرما خورد؛صدا  رحافظیشب ام آن

.مستانه  کردی نم شی لحظه رها کیبود،گلو درد و سرفه 

که مانع   ردیخواست از داروخانه قرص و مسکن بگ

مادرم با دارو   میخورد یکه سرما م یزمان شهیشدم،هم

کرده  .دم  شد یم مانیرا یپذ اشی اهیگ یها

کردم و داخل  طرا با عسل مخلو یرازیششنیآوو پونه

 . ختمیر وانیل

گذاشته  شیچشم ها  یاش را رو ورودم به اتاق ساعد با

امانش نداد و   یاپیپ  یبود.سرفه ها دهیبود و دراز کش

  وانیل دنی شدم،با د کشی نشست؛با اضطراب نزد شیسرجا

 اش را به سمتم دوخت:  یدستم نگاه سوال

  ه،مامانمیعال  یسرماخوردگ یبرا شنیدم کرده پونه وآو  -

 کردیبرامون درست م م یخوردیسرما م یوقت شهیهم

 . هییای میش یقرص ها  نی از ا شتریب یلیارزشش خ

 را به حالت بامزه جمع کرد وگفت: شی ها  لب

 !ست یتلخ که ن -

 نازک کردم: یچشم پشت



 !ه نیریعسل مخلوط کردم ش با

  یگرفته بود وقت شی د؛صدایجرعه نوشکرده را جرعه دم

 گفت:که

 کنه؟ یدم کرده آرومم م نیا -

 دهنده داره؟آرامش تیآره خاص -

 :دیکوب اشنهیس یدستش به قفسه  با

کاش  کنه؟سارایرو هم آروم م نجایا یرا چ  نجایا-

 .کشمیم یچه درد یدونستیم

بود  یحام شهی.به او که همآمدیهمه ضعف به او نم نیا

 . یوقو 

در  پونگنگیتوپ پ کیبغض مثل  کردمیفکر م شهیهم

بغص امشبم خار داشت مثل  ی ول شودیم پیگلو ک

 کاکتوس.

مون  سر راه ی ا گهیمالقات ها رو خدا جور د  یکاش بعض-

 .دادیقرار م

 وگفت: دیکش یقیعم یآه

 کاش.... -

 اما.... ستیمعمول یلیشان خ ها چهره  یبعض

 ست،یتپد دل ن یشان م  نه یدر قسمت سمت چپ س آنچه

 محبت است. انوسیاق



 ست،یمعمول یلیخ شانیها تُن صدا  یبعض

 ....اما

 یشو  یکالمشان غرق م ی در جادو  ندیگو  یکه م سخن

 اما.... ستیها قد وقامت شان معمول  یبعض

 آورد یتپش قلب م حضورشان

 هستند یمعمول یل یها خ  یبعض

 .....اما

بودنشان،است که در کنارشان به آرامش  یمعمول نیهم

 .یرسیم

 ارامش مهم است.....  فقط

 

 

 

 

 

 

 

 وهجده#پارت صد



 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

همراه مستانه با ذوق   یفروشمغازه ساعت نیتریو  پشت

  یامردانه یبا یز کی.ساعت شمیکردیها را نگاه مساعت

 یبه مستانه کردم که لبخند یتوجهم را جلب کرد،نگاه

 دنیبود با د شخوانیپشت پ یجوانمرد میزد.وارد مغازه شد

 گفت: ییما با خوشرو 

 .نییبفرما  -

 کردم: نیتریبه ساعت پشت و  یا اشاره

 د؟ یاری اون ساعت را ب شهیممنون اگه م  -

 . رفتیمغازه مودبانه پذ صاحب

به  تینها یب دمیبود که فهم بایو ز کیش یبه قدر ساعت

 یامردانه ساده راهنی.مستانه پدیآیاش مدستان مردانه 

  کیو ک یرنگ ی.با ذوق و شوق فراوان بادکنک هادیخر

 .میدیتولد را خر

 

 **** 

 اشیشگی هم  یمستانه با مهربان م؛یدیخانه که رس  به

. با ذوق و شوق  غذا و دسر را به عهده گرفت تیمسول



کردم. از  زانیرا به سالن آو  یرنگ  یتمام بادکنک ها 

توانست  ینداشتم،دوش آب گرم م  ستادنی ا ینا یخستگ

گرفتم.ساپورت  یتنم را بکاهد؛دوش کوتاه  یخستگ یاندک

 تن کردم. دمیسف شرتی را با ت امیمشک

.امشب دلم دمیمحبوبم را به مچ دست و گردنم پاش عطر

  میرا به لب ها یصورت م،رژلبیایبه چشم ب  شتریخواست ب

با    ختم،یر شانیرا مانند آبشار دورم پر میدم،موهایمال

 شد. میها مهمان لب یلبخند نهییدر آ رم یتصو 

 

 

 

 

 

 

 

 ونوزده#پارت صد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



ها را مستانه شمع امد؛ین  میشام منتظر ماند یبرا هرچه

.نور بردیبه سر م یک یروشن کرد؛خانه در سکوت و تار

م را زد.مستانه با شد چشم اطیکه وارد ح لشیاتومب

 کردنم را داشت.دستم را گرفت وفشرد.قصد آرام یمهربان 

خودش را به قفسه  ادیقلبم با قدرت ز اد یاسترس ز از

 . دی کوبیم امنهیس

 لرزان رو به مستانه کردم.  یصدا  با

ها رو روشن کن و آهنگ مستانه االن که اومد المپ  -

 م؟ یتولدت مبارک رو باهم تکرار کن

 :دیخند  زیزریر

 .نمی آقا را بب افهیاالن منتظرم ق نی از هم-

عطر تلخش زودتر  یآمد؛بو  دیچرخش قفل در کل  یصدا

چراغ ها روشن شدند؛ من و   عیاعالم حضور کرد.سر

تولدت مبارک  آهنگ  و همزمان میزدیو کف م غیمستانه ج

 م؛ یخواندیم

شده فقط مرا  بود؛مسخستادهیا شیسرجا مبهوت

در   مانیهاچشم نی ق ی م؛بهی .چشم درچشم شدستی نگریم

 حال حرف زدن بود.

 ریتک نفره کنارم را انتخاب کرد و نشست.هنوز متح مبل 

 بود:



بگم واقعا از هر دوتون  یچ دونمی شه،نمی نم باورم-

 ممنونم.

 میبه رو  یگوشه لبم نشست.لبخند کمرنگ یمحو  لبخند

 .مستانه مشتاقانه گفت:دیپاش

 ببره. کمیها رو فوت کنه و ک معآقا ش دیحاال با -

 قلبم را تندتر کرد. یطپش ها ش یصدا

 ندارم؟  یباشه حرف کنم،سارایمن که تنها فوت نم -

از  کهو یکردم؛ینگاهش را حس م ین یسنگ یول میدزد نگاه

بلند شد و کنارم نشست.مستانه با ذوق تمام  شیجا

 نگاهش را معطوف ما کرده بود.

 ی.پشت دستم را گرمادیبوسرا که باال آورد و  دستم

احاطه کرد.اما جرئت سر باال آوردن نداشتم،از   یندیخوشا

 چشم دوختم.  زیانداختم و به م ن ییشرم سر پا

 

 

 

 

 

 

 



 ستی #پارت صد وب

 خفته یها#بغض

 ییرزای#آزاده م

 

 کنم؟ یاعتراف هی خوامیقبل از فوت کردن شمع ها م -

 شدم. رهیخ  شیهارا باال آوردم و به چشم سرم

هنوز دلت باهام   دیشا دونمیفکر کردم م  یلیسارا من خ -

مقرر حکم  خیقرار بود من وتو،تو تار دونمینباشه،م 

 .میرو امضا کن  مونیی جدا

 :دیبکو  اشنهیدستش به قفسه س با

اما نذاشت،هزار بار بهش گفتم سارا ممنوعه است اما -

 من عاشقتم.... ست،ساراین ش یالمصب حال

قلبش    د؛ضربانیکوبی م امنهیمثل گنجشک به قفسه س قلبم

 یرا به خوب دیکوبیم ستبرش نهیرو که محکم به س

 هیصورت هامون قد  نی.فاصله بکردمیاحساس م

 حلقه بست. شیهاانگشت بود.نم اشک داخل چشمبند 

سد چشمانم را  میرا بسته بود،اشک ها  میراه گلو  بغض

 شدند. یشکستند و جار 

 حلقه بسته در چشمانش قلبم را به درد آورد.  یها اشک

 :دیغم نال با



که خوشا به  یمن تو رو به قلبم قول دادم سارا،اگه هست-

 .بازم.. میحال قلبم،اگه نخواست

 اش زد. نهیکرد و به س مکث

 !یمونیقلبم م زدل یعز-

جانم مرد هرلحظه و هرساعت قدرت گرفتن نیا اعترافات

 .را داشت

از احساس  گر یدست خودم نبود.حاال د میاشک ها  کنترل 

 نیاو ا ی منم پا به پا دی مطمئن شده بودم با رحافظیام

 .کردمیعشق را لمس م

 دستش گذاشتم. یرا بر رو  دستم

به حرف دلم گوش کنم اگه نشه  خوامیم میبار تو زندگ هی-

تا  رحافظی!من هستم امکنمیوقت بهش گوش نم چیه  گهید

 ابد!

شدم تو آغوش گرم و مردونه اش.دستش دور   دهیکش  هو ی

قرار گرفت. قلبش  اشنهیس یکمرم حلقه کرد.سرم رو 

عطرتلخش را با   ی.بو دیکوب ی م اشنه یمحکم و تپنده به س

عمرم به   یها هی تک ثان تمام وجود استشمام کردم،من تک 

 بودم.کرده دای پ ادیمرد اعت نیوجود ا

که حاصل  هی.گرمیکردیم هیهر سه با هم گر حاال

  یهاهیبا تمام گر هیگر نیوشعف بود.جنس ا یشوق،شاد

 عمرم فرق داشت.



شمع ها را فوت کرد  شی ها اشک انیوخنده در م یشوخ  با

 . دیرا بر کیو ک

 باز کردن کادو ها مثل پسربچه ها تخس غر زد. لحظه

از  ین یرو بب اته یهد یخوایم یوقت  دیبا یچه کار نیاَه ا-

 !یاریهزار تا جعبه درش ب

 .دمیخندیو مستانه به حرص کالمش م من

 

 

 

 

 

 

 

 کیو  ستی #پارت صدوب

 خفته یها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

 یتپش ها  ی.صداکردینم میمدت از آغوشش جدا تمام

عمرم بود.پشت سرهم بوسه بر  یسمفون نی تر  بایقلبش ز 



شغول جمع کردن  .مستانه ممیزدیم  گریکدیسر وصورت 

 .دیپاش مانیبه رو  ینیها بود.لبخند دلنشو پاش ختیر

 نیدونم چقدر ولع ا یاتاقتون من هستم م دی سارا با آقا بر-

 !!دیلحظات رو داشت

 سرخ شد و با خجالت گفتم: صورتم

 ه؟ یحرفا چ نیمستانه زشته ا-

 .دیخند  زیزریر  مستانه

 .دیخند طنتیبا ش رحافظیام

مگه تو من رو درک  شه،مستانهیگرم نم یاز سارا که آب -

 ؟دختریداد یم  ادشیذره راه و روش  هی!کاش یکن

 !!یخجالت همه نیا

.دستم را گرفت و به سمت دمیکوب شی حرص به بازو  با

 م، یاتاق برد.سمت تخت رفت

 .دیکش یآسوده ا  د،نفسیتخت دراز کش یرو 

دوست داشتم  شهیروز عمرم بود،هم نیسارا امروز بهتر -

امروز به  دانستمی باشه اما نم یدائم میحضورت تو زندگ

 .رسمیآرزوم م

زدم با لب و  یگل کرده بود. خودم را به ناراحت طنتمیش

 گفتم: زان یآو  ی لوچه 

 بشه!! یدائم تیحضورم تو زندگ یکردی فکر نم یعنی-



 زد. میبر موها یا بوسه

به  کردمی !فکر نمیم یزندگ یقربونت برم من،تو همه  -

 آرزوم برآورده شه!  یزود نیا

سرم را  دمیدراز کش نکهیعشق نگاهم کرد.به محض ا با

 داد. هی تک اشنه یبه س

 .دیرا بوس میموها یآرام رو  و 

 !ی خوشگل شد یلیخ -

 نازک کردم. یچشم پشت

 بودم از اول. -

گونه ام را شکار  شی بار لب ها نیرا خم کرد و ا سرش

 کردند.

بود که   یتولد نیممنون بابت امروز سارا!بهتر-

 بود. یداشتم.کادوتم عال

صورتم  ی.شروع کرد با سرانگشتانش اجزادمیذوق خند با

 را نوازش کرد:

 ترسم؟یخوشبختم سارا که تو دارم.م یلیمن خ  -

 کردم. اخم

 ؟یاز چ-

دارم ازم که دوست  یکرده،هر چبه من ثابت یسارا زندگ-

 .گرهیم



  انهیمور نیاحساس ع نیاز نداشتنش،ا دمیترسیمنم م 

 اش یدلگرم یاما در عوضش برا  خوردیروحم را م

 .کردم بغض

 .زیچ هیجز  رهیگیازت نم چکسیاما من رو ه-

 کرد. اخم

 ؟یچ-

 . کنه یفقط مرگ که من از تو جدا م -

 کرد. ستیبا خشونت ا میها لب  یرا بر رو  انگشتش

فقط  نجا یسارا حرف از مرگ نزن،ا یکنارم یوقت  سیه-

 ما. یزندگ ستگاه ی،ایزندگ ستگاه یا

ام بر گونه عیجدا کرد و بوسه سر میرا از لب ها انگشتش

 کاشت.

 

 

 

 

 

 

 



 ودوستی #پارت صد وب

 خفتهی ها#بغض

 ییرزای#آزاده م

 

 :دیذوق خند با

 نیاومدم اول  تیکه خواستگار یسارا من روز یدونیم -

 .دمیدیبارم نبود تو رو م

 فاصله دادم و با تعجب گفتم. اشنهیرا از س سرم

 !!دمیدیبار بود م نیکه تو رو اول ؟منیچ-

 نقش بست.  شیلب ها یرو  یقیعم لبخند

 گفت:  یقیذوق عم با

از   یکی ...با دمتیبار د نیبود که واسه اول شیسال پ۴ -

  یکیوسط راه دوستم گفت با  ییجا می رفتیم میدوستم داشت

 نی....ماشخوامیپرونده ازش م هیاز دوستام قرار دارم و 

 یچرخ هیبرگرده  یشدم تا وقت ادهیرو پارک کرد و منم پ

هام ماونجا بود،قد کیپارک کوچ هیواسه خودم بزنم...

ظهر بود و پارک به سمت اون پارک رفت.دم یخودیب

تو پارک بودن و   یاخلوت بود.فقط دو تا دختر مدرسه

 یخودشون باز یبرا یباز ن یداشتن تو زم

سنشون از تاب و سرسره   دونستنی.خودشونم مکردندیم



به وجد آورده  یباز یخال نیانگار زم یگذشته،ول یباز

 نییباال و پا داشتن  یبودشون که اونجور

از   یکی یشد رو  خکوبیچرا نگاهم م دونمی .نمدندیپریم

هاش...داشت  طنتیاون دخترا...حرکاتش...خنده هاش..ش

 توانستمی نم یکه حت  یانقدر کردیخودش م ریمن رو درگ

همون روز،همون ساعت  ی.از فردارمی نگاهم رو ازش بگ

لذت نگاهش   ت یاونجا و هر وقت بود با نها رفتمیخودم م 

 یحس هیحس ناب، هیحسم به اون دختر  دمیکردم،فهمیم

 بودم.که تا به حال تجربه نکرده

در تک تک سلول   رحافظیام ی از حرف ها  یقیعم یشاد

 . دیچیتنم پ یها

عشق  صورتم از نظر گرداند و با  یلذت تمام اجزا با

 .دیرا بوس امی شانیپ

 را بر زبان آورد:  شیاعتراف زندگ نی ترعاشقانه  و 

 دوستت دارم!! یلیسارا خ-

  رونیب نمیبود آن لحظه ها از س کیمن قلبم نزد یخدا

و   با یتکرارش هم ز یبزند.لفظ دوست دارم حت

 مسحورکننده بود. 

 

 

 



 

 

 

 

 وسهستی #پارت صدوب

 خفتهی ها#بغض

 ییرزای#آزاده م

 

بودم   شیزدن کتاب ها دیمشغول د  رحافظی اتاق کار ام در

 افکارام را مغشوش کرد: یاکه نوشته

را که دوست  یاگر کس  ست ی یکابوس درد ناک  ییتنها

فاصله را با او  نی شتریباشد اما ب کتینزد یداشته باش

 ....یداشته باش

  دنیشد؛با د نییکرده نگاهم در نوشته ها باال و پا بغص

که با خط شکسته نوشته شده زاد روز   ۱۰/ ۶۴/۷ خیتار

 از فرط تعجب گشاد شد.  می تولدم چشم ها

بود؛چند  رحافظیامروز تولد ام یعنیمهر بود  ۱۰ امروز

گذاشتم و در   ش یضربه به در اتاق خورد؛نوشته را سرجا

 را باز کردم.

 جانم مستانه  -



 :دیرا تنگ کرد و پرس شیها چشم

  میبر یندار یاگه کار ؟گفتمیی نجایا شهیدو ساعت م هی -

وقت  گهید شهیدانشگاهت شروع م گهیبازار،چند وقت د

 م؟ یبازارم با هم بر هی  یندار

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 شرط داره!  هیاما  امیباشه م -

 شد و گفت: دایهو  شیدر چشم ها بهت

 ؟یچه شرط-

 زدم:  ی لبخند

امشب  یخوام برا یم رحافظیمهر تولد ام ۱۰امروز -

 ؟ یکنم موافق زشیو سوپرا نمی تدارک بب

 یم دیخند یم  شیبغلم کرد؛چشمان و لب ها یمهربان با

 نیا شیرا برادرانه دوست دارد و آرزو  رحافظیدانستم ام

 کند. یمرد مهربان کار نیا یبود برا

 

 

 

 

 



 

 

 وچهارستی وب#پارت صد

 خفتهی ها#بغض

 ییرزای#آزاده م

 

با ذوق ساعت ها را   یاعت فروشمغازه س نیتریو  پشت

توجهم را  یمردانه ا یبا یز کی.ساعت شمیکرد ینگاه م 

زد.وارد  ی به مستانه کردم که لبخند یجلب کرد،نگاه 

ما با   دنیبود با د شخوانیپشت پ یمرد جوان میمغازه شد

 گفت: ییخوشرو

 .نییبفرما  -

 کردم: نیتریبه ساعت پشت و  یا اشاره

 د؟ یاریاون ساعت رو ب شهیممنون اگه م  -

 . رفتیمغازه مودبانه پذ صاحب

 

به  تینها یب دمیبود که فهم بایو ز کیش یبه قدر ساعت

 راهنی.مستانه پدیآ یگرش م تیدستان مردانه و حما

 ی .با ذوق و شوق فراوان بادکنک هادیخر یمردانه ساده ا

 .میدیتولد را خر کیو ک یرنگ



 

 **** 

اش  یشگی هم  یمستانه با مهربان م؛یدیرس خانه که  به

. با ذوق و شوق  غذا و دسر را به عهده گرفت تیمسول

کردم. از  زانیرا به سالن آو  یرنگ  یتمام بادکنک ها 

توانست  ینداشتم،دوش آب گرم م  ستادنی ا ینا یخستگ

گرفتم.ساپورت  یتنم را بکاهد؛دوش کوتاه  یخستگ یاندک

 تن کردم.  دمیسفام را با تاپ  یمشک

.امشب دلم دمیمحبوبم را به مچ دست و گردنم پاش عطر

  میرا به لب ها یصورت م،رژلبیایبه چشم ب  شتریخواست ب

با    ختم،یر شانیرا مانند آبشار دورم پر میدم،موهایمال

 شد. میمهمان لب ها یلبخند نهییدر آ رم یتصو 

 

 

 

 

 

 

 

 وپنجستی وب#پارت صد



 خفتهی ها#بغض

 ییرزای#آزاده م

 

مستانه شمع ها را  امد؛ین  میشام منتظر ماند یبرا هرچه

برد.نور  یبه سر م یک یروشن کرد؛خانه در سکوت و تار

شد چشمم را زد.مستانه با  اطیکه وارد ح لشیاتومب

 دستم را گرفت وفشرد.آرامم کرد.... یمهربان 

خودش را به قفسه  ادیقلبم با قدرت ز اد یاسترس ز از

 . دیکوب یام م نهیس

 لرزان رو به مستانه کردم.  یصدا  با

مستانه االن که اومد المپ ها رو روشن کن و آهنگ   -

 م؟ یتولدت مبارک رو باهم تکرار کن

 :دیخند  زیزریر

 .نمی آقا را بب افهیاالن منتظرم ق نی از هم-

 

عطر تلخش زودتر  یآمد؛بو  دیچرخش قفل در کل  یصدا

چراغ ها روشن شدند؛ من و   عیاعالم حضور کرد.سر

 یو آهنگ تولدت مبارک م میزد یو کف م غیمستانه ج

 م؛یخواند



 یبود؛مسخ شده فقط مرا م ستادهیا شیسرجا مبهوت

در حال   مانیچشم ها ن یقی م؛بهی.چشم در چشم شدستینگر

 حرف زدن بودند.

 

 ریتک نفره کنارم را انتخاب کرد و نشست.هنوز متح مبل 

 بود:

بگم واقعا از هر دوتون  یدونم چ یشه،نمینم باورم-

 ممنونم.

 میبه رو  یگوشه لبم نشست.لبخند کمرنگ یمحو  لبخند

 .مستانه مشتاقانه گفت:دیپاش

 ببره.  کمیآقا شمع ها رو فوت کنه و ک دیحاال با -

 قلبم را تندتر کرد. یطپش ها ش یصدا

 ندارم؟ یکنم،سارا باشه حرف یمن که تنها فوت نم -

 کهو یکردم؛ ینگاهش را حس م ین یسنگ یول میدزد نگاه

بلند شد و کنارم نشست.مستانه با ذوق تمام  شیاز جا

 ف ما کرده بود.نگاهش را معطو 

 ی.پشت دستم را گرمادیرا که باال آورد و بوس دستم

احاطه کرد.اما جرئت سر باال آوردن نداشتم،از   یندیخوشا

 چشم دوختم.  زیانداختم و به م ن ییشرم سر پا

 



 

 

 

 

 

 

 وششستی وب#پارت صد

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

 کنم؟ یاعتراف هی خوامیقبل از فوت کردن شمع ها م -

 شدم. رهیخ  شیرا باال آوردم و به چشم ها سرم

هنوز دلت باهام  دیشا  دونمیفکر کردم م یلیسارا من خ -

مقرر حکم  خیقرار بود من وتو،تو تار دونمینباشه،م 

 .میرو امضا کن  مونیجدا

 :دیاش کوب نهیدستش به قفسه س با

اما نذاشت،هزار بار بهش گفتم سارا ممنوعه است اما -

 من عاشقتم.... ست،ساراین ش یالمصب حال



  د؛ضربانیکوب یام م نهیمثل گنجشک به قفسه س قلبم

را به  دیکوب یستبرش م   نهیقلبش رو که محکم به س

 هیت هامون قد صور نیکردم.فاصله ب یاحساس م یخوب

 حلقه بست.  شیبند انگشت بود.نم اشک داخل چشم ها

سد چشمانم را  میرا بسته بود،اشک ها  میراه گلو  بغض

 شدند. یشکستند و جار 

 حلقه بسته در چشمانش قلبم را به درد آورد.  یها اشک

 :دیغم نال با

که خوشا به  یمن تو رو به قلبم قول دادم سارا،اگه هست-

 بازم میحال قلبم،اگه نخواست

 اش زد. نهیکرد و به س مکث

 !یمون یقلبم م زدل یعز-

 

از احساس  گر یدست خودم نبود.حاال د میاشک ها  کنترل 

 نیاو ا ی منم پا به پا دی مطمئن شده بودم با رحافظیام

 دنیه که با شنلحظکه آنکردم.حس یعشق را لمس م

 عقوبیبود که به  یاعترافش به من دست داد به سان زمان

  وسفی راهنیپ یرا دادند و بو وسف یبودن زنده یندا

 .  دیبخش یینایب  را شنا ی چشمان ناب

 دستش گذاشتم. یرا بر رو  دستم



خوام به حرف دلم گوش کنم اگه  یم میبار تو زندگ هی-

کنم!من هستم  ی وقت بهش گوش نم چ یه گهینشه د

 تا ابد! رحافظیام

شدم تو آغوش گرم و مردونه اش.دستش دور   دهیکش  هو ی

اش قرار گرفت. قلبش  نهیس یکمرم حلقه کرد.سرم رو 

عطرتلخش را  ی.بو دیکوب یاش م نه یمحکم و تپنده به س

عمرم    یها هی با تمام وجود استشمام کردم،من تک تک ثان 

 کرده بودم.  دایپ ادیمرد اعت نیبه وجود ا

 

که حاصل  هی.گرمیکرد یم هیهر سه با هم گر حاال

 وشعف بود. یشوق،شاد

 

شمع ها را فوت  شی اشک ها انیوخنده در م یشوخ  با

 . دیرا بر کیکرد و ک 

 

 باز کردن کادو ها مثل پسربچه ها تخس غر زد. لحظه

از  ین یات رو بب هیهد یخوای م یوقت  دیبا یچه کار نیاَه ا-

 !یاریهزار تا جعبه درش ب

 .دمی خند یو مستانه به حرص کالمش م من

 



 

 

 

 

 

 

 وهفتستی #پارت صد وب

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

 یتپش ها   یکرد.صدا ینم میمدت از آغوشش جدا تمام

عمرم بود.پشت سرهم بوسه بر  یسمفون نی تر  بایقلبش ز 

.مستانه مشغول جمع کردن  میزد یم  گریکدیسر وصورت 

 .دیپاش مانیبه رو  ینیو پاش ها بود.لبخند دلنش ختیر

 نیدونم چقدر ولع ا یاتاقتون من هستم م دی سارا با آقا بر-

 !!دیلحظات رو داشت

 ت گفتم:سرخ شد و با خجال صورتم

 ه؟ یحرفا چ نیمستانه زشته ا-

 .دیخند  زیزریر  مستانه



 .دیخند طنتیبا ش رحافظیام

مگه تو من رو درک  شه،مستانهیگرم نم یاز سارا که آب -

 ؟ یداد یم  ادشیذره راه و روش  هی!کاش یکن

.دستم را گرفت و به سمت دمیکوب شی حرص به بازو  با

 م، یاتاق برد.سمت تخت رفت

 .دیکش یآسوده ا  د،نفسیتخت دراز کش یرو 

دوست داشتم  شهیروز عمرم بود،هم نیسارا امروز بهتر -

دونستم امروز به  یباشه اما نم یدائم میحضورت تو زندگ

 رسم. یآرزوم م

زدم با لب و  یگل کرده بود. خودم را به ناراحت طنتمیش

 گفتم: زان یآو  ی لوچه 

 بشه!! یدائم تیحضورم تو زندگ یکرد ی فکر نم یعنی-

 زد. میبر موها یا بوسه

کردم به  ی!فکر نمیم یزندگ یقربونت برم من،تو همه  -

 آرزوم برآورده شه!  یزود نیا

سرم را  دمیدراز کش نکهیعشق نگاهم کرد.به محض ا با

 داد. هیاش تک  نه یبه س

 .دیرا بوس میموها یآرام رو  و 

 !ی خوشگل شد یلیخ -

 نازک کردم. یچشم پشت



 بودم از اول. -

گونه ام را شکار  شی بار لب ها نیرا خم کرد و ا سرش

 کردند.

بود که   یتولد نیممنون بابت امروز سارا!بهتر-

 بود. یداشتم.کادوتم عال

صورتم  ی.شروع کرد با سرانگشتانش اجزادمیذوق خند با

 را نوازش کرد:

 ترسم؟ یخوشبختم سارا که تو دارم.م یلیمن خ  -

 کردم. اخم

 ؟یاز چ-

که دوست دارم ازم  یبه من ثابت کرده،هر چ یسارا زندگ-

 .گرهیم

  انهیمور نیاحساس ع نیاز نداشتنش،ا دمی ترس یمنم م 

 اش یدلگرم یخورد اما در عوضش برا یروحم را م

 .کردم بغض

 .زیچ هیجز  رهیگ یازت نم چکسیاما من رو ه-

 کرد. اخم

 ؟یچ-

 .کنه یفقط مرگ که من از تو جدا م -



 کرد. ستی با خشونت ا میلب ها   یرا بر رو  انگشتش

فقط  نجا یسارا حرف از مرگ نزن،ا یکنارم یوقت  سیه-

 ما. یزندگ ستگاه ی،ایزندگ ستگاه یا

 میبر لب ها  عیجدا کرد و بوسه سر میرا از لب ها انگشتش

 نهاد.

 

 

 

 

 

 

 

 وهشتستی #پارت صدوب

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

 :دیذوق خند با

 نیاومدم اول ت یکه خواستگار یسارا من روز یدونیم -

 .دمید  یبارم نبود تو رو م



 جب گفتم.اش فاصله دادم و با تع نهیرا از س سرم

 !!دمید یبار بود م نیکه تو رو اول ؟منیچ-

 نقش بست.  شیلب ها یرو  یقیعم لبخند

 گفت:  یقیذوق عم با

از   یکی ...با دمتیبار د نیبود که واسه اول شیسال پ۴ -

وسط راه دوستم گفت با  ییجا می رفت یم میدوستم داشت

پرونده ازش  هیاز دوستام قرار دارم و  یکی

 یشدم تا وقت  ادهیرو پارک کرد و منم پ نی....ماشخوامیم

 کی پارک کوچ هیواسه خودم بزنم... یچرخ  هیبرگرده 

به سمت اون پارک رفت.دم  یخودیاونجا بود،قدم هام ب

تو  یظهر بود و پارک خلوت بود.فقط دو تا دختر مدرسه ا

 یخودشون باز یبرا یباز ن یپارک بودن و داشتن تو زم

سنشون از تاب و سرسره   دونستنیم کردند.خودشونم  یم

به وجد اورده  یباز یخال نیانگار زم یگذشته،ول یباز

  ی.نمدندیپر ی م نییپا داشتن باال و  یبودتشون که اونجور

از اون   یکی یشد رو  خکوبیدونم چرا نگاهم م

هاش...داشت من  طنتیدخترا...حرکاتش...خنده هاش..ش

تونستم  ینم یکه حت یکرد انقدر یخودش م ریرو درگ 

همون روز،همون ساعت  ی.از فردارمی نگاهم رو ازش بگ

لذت نگاهش   ت یرفتم اونجا و هر وقت بود با نها یخودم م 

 یحس هیحس ناب، هیحسم به اون دختر  دمیدم،فهمکر یم

 که تا به حال تجربه نکرده بودم. 



در تک تک سلول   رحافظیام ی از حرف ها  یقیعم یشاد

 . دیچیتنم پ یها

که  میصورتم از نظر گرداند و به لب ها یلذت تمام اجزا با

  یقدم شدم؛ لب ها شیبار من پ نیمکث کرد،ا دیرس

که  دینکش ی.طولدمیمردانه اش را شکار کردم و بوس

 کرد.  می همراه 

که حس کردم جانم  دیبوس یمرا م قیماهرانه و عم چنان

 کنده شد.

 شکار شده ام گفتم:  یلب ها نیب از

  دنیاعتراف کنم تو بوس دیم؟بایدیبوس ینم ینطوریقبالً ا -

 !!یماهر

 .دمی زخندیر

 را جدا کرد: شی ها  لب

 خواد. یبلد بودن نم  یکه دوست دار ی کس دنیبوس-

  رونیب نمیبود آن لحظه ها از س کیمن قلبم نزد یخدا

 بزند. 

 

 

 

 



 

 

 

 ونهستی #پارت صد وب

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

 . دیرا بوس میها چشم

 زمیبخواب عز-

 خواهد بخوابم. ی امشب دلم نم-

 چرا؟-

  یخمار خواب بود اما تمام تالشم را برا میچشم ها نکه ی ا با

 کردم.  یبودن م داریب

اتفاقات امشب  یهمه  نمی شم بب داری ترسم بخوابم و ب یم-

 خواب بوده باشه؟

 .دیپاش میبه رو  یقیعم لبخند

 یهمه   یفهم یم یکه بش داریزم،بیعز  ستیخواب ن-

 بوده!  یاتفاقات امشب واقع

 



طور   نینوازش صورتش باال بردم.هم یرا برا میها دست

 یدر حال کشف صورتش با کف دست بودم که بوسه 

 به کف دستم زد. یمحکم

 از راه به درم نکن-

 . کردم م یاش قا نهیو سرم را در س دمیکش عیرا سر دستم

 .دیخند

 ؟ یهست  یآخه دختر تو چقدر خجالت-

 

 ...یکن یم ت یاِ...خوب اذ-

 گرفت. می از لب ها یمحکم یشد و بوسه  خم

 !!ینکن  یدلبر  گهید یتا تو باش-

 گرد شد.  میها چشم

 کردم؟ یدلبر ی من کِ -

 :دیبلند خند یصدا  با

 حاال! نیهم -

 .دمیکوب شی حرص به بازو  با

 ...گه ی.نخند داِ ..-

 

 ؟ینگاش کن ترو خدا چرا قرمز شد-



 

 رحافظیام-

 

 جانم؟-

 

 دوست دارم.-

 

 .دیرا بوس میشونیعشق نگاهم کرد.خم شد و پ  با

 ر؟یبخ زم،شبیبخواب عز-

شتم با را ندا  م یبازکردن پلک ها  ییتوانا یخستگ از

 زمزمه کردم:  یخستگ

 .ریشب بخ-

 

 

 

 

 

 



 

 یوس#پارت صد

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

 نهیس  یرا باز کردم.سرم رو  میتابش نور آفتاب پلک ها با

بود. به چشم   دهی. هنوز خوابنشستم میاش بود. ارام سرجا

شب در آغوش  نیکردم.تجربه اول یبسته اش نگاه م  یها

که ته قلبم بود حس  یبودن به دور از خجالت گر یکدی

 بود. ی نیریش

را   شیچشم ها  کهو ی. دمیشدم و آرام گونه اش را بوس خم

تم را به باز کرد، خجالت زده خواستم بلند شوم که آرام دس

.آروم افتادم تو بغلش... آنقدر به دیسمت خودش کش

 یقلبمان را م یتپش ها یکه صدا میبود ک ینزد گر یکدی

.احساس کردم خون با تمام قوا به صورتم حمله میدیشن

 کرد.

 میگلو  ریز یگردنم فرو کرد و بوسه ا یرا در گود سرش

 گل انداخت. میزد.سرخ شدم و گونه ها

 سر بلند کردن نداشتم. یی که توانا یوا

 گوشم آورد.   کیرا نزد شی ها  لب



کار  یکل ،امروزینگاه مهمونم کن  هی یخانم یخوا ینم-

 . دارم

 .را آرام باال اوردم سرم

 .ریصبح بخ-

 .دیزد و گونه ام را بوس  ینیدلنش لبخند

 دلم. زیعز ریصبح به خ-

 جاش بلند شد:  از

و تو انتخاب امروزم ر ی لباس ها شهی رم،میدوش بگ رمیم-

 جلسه مهم دارم صبح.  هی،یکن

 جام بلند شدم و در کمدش رو باز کردم.  از

که تا به   یبهم دست داده بود.حس خاص یبیعج احساس

 حال تجربه نکرده بودم.

 

 رحافظیام-

 کرد و منتطر نگاهم کرد. رونی در ب یرا از ال  سرش

 . رونیبرم ب شهیروم نم -

  رونیاش برهنه بود تنها شلوارش پاش بود.اومد ب باالتنه

 گفت: طنتیبا ش

 چرا؟-



 کنه؟یفکر م یخودش چ ش یآخه االن مستانه پ-

 آغوشم گرفت. در

 ...دهیخواب شیکنه زنم پ یخودش فکر م شیپ  یچیه-

 گفتم: مظلومانه

 کنه؟  یسوال م  یه رونیکشم اگه برم ب یآخه خجالت م-

 .دی موهام رو بوس یرو 

نداشت  یاگه افتاده بود هم اشکال فتاده، ین یما اتفاق  نیب-

  نجایزنم ا  یبش یخواد جد  یاگه دلت نم ،حاال یچون زنم

 ..ینش دمینم نیچون تضم نسایوا

 خنده بلنداش گم شد.... یصدا  یتو  غمیج  یصدا 

 

 

 

 

 

 

 

 کیو ی#پارت صدس

 خفتهی ها#بغض



 یی رزایم #آزاده

 

ما تمام شده بود و حال نوبت روز   ی برا یتلخ زندگ فصل 

 مانیفاصله ها  نکهیو عشق بود.با ا یسرتاسر شاد یها

 کرد. یم یهنوز دور  رحافظیکم شده بود اما ام

 شیدانشگاه شروع شده بود و مارال را کم و ب یها کالس

اما اکثر اوقات  میشد یم ریبا مارال هم مس دم،گاهید یم

 خودش مسئول رفت و برگشتم به دانشگاه بود. رحافظیام

 

 **** 

  یتاپ دو بند  دم،یرقص یگذاشته بودم و مستانه م آهنگ

 دیکش یتنم را به رخ م  ییبایام ز یقرمز و شلوارک مشک

 میبود با لبخند تماشا ستادهی ر درگاه آشپزخانه امستانه د

 کند قبول نکرد. میکرد،هرچقدر خواستم همراه یم

  رحافظیدر رقص غرق شده بودم که متوجه آمدن ام آنقدر

سالم بلند مستانه به خودم آمدم و آهنگ را   ینشدم.با صدا

 قطع کردم.

 شدم و گفتم:  کشیداشت،با شرم نزد یاز من بر نم نگاه

 ؟یشام خورد-

 آرام گفت: یبا خستگ دیرا کاو  میسرتا پا  نگاهش 



 .زمیخوردم عز-

.سخت نبود ستیبه سالن متوجه شدم مستانه ن ینگاه  با

 یگذاشته،مستانه خواهرانه برا  مانیتنها نکهیا دنیفهم

 کرد. یبهبود رابطه مان تالش م

 و به سمت اتاق کشاند. دیرا کش دستم

مجال نداد و محکم بغلم کرد.ضربان  میدیاتاق که رس  به

فرو کرد و گردنم را  می قلبم باال رفته بود،سرش را در موها

 .دیبوس

 ؟ یکن یم ونمید یدار  یدون یم-

 اش شدم.  رهینگفتم و در سکوت خ یزیچ

خورد حس شرم   یگرمش که به صورتم م ی نفس ها هرم

 کرد. یم ریرا در وجودم سراز

 یتمنا شیشدم؛در چشم ها رهیچشمانش با شرم خ در

 زد. یخواستن موج م

 

 

 

 

 

 



 

 ودوی#پارت صدس

 خفتهی ها#بغض

 ییرزای#آزاده م

 

 مانیرا دور کمرم ُسر داد. فاصله صورت ها شیها دست

نگاهش را در نگاهم   تیبه اندازه چند سانت بود.در نها

 ینشست.خودم را کم  میلب ها یرو   شیو لب ها قفل کرد

 را دور گردنش حلقه کردم.  می و دست ها دمی باال کش

 یمن را م یبسته بود و با لذت خاص شیها چشم

 .من هم با عشق همراهش شدم.دیبوس

  یلب ها انیآرام از م اریاخت یاز لبم گرفت که ب یزیر گاز

 : دمیشکار شده ام نال

 لبم. بهزاد-

 شد. یاسم بر زبانم جار نیطور ا چه

 

را از دور گردنش جدا   میاز من جدا شد.دست ها آرام

 کرد.انگار هنوز در بهت بود.

امان از  یزد ول یم یرا باال آوردم.چشمانش به سرخ  سرم

 ...ش یغم چشم ها



 از لبانم خارج نشد.  ییبزنم اما آوا یحرف خواستم 

دو زانو  ی.رودیبسته شدن در اتاق به گوشم رس یصدا

سر باز کرد و   میفرود آمدم و بغض چمبره زده در گلو 

 شد.  سیچشمانم خ

برده  ی شب در اتاقم ماندم انگار تازه به عمق ماجرا پ تمام

 یبه حال زارم دامن م ترشی خانه ب  یکیبودم. تار

 نداشتم. یکار چی بود،انگار قدرت ه دهی.مستانه هم خوابزد

بلند  میاز جا یبا کرخت یباز شدن در ورود  یصدا  با

تمام توانم را گرفته بودند. از اتاق که  م ی.اشک هاشدم

 رفتم،  رونیب

 یقلبم را چنگ زد.ب یچهره غم زده اش انگار کس دنید با

از  یبزرگ شهیآشپزخانه رفت.با ش توجه به من به سمت

برگشت و به سمت کاناپه کنار  وانشیمشروب به همراه ل

 کاناپه لم داد. یپنجره رفت. و رو 

 

 

 

 

 

 



 

 وسه یس#پارت صد

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

 یتو  شهیداخل ش یدنیاز نوش یروشن کرد و کم یگاریس

وصل کرده بودند  یوزنه ده تن  می.انگار به پاها ختیر وانیل

.مسخ شده تمام حرکاتش را دنبال حرکت نداشتم ییکه توانا 

 کردم. یم

  رونیب قی رو عم گارشیداد و دود س  هیکاناپه تک به

دود در هوا به رقص در اومدن.قطره   یفرستاد. هاله ها

  رحافظی.مسبب حال امدیاز گوشه چشمم چک  یسمجاشک 

 چیآوردم ه یمن بودم.لعنت به من اگر اسم بهزاد رو نم

 .دمیدیقدر شکسته نم نیرو ا رحافظیوقت ام

را هاله    شیبود.چشم ها امرهیدر سکوت خ یحرف چیه  یب

 از خون در بر گرفته بود. 

 زد. یم  یبه سرخ شیچشم ها یدیسف

 

کردم اما او پشت  یچقدر گذشت من نگاهش م  دونمی نم

 !دیکش یم گاریسر هم س



ام حرکت دادم و به سمتش سست شده می پاها به

 چشمان سرخش را به نگاهم دوخت.  یاهیرفتم.س

 میسر بازکرد و اشک ها  میچمباتمه زده در گلو  بغض

 .دندیچک

را به سمتم باال گرفت.اشک حلقه زده داخل چشم   سرش

 ه درد آوردم. قلبم را ب  شیها

 زانو زدم. ش یتحمل کنم کنار پا نتوانستم

.نتوانست تحمل کند  داد یقورت م یرا به سخت شیها بغض

 را شکست. نمانی سکوت ب شیبا بغض نهفته در صدا

 هم تو قلبته؟؟  ؟هنوزیکن یسارا تو هنوزم بهش فکر م-

قبل از  یکه زمان یبه زبان آوردن اسم شیبود برا سخت

 خودش با من خاطره ساخته بود.

سرخش  یرا به چشم ها می تحمل کنم،نگاه اشک نتوانستم

 دوختم.با دست به قلبم اشاره کردم:

 ستیاما مهم ن رحافظیسوزونه ام یرو م  نجامیحرفات ا-

 ..شمی نم ریوقت از تو دلگ چیمن ه

 یتو جاش جابه جا شد و چشم هاش را با کالفگ کالفه

 بست:

سارا،تو  ختیاون اسم تمام روح و روانم بهم ر امشب-

 اما سخته برام بدونم که....  یمیتمام زندگ



  شیمورد برا نیچقدر حرف زدن در ا دونستمینداد م ادامه

 سخت بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 وچهار ی#پارت صدس

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

  یتابی ب شیقلبم برا   نقدریداشت که ا یمرد چ نیا

  یحجم از مهربان نی مرد را با ا نی...من ادانمی.نمکردیم

 دوست داشتم.

اش  نهیس یو سرم را رو  دمیتعارف در آغوشش خز یب

و   دیسرم را بوس  یبود.رو  میتپش ها تمام زندگ نیگذاشتم.ا

 شد.  میمشغول نوازش موها



 گفتم: یسکوت کنم به آرام نتوانستم

 رحافظیام-

 جانم-

با قلبم را خوب بلد  یمرد باز نیجانم را گرفت.ا جانمش 

 کند. یبود،خوب بلد بود مردانه دلبر 

که تا سر حد جان  یمرد ی برا قیبود گفتن حقا سخت

 . یدوستش داشت

 گفتم: دهیبر دهیبر

  یچیسته به زبان آوردم.اون مرد همن اون اسم رو ناخوا-

 .ستیمن ن یزندگ یتو 

 زد. یدرد آور یپوزخند

گرفتم. و هم روان   یزدم تا هم من آرام م یحرف م دیبا

 .دادیکه در کنارم بغض قورت م یزخم خورده مرد

دوست دارم.من   شتریب  ایدن نیا یتو  یمن تو از هرکس-

 عاشقتم.

بلند   ی.سرم را کمدمیمحکم تر به آغوشش چسب بالفاصله

  شیکه به لب ها می.لب هابردم کشی کردم،صورتم را نزد

کرد،انگار  ینم میرا بستم.همراه میزده شد.چشم ها وندیپ

از لبش گرفتم که به خودش  یزیر یبود.گاز ریهنوز متح

 آمد و همراهم شد. 



قطع شده بود.با  مانی.اتصال لب هامیزد ینفس م نفس

 داشت. یدر شوخ یگرفته اش سع  یداص

  تیکنم کبر ینم  نیتضم  یکن یدلبر  ینجوریا نیدفعه بعد ا-

 خطر باشم!! یب

 باال انداختم و با عشوه گفتم: یابرو 

 شما؟ -

 من،همسر شما!!-

حرکت  کیبرداشت سمتم و خواستم فرار کنم  در که  زیخ

تنم گذاشت و بغلم کرد.عطر تنش را به  ریدست ز عیسر

 کردم.  ی تنش را احساس م ی.گرمادمیکش می ها هیلذت به ر

 در اتاق را باز کرد.  ش یپا  با

 تخت گذاشت. یخم شد و  مرا رو  یآرام به

 

 

 

 

 

 

 



 جوپنیوس#پارت صد

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

 زد. مهیتنم خ یرو 

  میچشم ها خی گرفتم و سرم را باال آوردم.نگاهش م ینفس

 یتپش نامنظم قلبش را احساس م یبود من حت

و   دیرسی وجب هم نم کیبه  مانیکردم.فاصله صورت ها

 .خواستم یمرد را م نیوار ا وانهیمن باز هم د

 ریرا اس می برد.لب ها نیلحظه باز فاصله را از ب همون

عشقم به  خورد،تمامیکه به لبم م شی کرد.بوسه ها ش یلبها

 .کردیم  داریمرد را در وجودم ب نیا

 یو تو  دیگونه ام بود.عقب کش یبوسه اش رو  نیآخر

 همان فاصله کم نگاهم کرد.

نجوا گونه  رلب یسرخ بود و نگاهش آرام.ز چشمانش

 زمزمه کرد:

 من   یعطش کرده  یباز لب ها-

 دیجو یسوزان تو را م لب

 یقلبم و با هر تپش  تپدیم

 دیجو یعشق تو را م قصه



 

 زمزمه کردم:  زین من

 هنوز یو در جان یدل ز تن برد-

 ..هنوز..  یو درمان یداد دردها

  

 ش یرا که صدا یزیآن چ یهمه شیها چشم

 .میهم حرف زدمن گفت.ما هزاران کلمه با   توانست،بهی نم

 

 

داده بودند تا    بیترت ی مفصل  یجشن عروس رایو سم نایس

 یاد یمشترک شون رو شروع کنند. استرس ز یزندگ

 رحافظیمراسم بدرخشم. ام نیخواست در ا یداشتم.دلم م

لباس سنگ تمام گذاشت.مستانه با اصرار در  دیخر یبرا

بود و درد را  نیغمگ شیهمراهمان شد.چشم ها دیخر

 از درکش ناتوان بودم. زانهو من عاج دیکش یم  ادیفر

 بیعج یا روزهیف یشده آب   یبلند سنگ دوز  یبایز  لباس

 :دمیزدم و پرس ی بود.چرخ بایبه تنم ز

 چطوره؟-

 مرد بود. نیا  دیحرکت تائ نیزد.و ا یچشمک رحافظیام

 سمت مستانه برگشتم. به



 چطوره؟-

حال با  نیدر تناقص بود.اما با ا   شیبا چشم ها لبخندش 

 جواب داد: یمهربان 

 .ادیبهت م یلیخ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 وشش یس#پارت صد

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

 ی چنان مستش م ی.گاهستیسم انسان نیکشنده تر خاطرات

.و  یدیجام شراب را نوش نیلذت مند تر ییکه گو  یشو 

کند که تا عمرم  یم ریاس تیچنان بغض را برگلو  یگاه



... از ترسمیکند....و من از خاطرات م ینم  تیرها یدار

 ... ..ترسمیتو م یب یبودن ها

 

 **** 

وحشت   یزیخرد شدن چ یمطالعه بودم که با صدا مشغول

 بلند شدم و به آشپزخانه رفتم. میزده از سرجا

که کف پارکت را  یشده و خون ریخرد و خاکش وانیل

.با وحشت کنار مستانه  کرده بود مرا به خود آورد نیرنگ

 دهیرا در دست گرفتم.انگشتش بر  نشینشستم.دست خون

اش  سی.تکانش دادم؛چشمان خنبود ایدن نی بود.انگار در ا

از  یدوخت.به دلشوره افتاده بودم.قطره اشک را به نگاهم

 .دیگونه اش چک یرو  شگوشه چشم

بلند شدم   میخوب نبود.کامال مشخص بود.از جا حالش

 ها را گشتم. نت یوکاب

آوردم.دستش  رونیو چسب زخم را ب یضدعفون  ل یوسا

به   یازی بود؛ن دهیبود فقط انگشتش را بر دهیند بیآس

 موثر بود. یینداشت چسب زخم به تنها یضدعفون

اش شدت  هیگر دمیکرد.در آغوشش کش یم هیگر  آرام

 شده بود. رشیگرفت.همه فکرم درگ

 سکوت کنم. نیاز ا شتر یب نتوانستم

  ست؟ یشده مستانه؟حالت خوب ن یچ-



کالفه ام کرده  نمانی.سکوت بمینشست زیدو پشت م هر

 گفتم:  یبود.با مهربان

 یکه هست از وقت یبرات افتاده مستانه؟هرچ  یچه اتفاق-

 ینطوری ا یدیرو د رایو سم نایس یکه کارت عروس

 ؟یرو دوست داشت نایتو س ؟نکنهیشد

 گفت: دهیبر دهی .بردیامانش را بر هیخورد.گر  یفیخف تکان

به آقا  ی....حتمیمن عاشقش بودم...قرار بود ازدواج کن-

شد به آقا  یکامال جد ی خواست وقت نا یس مینگفت  یزیهم چ

 . میبگ

 هق مجالش نداد.نوازشش کردم. هق

 کنه؟ یازدواج م رایپس چرا االن داره با سم-

 زد و با بغض گفت: یمحزون لبخند

من رو به خانواده   ی وقت نایخانواده اش اجازه ندادند.س-

خواست  ی. دلشون نمکرد.اونا مخالفت کردند یاش معرف

بچه   هیشه که از قضا زن مطلقه با  هیعروس پسرشون 

گفت   یبار م  هی.میکرد تا ازدواج کن یهر کار نایهم داره.س

عمل انجام شده قرارشون   یتا تو  میازدواج کن  یپنهون

 چیمادرش قسمش داد اگه با من ازدواج کنه ه ما.ام یبد

 ینم فه؛من یکنه.مادرش قلبش ضع یوقت حاللش نم

رفتم.  رونیب شیخواستم مادرش حاللش نکنه پس از زندگ

وانمود کردم که دوستش ندارم.مادرشم از فرصت بدست 



در نظر گرفت و  نایس یرو برا رایاومده استفاده کرد.سم 

 مجبورش کرد،ازدواج کنن.

 

 

 

 

 

 

 

 وهفت یوس#پارت صد

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

 بغض گفتم: با

که دوستش  یاز دوست داشتن مرد ی تو حق نداشت-

 ؟ یدست بکش یداشت

 غم گفت: با

 دوست داشتن اشتباهه! ن یاما ا-

 



 !شناسهیاشتباه نم ریعشق اشتباه و غ-

 زیکه قلبم را به درد آورد.حال من ن دیپر افسوس کش آه

که زمانه با او بد  یدختر ی.براختمیر  یهمراهش اشک م

پناه شده بود.مادر شده بود اما سهمش از  یتا کرده بود.ب

مادر بودن تنها نام فرزندش در صفحه دوم شناسنامه اش 

از دست  یبود.عاشقش شده بود و عشقش را با فداکار

 .دداده بو 

.با قساوت میدیز به درک و فهم کامل نرسما هنو  انگار

 یبرا یبزرگ بی.مطلقه بودن را عم یکن یتمام قضاوت م

 یم مان یخانواده ها  یبرا یزنانمان و ننگ بزرگ

 اجازه  یکه حت ی.جورمیدان

به  ییجا کی.از م یکنی داشتن را از آن ها سلب م  دوست

 دی.شاکردندی م دایپ یآدم ها فقط وجود خارج یبعد بعض

در  یخاص فهیاما وظ دندیکشیاسم مادر را به دوش م

و  بهیآدم ها بدتر از هزاران غر نی.ادادند یانجام نم ت یزندگ

  نیدانست ا یو فقط خدا م زدندیدشمن به روحت ضربه م

 نیا یتا آخر عمر جا   دیها چقدر دردناک بود و شا  هضرب

 کردیرشد م یدمل چرک  کیماند و مثل  یم ی ضربه ها باق 

 یدمل چرک نیبود ا ی.فقط کافشدیبزرگ و بزرگ تر مو 

تعفنش جهان را فرا  یسر باز کند آن وقت بو 

  ی.ترسناک بود اما باور کرده بودم خانواده گاهگرفتیم

 تیدر اولو  شانیخواسته ها  ست،فقطیپناه فرزند ن



 خواست یتمام دلشان نم یرحم یکه با ب یبود؛جور

پسرشان نقش  یکه قبال ازدواج کرده در زندگ یدختر

زن عار  هی یبودن برا وهیب  ایداشته باشد.چرا که مطلقه 

نقش  شانیکه در تمام لحظات زندگ یبود! و خداوند یبزرگ

به نام طالق  یداشت در کتاب مقدسش سوره ا

خداوند در موردش  شیکه هزاران سال پ یداشت.موضوع 

توجه بودند.    یاما باز هم ببه مسلمانان گوشزد کرده بود 

ماندن از  بی نص  یتقاص را فرزندانشان با ب نیاما بزرگتر

 . دادندیعشق پس م

 

 

 

 

 

 

 

 وهشتی#پارت صد س

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 



شده بود! کت   بیچهره اش انداختم.خوشت  به ینگاه مین

با لباس  اش یبه تن داشت و کروات آب یوشلوار مشک

خودش بود و من   قهیمن ست بود.تمام لباس ها سل یها

 قهیبا سل تینها یاعتراف کرده بودم که ب دنشانیموقع خر

بود که  ساده زده شهی را مثل هم شی است.موها نی زبیو ر

.با چشمان نافذ دادیتر نشان ماش را جذابچهره مردانه 

را  شی با یز یشد.بدون پلک زدن لبخند امرهیخ اشیمشک

 به خودم آمدم. ش یگذاشت.با صدا شی به نما

 !ی خوشگل شد-

 گفتم: طنتیش با

 بودم! -

از الله گوشم   یزیزد.کنار گوشم خم شد. گاز ر یچشمک 

 که گفت: یگوشم را قلقک داد وقت شی گرفت.هرم نفس ها

 بر منکرش لعنت!-

 اشاره به خودش گفت: با

 چطوره شدم؟-

 اش فشردم. نهیو سرم را در س دمیخند

 !یبش  بیهمه خوشت  نیبه شما اجازه داده ا یک-

 گوشم زمزمه کرد.  ریز



!.در  د یباش بایهمه ز نیکه اجازه داده شما ا یهمون کس-

 کرد.  میرا مهمان لب ها شی آغوشش فشردم و بوسه ها

 

در سالن منتظرم آمدن مان بود.کت و دامن کامال   مستانه

بود را  دهیرنگش را که با اصرار من خر یاسیساده 

شده بود.اما  با یکرده بود که ز یمیمال شیبود. ارا دهیپوش

شده هم  شیچهره آرا  یکه حت شی امان از غم چشم ها

 نیشرکت در ا دانستمیکند. م یبود آن را مخف نتوانسته

 یاحساس ناراحت زیسخت است.من ن  شیمراسم چقدر برا

که به دستش  ینداشتم.با فشار آرام یچاره ا یول کردمیم

 آمد و همراهمان شد.  رونیآوردم.از فکر ب

 

 

 

 

 

 

 

 ونهی#پارت صد س

 خفتهی ها#بغض



 یی رزایم #آزاده

 

شور و    یقیبلند موس یرنگارنگ تاالر و صدا یها چراغ

 ستادهیبه پا کرده بود.مستانه کنارم ا ی تازه ا جانیه

 گوشش زمزمه کردم:.  ریبود.آرام ز

 ؟یخوب-

 یتلخ ی .لبخندرا چند برابر کرد امیچشمانش نگران  غصه

هم گذاشت.  ی زد و چشمانش را به نشانه خوب بودن رو 

 رحافظی.اممیداخل تاالر شد یپسر جوان ییبا خوش آمد گو 

 یمهمان ها معرف کی به  کی مرا به  یبا خوشحال

به سمتمان آمد و خوش آمد گفت.زن جا  نای.مادر سکردیم

 یداشت.جور یچهره اش ابهت خاص که ییبایافتاده ز 

خجالت  شیخصمانه به مستانه نگاه کرد که من به جا

 دانستمی.ممتوجه نشد رحافظی.خدا روشکر امدمیکش

نسبت به او   یبود.و تعصب خاص زیعز  شیمستانه برا

 داشت.

 

که ورود عروس و داماد را اعالم کرد.نگاهم به   ییصدا  با

 راهنیو پ دیبا کت و شلوار سف نایشد.س  دهیدر سالن کش

آنکارشده فوق العاده شده بود. در دل   شیهمرنگ و ته ر

هم  رایمرد حق دادم.سم نیدوست داشتن ا ی به مستانه برا



شده  بایمات فوق العاده ز شیبا لباس عروس فاخر و آرا 

 بود.

 یزده و سرد مستانه را آرام فشردم.به سخت خی یها دست

ه نگاهم کرد.غم چشمانش قلبم را درد آورد.زن شکنند

به عشقش  دنیرا متحمل شده بود.نرس  یادیز یایکنارم بال

گوشش بردم و به   کی سوزاند.سرم را نزد یتا ابد او را م

 گفتم : یآرام

 .زمیآروم باش عز-

با تک تک  رایو سم نای.سدیپاش میبه رو  یمحزون لبخند

شدنش کنار  ک یکردند.با نزد یمهمان ها سالم و احوالپرس

 .میبلند شد زمون یم

 کی و تبر دیدر آغوش کش مانهی را صم نایس رحافظیام

 ی.لبخند میبگو  کی تبر زیمن ن دهی گفت.حاال وقت آن رس

 کردم.  نایو س رایزدم و رو به سم  یقیعم

.مبارک باشه.انشاهللا که خوشبخت گمیم  کیتبر یلیخ-

 .نیبش

نقش بسته  اشی شانی که بر پ یبا چهره گرفته و اخم نایس

 بود جواب داد:

 .دیممنون لطف کرد یلیخ-

 کرد. یلبخند پرناز رایسم

 .زمیعز یمرس-



شد  یم دهیشن یکه گرفته بود و به سخت ییبا صدا   مستانه

 گفت:

اش  رهیبا نگاه خ نای.سدیش  ریهم پ  یمبارکه به پا یلیخ-

 به مستانه لب باز کرد.

 ممنون.  یلیخ-

شد.سخت  رهیهم با چشمان پر نفرت به مستانه خ رایسم

با خبر  رای و سم نا یس نیاز عشق ب نکهیا دنینبود فهم

 بوده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 #پارت صدوچهل 

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده



 

قبل از  شدیم یاوارد رابطه عالقهی د بمر ایزن  یوقت

 .کردیظلم کرده باشد،به خودش ظلم م ی گریآنکه به د

حلقه کرد. و با عشوه   نایس یدستش را دور بازو  رایسم

 گفت:

 زمیعز میبر-

مهمان ها رفتند.   هیتکان داد و به سمت بق یسر نایس

گذاشت.با  مانیگردم،تنهای با گفتن االن بر م رحافظیام

.نم اشک درون چشمانش  کردمیبه مستانه نگاه م ی تناراح

 گف:  نیبود. دستم را گرفت.ناراحت و غمگ

 یزیبه آقا چ نایاز عشق من و س خواهمیسارا ازت م-

من سنگ قبر   ی نهیمطمئن باش.س امی.من کنار مینگ

.من کنمیبرام سخت باشه اما تحمل م دیآرزو هام شده.شا

 پشت سر گذاشتم. نمیسخت تر از ا

 بغض داشت. لبخندم

 .میمطمئن باش راز نگهدار خوب-

 

.در م یدیرقص رحافظی.به اصرار امدیرقص که رس زمان

و در حصار آغوشش تاب   دم یرقصی آغوشش مستانه م

کرد.هرم نفس   کیرا به گوشم نزد  شی.لب هاخوردمیم

 کرد. یحالم را دگرگون م  شیها



که بر داشتن چشم ازت  یخوشگل نقدریا یدونستیم-

 !ستیراحت ن

 زمزمه کردم: طنتیش با

 خوب چشم بر ندار.-

 :دی خند محجوبانه

چشمامو   یوقت ی ،حتیچشم ها رو دار  نیتو نافذ تر-

 . نمیچشماتو بب تونم ی.مبندمیم

باز  ش ی.و صداکمرم نشست ینوازش گونه رو  دستش

 را پر کرد:  میگوش ها

کس جز من   چیه خوادیسارا،دلم م یخوشگل یلیتو خ-

 زیکنم.ر تیتا ابد مخف خوادی.دلم منهی هات رو نب  یبایز

 داد. نتیبه خنده ز زیاو را ن یلب ها  دنم ی.خنددمیخند

 

 اگر عاشق باشد. مرد

 یکه از کنار معشوقه اش رد م ی ا ادهیبه عابر پ یحت

 شود. 

 کند یم حسادت

 کرده اند. دیرا سف ایدن یتمام زن ها یعاشق رو  یها مرد

 



گفت: حسادت مردها با زنها فرق  یم شهیهم مادرم

سالح مرد  نی. و بزرگتررتهیداره.اسم حسادت مردها غ

 . شهیمحسوب م

 

حال را به  نیگرفته بود.من ا   یتنش مشامم را به باز عطر

خواست تا ابد در آغوشش   یدوست داشتم که دلم م یقدر

پلک زدن و  ام شد.بدون  رهی.خخوردمی تاب م

چشمان   نی.بدیی.نگاهش جزءبه جزء صورتم را پا یطوالن

 نییبا سرعت باال وپا  اشنهیدر گردش بود.س میولب ها 

 اشرهیخ زیتند شده بود.من ن می .نفس ها شدیم

گرمش بر  یارا نداشتم.بوسه م یکنترل حس ها ییشدم.توانا

 کرد. میگونه نشست و رها یرو 

 

 

 

 

 

 

 

 کیو #پارت صدچهل 



 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

دنبال  نیکه وقت تاالر تمام شد،با ماش یاز شام و زمان بعد

ام مستانه بود که   ی.تنها نگران میعروس و داماد راه افتاد

از  یحال کار نیپشت نشسته بود اما با ا  یمغموم صندل

را  رحافظیمن ممکن بود ام یاومد نگران یدستم بر نم

کردم.باالخره   اریحال سکوت اخت نی مشکوک کند پس با ا

 رحافظیو بوق بوق کردن ام یگرد  ابانیاز ساعت ها خ عدب

 .میداد به خانه برگرد ت یرضا

 

توانستم  یکرد.به سخت یم تمیاذ میموها رهی.گاتاق رفتم به

را   میتافت و ژل تمام موها یجدا کنم.بو  میرا از موها رهیگ

را در  م یدر بر گرفته بود.تنها راه چاره حمام بود.لباس ها

با بازشدن در  کهو یآب را باز کنم که  ری.خواستم شآوردم

 قشدر چارچوب در ن رحافظیحمام  قامت بلند ام

 ی نیبود.سنگ دهیپوش ی تنها شلوارک کوتاه رحافظیبست.ام

کرد.تازه به خود آمدم برهنه در  ینگاهش داشت ذوبم م

پشت گردنش  یبودم.به خود آمد دست ستادهیمقابلش ا

 گفت: یسرخ شده بود.با لحن لرزان ،صورتشدیکش

 .یحمام باش کردمیسارا فکر نم  دیببخش-



آب  ریبا ش یشغول بازتکان دادم و م یزده سر  خجالت

 یآب باعث شد،آب با سرعت رو  ریشدم.فشار اندکم به ش

  رونیدر حال ب رحافظی.امدمیکش یخفه ا غی.جادیتنم فرود ب

 من برگشت غیج دنیرفتن با شن

 .خودش را به من رساند ی.با دستپاچگ

 ؟ یدیکش غیشد ج یچ-

 .دمی شرم لب گز با

 آب رو باز کردم فشارش روم بود. ریلحظه ش هی، یچیه-

تن  یگوشه لبش خانه کرد.آب باقدرت رو  ی محو  ی لبخند

آب شده بود.احساس  سی.تمام بدنمان خختیریو بدنمان م

کردم هر آن ممکن است از شدت حرارت بدنش ذوب 

را به چشمانم  ازشی.چشمان خمار و پر نشوم

دوخت.سرش را خم کرد.فاصله را به صفر رساند.با  

 .مکرد شی.همراهدیرا بوس  میطش لب هاع

 کرد.  می.از آغوشش جدامیزد ینفس م نفس

 !یری تا تو دوش بگ رونیب رمیم-

  شیکنترل خودش چقدر برا  دانستمیمانده بودم.م ریمتح

 شد.  یدرنگ بر زبانم جار یسخت بود.ب

 چرا؟-

 گفت: یمشهود بود وقت ش یصدا لرزش



خدا  رو  ضهیمرض و غر نی.خدا امیضی مردها مر ما

سخته اما من   یلیبهمون داده.کنترل کردنش هم سخته،خ

کنم چون   یخودم کنترل م نمیکه حالل تر ییجلو تو،تو 

 !یرو ندار  شیهنوز آمادگ

از طرف من باشه  یمنتظر جواب نکهیرا زد.بدون ا حرفش

 رفت.

 بدهکار مرد بودنش بودم؟ دیقدر ببخش چه

 کرد؟ یجبران مرد بودنش را م یز یچ چه

 خواستمش اما... ینداشتم.من م یآمادگ من

 ا یدن ی به تمام "اما"ها  لعنت

که دست دلم را بسته بود و عقلم را  ییبه تمام اما ها لعنت

 بود.کرده یمخف دلمنهیدر گنج

 

 

 

 

 

 

 



 ودووچهل #پارت صد

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

 به خاطراتمان بزن یسر یکرد  فرصت

را   التیاز خ یآن خاطرات هر روز غبار یالبه ال یکس

 و چشم به راه توست.... شوردیم

 

 یبود ول اریتمام ع ی تراژد  کیمستانه هم  یداستان زندگ 

کم  میها  یکنار آمدن مستانه توانسته بود از عمق ناراحت

 رحافظیام یکردن ها یبزرگترم از بابت دور یکند.نگران

 ازیبود.با مارال سر حرف را باز کردم. احساس کردم ن

  شیبرا  رحافظی .از احساسم به امکنه ییراهنما یدارم کس

با  ناقصمان. ی.از معاشقه هاشیکردن ها ی.از دورتمگف

  میحرف ها انیگوش کرد.در پا میدقت به حرف ها

 تکان داد: یمتفکرانه سر

 تونهیمشاور مشورت کن؟اون م هیسارا به نظرم با -

که نه تو عذاب  یکن کاریچ یدونیم  ینجوری کمکت کنه؟ا

 !رحافظینه ام یبکش

 از هم فاصله دادم. یرا با کنجکاو  میها  لب



 مشاور مشورت کنم؟ هیبا   ازهین  یعنی-

 محبوس کرد. شی دست ها انیرا م دستم

مطمئنم با چند جلسه مشاوره   زمیعز یهست ینگران چ-

 یدونی م یخوند ی.تو خودت روانشناسشهی مشکلت حل م

 ش یواسه خودت پ یمشکل یاما وقت اده یمشکالت ز

 یکن یو دست و پات رو گم م یکن کاریچ یدونیاد،نم یب

 .کنهی مشاور کمکت م یول

 !  رمیگ یو برات وقت م شناسمیمشاور خوبم م   هی تازه

فرو برد.مارال درست  یقیمرا به فکر عم شیها حرف

 شهیراه حل بود.هم نی کمک گرفتن از مشاور بهتر گفت یم

شک به دلم  کردمیفکر م قی موضوع عم نی به ا  می در تنها

در رابطه مان  ینکنه مشکل دمیترسی. و مکردیم دا یراه پ

دلگرم کننده مارال آن   یوجود داشت اما حاال با حرف ها

رفته بود.با لبخند  نی از ب یبه نوع شناختهترس نا 

 از دستم گرفت. یز یر یشگون ین

برام  رحافظیچطور زودتر از احساست به ام دهیور پر-

 ؟ ینگفت 

لبم نشست که  یرو  یمحو یلبخند رحافظیام یآور ادی با

مارال دور نماند و تا توانست سربه سرم   ن یزبیاز نگاه ت

 اوردیدر ب ال یکرد تا مرا از فکر و خ  یم یگذاشت و شوخ 

 کار سر رشته داشت و موفق هم بود. نیکه الحق در ا



 

 

 

 

 

 

 

 وسه #پارت صدچهل 

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

مارال جلسات   یها هی بود.با توص یمشاور حاذق یتقو  دکتر

اش را شرکت کردم انصافا موثر بود و اطالعاتم را مشاوره

.وقت مشاوره داشتم در دفترش نشسته بردی باال م

شده اش را  تیالی خوش رنگ ها یموها  یبودم.دکتر تقو 

اش  یشگیو با آرامش هم اش فرستاد ساتن یروسر ریز

 :کردشروع به صحبت 

 ده؟ یسارا جان حرف هام برات مف-

 جا به جا شدم: میدر جا  خجول 



 هاتونم موثره. هیخوب اطالعاتم باال رفته و توص-

 :دیحرفم پر ان یم به

  تیکارآمده که در زندگ یها در صورت هیتوص نی ا نیبب-

 !ی اش کنظه ات ثبت فقط در حاف  نکهینه ا یکن ش یعمل

 

 ه؟ی منظورتون چ-

 را در هم قالب کرد.  شیدست ها 

چند وقت از ازدواجتون    نکهیبا ا یسارا تو گفت  نیبب-

 ه؟یچ ل ی.به نظرت دلکنهیم یاما شوهرت دور گذرهیم

 

 ندانستن شانه باال انداختم. یبه معن 

 

 یعنیقرار داده  گریکدیخدا زن ها و مردها را مکمل -

  نی.زن و مرد مثل آهنربا اند. خدا اگراندیکدی کننده  ل یتکم

 نیدو قطب مخالف هم را مکمل هم قرار داده است،هم 

 .ستیکامل ن  یگریبدون د چکدامیه  نیزوج گنیاست که م

که مرا  یرا به دندان گرفتم دکتر تقو  میلب ها ی  گوشه

 ادامه داد: دیمتفکر د

 ل یدالزن بشنود...متقابال مرد از  ایزن از مرد  ازهین  یگاه-

 یبود...مشکل ازهاین نیمهم تر یکی نی..اخواسته شدن را.



بلد نبودن را  نیدارن...بلد نبودن....ا مارهایکه اکثر ب

نشناختن   یمعنا کرد.اول زایاز چ یلیدر خ شهیم

جسم   یروح و روان حت ی ایهم،نشناختن تک تک زوا

طرف مقابلمون دردش  میبفهم عیکه سر نی.اگر یکدی

 ه؟یاش چ ه؟خواستهیچ

تو رو    یعاشقانه دوستت داره جور رحافظیام سارا

 کنهیکنه احساس م یکه اگر با تو عشق باز پرستهیم

  نیکه از مهم تر ی .جورکنهیم یداره بهت دست دراز

را به   یخانواده است که عشق ورز نی.ادهیحقش دست کش 

 دوننیجامعه م یحتدهند.خانواده و  یم ادی شانی بچه ها

دارند.در کشور ما سنت  یفیوظازن و شوهر نسبت به هم 

.زن  داننیم دنیدر خجالت کش ایها ارجح ترند.نجابت و ح

کار نجابت خدشه   نیچون با ا رنیها به طرف مردها نم 

  یبرا دیخانه با  ی.زن هاستین نطوری اما اصال ا شهیدار م

شوهرشان معشوق باشند نه آشپز...نه مادر بچه 

  ییبای.پر از زپر از احساس.. ی زن کی... تو شان یها

تو   دیو خواستن پس با  ازیمرد پر از ن کیاون  ،و یخداداد

هم بخاطر دلش هم که همانطور که روح وروان تون را  

 شهی .همدیکن میجسم هاتون هم تسل دیکرد  گریکدی  میتسل

و بودنش   هیاز زندگ یجزع ییزناشو باشه روابطه  ادتی

  البا انتی.به نظرت چرا آمار طالق و خیالزام زندگ

.اگر توجه  کنندیدر خانه به هم توجه نم نیرفته؟چون زوج



بهتر  یزن دنیگرفت.چشمشون با د یپا نم  یانت یخ کردندیم

 زد. یاز خودشون دو دو نم 

 

 دهانم را قورت دادم و گفتم: اب

 به همسرم کمک کنم؟ تونمیم ینجوریمن ا دیگیشما م-

 

 . د یپاش میبه رو  یبخش نانیاطم لبخند

 .زمیعز  یتونیحتما م-

 

 

 

 

 

 

 

 وچهار #پارت صدچهل 

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده



 

هم  رحافظیدانشگاه واقعا کالفه کننده بود.ام یها کالس

شوم.   ل یبا معدل خوب فارغ تحص د ی.که بازدیمدام غر م

 جهی.وسط کالس احساس سر گبود سیاستاد در حال تدر

 :دیپرس ی .مارال کنار دستم نشسته بود.با نگران کردم

 ؟یخوب-

 .دمیدردناکم کش یشان یبه پ یدست

 .کنهینه سرم درد م -

 با استاد حرف بزنم؟ یخوایم-

 بلند رو به استاد کرد. یتکان دادم.مارال با صدا  یسر

 .دیاستاد ببخش-

چشم  یاش را از رو  یته اسکان   نکیع یمراد استاد

 برداشت و گفت:  شیها

 ؟یبله خانم موسو -

زودتر  توننیم ستیحالشون خوب ن یمیاستاد خانم کر-

 برگردن؟

ما رد و بدل کرد و محکم  نیب قیعم  ینگاه یمراد استاد

 گفت:

کالس را ادامه بدن اشکال نداره فقط جزوه   توننیاگه نم-

 .رنیرا بعدا از شما بگ



 گفتم: آرام

 .ممنون استاد-

 شد.   اشسی تکان داد و مشغول ادامه تدر یسر

نگاهم  یرچشمیشد.ز  می هاشروع به جمع کردن کتاب  مارال 

 کرد.آرام زمزمه کرد. 

 شده بود؟ ؟چتیخوب-

 بهترم-

 به من کرد: یاخندان اشاره یلب  با

 . شمیدارم خاله م ه؟یخبر-

 رفتم و با تشر افزودم. یغره ا چشم

 .خورهینم یی به جا  یکن یالباف یکمتر خ-

را از دستش گرفتم و با  فمیکرد که ک یتصنع اخم

 . از کالس خارج شدم یخداحافظ

 

 

 

 

 

 



 

 وپنج#پارت صدچهل 

 خفتهی ها#بغص

 یی رزایم #آزاده

 

دوش  یو کالفه به خانه برگشتم.قبل از هر کار خسته

خودم را با مستانه   مید از خشک کردن موهاگرفتم و بع

 شیغم ها یبر رو   یکه پوشش ی.زن جوان سرگرم کردم

  رحافظی.امگذاشتیرا به حراج م شی بود و لبخند ها دهیکش

زنگ  یکاناپه لم داده بودم که صدا یشرکت بود.رو

  یبود.گوش زیم یام رو  یتوجهم را جلب کرد.گوش  میگوش

.نام برداشتم و به صفحه.اش نگاه کردم زیم یرا از رو 

زد.تماس را  یچشمک م  میصفحه گوش  یمادرم بر رو 

 :دیچیگرم مادرم در گوشم پ یبرقرار کردم.صدا

 ؟ یسالم سارا مادر خوب -

 

 و سنا چطورن؟ ؟بابایسالم قربونت برم خوبم.خودت چ-

 :دیچیپ یمهربانش در گوش  یصدا

 چطوره؟ رحافظیمادر.ام میما هم خوب-

 خوبه مامان.دست بوسه.-



امشب دعوتتون کنم  یشکر مادر.زنگ زدم برا یاله  -

که دلتنگتن اما  یدار یپدر و مادر یشما که فراموش کرد

 دارم. یمن فراموش نکردم اوالد

تمام مادران  تیخاص نیمهربان و فداکار بود.ا مادرم

زن را به وسعت   نی.ناب و مهربان.و من ابود یران یا

 یرا رو   یت داشتم.تماسم که تمام شد.گوشدوس اشیی ایدر

 قرار دادم. زیم

 

کرده بود.با لذت از پنجره به  دنیشروع به بار باران

شدم.باران شدت گرفت و با قدرت تمام به  رهیخ رونیب

شکل   میلب ها یرو ی.لبخند لذت بخشدیکوب یپنجره م

که کودک  یبرد.زمان امیگرفت و به خاطرات دوران کودک

باران وحشت داشتم برخالف من سنا اصال  دنیبودم.از بار

مادرم در  کردمیم هیگر د یبار یکه م  ران.بادیترسی نم

سرم  یپرمهرش را رو   یو دست ها دیکشیآغوشم م

شدم و با لحن   ی.با بغض در آغوشش جمع مدیکشیم

 :گفتمیام مکودکانه

 یگه کس.کنه؟م ی م هیخدا داره گر یعنی مامان باران -

 کنه؟ تیخدا را اذ  تونهیم

و مادرانه شروع به   د یخندیم  میحرف ها دنیبا شن مادرم

 :کردیدرباره باران م دادنحیتوض



خدا نسبت به  یبزرگوار یعنیرحمت، یعنیباران -

مردم سود  یچقدر برا آدیبارون م یوقت یدونی بنده.م

اش توجه  خدا به بنده یعنی آد یکه بارون م یاداره.لحظه

 داره.

.از آن لحظه به بعد عاشق کردیآرامم م  شیحرف ها با

 باران شدم.من باران را با مادرم شناختم و دوست داشتم.

 یشتریلبخندم وسعت ب نیریآن خاطره ش یآور ادی از

 گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 وچهل وشش#پارت صد

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 



باران آماده شدم.قدم زدن در  ریقدم زدن ز یبرا عیسر

 باران را دوست داشتم.

باران  زی .قطرات رسر وصدا از خانه خارج شدم یوب آرام

خاک نم  یکرد.با لذت بو   یم ییصورت خودنما یرو 

کرده بود و    سمیفرستادم.باران خ م یها هیخورده را به ر

بردم.سرم را به سمت باال گرفتم و   یمن چقدر لذت م

است اما با  بمیدر تعق یزدم.احساس کردم نگاه  یچرخ

دستانم  انیشدم.سرم را م ی االت یبرگشتنم متوجه شدم خ

از  رحافظیکردم من و ام ی روزها احساس م نیفشردم.ا

 یرا عمل یر تقو دکت یمشاوره ها میدور شد گر یکدی

   نیاحساس اضطراب را در وجودم چند نینکرده بودم و هم

از وجودم  یکه جزء جدا نشدن رحافظیکرد.ام یبرابر م 

اما حاال که فکر  تمهم به بهزاد عالقه داش  یبود.من زمان

بود.  هیکردم احساسم به بهزاد احساس پوچ و توخال یم

که   نهیا  شیو تلخ.معن حانهیاسم وق هیعشق"  نی"اول

 کننی . اما اشتباه مدیآ یهم بعد از آن م گهید یعشق ها

 یبار اتفاق م  کیعشق فقط  کس دو بار عاشق نشده چیه

تجربه  رحافظیاحساس را با ام نیافتد و شکر که من ا

که با گوشت و پوست و استخوان من در   یرحافظی.امکردم

از وجودم بود.من بارها خدا را بابت   یبود.تکه ا ختهیآم

 .کردم یداشتنش شکر م

 



را   ی.مستانه خستگمیحاضر شد یبا وسواس خاص شب

دانستم  یمن هم اصرار نکردم م امدیبهانه کرد و با ما ن

 یزن ی کند.و من باز دلم برا یحضور در جمع معذبش م

 شده بود به درد آمد.   نیو رنج با وجودش عج ییکه تنها

 

 

 

 

 

 

 

 وهفت #پارت صدچهل 

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

 ی.خورشت فسنجان و باقال سنگ تمام گذاشته بود مادرم

بود.مادرم  دهیچی پ غذا در خانه یاش معرکه شده بود،بو پلو 

قدر در دل   نیاو چطور ا دانستمیبود.نم رحافظیعاشق ام

دوباره  رحافظیپدر و مادرم جا داشت. قبل از آمدن ام 

به غذا  رحافظیام قیمادرم تماس گرفته بود و از عال



ده بود.مامان سفره را به سنا داد تا پهن کند.متعجب یپرس

 شدم و گفتم: ره یبه مامان خ

 

 ؟یسفره پهن کن یخوایمامان م-

 

 زد و آرام گفت: ی قیعم ی لبخند

 

 .امیسادگ نیکه من عاشق هم یدونیآره مادر م-

 

 نیزم  یپهن شده رو  یو سفره ها یعاشق سادگ مامان

  نیزم یرو  دیرا با یسنت  یبود مامان معتقد بود غذا ها

از  شهیحفظ شود.هم  تینشست و خورد تا آن صفا وصم

.از سفره گفتیمن وسنا م یاش برا ازدواج ل یخاطرات اوا

باعث  شهیبا بابا که هم شی پهن شده و عاشقانه ها  یها

. محو سفره پهن شده  شدیم  شیهالب یرو  یقیلبخند عم

و   دمیاش را با عشق بوسفرش شده بود که گونه یرو 

 آرام لب زدم: 

 قربونت برم من. -

 اش نقش بست. یشانیپ یرو  یاخم

 خدا نکنه.-



 اش داد. ینیبه ب  ینیبا خنده چ سنا

 شد.   میحسود شیا-

 یبه سنا رفت که متقابال سنا چشمک یچشم غره ا مادرم

و همان طور که من را به سمت سفره  دیزد و دستم را کش

 برد کنار گوشم گفت: یم

.هر دیخوریبشقاب غذا م کی یامشب تو  رحافظیتو و ام-

 ظرف کمتر بشه به نفع منه! یچ

 تکان دادم و گفتم: شیبرا یخنده سر با

 ؟ی اریبهانه بهتر نبود ب-

 کتی بده که دارم به شوهرت نزد زمیعز ستیبهانه ن -

 .کنمیم

 کنار گوشش گفتم: طنتیش با

 اد؟ یکه بدش ب  هیک-

بابا نشسته بود که صدر سفره کنار   رحافظی به ام باالخره 

 گفت:  رحافظی .سنا رو به اممیدیرس

 . نهیکنارت بش خوادی خانمت م نیجمع بش کمی رحافظیام-

 :دمیسرخ شد و با حرص غر صورتم

 سنا-

 شی خنده در صدا هیو با ته ما دی بلند خند یبا صدا  بابا

 گفت:



 !ی بشه منم از دست تو راحت بشم بفرستمت بر یک-

 گفت: زانی با لب و لوچه آو  سنا

 بابا -

و من هم با   دیخودش را عقب کش یبا خنده کم رحافظیام

 همان صورت گلگون کنارش نشستم.

برگشت  زشیمورد عالقه داماد عز گ یته د  سیبا د مامان

 سفره گذاشت.  یو رو 

کرد.ظرف خورشت برنج پر  سیرا از د یبشقاب رحافظی.ام

فسنجان را مقابلم گذاشت و قاشق و چنگال را به دستم 

 داد.

تعارف در  یب رحافظی.اممیبه غذا خوردن کرد  شروع

 دیخورد.و من با هزاران سرخ و سف یبشقاب من غذا م

.بابا و مامان با لبخند محو گوشه لب خوردم یشدن غذا م

لب و  طنتیو سنا هم ش کردندینگاهمان م شان یها

 چیدختر ه نی.خنده ام گرفته بود اکردیاش را کج ملوچه

 .شدیوقت بزرگ نم 

 

 

 

 



 

 

 

 وهشتوچهل #پارت صد

 خفتهی ها#بغض

 ییرزای#آزاده م

 

از شام سفره را پاک کردم. و به کمک سنا ظرف ها   بعد

گذاشتم. سنا مدام  ییظرفشو نیو داخل ماش میرا جمع کرد

 یم رحافظیو سر به سر من و ام کردیم طنتیش

 یبلند م رحافظیشدم و ام یم دیگذاشت.من سرخ و سف 

شدند.از  یم مان یرایپذ شانیبا لبخند ها .بابا و مامان دیخند

ولو    ییرایگوشه پذ یراحت یخودم را رو  یخستگ

باز نگه داشته  یرا به سخت میکردم.خسته بودم چشم ها

آمده بودند و دور هم نشسته   ییرایهم پذ هیبودم.بق

مبل به بابا نشسته بود و   نی تر کینزد رحافظی.اممیبود

 دیام را د یپر از خستگ یچشم ها ی کردند.وقت یصحبت م

 لبخند زد و رو به بابا کرد و گفت:

 م؟ یرفع زحمت کن گه یبا اجازه تان پدرجان ما د-

 گذاشت. رحافظیشانه ام یدستش را رو  بابا



 . شمونیپ د یپسرم؟شب را بمون هیچه حرف نیا-

 د:جواب دا نهیبا طمان رحافظیام

 ممنون از لطفتون.  یلیخ-

 

 یکرده بود که هوا دیموقع خروج از خانه تاک مامان

 ی که مردانگ یمرد یکنم برا  ی را داشته باشم.زنانگ  میزندگ

 یمرد یکنم برا شهیپ  یشده بود. مهربان انیدر وجودش ع

پسر نداشته اش را پر کرده بود.گفته بود "عشق   یکه جا

تکان  یرا مراقبت و محافظت الزم است" من خجول سر

 داده بودم

 

.جلو تر از او وارد خانه میبه خانه برگشت عیسر یلیخ

کاناپه به حالت   ینداشتم.رو  ستادنی ا ینا یشدم.از خستگ

 میچشم ها یاز خستگ عیسر یلیدرازکش نشسته بودم.خ

عطر تلخ و   یبودم که بو  قیتاد. در خواب عمهم اف یرو 

تنم گذاشت و  ری. دست زد یچیام پ  ینیب ر یمردانه اش ز

قدرت  یکاناپه بلندم کرد.از خستگ یاز رو ی اههمانند پر ک

  نشیرا نداشتم.سرم را به س میباز کردن چشم ها

.من دیکوب یم ی اکننده وانهیفشرد.ضربان قلبش به طرز د

 تپد؟ یم نگونهیمرد ا ن یقلب افکر کردم چرا ضربان  



که در اتاق   بردمیبه سر م م یپشت پلک ها اهیعالم س در

 تخت گذاشتم. ینگذشته بود رو یاه یرا باز کرد.و ثان

 

 

 

 

 

 

 

 ونه #پارت صد چهل 

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

شد.خواستم مانع   مینگفت و مشغول در آوردن مانتو  چیه

 شوم که دستم را پس زد.

 بخواب. زمیعز یخسته ا یلیخ-

 آلود گفتم: خواب

 یمرس-



نفس  یهم نداشتم.صدا م یتوان باز کردن پلک ها یحت

 .دیچیبود که در گوشم پ  ییتنها صدا  شیها

 

متوجه شدم در حال  آمدیکه م  یخش خش یدا ص از

بازشدن و   ل یشرمانه م یب می است.چشم ها لباس  ضیتعو 

 ش یب یاما خستگ را داشت  یآن بدن عضالن دنید

 .شدیمانع م میاز حد چشم ها 

 

توانستم حدس بزنم  یرفت و من م نییتخت پا گرید ی لبه

 . دهیتخت دراز کش یکنارم رو 

به  یداد.بوسه ا هیتک اشنه یسرم را به س دی آغوشم کش در

 میموها انیزد و شروع به رقص انگشتانش در م میموها

خواب  یک دمیکارش غرق لذت شدم و نفهم نی.از اکرد

 را ربود.  میچشم ها

 

که به  یتابش نور آفتاب به صورتم چشم گشودم.کم با

 محبوس بودم.  رحافظیآغوش ام انیخودم آمدم در م

خواست  یش محکم گرفته بود که انگار مدر آغوش  یجور

  میلب ها یرو  یااراده یمرا در آغوشش حل کند.لبخند ب

 نقش بست.



 

  رونی بود از آغوشش جدا شدم و از اتاق ب  یهر سخت به

 رفتم.

گرفته  یمشامم را به باز ی وانیبا روغن ح مرو ی ن یبو 

 مرو یبود.به آشپزخانه رفتم.مستانه مشغول درست کردن ن 

 گفت: ییزد و با خوشرو  یلبخند دنمیبود.با د

 شه؟یدرست م مرو ی االن ن ن یبش ایب ریصبح به خ-

 

مغزم  یها  ستمی کل س مروتی ن یبو  زمیعز ریصبحت به خ-

 را از کار انداخت.

 نشست.  شیلبها یرو  ین یریش لبخند

 

 

 

 

 

 

 

 وپنجاه#پارت صد



 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

بود  نمینمونه سرزم یاز زن ها ینمونه بارز  مستانه

 خالص و مهربان

 نشستم.  یصندل یرو 

 نیا یبه بزرگ ینگاهش کردم.کاش همه دل قدرشناسانه

 داشتند. دهیدختر رنج کش

 

 .دیخواب آلودش رشته افکارم را بر  یصدا

 سالم  -

 دهیکش شی سر چرخاندم.نگاهم به سر تا پا شی صدا  با

 یآب راهنیهمراه با پ یرنگ اسپرت  یشد.کت و شلوار توس 

طرف شانه  کیرا به باال و   شیرنگ به تن داشت و موها

 بیزده بود.خوشت هید. به چارچوب در آشپزخانه تکزده بو 

 زدم. یبود.لبخند یانکار نشدن نیبود و ا 

 صبحانه ات رو بخور. نی بش ایب زمیسالم عز-

 

 جواب داد: ییبا خوشرو   مستانه

 



 . دینیبش دیی.بفرماریسالم آقا صبح تون به خ-

 

 کنارم نشست. زیو با متانت تشکر کرد و پشت م آرام

با اشتها  رحافظیخوشمزه بود که ام یمستانه به قدر مرو ین

کرد.به  یگرفت و بَه بَه چه چه م یبزرگ م یلقمه ها 

را با   شیرا گرفتم.تمام که شد لبها دمیخند  یجلو  یسخت

  مینتوانست گهیجمع کرد.من و مستانه د یحرص کودکانه ا

 .میکرد دنیبلند شروع به خند  یو با صدا میتحمل کن

 داد و از جا برخاست. لمانیتحو  ینیریش اخم

 

 من برم؟ دیندار یممنون بابت صبحانه.کار-

 

 خنده جواب دادم: با

 

 .برو به سالمت-

 

سرم کاشت و با  یرو  یزد و بوسه ا یزیر چشمک

 گفتن"خداحافظ" فاصله گرفت و رفت.

 



 

 

 

 

 

 

 کیو وپنجاه#پارت صد

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

 .میرفت  دیمن با مستانه به خر شنهادیپ با

پشت  یلباس تور دنیداشتم. با د یادیبود اما ذوق ز دیخر

 .دمیدست مستانه را کش نیتریو 

 

 چه خوشگله! نیاون رو بب یوا-

 

رفتم مستانه به نفس نفس افتاده بود و  یبس تند راه م از

 راه رفتن نداشت. ینا

 



 .خسته شدم گهیمن د-

 

اش  نه یس یداد.دست رو هی تک نیتر یهمان جا به لبه و  و 

.اما من هم د یایتا حالش جا ب دیکش  یقیگذاشت و نفس عم

 نیتریپشت و  یداشتم و با دقت به لباس ها یچنان انرژ

کندم و کنارش امدم و به ها  نیتریکردم.دل از و  ینگاه م 

پشت  یدادم.به لطف پرده ها هیتک نیتریلبه و 

مان نبود وگرنه حتما ما را به  متوجه ن،فروشندهیتریو 

 دانست. یجا،مانع کسبش م یتوقف ب ل یدل

 .دمیکش یقیعم نفس

 

 . مایخسته شد  یول-

 

 چپ چپ نگاهم کرد.   مستانه

 

 خدا نفسم گرفت. ه؟بهیچ یدونی م یمگه توام خستگ-

 

 زدم،خودش هم خنده اش گرفته بود. رخندهیز بلند

 .م یاستراحت و خنده به داخل همان مغازه رفت یاز کم بعد

 



 

 

 

 

 

 

 ودوپنجاه#پارت صد

 خفتهی ها#بغض

 ییرزای#آزاده م

 

 یهم شرم م یدو تکه و تور یلباس خواب ها دنید از

 مین ی آن لباس ها انیرفت.از م یکردم و هم دلم عنج م 

 .قرمز رنگ را انتخاب کردم یخواب تور ،لباسیمتر

 

 قشنگه؟  نیا-

 

 به لباس کرد و با لبخند جواب داد:  یا فتهی نگاه ش  مستانه

 

 آره قشنگه!-



 

کردن   فیکه شنونده بحث ما بود.شروع به تعر فروشنده

 از انتخابم کرد:

 

فوق العاده  یاز کارا یک ی نیشما ا دیا  قهیخوش سل یلیخ-

 :دیامونه و رو به من پرس 

 

 ؟ یخوایم تیعروس دیخر  یبرا-

 

 ازدواج کردم.  شهیمدت م هینه من -

 

چند دست لباس  دینگفت.بعد از خر  یزیچ گهید فروشنده

 .میآمد رونیاز مغازه ب یمتر مینخواب دوتکه و 

 

کافه رفتن و خوردن   شنهادیپ دیاصرار من بعد از خر با

 قهوه دادم.

از  میلرزش گوش یحال خوردن قهوه ام بودم که صدا در

باشد و   رحافظیزدم ام ی.حدس مدیبه گوشم رس  فمیته ک

 درست هم حدس زدبودم. 

 



 جانم.-

 

با شوهرت حرف  ینجوریا شهیدلم.هم زیبال عز یجانت ب-

 !یریگ یم ادیرو  یکم کم راه و رسم همسردار یبزن دار

 

 

 و با لبخند جواب دادم:  دیبه صورتم دو  خون

 

 سالم حال شما چطوره جناب همسر؟ -

 

 .دنشیخند یو من هزاران بار جان دادم برا دیخند

 

خوب بودم االن که صدات رو   زم،منیماهت عز یبه رو -

 ؟ یشدم تو خوب یعال دمیشن

 

 خورد. یبه مستانه کردم که داشت قهوه اش را م  ینگاه 

 

 ؟ یداشت یکار رونیب میآره خوبم با مستانه اومد-

 



 فقط گفتم حالت رو بپرسم.  زمینه عز یکرد یخوب کار-

 

من تماس خاتمه  یو قربان صدقه او و خنده ها یشوخ  با

 کرد. دایپ

 

 

 

 

 

 

 

 وسهوپنجاه#پارت صد

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

و کافه رفتن که تمام شد.آرام شروع به قدم زدن   دیخر

ها خلوت شده بود و مغازه دار ها کرکره  ابانی.خمیکرد

 ی.مستانه به مغازه روسر دندیکشیم نیی مغازه ها را پا

شده بود.رد نگاهش را دنبال کردم   رهیرو به رو خ یفروش



 شیبه پهلو  یا.آرام سقلمهدمیرس  یو به دختر جوان

 .آرام گفتم:بود ریخورد هنوز متح یفیفزدم.تکان خ

 

 ش؟ یشناسیم-

 

 جواب داد: رلبیانداخت و ز نییرا پا سرش

 

مدرسه ام.هر چقدر  یاز دوستا یک یست،  هیآره راض-

خوب بود و کمک  نیخانواده اش بد بودن و نامهربون ا

 رسون. 

 

 زدم و سرم را سمت گوشش بردم. ی لبخند

 

سر بهش  هیپس برو  هیدختر خوب ی گیقدر که م نی اگه ا-

 بزن؟

 

  نانینگاهم کرد.لبخند اطم  دیرا بلند کرد و با ترد سرش

راحت شد و به   الشیکار خ نی. با ا دمیپاش شیبه رو  یبخش

 سمت مغازه گام برداشت.



محو  دمیمستانه شدم تا وارد مغازه شد و از د رهیقدر خ آن

رو  یآورد.مرد جوان یمرا به خود م یامردانه یشد.صدا

در آورد   بشیرا از ج یبود وکاغذ کوچک ستادهیا میبه رو 

 به سمتم گرفت.

 

 معازه کجاست؟  نیا دی دونیشما م دیببخش-

 

کردم تا آدرس را بخوانم.دستمال  ل یرا به جلو متما سرم

قرار گرفت و فشرده    میلب ها یجلو   یجلو  ی به تند یدیسف

کم  می.چشم هابزنم اما در نطفه خفه شد یشد.خواستم حرف

  رهیت میپشت پلک ها  مرد ریشد.تصو  نیحس و سنگ یکم ب

کردم کم   یکه به شدت مقاومت و تقال م یو تار شد.در حال

بدنم  ی در تمام اندام ها یدیرخوت شد  کی  احساسکم 

 زیچ چ یه گری خود شدم و د یشد.از خود ب یجار

 .... دمینفهم

 

 

 

 

 



 

 

 وچهاروپنجاه#پارت صد

 خفتهی ها#بغض

 ییرزای#آزاده م

 

را گشودم تمام تنم سست بود.سرم را  میپلک ها یسخت به

و تمام  دیاتاق نا آشنا برق از سرم پر دنیچرخاندم با د

 چشمانم به انیدر م یکوتاه لمی مانند ف روزیاتقافات د

تنگ شده از   ی و با نفس دیدر آمدند.رنگ از رخم پر  شینما

 .دمیخز رونی تخت ب

 

 

در را چندبار چرخاندم قفل  رهیزده دستگ  وحشت

.در دل خدا را صدا دمیکش غی و ج دمیبود.محکم به در کوب

 یاز ضربه ها  دی کردم و آرام و قرار نداشتم.نا ام یم

گوشه از اتاق   یدر پ یپ یها  غیمحکم به در نواختن و ج

 دمیرا به آغوش کش می به در چمباتمه زدم و زانوها  کینزد

 یزانوها یدادم.سرم را رو  دنیاجازه بار م یو به اشک ها

که در سوگ   یگذاشتم و از ته دل زجه زدم همانند مادر

دختر جوانش عذار دار است اما هنوز هم رفتنش را باور 



دانستم کجا  ینم یباور نکرده بودم حت زیرده من ننک

 ستم؟ین رحافظیهستم؟و چرا کنار ام

 

شده  نیکه در ذهنم بود سنگ ییاز حجم سوال ها سرم

چهار   نیبود.از صبح که چشم گشوده بودم خودم را در ا

او که    م،بهیشی اند یبودم دائم به  او م افتهیمنفور  یوارید

 کند؟ یاالن کجاست؟در نبودم چکار م

 

چرخش   یکرده بود.صدا سیتمام صورتم را خ میها اشک

 دمیرا شن دیقفل در کل

 میافکند.سرم را از زانوها هیسا واریبر د یمرد بت یه و 

را تماشا  یمرد بتی اشک ه یبلند کردم و از پشت پرده 

 .دمید یاش را نم هیهم سا میکردم که در باورها

 

 

 

 

 

 

 



 وپنچپنجاه#پارت صد

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

 !بهزاد

 میبلند شدم انگار به چشم ها ناباورانه

 بار پشت سرم نیاعتماد نداشتم چند 

 نه اشتباه  بهتر شود اما دمیپلک زدم تا د 

سند قلبم را   یکه در روزگار یکردم خودش بود.مرد ینم 

  یکه زمان یشش دانگ به نام او زده بودم.مرد چشم آب

 شد.  ی خالصه م شی در رنگ چشم ها میایتمام رو 

 

 !رمیگ یرا م  میها گوش

 بندم!  یرا م میها چشم

 !رمیگیرا گاز م زبانم

 شوم!  ی افکارم نم فیحر یول

 !!!... دنیدرد ناک است فهم چقدر

 



و  یپست ن،تمامیماش نهیبه آ زانیبحال عروسک آو  خوش

 رقصد!!!... یرا فقط م  شیزندگ یبلند

 از آخر به اول بود....  یزندگ کاش

 ....میآمد ی م ایبه دن ریپ

 ...میشد یعشق جوان م   کیدر رخداد  انگاه

 میشد یمعصوم م یکودک سپس

 ک، یتار یشب ی ها مهیدر ن و 

 ....میمردیمادر آرام م ی نوازش ها با

 

فس فسم بلند  یکنم تا صدا  یزور بغضم را کنترل م به

  کی یبرد اشک ها  یکه پ یکس  نیدانم اول ینشود.من نم

سالح زنانه چه   نیفکر کرد که ا نیبه ا ند یزن سالح او 

 یقدرت تکلمم را از او م یآورد حت  یبر سرش م ییبال

باعث سکوتت   تیاشک ها  و چقدر درد ناک است ردیگ

 شود. 

 

لب کاشت که از نظر من مشمئز کننده  یرو  یلبخند بهزاد

 نیا  یلبخند ها یرا برا میا یدن یبود روز ا یلبخند دن نیتر

لبخند  نیمعنا تر یب  میلبخند برا نی دادم اما حاال ا یمرد م



 دهیبر دهیبود.چند قدم جلو آمد،بهت زده عقب رفتم.بر ایدن

 :دمی لخش دار شده بودم  نا هیکه در اثر گر یبا صدا 

 ایجلو ن-

 .دمیکش ادیبرداشت فر میبه سو  گرید گام

 بهزاد! این ا،جلو یجلو ن-

نامش از زبانم  دنیاما با شن دینامش از دهانم پر  اری اخت یب

  شیگار به گوش هاقدرت پلک زدن نداشت ان یحت  ستادیا

 اعتماد نداشت.

 

 

 

 

 

 

 

 وشش پنجاه#پارت صد

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 



 گفت: آرام

 

 صدام کن!  گهیبار د  کی؟ی گفت یبگو چ گهیبار د کی-

 

صاعقه بود که بر جانم اصابت کرد و   کیمثل  ش یصدا

و ثابت  د یکش رونیب یواه یا یمرا از دن شی سوزاند!صدا

 یامروز من است.واقع یواقعه  نیتر  یکرد که بهزاد واقع

 !نیترو البته ترسناک  نیتر

 

 

 تر از قبل تکرار کرد: آرام

 

تلفظ اسمم از زبونت تنگ شده   یچقدر دلم برا یدونینم-

 بود.

 

 ش یدر صدا یا احساس کردم عالوه بر دلخور دانم چر ینم

 بود.  انیبغض هم ع

 

دهانم را محکم گرفتم تا مبادا بغضم  یجلو  یدست  دو 

 بترکد!



 شد. رهیخ یاو حزن آلود به نقطه گنگ

 ین یروانه کردم.با حس سنگ شیدردمندم را به سو  نگاه

 نگاهم سرش را باال آورد و نگاهم را شکار کرد.

 

که از   ییا از هم باز کردم و با صداام ر دهیخشک ی ها لب

 گفتم: دی باریم ی آن دلشکستگ

 

 ؟ازیکنیکار رو باهم م  نیا ؟چرایدیرو دزدچرا من-

 نجام؟یتا حاال من ا روزید

 

حالم  ی ب  یلرزانم به چشم ها  یلب ها یرا از رو  نگاهش 

 داشت. دنیبار ل یاو هم انگار م یها یسوق داد.آب

 نی.هدف من ایبود هوشیالبته ب یینجا ی تا حاال ا روزیاز د-

 !یکه گذروند یبگذرون نجایبود شب رو ا

 

 گفتم: تیعصبان با

 

کار رو   نیآشغال چرا با من ا یکش یتو خجالت نم -

زن شوهر  هیشوهر دارم.من  ؟منید یمنو دزد ؟چرایکرد

 دارم که...



 

 :دیحرف در دهانم ماس ادشیفر با

 

 بسه...خفه شو.... -

 

گفت که لرز به جانم افتاد و از   یادیآخر را با چنان فر تکه

 ترس در خودم جمع شدم. 

  انیو از م دیساب یهم م  یرا از خشم رو  شیها دندان

 :دیشده اش غر د یکل یدندان ها

 

کلمه منفور"شوهر" رو برام تکرار نکن سارا  نیا  نقدریا-

 .دمیبشم کار دستت م ونهید ی دونیخودت م

 

 یها تکرار منامم همانطور بود که در گذشته یادا طرز

که سوزانده شده بود و جز خاکسترش  یاکرد،گذشته

از گدازه  یخاکستر گاه  نی نمانده بود که هم یباق یزیچ

 .تر بودآتش هم سوزانده یها

 

 و نفرت ادامه داد: نه یپر از ک یبا لحن بعد

 



تاوان  نیاون شوهر پست فطرتت تو رو از من   گرفت،ا-

تاوان کوچک  نیبه نظرت هم یاز کارش بود ول یکوچک

  یمعتمد چه حال رحافظیام اره،مثالیسرش م ییچه بال

 سر کرده!  بهیغر هیخونه من  یبدونه شب زنش تو  شهیم

 

 

 

 

 

 

 

 وهفت #پارت صدپنجاه

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

ها از حرکت  هیو ثان قیکاش گذر زمان در تمام آن دقا یا

 برده بودم.  ی! تازه به عمق فاجعه پستادیا  یباز م

 چیگرفتند اما ه یذره ذره م کاش آن لحظه ها جانم را یا

در مقابل بهزاد   رحافظیوقت شاهد شکستن غرور ام

 نبودم!



حس مرد بود و بهزاد  نیغرور مرد واال تر  نگهینه ا مگر

که  ی غرورش را نشانه گرفته بود مانند زخم سر باز

لحظه  کیاش مراقبت و محافظت است اما در عالج

درد در  زخمت بپاشد که یدشمنت چنان نمک را بر رو 

 .چدیبدنت بپ یتمام استخوان ها

 

 

بردم و مشت  ورشیسمت اش  اوردم؛بهی طاقت ن گرید

.بغض و  دمیاش کوب نهیام را بر سر و سگره کرده یها

 شده بود.  ختهیدر هم آم میها  هیگر

 

 گفتم:  هیگر با

 

کار رو با هم    نیا ی!چطور تونستیپست  یلیرحم تو خ یب-

 متیق ؟مگهیبری از بدبخت کردن من لذت م ؟چرای بکن

 بدبخت کردن من چقدره برات؟ 

 

 یکرد، مشت ها ری اس شیپنجه ها  انیدستانم را در م مچ

دستانش فشرد و سپس هر دو   انیام را در مگره کرده

که خشم   یدستم را رها کرد و چند قدم فاصله گرفت در حال



کنترل  توانست آن را  یتمام وجودش را گرفته بود و نم

 کند به سمتم برگشت و گفت:

 

پست عاشق تو  نی رحمم من پَستم.اما هم یآره من ب-

 اتی بدبخت متی؟قیکرد کاریاما تو چ یبود،آرزوش تو بود

 ؟ یخوا یم

 

 و ظاهرش ادامه داد: پی اشاره به ت با

 

اش  هیکه دوسش نداشتم و ارث یازدواج با دختر-

درد داره مگه نه؟من هر لحظه درد   یلی.خمه یدارا

 زنم یکه هر چه دست و پا م یلجن ی.افتادم تو کشمیم

  یآدم ها یکه همه  نهیاما فرق من ا شمیغرق م  شتریب

 .کنمیاطرافم هم با خودم غرق م

 

 

 

 

 

 



 

 وهشت#پارت صد پنجاه

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

کرده بود   دایپ  ریتغ تی نها ینگاهم به ظاهرش افتاد،ب  تازه

متوجه   یبودم که حت رحافظیاما من آن چنان عاشق ام

 م ینشده بودم.بهزاد باورها میظاهر مرد گذشته ها ریتغ

 شی ها یکه در کودک  یبود.مرد  دهیکش یتنها و سخت یمرد

و فقر را به  ی میتیدار پدرش شده بود و درد جانسور عذا

قاتل احساسات اش شود   نکهیبود اما باور ا دهیشدوش ک 

خودش احساسات  یبا دست ها نکهیبود،ا رممکنیغ میبرا

  ندیرا خفه کند و مرگ احساسات اش را با چشمانش بب

 بود.  میکابوس برا ن یوحشتناک تر

حقش  یمرد  چی مچاله شد بهزاد حقش نبود،ه  نهیدر س قلبم

که دوست نداشت سر کند و   یرا با زن   شینبود که صبح ها

 نیا دیعشق سر بگذارد شا  یب نیشب ها را بر بال

 بود.  یهر انسان یزجر در زندگ نی بزرگتر

 

بودم که از هر  ی راه انهیبه درد آمد.من در م یبه سخت دلم

 وجود داشت! یرفتم مرد یطرف که م



که عشق در قلبشان   یعاشق و زخم خورده.مردان  یردانم

که آنقدر صاف و زالل بود که در  یرحافظیمانا شده بود!ام

و   یکرد یو خودت را گم م یشد یعشقش غرق م 

قاتل جسم و  اشیغرور زخم می ترم یکه برا یبهزاد

 روحش شده بود! 

 حق من نبود!  نیا اما

انتقام ناعادالنه بهزاد از من که در وجودش جوانه   نیا

 زده بود حق من نبود!

 یاش نبود که بر زندگگذشته نمیاز سرزم یزن چی ه حق

به ارمغان  شی و ترس و وحشت را برا اندازدی ب هی اش سا

 !اوردیب

 

از ازدواج در دست چپ  ی سرکشانه دنبال  نشان چشمانم

داشتم بهزاد نقش   دیهنوز ام  دیشد شا دهیحلقه کش  گاهیجا

  نگیحلقه ر دنیاما با د رفتهیبد آدم قصه داستان را نپذ

 دود شد و به هوا رفت. میدهایساده دستش تمام ام

 

 

 

 



 

 

 

 ونه#پارت صد پنجاه

 خفتهی ها#بغض

 ییرزایم  #آزاده

 

نگاهش سمتم معطوف شد،رد نگاهم را دنبال کرد و به  باز

پر از نفرت به حلقه  ی. با نگاه دیاش رسحلقه دست

 دستش دوباره گفت:

 

رو تحمل  زایاز چ یلیخ دیسارا من به خاطر تو با یدونیم-

صاحب حلقه منفور  نیحلقه منفور،مثل هم نیکنم مثل هم

 .گمیآرزو رو م

 

 نکهی اعتماد نداشت."آرزو" با ا  شیها دهیبه شن میها گوش

بودمش اما از او خوشم   دهید  مانیها یدر مهمان یچندبار 

 کیخودش را به بهزاد نزد یقیبه هرطر ل یآمد.اوا ینم

و بهزاد  خوردمیو من چقدر آن روزها حرص م کردیم

 :دکریو تکرار م کردیآرامم م



 !!فقط تو!تپهیقلب من فقط با عشق تو م دلمزیعز-

 یقابل ترحم شده بود. آدم ها بیروزها عج نیبهزاد ا-

 بخشن،بهزادیم یقو  یو آدم ها رنیگیانتقام م فیضع

 .گرفتیقرار م یزندگ فی ضع یمتاسفانه در رده آدم ها

 

دردناک و کشنده از احواالت بهزاد به من منتقل شده   حس

از عشق به او نداشتم که به  یحس چیبود.در دل ه

دلم به  بیعج یکنم ول هیآن حس خودم را توج یواسطه

زهر زبانم را  یهم نتوانست جلو  نیسوخت اما ا یحالش م

 . ردیبگ

 

 یآدم بود یزمان هی ،تو یپست شد نقدریا یبهزاد تو از کِ -

 شد!  یسرت م یو نامرد یمرد

 

 :دیخند تلخ

  رحافظی! االن آماده شو امرید یلیسارا خ رهی د یلیخ گهید-

 جونت منتظره!

  

من با تو  رحافظیگرفت.آخ ام دنیقلبم به شدت تپ ناگهان

 مانیاش را از زندگ هیسا یتا ک امی چکار کردم؟گذشته لعنت



.کم مینداشت یاز دستش خالص یو مانند بختک داشتی بر نم

 اضافه شود.  تی هابه درد همنیکه حال ا یدیدرد کش 

 

 *** 

 

 گری .بار دستادیاز حرکت ا نید،ماشیبا تکان شد ناگهان

 نیامروزم گشوده شد.چقدر ا  یها تیواقع یچشمانم به رو 

شکوهش عذاب آور بود.به  یو صاحبش با همه   نیماش

  یان بودند.بهزاد صندلهمراهم زین گریجز بهزاد دو مرد د

عقب کنار من نشسته بود و من آن لحظه از وجود خودم  

  ینگاه میشده بود و ن رهی منزجر بودم.بهزاد به جلو خ

 نیسمتم انداخت.احساس کردم بهزاد آن لحظه سنگ دل تر

 بود. ایآدم دن

 

 شوهرت منتظره!-

 

 

 

 

 



 

 

 شصت#پارت صد

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

 ام حبس شده بود!  نهیدر س نفس

 کامال خشک و زبانم بند آمده بود!  دهانم

ناآشنا را   ابانینشستم.نگاهم دور تا دور خ میسر جا خیس

که کنار  رحافظیقامت بلند ام یناآشنا بود ول ابانیگشت.خ 

 عمرم بود. یصحنه  نیبود آشناتر ستادهیاش ا نیماش

 

 بی .قلب آسمان شهر هم عجدیبار  یآرام آرام م باران

 .ستیگریبود و از سرنوشت تلخ مردمانش آرام م یباران 

بردنش آن همه  یشده بودم که برا یزود مغلوب جنگ چه

 به خرج داده بودند! کیو استراتژ دهینقشه کش

 ش ینگاه کردم.موها رحافظیدادم به ام  به خرج جرات

  شیبود و چشم ها ختهیر اشی شانیپ یرو  سیآشفته و خ

  شیموها ی.باران آرام بر رو دندیکش یم ادیرا فر یخستگ



 شی شاهکار خلقت را به نما نی و قشنگ تر دی لغز یم

 ..من در دل هزاران بار تصدق اش شده بودمگذاشتیم

 

را  رحافظیبا ام یارو یبه خودم آمدم،طاقت رو   کبارهی

 نداشتم!

که مخمور   یی!و چشم هاشی ها  یبودم از مهربان شرمنده

 شدم!  یکرد و من در شب نگاهش غرق م ینگاهم م

 

که به مرد  ینگاه  می ن  نکهیآخر را گرفتم و بدون ا   میتصم

شدم .با   ادهیمنفورش پ نیاز ماش ندازمیکنارم نشسته بود ب

قدم لرزان به سمتش رفتم قطرات باران آرام بر سر و  

حمل   شیانگار آسمان هم بغض را برگلو  دی باریم مانیرو 

 یبرا نیو ا اوردی .سرش را باال ندی باریکه آرام م کردیم

 بود. ا یدرد دن نیو کشنده تر نیمن بزرگتر

نگاهم کند قلبم را از  نکهیلحن ممکن بدون ا نیسرد تر با

 در آورد.  شهیر

 

 سوار شو! -

 



باشد من قبل از او سوار  نیمنتظر ا نکهیا بدون

نامنطم قلبم را داخل دهانم  ی.کوبش هاشود یشوم،سوار م

در را چرخاندم و   رهیاحساس کردم با اضطراب دستگ

 سوار شدم. 

 

 

 

 

 

 

 

 ک یو شصت#پارت صد

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

تاخت و  یها و چراغ ها م نیو ماش نیتوجه به عابر یب

.کم  دیکش یم  یالب ک ی شلوغ و پر تراف یها  ابانیخ نیب

و بچه همراه داشت که زن  یمانده بود به موتور سوار

داشت.از ترس  یبر نم  یبزند اما باز هم پا از آن پدال لعنت



زنگ و آالرام تلفن  یمچاله شده بودم.صدا یدر صندل

 داد.  ینم تی همراهش هم بلند شده بود اما به آن هم اهم

 

هم از من   شی صدا یشده بودم! نامرد حت ش یصدا  دلتنگ

 کرد! یم  غیدر

 

پر از  ستمیگر یکه ساعت ها م م یها یبغض کودک هیشب

 بغض کردم. دیفهم یزبانم را نم یحرف اما کس

 

   یلحظه هوس صدا زدن نامش با صدا کیدانم چرا  ینم

 به بغضم به جانم افتاد.  ختهیآم

 رحافظیام-

 

گناه است اما تمام   یکه ب یکنم همانند مجرم  یم دایپ جرات

 اش است به دفاع کردن خودم بپردازم. هیمدارک بر عل

 

اتفاق  نیدانم چرا ا یشده؟من نم یدانم چ یمن نم-

 دهیمن رو دزد رم،بهزادی تقص  یافتاد؟اما باور کن من ب 

 بود.

 



رنگ  یدور فرمان مشت شده بود که ب  یطور شیها دست

اما صورتش  دیرس یشده بود حتم داشتم خون بهشان نم

بدنش در صورتش  یزد انگار تمام خون ها یم یبه سرخ

 زد. یم  یجمع شده بود و به کبود

 

که دستش راستش را به  دینکش  یاش شدم.طول نگران

قلبش فشرد.از  یسمت قلبش برد و چند بار دستش را رو 

و  ینمانده بود.با نگران  میحتم داشتم رنگ به رو  ی نگران 

 گفتم: تی عصبان 

 

 ..رحایام-

 

 خفه شو. -

 

با ناخن   یشد انگار کس نی سنگ نهیقلبم در س شاد یفر از

 داد. ی دلم را خراش م وارهید  دهیو سوهان کش زی ت  یها

 

ناگهان   ادشیفر یبار به جا نیزدم که ا شی صدا گرید بار

و خوردن   دمیباعث تکان شد نیو هم دیچی سمت راست پ

 شد. نیسرم به لبه ماش



  یشانی به پ یخارج شد.دست   میلب ها انیاز م  یفی"آخ"خف

ام  یشانیپوست پ یرو  ی قی. خراش عمدمیدردناکم کش

نه اما  ای  دیدانم د ی.نمکرد ینشسته بود که سوزش م

 یصدا رو   یب مینکرد.آرام هق زدم و اشک ها یی اعتنا

 .د یلغز میگونه ها

 

را به  نیرا زد و ماش موتی با خشم ر میدیخانه که رس  به

سنگ فرش   یکه رو  یوحشتناکترمز  یداخل برد.با صدا

 آمد. رونیانجام داد.مستانه از خانه ب اطی ح یها

اما سر بلند نکردم و   دمیباز وبسته شدن در را شن یصدا

در همان حالت ماندم.با باز شدن در سمت من کوتاه و آرام  

 سر باال آوردم و گردن طرفش چرخاندم.

در را رها کرد و  رهیو وحشتناک دستگ ظیغل  یاخم ها با

 شوم.  اده یاشاره کرد پ

 

 

 

 

 

 



  

 

 ودوشصت#پارت صد

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

 

 ادیز هیشدم،مستانه که صورتش از شدت گر  ادهیدلهره پ با

زد خودش را به من رساندو در آغوشم  یم یبه سرخ

کرده  یابراز دلتنگ  یبه اندازه کاف دیفهم ی.وقتدیکش

 :دیپرس  یو نگران ه یاست،خودش را ازمن جدا کرد.با گر

 ؟ یخوب  زمی عز یاز نگران یتو که ما رو کشت  -

 

 یخل خانه رفت و حتبود که دا رحافظیحواسم به ام ی همه

 پشت سرش هم نگاه نکرد.

 یاما باز هم سع دمیشن یمستانه را م  یها یو نگران   سوال 

 کردم. یآرام شدن نم یبرا

 زدم.  ش یو هق هق صدا هیگر انیم

 



 مستانه؟-

 

را پاک کرد و    شیاش اشک ها یبا گوشه روسر  مستانه

 گفت:

 

 زدلم؟ یجانم عز-

 

 لرزان گفتم: یچانه   با

 

بهم..   نیدوستم نداره!تو ماش گهی... درحافظیمستانه ام-

 گفت. یکه از گل نازکتر نم یگفت"خفه شو"به من،به من

 

 در آرام کردنم داشت. یسع ن یگرد شد اما با ا شیها چشم

 

 یکه باهاش اوقاتت رو تلخ م زمیعز  هیحرف ها چ نیا-

د آقا جا برداشته* بع هی*خدا خاک شما رو از ،یکن

نگاه   شهیم مونیزد به خدا بعداً پش یحرف هیبود  یعصبان 

 یمردها نکن دلشون اندازه گنجشنگه،وقت کل یبه قد و ه

 یچه حال یدونی نم دمتیبرگشتم ند ه یراض ش یاز پ

 یبرگشت دیخونه گفتم شا رسوندم خودم رو   عیشدم،سر



 یچه حال ید یبه آقا خبر دادم.ند یاومدم خونه نبود  یوقت

 ینبود سر نزده!وقت یگشت.جا یدنبالت م روزیشد تمام د

حالش بد شد که قلبش گرفت.دکتر خبر  یشب شد به حد

  یگفت شوک عصب یکردم خدا بهمون رحم کرد،دکتر م

استرس وتنش رو از خودش  دیگفت با  یبهش وارد شده!م

دور کنه!بعد از رفتن دکتر آقا سجاده رو پهن کرد و  

کردم  یبا خدا! من که تحمل نمشروع کرد به درد ودل 

حال    ،امایکرد به دلدار یکردم آقا هم شروع م یم هیگر

 هینشست گر یخفا م یخودش از من بدتر بود تو 

فقط سالمت  ای به خدا گفت"خدا هیبا گر یکردن!تازه چندبار

 ی"مدمیبخش شی باشه و نفس بکشه من عطاش رو به لقا 

 نیکه ا رسهیاز عشق م یمرد به چه درجه ا هی یدون

خبر زنگ زده و   یاون از خدا ب نکهی! تا ازنهیحرف رو م

دلش خواست گفت و داغ آقا رو با دروغ   یپشت تلفن هرچ

 تازه کرد.  شیها

 

 

 یکم شده بود.چرا احساس م دنینفس کش  یهوا برا چرا

ام به خس خس  نهی.سدیرس ی نم میها هیبه ر ژنیکردم اکس

آرام  م یسوخت و اشک ها یبه شدت م میافتاده بود و گلو 

 شدند.   یگونه ام جار یبر رو 

 



گفت؟چه چرت  ی!بهزاد چ دهیکش یچ رحافظیام یوا-

رو نسبت به من خراب  رحافظیام  تیگفته تا ذهن  یوپرت

 کنه؟ 

 

به  یوقت یول  دمیحرف هاش رو نشن یعنیدونم  یمن نم-

گ به روش نمونده بود و دستش زد آقا رن یآقا حرف م

 .دیکش یم ادیقلبش مشت شده بود ومدام داد و فر یرو 

 

دردناکم را فشردم.مستانه تازه نگاهش به  ی شانیدستم پ با

 چند بار پشت سر هم پلک زد. ی.با نگران ام افتاد   یشانیپ

 

 خراش افتاده؟  تیشونیشده؟ چرا رو پ یچ نجات یا-

 

.با بغض و  دیسرخودانه از گوشه چشمم چک یاشک قطره

 دو رگه گفتم:  یصدا

 

ُمردم اما  یم ،کاشینشده خورده به لبه صندل  یچیه-

 .دمید  یرو دلشکسته نم رحافظمیام

 

 



 

 

 

 

 

 وسه شصت#پارت صد

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

شورش به پا شده بود،سپاه  امنهیقسمت سمت چپ س در

 تاخت. یداشت که با قدرت تمام م یغم دست بر نم

  نی ام شد.من از جنس ا رهیخ یو نگران با ترحم  مستانه

بودم چه برسه به  زاریبه مردم هم ب ینگاه پرترحم حت

 خودم... 

خواست جز او که   ینم یز یچ چی ه گریدلم د بیعج اما

 برگرداند. یرو 

 

.با اشاره میدستم را گرفت و کمکم کرد داخل برو  مستانه

 .میمبل گوشه سالن نشست یاش رو 



 م یپنهان کردم و چشمه اشک ها میدست ها نیرا ب صورتم

که  یبغلم کرد و در حال ی.مستانه با مهرباندیدوباره جوش

 گفت: دیکش ی اش را باال م ی ن یمرتب آب ب

 

 ریبه خ یتموم شد.شکر که همه چ زمینکن عز  هیگر-

 گفت؟  یراست م یبود هوشی گفت ب یگذشت،اون پسره م

 

 به شرم گفتم: ختهیانداختم و با بغض آم ریرا ز سرم

 ...ینجوریبودم بعد هم که ا هوشیآره ب-

 

مجال ادامه صحبت نداد.مستانه با گفتن"حتما گرسنه  بغض

 قهیو چند دق بلند شد و به آشپزخانه رفت شی" از جایا

 گذاشت:  میپر برگشت و جلو  ین یس کی بعد با 

 

 ؟ یتا حاال حتما غذا نخورد  روزیاز د زدلمیبخور عز-

 

 اکراه شروع به لقمه گرفتن کردم. با

خوردم انگار سنگ به   یهر لقمه که م یبودم ول  گرسنه

 ت.رف ینم  نییپا میدادم که از گلو  یخورد معده ام م

 



 هم خوردم.  گهیزور و اصرار مستانه چند لقمه د به

 

 تونم بخورم . ینم گهیمستانه د-

 

 دستم را گرفت وفشرد:   مستانه

 

بعد به وقت مناسب با آقا  یتا آروم بش  ریدوش بگ هیبرو -

 .گهیموضوع د  هیحرف بزن بعد  

 

لبش   یرو  یبه لبش چشم دوختم لبخند دستپاچه ا  منتظر

 .دیدر آغوش کش شتریرا ب مینشاند و دست ها

 

دخالت  تیدارم تو زندگ ی خواهم احساس کن ی راستش نم-

 هیسارا،تو به توص دونمیکنم من تو رو مثل خواهرم م یم

 درسته؟ گه ید یکن یعمل م یدکتر تقو  یها

 

 انداختم و با خجالت لب زدم: نییرا پا سرم

 



 یم یدور  رحافظیام ینه ول ایدونم گفتنش درسته  ینم-

 یم یفراتر بره،دکتر تقو  یرابطه مون از حد زارهی کنه نم

که باعث  ادیعشق ز   رحافظیمثل ام  یگفت مشکل مردها

رو که دوست دارن رو اون قدر بپرستن که   یکس شهیم

 شون رو گناه بدونند.  یو قانون یدست زدن به زن شرع 

 

 گرد شد و با تعجب گفت: چشمانش

 

 فتاده؟ین یاق اتف چیه  نتونیب   یعنیشه؟ینه مگه م-

 

را دور   شی را به عالمت مثبت تکان دادم.دست ها سرم

 شانه ام حلقه کرد:

 

  نید،ایشروع کن ییجا هیاز  دیبا یول زمیغصه نخور عز-

.االنم تو  دی به جسم هاتون هم بچشان دیآرامش رو هم با

 یاتاقش نشسته هم دلخور و هم ناراحت من آقا را خوب م

هم دست خودته آروم که   شی ها یدلخور دی کل یشناسم ول

 .دی با هم حرف بزن دیُشد

 

 



 

 

 

 

 

 وچهار#پارت صدشصت

 خفتهی اه#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

 .... گفت یراست م  مستانه

 داشت! ازیهم به تبع روحمان به آرامش ن مانیها جسم

 

 

 زیهمه چ شانیاند عشق براکم سن وسال  یها تا وقت زن

نقطه   یاست آب ونان،خواب،خوراک،چشمشان را به رو 

که عاشقشان باشد  نیبندند،هم  یطرف مقابل م یضعف ها

کردن   ،بغل ییکهو ی  ین گرم بوسه هاکند،دلشا یم  تیکفا

کردن ها  یو آشت ،قهرییکهو ی شدن   یرتی،غییکهو ی یها

 . شودی عاشقانه م یا ه  یوانگید نیوهمه  ا



رابطه  تیزن ها هرچه سنشان باال تر برود الو  اما

 شود نه عشق.... یم تی امن شانیبرا

آنقدر ها   دیکه شا ی گردند،کس یگاه م هیتک  کیدنبال  به

زن را آرام  کیخوب بلد است اضطراب  یعاشق نباشند ول

گاه و   یها ی شان،دلتنگیاشک ها ی کند،زن ها برا

 خواهند.... یدرک مردانه م کی گاهشانیب

  یلحظات یرا ببندند و برا شان یچشم ها خواهدیم دلشان

آغوش    کیبسپارند به  ندهیهمه ترس شان را از آ

 مردانه....

 یمرد بزرگ م کیو بزرگشان   قیعم یای دن یها برا زن

 خواهند....

 

 یکار یمهم باشد اما به گذشته کس یگذشته هر کس دیشا

با تمام اشتباه   دیبا د یرا دوست دار ینداشته باشد.اگر کس

 !دیاو را قبوا کن  شیها

اش   یبار در زندگ کیکه حداقل  یشود کس  یم دایپ مگر

 شکست نخورده باشد؟

تلخ تر را اما در کنار  یتجربه کرده اند اتفاق هاها  یلیخ

  شانی دردها نیتسک نیبزرگتر یماندن و همدرد گر یکدی

 شود. یم



کند هر چه   ی و رو کردن گذشته آدم ها فقط خراب م ریز

 !دیاوریو به دست ب دیرا که قرار بود با هم بساز

 

ام به بهزاد را به  یبود من در گذشته حس وابستگ درست

 کرده بودم! هیعشق تشب

داشتم با   رحافظی که به ام یکردم عشق یحاال که فکر م اما

نبود.من   اسی که به بهزاد داشتم قابل ق یاحساس وابستگ

 شده بودم!  رحافظیام دایواله و ش

 

را  یجلسه مشاوره نکته مهم  نیدر آخر یتقو  دکتر

 گوشزد کرد:

 نجات داد....  توانیاز رابطه ها را م  یمین

را همان طور که  گریهر  دو بدانند،همد ستیکاف  تنها

 هستند دوست بدارند؛ 

 خواهند...! یآن طور که م نه

 ...د ینده ری را تغ گرید هم

 رابطه عاشقانه است! کیراز  نیا

 

 

 



 

 

 

 

 وپنج#پارت صدشصت

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

دوش  ریبار ز نیکرد اما ا یدوش آب گرم آرامم م شهیهم 

"خفه اد یفر یشده بود.صدا یبا آب قاط میاشک ها

 رحافظیشد.من ام  یمدام در گوشم اکو م  رحافظیشو"ام

  شیتوجه ها یکه ب  رحافظی خواستم نه ام یمهربان را م

حق نداشت که بدون وجود من    رحافظی گرفت.ام یجانم را م

مثل  یآن فکر کیو حکم صادرکند. رودبه دادگاه عدالت ب

شک کرده  امی به پاک رحافظیخوره به جانم افتاد نکند ام

 باشد،نکند فکر کرده باشد بهزاد....

 !ستیممکن ن نیا ا یخدا نه

 ....!ستیحق من ن نیا ا یخدا نه

 ! ستین ییآبرو ی ب نمیرزمس ازیزن چی ه حق

 بود! رحافظیمن سهم ام  تن



بودم بهزاد از من سوءاستفاده  هوشیکه من ب یزمان نکند

 کرده باشد! 

  یحد مرا عذاب نم نیوقت تا ا چیبهزاد ه ستیممکن ن نه

که عاشق باشد و با تن معاوضه  یشود کس یداد!مگر م

 فرق عشق با هوس چه بود؟ گریکند پس د

 

  یافکار او را از پا در آورده بود.گاه نیهم هم رحافظیام

 یاافتاد و تو را در ورطه یمثل خوره به جانت م ی افکار

ذره  یسرگردان نیو هم یشد یکشاند که سرگردان م یم

 گرفت. یذره جانت را م

 

تن پوش را تن کردم و با همان افکار مقشوش از  حوله

 آمدم. نرو یحمام ب

شده  رهیخ  رونیکنار پنجره پشت به من به ب رحافظیام

  یها ش،توجهی محتاج محبت ها  شتری بود.دلخور بودم اما ب

 هم نه! دیحق داشت شا دیگاهش!شا یگاه و ب

 

 اشدهی ورز کل یبودم و به قامت بلند و ه ستادهیجا ا همان

بودم!برگشت و مچ نگاهم را گرفت.خجالت  رهیاز پشت خ

جمع  میو حتم داشتم خون تمام بدنم در گونه ها دمیکش

 شده. 



و در   دینگاهش کردم.پرده را با شدت کنار کش یرچشمیز

هوا به داخل اتاق   یرا تا انتها باز کرد.خنکا یا شهیش

بارش زا  یدر جانم نشست.ابرها یفیهجوم آورد و لرز خف

خاک نم خورده در  یده بودند و بو آسمان را ترک کر

 . دیچیمشامم پ

 قیرا لبه پنجره گذاشت و چند نفس عم دستانش

و انگشتانش در هم مشت  دیآرام لرز شیگرفت،شانه ها 

را در او نداشتم،من با  یهمه ناراحت نیا دنیشد.طاقت د

 مرد چه کرده بود!  نیا

گذشت  یبه سخت قیبودم.دقا شیکارها رهی پشت سر خ از

 میبرا رحافظیاستم جلو بروم و معذرت بخواهم،ام خو  یم

 پسم بزند. دمیارزش داشت اما ترس یلیخ
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 وشششصت#پارت صد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

بار گرفته و خش  نی ا شیکه افتاد صدا شیشانه ها  لرزش

 دار بلند شد: 

 

تا به حاال هزار بار ُمردم و زنده شدم!من   روزیمن از د-

مرد که هرچقدر هم عاشق   هی َمردم سارا، هی

صدام روت   یباشه،غرورش قبل از عشقشه!من امروز وقت

 ؟ یفهمیبلند شد ُمردم م 

 

طرفم برگشت و چشمان پرحرارتش را به چشمانم  به

 وخت و با غم گفت:د

 

سقف تو  هی ریز  کهیبا اون َمرت دمی فهم یوقت روزیمن د-

 شب.... 

 .دیکش شیدر موها یدست ینداد و با کالفگ ادامه

 

 ناخوداگاه باال رفت. میدلم تازه شد و صدا داغ



 

  یاون اتفاق شوم و لعنت ؟اگهیمن شک دار یتو به پاک-

 یدینه طالق م  ای؟یمن افتاده باشه بازم دوستم ندار یبرا

 ؟ یکن یرا انتخاب م ییو جدا

 

ماند.صورتش  رهی تمام شد.نگاهم به صورتش خ حرفم

دو کاسه خون شده بود و   شیکبود شده بود و چشم ها

 در آن حجم از خون رنگ باخته بودند. شیها یمشک

قلبش  یخنجر زهر آلود را به سو  میبا حرف ها انگار

نشانه رفته بودم که سکوت کرده بود و رنگ به رو  

 نداشت.

  یو بر رو  دیاز گوشه چشم چپش چک  یسمج یاشک قطره

 اش دفن شد.  راهنیپ

 

 را گرفت میآمد و بازو جلو 

داشته باشد و   تیکرد تحکم و جد یم یکه سع ییصدا  با

 کند گفت: یبغض داخلش را مخف یرگه ها

 

 د یبا رشیختر را داخل لباس زد هی یمگه پاک  زمیسارا عز-

 دختر خصوصا تو! هی   یکرد،پاک دایپ



 قلبم گذاشت. یرا رو  دستش

 

تو به قلب پاک و معصومته،به دل مهربونت،به  یپاک-

 چشم هاته!  تیمعصوم

حاال که به تو  م،منیکش یمردها از غرورمون درد م ما

که  یبود یی جا هیکه  نیسارا،هم رمیمیشک کردم دارم م

کنه!من نفر دوم   ی اون نامرد بوده نابودم م ینفس ها 

 کنه!  یقلبت نابودم م یبودن تو 

 مهم تره!  زیمن قلب باکره ات از همه چ یبرا

 

 مرد شدم! نیباز هم مغلوب ا من

که در دلش راه افتاده بود هم  یاز شک یحت رحافظیام

 شرمنده بود.

روشن بود،بهزاد  میروز برا نیدانستم ع یرا م نیا من

 گرفت! ی وقت با جسمم انتقام نم چیه

 

آغوشش در  انیو سرم را م دیمرا سمت خود کش محکم

 نگه داشت: دیکوب یکه قلبش با ضرب م ییجا

 



 یم ازپامید نی ع ،المصبیشنو یگوش کن صداش رو م-

 براش! یمون

 

 یامانش را م یب ی قلب اش اشاره کرد که کوبش ها به

 .دمیشن
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 وهفت #پارت صدشصت

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

  

 گریرد وبدل شده بود بار د نمان یکه ب یتک تک جمالت از

اش قرار  نهیس یو لبم را گاز گرفتم.سرم رو  دیقلبم لرز 



فراموش  کرده   یدادم حت یقلبش را گوش م ینوا داشت و

 بردم. یبودم با حوله در آغوشش به سر م

 خواستمش! یم من

 از آغوشش فاصله گرفتم. یرا باال آوردم و اندک سرم

داد و  یپوست صورتم را قلقک م  شی نفس ها هرم

اش  رهینگاه خ رینگاهش ملتهب و سوزاننده بود.من در ز

 در حال جان دادن بودم. 

 

  بایبردم.و چه ز انیپنجه پا بلند شدم و فاصله را از م یرو 

 محبوبت بود. یکه هدف لبها یوقت  یبود تفاوت قد

نم  ی شدم که از مردانگ یمرد یلب ها یمن شکارچ و 

 اشک در چشمانش نشسته بود!

 

قدم  شیعمل کرد احساس کردم او پ عیانقدر محکم و سر 

 عاشقانه است! یو یسنار نیا

 .دیچی مرطوب ام پ میموها انیوار در م وانهید دستانش

 مخمور و دلربا شده بود! چشمانش

 

لب  یو سر بلند کردن در جست و جو  میپاها یفشار رو  

 شده بود.  ادیز  شیها



  میوار دورم حلقه کرد و فشار پاها  چکیرا پ شیها دست

ش به راحت مرا از جا کنده و در آغوش  یلیرا تمام کرد.خ

 .دیسمت باال کش

 ... شیها بوسه

 ...شی ها  لب

 ملتهب و سوزانده مان.... ینفس ها نی ریاسارت ش و 

 گوشم با بغض هزاران بار گفت: ریکه ز ش یصدا دنیشن

 

 عشقم،جانم من رو ببخش!-

 

 یصورتمان پخش م یکه رو  شیاشک ها  یسرد

اش فرو  یمشک کدستی یشد.انگشتانم را در انبوه موها

 بردم و رقص وارانه تکان دادم.

 ریجدا کردم و آرام ز  نمیریرا آرام از اسارتگاه ش میها  لب

 گوشش زمزمه کردم: 

 

 عشقم!منم دوست دارم.عاشقتم!-
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 هشت#پارت صد شصت 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

گرفت.  یزیرا به الله گوش چسباند و گاز ر  شیلب ها آرام

بر چهره نشاندم و سرم را باال آوردم  یاخم محو 

 تیکه جد  یی...با صدازی ن  د،لبانشیخند ی.چشمانش م

 داشت گفت: نیوتحکم دلنش

 

خودمه،سهم  ؟مال یکن ینگاه م   یطور نیا ه؟چرایچ-

 !هیخودمه حرف

 



وسعت گرفت.سرش را  نیریبه لبخند ش میلب ها اری اخت یب

  شیکرد و لب ها ل یگردنم متما یبه سمت سرشانه و گود

و من در  دیگردنم را بوس ی مالکانه تمام سرشانه و گود

 لذت بخش غوطه ور شده بودم.  ی جان یه

 

اش سوق   راهنیپ یرا به سمت دکمه ها میها دست

اش قرار دادم  راهن یدکمه پ نیاول یدادم.دستم را رو 

 بالفاصله مانع شد. 

 

کار رو نکن!من رو ببخش که به فرشته  نینه سارا ا-

 من !  یمعصومم شک کردم!نه سارا

 

چسباند و  یکه به نامم م یها  تی"مالکمیبود "م بایز چقدر

 میهمه عشق که به سلول ها نیرفت از ا یمن دلم غنج م 

 کرد. یم  قیترز

را باز  راهنشیپ  یرا پس زدم و تمام دکمه ها دستش

 نهیکردم.در چشمانش هاله از غم نشسته بود اما باز هم س

 شد. یم نییاش سخت باال و پا

بدنش مشخص  یممتد وحرارت و گرما ینفس ها  یصدا

 بود کنترل اش را از دست داده.

 



حرکت حوله را ازتنم  کیحوله تنم را باز کردم و با  گره

 در آوردم.

 رهی.نگاهش خبودم ستاده یبرهنه در مقابل نگاهش ا حال 

را از تن َکند و   راهنشیبر اندامم قفل شد.حال او بود که پ

 نهیو س دیبه طرف پنجره رفت و آن را بست و پرده را کش

 ریتصو  نیتر  بایفراخ و ستبرش و عضالت برآمده اش ز

داد. باز دوباره به سمتم  شیچشمان عاشقم نما یرا بر رو 

 . مدآ

 یبرجستگ یرا رو  میمن با شرم دخترانه ام دست ها و 

 کردم. یبدنم قفل م یها

نکرد.با چند قدم بلند خود را درست مقابلم رساند و  تعلل 

و من در شرم و لذت  دیگردنم را بوس یگود  شی لب ها 

 غرق شدم.

 

و پناه داد که زنده  دیکش شیبازوها  انیمحکم مرا م  یطور

حد اعال   ینشست که ضربانش رو  ی قلب یشدم.سرم رو

 بود.

 یو من غرق لذت م دی فرو برد و بوس بانمیرا در گر سرش

گذاشتم که  یم ییاو   اریکه تن بکرم را در اخت نیشدم از ا

شدم از لمس  یبود و غرق لذت م بایبود و چه ز  نیمرد تر

 توسط او.  میها  ییبایز



 کیتنم را مهر کرد و با  یهمه جا شیلب ها رحافظیام

 زد. مهیتنم خ یتخت خواباند و رو یحرکت مرا رو 

 دعوت شده بودند.  افتیض نیهم به ا شی اشک ها حال 
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 نه#پارت صدشصت و 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

در تک   یکردم شرم و شاد یرا احساس م  کرشیپ  تماس

 بود. دهیچ یتنم پ یتک سلول ها

 

همراه بغضش و طلب عفو  یها  ش،نوازشیها بوسه

نجوا کرده بود مرا وارد   رگوشمیکه خمارگونه ز شیها



تمام  رحافظیکه ام  یگرید  یایکرده بود.دن یگرید  یایدن

و    دهیبود و مرا هزاران بار بوس ستهیلحظاتش را گر

کردم و وارد  یدخترانه ام خداحافظ یایبود.با دن دهیبوئ

دوست   ترشیشدم که به طرز نامحسوس ب یدیجد  یایدن

  دنیکه احساس بزرگ بودن و به کمال رس ییایداشتم.دن

 می ها دنیو ناز کش یکه حتم داشتم زنانگ ییایداشتم.دن

وفور   می ایدن نیشده بود. و عشق هم به مراتب در ا   شتریب

از  شتریرا ب رحافظیاحساس کردم ام یتر شده بود.من حت

 قبل دوست دارم.

و به  دمیام باال کش نهیس یدست تا رو  ک ی را با  مالفه

دانستم  یبسته بود اما م شیچشم دوختم.پلک ها  رحافظیام

 است. داریب

 

و درشت  زیر ی عرق شده بود و دانه ها  سیاش خ  یشانیپ

اش را  سیخ یشان یکرد.انگشتانم پ یم  ییآن خودنما یرو 

را باز    شیلمس کرد،خواستم دستم را بکشم که چشم ها

تک تک انگشتانم را مورد آماج بوسه  کرد و نگذاشت.

 قرار داد. شیها

 دنمیپشت سرم نشست و شروع به بوس دستش

کرد.ناخواسته دستم دور گردنش حلقه شد.ازم فاصله 

 :دیبار چندم پرس ی. و برادیرو بوس  میشونی گرفت و نرم پ

 



 ؟ یندار ؟دردیخوب-

 

تمام لحظات مراعات  رحافظیشد درد داشت ام یم مگر

 . لحظه از من غافل نشده بود کیو  کرده بود

 

هم گذاشتم که زمزمه  یرا به نشانه مثبت رو  میها چشم

 کرد:

 

 ؟ یمطمئن-

 

 دهیرا شن می که شک کردم صدا ی جواب دادم جور آرام

 بود.  دهیشن یباشد ول

 

 .زمیخوبم عز  -

 

گونه ام را  شیرا کنار گونه ام سر داد و لب ها سرش

 گوشم نجوا کرد: ریشکار کرد و آرام ز

 سی گ یال  ،البهییباران،گنجشک ها ی من در کنار نفس ها-

 کنند.... یپرواز م  تیها



 سوال دارم....  کی

 د؟ یهمه خوب آفر نیچرا تو را ا خدا
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 وهفتاد #پارت صد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

آنقدر جذاب  شی اشعار عاشقانه کرد و صدا همانیرا م قلبم

عمل کرد و خواب را بر  ییبود که به سان الال رایو گ

 کرد.  همانیچشمانم م



 

را گشودم.نگاهم  م یبا باز شدن در اتاق پلک ها همزمان

وارد اتاق شد.به  ینشست که با کاسه ا رحافظیام یرو 

بدون   نمیسمتم آمد و لبه تخت نشست. کمک کرد بنش

داخلش است را مقابلم   یکاچ دمیکه فهم  یحرف کاسه ا

کرد و در   یگذاشت و با قاشق که داخلش بود را پر از کاچ

 دهانم گذاشت.

  یو غرق لذت شدم.ب دیچی در دهانم پ  یکاچ نیریش مزه

  میشدم برا یم  انهیماه یوقت شهیافتادم.هم مامان ادی  اریاخت

  یکرد.کاسه چشمانم پر شد و به سخت یدرست م یکاچ

  یلحظات باران نیدر ا میخودم را کنترل کردم که چشم ها

 :دمینشود و روز قشنگم خراب نشود با لبخند پرس

 

 ؟ یدرست کن یبلد یکاچ-

 

 اش را باال انداخت و گفت: شانه

 

 . ستمینه بلد ن-

 

 درشت شد:  چشمانم



 

 ؟یکاچ نی پس ا-

 

 در جواب دادن تعلل کرد:  یداد و کم رونیرا ب نفس

 

!خودم که بلد نبودم از مستانه خواستم ی ناراحت نش -

 درست کنه! یکاچ

 

 تعجب گفتم: با

 

 افتاده؟ یما چه اتفاق  نی ب دیمستانه فهم یعنی-

 

 درست کرده. یآره خوب پس چطور به نظرت کاچ-

 

 یرا با خجالت رو  می و دست ها اوردمیاز آن طاقت ن شتریب

 صورتم گذاشتم.

 

کشم!به خدا از مستانه خجالت   یخجالت م رحافظیام یوا-

 تونم تو چشماش نگاه کنم! ینم  یحت گهیکشم د یم



 

  یرو  ق یرا از صورتم کنار زد و نگاهش را دق میها دست

 تم چرخاند:صور

 

روز رو   ن یدخترا  ا یخجالت نداره همه  زمیچرا عز-

 کنن! یتجربه م

 

 به خنده گفت: ختهی آم طنتیزد و با ش یچشمک 

 

 هم گفت ک یخوشحال شد،تبر  یتازه کل-

 !یشدنت رو خانم لپ گل خانوم

  

را  یبا دستان مهربانش کاچ رحافظی.امدمیزده لب گز شرم

را  یقاشق به خورد معده ام داد.ته مانده کاچ نیبا تا آخر

 با انگشتانش خورد. 

 زانیچپ نگاهش کردم و لب و لوچه ام را آو  چپ

 .دیکردم.غش غش به نگاهم خند
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 کیو #پارت صدهفتاد

 خفته یها#بغض 

 ییرزای#آزاده م

 

را دور شانه ام حلقه شد و مرا به آغوش خود   دستش

 یدادم و با صدا هیاش تک  نه یفراخواند.سرم را آرام به س

 لرزان گفتم:

 بهت وارد شد؟ یفشار عصب روزیتو د-

 

 و گفت: دیکش یپوف

 و من خبر  نداشتم! یمستانه عجب آمار رسون نیا-



نبود  یشوخ یبرا یمناسبداشت اما وقت  یدر شوخ  یسع

 بود. انیدر م اشیسالمت  یکه پا یزمان

را بلند کردم و نگاهم را به نگاه جذاب و مردانه اش  سرم

 گفت: طنتیباال انداخت و با ش یدوختم.ابرو 

 !شتونمیر  خیمن سالم سالمم سارا خانم تا ابد ب-

 .دمیبارش خند طنتیبرابر جمالتش ش در

 :دیچانه ام را گرفت و کنار لبم را بوس یمهربان با

 لبان تو هست یجانانم وقت-

 

 به شراب صدساله ازی"چه ن

 

 از من  یاز تو،مست بوسه

 

را بر زبان  یبود که نتوانستم جمله ا بایآن قدر ز شعرش

حد  نیرا تا ا یوقت خوشبخت چیکه من ه میبرانم،نشد بگو 

پر  می کاسه چشم ها  اریاخت یتصور نکرده بودم.ب  کینزد

 شد.  سیخ یبه آن می شد و چشم ها

 

را به نگاه   سمی کرد.نگاه خ مینگران تماشا رحافظیام

 اش دوختم با اخم گفت: یمشک



 

 یچشمات پر وخال  نقدریسارا قربونت برم چرا ا-

 .شمیم ونهید  نمیب یکه اشکاتو م ی دونی...مشهیم

 

 رحافظ؟یام-

 

 دلم. زیجانم عز-

 

از  یدوست دارم که گاه نقدری! ارحافظیدوستت دارم ام-

 ترسم!  یهمه دوست داشتن م نیا

 

قلبش که  یمرا در آغوشش فشرد.سرم را رو  شتریب

 یکرد گذاشت.لبها یگوش فلک را کر م شیکوبش ها

 نشست و آرام زمزمه کرد: میموها یگرمش بر رو 

 

مون   یدوست داشتنت، خوشبخت  ییسارا بها دمی قول م-

 ه!بش

 



کوبش قلب  یصدا  ینگفتم،ول  یزیکردم و چ سکوت

 دیکوب یم نهیبود.قلبم که به قفسه س زیگواه همه چ  مانیها

 آرام گرفت. رحافظی با لحن دلگرم کننده ام

 

 **** 

 رحافظیرنگ گرفتم و به ام یرا از چمدان سرمه ا  نگاهم

 کرد دوختم: یرا تا م شی که داشت لباس ها

 

 کشه؟ یقدر طول مسفر چ نیخوب ا رحافظیام-

 

 داد: رونی را پر حرص ب نفسش

 

سوال رو جواب  نی بار ا نی فکر کنم تا حاال چند زمیعز-

 !هیکار ست،سفرین ی حیسفر تفر نی دادم.ا

 

 دهیبار پرس نیسوال را چند نیبود.ا رحافظیبا ام حق

خواسته بود  رحافظیزنگ زده بود واز ام نا یبودم.صبح س

شرکت  یسفر کار نیدر ا  رحافظیاو ام یبه جا

 رفتهیمهربانم هم با جان و دل پذ  رحافظی کند.ام

 بود.   یقلبش مهربان تیبود.خاص



 

 باز کردم که دستش را باال آورد. دهان

 

روش رو  شهیاز من خواسته نم نایدلم س زیسارا عز-

 بندازم. نیزم

 

 ات بخواه؟ گهید  یخوب از کارمندها-

 

 وسعت گرفت:  شیلب ها یرو  ین یریش لبخند

که  شهینم ل یاز من خواسته،بعدم دل نایس زدلمیعز شهینم-

 رو کارمندا.  فتهی ب فمیوظا یشرکتم همه  سیر
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 ودو#پارت صدهفتاد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

چمدان گذاشت و درش  یمخف بیب و در زرا مرت جورابش

اش داد و بلند  هیرا بست.چمدان را بلند کرد و به کمد تک

   انیشد.با چهره ماتم زده نگاهش کردم.لبم را محکم م

 دندان گرفتم.

 

 م؟ یاز هم دور باش دیچقدر با  یعنی-

 

به آغوش   یرا برا شی و دست ها دیخند شیها چشم

آغوشش شدم. دست  یرایگشود.با جان دل پذ دنمیکش

اش   نهیرا دور کمرم حلقه کرد،سرم را به س  شیها

 چسباندم و بوسه پرمهر بر قلبش نشاندم.

 : دیچینه تنها در گوشم بلکه در گوش دلم پ ش یصدا

 

چقدر طول   قیدق ستیمعلوم ن زدلمیقربونت برم عز-

منم  یزیچقدر برام عز یدونیجون خودت که م کشه،بهیم

 !شهیدلم تنگ م



 

 گفتم: تیآمدم و با مظلوم رونیآرام از آغوشش ب باالخره 

 

 شهیتنگ م شتریفرودگاه حداقل،خوب دلم من ب امی بذار ب-

 کنم؟  کاریچ

 

را  شی نفس ها یام چسباند،گرم یشانیاش را به پ  یشانیپ

صورتم پخش کرد.گردنش به عقب رفت و چشمان   یرو 

 به نگاهم دوخت.شب رنگش را 

 

 شه،اصفهانیبشم که تنگ م کتیقربون اون دل کوچ-

!تازه مستانه هم کنارته،اگه حوصلت هم زدلمیعز  کهینزد

 ما خوبه. یخونه  ای  نایسر رفت برو خونه مامانت ا 

 

.قلبم  دیرا بوس میلب ها  نیریرا جلو آورد و نرم و ش سرش

  میو گونه ها دیام کوب نهیمعصوم آرام به س یبه سان طفل

زد  یگل انداخت.چشمانش برق  میسرخ شد و لپ ها  یبه آن

 گل کرد و خباثت گفت: ش یدر صدا طنتیو ش

 

 من برم؟ یکار دستم نداد  ت،تایشرم وجود نیقربون ا-



 

را پشت گوشم   میدرشت شد و با ناز موها چشمانم

 فرستادم:

 

 کردم؟ کاریمن! مگه چ-

 

.مستانه  میهم جدا شد به در بالفاصله از  یتقه ا  یصدا  با

شده که به  یداخل اتاق با چشمان چراغان دیسرک کش

خاطر بهبود روابطمان بود نگاهمان کرد و رو به 

 گفت: رحافظیام

 

 آقا آژانس اومده منتظره؟-

 

 و قد راست کرد. دیام را بوس یشان یشد و پ خم

 

 مواظب خودت باش،خداحافظ.-

 

نگاه و بوسه اش را حواله ام  نیرا برداشت آخر چمدانش

 کرد و رفت.



گفتنش برابر شد با دلتنگ شدن قلبم که حال هر  خداحافظ

 به نام او بود. دنشی تپ   هیثان

 

 

 

, [3/15/2021 2:48 AM] 

 

 

 

 

 وسه #پارت صدهفتاد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

به  شتریب رحافظیام ی خال یغرق در سکوت بود.جا خانه

شده بود.امان از  شتری من هم ب یها یآمد.دلتنگ  یچشم م 

توان به  ییبه تنها  کیدو هر نیقلب دلتنگ و عاشق ا

معلوم   گریبه هر دو د یقلبت را دارند وا  دنیصالبه کش



 شهی! مامان هماوردیب چارهیبر سر قلب ب  ییچه بال  ستین

 یرد خانه نور خانه است" حقا که راست مگفت"م یم

هر   یرا نداشتم،مستانه با مهربان یکار چیگفت.حوصله ه

 یاما افائقه نم  میایدر ب ییتنها لهیکرد تا من از پ یم یکار

از  رحافظیام ایپوران جون هم زنگ زد،گو  یکرد.چند بار

بروم.در   دنشانیکرد به د یسفرش گفته بود که اصرار م

اصرار نکرد و   گریکردم.او هم د اکتفا یجوابش به تشکر

مادرانه قطع کرد.حال   هیتوص یاش بعد از کل یبا مهربان

به ارث   یاش را از چه کس یمهربان   رحافظی ام دمیفهم یم

 بود.   یلیبرده بود و بزرگ شده چه خانواده اص

 

در  یاخم ها دم؛با یاز خواب پر لمیموبا نگتونیر یصدا  با

چنگش زدم و   ی پاتخت یخواب آلود از رو  یم و چشم هاه

 صورتم نگه داشتم.  یجلو 

 

تخت   یو رو  دمیرا مال مینام مامان چشم ها دنید با

در گوشم   نش یگرم و دلنش  ینشستم.با وصل تماس صدا

 : دیچیپ

 

 الو سارا مادر؟-

 



 سالم مامان-

 

زدم خونه   زم؟زنگی عز یماهت مادر!خوب  یسالم به رو -

 نه جواب داد منم زنگ زدم به خودت.مادر،مستا

 

 

 

دلم براتون   یزنگ زد یخوبم مامان جون.خوب کرد  -

 تنگ شده بود! 

 

 

مادر مستانه    یبزن! راست یسر هیقربونت برم خوب  -

اومده رفته سفر؟به    شیبراش کار پ رحافظیگفت ام یم

 سالمت؟!

 

از دوستش خواست به   یکیاومد مامان، شی پ یسفر کار-

 جاش بره،شما چه خبرا؟بابا وسنا خوبن؟

 

 یدر مخف یکه سع یکند و با بغض  یم ریتغ ش یصدا  رنگ

 کردنش داشت به حرف آمد: 



 

 خوبن مامان فقط...-

 

 شده؟ یشده مامان؟چ یزیچ-

 

 شد که گفت: مانی انگار از حرفش پش 

 

 مسافر.....  ی!مادر دعا و ذکر برازدلمیعز  یچیه-

 :دمیحرفش پر ان یم به

 

  یسنا اتفاق ی شده؟بابا خوبه؟برا یمامان جان من بگو چ-

 افتاده؟ 

 

 

 

 

, [3/15/2021 2:48 AM] 

 



 

 

 

 وچهار #پارت صدهفتاد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

 کند. یم هیشدم که گر  متوجه

 

به  یل یدختر پاک عقلش رو از دست داده،ل  نیبگم ا یچ-

 شده!  یاغیکه  میالالش گذاشت

 

 چه کرده بود؟چرا اشک مامان را در آورده بود. سنا

 

 :دیلرزان کلمات از دهانم پر  یصدا  با

 

 کرده؟ کاریشده؟سنا چ یچ-



 

 گفت: یبه سخت یشد ول یهق مانع م  هق

 

عوض شده بود،همش با تلفن   یلیبود خ یچند وقت-

چند  نکهی شد.تا ا  یخونه بند نم ی کرد و تو  یصحبت م

خودم   یگشتم با چشم ها یداشتم از بازار برم شیروز پ

از دوستاشه   یکیشد.گفتم  ادهی پ ییمدل باال نیاز ماش دمید

مرد بود که کم کمش سه دهه  هیراننده که  دنیبا د یول

 یچ ی دونینم ختیهم ر بزرگتر از سنا بود تمام روانم به

انگار نه انگار کتمان  زنمیهم باهاش حرف م ی.هرچدمیکش

 !ستین مونمیکنه و پش  ینم

 گاریس یاوقات بو  یبود،بعض نی کاش همش هم تازه

 کشه!  ی م گاری س نکهیا دنیفهم ستی !سخت ندهیم

 

 

  دهیکش ی.مامان چه درددیمامان لرز ی تنم از حرف ها تمام

 یکارها را م نیبود؟سنا چرا ا دهیبود که سنا را آن گونه د

احمقانه داشت؟سنا   یرفتارها  نیاز ا ی کرد؟چه اهداف

 شهی شد اما هم یکس منکر نم چی داشت ه ادیز طنتیش

که چند دهه  یبا مرد یکرد.دوست یروابطش را محدود م 



  ی"حتگاریبود."س االتمیتصورات و خ یماورا دبزرگتر بو 

 بکشد. گاریسنا س دی گنج یدر باورم هم نم

 

 :دمیکردم و با بغض پرس بغض

 

 خبر داره؟ ؟بابای مامان بابا چ-

 

کرد من بابات  یگفتم تحمل نم ینه خبر نداره،اگه بهش م-

 شناسم. یرو م

 

 االن بفهمم؟ دیمن با-

 

ور دل   امیغصه خوردم ب دم،کمیفهم  شیخودمم دو هفته پ-

.سنا تا حاال ذاشتم یدوشت م  یبارم رو  هیبگم؟تازه  یتو چ

 بارشه؟ نی دوم نیحرف گوش کرده که ا یک
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 #پارت صدهفتادوپنج

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

ردار،سنا لجوج و بودم وفرمانب عیداشت هرقدر من مط حق

داد.به واسطه ته  یکس را گوش نم چیگستاخ بود.حرف ه

در قلب بابا و مامان  یا ژهی و  گاهیبودن جا  یتغار

 اتیدر ماد شیبود.تمام زندگ یداشت.به شدت تجمالت

  الیبرند و و  یآنچنان،لباس ها  یها نیشد.ماش یخالصه م

بر  یآورد.با آرامش سع یوجد م  سنازرق وبرقدار  یها

زنم و  یآرام کردن ذهن مامان کردم و با گفتن امروز سرم

و دست به دعا  دیخند هیگر انیزنم.در م یبا سنا حرف م 

مادرانه اش را بدرقه ام  یدعاها هیبرداشت و با گر

 را قطع کرد. یدرد ودل مادرانه گوش  یکرد.بعد از کم

 



 یبا او حرف م و  دمی د یهر طور شده بود سنا را م دیبا

 یشک جنجال بزرگ یداشت ب  قتیموضوع حق نیزدم.اگه ا

 یدادم سنا رو  یاجازه م دیشد.نبا یدر خانواده برپا م

 اش قمار کند. ندهیسرنوشت و آ

 .ذاشتم یم انیشدم بابا را هم در جر یاگر مجبور م یحت

 

 

کرده  دیآمدن از خانه مستانه هزار بار تاک رونیاز ب قبل 

را جواب  شیبود که مراقب خودم باشم. و تماس ها 

ها را به او گوشزد    هیتوص نیا رحافظیدهم.حتم داشتم ام

 کرده بود!

 

 

ام  یآالرم گوش  ییرا مقابل خانه پارک کردم.صدا نیماش

بودن درصد شارژاش خبر کرد قرار بود با  نییمرا از پا

 .رمیمستانه تماس بگ

حرکت   کیدر  ل یبه او اطالع دهم که شارژ موبا خواستم 

 نیا چارهیخاموش شد.خنده ام گرفت!ب یتمام شد و گوش 

گرفتم  میکرد.تصم یوحشت م  یبار از خاموش بودن گوش

 .رمیبه خانه رفتم تماس بگ

 



 زمیرده بود.مامان عزک کیخوش دلمه مشامم را تحر یبو 

 دهیرا دوست دارم که تدارک دلمه د شی دانست دلمه ها یم

در خانه فقط نفس  یبود،زمان یبیبود.مادر نعمت عج

 داد. یم یزندگ یباشد آن خانه بو  یهم جار  شیها
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 وشش #پارت صدهفتاد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

را نقش بر آب کرد.با  میبابا در خانه تمام نقشه ها  حضور

بلند شد و به سمتم آمد و در آغوشم  شیاز جا دنمید



بر لب  یو بزرگ زیآم طنتیلبخند ش کهی.سنا در حالدیکش

 داشت خطاب به بابا گفت:

 

 مینم دخترتونم داره کم کم حسودم یچه کار نیاِه بابا!ا-

 !شهیم

 

سنا   یآغوشش را به رو  یو پرانرژ یبا خوشحال  بابا

 گشود و در همان حال گفت:

 

 بسوزون!  شیحسود خانم!کم آت ایب-

 

کردم.سنا عوض نشده بود و   یداشتم زود قصاوت م دیشا

 شادتر و شنگول تر شده بود.  یحت شهیمثل هم

کردم  یم دای پ یرصت مناسبف دیرفتار کردم.با یعاد باسنا

.مامان هنوز متوجه ورودم  دمیپرس یو با مسالمت از او م

بود ومتفکرانه به  ستادهی به خانه نشده بود.کنار گاز ا

دانستم حاال پرنده  یشده بود.م رهیقابلمه خ اتیمحتو 

روزها مدام به سنا  ن یکند؟ا یبه ناکجاها سفر نم  الشیخ

 کرد!!   یم رفک

 اش شدم. رهیو با عشق خ ستادمی درگاه آشپزخانه ا در



 

به سمتش قدم  اطیدر کمال احت  نیپاورچ نیپاورچ

  میگذاشتم.دست ها شی چشم ها یرا رو  میبرداشتم.دست ها

 .دیبرداشت وبوس ش یچشم ها یرا از رو 

 

با چشم سر نه با قلبشون    ایدن یمادرا یهمه -

مادرها عطر وجود   ی.همه دنیم صیفرزندانشون رو تشخ

صندوقچه دلشون   یوجودشون،تو  یفرزندانشان رو  تو 

 مادره! هیقابون قلب  نیا زارنیم

و صورتم را با کف دو دست مهربان و گرم اش  برگشت

 و در همان حال گفت: دیرا بوس می شانیمحاصره کرد و پ

 

مادر رو دست  هیمادر و عشق  هیوقت قانون قلب  چیه-

 !ر یکم نگ

 

 . دمیرا بوس شی دست ها یهم فور من

 

بلند  یبود.با صدا دهیجمالت مامان را شن  نیکه آخر بابا

 خطاب به مامان گفت:

 



 خانم؟  گهیم یمرد چ  هیقانون قلب -

 

 یها  و باعث شد لپ دیخنده سنا مثل توپ ترک  یصدا

 مامان از فرط خجالت به رنگ لبو شود! 

 ینگاه کردن به من هم نداشت ول یرو  گریحال د مامان

 زبانش را به کار انداخت و با تشر بلند گفت:

 

 خجالت بکش محمود! -

 حرف ها!! نی!!زشته انجانیها ا بچه

 

 :دی.مامان عضبناک نگاهم کرد و غردمیخند یم آرام

 

 زهرمار!!-

 

 .دی ندخ یهمچنان م سنا

 

را عوض  م یلباس ها عیفرصت استفاده کردم و سر  از

 مبل مقابل بابا و سنا نشستم.  یرو  ییرایکردم در پذ
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 وهفت #پارت صدهفتاد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

 اش را به مبل داد و گفت: هی تک  بابا

 

از مادرت که  دمیخوبه؟شن رحافظیچه خبرا بابا جون؟ام -

 رفته! ی سفرکار یبرا

 

 جواب بابا گفتم: در

 



 اومد. شی پ یسفر کار هی!آره یسالمت -

 

سنا باعث شد تا به او چشم   یگوش فیلرزش خف یصدا

در  بشیرا از ج یبلند شد وگوش شیاز جا  یبدوزم.به تند

گاه به صفحه اش آب دهانش را پر استرس آورد وبا ن

 گفت: دهیبر دهیقورت داد و بر

 

 _ گردم؟یمن تلفنم جواب بدم االن بر م دیببخش-

 

قضاوت  عیهم داشتم سر دیبه سمت اتاق راه افتاد،شا  و 

شده    شیکردم .ناخوادگاه حواسم جمع سنا و حالت ها یم

  نیآخر با آن تماس سنا دست پاچه شد و ا یبود.لحظه 

مشغول و پر از سوال   یباشد.با فکر ینبود که عاد یزیچ

 نیبلند شدم و به دنبال سنا به اتاق رفتم.هم میآرام از جا

آرام سنا مرا متوقف   یوارد اتاق شوم صدا استمکه خو 

 کرد.

 

 زدلم؟گفتمیعز یکن یکه م یی چه فکرها نیخسرو جان ا-

ه ب ام ی.االن بگمیرو م زیسب،همه چفرصت منا  هیکه سر  

پسر   هی ست،تو ین یما عاد طیبگم،خسرو شرا ی بابا چ

و صفحه دوم    تیزندگ یهنوز تو  ،زنتیبزرگ دار



که خانواده ام راحت  ستین یزیچ نیشناسنامه ات ا 

 کنم!  یراض  راکم کم بابا  دیبگذرن؟!من با

 

 

  میجمالت برا نیآمد.هضم ا ی باال م انیدر م  کی میها  نفس

ببندد که  یتوانست دل به مرد یدشوار بود.سنا چطور م

 شیچند دهه از او بزرگتر بود،چگونه راحت افسار زندگ

را به دست احساسات تازه جوانه زده اش داده بود؟از همه 

 کی مرد متاهل شده بود که از قضا  یبدتر وارد زندگ

 داشت. زرگفرزند ب 

بود که   گذاشته یراهه ا یحق داشت سنا پا در ب مامان

راهه دودمانش را به   یب نیشد،ا یاگر زود دست به کار نم

دانم آن مردک پشت خط چه گفت که سنا  ی داد.نم  یباد م

 زد. شیو پر ناز صدا  دیپر عشوه خند

 

 خسرو؟-

 

آب دهانم را قورت  یدهانم تلخ تلخ شده بود.به سخت آب

 یمرد یبرا نیچن نیتوانست ا یدادم.خواهرم چگونه م

 بزند؟  ش یو با ناز صدا دیایمزه بعشوه و غ

 وارد اتاق شدم.  عیو سر اوردمی ن طاقت



بود و در حال صحبت   ستادهیسنا که پشت به من ا دنید با

آرام و پر از خشمم   یزدم.صدا شیکردن با تلفن بود.صدا

به عقب برگردد.شوکه   یباعث شد تا سنا با بهت و ناباور

را از گوشش فاصله داد  یکرد.گوش ی و ناباورانه نگاهم م

 را قطع کرد.  یزنم"گوش یو با گفت"بهت زنگ م 
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 #پارت صد هفتاد وهشت

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

دندان  انیبشنود.از م یرا کس مانی خواست صدا ی نم دلم

 :دمیشده ام آرام غر دی لک یها

 



 کاریچ یهست دار ؟معلومیکرد یصحبت م یداشت یبا ک-

 ؟ی کن یم

 

 تکان داد وگفت: یسر آرام

 

 یم یسوال وجواب ها چ نیا  نمی از دوستام! سارا بب یکی-

سوال و جواب ها چه  نی ا یشناس یتو که من م ؟یکن

 ده؟ یم یمعن

 

 را کنترل کردم تا باال نرود.   میتن صدا یسخت به

 

 شناسمت! ی االن نم شناختمت،امایآره م-

  یپر احساس صحبت نم نقدریکس ا چیوقت با ه چیه تو 

 یناز وعشوه نم نهمهی مرد با ا هیوقت اسم  چی!ه؟یکرد

 بازم بگم؟  ای!کمه ؟یآورد

 

را   شیکرد تمام مکالمه ها یبود.انگار باور نم متعجب

 باشم. دهیشن

 

 :دیخند پرحرص



 

 !ستین یخوب زیاصال چ سادنیفالگوش وا-

 

 یواقعا نم ایچپ زده بود  یخودش را به کوچه عل سنا

 .دیفهم

بود.حرف از  تمیاش خارج از ظرف یحجم از گستاخ نیا

 زد. یم  سادنیفالگوش وا

 زدم. یپوزخند

 

 ستین ؟معلومیمن طلبکار باشم تو طلبکار  نکهیا یبه جا-

 ؟ یکن یم یچه غلط یدار

 

 

 گفت: آرام

 

 خودمون بمونه؟ نیموضوع ب نیسارا بذار ا  نیبب-

 

 باال رفت: یاندک  میصدا تن

 



 کاریچ یدار تیبا زندگ ستیخجالت بکش سنا معلوم ن-

 ؟ی کن یم

 

 شی مقابل لب ها س یاشاره اش را به نشانه ه انگشت 

 گرفت:

 

 ! شنونی!آروم باش االن صدامون رو م سیه-

 

 نداره! یزود فرق ای ریفهمنن د یباالخره که م -

 

 : دیاش را مال یشانیشد و با دستش پ  کالفه

 

  ی!اما دلم نمگمیرو به بابا م یخودم وقتش بشه همه چ-

 ؟ یری بگ میمن تصم یزندگ یخواهد تو برا

 

با من صحبت   نگونهیوقت ا چیبند آمده بود.سنا ه زبانم

 کرد. ینم

 زمزمه کردم: دهیبر دهیو متعجب بودم.بر  ناباور

 



 یصحبت م  ینجوریا یشه سنا تو با من دار یباور نم-

مرد متاهل   هی  ؟یک ؟بخاطریمن خواهرت!بخاطر چ   ؟بایکن

 یکه از قضا بچه داره!هنوز اسم و وجود زنش تو 

 !شهیشناسنامه و زندگ

 

 خارج شد: شیلب ها انیناباورانه از م کلمات

 

 ؟ یدونیکجا مرو از   نا یتو ا-

 

 زدم:  ی تلخند

 

 پس درسته؟-

 

دستانم  انیبود.سرم را م تیاز واقع یاش حاک سکوت

 فشردم: 

 

دلم  ی با مرد متاهل کجا ؟رابطهیکرد کاریسنا تو چ یوا-

زن داره وارد   یوقت ی بزارم؟اصال تو چطور تونست

 ؟ یبش شی زندگ
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 ونه#پارت صد هفتاد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

 داد: رونینفسش را ب  یکالفگ با

 

تخت  یگوشت رو کهیت  هی نیکه ع یسارا زن  نیبب-

.بچه اشم آنقدر ستی مناسب ن یزندگ یوقت برا چیافتاده،ه 

 داره؟ یزندگ کیبه شر ازیبزرگ شده که بدونه پدرش ن 

 

را از  میها ت یمات شدم.سنا با جمالتش تمام ذهن نباریا

 !نی.ناباور بودم وغمگختیخودش به هم ر



 یدوانده بود.پا شهیدر وجودش ر یرحم  یب یاز ک سنا

 بود! انیزن هم در م کی

 مادر ناتوان!  کیهمسرناتوان! کی

با مرگ هم دست وپنجه نرم کند.دلش  یدارم اگر زن حتم

 خواهدیکند.دلش فقط م انتیخواهد همسرش به او خ ینم

تالش  دنینفس کش یبا او به جنگ مرگ برود.با او برا

 کند.

شود به غرق  یآب ساخته شود محکوم م یکه رو یزندگ

 یرا از آدم م ستیغرق شدن تمام هست ون نیشدن و ا

 .ردیگ

گذاشته  یخطرناک یپا در چه ورطه ا  دیفهم یسنا م کاش

 بود.

 

فرود   نیزم یاز بدنم سلب شده بود.آرام خواستم رو  توان

که سنا با عجله سمتم آمد و دستم را گرفت و با  میایب

 گفت: ی نگران 

 

 ؟ یشد؟خوب یسارا چ-

 



آوردم و با دست اشاره کردم  رونیرا از دستش ب دستم

 بگذارد. میتنها

 :امدی ن کوتاه

 من...  نیبب زمیسارا عز-

 

 .دمیحرفش پر انیم

 

 ی احترام یلحظه فراموش کنم که ب هی تنهام بذار سنا!بذار -

 !ی!که حرمت خواهر بزرگت رو شکستیکرد

 

 در چشمانش جمع شد. اشک

بار  نیآخر یبه حالش سوخت.آرام و پربغض برا دلم

 : دمینال

 

!دست رهیگ یسنا اون زن گناه داره!آهش دامنت رو م-

 نیاش رو بسوزون!ا شهیعشق نامتعارف!ر نیبکش از ا

 شده است! نیعشق نفر نینداره!ا یزیچ یعشق جز تباه 

 

را با پشت دست پاک   دیگونه اش غلت یرو  یاشک قطره

 کرد.و با اندوه گفت:



 

 تونم پا رو دلم بزارم!نخواه که بزارم سارا! ینم-

 :دیقلبش آرام کوب هب

چند بهار وتابستون   ستیذاره،براش مهم ن  یالمصب نم-

فاصله است،زن و بچه داره.فقط خودش مهمه!خود  

 خودش! 

 

جمله اش که حالم را خراب کرد را گفت و از اتاق    نیآخر

 .رفت رونیب

 

 

 

 

, [3/15/2021 2:48 AM] 

 

 

 

 #پارت صدهشتاد

 خفته ی#بغض ها



 ییرزای#آزاده م

 

  شیتا آنجا پ یگاه یتلخ نیتلخ است و ا شهیهم دانستن

 یخبر یب  یایکاش در در یکرد یرود که آرزو م یم

 ی.کاش میدانست  ینم یزیچ چیزدم اما ه یدست وپا م

 میکرد یعشق فدا م ی را برا  میداشته ها یهمه   یانست تو 

  هیارث نیرحم "وجدان"مهم تر یب  ایدن نیجز وجدان!در ا

 بشر است.

 

تخت نشستم.لبم  یدستم را به لبه تخت گرفتم و رو آرام

 بزرگتر شد. میو بغض گلو  دمیکش میدندان ها انیرام

 زد:  می در اتاق آمد.مامان آرام صدا  یصدا

 

 سارا؟-

 

را لو ندهم و  یز یخودم را کنترل کردم تا چ یسخت به

 !ختهیبه سرش ر یدردانه اش چه گل  زیمامان نفهمد عز

  یسمت مامان برگشتم.برگشتنم مصادف شد با صدا به

 مامان.

 



  دمیرو م یاالن گوش نجاست یسارا هم ا  زمیآره عز-

 ط!بهش!پس از من خداحاف

 

 زدم: لب

 

 مامان؟ هیک-

 

 را از گوشش فاصله داد و آرام زمزمه کرد:   یگوش

 

 !رحافظیام-

 

را که به سمتم گرفته بود را از دستش گرفتم. آرام    یگوش

 لب زد:

 

 ؟ یبا سنا حرف زد-

 

 را تکان دادم و آرام جواب دادم: سرم

 

 ! فتادهین  یاتفاق  چیمامان ه ینگران یخودیب-



 مادر را من انجام دادم! هیدر حق  تیجنا نی بزرگتر دروغ

و از   دی کش یراحت شده باشد نفس راحت  الشیانگار خ 

"مامان من رو دمیرفت و من در دل نال رونی اتاق ب 

 ببخش".

 

در آن   شیصدا دنیکردم.شن کیرا به گوشم نزد  یگوش

مامان  ادیکرد. بمیرا نص ایحس دن نیتر ندیلحظات خوشا

  نی کنم  ا یافتادم که قبل تر ها گفته بود سارا حس م

 هینشان از  نیروزها حال دلت بهتره!لپ هات سرخه و ا

بودن   رحافظیگفت کنار ام ی!راست مهیواقع یخوشبخت

 بود.  یتماما احساس خوشبخت میبرا

 

 

 سالم خانمم-

 

و  ییقلبم را هوا شیها  تی"مالکمیدانست آن "م یم کاش

کرد.با  یورو م ریکرد و حال قلبم را ز ینگم م دلت شتریب

وبغض  ینگران یکردم رنگ و بو  یم یکه سع   ییصدا

 نداشته باشد گفتم:

 



 ؟یزم؟خوبیسالم عز-

 

 !ستمینه!خوب ن-

 

 

 شدم.  نگران

 

 ؟ یستیخوب ن زم؟چرایشده عز یچ-

 

دونم چرا االن که از هم  ی دلم برات تنگ شده سارا!نم-

 کاری !تو بگو با قلب دلتنگم چشم؟ی دلتنگ م  نقدریا میدور

 کنم؟ 

 

  یتنگ م شی دلتنگ بودم.هرکجا وهر لحظه دلم برا منم

  یگریمعشوق عالج د   ارتیشد.عالج دل عاشق مگر جز ز

 است! رخاکستریمثل آتش ز یهم داشت.دلتنگ

را آتش  دفعه همه ات  کیتمام شده اما  یکن یفکر م یگاه

 زند! یم

 شد با  یکه طوالن سکوتم



 :دیشد و پرس دلواپس 

 

 ؟ی سارا تو خوب-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ک یو #پارت صدهشتاد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 



قشنگ    نقدریکردم.تو چرا ا یآره داشتم به حرفات گوش م-

 ؟ یزن یحرف م 

 

 بردم. یزدم که دلت رو نم یاگر قشنگ حرف نم-

 

 دنیفراموش شده بود.با شن میو انگار تمام غم ها دمیخند

 غنج رفت.  شیخنده ها یو من دلم برا دیخند میخنده ها

 دوباره او را به حرف آورد.  سکوتم

 

 ذار رو قلبت!رو ب یسارا گوش-

 

 :دمیگرد شد و با تعجب پرس چشمانم

 

 چرا؟-

 

 گم؟ یبزار م-

 



را به قلبم   یخواست را انجام دادم و گوش یکه م یکار

را برداشتم و به گوشم   یچسباندم.بعد از چند لحظه گوش

 چسباندم و گفتم:

 

 گه؟ یبگو د-

 

 و گفت: دیخند

 

 قلبت رو بشنوم!  یخواستم صدا یم-

 

وسعت گرفت و   ی نیریبه لبخند ش میلب ها اری اخت یب

 شمرده گفتم:

 

 ؟ یدیگفت که خند یحاال قلبم چ-

 

سارا  یدونیقلبت گفت دلش واسه مالکش تنگ شده!م-

 نی!ادمیقلب تو شن  یعمرم رو با صدا یملود  نی باتر یز

حس  نیقلب همه سهم دل عاشق منه هم  نیتپش ها و ا

 !ده یبهم م یخوب

 



 

قلب من  ی! تو صداستیهم قبول ن ی!جر زنستیحساب ن-

  یقلبت رو بشنوم.حاال تو گوش یصدا دیمنم با یدیرو شن

 رو بذار رو قلبت تا من صداش رو بشنوم!

 

 

 یقلبش را م ینفس ها زی دل انگ تمیمن بودم که ر حال 

خواست  یم ای.او هم آن لحظات سکوت کرده بود.گودمیشن

 باشم. م یسه  ری من هم همانند او در آن لحظات دلپذ

 

 سر داد وگفت: یرا برداشت و خنده صدادار  یگوش

 

 ؟ یگوش کرد شتریاز من ب  هیشما چندثان -

 

 

 .دمی زخندیر

 

!اصال هرچقدر هیسهم دل خودم بودم حرف سیخس یآقا-

 !دمیدلم بخواد گوش م



 

 

 گفت: ین یتحکم دلنش با

 

 زنه! یحرف َمردش حرف نم  یزن که رو -

 

وحالوتش تمام  ینیر یو ش دیگفتنش به جانم چسب مردش

 جانم را گرفت.

از  میآمد.انگار راه نفس ها یم انیدرم  کی میها  نفس

 بند آمده بود. جانیه

داشت تمام جانم را   می به خود آمدم انگار تصم شی صدا  با

 .ردیبا کلمات بگ

 

 احبتک 

 حب

 تع لم بِه،  لو 

 خجالَ ِمن البُعد....  لئِدمت

           

 دوستت دارم                             



   یدوست داشتن                         

 ،یکه اگر از آن باخبر بشو               

 ً  ....یکش ی خجالت م یدور نیاز ا حتما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ودو#پارت صدهشتاد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 



 نیکرد.ا یموزون جمالتش جادو م تمیکالمش و ر آهنگ

حال دلم را خوب   یطیرا داشت در هر شرا نیمرد قدرت ا

در  یاز هر محبت یدوست داشتن گاه یکند.قدرت جمله 

.تک می ساعت تمام قربان صدقه هم رفت۱است. شتریب  ایدن

را اطالع داد.من با شوق قربان صدقه   شیتک کارها

 .مرفت یم شی ها یمردانگ 

 

.سنا در چشمانش  مینفره مان خورد۴را در در جمع  شام

توجه به او رفتار  یزد اما من بودم که ب یموج م یمان یپش

جه تو  یبار مرا مخاطب قرار داد که من ب نیکردم.چند یم

  یکردم نسبت به سنا ب یشام سکوت کردم.سع  انیتا پا 

!مرد رحافظیمشورت کنم،ام یداشتم با کس ازیتفاوت باشم.ن

توانست کمکم کند!به محض بازگشتش از او   یم نممهربا

که   یخواستم.امروز تلخ دروغ را که زمان یکمک م

 :دیپرس

 ! ؟یستی ن شهیکنم مثل هم یسارا امروز احساس م-

و تظاهر به خوب بودن کردم.من با دروغ او را   دمیچش

 یدشمن مزاحم از تلخ نیدروغ هم یدادم.اما گاه بیفر

 بهتر است اگر به مصلحت باشد.  تیواقع

 



رو به َمردش  یجمله معروف مامان افتادم"آدم که هرچ ادی

 ! گهینم

 

گاه بود.چرا داشتم با دلم  هیمن فرق داشت!مرد من تک مرد

را  زیتوانست همه چ یم رحافظیام یعنیآمدم؟ یراه م

 درست کند؟ 

 

 

گذشت و من هرروز دلتنگ تر   یهفته از رفتنش م  کی 

 یشد و عاشق تر از قبل م یم یشدم.چشمان باران  یم

 میکرد یکه رد وبدل م  ی با تماس و عکس ها  نکهیشدم.با ا

زورت به  یگاه  یشد ول یبرطرف م  میها یدلتنگ  یاندک

عضو بدن دل   نی!زبان نفهم تردلت ریغ رسهیم زیهمه چ

 شود جز خودش!  یآرام نم یا  نهبها چ یاست که با ه

 

کالسم را گذراندم و به خانه  نیآخر یروزعصر وقت آن

 یمدت یاز کالس طوالن یناش یبرگشتم.خسته بودم،خستگ

  یرا که درحالت ب میگوش  فیکه کسلم کرده بود.لرزش خف

در دستانم   یگوشصدا در گوشم نواخته شد را برداشتم، 

 بلند شد.دستپاچه،دکمه تماس را فشردم.  شی و صدا دیلرز

 



 

 

 

 

 

 

 

 #پارت صدهشتادوسه 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

 قلبم؟  یسالم بر بانو -

 

 . میزندگ یسالم بر آقا-

 

 

 آقات به قربانت شه؟ یچطور -



 

 گفتم و با تشر گفتم: یدل خدانکنه ا در

 

ذره از  هی ی ذاریم هیمن ما یاز جون آقا شهیچرا هم-

 بذار؟   هیجون زنت ما

 

 :دیخند

 

 حسود خانم چطوره؟--

 

 خوبه فقط دلتنگه؟ -

 

 زمزمه کرد:  

 

 !شهیام برطرف م شی دلتنگ 

 

 دیمتوجه کامل زمزمه اش نشدم.و در همان حال از کل 

 میبود گریکدیبا  یشدم.در حال شوخ  اطیانداختم و وارد ح



 یخوش قورمه سبز یوارد خانه شدم.بو  یکه با خستگ

 بود.  دهیچیپ

که لبخند بر لب  یدر چارچوب آشپزخانه در حال  مستانه

از اندازه مشکوک  ش یبود.نگاهش کردم ب ستادهیداشت ا

کرده بودم با  دایکه از مکالمه ام پ یزد.با حال خوب یم

 گفتم: طنتیش

 

 ؟ یزن یم ؟مشکوکیمستانه خوب-

 

 گفت: یشد و با دستاچگ دستپاچه

 

 ؟ینه بابا چه مشکوک-

 

از اندازه   شیدانستم ب یکه هنوز شک داشتم و م یحال در

 خوشحال است متعجبم کرده بود.

 

 ؟ یمطمئن-

 

دوباره  ال یخ ی را به نشانه خوب بودن تکان داد.ب سرش

 را  به گوشم چسباندم و آرام گفتم:  یگوش



 

 امروز؟ هیجور هیمستانه -

 

 گفت: طنتیبا ش رحافظیام

 

 ه؟ی مثال چه جور-

 

 بابا ولش کن؟  یچیه-

 

 زد و با خنده گفت:  میصدا

 

  یوقت هول نکن هیخبر بهت بدم فقط  هیخوام  یسارا م-

 ...؟زیسوپرا هیرو دستم؟ یفتیب

 

 :دمیحرفش پر انیهول واسترس  م با

 

 گه؟یخوب بگو د یچ-

 



شوهرتون پشت در خونه است منتطره خانمش در رو باز -

 کنه؟ 

 

ده  زبانم را بند آور زیسوپرا نیتکلم نداشتم انگار ا قدرت

و به سمت در  دمیکش یاز خوشحال یخفه ا غیبود فقط ج

 دیکه نو دمیشن یرا از پشت گوش  شیصدا ی.وقتدمیدو 

در رو   ی.جوردمیحال خودم را نفهم گریآمدنش را داد د

 یکه کم مانده بود سکندر دمیدو  اطیباز کردم و به ح

آمده بود.اصال   رحافظیشوم.ام  نیبخورم و پخش زم

شد.با  اطیدر را چطور باز کردم و او وارد ح دمینفهم

دستانم را دور گردنش حلقه کردم و او هم بوسه  یدلتنگ 

با  نیرا مهمان صورتم کرد و کنار گوشم چند  شیها

 زمزمه کرد: یدلتنگ 

 

 دلم برات تنگ شده بود؟! یلیخ-

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 وچهارهشتاد#پارت صد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

 گفتم: یقلبش گذاشتم وبا دلخور یرو  یبوسه ا 

 

 ؟ یبد یلیخ-

 

 گفت: ینیمرا از خودش فاصله داد و با لبخند دلنش یکم

 

 ؟ یشیم زیسوپرا  ینجوریخوام فکر کردم ا یمعذرت م-

 



 کردم و لوس گفتم: اخم

 

 شدن رو دوست ندارم؟ زیسوپرا  ینجورینه ا-

 

 هم راه انداخته مستانه خانم؟ ی بَه بَه چه بوو برنگ-

 

 گفتم: معترضانه

 

 باخبر بوده؟! زیسوپرا نی حتما مستانه هم از ا-

 

 گفت: طنتیشوخ شد و با ش چشمانش

 

 شک نکن!-

 

بلندم    شیدست ها یدوباره اعتراض کنم که رو خواستم 

و قدرت اعتراض را از من   دیرو آرام بوس  میکرد و لب ها

 سلب کرد.

 

 



کرد.دستانش را   یمحبت و برادرانه با مستانه رو بوس با

 یرپوستیز  یباعث خنده ها نیلحظه هم رها نکردم هم کی

  کیخانه  یها واریو خنده که د یمستانه شده بود.با شوخ

بعد  رحافظی.امم یبود نهار را خورد دهیته بود به خود ندهف

لحظه آرام و   کیداده بود و من  یاز نهار وعده سوغات 

 چمدانش شده بود.  خکوبینداشتم و چشمانم م ارقر

  یچمدانش را آورده وکنج اتاق گذاشت بود تا سوغات 

 را بدهد.  مانیها

 

ع چمدان را باز کرد.با شعف نگاهش کردم.توق رحافظیام

که  نیرفته بود اما هم یاز او نداشتم او که سفر کار هیهد

 یخوب م یوخاطره من در دلش بود دلم پر از حس ها ادی

رنگ  یمشک یدست لباس مجلس کیمستانه  هیکرد.هد

 و کفش ست بود. فی مستانه با ک یبابرا یز

که  بایز ی و کفش ها فی من هم عالوه لباس،ک هیهد

از چمدان در  یو خاص یکوچک یانتخاب کرده جعبه ا

 آورد. 

گردنبند   دنیاز دستش گرفتم و جعبه باز کردم.با د یتند

که  ییبای نقش بست.گردنبند ز  میلب ها یرو   یضیلبخند عر

و  ریبود.چشم گ نیساده و با پالک که نماد مرغ آم ریزنج

 فوق العاده خاص!



 با لبخند گفت: گردنبند را از دستم گرفت و   مستانه

 

 !زمیخوشگله مبارکت باشه عز یلیخ-

 

که  دمیدانستم چطور تشکر کنم.آرام گونه اش را بوس ینم

بلند شد.گردنبند را از مستانه   شیزد و از جا یچشمک 

گرفت و پشت سرم آمد و مشغول بستنش شد.گردنبند را 

 نیکردم.نماد مرغ آم یکه بست با ذوق خودم را نگاه م

 گردنم را دوست داشتم. یرو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وپنج #پارت صد هشتاد 



 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

بار  نیقرار گرفتم. چند نهییآ یاتاق رفتم و روبه رو  به

کردم.از نگاه  یرا در گردنم وارس نیمرغ آم   یبایگردنبند ز

هم  رحافظیبعد ام قهیشدم.چند دق ینم ریکردن به خودم س

بود وبا عشق   ستادهیبه اتاق آمد.همانطور که پشت سرم ا

دور   یچکیام بود،دستانش را از دو طرف چون پ  رهیخ

 یتنم را احاطه کرد.مرا چرخاند و حال روبه رو وراد

ا در آغوشش رها کردم.لب . و خودم رمیقرار گرفت گر یکدی

را کنار  شیشانه ام کرد و نفس ها ی را روانه گود  شیها

 .گوشم رها کرد

   

گردن ستبرش  یو گود رچانهیپنجه پا بلند شدم و ز یرو 

 .دمییبار بو  نیو چند دمیرا بوس

 یتنگ شده بود؛آنقدر دلتنگش بودم که م  شی برا دلم

که حالل   ییتمام شب و روزها یکنم.تالف یخواستم تالف

 .میو دست از پا خطا نکرد میبود گر یکدی

 

 



و  قی.عمدیکش  میلب ها ریرا به زنج  شیلب ها یمعطل یب

 نهمهیشدم از ا یو من غرق در لذت م دیبوس یعاشقانه م

 شدن! یک ی یشور و شعف برا

   

 

مخمور و مست شده بود.حس شهوت و   چشمانش

 یشده بود.دما دایشمانش هو مردانه در چ ال یخواستن و ام

از تنش  یحد وحصر یب یبدنش باال رفته بود و گرما

در اوج شهوت  یشد.در دل گفتم"مرد من حت  یساطع م

 شود.  یم  بایاندازه ز یمردانه و حس خواستن چه ب 

 

 

 یشکل ممکن،به خواستن ها نی او را به لذت بخش تر من

تن  یدر پ یپ چشی مردانه رساندم.خوشحالم بود که با پ

در اوج  یزنانه ام او را غرق در لذت کرده بودم.حت

 شد. ینم ریخواستن هم در گوشم از تکرار عشق س

 

 سارا؟-

 

 کردم:  زمزمه



 

 جانم؟-

 

 نشست:   شیلب ها یرو  لبخند

 

 عاشقتم!-

 

 را تکان دادم و نجوا کردم:  میها  لب

 

 منم-

 

 یکه نفس نفس م یمارتون تن به تن در حال نیاز ا خسته

 .میدیدراز کش گریکدیدر آغوش  میزد

 

 

 

 

 



 

 

 

 وشش#پارت صد هشتاد 

 حفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

برهنه   نهیس یو سرم را رو   دمیخودم را باال کش یرو  یکم

 زد:  می اش گذاشتم زمزمه وار صدا

 

 سارا؟-

 

بودم انگشتانش را نرم  داریب یرا بسته بودم ول میها  پلک

 کشاند و گفت: میموها یو نوازشگرانه رو 

 

 ؟ یخواب زدلمیعز-

 

 زدم و گفتم: ی لبخند



 

 دارم؟ینه ب-

 

 گفت: یبدجنس با

 

 !؟یقربون صدقه هامم رو بشنو  یخواست یم  طونیش یا-

 

 

 از هم باز شد و با عشوه گفتم: میها  پلک

 

 !؟یزیچ نیهمچ یا-

 

زد و چانه اش را به شانه ام چسباند و با جمله  یا قهقه

 اش آچمزم کرد:

 

 !ده؟یآزارت م یزیچ هی کنم  یچرا احساس م-

 

 بلدبود.  شتریمرا از خودم ب رحافظیام



 

.قرار نبود تا  میبگو  شیسنا را برا هیقضنبود که  قرار

 نیرا با ا میغرق شده بود ی که در عشق باز شیپ  یقیدقا

  شیخواستم پ یآنگونه که م چیموضوع خراب کنم اما ه

لحظه قفل زبانم باز  کینرفت مقابلش نشستم در 

 فی تعر شی ماجرا را برا از ی پ رتایشد.مقابلش نشستم س

   میصحبت ها  انیکردم.در پا

 و گفتم: دمیکش یقی نگاهم کرد.آه عم مات

 

کار کنم؟به مامان گفتم  یتو بگو چ رحافظینگران سنام ام-

اما شک کرده،خب حق داره احساس مادرانه   ستین یزیچ

 !کنهیاشتباه نم چوقتیه

 

 

 

 :دیپرس ناباور

 

 متاهله؟! یدونیاز کجا م-

 

 



 دییالبته خودشم تا دمیباهاش حرف زد شن  یتلفن یوقت-

 کرد.

 

 .دیبه صورتش کش یداد و دست رونیرا ب  قشیعم نفس

 

 یزنم؟در رابطه با اون مرد اطالعات یمن با سنا حرف م-

 دونمیز،میحد تو خودت نر نیآورم لطفا تا ا یبدست م

سارا   ستیتون شکر آب شده بود اما درست ن نی ب دیشا

حق رو دارن در   شترنیو مادر ب ؟پدریریبگ میتوفقط تصم

 سنا بدونن؟! ندهی مورد آ

 

 من وسنا شکرآب شده! نیحدس زده بود ب پس

 

 گفتم: ینگران  با

 

سنا هم با   شهیکنه مامان حالش بد م یبابابدونه تحمل نم-

 شناسم! ی!من سنا رو م سه؟ یمیتو روشون وا  یگستاخ

 

 و گفت: دیدر هم کش یابرو 

 



پدر ومادرت  یاپ شمیم  گریباشه فقط به خاطر تو خودم پ-

که حق مسلم شونه اما تو هم  یکشم در صورت یوسط نم 

 باش! یشگ یهم یسارا

 

من   ی دادم.آر هیتک شیگفتم و سرم را به بازو  یا باشه

 نبودم؟ یشگ یهم یسارا

مشکالت سنا قبل از باخبر شدن بابا و   نیکاش ا فقط

 شد.  یمامان تمام م

 

 

 

 

 

 

 

 

 وهفت #پارت صدهشتاد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م



 

 

.آذرماه بود و هوا  میچمن ها نشسته بود یدر پارک رو   

زد"که  یآمد مدام غر م رحافظیسرد!به اصرار من ام

م مخالف بود که مستانه ه نجا ی"جالب ایخور  یسرما م

هم به  رحافظی.من و امامد یبود که با ما ن نیبود و هم

و خنده   غیج ی.صدامیبود رهی بچه ها خ یقسمت باز

  یبود. وروجک ها هر کدام سمت ده یچیدر فضا پ شان یها

 کردم. ی.با لبخند تمام حرکاتشان را دنبال مدندیدو  یم

 

کردند.دو و سه تا بچه هم  یم یهم سرسره باز یی چندتا

 دنیکردند.با د یبحث م گریکدیب  دعوا داشتند و با سر تا

از دختربچه ها آب از لب و لوچه ام   ی کیلواشک در دست 

کرد  یم میتماشا قیکه عم یدر حال  رحافظیشد.ام  زانیآو 

 و با اشاره به بچه ها گفت: دیحالتم خند نیبه ا

 

خواد  یخورن آدم دلش م یم یخوراک یالمصب ها جور-

 برم بخرم؟!

 

 

 کج کردم و گفتم: یو سر  



 

 خوام؟! یکاکائو هم م-

 

 گذاشت و گفت: ش یچشم ها یرو  دست

 

 جفت چشام؟ یبه رو -

 

 کردم: یاخم

 

 !ز؟یکم زبون بر-

 

 بلند شد و رفت. شیزد وخنده کنان از جا یچشمک 

 

 

بچه ها غرق شد.آنها که بدون دغدغه   انیدوباره م نگاهم

 شاد بودند. ل یدل یکردند و ب یم  یراحت باز ال یو با خ

 

 



دستش نگاه از بچه ها   یها لونیو نا رحافظیبرگشتن ام با

 گرفتم و به او چشم دوختم. 

را از دستش گرفتم و  لونینا عیرا سمتم گرفت سر لونینا

آوردم و مشغول شدم.مقابلم  رونیکاکائو داخلش را ب

آورد و شروع به خوردن   رونینشست و پاکت پفک را ب

 کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وهشت#پارت صد هشتاد 

 خفته ی#بغض ها

 یی رزای#آزاده م

 



 

 من گذاشت. کیپفک را از وسط پاره کرد و نزد پاکت

 

 خوشمزه است تو هم بخور؟! ی لیالمصب خ-

 

 خوردم گفتم: یکه کاکائو را با آب و تاب م  یحال در

 

 باشه.-

 

چشمانش را به نگاهم دوخت و سر جلو   اهیس مردمک

 . دیآورد و گوشه لبم را بوس

 

 !شهیخوشمزه تر م شهیم ییکاکائو -

 

و   دیانداختم که خند نییگشاد شد و سرم را پا چشمانم

کاکائو را که به دست گرفته بودم و مثل بچه ها مشغولش 

 : دیبودم را از دستم گرفت و کنار کش

 

 



را  شیگوشه انگشت کاکائو  و با دیلبم کش یرو رو دستش

 پاک کرد:

 

 انگشت ....  نیا یدوست دارم جا-

 نکهیلبم گذاشت.بدون ا یکرد ولبش را آروم رو مکث

 .د یلبم لغز یبرداره همونطور لب زد و لب هاش رو 

 

 پاکش کنم! یطور نیا-

 

 .دیو کوتاه بوس قیبرد و عم  نییپا سرش

 

ستبرش گذاشتم و به عقب هولش  نه یس یدستم را رو دو 

 :دمیدادم و با تشر توپ

 

 م؟ی کجا ینی ب ینم-

 

 مظلوم گفت: یزد و با لحن یکج لبخند

 

 کنم االن دلم خواست؟  کاریخوب چ-



 

لبم  یجمله را ادا کرد که خنده رو  نی ا تیبا مظلوم  یجور

 .دمیآمد و آرام خند

 

  یبچه ها در نوسان بود و گاه گاه لبخند چاشن نیب نگاهش 

 کرد.  ینگاهش هم م

من از عالقه او به بچه ها  یدانست ول یکس که نم هر

 آگاه بودم.

 

 گفتم: آرام

 

 رحافظ؟یام-

 

 

 جانم-

 

 پسر؟ ای یتو بچه دختر دوست دار-

    

 



 کش آمد: شینشست و لب ها شیلب ها یرو  قیعم لبخند

 

 یتره ولمهم شینداره.سالمت یپسر فرق ایخوب دختر -

 دوست دارم. شتری دختر ب

 

 را لوس کردم:  خودم

 

 خوام؟ یقانع کننده م ل یدل-

 

 

 گفت: یرا گاز گرفت و با حالت خاص نشییپا لب

 

تو  هیخواد دخترمون شب یدلم م-

 تو؟! نیدرست ع  تش،چشماشیباشه؟معصوم

نم بلند باشه خودم شونه کنم،اسمش رو صدا نز موهاش 

 یاون بخنده.تو بخند یکن  یفقط بگم دختربابا تو حسود

هاش  طنتیسرم از ش یبکش  غیکنه.ج  یاون حسود

 یشتریر ۸زلزله  هی  مینداشته باش شیدستت آسا ،از یبگ

 خونمون!   دیام یباشه ول

 



آغاز  ینیریتصوراتش قلبم کوبش نرم و ش دنیشن با

 کرد.نگاهم کرد و با لبخند گفت:

 

 حاال تو بگو؟-

 

 رو؟ یچ-

 

 پسر؟ ای یدختر دوست دار-

 

گفت  یگفت سالم باشه.م یم شهیپسر مامان هم ای دختر

من هر  یول هینداره سالمت باشه کاف یدختر و پسر فرق

 گاهیاالن فرزند پسر جا یرا دوست داشتم ول شان یدو 

و شباهتش   رحافظیسان ام به یداشت.پسر میبرا ی باالتر

 باشد. اندازهی با او ب

 

 صداقت گفتم: با

 

دوست داشتم دختر دار بشم؟!دختر  شهیقبل از ازدواج هم-

 مونس و همدم مادره اما بعد از ازدواج.....

 



 کردم و نگاهم را به چهره اش دوختم:  مکث

 

 پسر مثل تو! هیپسر دوست دارم -

 

 زد وگفت: ینش برق گرفته باشد چشما یانگار که انرژ 

 

 ه؟ یسارا نظرت در مورد بچه چ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ونه #پارت صد هشتاد 

 خفته ی#بغض ها



 ییرزای#آزاده م

 

 بچه؟

 پدرش؟! رحافظیکه من مادرش بود و ام ی بچه

که حاصل  یکه از وجود و خون مان بود.موجود  ی بچه

 شدن جسم و روحمان بود .    یکی

لخته است و بعد  هیدرون شکمم که اول   یکوچک  موجود 

 ل یبدنش تشک یشود و قلب و دست و پا واعضا یبزرگ م

ام پرورش اش که نه ماه درون بطن یشود.موجود یم

 یورم م می شود و دست و پا یو شکمم قلمبه م  دهمیم

لواشک  رحافظیکنم و نصف شب از ام  یم اریکند.و 

"سارا صبر کن صبح دیگو ب  یبخواهم و او با خواب آلودگ

  نی را به زم میو من مصمم تر شوم و پا خرم؟ی برات م

خب  ستیخوام!دست من ن یاالن م نیهم میبکوبم و بگو 

بزند  بچه ات هوس کرده!او هم قربان صدقه مان برود.لگد

شکمم بگذارم و با او حرف بزنم.موجود   یو دستم را رو

 باشد.  رحافظیکه ثمره عشق من و ام یمعصوم

 

که در ذهنم نقش   ینی ریرا تکان دادم و با تصورات ش سرم

 بسته بود با شوق گفتم:

 



 معجزه از طرف خداست اما.. هی ه،یزندگ ین یریبچه ش -

 

به بچه ها بود  رهیرا کامل سمتش چرحاندم که خ   نگاهم

 ادامه دادم:

 

 دیبشن،با  ریپذ  تیمسول دیبا  شنیکه پدر و مادر م یکسان-

 ستیاومدنشون مهم ن  ایداشته باشن،تنها فقط به دن یآمادگ

از پدر ومادر  یلیبشن.خ نیبچه ها از همه لحاظ تام دیبا

کنن بعد بچه ها از لحاظ  یفقط به وجود بچه ها فکر م

کمبودها اون بچه ها رو   نی ه همدارند ک ییکمبودها ییها

 کنه! یم یدچار مشکالت

 

 

 را باصدا رها کرد: نفس

 

 

 یشانه خال تیمسول نیخانواده از ا  یآره متاسفانه بعض -

 اومدن بچه هان؟!  ایکنن و فقط به فکر به دن یم

 

 



 یگاه محکم وقرص نه تنها برا هی تک هی میبرا رحافظیام

 اختم بود.شن یکه م یتمام کسان  یمن بلکه برا

  شیبرادر بزرگ حرف زده بود و سنگ ها کیسنا مثل  با

 نیکه ا یمرد گانیدرباره  خسرو شا یرا وا کرده بود.حت

کرده    قیخواهرم پررنگ شده بود هم تحق یروزها در زندگ

 .بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #پارت صدنود

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



 

 

معروف تهران و صاحب  یاز تاجرها یکی گانیشا  خسرو 

کردم ربطش  یاما هرجور که فکر م ایپو  ی غاتیشرکت تبل

 یوجهه تشابه  چیکه ه ی.مردکردمی نم دایرا با خواهرم پ

ً یقیشون هم   ییبا خواهرم نداشت پس آشنا وجهه   نا

سال از سنا بزرگتر  ۲۰نداشته!متاهل و  ی تشابه 

 یخانواده ما با آن کنار نم وقت چیکه ه ییبود.تفاوت ها

 آمد. 

سنا   شیپ المیسکوت شد.من فکر وخ نمانیب قهیدق چند

خواست بپرسم   یبه او انداختم.دلم م ینگاه دی.با تردبود

 سنا

را  میزندگ یکجا  گانیزده و خسرو شا ییحرف ها چه

 یشدم و پا پس م یم ال یخ یگرفته است اما هربار ب

 .دمیکش

 

دست  یعنی شدن  ال یخ یباشم ب ال یخ یتوانستم ب  ینم

. دمیرفتار رو انجام نم نیوقت ا چیاز سنا که من ه  دنیکش

 :دمیطاقت پرس یدندان گرفتم و ب یلبم را ال 

 

 رحافظ؟یام-



 

 جان؟-

 

 گرفت. یجانم را م  شیجان گفتن ها نیرش با اآخ یلعنت

 

رد وبدل  ییتو و سنا چه حرف ها نیاون روز ب-

 شده؟ الشیخ یب  یشد؟مطمئن

 

 جواب داد: یمهربان با

 

من تموم تالشم کردم.باهاش حرف زدم و از   زمیسارا عز-

چند  نکهیرابطه گفتم،از مشکالتش گفتم از ا نیعواقب ا

رو تباه کردم،افسوس   میبگه چرا جوون ادین  گهید ی صباح

ازدواج نکردم،چرا  یرو نخوره چرا با مرد جوانتر نیا

  ل یهم دخ گهیشدم که بجز خودم دونفر د یوارد رابطه ا

ترسوند سنا نبود  یم  شتریکه من ب ن یبودن اما موضوع ا

 بلکه....

 

 

 :دمیحرفش پر انیهول م با



 

 تو رو ترسوند؟ یرحافظ؟چیام یچ-

 

 گفت: یشگی مش همآرا با

 

 دم؟ یرو د  گانیخسرو شا-

 

منجمد شد.گنگ  میزدم و احساس کردم خون در رگ ها خی

 :دمی بودم و با تعجب پرس

 

 ؟ ینگفت  یزیچرا چ ؟پسیدیرو د گانیتو خسرو شا-

 

 داد:  رونیپر درد نفسش را ب 

 

موضوع   نیا دنیخواست تو با شن ینم دمش،دلمیآره د-

 !یناراحت بش

 

 یناراحت بشم؟چطور دیمن با یچه موضوع یخب برا-

 ؟ یدیباهاش رس یا جه یبود و به نت



 

هم مطمئنم  یل یاز دال  یکیمرد جذاب و جا افتاده بود، هی-

 ! شهی ظاهر ی ها یژگیسنا دلش رو بهش باخته همون و 

 یژگیو  نیساله خام که اول  ستیدختر ب هیحساسه و  سنا

و  یظاهر یها یژگیمرد فکر کنه و  ه یبه  شهیکه باعث م

 یب رهیکه م ی راه نی ثروتشه!باهاش مالقات کردم و گفتم ا

 راهه ست؟!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کیو #پارت صدنود

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م



 

 

اون مرد بود من رو   یکه تو چشم ها یسارا حس یول-

از سنا هم  دیترسوند؛اون بدجور عاشق خواهرته شا

 ! شتریب

 

 

را کم داشتم که آن مرد هم  نیاز نهادم برخاست.هم آه

دانم حالت چهره ام چقدر زار بود  یعاشق خواهرم شود.نم

 :دیتوپ یعصب رحافظیکه ام

 

 تو؟ دونمیمن م  ادیبه خدا اشک از چشات ب-

 

  یآمد اما به سخت م یشک تا پشت پلک هاو ا دیچانه ام لرز 

 :دمیمانع شدم.با حال زار نال

 

از  یبه راحت دونمیحساسه لجبازم هست م یلیسنا خ-

  دیشناسمش حاال با یکشه من م یخواسته اش دست نم

 رحافظ؟ی کنم ام کاریچ

 



 کرد و گفت: ینچ نچ

 

دلم من با سنا حرف زدم و آوانس هم بهش  زیسارا عز-

و اگر    رهیبگ م یزمان خودش تصم نیتو ا می بزار دی دادم با

  دیبه گفته تو راه اشتباه رو انتخاب کرد به پدر و مادرت با

المصب رو پاک کن تا  یقبوله ؟حاال هم اون اشک ها یبگ

 نکردم؟ یقاط

 

 شروع به غرولند کرد:  رلبیز

 

 قه ی!هر دق؟یاریهمه اشک رو از کجا م نیدونم ا یمن نم-

 اشکت دم مشکته!

 

از گوشه چشمم را پاک  دهیخز یپشت دست اشک ها  با

 کرد و لب زد:

 

 قبوله؟ -

 

 کردم:  زمزمه

 



 قبوله.-

 

حد درک و فهم   نیتا ا  رحافظیتوانست مثل ام یم یکس  چه

  میبود که خداوند برا یاهمان معجزه  رحافظی.امداشته باشد

در حق ات انجام  یکه کس  ییکنار گذاشته بود.همان دعا

 .ین یو فقط اجابتش را بب یدهد بدون آنکه بدان یم

کارش بدون حکمت  چیاست ه نیارحم الراحم خدا

 ی را برا  رحافظیکه ام ست یاریتمام ع ی.خدا بخشنده ستین

کنار گذاشته بود.همان اعجاز باور  میتمام روزها

بودم و حاال  مانیاز داشتنش پش یکه روز   ی!همانی نکردن

 شد.  یمحسوب م می تمام داشته ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ودو#پارت صدنود

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

شب   نیامسال در کنار خانواده معتمد متفاوت تر یلدای شب

 . بود میزندگ یلدای

 آماده بود. زیچ همه

 قرمز دان شده  ی انارها

 و خوشرنگ نیریش هندوانه 

  نهییو آب و آ یزد ی ینیریش و 

 سرخ بیو س حافظ

و سنت گذشته ها را  ادی ییرایآماده شده گوشه پذ یکرس

 کرد. یزنده م

 .میکمک پوران خانم همه را آماده کرده بود با

 

 



 یم یبار بود که دور کرس نی اول مینشست یادور کرس  دور

بود  یکردم.حس ناب و بکر یرا دراز م می نشستم و پاها

 که تا به حال تجربه نکرده بودم. 

 

عالوه بر  خانه کرد میپاها  انیدر م یحد وحصر یب یگرما

 شتریگرما را ب  نیا زمیخانه هم با محبت شان ه یآن اهال

را دور    شیکنارم نشست و دست ها  رحافظی کرده بودند.ام

  هیهمانند  رمانیتصو  میروبه رو  نهییام حلقه کرد.در آ شانه

 نقش بست. نهییقاب درون آ

 

 یمن بود من هم لبخند میزندگ نهییآ  شیلب ها یرو  لبخند

.لب میکرد یرد وبدل م  گری کدیرا با  مانی زدم و لبخندها 

به خود   شترینشست و مرا ب میموها یگرمش بر رو  یها

 .دیچسباند و در آغوش کش

 

پوران خانم و حاج رضا را    زیمحبت آم ینگاه ها  نیسنگ

کردم و از شرم قدرت سربلند کردن نداشتم و   یحس م

 نگاهم را به فرش دوختم.

دان شده   یحاال به رنگ انار ها  م ینداشتم گونه ها شک

 مده است. داخل ظرف در آ

 



 یو من به سخت دندیخند زیرز یرضا و پوران خانم ر حاج

خنده در لحنش رو   هی سرم را بلند کردم.حاج رضا با ته ما

 گفت:  یو به شوخ رحافظیکرد به ام

 

 ؟ یکرد یرو نم یدوست بود ال یپدر سوخته ع -

 

شده بود که   ادیبدنم ز یداغ شدم.آنچنان حرارت باال داغ

 دستپاچه شده بودم. 

خنده  یو صدا دیهم مرا بوس گهیمرتبه د نیچند رحافظیما

 حاج رضا را بلند کرد.

 

به حاج رضا   یو چشم غره ا دیخانم به دادم رس پوران

 رفت و با تشر گفت:

 

کم سر به سرشون بذار سارا رنگ  !یخجالت بکش حاج-

 به روش نموند؟! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 وسه #پارت صدنود

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

 باال برد و گفت: میرا به نشانه تسل شی رضا دست ها حاج

 

 تره!  کیخانم گردن من از مو بار-

 

هم کوتاه  رحافظیرفت. من و ام یخانم چشم غره ا پوران

 .م یدیخند

 حافظ کرد و گفت: وانیبه د یرضا اشاره ا حاج

 



 حافظ رو بده؟ وانیخانم اون د-

 

 حافظ را برداشت و گفت: وانید پوران

 

امشب فال حافظ شگون   د یریشما هم بگ یبعد از حاج-

 داره؟!

      

 یزیچ رلبیکرد و کتاب را باال آورد و ز ت ی رضا ن حاج

 وانیحاصل از د یکتاب را باز کرد لبخند یزمزمه کرد وقت

لبش نقش بست و کتاب را به  یرا که باز کرده بود رو

 داد. رحافظیدست ام

 

شروع به خواندن اشعار حافظ کرد.ترانه   رحافظیام

و من   میبود که همه سکوت کرده بود بایآنچنان ز ش یصدا

 گم شده بودم.  شیصدا یقیدر مسخ شده در موس 

   

  یعارفانه و عاشقانه حافظ چنان با صدا بایز اتیاب

به  اتیشده بود که هوس خواندن آن اب ختهیآم ش ی بایز

 زد. یسرت م

 زد و با ذوق گفت: یکه فارغ شد چشمک  اتیخواندن اب از



 

 حاال نوبت فال حافظ؟!-

 

 :دیرو به من پرس و 

 

 ؟ یسارا تا حاال فال حافظ گرفت-

 

باورش نکردم  قتچو ی ه یمرتبه گرفتم ول نیفال حافظ چند-

 داشته باشم نداشتم. دیو اون اعتقاد رو که با

 

 خانم مهربان نگاهم کرد وگفت: پوران

 

.حافظ استیران یحافظ حافظه ذهن و روح ما ا زمیعز-

مانند قرآن و مانند   شهیمغز ما م یاشعارش سبب گرم

 نهج البالغه... ای هیسجاد فهیاشعار موالنا،صح

چه مغز گرمتر باشه،افکار مثبت و روشن در آن   هر

تونه  روح هم درمان  یو م شهیم شتر یب دی شه،امیم  شتریب

 کنه!

 تی ن ایغرض    یمثل حافظ و موالنا از رو  ییشعرا اشعار

شعرا پادشاهان زمان خود رو   نیا ینبوده و حت یشخص



چه صلح طلب بودن و چه خون خوار،با کمال جسارت به 

و امامان   امبران یها رو مثل پ ده،آنیشپو  ای انی طور ع

هر حال منظور من    ست؛بهین سهیالبته منظور من مقا

غرض  نکهیو ا هی قرآن اتیگاه آ یتجلاشعار  نی ا  نکهیا

 یمتون اله  یمتون نوع  نیدر آنها وجود نداره و ا یورز

تمام  یعصر شاعر دراومده و برا اتیاست که به زبان ادب

 یدستان و مردم و حت ریان،زیاراقشار جامعه از جمله درب

 هم نوشته شده!  یاقشار الت و کوچه بازار یبرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وچهار #پارت صدنود

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م



 

 

سوال ببرند چون   ریاشعار رو ز نیها تالش کردند ا یلیخ-

برنده تر بوده و  ریاشعار از هزاران هزار شمش نیا

اراده  ونیشعرا مثل حافظ مد نیآثار ا نیجاودان موندن ا

 .میهست یاله 

 

 پوران خانم افزود:   یرضا هم در ادامه صحبت ها حاج

 

بوده که ممکن بوده در حل مشکالت   یحافظ مثل ما انسان-

که  یموضوع هیشده اما  یمانده مدر یاش گاه  یزندگ

روشن بهش اعتقاد داشته که اون قانون جاذبه   یلیحافظ خ 

کردنه  ریطلب خ ینوع ونیبه قول عرفا و روحان نیوهمچن

ما  بیاز فال گرفتن نص یمعجزه ا ستیوگرنه قرار ن

با باور  ی است که اگر قدرت تفکرات ادم قاعده هی نی بشه؛ا

نداره و   یو حدو مرز شهیم  ل یتبد تیهمراه باشه به واقع

تونه  یبه آن فال باشه م یفال زدن اگر همراه با اعتقاد قلب

کن   تی فلسفه فال حافظه  حاال هم ن نیمحقق بشه ا

 دخترم؟!

 



 یرا به من سپرد.مشتاقانه دستم را رو  وانید رحافظیام

کردم و در دل   تیکه در دست داشتم گذاشتم و ن  یوانید

 زمزمه کردم: 

 

 

  یرازیحافظ ش یا-

  یمحرم هر راز تو 

 را به خدا و شاخه نباتت قسم تو 

 " یآشکار ساز میبرا ین یهر چه صالح و مصلحت ب که

 

  وانیصفحات د انیچشمانم بسته انگشتانم را در م با

خواست  یدلم م افتمیصفحه مورد نظر را  یگذاشتم.وقت

 شدم. یمن سراپا گوش م خواند و  یبازهم  او فقط م

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 #پارت صدونودپنج

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

دوختم.سر باال آورد و مچ   رحافظیبه ام دیرا با ترد  نگاهم

خواند که  میام را از چشم هانگاهم را گرفت.انگارخواسته

حرف از دستم گرفت.آب دهانش را قورت داد  یرا ب وانید

 و با حوصله شروع به خواندن کرد: 

 

 به دست آورد دل ما را          یرازیآن ترک ش اگر

 بخشم سمرقند و بخارا  شیبه خال هندو    

  افت ی یکه در جنت نخواه یباق یم یساق بده

 آب رکناباد وگلگشت مصال را کنار

 

 کار شهر آشوب نیریشوخ ش انیلول نیکا فغان



 را غمایبردندصنبر از دل که ترکان خوان  چنان

 است یمستغن اریناتمام با جمال    زعشق

 

 را  بایز یآب و رنگ و خال و خط و چه حاجت رو به

 کمتر جو و راز دهر دیگو  یاز مطرب و م ثیحد

 معما را نی به حکمت ا دیکس نگشود ونگشا که

 داشت دانستم   وسفیاز آن حس روز افزون که   من

 را  خایعشق از پرده عصمت برون آرد زل که

 میدعا گو ن یو اگر نفر ییدشنام فرما اگر

 

 لب لعل شکر خارا بدیز یتلخ م جواب

 

 گوش کن جانا که از جان دوستت دارند حت ینص

 دانا را ری سعادتمند پند پ جوانان

 

 و خوش بخوان حافظ ایب ی و ُدر سفت یگفت غزل 

 را ایبر نظم تو افشاند فلک عقد ثر که

 



 کردم: یرا به گوشش رساندم و هج دهانم

 

 ؟ یخونیعاشق شعرم و تو قشنگ م یدونستیم-

 

 باال داد. یرا به حالت بامزه ا شیابرو  یتا  کی

 !؟یشیخوشمزه م میجمع  نیب  یتو چرا وقت-

 

 طنتیسر جلو آورد و پُر ش طنتیبر لبانم نشست.با ش خنده

 گفت:

 

  نیندارم،هم تی کار یکن یخوشمزگ ینجوریفکر نکنم هم -

  نایمامان و ا  یجلو  یادامه بد اتیطور به خوشمزه گ

 .دمیقورتت م

کالمش  طنتیدلم از ش یام سرخ شد ول رفتم و گونه گر

 حال لب زدم: نیبا ا یرفت ول یلی و  یلیق

 

 فرصت طلب.-

 

 جواب داد: یبا لودگ آرام



 

 فرصت ها؟!  نی تا باشه از ا-

 

 خواست. یفرصت ها م نیدل من هم از ا  راستش 

 

 

 

 

 

 

 

 وشش #پارت صد نود

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

  یروزها نی هم گذشتند و من قشنگ تر  یروزها از پ 

 .کردمیم یرا سپر میزندگ

سنا را به حال خودش  رحافظیام دهیاحترام به عق یبرا

را انجام  ایامر دن نیو محال تر نیگذاشتم.سخت تر



به حال  ش یها می دادم.گذاشتن خواهرم و تصم

که داشتم و دست از  یدغدغه مشوش نی خودش!بزرگتر

 داشت. یسرم بر نم

 

 

 سانسیل رحافظیام  یموفق شدم با آموزش ها باالخره 

 فمی.ذوق زده مدرکم را درون کرم یرا بگ امیروانشناش

 آمدم. رونی گذاشتم و از دانشگاه ب

 

ها متعجب شده بودند نمرات هم فوق   و تمام بچه مارال 

باعث وفور تعجب شان شده بود اما  نیالعاده بود و هم

در  یبود.از شاد رحافظیدانستند استاد من ام یآنها که نم

 عیسر یلیرا داشتم خ نی.شور ادمیگنج یپوست خودم نم

 کنم. میخبر خوش سه  نیاو را هم در ا

 

 ابانیخاراده نگاهم را سمت  ی چند بوق ب یصدا  با

 یآن سو  ییناآشنا  یسانتافه ا ییمدل باال نی.ماشدمیکش

سمت  شهی آمدن ش نییبود.همزمان با پا ستادهیجدول ا

 ! نمیاش را ببشاگرد توانستم راننده 

 

 



 

 

 

 

 

 

 وهفت #پارت صد نود

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

بار بود  نیاول یشناختمش و برا یسانتافه سوار!نم مرد

 !دمشید یم

 میاشاره دست مرا صدا زد متعجب شدم و در جا با

 شدم.  خکوبیم

 نیاول یشناختم و برا یشده بودم که من او را نم متعجب

 شناخت. یانگار او مرا م یول دمید یبار بود او را م

 

 به خودم آمدم. شی صدا  با



 

 !رم؟یوقتتون رو بگ  قهیچنددق شهیم یمیخانوم کر-

 

صدا زد  میشد که او مرا به نام خانوادگ شتری ب  یوقت تعجب

  نمیسنگ ی.با جان کندن قدم هاشناختیاو مرا م نای ق یپس 

 رفتم.  نشیرا بلند کرده و به طرف ماش

خم شد و در رو باز  نشیکنار ماش ستادنیمحض ا به

 اشیتر بررس ق یکرد.نگاهم سمتش جلب شد و توانستم دق

 کنم.

سال   ۴۵تا  ۴۰بود!سن و سالش حدود یجوگندم شی موها

خورد.خوش چهره  و جذاب بود از آن دسته چهره   یم

 !یشد یجذبش م عیسر یلیکه خ ییها

 

 حس چیکه ه  یام کردنگاه روانه  یقیو عم  ینگاه کوتاه 

کرد.دوباره چهره ام را از نظر گرداند و  یرا منتقل نم یبد

 گفت:

 

 !رم؟یچندلحظه وقتتون رو بگ شهیم  یمیخانم کر-

 

 کردم: اخم



 

بپرسم شما من رو از کجا  تونمیشناسم م یمن شما رو نم-

 !د؟یشناس یم

 

 نقش بست. شیلب ها یرو یکج لبخند

 

خوام در مورد سنا باهاتون   یهستم م گانیخسرو شا-

 !د؟یحرف بزنم؟فکر کنم به جا آورد

 

درهم شود.پس  شتری ب  میاسم سنا باعث شد اخم ها آوردن

 او بود! گانیخسرو شا

 

 زدم: یرا با حرص جمع کردم و پوزخند عصب میها  لب

 

با خواهرم  یبپرسم شما چه نسبت تونمیسنا؟چه جالب؟!م-

 د؟ یزن یصداش م کی که به اسم کوچ دیدار

 

لطفا سوار   رمیگ یوقتتون رو نم اد یکنم ز یخواهش م-

 م؟ یزن یحرف م دیش



 

 

 

 

 

 

 

 

 وهشت#پارت صد نود

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

را به او دوختم.انگار ترس را از وجود   دیپر ترد نگاه

 حس کرد.که با لحن دلگرم کننده گفت:

 

 نیخطر تر ی!من بارمیبه سرت نم یینترس دخترجون بال-

 خوام چند کالم باهات حرف بزنم. ی!فقط مامیآدم دن

 



 گفتم: ی تند به

 

که بعدش دست  دمیحرفاتون رو گوش م یفقط در صورت-

 د؟ی محو ش  شیو از زندگ د یخواهرم برداد یاز سر زندگ

 

 زد و جواب داد: ی لبخند مچهین 

 

سوار شو   ایدخترجون ب  یزاریکه شرط م  یستیتو ن نیا-

 !م؟ یزن یحرف م 

 

پر از  یشدت گرفته بودند و دل  شیکه تپش ها  یقلب  با

 شدم. نیاسترس وارد ماش

را گرفته  ل یاتومب نیکاب  یادکلن مردانه اش تمام فضا یبو 

 بود.

 

 

را روشن   ل یاتومب عیمحض سوار شدن من سر  به

برد و چند لحظه بعد  نیکرد.دستش را به سمت ضبط ماش

  نیبا آهنگ سنگ قبر آرزو در ماش یمحمد معتمد  یصدا

 پخش شد. 



 

مکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد عاقبت دل   هیگر

 ما با غم هم آشنا کرد یها

 

 با من رو به رو بود  ست؟آنکه یک نهییاش آ چهره

 گناه از دست دادن او بود  نی بر سفر،ا نیو نفر درد

 شکسته خاطر من،روزگارت شادمان باد یا

 درخت پرگل من،نوبهارت ارغوان باد  یا

من سنگ قبر آرزو   کیتار نهیدخندان،سیدلت خورش  یا

 بود

 سنگ و سبو بود  یبا دل من قصه  یکرد آنچه

 

خواننده بود که در   یتنها صدا میدو سکوت کرده بود هر

 شد. یپخش م نیماش  یفضا

سکوت  نیکالفه شدم و من بودم که سد ا نمانیسکوت ب از

 را شکستم:

 

 !م؟ی قرار بود حرف بزن-

 



 منه! یزندگ ه یشب یل یآهنگ خ نیا-

 

 :دمیباال انداختم و با حرص پرس می ابروها

 

  تونهیزندگ هی آهنگ شب نیبود ا نیفکر نکنم سوال من ا -

 !م؟ یقرار بود حرف بزن دمینه؟!پرس ای

 

 یخوا یکه م یزی!نگران نباش به چی لیخ یعجول -

 م؟ یمناسب حرف بزن یجا هی می!فقط بر؟یرسیم

 

خواسته ام مصمم شوم که متوجه شد    یدوباره رو  خواستم 

 گفت: عیسر یلیو خ

 

 کنم لطفا؟! یخواهش م-

 

 

 

 

 



 

 

 

 ونه#پارت صد نود

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

  هر دو  انی راه مخالفتم را بست.تا پا  اشیخواهش جمله

را  نیشاپ پارک کرد.ماش یکاف  کی .مقابل میسکوت کرد

 یرا رو فم یشد.همزمان من هم ک ادهیخاموش کرد و پ

توانستم  یشدم.حال کامل م  دایپ نیدوشم انداختم و از ماش

نظر دهم.خوش پوش و  دنشیدر مورد نحوه لباس پوش

داد  یفرم بود و نشان م یرو  یادیز  کلشی جنتلمن بود!ه

که  میشد یحاصل ورزش است. وارد کافه مجلل کل ی ه نیا

 یهم داخل کافه با فضا  یفرانسو  کی.موز خاص بود  اریبس

 داشت. یکافه هم خوان

 

ممکن رفت.به محض نشستن   زیم نیسمت خلوت تر به

 گفت: زهایاز م یکی پشت 

 



 ؟ یخور یم یزیچ-

 

 گفتم:  دیو با تاک یجد

 

لطفا برو سر اصل  میهست نجایا یکار مهمتر یما االن برا-

 مطلب؟!

 

 و کالفه گفت: خسته

 

 ؟ یمرد خسته بشنو  هی یاز زندگ یحوصله دار-

 

 اگه مربوط به خواهرم باشه آره؟-

 

شود که با اشاره دست  کمانیخدمت خواست نزد شیپ

پر و پا  یها یاز مشتر یکیمنصرفش کرد.متوجه شدم 

قائل   شیبرا  یکافه است و آن ها احترام خاص نیقرص ا

 بودند.

 

 زد: یکش آمد و تلخند شی ها  لب



 

 

 ینتوانستم اون طور که بخوام زندگ میوقت تو زندگ چیه-

  مونیما تو زندگ شتریکه ب رسمیکنم،حاال به اون حرف م

 یزندگ ینکردم ول یُمردگ می.من تو زندگم یکن ینم یزندگ

 نه!

 

 

 

 

 

 

 ستیدو #پارت

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

رو لمس  یخوشبخت میوقت تو زندگ چیه ادمه ی یاز وقت-

 رو تجربه نکردم. زایچ یلیخ  مینکردم.من تو زندگ



 یزندگ هیشدم!مثل  زایچ یلیخ رفتنیمتحمل به پد یول

کودک پنج  هی سالمه اما اندازه  ۴۵!من  یو اجبار  یلیتحم

زودتر اونچه فکر کنم  یلینبوده!خ یشاد میام تو زندگساله

 و آماده باشم عنوان پدر رو گرفتم.

 زد. یلبخند مچهین

  چیاون لحظه رو با ه ی نیریش یبرام زود بود ول نکهیبا ا-

 کنم! یعوض نم ایتو دن زیچ

 پسر! هیسالم بود که پدر شدم!پدر ۱۹ من

  

شدم.داشتم جمالتش را سبک  رهیزده به چشمانم خ شوک

 سالش بود! ۲۶پسرش  یعنیکردم  یم نیو سنگ

 اش شدم. رهیخ  ناباور

 زد و گفت: ی لبخند

 

پسرم  یفکر کرد ؟درستیکن یفکر م یبه چ دونمیم-

زود ازدواج کردم و زود هم پدر  یلیسالشه من خ۲۶

اما از پدر شدنم نه؟!من  مونمیپش شهیشدم.از ازدواجم هم

اندازه حساب  یچرتکه م شهیگذار هم هیسرما هیتاجرم و 

با   نو ی.سنا رو دوست داشتم اادیکتاباش درست از آب در ب

کنارش بودم آرامش داشتم و خود   یت!وقگمیصداقت م

که چرتکه در مقابلش  یزی چ تنها  ایدن نیبود.تو ا  میواقع



متاهل   نکهیعشقه!من عاشق سنا شدم با وجود ا ارهیکم م

که همسرمن سالهاست قطع  دیبدون نو ی بودم.فکر کنم ا

هم  ینبود و مهر مادر یوقت زن زندگ چینخاع شده!ه

 نداشت!

 

 

 

 

 

 

 

 ک یوستیدو #پارت

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

شکسته بود  یکرد.به قدر انیزار ب یجمله را با حال نیا

 نکردم. دا یحالش پ یتسل یرا برا یکه کلمه و جمله 

 آرام زمزمه کردم:  فقط



 

 متاسفم-

 

 و گفت: دیکش یآه

 

ره؟عمر بر باد رفته من رو پس  ندا دهیفا چیتاسف تو ه-

 فی سنا گم وگور شم ح یخوام از زندگ ی!مرهی گ ینم

بگذرونه که نصف راه رو   ی سناست که عمرش رو با من

 یکه عمرش رو به پا ستمیخودخواه ن نقدریرفتم.من ا

دلم  ارهی م ییرسوا یریخودم تلف کنم پسرم معتقده عشق پ

من نقش   ییرسوا  نی سنا تو ا یگندم انهخواد اندازه د ینم

وقت با ازدواج  چیتونه ه یداشته باشه و اون هم نم

من  یراه حله؟!هم برا نیبهتر یی!جدااد؟یدوباره من کنار ب

 و هم سنا؟! 

 

 !؟یبا سنا حرف زد-

 

 یقطره اشک عیسر یلیدر چشمانش حلقه بست و خ اشک

و حلقه    دفن شد راهنشیپ یو رو دیاز گوشه چشمش چک

 یگذاشت.آرام سر ادگاریرا با خود به  یسیاز خ یکوچک

 تکان داد. د ییبه تا



 

 قبول کرد؟-

 

 در چشمانم گفت: رهیخ

 

 ! اد؟یمجبوره کنار ب -

 

 جواب دادم: تی حرص و عصبان  با

 

قبل از شروع   دیدونست یوجود نداره!کاش م یاجبار چیه-

سنا به  دیکن ی!فکر مد؟یهم فکر کن انشیبه پا دیرابطه با

رسه؟نه   یم شیخوش و ُخرم به زندگ ادیکنار م یراحت

رابطه  نی!تمام شدن ایسنا تو سن حساس  ستین نطوریا

براش داره کاش قبل از شروع رابطه  یادیز یتبعات روح

 !د؟یکرد یهم فکر م وعموض نیبه ا

 

باز کرد و درد مند  عی بست و سر یرا لحظه ا شیها چشم

 گفت:

 

 :دندیپرس یا وانهیاز د-



 ؟ یدوست دار شتری را ب یکس  چه

 و گفت: دیخند وانهید

 "عشقم"....

 ست؟؟ ی"عشقت" ک گفتند

 ندارم"!! ی"عشقگفت

 یحاضر یی"عشقت" چه کارها یو گفتند برا دند یخند

 ....؟یبکن

 ی نم انتیکنم،خ  ینم یشوم،نامرد  ی:مانند عاقالن نم گفت

 ینم  شیم،تنهایگو  یزنم،دروغ نم یکنم،دور نم

 کنم.... یم  شیگذارم،خودم را فدا

 ییوفا ی گذاشت،ب تیاو گفتند اگر "عشقت" تنها به

 کرد چه...  انتیکرد،خ

 حلقه بست وگفت: وانهیدر چشمان د اشک

 کرد که....  یرا نم  نکاریاگر با من ا-

 شدم. ینم وانهید

 تونم بگم؟! یرو م نیبودم خانم هم وانهید من

 

 

 



 

 

 

 

 

 ودوستیدو #پارت

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

بود اما  ی لیازداوج تحم ه ینبود؛ازدواج ما  یاهل زندگ-

  یاون نه چون به من عالقه داشت البته با چاشن یبرا

هوس!عشق به فرزندش در وجودش نبود.انقدر که به 

و  شیبه شوهر و زندگ دیرس یو سفرهاش م یخوشگذران

تصادف  ش یکوفت  یسفر ها نیاز هم یکی یبچه اش نه!تو 

  یشده و رو  ریگ نیکه زم ساله۱۰کرد و قطع نخاع شد. 

بدنش هم   یاعضا کیکوچحرکت  هی از  یتخت افتاده و حت

صرف  شی دوران زندگ نیاز بهتر یکیعاجزه!پسرم 

وقت بهش توجه   چی که ه ی زن  یو رنج شد برا ی ناراحت

 نداشت!



 

 :دیحرص غر  با

 

 هم به بچه اش "دوستت دارم"نگفت.  کباری یکه حت یزن-

 

کردم.من متوجه شدم   یگوش م شی شده به حرف ها مسخ

مشکالت  یدارد!و هرکس یداستان جداگانه ا  یکه هر آدم

 یمرد گانیخودش را در داستان اش دارد!و خسرو شا

 .و رنجور بود دهیکش یسخت

 

 گفت: تیرا به سمتم خم کرد و با جد تنش

 

سنا رو   میبخش زندگ نیتر ک یو تار اهیمن در س-

بودم که احساسش کور شده بود اما با    نایناب هی نی!عدمید

مرد  هیرفت من  یم دمایکه  یسنا حالم خوب بود!اونقدر

پسر نوجوانم که تازه دل   هیکردم  یام فکر مساله ۴۵

 یداد دستام م یم امی پ یشون رو برده!وقت هیدختر همسا

  یگرفت تپش ها یشد تماس که م یبهشت م امیدن دیلرز

عشق رو   یشد من اون روزا بود که معن یقلبم تند م

 !دمیفهم



 

 کردم: یتکان خورد و هج میها  لب

 

از  یکه سنا حت یدونیعشق اشتباه خودت م ن یاما ا-

 ! کتره؟یپسرت هم کوچ 

 

 زمزمه کرد: تلخ

 

 !دونم؟یم-

 

 داد: ادامه

 

 از من بشنو؟! حتینص  هی-

 

 

 مشترکش گفت: یتجربه چند سال زندگ با

 

 په،پولداره،خوشیه؟خوشتیمرد خوب ایزن  نکهیبه خاطر ا-

 .دی ازدواج نکن  باستیپوش و ز



و ادامه  دیاش کش قهیشق شیخاکستر یبه تارموها یدست

 داد:

 

چقدر  دیکه دوستش ندار  یکس دنیبوس دیدون ینم-

 سخته....

 

 

 

 

 

 

 

 

 وسهستیدو #پارت

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 



  چی ه میروبه رو  گانیخسرو شابه حالش سوخت.  دلم

 هیشب  شتریتاجر ثروتمند و بزرگ نداشت.ب هیبه  ی شباهت 

باخته بود.او مهم   کجا یرا  اشیی بود که تمام دارا یتاجر

 میکن یرا به روزگارباخته بود.ما چرا فکر م شیدارا نیتر

  ییدارا نیباشد.بزرگتر یحتما ثروت م ییدارا نی بزرگتر

 یفهم یم یکه اگر از دست بد یاست جور حبتعشق و م

 ی.هرچقدر بزرگتر میرا انجام داد تیباخت زندگ نی بزرگتر

مهم   تی.تهش به واقعمیکن یتجربه م شتریب یو هرچ میشو 

 قشنگه! سی تند هیآدم ها از دور مثل  یم؛زندگ یرس یم

 

 رو شکست.  نمانیسکوت ب  صداش

 

از   یکی آدم و فقط با   اردیلیداره هفت م یبیقانون عج  ایدن-

نفر رو به  هیو خدانکنه اون  ی کن ینم ییآنها احساس تنها

با خودت هم تنها  یاون وقت حت یاز دست بد یقیهر طر

 !یشیم

 

 برداشتم و گفتم: زیم یرا از رو  فمیک

 

که دوست  ی تونم بهت بگم از دوست داشتن کس ینم-

 زایاز چ یلیچون دوست داشتن با خ یکن یخوددار یدار



فقط بگم  تونمیکند.من خودم عاشق همسرمم م یفرق م

 نداره! ی سود چیکنم اما عشق ممنوعه ه یدرکت م

است که از او  یفروش خی تی ما آدمها حکا یزندگ

 ؟ ی:فروخت دند یپرس

 تموم شد.  یول دندی:نخرگفت

 

بهش انداختم و از جام بلند شدم.بغض گلوم را  یقیعم نگاه

 چنگ زد.

 متاسفم-

 

از  یکم  رونی ب یکافه خارج شدم و به راه افتادم.هوا از

شده  ختهی تنم آم یهوا با سرد یکم کرد.سرد امی حس خفگ

 ی داد انگار م یبود.بهمن ماه تازه داشت رخ نشان م 

 نیکند.از کنار ماش یفخر فروش  گری د یخواست به ماه ها

 ی که از کنارم م  نیبه عابرا یها عبور کردم و توجه

 .مگذشتند نکرد

 یکه رد م ینیماش نی اول یگذشتم و دستم را برا ابانیخ از

 شد تکان دادم. 

ترمز کرد.به محض  میمقابل پا یمیقراضه و قد کانیپ

بود شروع به   یخشن و عصب یسوار شدن راننده اش فرد



 ش یفرار از صدا یکرد.برا کی گله از اوضاع و تراف

 دادم: شنهاد یپ

 

 د؟ یتون رو روشن کن و یآقا لطفا راد-

 

علتم با گله   دنیبا تعحب نگاهم کرد و بعد از فهم نهییاز آ 

 گفت:

 

 گهیالل شو اگه من د ی گفت یکلوم)کالم(م  هیخوب  یآبج-

 .دیحرف زدم.و با دستش بر دهانش کوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وچهار ستیدو #پارت

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 و با شرم گفتم: دمیکش خجالت

 

 !ست؟ یمن امروز حالم خوب ن دیببخش-

 

 

 برم؟! ،کجایکنم آبج یخواهش م-

 

 آدرس خانه را بر زبان راندم. ی حوصلگ یب با

در  فمی از ک یدر خانه نگه داشت.اسکناس ی که جلو  راننده

 آوردم و به سمتش گرفتم:

 

 آقا دیی بفرما-

 

شناخته شده بود     شیکه با گله ها ییکمال تعجب او  در

 زمزمه کرد: رلبیاسکناس را به سمت لبانش برد و ز



 

 شکرت؟  میاوس کر-

 

 شکر هم بلد بود و مدام گله ورد زبانش بود. پس

 

دوشم انداختم  یرا رو  فمی شدم.ک ادهیپ نیاز ماش عیسر

که تمام درختانش   اطیرا در قفل چرخاندم و ازح  دیوآرام کل

 پوشش شده بود گذر کردم و وارد خانه شدم.  یو ب انیعر

نشسته بود و ساالد خورد  ونیزیتلو  یروبه رو   مستانه

 ییبلند شد و با خوشرو  شیدر از جا یا کرد.با صد یم

 گفت:

 

 ؟ یسالم خسته نباش-

 

 جواب دادم: یکوتاه و سرسر  یلیخ

 

 ممنون -

 



ام چگونه بود  افهیدانم ق یبا تعجب نگاهم کرد.نم  مستانه

 زمزمه کرد: رلبیکه ز

 

 ؟یخوب-

 

خوب بودن تکان دادم و به سمت اتاق راه  یبه معنا یسر

 چه گفت. رلبیمستانه ز  دمینشن گریافتادم و د

 

 

 

 وپنجستی#پارت دو 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

احساس  دمیاتاق را بستم و مقنعه ام را از سرم کش در

را  می لباس ها  یلیم ی کردم سرم در حال انفجار است.با ب

 .دمیپتو خز ریتخت پرت کردم و ز یعوض کردم.خودم رو

کنار  می لحظه هم از جلو چشم ها هی  گانیخسرو شا چهره

 یو ب  زیترحم برانگ اریرفت.چهره اش آن لحظه بس ینم

 پناه شده بود. 



 

خواب رفت و  یافکارم دلم برا یاهو یه انیاراده در م یب

 خوابم برد..... یک  دمینفهم گرید

 

 

آمدم  رونیخواب ب یایخش خش کنار تخت از دن  یصدا  با

 دیچیدر مشامم پ رحافظیچشم باز نکردم.عطر تلخ ام یول

 چشمانم همچنان بسته بود.  یول

 :دمیرا مخاطب قرار داد هم شن رحافظیمستانه که ام  یصدا

 

رو  ادیراستش ز دیعصر که برگشت اومد تو اتاقش خواب-

 دم؟یبه راهه نبود منم ازش نپرس

 

 مگه امروز دانشگاه نرفته بود؟-

 

 چرا فکر کنم رفته باشه؟!-

 

 پرسم؟! یشد ازش م داریباشه ب-

 



 !د؟یشام نخورد گهی!من برم د؟یکن یم یکار خوب-

 

 نه فعال تو برو بخور منتظر ما نمون؟!-

 

کنارم  رحافظیگفت و از اتاق خارج شد.ام یامستانه باشه 

از  یریشد.حس دلپذ مینشست و مشغول نوازش موها

به دستش بر جانم نشست و لبخند پت و  مینوازش موها

 !میلب ها   یهم رو  یپهن

  عینداشت.سر یا دهیخود را به خواب زدن هم فا گهید

 را باز کردم.  میچشم ها

 

 و با لبخند گفت: دیرا عقب کش دستش

 

 کردم؟ دارتیب دیببخش-

 

 افزود: یبعد با چشمک  و 

 

 !؟یشده بود  داریالبته زودتر هم ب-

 



 زدم: ینشستم و لبخند کمرنگ میجا در

 

 ؟ یاومد یک-

 

 انداخت و گفت: اشیبه ساعت مچ  ینگاه 

 

خونه رو به  یگفت اومد ی!مستانه م شه؟ی م یساعت مین-

 راهم نگفته؟! یب   نمیب یم دمیاالنم حالت د یراه نبود

 

 

 گفتم: آرام

 

 !دم؟یرو د  گانیامروز خسرو شا-

 

 ابروهانش نشست و با اخم گفت: انیم یاخم

 

 گفت بهت؟ یم یکرد؟چ داتیچطور پ-

 



 با انگشتانم شد. یانداختم و مشغول باز ریرا ز سرم

گاهم را به نگاهش  ام گذاشت و مجبورم ن  رچانهیز دست

 قفل دهم:

 

سارا جان حال االنت به اون ربط داره؟اون باعث شده تا -

 تو.... 

 

 را گرفتم و نگذاشتم ادامه دهد: دستش

 

خودش از همه داغون تر  گانیخسرو شا زمینه عز-

 بود؟رابطش رو با سنا بهم زده؟

 

 :دیپرس ناباورانه

 

 !؟یخوشحال باش دی!خوب تو با ؟یناراحت نیبه خاطر هم-

 

 گفتم: اری اخت یب

 



دلم  یول دمشیبار بود د نیاول دهی کش یسخت یلیاون خ -

 دمیرو د ه یمرد تک هیبه حالش سوخت،من امروز  یلیخ

 عظمت اسمش هم نداشت ؟! یحت

 

 زد: پچ

 

 ی نم چکسیکه ه یبه آدم یشیم ل یعشقه تبد  تیخاص نیا-

 شناستت؟!

 

 داد: ادامه

 

کنده  یوابستگ نیا شهیر یخوشحال باش دیتو االن با-

 شده؟!! 

 

 تکان خورد و آرام گفتم: میها  لب

 

!سنا ستم؟یخوشحال باشم اما ن دیچمه؟!با دونمیخودمم نم-

نداره،حرف مردم و سرزنش پدر  یتیسنخ چیبا اون ه

اگر  ه،سنایدختر کاف هیآزار دادن  یبرا  انیومادر و اطراف



کرد مجبور بود به تحمل   یازداوج م گانیبا خسرو شا

 ! زا؟یچ یلیخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وشش ستی#پارت دو 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 انگشتانش دستم را نوازش کرد: با

 

 ه؟ یچ قایتو االن دق یناراحت زدلمیعز-



 

 جواب دادم:  مغموم

 

 کنم؟ کاریچ ادیاگه سنا نتونه کنار ب-

 

 

 گفت: متیمال با

 

!قبول  ؟ یمورد شماتت قرار بد دیتو خودت رو نبا زمیعز-

پدر ومادرت  یکرد  یرابطه مخالفت نم نی کن اگه تو با ا

 یکردن؟!تو صالح و مصلحت سنا رو م یکار رو م نیا

کرد خوش   یاگه سنا با خسرو ازدواج م نی !بب ؟یخواست

تازه  زدلمیکردند نه عز یرو شروع م شونیوخرم زندگ

 یسن ان؛فاصلهیپدر ومادر و اطراف لفت اول راه بودن،مخا

درک  گهیاز هم د شهیباعث م نیهم اده؛خوبیشون هم ز

عالوه خسرو زن و بچه داره سنا  هی نداشته باشن، ی متقابل

 شیزندگ ینش پا بزاره و بناوقت رو وجدا چیتونه ه ینم

 بنا کنه؟!! گهیکس د یخونه زندگ  یرو رو

 

 



گرفته بودم لبخند  شیکه از صحبت ها  یحال خوب با

فوق العاده   رحافظینقش بست.ام  میلب ها یرو  یعیوس

 یجواب م عیسر  شیراهکار ها شهیخوب بود و هم

 کرد،خوب مرا بلد بود!!  یآرامم م عیداد.سر

گرفتم  یکه از او م یآرامش نهمهیدانستم در برابر ا  ینم

 فقط نجوا کردم: میچه بگو  دیبا

 

 دوستت دارم؟!-

 

و پشت دستم بوسه   دی در چشمانش درخش یخوشحال  برق

 زد:

 

 !زدلم؟یمنم دوست دارم عز-

 

 را صدا زدم: نامش

 

 !رحافظ؟یام-

 

 جانم خانومم؟!-



 

 گفتم:  اریاخت یتم و برا گاز گرف لب

 

 خوب بهت بدم؟!! یلیخبر خ  هیخواستم  یامروز م-

 

 زد و جواب داد: ین یریش لبخند

 

اول تو   یخوب برات داشتم؟!ول یلیخبر خ هیاتفاقا منم -

 بگو خانوم ها مقدم ترن؟!

 

 و محکم نامش را صدا زدم و گفتم: معترضانه

 

 داره؟تو اول بگو؟! یچه ربط-

 

 

 کرد.  ینچ نچ

 

 اول خبر شما؟؟! رینه خ-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وهفت ستی#پارت دو 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 که در قلبم خانه کرده بود گفتم: یشاد با

 

 رو گرفتم؟! میامروز مدرک کارشناس-

 ادامه دادم: زانیآو  یبا لب ها و 

 تازه  نقشه ها برات داشتم همش خراب شد!! 



 

 دینکش یو طول دیهمزمان خند شی و لب ها چشمانش

 :دیدستانش دور بدنم قفل شد و در آغوشم کش

 

 قربون خانم خودم برم؟!-

 

 را به لبش رساندم و زمزمه کردم:  انگشتم

 

 !خدا نکنه؟!سیه-

 

 :دیرا بوس  انگشتم

 

 به خبر خوب من؟! میرس یحاال م-

 

 :نمی فاصله گرفتم تا چهره اش را واضح تر بب یکم

 

خوب شرکت مستانه    یاز کارمند ها یکیامروز مسعود -

 کرد؟! یرو ازم خواستگار

 



شدم و   رهیاش خ یبه چشمان غرق در شاد ناباورانه

 گفتم:

 

 !مستانه خبر داره؟!ده؟یرو کجا د ؟مستانهیچطور -

 

 زد و گفت:  یمهربان لبخند

 

 باالخره کدوم رو جواب بدم؟!-

 

 خباثت گفتم: با

 

 سواالم؟! یهمه -

 

 گفت: یزد و جد  میبه موها یا بوسه

 

فوق العاده شرکته که  یاز کارمندها یکیمسعود -

من به خانه سر زده و مستانه   دنید یبرا ی برا یچندبار 

 و مهرش به دلش افتاده ؟! دهیو پسند ده یرو د

 



گذشته مستانه محو   یآور ادیزدم که با   یکمرنگ لبخند

 :دیمتوجه شد که پرس  رحافظیشد.ام

 

 !؟ی بگ یخوا یم یزیچ-

 

 غم گفتم: با

 

خواد با   ینه باخبره دلم نمگذشته مستانه؟از گذشته مستا-

بزاره؟!مستانه دختر آروم و   شیموضوع پاپ نیندانستن ا

 خواد دلش بشکنه؟! یدلم نم هیمهربون

 

 لبخند جواب داد: با

 

خود   ستیآره خبر داره اون گذشته مستانه براش مهم ن-

 مستانه مهمه؟!

 

 ادامه داد:  یبا ناراحت یموضوع  یآور اد یبا  و 

 



رو گذرونده و طعم   یادیز ی ها  یتمسعود خودش هم سخ -

خانواده اش رو   شهی!باورت مدهیتلخ از دست دادن رو چش

تصادف از دست داده!همسر و دختر  هی یتو 

خدا   دیکنه شا یم یسالهاست تنها زندگ یلی کوچولوش؟!خ

 باشن؟! گه یتا همدرد همد دهیهم آفر یدوتا رو برا نیا

 

  ایتلخ در دن یسرگذشت ها  دم؟چقدریشن یمن چه م  یخدا

 یتلخ ه یسا یوقت قرار نبود زندگ  چی وجود داشت؟!انگار ه 

 را بردارد!  شیها

است  یترس درون هر آدم ن یخانواده وحشتناک تر مرگ

از دست دادن ذره   ن ی!ایتجربه اش کن نکهیبه حال ا یوا

 یکند و جز مرده ا یروحت را نابود م انهیذره مثل مور

گذارد.انگار خدا هم راه   ینم یمتحرک از وجودت باق

مستانه باز کرده بود.حال به مصداق   یرا برا یخوشبخت

ز  ی"گر خدا زحکمت ببندد در دمیرس یممامان  یجمله ا

 !؟یگریدر د  دیرحمت بگشا

 

 وگفت: دیلغز میموها نیب دستش

 



!دارم زنه؟یمستانه هنوز دلش شور پسرش رو م دونمیم-

حضانت بچه  می کنم بتون یخوب مشورت م یلیخ ل یوک هیبا 

 ! م؟یر یمستانه بگ یرو برا

 

 

گرفت  یآرام گرفت.مستانه اگر حضانت فرزند اش را م دلم

 شد. یخوشحال م نای قی

 

 وار گفتم: زمزمه

 

 ! ؟یانقدر خوب باش یتون یم یچطور -

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وهشتستی#پارت دو 

 خفته  ی#بغض ها 

 ییرزای#آزاده م

 

 

 :دیام را بوس  یشانیپ

 

که نسبت  یهر انسان  فهیوظ نیا زمیعز ستمیمن خوب ن-

که  میقرآن دار  هیآ یداشته باشه؟!ما تو  دیبه هم نوعش با

از ما  یو کمکش نکرد یدیرو شن یمظلوم ادیاگر فر

 یخواهر نداشته ام هرکار  نیبعدش هم مستانه ع یستین

 !دم؟یبتونم براش انجام م

 

بر لبانم شکوفه زد و    شیبای ز ریتعب نیاز ا  یمهربان لبخند

گردن و شانه اش فرو کردم.عطر تن  یسرم را در گود 

 دمییرا بو  شیرگلو ی.زدمیکش  میها هی مردانه را با ولع به ر

 و زمزمه کردم: دمی و بوس

 

 چقدر خوبه که دارمت؟!-



 

 گذاشت: میموها یرا رو   شیو لب ها دیخند  بلند

 

 منم خوشحالم که تو رو دارم؟!-

 

 و شروانه ادامه داد: طنتیبا ش بعد

 

 تونمیکه نقش بر آب شد م ینقشه ها داشت یگفت یراست-

 ! ؟یبگم چه نقشه ها داشت 

 

خندان خودم را در آغوشش جا دادم و با ناز  یلب ها با

 گفتم:

 

بهت  یلینباشه خ یشام مهمونت کنم هر چ هیخواستم  یم-

 !ونم؟ یمد

 

 زد و گفت: یچشمک طنتیش با

 

 !! ؟یمهمونم کن گهید زیبه چ شهینم-



 

 مثال؟؟؟  یچ-

 

 :دیخند شرورانه

 

 شب عاشقانه پر تب وتاب!!  هیبه  -

 

اش  نه یم وبا حرص به سرا مشت کردم و آرا میها دست

 :دمیکوب

 

 !!ی لی!خ؟ی ادب یب  یلیخ-

 

 مانست گفت: یم  طونی شاد و ش یسان پسربچه ا به

 

هم  یقرار و مدار هی گهیخوب من استادت بودم د-

 !م؟یگذاشت

 

 :دمیسرخ شد و لب گز میها  لپ

 



 !!اد؟ینم ادمیمن که  یچه قرار-

 

 :دیخند طنتیش با

 

 خانم خوشمزه؟!! اد ینم ادتی یچیه  یعنی-

 

 گفتم: یبدجنس با

 

 !!؟یچی نه ه-

 

 با خباثت باال انداخت و گفت: یابرو 

 

 !! نطوریکه ا-

 

 یرفتم.رو  سهیشروع به قلقک دادنم کرد.از خنده ر و 

قلقکم  یرحم یهم با ب   رحافظیحساس بودم و ام می پهلوها

 یجار میبودم که اشک از چشم ها دهیداد.آنقدر خند یم

 شده بود!



بود.دست از قلقک دادنم  دهیکه به مراد دلش رس رحافظیام

 برداشت.

 

 یکرد.سرم را رو  تیرا به سمت بازوانش هدا  سرم

 گذاشتم و گفتم: شی بازو 

 

 ؟یبا مستانه حرف زد-

 

 را کنار گوشم رها کرد: نفسش

 

 !!؟ینه هنوز خواستم تو باهاش حرف بزن-

 

 بهتره من اول باهاش حرف بزن؟! یکرد یکار خوب-

 

قلبش را  ی اش چسباند.کوبش ها نهیبه س نباریرا ا سرم

 قلبش گوش دادم. ی.چشمانم را بستم و به صدادمی شن یم

 را باز کردم:  میچشم ها شی صدا  با

 !!؟یشام خورد-

 



 کردم:  زمزمه

 

 نه؟!!-

 

 گفت: سرزنشگرانه

 

 !!؟یخورد یاومدم شام نم یاون وقت اگه من نم-

 

تکان داد و   یتکان دادم که با تاسف سر  دییبه تا یسر

 و گفت: دیدستم را کش

 

 م؟ یشام بخور میبر-

 

 زدم: یو لبخند دمیاش را آرام بوس گونه

 

 ....میبر-

 

 



 

 

 

 

 

 

 ونهستی#پارت دو 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

مستانه را به  نتیکاب یرو  ییسردرگمم به مواد غذا نگاه

را  مهیخورشت ق هیخنده انداخت.قرار بود مستانه طرز ته 

 به من آموزش دهد.  

 را پشت گوشم فرستادم و گفتم: می متفکر موها یحالت  با

 

 م؟؟؟ یاز کجا شروع کن دیحاال با- 



گذاشت.کاسه  زیم یرداشت و روبسته گوشت را ب  مستانه

قرار  نتیکاب یپوست کننده داخلش بود و رو  ازیکه پ یا

 داشت را به دستم داد.

 

 !!گم؟یرو بشور بعد بهت م نهای ا ایب-

 

شدم.مستانه    ازهایآب را باز کردم و مشغول شستن پ ریش

  ازهایها شد.بعد از شستن پ بیکردن س یهم مشعول خالل 

را  یخواستم موضوع  خواستگار ی.مدمیدست از کار کش 

تر ها مزه دهانش را  میبگذرام و به قول قد انیبا او در م

 بسنجم؟!!

 سرحرف را باز کردم و گفتم: پس

 

 !! ؟یایدر ب  ییتنها نیخواد از ا یمستانه تو دلت نم-

 

 ختیر تابهیرا داخل ماه یخالل ی ها بیکه س  همانطور

 جواب داد:

 



 یم یاگر ما بدون روحمون زندگ دیروحه شا  هیسا ی یتنها-

سالهاست تنهام  م،منیتونست یهم م ییبدون تنها میکرد

 عادت کردم؟!! گهیسارا د

 

 

برداشتم و به سمتش رفتم و   نتی کاب یرا از رو   روغن

 .ختمیر  تابهیداخل ماه

 

 !ه؟ یکاف-

 

قابلمه پر آب هم بذار رو گاز برنج   هی!فقط ه؟یآره کاف -

 کنه دانه بلند و خوشمزه بشه؟! سی هاتم خ

 

 مهیپختن ق یرا گفت را انجام دادم.سراغ مراحل بعد  یکار

 ادی را  یمستانه آشپز ییرفتم.امروز قرار بود با راهنما 

را به شرکت ببرد  نیماش رحافظیاجازه ندادم ام یحت  رمیبگ

به آن   ازیمورد ن ییمواد غذا  دیخر  یبهانه آوردم که برا

 بود.  رفتهیدارم که او با آرامش پذ  اجیاحت

 



را به خورشت اضافه کردم و در قابلمه   هیچوبه و ادو  زرد

بار مستانه نگاه جستجوگرش را به  نیآخر یرا بستم.برا

ست تا  هر دو قابلمه انداخت و در قابلمه برنج را هم ب

 برنج دم بکشد.

 

                

 

 

 

 

 

 وده ستی#پارت دو 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 و گفتم: دمیرا کش دستش

 

 !!شه؟یتا آماده م می نیبش می بر  ایب-

 



 نگفت و همراهم آمد.  یزیچ

 و غر زدم:  میوسط آشپزخانه  نشست زی م پشت

  ایگفت ب یم شهیهم چه سخته ها؟!!مامان هم یآشپز نیا-

کردم اهل کار کردن تو خونه هم  یم یبدم شونه خال ادتی

 دیآ یبه کارت م  نایزد ا یسرکوفت م شهینبودم مامان هم

 !!یبه خوردش بد یزیچ هی  یبتون یپس فردا شوهر کرد

 

 و گفت: دیخند  زیزریر  مستانه

 

خواد  یدلشون م  نهیا یران یا ی مادرا یشگرد همه -

 دختراشون کدبانو و شوهر دوست باشن! 

 

محو شد و با افسوس   کبارهی لبش به  یرو  یخنده  طرح

 و آه گفت:

 

نتونستم داشته باشم اما تو همون   یتو زندگ یلی من خ-

که  ستین خودیفرشته است!ب هیمادر  دونستمیهم م یبچگ

 قرار داده! رپاشونیخدا بهشت رو ز

 



نظرش در  دنیپرس ی فرصت را برا نیخواست ا ی نم دلم

 و ازداج را از دست بدهم. یمورد زندگ

 

مرد  ه یبه  ی!بتون ؟یخواد ازدواج کن یمستانه تو دلت نم-

 یعمرت رو با اون سپر هی و بق یکن  هیتک تیزندگ یتو 

راحت با  ال یو با خ ی!!گذشته ات رو فراموش کن؟یکن

 !!؟ی کن یزمان حالت زندگ

 

 زد و گفت: ی تلخند

 

 یکه بتونم  فراموشش کنم؟! حت ستین یزی گذشته من چ-

گذشته من     رمیبگ دهی ناد ایاگر من هم فراموش کنم 

باهاش کنار  شهیم میوارد زندگ یکه کس ستین یزیچ

 !! اد؟یب

 

 

 دستش گذاشتم و گفتم: یرا رو  دستم

 

نداشته باشه فقط  یباشه که با گذشته ات مشکل یاگه کس-

 !!؟ یاون وقت چ یتو براش مهم باش



 

  میچشم ها یصورتم چرخ خورد و رو یرو  شیها چشم

 :دیمکث کرد و پرس

 

 شناسمش؟! ی!من م؟یک-

 

 رحافظیشرکت ام یاز کارمند ها یکی  یریمسعود ام یآقا-

ه کرد تی خواستگار رحافظیو از ام دتیدم خونه د یچندبار 

 ؟!!

 

 :دمی شن فیرا ضع ش یکرد و صدا  یرلبیز زمزمه

 

 اما...؟!!! دمشونی!چندبار ده؟یمرد خوب-

 

 :دمیشک پرس با

 

 !!؟یاما چ-

 



لحظه بغل کردن پسرم پر  هی یمادرم سارا دلم برا هیمن -

 گهید زایچ یلیتونم!!دلم خ ی!!من بدونه پسرم نمکشهیم

بوسه از   کیخواد! یبغل عشق م هیخواد!دلم  یهم م

 جنس دوست داشتن

گاه قرص و محکم که   هیتک کی محبت، ینگاه از رو کی

 پناه خودم و پسرم بشه!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ازدهیو ستی#پارت دو 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



به مشامم  یپناه یب یالتش بو درناک بود که در جم چقدر

اوقات داشتن پناه  یگاه یتا بفهم یزن باش  دیخورد با یم

به  شی حرف ها دنیکند.قلبم از شن یمعجزه م یدر زندگ

 درد آمده بود. 

 :دمیپرده پرس یو ب رک

 

منتظر جوابته؟!خوب فکر کن به همه   یریام یمستانه آقا-

 هی  کینزد ندهی!به اون به خودت به پسرت که در آ؟یچ

 ! د؟یش یعضو سه نفره م

 

 یرا با شتاب به سمتم چرخاند و با مردمک ها  سرش

 شد.  رهیلرزان در چشمانم خ

 گفت: یو به سخت دهیبر دهیبر

 

 !!!؟ی گفت یبگو چ گهیبار د... هی-

 

 و پچ زدم: دمیرا در آغوش کش سرش

 

 !د؟ی عضو سه نفره بش هیگفتم با پسرت  یدیدرست شن-

 



حد و   یب یرا از آغوش جدا کرد و با برق شاد سرش

 :دیپرس  دیدر چشمانش با ترد یحصر

 

 !؟یدار یاز هومن خبر -

 

 نقش گرفت و گفتم: می لب ها یرو  یمهربان ی لبخند

 

خواد کمک  یخوب مشورت کرده م   ل یوک هی با  رحافظیام-

 !؟یریکنه حصانت پسرت رو بگ

 

 هیدر اوج گر کهو یحلقه بست.  شیدر چشم ها اشک

شده بود.  یبود اشک و لبخندش قاط  ییبای.تناقص زدیخند

 !!!یکلمه سه حرف نیبود ا یم ی"مادر"چه واژه عظ

.آرام که شد از دمیاو را خواهرانه در آغوش کش گرید بار

بار لبخند  نی.ادیکش سیبه چشمان خ یآغوشم جدا شد.دست

 زد و گفت: یواقع

 

 دیدر حقم کرد یسارا ممنون ازت،تو و آقا لطف بزرگ-

 تشکر کنم؟!!! یدونم چطور ینم

 



 لبخند آرامش بخش پلک بستم و گفتم: با

 

که تو خوشبخت  نیهم زمیعز ست یبه تشکر ن  یازین-

 رحافظیمن و ام ی برا یبه پسرت برس  یو بتون یباش

 !!!ه؟یکاف

 

 

 

را  یبلند شدم و گوش  میام که بلند شد از جا یگوش  یصدا

نام مامان تماس را وصل  دنیکانتر برداشتم.با د یاز رو 

 کردم: 

 !!یاز ما کرد یادیسالم مامان جان چه عجب -

 

 :دیچیدر گوشم پ هی مامان همراه با گر زیر  یهق ها هق

 

 !ست؟یسنا حالش خوب ن ایسارا ب-

 

 :دمیپرس وحشتزده

 



 شده مامان؟!سنا کجاست؟!! یچ-

 

 

 خونه؟!! ایسارا ب ا یفقط ب-

 

 ده یچیدر جانم پ  ی.نگراندیچیبوق ممتد در گوشم پ یصدا و 

 :دیپرس دهیبلند شد و ترس شیبود.مستانه از جا

 

 افتاده؟!! یاتفاق -

 

 جواب دادم: ینگران  با

 

 برم خونه؟!! عتریهر چه سر دیبا دونمینم-

 

 زد و گفت:  یتصنع لبخند

 

 !!! فتادهین یانشاهللا که اتفاق-

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ودوازدهستی#پارت دو 

 خفته ی#بعض ها

 ییرزای#آزاده م

 

چطور حاضر شدم و از خانه خارج  دمینفهم اصال

و خراب و با  بیغر ینشستم با حال ل یشدم.داخل اتومب

که به  یدستان لرزان استارت زدم و به راه افتادم.تا زمان

 خانه برسم هزار بار ُمردم و زنده شدم.

 



و نفس کم آورده بودم.هراسان به  د یلرز یم  میدست ها 

د زل زدم و ازته بو  ستادهیاورژانس که مقبل خانه ا نیماش

 :دمیدل نال

 

 بهمون رحم کن!! ایخدا-

 

شدم و به طرف آمبوالنس  ادهیپ نیاز ماش یدلواپس با

در دلم نشاند  دیام  یاز برانکارد اندک ی.آمبوالنس خالدمیدو 

دو مرد که با برانکارد از  دنیاما با د فتادهین یکه اتفاق 

بابا که  دنیهم محو شد.د دیخانه خارج شدند همان اندک ام 

اد یز هیو مامان که صورتش از گر دهیرنگ از رخش پر

سرخ شده بود پشت سر برانکارد از اتاق خارج شدند 

تحمل کردم تا سقوط   یسست کرد و به سخت می زانوها

 نکنم. 

 کند شده بود.  قلبم هم  ی کم آورده بودم تپش ها نفس

 

بود و لب  دهیپر شی سنا نشست.رنگ و رو  یرو   نگاهم

 بسته بود. شی زد و پلک ها یم یدیبه سف  شیها

 شدند. یسد چشمانم را شکستند و جار میها اشک

 



 یگذاشتن برانکارد  سی مدت با چشمان اشک بار و خ تمام

کرد تماشا کردم انگار قدرت  یکه جسم خواهرم را حمل م

  یو با قلب ستادمیسرپا ا یشده بود.به سخت سلب می از پاها

شد به سمتشان  یم دهیکش یکه به سخت یینا آرام و پاها

 رفتم.

 

با نگاه هاج و واج به آمبوالنس که درش داشت بسته   بابا

 رو به مامان گفت: یبود به سخت رهیشد خ یم

 

 !!ا؟یفرشته تو با سارا ب-

 

 زدم. هیگر  ریتحمل کنم و بلند ز نتوانستم

 

 سنا افتاده؟!!  یبرا  یچه اتفاق-

 

 :دی لرز شی لب ها مامان

 

 بود؟!! هوشیب دمشید یدونم وقت ینم-

 



کند  یرا مخف شیکرد لرزش صدا  یم یسع یدرحال بابا

 گفت:

 

 !!رم؟ینشده من با آمبوالنس م یزیکه چ  شاالیا د ینترس-

 

 گرفته شده بود گفت: هیکه در اثر گر ییبا صدا مامان

 

 !!!  میایباشه ما هم پشت سرتون م-

 

 

 

 

 

 

 

 

 زده یوسستی#پارت دو 

 خفته ی#بغض ها



 ییرزای#آزاده م

 

 

 نیسوار ماش عیسوار آمبوالنس شد.من و مامان سر بابا

 ل یداخل اتومب یی .تنها صدامیو پشت سرش راه افتاد میشد

 یمن بود.تمام بدنم م یها نیف نیمامان و ف  یهق هق ها

 یلحظه هم از جلو  هیبسته سنا  یپلک ها  ریتصو  دیلرز

 رفت. یکنار نم میچشم ها

 :دمیزدم از مامان پرس  یکه راهنما م همزمان

 

 هوشیسنا افتاده؟!سنا چرا ب یبرا  یمامان چه اتفاق-

 بود؟!!

 

 

 جواب داد: دهیبر دهیبر مامان

 

... تو آشپزخانه بودم چندبار صداش  دیبابات رفته بود خر-

 ...هوش افتاده و... ی...م بد یکردم جواب نداد رفتم اتاق د

 



ام  هیاجازه نداد جمله اش را کامل کند.من هم گر هیگر

 شدت گرفت.

از  یسوختند.مامان چندبرگ دستمال کاغذ یم میها چشم

که  یرا پاک کرد. در حال شیو اشک ها  دیکش رونی جعبه ب

زد با انگشتان دستش شروع به   یم  یصورتش به سرخ

 .کرد رلبیز یخواندن ذکر ها

اشت و بغض کرده و  .آرام و قرار نددیسمتش چرخ  نگاهم

 مغموم در خودش بود.

 

 !!شه؟یسنا خوب م  شاالیا ستین یزیمامان آروم باش چ-

 

 یدلدار یکه گفتم اعتماد نداشتم اما برا یبه جمله ا خودم

 گفتم.  یم دیمامان با

 

 

شدنمان    اده یو همزمان با پ میبود دهیرس مارستانیب به

 .میپا تند کرد مارستانیهردو به سمت ب

.سرش را با دست میکرد  دایپ کمتین یشسته رون  بابا

 یعنی  نیداد.ا یرا مدام تکان م شیگرفته بود و پا شیها

 استرس داشت!



 

 :دیپرس هیو گر ی.مامان با نگرانمی طرفش رفت به

 

 شد؟! یچ-

 

 حال جواب داد: یخسته وب بابا

 

 !!! اد یگفتن االن دکتر م ینزدن ول  حرف

 

 و زار زدم:  دی گونه ام غلت یرو  میها اشک

 

 خودت؟!!! ایخدا ی...وایوا-

 

کردم و آرام و   یرا متر  م مارستانیو عرص سالن ب  طول 

 یرمق رو  یقرار نداشتم.بابا و مامان هم خسته و ب

  بایانتظار نشسته بودند.با باز شدن در هر سه تقر  مکتین

کرد   ی .مامان آرام هق هق ممیبه سمت دکتر هجوم برد

سوال از پزشک هم نداشت. بابا   ییتوانا  یتم حتحتم داش

 :دیلواپس پرس



 

 سر دخترم اومده؟! یی دکتر؟چه بال یشد آقا یچ-

 

بود.با آرامش   یجوگندم یبا موها انسال یم یکه مرد دکتر

 به همه مان انداخت.  ینگاه 

 :دمیعجله پرس با

 

 د؟یگ ینم یزیافتاده؟چرا چ  یدکتر اتفاق یآقا-

 محکم گفت: 

 

 !!د؟یا یلطفا همراهم ب دیآروم باش-

 

کوچک  شهیاز کنارم گذشت و مامان از پشت ش دکتر

 .ندی توانست سنا را بب

 

نا آرام به همراه بابا وارد اتاق  یخراب و قلب ی حال با

 .میو با گفتن اجازه داخل شد می.با تقه در زدمیپزشک شد

من هم نشست  یچرم مشک یصندل  یبدون تعارف رو  بابا

 کنارش نشستم.



  شیانداخت و دست ها یدستش نگاه ریبه پرونده  ز دکتر

 را در هم قالب کرد و گفت:

 

 دیبا  مارمیکه به همراهان ب  نهیپزشکم اعتقاد بر ا هیمن -

که از دخترتون   شات یرک و راست حرف بزنم؟!!طبق آزما

 دارند!!! ادیاعت شونیا  میو خواهر شما گرفت

 

 ادیرا از  دنیشک داشتم لحظه نفس کش م یها دهی به شن 

 گفت: یپدرم که با لحن خسته و نامطمئن چارهی بردم.ب

 

 !!د؟ی مطمئن-

 

 تکان داد و گفت: یسر دکتر

 

  شیآزما  ی!تو م؟یگرفت شیبار آزما نیبله من چند-

 مشخص شده؟!!!

 

 ی لیجسمم در اتاق دکتر حضور داشت.انگار روح خ تنها

 یزبانم هم نم یسالها بود جسمم را ترک کرده بود.حت

 بپرسم. یسوال  دیجنب



 

 آشفته گفت: یبا حال  بابا

 

 یخوره!!کس یحرف ها نم نیآخه دختر من به ا-

 راه ها بکشونه؟!! نیهم نداشت اون رو به ا رو 

 بار ورق زد و گفت: نیرو چند  پرونده

 

کرده البته دور   دایپ  ادیدختر شما به قرص ترامادول اعت-

را   ییسم زدا  م یتون یم عیسر یلیمصرف کوتاه بود و ما خ

 !!م؟یانجام بد 

 

 رونیخراب از اتاق ب ی و با حال میاوردیاز آن تاب ن شتریب

 .میامد

 یرفت حت یراه م یافتاده به سخت یبا شانه ها   بابا

 چگاه یشده بود.ه دهیاحساس کردم امروز تک

بودم.غم اوالد هر لحظه و هر  ده یند ینطوریرا ا پدرم

کند.مامان در سالن نبود  یپدر و مادر را شکسته م قهیدق

و   نیاز چ یداد  که کنار سناست.قطره اشک ینشان م نیا

 .دیگوشه چشمانش راه گرفت و چک زیچروک  ر

 زدم: شیبا التماس صدا  چندبار



 

 بابا؟!!-

 

داد اما امروز    یجان بابا م شهیجواب نداد.جواب را هم اما

 بله هم نگفت. یحت

گذاشتم و   شیبازو  یحرف زدن نداشت.دست رو  ی نا  بابا

 گفتم:

 

 تو رو جون سنا آروم باش بابا؟!!-

 یداد ودستش را حائل صورتش کرد و ب  هیتک واریبه د 

و جان   ندی پدر را بب هیکرد.کدام دختر بود که گر هیصدا گر

در تمام عمرم  هیگر یصحنه  نینبازد.به خدا که تلخ تر

 بود.

 

 

 

 

 

 



 

 

 وچهاردهستی#پارت دو 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

شد و با بغض آرام  رهیرا بلند کرد و در چشمانم خ سرش

 گفت:

 

 ازت بپرسم؟!! یزیتونم چ یسارا م-

 

 با بغض جواب دادم:  متقابال

 

 جانم بابا؟! -

 

 که دوستش داشته؟!! یسنا بوده؟!کس یتو زندگ یکس-

 

 نفر بوده؟!!! هیفقط -



 

سوال هزار بار عرق  نیلحظه در پاسخ ا نیمن ا ایخدا

  یا خودم فکر نکرده بودم حال امروز سنا ب.چر ختمیشرم ر

واژه  نی"ااد ی."اعتربط داشت گانیشک به خسرو شا

  نی.اصال به سنا اخواست یاز جانم چه م گهیوحشتناک د

خواهرم   ادیدر اعت گانی.خسرو شادیچسب ینم ادیوصله اعت

 !یخدا!وا یاداشت.و  ینقش

 

 

 *** 

در  قیانتظار نشسته بودم.بابا عم  مکتین یبابا رو  کنار

  شیها از زبان من برا تیفکر بود.شک نداشتم هضم واقع

 قابل باور بود. ریسخت و غ

 

 داد و زمزمه کرد: رونی ب یرا به سخت نفسش

 

 !!اره؟یبه مادرت چطور بگم؟!!طاقت نم-

 

و سنا  کشهیسه هفته طول م ایدو  ییدکتر گفت سم زدا-

 !!!شه؟یخوب م 



 

 :دیتکان داد ونال یسر

 

!!!سارا ماره؟یخوب بشه اما روحش ب دیجسمش شا-

 !!؟یآدرس خسرو رو دار

 

 بغض نهفته در کالمم گفتم: با

 

کنم اما ازتون خواهش  یم دای بابا آدرسش رو ندارم اما پ-

شما وسط باشه  یمن موضوع رو بفهمم پا  دیکنم بذار یم

شما  ستیخاطر صالح ن نیبه ا دیآ یمامان هم وسط م  یپا

 !!!د؟یباهاش حرف بزن

 

 :دیرا برهم فشرد و غر شیها دندان

 

راست بچرخه و انگار نه انگار  ینجوری پس بزارم هم-

 افتاده؟!! مارستانیتخت ب یدخترم رو 

 

 و گفتم: دمیبه چشمانم کش یدست



 

نه؟!!من خودم  ایاون خبر داشت  میدون یبابا ما هنوز نم-

لطفا به من اعتماد  ارمیرا در ب موضوع نیبم ا رو یز

 !! د؟یکن

 

 :دیپرس دیاش گذاشت و با ترد قهیشق یرو  دست

 

 انیهم در م یا گهیفرد د ی کنم پا یسارا من احساس م-

 به دل گرفته؟!!  نهیکه بدجور از ما ک یباشه؟!کس

 

 و گفتم: دمیدر هم کش ابرو 

 

 مثال؟!! یکِ -

 

 جمله از دهانش خارج شد: کی  تنها

 

 بهزاد؟!!! -

 



انتقام غرور زخم   یآتش به جانم انداختند.بهزاد برا انگار

خورده اش خواهرم را در تله انداخته بود و او را به 

شدم   یمطمئن م دیتوانستم با یقرص ها معتاد کرده بود.نم

 یزنگ تلفنم گوش  یبود.با صدا گانیتنها راهم خسرو شا

 مداغ دل رحافطینام ام دنیو با د دمی کش نرو یب بمیرا از ج

با گفتن"برم قدم بزنم "بلند   شیتازه شد.بابا هم از سرجا

 شد و مرا تنها گذاشت.

 هیگر ر یز اریاخت  یدوباره ب دیچیکه در گوشم پ شی صدا  با

 زدم.

 

 گفت: یدلواپس با

 

 شده؟!!! یسارا عشقم چ-

 

 جواب دادم:  هیو با گر دهیبر دهیبر

 

حالم...   ای! تو رو... خدا برحافظ؟ی....اممیستان ماری االن ب-

 بده؟!!! یلیخ

 

 ترس گفت: با



 

 افتاده؟!! ی!!چه اتفاق ؟یچ یبرا مارستانیب-

 

 !! ا؟ی!تو رو خدا بمارستانه؟ی سنا ب-

 

 !!!ام؟یآروم باش االن م زمیباشه عز-

 

 

 

 

 

 

 

 

 وپانزدهستی#پارت دو 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



 

 و سخت... یگذشت.طوالن یم یبه کند قیدقا

حق مالقات  یکس یمدت سنا به هوش امده بود ول نیا در

ا کوچک سنا ر شهیاز پشت ش مینداشت.تنها توانسته بود

 مارستانیخودش را به ب عیسر رحافظی. اممینی بب

.وجودش کنارم در آرامش  حالم داشت یرساند.مدام سع

کرده  دایپ ادیسنا اعت دیفهم یسرشار از آرامش بود.وقت

در  یخواست آرام باشم.وقت یو م دادام  یتماما دلدار

مورد شک ام به خسرو و گذشته کامل حرف زدم.توقع 

داشتم سرزنش ام کند اما با آرامش گفت"آرام که شدم به 

 "م یسراغش بر

 

دانست  یبود.خدا م م یمعجزه خدا برا نیبزرگتر رحافظیام

 چقدر وجودش آرام بخش جانم بود. 

 آورد و کنارم نشست.  م یبرا یآب وانیل

بود که به  دهیش رسآب خوردم.زمان یقلوپ  یسخت به

 یسراغ خسرو بروم.آرام هم شده بودم.االن تنها دلم م

سنا  ادیخواست بدانم تمام اتفاقات امروز خواب بوده و اعت

 از خوابم؟!!! یقسمت

 

 گرفته گفتم: یصدا  با



 

 رحافظ؟یام-

 

 زم؟ یجانم عز-

 

 جا به جا شدم و گفتم: میدر جا یکم

 

 ؟!طاقت ندارم گهیسراغ خسرو من د میبر-

 

 به روبه رد جواب داد: رهیخ

 

غذا  ییجا هی  میبر د یقبلش با یول زمیعز میریم-

از پا  ینجوریا یچند ساعته غذا نخورد یدونی!مم؟یبخور

 !!؟یافت  یم

 

 گفتم: خسته

 

 باشه؟!!-

 



 گفت: یلبخند و شوخ با

 

 !! فه؟یبه حرف آقاتون گوش کن ضع شهیهم  نیآفر-

 

هم  یلبخند  یکرد و من حس و حال حت  یم  یشوخ

 چیکردم خسرو ه ینداشتم.حالم گرفته بود و در دل دعا م 

 سنا نداشته باشد. ادیدر اعت ینقش

 

 

صرف غدا انتخاب  ی را برا مارستانیب کینزد رستوران

 یعصر بود رستوران خلوت از مشتر  کی.نزدمیکرد

 دمیبشقاب را مقابلم گذاشت.تازه فهم رحافظیام یبود.وقت

 ختهیرا برانگ میاشتها یچقدر گرسنه ام!!زرشک پلو 

شدم دست از  ر یکامل س یبود.بدون حرف مشغول شدم.وقت

را پاک  میدور لب ها ال و با دستم  دمیخوردن کش

و با لبخند   دیهم دست از خوردن کش رحافظیکردم.ام

 گفت:  یراض  شیرو لب ها ی ت یرضا

 

 !!م؟ینیرو بب گانیخسرو شا م یتون یراحت م ال یحاال با خ-

 



 

 

 

 

 

 

 

 وشانزدهستی#پارت دو 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

را روشن کرد   ل ینشستم.اتومب ل یداخل اتومب  رحافظی ام کنار

 و به راه افتاد.آرام و پر استرس گفتم:

 

 !!؟یکجا باهاش قرار گذاشت-

 

 

 کافه رو داد فکر کنم پاتوقش اونجاست؟!!!  هیآدرس  -



 

 تکان دادم و گفتم: یسر

 

"سنا اگه ادیشم"اعت یم  وونهیکنم د یفکر م  شتریب یهرچ-

 کنم؟!!! کاریکار اون باشه چ

 

 را سمتم چرخاند و گفت: نگاهش 

 

تو و پدر  یآروم باش د یآروم باش؟!!سارا با زدلمیعز نیبب-

گذرون   یدوره سخت رو م هیسنا داره  یومادرت حت

اما اگر شما  هیدوره سخت  ییمخصوصا سنا؟!!دوره سم زدا

 یخوب ری و جسمش تاث  هیتو روح دیبا آرامش کنارش باش

 !!!د؟یدار

در   ماریبودم ب دهیت شناس یدوره سخت یی سم زدا دوره

 کشد!! یرا م یادیدوره درد ز  نیا

 گفتم:  یزدم و با دلسوز یتلخ لبخند

 

خدا حکمتت رو   یسخته؟!!ا  ییبراش دوره سم زدا رمیبم-

 !!!؟یبود که سر راهمون قرار داد  یچه امتحان نیشکر ا

 



حواسم را  شی پرتردد دوختم.صدا یها  ابانیرا به خ  نگاهم

 جمع کرد.

سر راه بنده هاش  یبزرگتر یامتحان ها یخدا گاه-

 هم شکرگذارن؟!!!  بنده هاش هنوز نه یبب  تا دهی قرارم

 

 نیخالص تر  یمصائب و مشکالت را برا نیبزرگتر خدا

نزد خدا بودم پس  ریداد من بنده حق یقرار م شی بنده ها 

  ترهیسخت بود؟پدرم که امروز تک م یبرا یچرا امتحان اله

 یان یپا شی شده بود و مادرم که اشک ها یاز هر زمان

 نداشت.

 

شد و مقابل همان کافه که خسرو  ابانیهمان خ وارد

 با من صحبت کرده بود پارک کرد.  گانیشا

مطبوع   ی.خنکامیشد دایپ ل یاز اتومب گریکد ی دوشادوش

  شیمثل دفعه پ یمیمال کیداشت و موز انیداخل کافه جر

به هوا  گاریاز س یمیمال یشد.بو یداخل کافه پخش م

از دود   یبرخاست.نگاهم را چرخاندم در پس حلقه ها 

هم  رحافظیشد.ام در مقابلم ظاهر گانیخسرو شا  ریتصو 

 کرد و با اشاره به خسرو گفت: ال نگاهم را دنب ریمس

 ! م؟یبر-

 زمزمه کرد:  رگوشمیدستم را گرفت و فشرد و ز و 



 آروم باش؟!! -

 

رحم شده بود که آرامش  یآنقدر ب رحافظیباشم چرا ام آرام

 ادیاعت  ریبانگیکه خواهرم گر ی.از منخواستیاز من م

 شده بود.

 

هم پشت  رحافظیشدم ام کی نزد زشیتند به م یقندها  با

حاصره شده  از دود م  یهاله ا انیسرم آمد.چهره اش در م

زد و   گارشیبه س یقیاش شدم.پک عم رهیبود.با نفرت خ

فرو کرد  یگار یمانده را داخل جاس یباق گاریخاکستر س

 کرد و گفت: دایبه لبخند تلخ انحنا پ شی لب ها 

!!پارسال دوست امسال آشنا؟!!فکر ؟ یمیخانم کر دیی بفرما-

 چشمم به جمالتون روشن شه؟!! گهیکردم د ینم

 یکه با خشم قدم امدیخوش ن رحافظیجمله به مذاق ام نیا

 گذاشتم و لب زدم: شیجلو آمد که دستم رو بازو 

 

 !!رحافظ؟ی آروم باش ام-

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 وهفدهستی#پارت دو 

 خفته یغض ها#ب

 ییرزای#آزاده م

 

 

 و بانفرت گفتم:  شدم رهیدرون چشمانش خ نهینفرت و ک با

 

  یستین مونیتو زندگ گهید یو گفت  یاون روز که اومد-

 گهیرا طور د مونی باور کردم اما ندونستم قرار زندگ

 !! ؟یکنی نابود

 

 کرد و گفت: اخم

 



 یزندگ تون،ازیاز زندگ رونیب ومدمی مگه ن-

 !!؟یخوایمیچ گهی خواهرت؟!!د

 

 ریدر آورد که ز گارشیاز پاکت س ی گرید گاریس خواست 

 دستش زدم و داد زدم:

 

دود   گاریمن س یجلو  ینشست یخواهرم رو معتاد کرد-

 !!؟ یکنیم

از افراد کافه به  یاباعث شد توجه عده بلندم یصدا

سمتمان جلب شد.خسرو مات و مبهوت نگاهم کرد و  

 بهت زمزمه کرد:با   رلبیز

 !!؟یگیم یدار یمعتاد؟چ-

 

 زدم و گفتم: یلبخندتلخ

 

!!تو ؟یکرد کاریکاش دروغ بود؟!!کاش؟!!با خواهرم چ-

به  اتبچه ی برا یمشکل کس  نیاگه ا یخودت بچه دار

 !!؟یکرد یم کاریآورد چ یوجود م 

 



 یدلخراش یبا صدا  ی بلند شد و صندل یبه تند شیجا از

 گفت: ی واژگون شد.با بهت و ناباور

 

 !!شده؟یبهم بگو چ قیدق روخدا شده؟تو یسنا چ-

 

.تلخ جواب ام بود رهیدلم به حالش سوخت.با التماس خ-

 دادم:

 

کرده؟!!البته پزشک گفته مصرف کوتاهه   دا یپ  ادیسنا اعت-

  نیا یکمر بابا شکست وقت یبوده خدا بهمون رحم کرده ول 

حال بابا رو درک   دیبا یدت پدر!تو خودیخبر رو شن

 !! ؟یکن

 

 گفت: یسخت به

 کرده؟!!! دای پ ادیاعت یبه چه قرص-

 

 جواب دادم: ی تند به

 

 معتاد شده؟!!! کهنی!!مهم ا؟ی چه قرص ستیمهم ن-



 

 را با دستش فشرد و گفت: سرش

 

 !!مهمه؟ی لیمهمه!خ-

 

 چرا مهمه؟!!-

 

باعث شد منتظر نگاهش کنم با انگشت  رحافظیام سوال 

 :د یشصتش گوشه چشمش را فشرد ونال

 

بوده؟!اسم    یسنا عمد ادیشده؟!!اعت نهیک ه ی  یسنا قربان-

 لطفا بگو؟!!! هیاون قرص چ

 

 نگاهش کردم و گفتم: یسوال

 

 !! ؟یزنیرک وراست حرفت رو نم چرا؟ یا نهیچه ک-

 

که   یتیواقع نیبزرگتر نیمن سنا رو دوست داشتم ا-

 هیقض نی!پشت است؟یکار من ن ادشیاعت یبهتون گفتم ول



 یکار وارد کردن قرص ها  یبهزاد نجمه؟!!بهزاد نجم تو 

 .!!هاستجوان ادیاعت یبرا ی الهیترامادول به بازار و وس

 

هم با   رحافظیقلبم شدت گرفتند.ام  یپاره شد.تپش ها  بنددلم

 شده بود.  ره یشدت گرفته به خسرو خ یم هااخ

 گرفتم و با لکنت گفتم: ز یرا به م دستم

 

کار رو انجام  نی با خواهرم ا دی بهزاد نجم؟!!چرا با-

 بده؟!!!

 زد و گفت: یتلخ پوزخند

 

!!انتقام از تو و پدرت ل؟یدل نیمهم تر یول  ل یهزاران دل-

 نهیکه سنا نقطه ضعف هر دوتون بود؟!!!بهزاد از پدرت ک

 نیبه دل داشت و از پس زده شدن عشقش توسط تو هم

 انتقامه؟!! ی برا یمحکم ل یدال هی

 

 بغض گفتم: با

 

 خدا؟!!! یشده؟!!وا نهیک هیپس سنا ندانسته طعمه -

 



 :دمیشدم و توپ اشرهیخشم خ با

 

  مونیوارد زندگ یدره اآشغال از کدوم جهنم یتو -

نقشه  هینقشه بود؛ ه یتو با سنا هم  یی!!!پس آشنا؟یشد

 شده بود؟!!! یزیکه از قبل برنامه ر زی تر وتم

 

 :دیخند تلخ

 

سنا بشم؟!!اما قرارمون   یمن مجبور بودم وارد زندگ-

ساله مثل من   ۴۵مرد  هیبرنامه  یعشق نبود؟!!عشق تو 

و  تینبود؟!!اما عاشق شدم؟!!عاشق سنا،عاشق معصوم

 هاش؟!! یمهربان 

 

 

 

 

 

 وهجده ستی#پارت دو 

 خفته ی#بغض ها



 ییرزای#آزاده م

 

 : دمیتضرع و غم نال با

کلمه  نیا میتجاوز نکن به حر قدرنیا کنمیخواهش م-

 یزیرو با چ یزیچ ،عاشقی!!تو عاشقپناه؟یب مظلوم و 

!!عاشق با دروغ  شه ی ترسو نم !!عاشقزنهیتاخت نم

 کس چیبوق ه ریز وقتچی!!عاشق هکنه؟ی شروع نم

 !!رهی نم

 

 و گفت: ستی دستش صورتش را پوشاند و مردانه گر با

 کسچی شم اما همن مسبب تونی باشه تمام مشکالت زندگ-

 کس چیمن چقدر از وجود خودم متنفرم!!ه دونهی نم

حاضر  یکه حت ادهیچقدر ز میحجم شرمندگ دونهی نم

  نیآخر یبرا ی!!حتنمیکه دوستش دارم رو بب یزن  شمی نم

 بار!!

زمان  نی من در بدتر دی گفتیشما راست م یمیکر خانم

ظلم هم به سنا تاراج احساسات بکر    نیعاشق شدم و بدتر

!!مگه ستمین مانیپش وقتچی ه ی.ولنخورده اش بودودست

 هیشد!!تمام عمر دلم  مانیاز عاشق شدن پش شهیم

درکم کنه با تمام وجود   ی!!کسخواستیم یزندگ کیشر

ها داستان نیما ع انیکه پا درستهدوستش داشته باشم 



 خواستمیکه م  یخوشحالم که توانستم اونطور یول ستین

 یچاز سنا بابت همه  کنمیکنم.خواهش م  یعاشق

 !ازش بخواه ببخشه! هامیکن!!بابت تمام بد یعذرخواه

 

 زدم:  ی تلخند

 

که  یخواستیوگرنه نم  یشناسی هنوز سنا را درست نم-

داره  یبزرگروح نکهیخاطر ابه بخشهی سنا م یبش دهیبخش

 یحت دونهیم  بخشش قیها را الآدم یهمه  نکهیخاطر ابه

لطفا تمام اطالعات  میکنیم  میتنظ نامهت یشکا هیتو!!ما 

 اخاطر سنبذار!!نه تنها به  ارمونیبهزاد نجم را در اخت

 ادیاعت نی ا  یکه بعدها قربان ییخاطر تمام جوانان هابه

 !!شنیم

 داد:  حی هم در ادامه توض رحافظیام

خودت  شنی م ادیاعت  یهستند که قربان یادیجوانان ز-

ها عوارض قرص نیکه ا یبدون دی با یفرزند جوان دار

که مدت  ستندی شانس ن مثل سنا خوش های لی .خدارند  یادیز

ها را مصرف کرده باشند و بدن  قرص نیا ی کوتاه

 نیها به خاطر مصرف ااز جوان یلیبشه!!خ ییزداسم

که  ییاز پدرومادر ها یلی.و خروندیقرص به کما م

اند.فقط از دست داده ادیفرزندشان رو به خاطر مصرف ز



  سیمون هم که شده لطفا با پلبه خاطر جوانان وطن

.من در  دیبذار  ارشونیو اطالعات رو در اخت  دیکن یهمکار 

مطمئنا اطالعات  کنمیمراجعه م یوقت به اداره اگاه اسرع

 د!!یکن یشما هم الزمه لطفا همکار

 

گوشه چشمش را فشرد و با شصتش خسرو با انگشت

 گفت: یا گرفته  یصدا

مطمئن  دیبهم بگ هیکاف دیوقت خواست.هرآمیباشه حتما م-

  ارتونیکه الزم باشه در اخت یو هر اطالعات آمیم دیباش

 .ذارمیم

 

 

 

 

 

 ونوزده ستی#پارت دو 

 خفته یغض ها#ب

 ییرزای#آزاده م

 



سالنه به طرف  سالنه  رحافظی افتاده همراه ام یشانه ها با

 .میراه افتاد نیماش

تر بود.باور وحشتناک کردمیاز آنچه فکر م تیواقع هضم

انتقام شده باشد   ک ی یناخواسته طمعه زمیعز یسنا  نکهیا

 .کردیحالم را بد م

 یارا گرفت.کاش بهزاد عقده میراه گلو  یسخت بغض

 .گرفتی اش را نمنداشت.کاش انتقام غرور زخم خورده

از راه حالل وتالش به ثروت  های لیمثل خ توانستیم کاش

 برسد.

پرواز و  او را بلند  ی دستی.کاش ته نداشت یاعقده کاش

ذهنم مدام به مغزم فشار  ی کاش ها نی.اکردی نم یاعقده

غافل   یها از وجودت گاهانسان چرا ما ای.خداآورد یم

مثل  که یاراههی.بمیشو یم دهیکش راههیو به ب میشو یم

 .کردیرا گرفتار م یادیز یهاآدم  یباتالق

 وکدورتنه یوک یخواهادهیها دست از زما آدم چرا

 نهیبدون ک ایکنند دن ی.چرا فکر نمدارندی برنم

 هست. یقشنگتر  یایدن یخواهادهیوز

 میزندگ تیواقع رحمی پازل ب  دم یچیپیرا کنار هم م زیچهمه

 .دیکشیرا به رخ م

باور بود.چرا  رقابل یوغ فیشکل کث نی به هم  قتیحق

  شیرا به نما  و یسنار نیاوقات بدتر یگاه قت یحق ی انیعر



!!من  ست؟یدروغ خوب ن گفتیم یگذاشت.چه کس یم

 اوقات  یگاه دمیامروز فهم

تلخ هزاران برابر بهتر  قتیحق دنیدروغ از شن دنیشن

 است.

  یاهیشوم.چشمانم س نیاز آنکه فرصت کنم سوار ماش قبل 

دستم   یبا نگران رحافظی.امد یرفت.حالت تهوع امانم را بُر

 را گرفت و گفت:

 چت شده؟!! زمیسارا عز-

کنارم   یهم با نگران  رحافظینشستم و ام ابانیجدول خ کنار

تلخ   یها تیواقع .من تمامرا عق زدم امی نشست.معده خال

 رحافظی.امدهانم خارج نشدجز آب یزیرا عق زدم اما چ

 شد و گفت: امرهیخ یکمرم را ماساژ داد و با ناراحت 

 سارا؟!! یخوب-

 : دمیبغض نال با

که  دمیفهم  ییهاتی!!امروز واقعرحافظیام ستمیخوب ن-

 !!هیبدبودن حالم تا ابد کاف یبرا

صبور   دیقربونت برم فقط با دونمی زم،میآروم باش عز-

 !!دهیخدا خودش بهت آرامش م یباش

 

 



 

 

 

 

 

 ستیوبستی#پارت دو 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

 

و  دهیرا به آغوش کش  میتخت نشسته بودم و زانوها یرو 

.به کردمیرخ داده بود فکر م می فاقات که برابه تمام ات

گذاشته بود که   یکه پا در راه ی!!به بهزادگناهیب  یسنا

 فشار آورد.  میبود.بغض به گلو  راههی راه نبود ب

داشت.چشمانم را بستم و سرم را  دنیبار ل یم چشمانم

که از چشمم   یاشکگذاشتم و همراه با قطره میزانو  یرو 

 آرام هق زدم. ختیرفرو 



باعث شد تا با پشت دست  رحافظیام ی قدم ها یصدا

 رهیو به او خ اورمیرا پاک کنم و سرم را باال ب  میها اشک

 شوم. 

گاوزبان بود را به سمتم گرفت و با  گل  ی که حاو  وانیل

 داخل دستش گفت: وانیاشاره به ل

گاوزبان گل  برات دهیمستانه زحمت کش زمیبخور عز ریبگ-

 !!کنهیدرست کرده آرومت م

 زدم: یتلخ پوزخند

 !!کنهی نم  من رو آروم زیچچیه-

 دستم گلوم را فشردم و گفتم: با

محکم بودن    ییگلوم گرفته مثل بغض توانا خیب یزیچ هی-

ام به تمام مشکالت خانواده فهممیم یرو ازم گرفته!!!وقت

حال   نیا ونمدیم ی!!وقتکنهیمن گره خورده نابودم م

 به من مربوطه!! ادشیسنا،اعت 

 

کنار   یعسل یرو وانیزدم.ل هیگر ریتحمل کنم ز نتوانستم

  دیبوس میموها یتخت گذاشت و کنارم نشست.با محبت رو 

 و نوازشم کرد:

 



از   ی.بعضستیاتفاقات تنها به تو مربوط ن نیسارا جان ا-

افتاده بشه  دیاز اتفاقات با یاتفاقات خواست خداست!!بعض

ها  از اون قرص یخداروشکر کن که سنا مدت کوتاه یول

 ای!! گو شهیانجام م عیسر ی لیخ ییزدااستفاده کرده و سم

 سنا با مادرت صحبت کرده!! ادیاعت هیپدرت درباره قض

 را سمتش چرخاندم و مغموم گفتم: سرم

 پس مامانم خبر داره؟!!-

 کرده گفتم:تکان دادم.بغ   دییدر تا یسر

وضع سنا حال وروز   نیتمام مشکالت منم!!ا  یوبانباعث-

 پدر و مادرم!!

 کردم و گفتم: یمکث

 

نداشتم  یخوب ی.من گذشتهکشمیماز تو هم خجالت  یحت-

 هات نگاه کنم!!تو چشم کنمیشرم م  یحت رحافظیام

 گفت: یو با مهربان دیرا گرفت و پشت دستم را بوس دستم

تو رو مقصر بودنه!!گذشته تو  تونهی نم چکسیسارا ه-

!!سنا و پدر یخاطرش خجالت بکشکه به ستین یزیچ

تنها  یمونیتو تمام زندگ میومادرت و من دوستت دار

که آرام و قرار  یبرهمروزها فقط اتفاقات درهم نیمشکل ا

!!سارا شهیخدا درست م دیه اونم به امرو ازمون گرفته ک

  میو اتفاقات تلخ کمک کرد که بتون شیبزرگخدا با همه 



مون معتاد بشن؛با اطالعات و کمک جوانان میمانع بش 

 یر یکه به دستگ  میکن یم  میتنظ نامهت یشکا هیخسرو  

 بهزاد نجم کمک کنه.

 

 نفرت که در لحنش بود ادامه داد:  با

 هی ها قرص نی نبرده چرا که با  ا تیان از انس ییآدم بو  نیا-

خانواده و پدر ومادر رو نابود  هیکرد،ی عده رو بدبخت نم

 .کرد ی خورده نمعده جوان رو دست هی.غرور  کرد ی نم

 

 و گفت: دیکش یآه

 آدمی بن گنی !!مگه نمم؟ی شد رحمی ب همهنیا یما از ک-

 گوهرند کی ز  نشیکه در آفر گرندیکدی ی اعضا

 به درد آورد روزگار یعضو  چو 

 عضوها را نماند قرار دگر

 یدونی م یول میدونیشعر رو نم نی ا یما هنوز معن سارا

 .میهم نکن  ی هم بدبه  میکنی !!ما که کمک نمه؟یدردم چ

 

 

 

 



 

 

 

 

 کی ستیبو ستی#پارت دو 

 خفتهی ها#بغض

 ییرزای#آزاده م

 

 گریالاقل درد به روح و تن همد میشی درد هم نم یدوا-

!خطا از زمان آدم و حوا  کننی.سارا انسانها خطا ممینزار

ظهور کنه هم  یمنج نی که آخر  یتا زمان  تیبوده تا ابد

وقت  چیو وجدان رو ه تیانسان  یمعن  دیما نبا یهست ول

الاقل اگر  تیاصل بشر نیمهم تر تی .انسانم یفراموش کن

که  ی!!از زمان میبه کار هم نداشته باش یکار میستینانسان 

  و نه یک نیا می دانستیم  دیرو کشت با ل یبرادرش قاب ل یهاب 

مردم دست  ستیابد ممکن نشده و تا دهینفرت بذرش پاش

 بردارن؟!!! ونفرتنه یاز ک

 

 و با بغض گفتم: دمیبرچ لب



هستم که  یتمام اتفاقات   یمن باعث وبان رحافظیام-

 افتاده؟!!

 

 ام را فشرد: و شانه دی آغوشم کش در

پدر و مادرت رو   دیکه با نی تنها اشتباه تو ا زدلمینه عز-

که حاال   یکه نداد ی دادیسنا قرار م یخطاها انیدر جر

 گذشت؟!! ریشکرخدا به خ یکه افتاده ول یاتفاق 

 

 و گفتم:  زدمهق 

هم نبود.سنا   یمنه!!اگر من نبودم بهزاد نام  ریتقص همش -

.گذشته شدی بابا شرمنده و سرافکنده نم کردی نم دایپ  ادیاعت

 همه مشکله!! نیمنه که باعث ا یلعنت

 

 گفت: رگوشمیمهربان نوازشم کرد و ز یپدر مثل 

ممکنه اشتباه کنه تو هم  یهرکس زدلمیآروم باش عز-

سمش روشه گذشته اما گذشته ا یداشت یدرگذشته اشتباهات 

 که گذشته اتفاق افتاده!!  یزیخاطر چپس قصه نخور به

 



که  میکن یم یزایرا صرف نگفتن چ  مونیزندگ شتریما ب-

مثل تو   مونیزندگمهم یهامخصوصاً به آدم میگفتی م دیبا

 !! رحافظیام

 

صورتم  یرا رو  شی هاو هرم نفس  دیرا جلوتر کش  خودش

 رها کرد:

بانو!!تو   شمیاز دست تو ناراحت نم وقتچیمن ه زمیعز-

خدا را بابت  شیاز روز پ  شتریسارا هرروز ب یم یزندگ

 !!وونهید  یزنیم ه یها چحرف نی ا کنمیداشتنت شکر م

 

 :دیام لرزکردم و چانه بغض

 !!خوامیممعذرت-

 :دیرا باال آورد و انگشتانم را بوس دستم

 !!!؟یشد وونهید- 

 یرو  شی ها لب عیتکان دادم که سر صال یبا است یسر

 نشست و با عشق پچ زد: میموها

که هزاران بار اگر بابتش   یهست  ییسارا تو تمام داشته-

سارا  رسمیاز خدا تشکر کنم کمه!!حال به ذکر مامان م

تا    دیبنده با کنهیبه بنده لطف م یوقت نهیراحمخدا ارحم



ن سال  عمر داره تشکر و عبادت کنه!هر چند که هزارا

 !!کنهی نم تی عبادت هم کفا

 

  کیست،یمرد ن کی یی بایز چگاه یزن ه کی  ییدایش ل یدل

را   یدل مجروح زن یهاکه زخم یوقت باستیز شهیمرد هم

  اشیمردانگ  یام که بو شده ی!!من عاشق مردبوسدیم

 نیتر ق یال رحافظیکرد و حقا که ام وانهیام را دغرور زنانه 

 معشوق و معبود عشق بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ودوست یبستی#پارت دو 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م



 

جانکاه و زجرآور بود   یشدن سنا به قدر یدوم بستر روز

 .کنمیفراموش نم چگاهیکه ه

کرده  دایبه قرص ترامادول پ ادیاعت دیفهم یوقت

و به سر وصورتش  دیکش غیج  هاوانهی .همانند داست

بود که سرش درد گرفت  دهیکش یرا به حد ش ی.موهازدیم

 .ستیو در آخر با درد گر

.حال که نه اوضاع نابسامان میمدت شاهد حالش بود تمام

 !اشیروح

 یزیجز دختر افسرده و دلمرده چ   طونیسنا شرو ش  از

به   شیها نمانده بود.رنگ به صورتش نمانده بود و لب

 .زدیم یدیسف

و مدام خودش را لعنت   دیکوبیسرو صورتش م به

 قی .انقدر حالش بد بود که دکتر را مجبور به ترزفرستادیم

و آه   می ختیریماشک ش یآرامبخش کرد.ما هم مدام پابه پا

 .میدیکشیم

با دست  یاز هوش رفته بود و به سخت یکه چندبار مامان

 .گفتیذکر م شیهااشک ده یلرزان و چشمه جوش یها

 ستهیداده بود و گر هیپشت اتاق تک  واریتمام مدت به د  بابا

 بود.

 



زمان  کنمیمن احساس م کندی م هیگر یمرد یوقت

  یلیزن خ  هی مرد با گر هیکند،گریم هی.قلبش گرستدیایم

  یپدرم عمق فاجعه را شناختم.وقت هیفرق دارد.من با گر

 هیگر شی ها فقط با شانه کندیم هیگر ی لمیدر ف یمرد

 .کندیم

هم وحشتناک هست چه برسد به  یشی نما هیگر یحت

 رحافظیام چارهی!!بیدختر یبرا یاز ته دل پدر ستنیگر

 من!!  ایرا آرام کند؛پدر و مادرم  کمانیکدام  دانستی نم

 

 هیخانواده گر ی.پنج روز سخت که کار همهگذشت روزپنج

 دهیخاک مرده پاش مانیبود.انگار به زندگ یزارو 

گرگ زخم    کیبودند.هنوز به بابا نگفته بودم سنا طعمه 

روزها حال  نی.اشدیبد م شتریخورده شده بود.حالشان ب

نبود.حال سنا به  قیحقا  یبعض دنیشن ی برا یمساعد 

و مدام  زدیبهتر شده بود.حرف نم ذشتهگ ینسبت روزها

 یی پنج روز سنا را به تنها نیدر حال خودش بود.در ا

مامان  شدیکه وقت مالقات م یمالقات نکرده بودم.زمان

به  ل یهم را از دست داده بود و م شی. اشتهارفت یم

با  استخو یخوردن نداشت اما مامان داخل اتاق سنا بود م

شده چندلقمه  یمادرانه سنا را مجبور به کند حت یترفندها 

 اش دهد.را به خوردن معده

 



 

 

 

 

 

 

 

 وسهست یبستی#پارت دو 

 خفتهی ها#بغض

 ییرزای#آزاده م

 

.بابا که حال  میبود مارستانیمن و مامان داخل ب تنها

اصرار و تمنا به خانه  یو با کل ینداشت به سخت یمساعد 

 دانستمیم ی وقت یرفت تا استراحت کند اما چه استراحت

 سنا و ماست. شی تمام فکر و ذکرش پ

به   یتیهم با اصرار من و مامان با نارضا  رحافظیام

مراقب  کردیم هی آخر مدام توص یسرکارش رفت تا لحظه

 خودم باشم و استرس نداشته باشم.

 



انتظار نشسته بودم و چشم به در اتاق سنا  مکتین یرو 

 دوخته بودم. 

آمد.با   رونیباظرف غذا در دستش از اتاق سنا ب مامان

 بلند شدم و به سمتش رفتم. میمامان از جا دنید

.سخت نبود پف کرده بود اشینیبقرمز و  شیهاچشم

 کرده است. هیدوباره گر  نکهیا دنیفهم

 دستش کردم و گفتم: یبه غذا اشاره

 خورد؟  یزیچ-

 گفت: گرفته  یو با صدا دیکش یآه

 لقمه!! ه یاز  غیدر یچی نه ه-

 را به سمت ظرف غذا دراز کردم و گفتم: دستم

 تونستم بهش بدم؟!! دیبه من شا  دیبد-

 به دستم داد و گفت:غذا را  ظرف

 اگه خورد مادر آروم بهش بده؟!!-

 زمزمه کردم. یآرام باشه

 

تخت  یدر اتاق را آرام باز کردم و داخل رفتم.سنا رو  

آرام بسته شدن   یبود.با صدا واریبه د رهینشسته بود و خ

 .دیافتاده نگاهش سمتم چرخو گود فروغیدر با چشمان ب



 یخودم را به کنارش رساندم و ظرف غذا را رو  عیسر

 میشد.بغض به گلو  امرهیروحم خ یگذاشتم.سرد و ب زیم

مانع شدم  یآمد به سخت میها فشار آورد اشک تا پشت پلک

 نشود.  یباران میهاتا چشم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهار ستیوبستی#پارت دو 

 خفته یها#بغض

 ییرزای#آزاده م

 

از بغض  یرسا و محکم و عار کردمی میکه سع ییصدا  با

 باشه گفتم:



 !؟ی لقمه هم غذا نخورد هیمامان نگرانت بود -

 و گفتم: دمیپاش شیرو  یا دستپاچه لبخند 

از دست من محاله  دمیش غذا ممن گفتم خودم به  یول--

و   میکردیم  یخاله باز ادتهی هامونی نکنه!!مثل بچگ ل یم

خودم    یهادخترم با دست یشدیمادر و تو م شدمیمن م

 برات!! گرفتم یلقمه م

لبم نشست.سنا  یرو   یدلآن روزها لبخند از ته یادآوری با

 .دیاش غلتگونه یاز چشمش سر خورد و رو  یقطره اشک

 بغض گفت: با

 نیحال و ا نینه تو ا موندمی م یکاش تو همون بچگ-

تو  فمیکه دردم نمره ضع ییهای!!همون وقتتیوضع

 ین یری!!دوران ش نهی رو بابا نب  نمیی مامان و معدل پا  یاضیر

بزرگ  میآرزو داشت شهیکه هم یبود بچگ

بزرگ شدن مثل آواز دهله از دور  میدانستی!!نممیبش

 .یاشتباه کرد یفهمیتازه م یبهش برس یخوشه وقت

 

در مشامم  یقورمه سبز  یغذا را باز کردم و بو  ظرف

  نی .مامان قاشق و چنگال هم آماده کرده بود.همد یچیپ

با التماس از دکتر خواسته بود خودش   شیچندشب پ

بود.سرد و   رفتهیپد  یو دکتر به سخت اوردیغذا ب  شیبرا



 یشده بود.ظرف را جلو  رهیخ یبه قورمه سبز حرف ی ب

 گذاشتم و گفتم: شیرو 

 یاگه نخور یچقدر الغر شد یدونی نم یبخور  دی سنا با-

 خودم دهنت بزارم!!  هامونی مثل بچگ شمیمجبور م

 

 نه تکان داد که گفتم: یبه معن یسر

 دهنت رو باز کن!! -

 را پس زد. قاشق

 کردم و گفتم: یاخندهتک  

 خودم دهنت بزارم؟!! یدوست دار ؟نکنهیزنی مچرا پس-

 :دیو غم پرس یناراحت با

 حال بابا چطوره؟!!!-

 قدمکیپر را داخل ظرف گذاشتم و سوال سنا قاشق  نیا با

 شدم. کشیبردم و نزد ن یرا از ب نمانیفاصله ب 

 گفتم: یرا گرفتم و با مهربان  دستش

 نیتنگ شده!!ا طونشیش یتعارخوبه فقط دلش واسه ته-

 مون وارد کرد. به همه یشوک بزرگ میقبول کن دیاتفاقات با

 

 



 

 

 

 

 

 پنجستیوبستی#پارت دو 

 خفتهی ها#بغض

 ییرزای#آزاده م

 

 

 و گفت: دیشک یپردرد نفس

به  کنمی!!حق دارن به خدا شرم مادیاعت ستین یزی کم چ-

 صورتشون نگاه کنم!!

 را بست و با غم ادامه داد: شیها چشم

 !!لعنت به من!! دونمیکار خم کردم م نیکمرم بابا را با ا-

 نشست و گفتم:  میلب ها یرو  ی نشستم.تلخند  کنارش

اوقات   ی!!سنا گاهراههیب یریکه م یمن بهت گفتم راه-

اشتباهه اما انجامش  دونهیمخود طرف هم  هاراهی بعض

 !!دهیم



 

 انداخت و گفت: نییسرش را پا شرمنده

شد.خسرو   بمی نص  یبودم بدبخت یسارا من دنبال خوشبخت-

داشت  یخوب  نهیشیاگر گذشته و پ دیبود شا ال دهیمرد ا هی

حت هم را یلیخ میریرو فاکتور بگ یو تاهل و فاصله سن

 ازدواج!! یبرا شدیم  یبابا راض

 :دمیپرس  تند

 !!ستیاالن بحث فقط خسرو ن-

 جواب داد: شرمسار

 !دونمیم-

تو رو   ی؟کیترامادول رو از کجا آورد ی هاسنا قرص-

ها  قرص نیا یها کرده؟از کقرص نیبه مصرف ا بیترغ

 ؟ یرو مصرف کرد

اش هاله اشک و گود رفته فروغیچشمان ب در

 شیهاچشم ینشست.بغض کرد و هر دو دستش را رو 

 گذاشت با چانه لرزان به حرف آمد: 

!از یلی!!خستین یزی کم چ ادیبد کردم سارا اعت یلی من خ-

  نی ا ذاشتمی م دیشد نبا میزندگ میخسرو وارد حر یوقت

 کنه؟  یرو شی پ  نقدریعالقه ا 

 گفتم: بیعج  یبه سراغم آمد.با ترس اضطراب



با  دونمی رفته؟مشیرابطه تا کجا پ نیبه هم بگو سنا ا-

که  یز یاما بهم بگو که اون چ دمیتک کلمات جون م تک 

تا   تیکن بهم بگو با عمق خر فی تعر ست؟سارایذهنمه ن 

 ؟ یرفت  شیکجا پ

 دنیشن  یحبس شد و تماماً گوش شدم برا امنهیدر س نفس

 !!هاتیواقع

 شی برداشت.لب ها   شیهاچشم یرا از رو شیها دست

 و با بغض ادامه داد: دیلرز

نشده  یکینبود. درسته ما که جسماً  یما جسم  رابطه-

رو لمس کرده   گهیهمد یروح یای تک زوااما تک  میبود

 .میبود

دادم   رونیب یحبس کرده بودم به راحت امنه یکه در س  ینفس

 و گفتم:

 باخبر بشم؟ یچاز همه خواهمیادامه بده سنا؟م-

 

 

 

 

 

 ششستیوبستی#پارت دو 



 خفتهی ها#بغض

 ییرزای#آزاده م

 

روز صبح جمعه با  هیآشنا شدم. یتو کوهنورد  باهاش

 پی .اکمیبود پیاک شهی.مثل هممیها قرار کوه گذاشتبچه

بار بود  نیجوان!خسرو اومده بود اول یدختر و پسرا

 یکه همه دهیجذاب و دوران د یمرد هی!دمشیدیم

از  یکینگاه ازش بودند.دوست  ه یمنتظر  پیاک یدخترا

بود.با اون ژست مکش مرگش  مدهپسرا بود که با اون او

باعث حسادت دخترا شده  نیشده بود هم رهیبه من خ

عزت نفس  داد،احساسیم  بود.من حس غرور بهم دست

 دیها به راه بود.شا هام با بچه  طنتیو ش ی .شوخکردمیم

 یلیباعث شد جذب من بشه.خ هاطنتیوشیشوخ نیهم

.از ادد یدوست شنهادیراحت تر از اونچه فکر کنم بهم پ

و جمالت   هاامیپر شد از پ می اون روز به بعد گوش

بزرگ داره.زنش  یاش!بهم گفت متاهله و بچهعاشقانه

شده اما من احمق گفتم ما که دوتا  ریگنیچندسال زم

کم برام کم یول آدینم شیپ یمشکل  میهست یدوست معمول

اش حضورشون تو  زن وبچه دمیدیم یمهم شد.وقت

 ی.وقتدادیبهم دست م یخفگ لتپررنگه حا شی زندگ

بوسه  هی  یکه مبادا حت دادمیخونه قسمش م رفت یم

  یاون بود که با مهربان دادمینه!قسمش ممهمون زنش ک



ندارم من و اون زن فقط  یاسنا من با اون رابطه گفت یم

 کری هاش همش است امیپسرم.پ می وجهه مشترک دار هی

پر بود از جمالت عاشقانه.انگار   نستاشیبوس و گل بود.ا

بهش دست داده بود.قرارمون شده بود بام و  یحس زندگ

 ش عشق بود و خواستن! رستوران و کافه.تو چشما

و   شدی م یعصبان  کردمیم  رید یوقت شدینگرانم م  یوقت

 یحال هیدلم  شهیباورت م کردیعتاب آلود رفتار م

  یها تا صبح برا.شبرهیغنج م گنیها که م نی.از اشدیم

 شدنشی رتی.غکردیمردونش دلم ضعف م  یصدا دنیشن

باعث شد قلب  کردندیهمه نگاهش م ییجا میرفتی میوقت

و عاشق تر بشم.من عاشق شده بودم   همن تندتر بتپ

از اونچه فکر کنم.هردو در باتالق  ترع یسر یلیسارا!خ

 . میافتاد ریگ یاعشق ممنوعه

اش مانع ما که دو تا رکن مهم یاممنوعه عشق

فاصله   یتاهل و فرزند داشتن و دوم شی.اولشدیم

 ! مونیسن

 گاهم دوخت:روح وسرخش را به ن یب چشمان 

من   میازم خواست جدا بش ی سارا وقت هیخسرو مرد خوب-

خواست جدا  یرحمی ُمردم روحم ُمرد دوستش داشتم با ب

 !!؟یسارا کاش درکم کن خواستمیاما من نم میبش

 



رو که حق ستی ن یمعن نیها به اسنا درک کردن آدم-

ترمادول از  بهت حق بدم.قرص تونمی.من نممیبهشون بد

 یها رو شد به اون قرص ی؟چطوریمصرف کرد یک

 ؟یآورد

 

 

 

 

 

 هفت ستیوبستی#دو 

 خفته یها#بغض

 ییرزای#آزاده م

 

از  یکی.ها بوداز بچه ی کیها مال قرص اون

بعدهم  کنهیآرومت م گفتیفقط م شناختمش ی دخترها؛نم

که حالم بد بود   ییها یوقتاش رو شروع کردماستفاده 

  آوردمیازش بدست م یی.آرامش کذاکردمیاستفاده م شتریب

 آورن!! اد یندونستم اعت

 کردم.  یچه غلط فهممیم کشمیکه دارم درد م حاال

 زد: هق



به  دی فکر نکرد با ی حت یسوزم؟لعنتی م یاز چ یدونیم-

فکر نکرد چه قدر سخت  ی!!حتمارستان؟یب  ادیخاطرم ب

.دلم ست یآدم فقط دلت اون رو بخواد که ن همهنیا ونیم

تو اون من رو آروم کنه!اون کنارم  یجابه خواستیم

 !! ستی ن یبده ول میباشه و اون دلدار

 

 .دمیچشمانم تَر شد و لب گز 

  طورنینبوده و هم یتو اتفاق  یتو زندگسنا اومدن خسرو -

 شده بود.  یزیربرنامه  شیتو هم ازپ  ادیها و اعتاون قرص

 :دیکه دچار شوک شده باشدگنگ پرس انگار

 سارا؟ یزن یم هی چ هاحرفنیه؟ایمنظورت چ-

 را بستم و همزمان جواب دادم: میها  پلک

 منظورم کامال مشخصه!-

 به حالش گفتم: توجه ی را باز کردم و ب چشمانم

ترمادول به بازار بهزاده!اون بوده   ی هاوارد کننده قرص-

باز  مونی خسرو رو به زندگ ی نقشه پا هی یکه ط

هاش به دست تو آدم قیها هم از طر کرده.اون قرص

 رسونده!!

 قورت داد و با لکنت گفت: یدهانش را به سختآب سنا

 !نبوده یو با من اتفاق خ..سر  یی آشنا.. یعنی-



 باشدبلند پرت شده یی ازبلند انگار

به باد   شیحماقت ها جاک یکه تمام ثروتش را   یکس  مثل 

  دنیدر سروصورتش و کش دنیدهد شده بود.شروع به کوب

پرت  نیزم یکرد.با دستش ظرف غذا را از رو  شی موها

  یصدا مارستانیکف ب  یهاکیکردو برخورد ظرف با سرام

 مارستانیبظرف کف  اتیکرد و تمام محتو  د یولت یناهنجار

را مهار  شی هادست یکه به سخت یشد.در حال ختهیر

باشم و به خودم مسلط  یکردم قو یسع کردمیم

را با   ش ی هاباشم.انگار که زورش دوبرابر شده باشد دست

و   دیو به سروصورتش کش دیکش رونیقدرت از دستم ب

 دنیشروع به لرز کهو ی کرد.بدنش  نی شروع به ناله و نفر

 فشار  گریکدی یرا سفت و سخت رو  شی هاکرد.دندان

 امهی.انگار که تشنج به سراغش آمده باشد.رسما گردادیم

اش بهم نیچنن یا تیواقع  دنیفهم کردمی گرفته بود فکر نم

کرده شده بود مامان به  جادیکه ا یی .از سر و صدازدیبر

 عیاز پرستارها سر یک ی.راه دو پرستار وارد اتاق شدندهم

 زی ن گریبه سمت سنا رفت و مهارش کرد و پرستار د

 :د یهمزمان با عتاب توپ

 !رونیب د ییخانم بفرما-

گذاشته بود و   میگلو  یرا با قدرت رو  شی پا یکس انگار

 یرا از من سلب کرده بود و هوا برا دنی کشقدرت نفس 

 گفتم: ینبود.به سخت میها هیتنفس ر 



 باشم؟ نجایا دیتورو خدا بزار-

 گفت:  یکمرم گذاشت به تند یدستش را رو   پرستار

 . دیی.بفرمادیمزاحم کار ما نش رونیب د ییخانم بفرما-

را با گوشه   شیهاکه نظاره گر بود اشک یدر حال مامان

 اش گفت:گرفته ییپاک کرد و با صدا  شیروسر

 .رونیب ایسارا جان ب-

 گفتم: یلحباز  با

 آخه مامان؟-

 مادر. ایب-

کرد.آرام شد و   قیبه سنا تزر یآرامش بخش  پرستار

هم گذاشت.با بغض و   یو درد رو  یرا با خستگ شی هاپلک 

 :دمیدرد پرس

 کشه؟یدرد م -

که انگار دلش به حالم سوخته باشد با ترحم جواب   پرستار

 داد:

  شاالیبه خدا باشه ا تون گذرونه،توکل یرو م یدوره سخت-

 .دیریگیم جهیکه نت

 زمزمه کردم:   رلبیز

 مون کن!! خودت کمک ایخدا-



 

 

 

 

 

 هشتستیوبستی#پارت دو 

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

متورم شده   امی نی.چشمانم سرخ و بدمیفهمی بدم را نم حال 

به خودم آمدم که مقابل  یبود.حالم از بد هم بدتر بود.وقت

و دستانم   دیلرزیم  میبودم.پاها  ستادهیامامزاده صالح ا

 او هم دی.شابود امدهی.خداراشکر که مامان دنبالم ن دی لرزیم

وجانکاه   تسخ ی لیخ یمشکل در زندگ همه نیا دانستیم

 حال زار من بهتر بود.  یاست و تنها بودن برا

 بود.  دهیچیدر دهانم پ  یشده بود و طعم تلخ خشک دهانم

 انیسستم را تکان دادم و وارد امامزاده شدم.از م  میپاها 

 برداشتم و به سر کردم. دیداخل سطل چادر سف یچادر ها

را به  رمقمی.دستان بستادمی پلکان امامزاده ا  یباال

 میرنگش گره زدم.بغض دوباره به گلو  یانقره  یها نرده



 سی.چشمانم خدیدو  ی پلک هاهجوم آورد.اشک تا پشت

 یآمده بودند.هوا یکم یاشد.امام زاده خلوت بود و عده

و چشمانم را  کرده بود   ییزاده دلم را هواامام یمعنو 

نشستم.دستانم را  حیقسمت به ضر نی تر کیزد.در نیباران 

کردم و از ته دل   حیرنگ ضر یانقره ی هاله یبند م

بلکه دلم را  حی.اشک گرم و سوزانده نه تنها ضرستمیگر

  دنی بوس نی چسباندم و ح هاله یرا به م می سوزاند.لب ها

 آرام گفتم: حیضر

شکسته اومدم دل  شتی دلشکسته پ ایکمکم کن!خدا ایخدا-

  ایمشکالتم باش!خدا یینکن!مشکل دارم گره گشا میراه

 درمونم بده! یدرد داد

 هیاز ته دل بلند گر یزن حیضر یتر قسمت کنار طرف آن

 یی بود که از صدا ادیقدر حجم مشکالتش ز.انگار آنکردیم

 دهیبر  شیهق هاهق  انینداشت.در م ییکردن ابا هی بلند گر

 : گفتیم هدیبر

خود..ت طفل معصوم..م،دخترم رو تو نجات بده!به  ایخدا-

شوهرم رو برام حفظ کن.   ادگاری ای..ش رحم کن!خدایجوان

 بشم.  دیکمک کن روسف..

  یانسان ها ینبود.همه گانهیبا مشکالت ب چکسیه  انگار

شاهد درد  ای دنیچشیطعم تلخ درد را م یخاک یکره

 بودند. زانشانیعز  دنیکش



به  ی از آن طرف به سمتش رفت و دستمال یجوان زن

 دستش داد و گفت:

 خانم؟ دیی بفرما-

  آمدی باال نم شی هاهق نفس که از هق یمند در حالدرد زن

 : دیملتسمانه نال

مردم در حق  یدعا  گنی م دیخانم تو را خدا دعام کن-

 .شهیبرآورده م گه یهمد

 :دیپرس شیدارجوان کنارش نشست و همزمان با دل زن

 هی میمون کمک کنه!!ما همه مشکل دارخدا به همه  شاالیا-

حاجت گرفتن اومدند  یهستند مشکل دارن و برا نجایعده ا

شون  که حاجت گرفتن و گره مشکالت نجانیعده هم ا هی

 د؟یریگیحاجت م شاالیباز شده!شمام ا

شدت گرفت و تلخ و دردمند سفره   شیهاهیدوباره گر زن

 دلش را باز کرد:

فقط   ایدختر جوانم تازه دانشگاه قبول شده بود،از دار دن-

 دمیماه فهمدختر رو دارم سرطان داره چند دونهی نیا

کردند چهل شبانه   دیدکترها جوابم کردن دکترها قطع ام

 کنمی بند م حیضر نیکه دستم رو به ا نهیروزه کار من ا

 !رمی اجت بگبلکه ح

  انیتکان داد و آرام دعاگو  صال ی با است ی جوان سر زن

 گفت:



!توکلت به خودش  دهیخود خدا جوابت رو م   شاالیا-

چنان بلند   رهیگیلحظه دست رو م هیباشه.اگه بخواد 

 !یمونیکه خودت در عجب م کنهیم

را پاک کرد و با  سشیبا دستمال چشمان قرمز و خ زن

 جواب داد: فیضع  یصدا

برهنه برم کربال  ینذر کردم حاجت رو برآورده کنه با پا-

 . نی حرم امام حس

 زد و گفت: یلبخند تلخ زن

 !دهیم  شاالیا-

 

 

 

 

 

 نه ستیوبستی#دو 

 خفتهی ها#بغض
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 بلند خطاب به همه بلند گفت: یبا صدا و 



 یتون براخانم همه  نیخانما امروز به خاطر مشکل ا-

 کشفُ یالمضَطر اذَا دعاهُ و  بیجیُ دخترشون اَمَن  یشفا

وتکرارش  هیآ نیشروع به خواندن ا  ی.همگدیُسوء بخون

 آرام تکرار کردم:  رلبیز زیکردند.من ن

 ُسوء  کشفُ یالمضَطر اذاَ دعاهُ و  بیجیُ امن -

مرا ببخش  ایرا بستم و در دل گفتم"خدا  سمیخ چشمانم

است؛مشکالت  شتریب  یلیخ ت یهااز بنده یمشکالت بعض 

زن دردمند کنارم  نیبه ا ا یچه،خدایمن در مقابل اونا ه

 !!تهیاز من محتاج بزرگوار شتریکمک کن!او ب

 کمی نزد یها حیاز قفسه تسب یحیدراز کردم و تسب دست

 برداشتم و شروع به ذکر گفتن کردم. 

   اهللای ..اهللایهللا... ای-

 **** 

 یراو 

 

  نیاز او خواسته بود که به شرکت برسد اما مگر با ا سارا

تمام ذهن  یبه کارش برسد وقت توانستیافکار مغشوش م

اوضاع   نیو قلبش از سارا و حالش بدش پُر شده بود.در ا

 چیو هم دستش به هنداشت ا یحال خوب کسچیکه ه یوقت

داشت که کنسل   یقرارداد کار نی.امروز چندرفت ینم یکار

  تشیمراجعه کرده بود و شکا یبود.قبال به اداره اگاه هکرد



هم  گانیخسرو شا از بهزاد نجم را ثبت کرده بود.اعتراف

خواسته  شیبه ضرر بهزاد نجم بود. پل نیثبت شده بود و ا

از حال بد سنا  یقتبود با سنا هم صحبت کنند اما و 

 مانیخبر ندارد پش زیچ چیسنا از ه دهیو فهم بودنددهیشن

 .بودنددهش

را به اداره  رحافظیکه مسئول پرونده بود ام یقادر  سرگرد

  یصندل یرو  یفراخواند.مقابل سرگرد قادر یاگاه

مرد جوان نشست و  ینگاهش رو  ینشست.سرگرد قادر

 پرونده مقابلش را باز کرد و محکم گفت:

بگم که  دیو با  میدیرو شن گانیاعترافات خسرو شا-

تمام اطالعات درست بوده  یعنیدرست بوده! اعترافات

 اما....

 :دیکرد و پرس زیرا ر  شیهاچشم رحافظیام

 جناب سرگرد؟ یاما چ-

ادامه  کرد و  اشنه یس یرا چپل شیها دست یقادر  سرگرد

 داد:

خالفکار  هی  یعنی ه یزرنگ اریبهزاد نجم فرد بس-

 یداده بود برا گانیکه به خسرو شا یزرنگ!اون آدرس

اش عالوه بر خونه م یبگ  میتونیم یبوده حت یکنگمرد

تحت  شونیگفت ا شهی م بایرو هم عوض کرده.تقر تش یهو 



انجام  نقصیهستند که کارشون ب یمهم یفرد تیحما

 .شهیم

 شد و گفت: جادیا   شیابروها انیم گره

 هاتون؟حرف نیا یچ  یعنی-

شون  اسم میازشون ندار یبهزاد نجم اطالعات نکهی ا یعنی-

از کشور خارج نشدند  یدادن ول ریشون رو تغو اطالعات

تا   میصبر کن   دی.بامیازشون ندار یآدرس و اطالعات چیو ه

 .مینوبعد اقدام ک میبدست آور یاطالعات درست میبتون

.انگاره تازه مغزش دیدر وجودش جوش تیو عصبان  حرص

.با دیچی م ینی داشت تمام اطالعات را مانند جورچ

 گفت: ت یبرخاست و با عصبان  شیاز جا تی عصبان 

آدم کثافت که اسم آدم هم   هی دیاجازه بد دیخوایم  یعنی-

ما  شی راست بچرخه و به رروش گذاشت راست شهینم

 بخنده.

 ی.پوزخندامدیحرف به مذاجش خوش ن نیا یقاسم  سرگرد

 زد و گفت:

 یجور نی هم دیکرد د؟فکریفکر کرد یشما در مورد ما چ-

.با ستین یطورن یآقا ا ری!نخمش یذاریبه حالش خودش م

 یادیجوانان ز ی باعث بدبخت شونی.امی ریگیقانون جلوش م

 چیاالن ه میبا فکر جلو بر  دیاما با شهیشدند و م

 .می ندار یاطالعات
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 :دیتوپ تی و عصبان ی تند با

 دی!کاش بدونستین نیتون ا فهیمگه وظ  دیتونیچرا نم-

 دارن! یمن چه حال یخانواده

 انداخت: نییشرمنده سر پا یقاسم  سرگرد

  عیسر یلیکه خ  دمیاما قول بهتون م میتونی ما فعال نم-

 . میکنیم رشیو دستگ میآریبدست م یکامل  یاطالعات

حالتش  خوش ش ی.موهادیکش ش یدر موها یدست یکالفگ با

انداخت که   یبه سرگرد قاسم  یشد.نگاه تند شانیپر



  رونیانداخت و از اتاق ب نییسرش را پا یسرگرد قاسم

به  دنیرس یاز سالن خارج شد.کم درد برا ت یزد.با عصبان 

 شهیمشکالت هم ر ن یبود و حاال ا دهیسارا نکش

و سارا را پُر از اضطراب  ودرا سست کرده ب شانیزندگ

 کرده بود.

 یها  کیبه الست  یلگد محکم اشنیشدن به ماش کی نزد با

 گفت: رلبیزد و ز نیماش

 ! یلعنت-

شد و با سرعت حرکت کرد.دوبار در  نش یماش سوار

کرده بود.به سارا هم در   ی سرعت رانندگ  نیعمرش با ا

 چیه  یوقت گفتیرفتنش نگفته بود.چه م یمورد آگاه

  یسارا شدیناراحت م شترینداده بود.ب یاجه ینت

 معصومش!

را کنار پل متوقف کرد.  نیرا کم کرد و ماش سرعتشکمکم

 یادیشد.دردش فقط سنا نبود جوانان ز دایپ نیاز ماش

.چه بسا شدندیها نابود مبه آن قرص ادیبودند که با اعت 

سرد قبر ها سنگ مصرف آن قرص ادیبود در از ی جوانان

.لعنت به او که هدفش ادنددیم شان یهارا به خانواده 

را بست.مرد  شیبود.بغض راه گلو  اشنیسرزم انجوان

 بود؛ دهیشن شیهایدر کودک شهی بود هم

 " کنهینم  هی"مرد گر



 یاز کارتون ها یتفکرات بزرگ شده بود.حت نیا با

بود.او هم مرد بود مثل تمام مردان  دهیهم شن شیکودک

 بسا بهتر هم بود! ی!حتیرانی ا ل یاص

اش را تنفس ی.انگار تمام راه ها طاقتش تمام شده بود اما

 یریافتاد.قلبش ت  خسسلب کرده بودند.نفسش به خس

 قلبش مشت شد. ی.دستش رو دیکش

به سراغش  رها یت نیا شدیکه م یعصبان  شهیهم

 :دیکش ادی.فرآمدیم

 خدا-

 زد: ادیاز ته دل فر یتر شد وقت  فیضع شی صداتُن

 ریگ ِمکهیزالو که خون مردم رو م نیکمک کن ا ایخدا-

نفس   هی  میتا بتون میکن  دایازش پ ینشون هی یرد هی !فتهیب

 .میراحت بکش

  دهیتک  یهاسست و شانه یکه آرام تر شد.با قدم ها یقدر

 یاش مبه چهره ی الیخینقاب ب   دیرفت.با نشیبه سمت ماش

 در دلش چه خبر است. دینفهم چکسیزد تا ه 
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 "بهزاد"

 

آمد.به سمت  رونیو از حمام ب دیچ یرو دور تنش پ حوله

کنسول قرار  یکنسول گوشه اتاق رفت.سشوار رو  نهییآ

زنگ  شی داشت.خواست سشوار را به برق بزند که گوش

 و جواب داد: دیکش یخورد.کالفه پوف

 ه؟یچ-

 بود؟! یپسره دوباره اداره آگاه نیسالم آقا راستش ا-

 لبش نشست و گفت: یرو  یزهرخند

 !ستی بد ن ییبذار بره دستش جا-

 به حرف آمد: مرد

 زرنگه! ارو ی نیاما آقا ا-

 زد: یپوزخند  بهزاد



کردن سوزن داخل انبار کاه  دایپ نیکردن من ع دایپ-

 قدر سخت و زمانبر! حشمت همان

 یینداره نترس من جا یکثافت هم که ازم آدرس  خسرو 

 بره! رمیآب ز مونمی نم

 داد و گفت: رونینفسش را ب قیحشمت عم 

 د؟ی ندار یآقا کار-

 کوتاه جواب داد: هزادب

 از اولم نداشتم!-

و به خودش   ستادیا نهییتماس را قطع کرد.مقابل آ عیسر

کوتاهش را شانه کرد.کارش  یشد.با شانه آرام موها رهیخ

  شیشد.چشمان آب رهی خ نهییکه تمام شد به چشمانش در آ

که هاله ازنفرت گرفته بود.حوله را از دور تنش باز کرد و  

 یبار آخر دوباره لخت ی.برادیوشرا پ شیلباس ها

 برانداز کرد و از اتاق خارج شد. رااش چهره

نشسته بود و داشت مطابق برنامه  ون یزیتلو  یجلو  آرزو 

قرار  شیاز قارچ جلو  ی.ظرفکردیعمل م ونیزیتلو  یآشپز

مشغول   تزایدرست کردن پ  یبرا ازیداشت با مواد موردن

شمرده به سمتش رفت  یها بود.با قدم هاخرد کردن قارچ

و کنارش نشست.درست بود که آرزو را دوست نداشت اما 

  شانی هارابطه یو برخاست داشتند حت نشست گری کدیبا 

  یبازعشق یابود.رابطه بود اما ذره شیهم سرجا



هوس  ینبود.تنها ارضا اشیعشق چاشن یانداشت.ذره

آرزو با .کردی اش را رفع ممردانه  زیغرا بود و بس!تنها 

که از نشستن بهزاد کنارش گرفته بود لبخند  یحس آرامش

با اشاره به فلفل دلمه  ادنشست.بهز ش ی هالب یرو   یمحو 

 گفت: زیم یرو  یها

 .کنهیتر ممزهرو خوش  تزایبذار پ شتری فلفل ب-

کوک شده بود لبخند  فشیکه از نظردادن بهزاد کِ  آرزو 

 زد: یواقع

 حتما!-

 کندیم  یالبافیآرزو بازهم در ذهنش خ  دانستیکه م بهزاد

 در دل به نظر دادنش لعنت فرستاد.
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 سرحرف را باز کرد: و 

 !یمعتمد امروز دوباره رفته بوده اداره آگاه رحافظیام-

 سر داد: یاقهقه و 

 بندازه! ریبه اصطالح من رو گ خوادیم-

 شد و با تعجب گفت:  اشرهیسر بلند کرد و خ  آرزو 

 رفته؟نکنه واست شر بشه؟!! ؟دوبارهیچ-

 :دیپوزخند زد و پرنفرت غر بهزاد

 !شهینمنه من شر نشم اون -

 جواب داد: آرزو 

 ؟مادرتیبستدل  نجایا یتو به چ می رفتیم رانیکاش از ا-

 ازش راحته! التیو خ یهم اصفهان فرستاد

ازدواج بعد از قطع رابطه با سارا مادرش را  ل یاوا همان

تر از بابت مادرش راحت الشیبه اصفهان فرستاد.آنجا خ

داشت و دلش  یادی ز یهابود تا تهران که نقشه

  یهاباز شود.هدف ش ی مادرش به کارها یپا خواستی نم

 .است فیو کث دانهی قدر پلچه دانستیکه خودش م

 کرد و گفت: ینچنچ

و  یتازه دارم به ثروت آنچنان  نجاستیا میمن تمام زندگ-

  نجایخصوصا ا بیت غرتو مملک رمی پس نم رسمیکالن م 

 .آرمیبدست م یادیسود ز رهیگیداره کارم م



 نثارش کرد:  یلبخند مهربان آرزو 

رو تباه  اتندهیآ یخوایچرا م یلیوک هیتو  زدلمیآخه عز-

به  آوراد یاعت ی هاوارد کننده قرص دینبا  وقتچیه  ،تو یکن

حبس و  دونمی م یفت یب ریاگه گ یدونیکه م یبازار بش

 داره! گه یهزار تا کوفت و زهرمار د

 و با تمسخر گفت: دیبهزاد خند 

 خانم؟  هیخوب نظر شما چ-

 به تمسخر کالم بهزاد با آرامش گفت: توجهیب  آرزو 

ور واسه خودمون درست آروم اون یزندگ هیما  نیبب-

 یدارخانه  نمیشیسرکار من م  یر ی م یلیتو وک  میکنیم

  مثل زن یاومد یو وقت نمکی.غذا درست مکنمیم

 .می گیکه گذشت م یاز روز مینیشی وشوهرها م

باال  یباال رفت و با تمسخر ابرو  یبهزاد کم ی ها لب

 انداخت :

حتما بعداً بچه دار  ین یبی م ادیز  یهند لم یف نکهیمثل ا-

 درسته؟ نایو ا میشیم
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 تکان داد و با شوق گفت: یسر آرزو 

 !! نهیا اهام یآرزوم و تمام رو -

 و کالفه گفت: دیمرطوبش کش یبه موها یدست بهزاد

نکن!ازدواج   یالبافیآرزو قبل ازداوج هم بهت گفتم که خ-

 رابطه عاشقانه! هینه  ی ازدواج مصلحت هیما 

برداشت و به  زیم یرا از رو   ل یظرف قارچ و وسا دخترک

 آشپزخانه رفت.با حرص صدا بلند کرد:

 کردم. یالباف ینکن!من چه خ یالباف یخ-

 :دیغر یسرش وارد آشپزخانه شد عصبپشت بهزاد

 !؟یگذراند یالباف یتمام وقتت رو به خ ینشست یپس چ-

را به  نت یکانتر گذاشت و در کاب یظرف قارچ را رو  آرزو 

آورد.سمتش برگشت و تند  رونیباز کرد روغن را ب یتند

 جواب داد:



بخت کردن   اهیبه بدبخت کردن وس نمیپس مثل تو بش-

 کر کنم.مردم ف یجوان ها

از حرف گفته شده  مانیبود.پش نیوبست هم چفتیب  دهان

 خچال یرا از  تزایو نان پ ر یرا باز کرد و خم خچال یدر 

را ببندد بهزاد به  خچالیکه خواست در  نیبرداشت.هم

بسته  خچال یآورد و در اثر فشارش  ورشیسمتش 

از دست  اتیچسباند.محتو  خچالیشد.آرزو را محکم به 

اش پنجه انیدختر را م فیرظ یچانهدختر رها شد.

آمد.بهزاد  رونی ب  شیهالب انی از م ی.آرزو از درد آخ گرفت

 : دیداد کش یو عصب دی به هم ساب تیدندان از عصبان

  شعوریتو ب دهیرس ییبه جا میزندگ ؟حاالیزد یچه زر -

 احمق! خورهی!حالم ازت بهم م؟یبراش نظر بد

 یدختر جمع شد.با بغض به سخت یدر چشم ها اشک

 گفت:

که با  شدمیآره من احمقم!اگه نبودم که عاشق تو نم-

 بسازم. تیگنداخالق

فاصله   یاش جدا شد و اندکچانه یپنجه مرد از رو فشار

هنوز به سمت  شیو عصبان  نینگاه خشمگ ریگرفت اما ت

کرد و   شتریاش را با بهزاد بآرزو روانه بود.آرزو فاصله 

  شیهاچشم یرا رو  شی ها.کف دستدیتر چسببه کان

که مورد   پناهیبچه ب کیافتاد.مثل  هیگذاشت و بلند به گر

 نیا وقتچی .چرا هستیباشد گرقرار گرفته شعتاب مادر



کتک  ای زدیمرد حرف زدن نداشت؟حرف حق را که م

بهزاد با فحش و کلمات زشت به جانش  ای خوردیم

زد و خواست از آشپزخانه خارج  ی.بهزاد پوزخند افتاد یم

 شد:   خکوبی م شیآرزو در جا  نیغمگ یشود که با صدا 

اونه!چرا  ش یهم دلت پ ؟هنوزیکنیهنوز بهش فکر م-

که تمام  یدر صورت ی فراموشش کن  یتونیم  کردمیفکر م

که اون   یحال در یاونه!چرا دوستش دار شیروحت پ

 که عاشقانه دوستش داره. یشوهر داره.شوهر
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گردنش برآمده شد  یهااز تکرار کلمه شوهرش رگ بهزاد

را مشت کرد و آرام  شی هاو صورتش کبود شد.دست

 :دیغر

 شو. خفه-

 زد: یلبخند پرتمسخر  آرزو 

 تلخه مخصوصاً به نفعت هم نباشه. شهیهم قیحقا دنیشن-



بار به خود مسلط باشد و به سمتش  نینتوانست ا بهزاد

  ی.خون از لب هادیبرد و محکم در دهان دختر کوب ورشی

شده بود در  جادیدر لبش ا یشد اما سوزش یدختر جار

 نبود. چ یمقابل درد قلبش ه

با انگشتش خون لبش را پاک کرد و تلخ ودردناک   آرزو 

 گفت:

قلبت رو بدست  تونمیم کردمیتمام مدت ازدواج فکر م-

محکم دور  یلیحفاظ خ هیتو  کردمیاشتباه م یول  ارمیب

 یدونی.مستین کسچ یه ییکه جز سارا جا یدیچی قلبت پ 

 تمام توجهات و تمام ذهنت  نکهیازش متنفرم.از ا

 :دیمرد کوب نهیکرد و محکم به س مکث

 قلبت را از آن خودش کرده! -

 فزود: ا سپس

دارم  ادیبهزاد!من هنوز به  کشمیم یچه درد یکاش بدون-

که تنم را در آغوشت   یشب نیمون!اولشب ازدواج نیاول

 هی.مدام از رنگ موهام گالیو مست بود یدیکش

دوست  یمشک ی"موها ی.چندبار تکرار کردیکردیم

بود که سارا  یبود؟وقت یچ یدونیدارم" بدتر از اون م

 خواست یمن اون لحظه دلم م یول ید ینفهم ؟تو یصدام زد

و  بستمیرو م بود؟چشمانمی.مگه مرگ چطوررمیبم

من نمردم بلکه هزاران  یول شدی قطع م ایدن  نیارتباطم با ا



ذره من رو  تو ذره ی.بهزاددمیبار جان دادم و زجر کش

رسته پله بودم د هیبودم من  تیزندگ ی.من کجا ینابود کرد

.تو با یاستفاده کرد شبه آرزوهات از  دنیرس یکه تو برا

 التیتو خ شهینه با من؟تو هم یثروت پدرم ازدواج کرد

مون هم من رو سارا تصور روزمره  یتو صحبت ها یوحت

 نه؟  ای.حق دارم درد بکشم یکرد

 

نشست.با ته مانده بغض که تحمل   شی ها پلک پشت اشک

 ادامه داد: کردیم

که تمام  یمیقد نیماش هینابودم بهزاد!درست مثل -

 ودستگاهش رو از دست داده.دم

.درد دندیکشیها درد مآن  ی.هر دو هم درد داشت بهزاد

نداشت.او عاشق بهزاد بود و   یعشق جانسوز که عالج

باز و   یسخت  به شین یب  یبهزاد عاشق سارا!بهزاد پره ها

 جواب داد:  ی.عصبان شدیبسته م

.من عاشقت میبستن ندارازداوج دل  نیگفته بودم تو ا-

 .شم ی و نم ستمین

وپال کرد و  کانتر را پخش یتمام ظرف و ظروف رو  آرزو 

 را بلند کرد: شیصدا تیبا نفرت وعصبان

روز خوش تو  شاالی اونه!خدا لعنتش کنه.ا ریهمش تقص -

 !رهیبم شاالینداشته باشه!ا شی زندگ



 ن یسارا نفر ی.براشد جادیگره در صورتش ا بهزاد

و انگشتش را به نشانه   ستادیا  شی.در چند قدمکردیم

 چشمان آرزو گرفت. یجلو  دیتهد

به جونت  کنمیدارم تحمل م یلی بسه آرزو خ-

  یکنیخودت ضرر م  یام بزارپا رو خرخره یدونی.مفتمین

 .شهی نم  بتینص  یچی والش ه شتن کبود و آ هیجز 
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حرکت  کیبهزاد جلو آمد.و در   تیبه عصبان توجهیب  آرزو 

را دور کمر مرد حلقه   شیهابه آغوش مرد پناه برد.دست

 کرد.خودش هم درد بود و هم درمان!

آرام و   شی ها.دستآوردی خودش به خودش پناه م از

که  یشد.آرزو با چشمان دهی چیوار دور کمر دختر پاحاطه

 وار و پردرد گفت:نگاهش کرد و زمزمه شدی م یپر وخال

 ؟ یچرا دوستم ندار-



  نیی سخت باال و پا اشنهیجمله قلب مرد در س  نیا با

 زن! نیا دیکشیم یشد.چه رنج

 یرا به چشمان آب سشیوچشمان خ دیرا باالتر کش سرش

 گفت: یمرد دوخت و سپس با دلخور 

  دیبهم بگو؟شا کنمیداره که من ندارم؟خواهش م یاون چ -

 تونستم خودم رو اصالح کنم.

 چکسیچه داشت که ه.واقعا سارا دیکش یآه سوزناک بهزاد

دهد؟هنوز هم  یدختر چیدل به ه توانستینداشت.چرا نم

بود  شی چندشب پ نی .همدیپرست یسارا را با تمام وجود م

را با  اشونوششیکه از حشمت خواسته بود بساط ع

فراهم  اهیو چشمان س یبلندو مشک یبا موها  یدختر

سارا را  هیهم شب شیها ونوششیدر ع یکند.او حت

 .خواستیم

خانه کرد و نامش را  شیهالب  یلبخند پردرد رو آرزو 

 صدا زد:

 بهزاد؟-

 را به نگاه لرزان دختر گره زد.  یچشمان آب مرد

 ه؟یچ-

 وار گفت:و زمزمه دیبلوندو کوتاهش کش یدر موها یدست

هم   یلنز مشک ی کنم؟حت یتا موهام رو مشک یخوایاگه م-

 بذارم؟ 



بلوند رنگ دختر که  یرا به موها نگاهش قیدق بهزاد

چشمانش که با  یهابود و قهوه شگریساخته دست آرا

  یجمالت را به زبان آورده بود شد.بهزاد ب  نیصداقت ا

 شده بود: نیدر وجودش عج یرحمیرحم بود و ب

 شه؟یسارا نم یزن چیه-

 ریشکست.زلزله رخ داد و با تمام قدرت احساساتش ز 

را از دور کمر مرد جدا کرد.امشب   شیهاآوار ماند.دست

روحش  مرد؛چرایاما چرا نم ردیرا داشت بم ل یپتانس نیا

 قشی.مرد بازدم عمدیکشیمرده بود و جسما هنوز نفس م 

 داد:  رونیرا ب

بزنم  یفحر خوادی!دلم نمچ یبه پر وپام نپ همهنی لطفا ا-

.االن تو کثافت و ستمیبهزاد گذشته ن گهیناراحتت کنم.من د

 شو.   خالمیُگوه غرقم پس ب

 

 یعروسک یشو ی،می ستیخودت ن گر ید یکه شو  عاشق

 در دستان معشوق... 

  ،نوبتی کن یغرور و سرد نی چقدر هم در خلوتت تمر هر

و   شودیاحساست شل م یدست و پا رسدیم دنشیبه د

 پنبه... تیها رشته  یهمه

 ....فتدیدر دل معشوق ب یکاش رحم یکه شد   عاشق

 آدم جهان... نیتر فیضع  یشو یدر مقابلش م وگرنه



در دلش بازهم التماس بودنش را  یبه او زخم زد ول  بارها

 کرد.
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بدن سنا  ییزداکه سم ی اهفته سخت گذشته بود.سه هفته سه

تمام   ی.وقت بوددهیطول کش ادیاعت یسازپاک یبرا

گفته  رحافظیام  ییپدر ومادرم با راهنما  یمطلب را برااصل 

من   هی قض طرفک یبودم تمام مدت شرمسار بودم چرا که  

نبود.بابا  فیبود که قابل توص میوخ یبودم.اوضاع به قدر

  یلیبود و مامان هم خ  ختهیموضوع به هم ر دنی همبا ف

هم خانه همه به  یبود اهال یناراحت شده بود.اوضاع بد

 دهیبودند.مارال زنگ زده بود و حالم را پرس ختهیر



با او حرف زده بودم.از سنا گفته  ریدل س کیبود.من 

را گرفته  مانیزندگ بانیکه گر یبودم و از تمام مشکالت

گفته بودم اظهار تاسف   شی ط سنا برا یاز شرا یبود.وقت

کرده بود.و پنجشنبه قرار بود سرخاک مادرش برود و از  

. سنا رفتمیمن هم خواست همراهش بروم و من ناچاراً پذ

رفته بود تا  مارستانیبه ب رحافظیمرخص شده بود و ام 

را انجام دهد.اجازه نداده بود بابا در  صیترخ یکار ها 

کار ها را انجام داده  یهمهبماند و خودش  مارستانیب

بازگشته بود و   شیبود.سنا هم در اتاقش بود.رنگ به رو 

  یاز نظر روح یحالش بهتر از قبل بود ول ی از لحاظ جسم

شاد و از شنگول شده بود و دختر  یافسرده و منزو

 ینبود چرا که او ضربه هولناک و سخت  یگذشته خبر

 خورده بود.

 ییعادت داشت چا شهیشدم.بابا هم  یکردن چادم مشغول

که خسته بود  یبنوشد خصوصاً زمان وقتیرا وقت و ب

برپا   شهیدر خانه ما هم یباعث شده بود بساط چا  نیهم

 تیسکو یرنگ و همراه بخوش یچا  یباشد.استکان ها

 .دمیچ ینیداخل س 

 

شدم.بابا و مامان خسته به   ییرایبه دست وارد پذ ینیس

حد مجاز تحمل   ازشی مدت ب نیمبل لم داده بودند.انگار ا

 .زدیم اد یرا فر یکرده بودند.تمام وجودشان خستگ



 زد و گفت: یاخسته لبخند  دنمیبا د مامان

 ؟یخسته شد زمیعز نی بش ایب-

 یگذاشتم.استکان چا زیم یرا رو ینینشستم و س  کنارش

  یابابا را به دستش دادم و بعد هم مامان با لبخند خسته

 تشکر کرد.

همزمان  دینوشیرا م شیاز چا یاطور که جرعههمان  بابا

 گفت:

امروز چقدر  یدونیتشکر کن نم رحافظیجان از امبابا -

 شرمنده شدم. 

 سپس افزود:  مامان

پدر  نیع و درست ل یپارچه آقاست.اص هی-

  یغافل شد یل یخ تیمدت از زندگ نیجان اومادرش.سارا

 .یو شوهرت رو داشته باش  یزندگ یهوا  دیبا

 و گفتم: دمی گز لب

 حتما مامان.-

 :دیکه به خاطر آورده بود پرس یحرف یادآوریبا  مامان

  رحافظی حاج رضا و پوران که از اتفاقات ما خبر ندارن؟ام-

 ؟ بهشون نگفته یزیکه چ

 آسوده جواب دادم: ال یخ با



  شونمینزار انیگفت در جر رحافظینه مامان.خود ام-

 ! م؟یبگ  میبر یبهتره.چه کار
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زنگ خانه همزمان   یبزند که صدا یخواست حرف مامان

بلند شدم و با   میبلند شد. با شتاب از جا

رنگ  یهاخندان و گونه   ی"با لب هارحافظهیگفتن"ام

نگاه   یهمه نکه یگرفته به سمت در رفتم.خجالت زده از ا

 رحافظیام دنیمن زوم شده است در را باز کردم.با د یرو 

که  یطیراکرد.در هر ش شروع  ی هنگام قلبم کوبش نابه 

و خون به  دیتپ یتر مو تند  شتری ب دنشیبودم قلبم با د

 .دیدو یصورتم م

 و گفت: دیپاش میبه رو  یحیمل لبخند



 داخل؟ امیب  یدیاجازه م-

 تو؟ ایسالم آره ب-

 .ادیدر کنار رفتم تا داخل ب یزده از جلو  خجالت

از او وارد خانه شدم.بابا و مامان با احترام از  جلوتر

.مامان کردند یاحوالپرس رحافظیند شدند و با امبل شانیجا

 که مخاطبش من بودم: ین یریبا لبخند ش

خوشرنگ   یچا هیست سارا جان مادر شوهرت خسته-

 ار؟ یشوهرت ب  یبرا

 جواب داد: نهیبا طمان رحافظیام

 ممنون مادرجان. -

داشت به مامان مادرجان و به بابا پدرجان   عادت

و   کردیم تیآداب ادب را رعا یطی.در هر شراگفت یم

 اشفتهیاز قبل ش شتریبابا و مامان ب شدیباعث م نیهم

 شوند. 

هم ادغامش کرده بودم. را  نیخوشرنگ که دارچ یدو چا  

و خرما  ختمیمامان ر یمیداخل فنجان جهاز و قد یاز قور

را به  قهیسل ت ی.نهادمیچ ینیسرخ داخل س ل داخل بشقاب گ

  دیزن خانه با گفت یم شهیکار برده بودم.مامان هم

 بی مهمان را ترغ لقهیحواسش باشد که فنجان خوب و باس

چه برسه به مردخانه و خصوصاً   کندیم دنخور یبه چا

 قلبت 



  رحافظیعطر ام یرا بلند کردم بو  ین یکه خواستم س نیهم

بود. آرام به طرفش  ستادهیمشامم را پر کرد.پشت سرم ا

 ینیصورتم را رصد کرد.س یتمام اجزا ی.با دلتنگدم یچرخ

 هنوز داخل دستانم چفت شده بود.آرام گفتم:

 .  آوردمیم یداشتم چا یخسته شد یلیخ-

 زد: پچ

 دلم برات تنگ شده بود.  یخستگ یبابا  گور

 لب زدم:  خفه

 بود.  منم دلم برات تنگ شده-

اجازه  یخانه کرد ول  شیهاپشت لب ین یریش لبخند

 به لبخندش را نداد و گفت: یرو ش یپ

 باهاتون حرف بزنم. خواهمیم ایزود ب-

 تکان خورد:  میها  لب

 چشم  -

 دلم. زیعز  بالی ب-

 

را  شیپا انداخت و فنجان چا یرا رو  شی پاها رحافظیام

 خواستی.انگار مدینفس کش قیبرد و عم اشی ن یب  کینزد

 ماندگار کند. شی ها هیعطرش را در ر



  نی.عطر خوش دارچدمیرا با ولع بو کش یهم عطر چا  من

 گفت: رحافظی.بابا رو به امدی چیدر مشامم پ

ما افتاد رو    یام تمام زحمت هاپسرم من واقعا شرمنده-

 دوشت. 

 و جواب داد: دیرا نوش شیاز چا یاجرعه رحافظیام

 .ستفهیپدرجان وظ یچه زحمت-

 کرد و گفت: یریخ یدعا مامان

 کنه پسرم. ریخدا آخر و عاقبت رو خ-

 

 

 

 

 

 وهشتیسستی#پارت دو 

 خفتهی ها#بغض

 ییرزای#آزاده م

 

  باتریاش را زکه هزاران برابر چهره یبا لبخند رحافظیام

 کرده بود گفت:



بدرقه راهم باشه  رتونیدعا خ نیممنون مادرجان هم-

 موضوع مهم رو بهتون بگم. هی خواستم ی. فقط مهیکاف

 دیگفتن ترد  ی.انگار براهرسه ما به سمت او رفت نگاه

 کنان به حرف آمد: ِمنو ِمن دیکش شی داشت.پنجه با موها

رفتم بابت  یبه اداره اگاه شیروز پچند راستش من-

 یهم رفته بودم ول  ترشی از بهزاد نجم.البته پ  ت یشکا

 به درخواست جناب سرگرد رفتم. روزید

باال   یرها شد.نفسم به سخت ام نهیسبا سرعت از قفسه قلبم

 د؟ یبگو  خواست یچه م نمی آمد.تماماً گوش شده بودم که بب

 :دیسوال ذهنم من را پرس بابا

 کنن؟  رشیتونستن دستگ-

 زد و گفت: یپوزخند رحافظیام

 .فته یب ریکه گ ناستینه متاسفانه.مکارتر از ا-

آب دهانم را قورت  ی.به سختدیکوبیدر دهانم م  قلبم

.بهزاد چرا هنوز هم شدیپمپاز نم  میهادادم.خون در رگ

.وجود منحوسش تمام شد ی پاک نم میاز زندگ ش یردپا

 را نحس کرده بود.   میزندگ

 و پر افسوس گفت: دیکش ی آه  بابا



 نیا ستینقل دختر من ن  ناینکردن؟ا  دایازش پ یچرا مدرک-

  یپرعوارض ی ها.با قرصکنهیهم نابود م  آدم داره جوان

 .کنهیکه به بازار وارد م

 گفت: یبا ناراحت  مامان

.کاش قانون نهلرزو یآدم تن و بدن مردم رو م  نیا-

 .کردیم رشیدستگ عتریسر

 نگاهش را به نگاهم دوخت و جواب داد: رحافظیام

از خودش به جا  ی و رد اطالعات چ یمتاسفانه ه شهینم-

 ازش نداره. یرد چیخاطر قانون  ه نینذاشته به ا

 گفت: یبه سخت  بابا

 بزاره.  ارشونیرو در اخت یتونست اطالعات هیاون مرد چ-

چه قدر صحبت  دانستمی"مرد" منظور بابا به خسرو بود.م

 سخت است.  شیدرباره خسرو برا

 نگاهش را از من گرفت و گفت: یبه سخت رحافظیام

انگار   ینگفته.ول یبوده و دروغ  یواقع  شونیاطالعات ا-

  ارشیشون رو در اختبه اونم اعتماد نداشتند که اطالعات

 نذاشتند.

 گفت: یجد یل یخ بابا



داشته  اریقانون تمام اطالعاتش کامل در اخت دیبا  پس-

 یباهاش کار شهیباشه.اون اطالعات ناقص بوده و نم

 کرد.

 تکان داد: دیی در تا ی سر رحافظیام

 بله متاسفانه.-

 پرغصه گفت: مامان

مون رو به هم خدا ازش نگذره که تمام روح و روان-

خون   ینجوریها عقده و کمبود دارند که اآدم نی.ا ختهیر

 .کننیم شهیمردم رو تو ش 

 ادامه داد: سپس

 بزرگ شود. یگرگ شود گرچه با آدم زادهگرگ

 

 

 

 

 

 ونهیسستی#پارت دو 

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده



 

 بیکه شامل بشقاب س ینیبردن س یبا اصرار مامان برا 

سنا بود دم در  یکه برا وهیمآب وانیو ل ژهیشده و قاچ 

 ی و چند ضربه آرام به در نواختم.وقت ستادمیاتاقش ا 

تخت  یوارد اتاق شدم.کز کرده گوشه  دمینشن یجواب

بهتر شده بود اما  شیرنگ و رو  نکهینشسته بود.با ا 

و   .به سمتش رفتمکردیم  دادیب اشهدر چهر یروح ی ب

 زدم: شیصدا گذاشتمیم زیم یرا رو  ینیهمانطور که س 

 سنا؟ -

 وانیشد.با اشاره به ل امرهیخ فروغیهمان نگاه ب  با

 کردم و گفتم: زیم ی قاچ شده رو  بیو بشقاب س وهیمآب

 !شی تعارواسه ته ژهیو  یمامان فرستاده بخور -

 زد: یتلخ پوزخند

 .خورمی نم-

 گفتم: ینشستم و با مهربان  کنارش

  تیوضع نیبه ا یخوایم یک  زدلم؟تایعز یخور یچرا نم-

 ؟ یادامه بد 

 داد:  هیام تکو سرش را به شانه دی آغوشم خز در

اتفاقات  نی ا یهمه کنمیاحساس م شهیهنوز باورم نم-

 .نمی بیخواب م هیخوابه من دارم 



 هیبود که از ته دل به گر یابهانه دنمیآغوش کش در

 گرفته گفت:  یشد و با صدا سی.چشمانش خفتدیب

دارم هر  شه؟منینم میخوایکه م یز یاون چ وقتچیچرا ه-

در  یظلم نیهمچ تونهیمگه خسرو م کنمیلحظه فکر م

نقشه بوده و منم جزء از  مونیی حقم انجام بده؟آشنا

 !شهیاش مگه منقشه

 .ستیصورتش گرفت و دوباره گر  یرا جلو  شیها دست

صورتش برداشت وسرش را بلند   یرا از رو  شیها دست

شد و با بغض  رهیکرد و با تضرع و التماس در چشمانم خ

 گفت:

هاش دروغ  بدونم تمام عاشقانه  د ی.بانمشیبب دیمن با-

بار آخر باهاش حرف بزنم.اون  یبرا خوامیبوده.م

حق منه  نیبزنم.اباهاش حرف  دیهاش رو زده منم باحرف

 نکن! غیحق رو ازم در نی سارا،ا

 کنان گفتم:ِمنِمن-

داخل سالن  رحافظیاالن بابا و مامان و ام شهینم-

مراقب تو  یاز هر وقت شتری .االن بابا و مامان باندنشسته

 ؟ یهست شونی نیبنگاه ذره ریز قی هستند،پس دق

 :دیرا گرفت و نال دستم

وهوامون عوض شه؟اونا تو رو  حال  میریبهشون بگو م-

 قبول دارن. 



 تمام نفسم را برد. اشیجمله بعد اما

من رو اندازه دانه ارزن قبول   یعاشق رفتارشونم.اونا حت-

که   کننی به من نگاه م  یگرفتن،جور یریندارن انگار اس

 .کشمیخجالت م

 پچ زدم:  آرام

 دوستت دارن.  یلیو بابا خ ؟مامانیکن یاشتباه م یدار-

 :دیلرز میصدا

 یچ...همهیپدرومادر اوالد هاشن.تو...دار ه ی یتمام زندگ-

سخت تو  طیاونا همون شرا ؟سنای کنیم یرو با هم..قاط

 رو گذروندن تو رو خدا اشتباه فکر نکن.

 رفت و تلخ گفت: در هم فرو  شی ابروها

خسرو رو   دیمن امروز با یول یگیباشه تو راست م-

 را.سا کنمی.خواهش منمی بب

 کردم. یزیر اخم

زود تموم شه!همون طور که  یل یقائله خ نیا دی سنا با-

 خسرو تموم شده.قول بده. یبرا

 .دیبوس سشیبا همان صورت خ عیام را سرشد و گونه خم

 .یآبج دمیقول م -

 .دمیکش یاکالفه پوف

 از دستت تو.-



 

 

 

 

 

 چهلستی#پارت دو 

 خفته ی ها #بغض

 ییرزای#آزاده م

 

  دنی.دمی آمد رونیحاضر و آماده همراه سنا از اتاق ب 

 رحافظیلبخند بر لبانم نشاند. ام ار یاختیمنظره مقابلم ب 

. کردیآنها صحبت م بابا و مامان نشسته بود و با انیم

گوش  شی مامان و بابا با لبخند به صحبت ها

را دل پدر و مادرم  ش ی پایبدجور جا  رحافظی.امکردندیم

پدر ومادرم با عشق و عالقه   نینچنیکه ا د محکم کرده بو 

.تازه  توجه هر سه به سمت ما جلب کردندینگاهش م

 صورت سنا نشست و گفت:  یشد.نگاه مامان رو 

 د؟ یریم ییجا-

 جواب داد: دیدستپاچه شد و با ترد سنا



که حال   میبزن یدور هیبا هم  میسارا خواست بر-

 وهوامون عوض شه.

 بابا نشست. لب  یگوشه جانیب  لبخند

  رونیبمثل   یچیجون بهتون خوش بگذره.هبابا  دیبر-

 .آره ی رفتن خواهرانه آدم را به وجد نم

 در ادامه حرف بابا افزود: مامان

 یهفته که زندگچند نی.تو اگهیآره مادر بابات راست م-

 میر ی.ما پدی عوض کن یحال وهوا هی دیاالن بر م ینداشت

لذت  د یها که بابه خونه و کاشونه شما جوان میعادت کرد

 . دیببر

دست دور شانه مامان انداخت و دستش را باال   رحافظیام

 ی پرمحبت به  پشت دستش نشاند و با شوخ  یبرد و بوسه

 گفت: طنتیو ش

دختر  یحال هم از هرچ نیهم رهیمادرجان شما کجاتون پ-

 .د یباتر یجوونه ز

و با  میمخاطبش من و سنا بود زشیآمطنتیجمله ش نیا

کرد و   یزیر.مامان خنده میخباثت تمام منظورش ما بود

 بشاش جواب داد:

آره مادر زمان ما دخترها کدبانو بودن االن دختره بلد -

 هم درست کنه. مرو ین هی  ستین



.داماد و مادرزن دست به دست دیبار بابا هم آرام خند نیا

 سرم بگذارند.هم داده بودن تا سربه

 با خباثبت تمام گفت: رحافظیبار ام نیا

نذار که خونِه.کاش من  دست رو دلم یآخ مادرجون گفت-

 یچکدبانو و همه نیاز ا دونهی گرفتمیزمان شما زن م

 .دیبار سنا هم خند نی.ااومدیم رمیهاش گتموم

 رفتم. رحافظیبه ام یاغرهچشم

وپز بلد داره و پخت رادیا  د؟زنتیخوایپس شما زن م-

 !!ست؟ین

 به من انداخت. و رو به همه گفت:  ینگاه خاص رحافظیام

 تمومه. یچ.همهمی وهلل من از زنم راض-

 .دی خند زیر مامان

و   خوام؟کدبانو یزن از دوره شما م گفت یبود م یپس ک-

 تموم؟ یچهمه

 گاز رفت و مظلوم گفت: یلبش را تصنع رحافظیام

 گفتم؟من نگفتم مادرجون؟!  یمن؟ک-

نزنم. او هم خنده تا پشت  رخندهیرا گاز رفتم تا ز لبم

 لبخندش را فرو خورد.  یآمد و به سخت شی ها لب

 شد و گفتم: جادی ا  میابروها انیم گره

 ام داره.بخند.خنده-



 .دمیخند یواِه من ک-

 گفتم: یطلبکار با

 االن! نیهم-

 و خاص گفت: نیدلنش یمتیمال با

 دیخوبه.فقط ببخش خندمینم  گهیقربون خانم خوشگلم د-

 .گهید

 گفتم: یرا سمتش دراز کردم و با بدجنس دستم

 .کنمیفکر م دنتیرو بده بعداً درمورد بخش اتچیسو -

 

 

 

 ک یوچهل ستی#دو 

 خفتهی ها#بغض

 ییرزای#آزاده م

 

در   رحافظیام ی ها طنتیخوب که از ش یبا حال سارا

فرمان نشست.سنا در خودش شده بود پشت یوجودش جار

سارا را   شتریب سکوتش نی.اگفت ینم یزیبود و چ

ساکتش را   یرو  ن یبود و ا طونی ترساند.سنا شاد و ش



.بچه که  را تحمل کند اش ی.عادت نداشت ناراحتدیپسندی نم

نا شاد بود به همان اندازه س رامبودند هر چه قدر سارا آ

 بود.  طونیوش

سنا که  رخم یبه ن  ینگاه   میزد و به راه افتاد.ن استارت 

 غرق در فکر بود انداخت.

 زد: ش یصدا

 سنا؟ -

 نی.ادی سارا نشن یبود که صدا ال یقدر غرق در فکروخ آن

 زد: شیتر صدا باز بلند

 سنا؟ -

 ال یبلندتر شده بود از فکرو خ یکه اندک شیبا صدا  دخترک

 گفت: حواسیآمد و ب رونیب

 جانم؟-

آمده   ش ی هالبخندش که از لفظ جانم سارا تا پشت لب سارا

 بود به زحمت فرو خورد و گفت:

 کجا برم؟-

کرد و آدرس شرکت خسرو را به  ابانیبه خ ینگاه سنا

 روح سنا کرد و گفت: یب یبه چهره یزبان راند.نگاه 

 ....کنهیرفتن به اونجا حالت رو بد م ؟اگهیسنا خوب-

 .د یکالمش پر انیم زیتمسخرام



 ؟ یشد یراض هیخوبم.عال-

 گفت: ی با ناراحت سارا

آروم بودنت من رو   نی تو روخدا سنا آروم نباش ا-

و ناراحت بشکن    ی.مثل گذشته باش.عصبان ترسونهیم

 .زی بکش اما تو خودت نر ادیفر

 رحمانهی ب شینابود شده بود.کاخ آرزو  دیفهمیچه م سارا

حالش را  یبه تاراج رفته بود.چه کس  قتیبا گفتن حق

 د؟یفهمیم

 .زد یپوزخند تلخ سنا

که   شدی.اگر مشهیدرست م یزیچ دن یو داد کش ادی با فر- 

 .کردمیام رو پاره ممن حنجره

 و گفت: دیکش شیگلو کرد و دستش را به  بغض

 نفس بکشم.  ذارهیراه گلوم رو بسته نم  یزیچ هی-

شد و   شیدار خواهرش دلش ربغض یصدا دنیبا شن سارا

 با اندوه گفت:

 سرت اومده؟ یی بال یبرات.چ رمیبم-

 شد و پرغصه جواب داد: سیخ  یبه آن  شیهاچشم سنا

 دمیفهم یشده از وقت  دهی.روحم داره جو ترکهیقلبم داره م-

آدم شدم که از مرد بودن فقط نر بودنش رو به  هیطعمه 

 ارث برده.



 دیسنا شا نیپردرد نگاهش کرد.خسرو هم درست ع  سارا

 دهینکش یکم سخت یبدتر حالش گرفته بود.خسرو در زندگ

را با  شی بود که پاها  نی اشتباهش هم نیبزرگتر یبود ول

 د.سنا باز کرده بو  یبه زندگ  رنگین

 

 

 

 ودو چهل ستی#پارت دو 
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 :دیگذاشت و نال قلبش  یدست رو  سنا

خسرو   نکهیبه ا  کنمیفکر م ی.وقتسوزه یداره م  نجامیا-

.انگار از درون قلبم  سوزهی ُخوردم کرد قلبم م یطور نیا

 .شهیداره له م ادیفشار ز ریز

و به دستش داد  دیکش رونی دستمال از پاکت ب یبرگ سارا

 و گفت:

 هات رو پاک کن؟اشک-

  نهییرا پاک کرد. از آ  شیهادستمال را گرفت و اشک سنا

.دماغش قرمز و صورتش سرخ اش کردبه چهره  ینگاه 



به صورت سرخ سنا کرد و   ینگاه میشده بود. سارا ن

 گفت:

 دیبسه با گه ی؟دیکن هیگر همهنیسنا قرار نبود ا  نمیبب- 

 .ی ببر ییجا هیرابطه رو از  نی ا شهیر

 گفت: نیغمگ سنا

.بابا و مامان میشد گهیفکر کردم حاال که عاشق همد-

 دمی.دمیدار  شیرو در پ یراه سخت دونستمی.مکنمیم  یراض

نبود اما با خودم  ی با بهزاد بابا راض تیدوست ل یتو اوا

  شونی بوده من نه راض عی آرام و مط شهی گفتم سارا هم

براش غذا  میباهم ازدواج کن خواست ی.دلم مکنمیم

  نمایپارک،س می .بر مینیبب ونیزی .تلو ادیمنتظر تا ب نمیبپزم.بش 

تر از روز قبل هم عاشق د،منیخریهر روز گل برام م

 . هاستلمیهمش تو ف نا یا دونستمی .نمشدمیم

 و گفت: دی باال کش صدای را ب اشی نیب آب

تموم بود.ثروتمند و جنتلمن.گفتم  یچمرد همه هیخسرو -

عاشق    نکهی.من هنوز از ارسمیباهاش به تمام آرزوهام م

رو با اون   یچون من عشق واقع ستمین مونیشدم پش 

 یناراحتم چرا دروغ هاش رو به پا نیتجربه کردم از ا

 عشقش گذاشتم و باورش کردم.

 زد:  یپوزخند تلخ سارا



که دوستش  یکس یها.باور حرفنهیعشق هم تی خاص-

.سنا من یپات له کن ریو به خاطرش غرورت رو ز یدار

سمتم قرار ق رحافظیام نکهیهزار بار خدا رو بابت ا یروز

بود که  یهمون حکمت پنهان رحافظی.امکنمیداد شکر م

 و حاال شکرش. کردمی اش مگله یروز کی

 لبخند سرد گوشه لبش نشست. شیروز عروس یادآوری با

 هی  یو زندگ امیزندان  هیبه بعد  نیمن فکر کردم از ا-

 شهیمامور عذاب و زندانبانم. باورت م رحافظیزندان و ام

.بالشت دیتخت نخواب یخاطر من رو به  یشب ازدواج حت

گفت صبر   ی.حتدیبا فاصله دراز کش نیزم ی برداشت و رو 

تو اتاق کارش.من  رهیو پودان خانم بخوابن م یکن حاج 

به اسم وجدان   یزیظلم کردم و هنوز چ رحافظیبه ام یلیخ

 .جوه یتمام روحم رو م

 چشمانش گرد شد و با تعجب گفت: سنا

 ؟ ینگفت   یچیواقعا؟پس چرا ه-

 درد جواب داد: با

 !شد؟یدوا م یدرد گفتم یگفتم؟میم یچ-

دونفره  نی مشترک فقط ب یزندگ گفت یم شهیهم مامان

رو شل   تیزندگ ی ها هیبه نفر سوم گفته بشه پا یوقت

 .یدی.ناخوداگاه به نفر سوم اجازه مداخله میکرد
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 نگاهش کرد و گفت: سنا

کدوم بد  چیسارا.من خواهرت بودم.ه میات بودما خانواده-

 .میخواستیتو رو نم

  هیگذشته تا  یچ  نتونیب میبفهم خواستیم  دلمون

 یکس د یبا ایتو دن ی.هر کسمی دادیانجام م یزیچ ییراهنما 

هاش رو بزنه؛آزادانه،بدون رو داشته باشه که بهش حرف

دق  ییخجالت وگرنه آدم از تنها ،بدونیستیرو دربا

 ؟ ی به ما نگفت ی چی.تو چطور هکنهیم

 زد و گفت: یپوزخند تلخ سارا

از دست آدم  یها گذشته.جز افسوس کارگذشته ال یخی ب-

سخت هم  یروزها نیتو سنا ا ی.اما برا ادیبرنم



  دنیرس یبرا استیی سخت بها یروزها نیا گذره،تحمل یم

 .یما به خوشبخت

دست پاک  را با پشت دیچک  شیهاکه از چشم یاشک سنا

 کرد و گفت:

.من ناخواسته کشمیم یمن چه درد فهمهی نم کسچیه- 

شد.درست مثل عروسک  چهیشدم که دلم باز یوارد باز

براش نداشتم  یارزش یبا هم رفتار شد.حت  یبازشب مهیخ

 یمثل من تلخ یآگاه بشم.چه کس ها ت یکه از واقع

پر از خاطرات با   میتمام زندگ یوقت فهمهیرا م یخداحافظ

 اون بودنه.

جواب  چرخاندیراهنما زد و همانطور که فرمان را م سارا

 داد:

به  دنیرس یها براآدم یدیزود فهم یلیتو خ-

ها،چه تظاهرها که ها،چه محبتچه دروغ شان یهاخواسته

 .کنندی نم

 در ادامه افزود:  سارا

دل آدم که  شکنهیسرد و گرم بشه م وانهیکه ل وانیل-

 خودش داره. یجا گهید

 و با بغض گفت: دی دوباره بار شی هاسنا چشم 

 چشم عاشق کوره!  گفتندیم میاز قد-



.من دروغ هاش میما هر دو کور بود گفتن یم راست

 رو... میها یو اون خوب دمیدی نم
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شده   یکارسنگ  یطبقه را مقابل ساختمان سه نیماش اراس

 گفت: ابانیبه خ قی دق یمدرن پارک کرد.با نگاه

 نجاست؟ یا-

 شالش را مرتب کرد و گفت: سنا

 . نجاست یآره هم-

را رصد کرد.انگار   ابانیدلتنگ تمام خ یبا نگاه و 

 شهیهم  یرا به ذهنش برا  شیهاتمام تقاطع  خواستیم



  یشود که با صدا دایپ نیبسپارد.خم شد و خواست از ماش

 شد:  خکوبیم شیسارا در جا

رابطه رو   نیا شهیهم ی برا یخوایم  ی؟مطمئنیریتنها م-

 ؟ یتموم کن

 :دیاش لرزچانه سنا

 آره. -

سارا هم متوجه  یدر کالمش بود که حت دیترد نکه ی ا با

رابطه  نی به ادامه ا گری با تمام وجود د یشده بود ول

 کردهیکه فکر م ینبود.تمام مدت دواریعاشقانه با خسرو ام 

دروغ بوده که   شدهیم رآبیاست از عشق خسرو س

و   رمقی ب  ی.با پاهادادیبه خوردش م شیها هوس یچاشن

تابلو   دنیشد.با د ادهی پ نیلباب از اشک از ماش ییهاچشم

اشکش دوباره  یسردر ساختمان چشمه یبزرگ رو 

 هق زد.  صدایدهانش گرفت و آرام وب یجلو  .دستدیجوش

 " ایپو  یغات ی"شرکت تبل

بود.اسم شرکت  گانیمعتبر که صاحبش خسرو شا یشرکت

 وقتچیه کردی.حاال که فکر مپسرش بود ایبه اسم پو 

  شیهاو نفس یمرد نداشت.او تمام زندگ نیدر قلب ا  ییجا

  هودهیزنش هم دوست داشت ب دی.شاشدیم خالصه ایدر پو 

همه عمر را با او گذرانده بود.گفته بود زنش  نینبود که ا

 اغفال او بود.  یبرا  شیهااز دروغ ییندارد جز سترا دو 



 

 یآقا قاسم  یرا به در بسته اتاقش دوخت.با صدا نگاهش 

شرکت لب به دندان گرفت و خجالت زده از چهره  یآبدارچ

انداخت.آقا قاسم استکان  ریاش سرش را زآشفته ل یو شما

 گذاشت و گفت: زیم  یقهوه را رو 

گفتم حتما  دی ومدیچندهفته است که حالش بده!شما که ن-

 یخانم ول دی نذار یبر فضول یافتاده؟! مبن یاتفاق 

 شون بودم. نگران

 اد:را تکان د  شیهالب  سنا

 .دیشون بودنگران دونمیم-

 :دیپرس یسیرودروایب یقاسم یآقا

 شده؟یچ دی شما خبر ندار-

 کردیچه م یست؟ولی درد خسرو چ دانستی .مگفتیم چه

 را و هم عشقش را.  شی ایکه خسرو خراب کرده بود هم دن

 جواب داد: خفه

 نه.-

 باال انداخت و گفت: یاشانه  یقاسم یآقا

حالش به شما ربط داشته  دیشا دخترم گفتم دیببخش-

.معلومه شما هم دیستین زونیباشد؛آخه شما هم امروز م

 .دیندار یحالش خوب



خسرو از اتاقش بلند شد.داشت بر  ید،صدا ی لرز اشچانه

قلبش    ادشیفر یاز صدا اریاختی .بدیکشیم اد یفر یسر کس 

به در دوخته   یقاسم ی.نگاه آقادیکوب اشنهیتر به سمحکم

 شد.با افسوس گفت:

سر آقا   روزید شهینداره.باورتون م  یروزا حال خوش نیا-

 شهیخدا کپ کرد از بس که آقا همبنده ایداد زد.آقا پو  ایپو 

 خوب بوده.   ایرفتارشون با آقا پو 

 

 

 

 

 

 وپنجوچهل ستی#پارت دو 

 خفتهی ها#بغض

 ییرزای#آزاده م

 

 ِمن گفت:و با ِمن دیکش سشیبه چشمان خ یدست

 .برمیرو برا..ش م ...د من قهوهیبذار-

 زد. یلبخند یقاسم یآقا



 بهتره.  ینجوریآره ا-

چه گذشته  آنهان یب دانستیدر دل زد.او که نم یپوزخند

قدرت داد و چندقدم به سمت در  شی است.به پاها 

 به در وارد اتاق شد. یابرداشت.و با تقه

  گاریمقابلش بود و س  و یبه و  رهیبه در و خ پشت

 صدای با عطرش استکان قهوه را ب گاریس ی.بو دیکشیم

را از دهان  گاریطور که دود سگذاشت.همان زیم یرو 

 گفت: یبرگردد عصب نکهیو بدون ا  زدیم رونیب

 هی د یبا یاتاق.من چندبار د یا یمگه نگفتم ن یسمقا یآقا-

 جمله رو بگم.

.با سکوت باعث شد دی اش لرزسکوت کرد و آرام چانه سنا

وار و  سنا جاخورد.زمزمه دنی با د یبه طرفش برگردد ول 

 زد: شی صدا یبا دلتنگ 

 سنا؟ -

نگاه تبدار و سوزاننده خسرو احساس کرد به  ر یز سنا

.نگاهش دلتنگ و سوزاننده بود. شودیسان سرب ذوب م

 .شدیم  ینگاه دلتنگ سالخ نیا ریز

 یاشک از چشمانش رو  یو قطره دیدوباره لرز اشچانه

 شالش دفن شد.

 یدستشیپ یرا رو  گاریمانده سشد.ته کشیآمد و نزد جلو 

 :دیو توپ دیکش یبلند  یا نفس ه خاموش کرد و گذاشت.



 ؟ یکنیم کاریچ  نجایا-

 زد: ادیفر  یحرفش از کوره در رفت و عصب نیبا ا  سنا

 کاری چ نجایا  یگیم ؟اونوقتیکرد کاریباهام چ یفهمیم-

 کنم؟ یم

ضرب گرفت و  نیزم یپرحرص با کفشش رو   خسرو 

 گفت:

 ها راسته؟اون حرف یبدون یخوایکار؟میچ  نجایا یاومد-

 جواب داد: یمنتظر نگاهش کرد.به تند  سنا

شدم.بهت دروغ   ت یآره راسته من با نقشه وارد زندگ-

 گه ید یی.دروغ هاکردمیم یگفتم؛تمام مدت داشتم نقش باز 

 یزنم رو دوست ندارم من جونم رو برا نکهیهم گفتم مثل ا

دم همه مدت باهاش ادامه دا نی.به نظرت چرا ادمیزنم م

 داشتم. یلیجز عالقه چه دل

 دیها سنا را ناامحرف نیبا ا  خواستیگفته بود.م دروغ

دختر چقدر تنگ شده  نیا یدلش برا  دانستیکند.خدا م

 بود.

 گذاشت و گفت: شیهاگوش یدست رو  سنا

داشته   قتیهات حق.محال ممکنه حرفیگیدروغ م  یدار-

را   تینه دروغ ها یباشه.من اومدم سواالم رو جواب بد

 . یبه خورد ذهنم بد



 نگاهش کرد و آرام ادامه داد: نفس ی ب  خسرو 

 دیو شا یبود  چهیباز هیمن زنم دوست دارم سنا.تو فقط -

و اتاق   مون به تخترابطه نکهیاز ا مونمیهوس که پش هی

 خوابم...

  یلیقدر محکم س.آندیباش کو را با قدرت به گونه دستش

خسرو ناتمام  زده بود که دستش درد گرفته بود.اما جمله

 اش گذاشت.گونه یماند و دستش را رو 
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اش برداشت.محکم زده بود به آن  گونه یرا از رو  دستش

محکم بزند.به آن   نیچننیا آمدینم فیظر یها دست

.طعم  آمد ی نم زیچچیه یلیها جز نوازش و عطوفت سدست

 بود. ده یرا چش شیهاها و عطوفتنوازش



بود کم خون  قشیخسرو نشست.ال یهالب  یمحو رو تبسم

خودش  دیبخشیبه جگرش نکرده بود.اگر سنا او را هم م

 ببخشد.کف زد و گفت: توانست یکه نم

 بودم.  قشیال دونمیم  نیآفر-

 نی.دستش سنگکردیزده شد.دستش زرق زرق مشرم سنا

مرد  نی"حق ا دیبار محکم زده بود.در دلش نال نیا  ایبود 

 زد. هیگر ری".چشمانش پر شد و زناستیاز ا شتریب

که  یکرد یمن رو وارد باز ؟چرایچرا بهم دروغ گفت-

 شی هفته پام نداشت؟من سهجز خودم و خانواده یابازنده 

بد  یبودم،اوضاعم به حد یدختر معتاد بستر هیبه عنوان 

 رحافظیبه خانواده ام دندیکشیام خجالت مبود که خانواده

 .ی مشکالتم تو بود یهمه  یمون بگن.باعث وبانداماد

دردناک سنا انگار قلبش را از  یهاحرف دنیبا شن  خسرو 

و  ادیدختر با لفظ اعت هی یدر آورند.کم که نبود آبرو  نهیس

 کلمه منفور معتاد به تاراج رفته بود.

 .ختیآتش به جانش ر گریدار دخترک بار دبغض یصدا

 امدهینرس یبا تو به تمام آرزو ها کردمیفکر م یروز هی-

 بردم. ادیآرزوهامم از  یاما امروز معنا رسمیم

 به حال خسرو افزود:  توجهی ب سنا

شده و   یکیکه عاشق  یآدم کس  نیمظلوم تر یدونیم-

باز از   یول ستیدر انتظارش ن یقشنگ ندهیآ چیه دونهیم



حس رو تجربه  نیبودن باهاش خوشحاله.من با تو ا

 یعالقه اشتباهه ول نیا دونستمیکردم.دوست داشتم م

 عقلم رو خفه کردم و گوش به دلم دادم.

نتوانست تحمل کند و تن دخترک را در آغوش   خسرو 

سرش نشاند.سنا با  یبوسه گرم رو  شی ها .با لبدیکش

 مرد کوفت. نهیمشت به س

 ولم کن.-

 دهیفا شی  هاتقال یول ادیب رونیکرد از آغوش مرد ب یسع

 دنیتر کرد و با دنداشت.خسرو حلقه دستانش را تنگ

 کرد. ییتو گلو  دوباره سنا خنده یتقال

 .یرینم  ییتا من نخوام جا-

 :دیغر یحرص سنا

 .یخودخواه یلیتو خ-

 :دیخند  خسرو 

 .دونمیم--

 شهیر شیتلخ خسرو دوباره بغض بر گلو  یهابا حرف سنا

 زد و با بغض گفت:

  یتا بتون یکردیازم سوءاستفاده م  شتریاش بک یتو گفت-

 .یروحم نابود کن نیجسمم ع
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 دخترک را در آغوشش گرفت و زمزمه کرد:  شتریب  خسرو 

 بسه!  سیه-

 طاقت در آغوشش هق زد:  یب سنا

!خدا ازت نگذره.من دارم درد یتو من رو نابود کرد -

 .هیدمل چرک هی قسمت از وجودم  هی انگار  کشمیم

 با صداقت گفت:  خسرو 

 یهم برا  یلیتما چیام،هدهید بی و آس کشمیمنم دارم درد م-

زن ها حق دارن تا درد  شهیم.همپنهان کردنش ندار

 ش،امایاز حد واقع  شتریب یرو نشون بدن؛حت دنشونیکش

رو   دنشیدرد کش یکه حت نهیمرد ا  هی یدرد برا نی بزرگتر

 پنهان کنه.  دیهم با



 :دیکوب اشنهیدوباره با مشت به س سنا

 هات رو باور کنم.دروغگو؛دروغگو من کدوم حرف-

 :دیتلخ خند  خسرو 

 دیام بهت دروغ نگفتم.شادر مورد عالقه  وقتچیمن ه-

بعدش دوست   یسر راهت قرار گرفتم ول یاشتباه 

 خواست یدلم م  زارمیب یاز زندگ کردمیداشتم.من که فکر م

رو با تو  یچشدهمهیکنم.کاش م یتا ابد با تو فقط زندگ

 تجربه کنم. نیزم یو ر

 سرخش را به خسرو دوخت. چشمان 

 .رید یلیخسرو.خ رهی د یلیخ گهید-

 گفت: یمات نگاهش کرد و با نگران   خسرو 

 دوست داشتم. شهیمن دوستت دارم سنا.هم-

در آمد.سنا را از آغوشش جدا  اشنهیبا آه از س نفسش

 تلخ گفت: یمعطل ی تمام نگاهش کرد. سنا ب یکرد.با دلتنگ 

 چی.ما هیسرت رو خراب کردپشت یتمام پل هاتو -

 .میبا هم ندار ی تیسنخ

که  ی.جوردیمحکم در آغوشش کش گریبار د  خسرو 

 دخترک را در آغوشش حل کند.  خواستیم

 پرحرص گفت: سنا

 . یکنیکه بغلم م  یستیولم کن.تو محرم من ن-



 زد. ینیلبخند دلنش خسرو 

 کهی ت هیکه به  تی.محرممیشیمحرم هم م یاگه بخوا-

 تر.از دل مهم یهامون بهم محرمه.چما دل  ستیکاغذ ن

 : دیکش اد یبا خشم از آغوشش جدا شد و عقب رفت.فر سنا

ات عاشقانه  یکوفت یو یسنار نیبسه خسرو.تموم کن ا -

 دوستت داشته باشم. خوامی نم گهیرو. د

به خرمن جان خسرو انداخت. خسرو با التماس در  آتش

 سنا شد و با درد گفت: رهیچشمانش خ

 ؟یچ ی عن یها حرف نی سنا ا-

 شد و گرفته گفت: سیدوباره خ  شیهاچشم سنا

به معشوق  دیکه با ستی ن یمعن نیبه ا شهیعشق هم-

تا بهش   ینفر بگذر کی از   دیها با وقت ی ؛بعضیبرس

 .یبرس

 :دیکش ادیفر  خسرو 

 آدیبسه.بگم غلط کردم خوبه.سنا چطور دلت م گهیبسه.د-

 .یرابطه عاشقانه رو تموم کن نیا

 گفت: رحمی ب سنا

 شدیتموم م نای زودتر از ا دیرابطه عاشقانه با نی.اشهیم-

بهت فکر نکنم   گهید کنمیم  ی. سعست ین ری حاال هم د یول

 کار رو انجام بده. نیتو هم هم



 گفت: نیغمگ  خسرو 

به بعد  نیداره.اونم منم!از ا یقربون هی یباز نی گفتم ا-

ندارم جز فکر کردن به تو!جدا  رو چیحوصله ه گهید

 ...یکه دوستش دار  یافتادن از کس

 کرد و با غم افزود:  مکث

 . یشناسی م یتو زندگ نیبزرگتر از ا یجهنم-

 از اشک نگاهش کرد و گفت: زیبا چشمان لبر سنا

.چرا کنمیتو تحمل م  نیرو درست ع  جهنم نیمنم هم-

از دست  یکه تو زندگ یخسرو فرصت یبفهم یخوا ی نم

نگاهش   نفسیاز دست رفته.خسرو ب شهی هم یرفت،برا

 کرد.

زودتر از  دیآمد.با رونینگاه پردردش از اتاق ب ر یز سنا

را فراموش  و او  خواندیرا م یغزل خداحافظ نیا

 دیوگرنه معلوم نبود شا رفتی م عیسر یل یخ دی.باکردیم

 .شدیدلش سست م یدوباره پا

 

 

 

 

 



 هشتوچهل ستیدو #پارت

 خفتهی ها#بغض

 ییرزایم  #آزاده

 

کرد و همانطور  یقبر خالسنگ یآب را رو  یبطر مارال 

زد و  ی.لبخند محزوندیکشیقبر مسنگ یکه دستش را رو 

 گفت:

 هی هنوز نداشتنش رو باور نکردم.انگار  شهیباورت م-

شم    داریاز خواب ب یکابوس دردناک که وقت هیخوابه.

 .مهیاتفاق زندگ نیتر یواقع فهممیم

چرا   دانمی.نمدمیدیکه مارال را م یی تمام روزها برخالف 

از   دیدارد.شا یبیچشمانش برق عج کردمیحس م

 !یشعف!خوشحال

انگشت دست .نوک پنجدیرسیبشاش به نظر م اشچهره

 یکوتاه ی فاتحه  رلبیسنگ قبر گذاشتم و ز یراستم را رو 

 : دیشد و محزون نال سیخواندم.مارال چشمانش خ

از  ینوجوان!باور هیمامان فوت کرد.بچه بودم. یوقت-

مامان مرد تازه دانستم مرگ چقدر  ی وقت یمرگ نداشتم ول

 یعادالنه و وحشتناک.هر ک عتیقانون طب  هیوحشتناک.

مامان   گفتمی.مشدیخدا رحمتش کنه حالم بد م گفت یم

و   نیخدا رحمتش کنه.داشتن رام نیگیزنده است چرا م



اگر  دی.شاکردیتر مسخت رو برام آسون تبابا اون لحظا

 .دمیکشیم یشتری ب یسخت یلیاونا نبودن من خ

 یبه قبرستان انداختم که جز چندنفر کس  ینگاه 

 و گفتم: دمیمارال پاش  یبه رو  ینبود.لبخند

 سالمت باشن. نیبابات و رام  شاالیروحشون شاد.ا-

 را با سر انگشت زدود و گفت: شیها اشک

 رم؟ی ازش اجازه بگ نجایاومدم ا-

 ؟ یریبگ یاچه اجازه یمتوجه منظورت نشدم؟اومد-

 گفت: بیعج یو با بغض  دیدر چشمانش درخش یبرق

 انیواسم خواستگار اومده؟خواستم مامان رو در جر-

شروع به   دو یسنگ قبر کش  یبذارم.دستش را دوباره رو 

 حرف زدن با مادرش کرد:

چقدر سخت روز   یدونی .نمیکاش مامان زنده بود-

 نکنه.  حت یمامانت کنارت نباشه و نص  تیخواستگار

 به من وصل کرده باشند. یبرق دوولت انگار

 نگاهش کردم.چشمانم گرد شد و گفتم: ریمتح

  ؟منی زودتر بهم نگفت ؟چرایتو خواستگار دار وونهید-

 شناسمش؟یم

 شد و هق زد: ریسراز شی هاگونه یاز رو  شیها اشک



 میتمام لحظات خوب زندگ دیبدبختم سارا!من با یلی من خ-

 سر کنم. ییرو تنها

تنش را در  بارهک یشده بود.به  و سرخ سیخ چشمانش

 .دمیآغوش کش

 

 

 

 

 

 ونهچهل ستی#پارت دو 
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 .ستیدل گرته  از

 .کنهیسرخاک اومدنم آرومم نم گهیبده.د یلیسارا حالم خ-

 گفتم: رگوشش یوازش کردم و زرا ن کمرش

خاک سرانجام  می نی.همه مهمون زمزمیآروم باش عز-

خبر خوش رو   نینکن مخصوصاً حاال که ا هیمون.گرهمه

 .یدیبه مادرت م



 گفتم: زدهجانی.هآمد رونیآغوشم ب از

 ه؟ یداماد خوشبخت ک نیا ی نگفت-

 زد. ینرم لبخند

 هما! سهراب پسر عمه-

داشتم مارال  ادیکه به  یینگاهش کردم.تا جا ناباورانه

و بداخالق   ریگسخت یاش در جدال بود.زنبا عمه شهیهم

از دستش ِشکوه داشت.پسر دوست و   شهیکه مارال هم

  شی.سهراب هم چندسال پزدیبه جان مارال غر م شهیهم

.و تنها باوقار و مهربان بود اریبس یبودمش مرد دهید

 ی هاحرف عیمط شهیبود که هم نیا تکه داش  یرادیا

خدا  شهی.و همکردیم یمارال را کفر نیمادرش بود و هم

 دل  زدم و گفتم:.لبخند از تهزدیم ش یننه صدابچه

 ی االعادهبه نظرم زوج فوق هیسهراب که پسر خوب-

 .دیشیم

 :دیغر  پرحرص

 با من نه. یبا مادرش آره ول-

 گفتم: طنتیو ش یگرفت و با شوخ امخنده

تا    یجورنیکه ا ی کن رشیاس یزنش شد هینظرت چ-

 .نهی بیمادرش رو نم یاطالع ثانو 

 زد و گفت: یتلخ لبخند



 ... ترسمی.من مستی ن نیسارا من دردم ا-

 اش را ادامه نداد.کرد و جمله مکث

 :دمیپرس یدلواپس با

 داره؟ یاومده؟مارال سهراب مشکل  شیپ یمشکل-

 شد و با ترس نهفته در کالمش گفت: دستپاچه

بعد از ازدواج  تونمی .من نمنهیمن رام  یمشکل اصل-

بخواد با  نیرام نکهیا  یبرا دونمیرو تنها بذارم.م نیرام

خود  گهیو مشکل د ذارهی کنه عمه هما نم یما زندگ

جز اون محبت  یاون تحمل نداره من به کس نهیبرادرم رام

 عاشقانه رفتار کنم.  ایکنم 

 گفتم: یو با دلدار دمیکش یقیعم نفس

به  نیرام دونمیروانشناس مشورت کنه.من م  هیمارال با -

نوجوان   هیاالن  نی؟رام یاست اما تا ک تو وابسته

  نی ا یکنه.اون تو  یبا تو زندگ تونهی م یتا ک  فعالهش یپ

  نیازدواج کنه.تو با ا کنه،قراره بعدها یجامعه قراره زندگ

.به حرف هام یکنیاش مبه خودت وابسته شتریب یکار دار

روانشناس مشورت  هیبا  یدینرس جهیکن اگه به نت فکر

 کن. 

را که به خاطر  م یبلند شدم. و مانتو  میاز جا بالفاصله

 شده بود تکاندم. ینشستن خاک
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  ییتنها نی.او به اگذاشتمیمارال را با مادرش تنها م دیبا

 یز یداشت.مارال چ اجی شدت احتصحبت کردن با مادرش به 

  نیتکان داد.او به ا ینگفت و با چشمان سرخش سر

 یاخبار برا نیخوش خبر تر یمحتاج بود حال که ناج

 مادرش بود.

 ا یاند از دنکه ساکن خاک شده یکسان  میکنیفکر م ما

  ایدن نیا هیاز   یآگاه چیدستشان کوتاه است و ه

خروارها خاک  ریکه ز یکسان میکنیندارند.اشتباه فکر م

آگاه هستند.تمام  کشانیو رفتار نزد به اعمال  داندهیخواب

را به  یکالم توانندیخاک خاموش هستند چون نم یاهال 

حال  یتسل یاندک دیقبرسرد و خاموش شا نی.ااورندیزبان ب

 .شدیمارال م



 یمیدار و قدقدمت یقبر ها تازه و سنگ یها  قبرانیاز م 

 .گذر کردم

نشسته بود و گالب  یشدم که کنار سنگ قبر یزن  متوجه

سنگ قبر   ی.چند شاخه گل هم رو ختیریسنگ قبر م یرو 

 دینداشت.شا یادیوسال زجوان که سن یپرپر کرده بود.زن

 بود.  وچندسالهیس

زن عاشق که هر جا که باشد  یی! امان از صداش یصدا

عشق  یگورستان سرد و خاموش رسوا  یحت

 ید.آرام سالم کردم.لبخند سرد.سرش را بلند کرشود یم

 زد.

 خانم. دیی بفرما-

سرد هم تعارف  یبود حت یخیسرد و  یدو گو  چشمانش

بود. کنار حک شده شیرو  یپسرجوان  ریقبر تصو کرد.سنگ

سنگ قبر گذاشتم و   یقبر نشستم و دستم را آرام رو سنگ 

 خواندم. یا فاتحه

  یسنگ قبر زد. و با مهربان ر یخم شد و بوسه به تصو  زن

 نجوا کرد:

 معرفتیاما من ب یشد معرفتیدلم برات تنگ شده!تو ب-

 . امیب دنتیبود امروز به د ادمی .ستمین

 یسردش با صاحب قبر با مهربان  یتعارف ها برخالف 

 .کردیصحبت م



برداشت و   شیکنار یقبرسنگ   یخرما را از رو  جعبه

 مقابلم گرفت و گفت:

 د؟یی بفرما-

 کردمیاش را جدا مخرما برداشتم و همزمان که هسته دانه

 گفتم:

 همسرتون بود؟به چه علت فوت شدن؟ امرزهیخداب-

از  یاشک در گورستان سرد چشمانش نشست.آه هاله

 داد و گفت: رونی ب نهیس

عقدمون تصادف کرد و من قلبم مشکل  بله.احمد شب-

بدنش   یماه بعد اعضا کیخاطر بهم نگفتن.  نیداشت به ا

 رو اهدا کردن.قلبش هم سهم من شد. 

 و گفت: دینگاهش کردم.تلخ خند متعجب

جواب ذهنت رو بدم  ؟بزاریکنیفکر م یبه چ دونمیم-

آدم  نیزتریکه مال عز یسخته کنار اومدن با قلب  یلیخ

 بوده.  ت یزندگ
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 یزن چه درد نیکه ا دمیشی اند نیبه ا  قیکردم.دق  سکوت

 نیزتریعز نهیدر س یکه روز یکنار آمدن با قلب کشدیم

.  خواستیمحکم واستوار م  هیروح نایقیبتپد  تیفرد زندگ

 یآورده باشد تبسم  ادیبه  ی نیریش یاو که انگار خاطره

 گذشته گفت: یادآوریلب نمود و با شعف از  یمحو رو

.من  ادمهیبود.هنوز خاطره فرحزاد رفتنم  یاحمد مرد خوب -

 .دمیرو فهم یخوشبخت یبا اون بود که معنا

 رفته رفته محو شد و با غم گفت: تبسمش 

عده متعقدن  هیسخته.  یلیجوون بود.مرگ جوان خ یلیخ-

دادنش رو تا طعم تلخ از دست یشدیکاش باهاش آشنا نم 

هم از دستش  هانی اگر زودتر از ا یحت گمی م یبچشم ول

که باهاش   ی.حاضر نبودم لحظات کوتاه وخوبدادمیم

 داشتم رو تجربه نکنم. 

 و گفتم: زدم ی لبخند

از  یزیلحظاتش هم چ یکوتاه  ینشونه عشق که حت نیا-

 .کنهی کم نم شیارزشمند



 :دمیپرس کنانِمنِمن

 د؟ ی..شون ازدواج کردشما بعد...از مرگ-

 زد: ی تلخند

از قبل دوستش  شتر ی.من هنوزم بتوانستمینه مگه م-

 دارم.

 بلند شدم و با تاثر گفتم: میو از جا دمیکش یآه

 باشن.  یرحمت اله  نیمتاسفم.روحشون شاد.انشاال قر-

وجو  جست هالمیو ف عشق را در کتاب میکردی ما اشتباه م 

 ی.حتنمیبود.در خاک سرزم نجا ی.عشق هممیکردیم

 ریدر ز یادیعاشقان ز  یروز کیکه  یی گورستان ها

 بودند. دهیها خاکش خوابخروار

 یبود افتاد.خداحافظ ستادهیال که منتظرم انگاهم به مار 

 از زن کردم و به سمت مارال راه افتادم. ی کوتاه

 

 

 

 

 

 ودو پنجاه ستی#پارت دو 



 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

ه  چشمان سرخس مارال نشست.موشکافان یرو   نگاهم

 :دینگاهم کرد و پرس

 ش؟ یشناختی بود؟م یک-

 باال انداختم و گفتم: ی اشانه

 !خدابنده هی-

 را تنگ کرد و گفت: چشمانش

 خدا؟!بنده نینسبت شما با ا -

 و گفتم: دمیکوب شیبه بازو  یمشت

 خونه که خسته شدم.  میبر ال یخی ب-

 نازک کرد و با ناز گفت: یچشم پشت

 م؟ی دار ادیآسه آسه خانم.امروز کار ز-

 مثال؟-

 و با خجالت گفت: دیدندان کش ر یز لب

  دیتو با خوامیلباس م ی.کلدیخر می بر  دیمثال ما امروز با-

 . ی همراهم باش

 زده گفتم: جانیه



 ؟ یخواستگار-

 شرم جواب داد: با

 .بایتقر-

 و غر زدم: دمیکش یحرص نفس

 ؟ ی چرا زودتر نگفت-

 زد و گفت: یطنتیپرش لبخند

 .یآمدی نم گفتمیاز اول بهت م دونستمیم-

 زد: یچشمک 

 .ارمتیب یجور نیمجبور شدم ا-

 

 *** 

 

 یبودم اما به اصرار مارال برا  حوصلهیکه ب وجود آن با

 لباس همراهش شدم.  دیخر

مقابل پاساژ که مارال انتخاب کرده   میکه گرفته بود آژانس

و خنده وارد پاساژ  ی.با شوخ میشد ادهی.هر دو پستادیبود ا

و جنس  کردیپرشعف دستش را دراز م ی.با نگاه هامیشد

 .دادیمغازه را نشانم م یها

 :دمیغر  پرحرص



آبرومون رو   نمیب یمارال خانم من خودم چشم دارم م-

 دستت رو دراز نکن. قدرنی ا یبرد

 .دیخند زیر

 جوان مدرن. هیتا  یغرغرو  رزنیپ هی  هیواال تو شب-

 رفتم. یاغره چشم

 .یجوان مدرن هیوقت تو اون-

 گفت: طنتیو با ش زدی لبخند

 شک نکن.-

 ییداشت و لباس ها یکه جنس عال  یامغازه دنید با

 و داخل مغازه برد. دیدستم را کش  بایالعاده زفوق

مارال با آرامش لباس و هرچه   میغرزدن ها نیب باالخره 

.با اشاره چشم و ابرو از من هم دیداشت خر اجیکه احت

با  یداشتم ول یمن لباس به حد کاف یکنم ول دیخواست خر

داشته باشد  اجیلباس احت  دیکه مستانه شاآن یادآوری

که  یو مارال هم تا زمان دمیخر  یدست لباس و روسرچند

 رد اجازه بازگشت نداد.نک دیخر یافبه حد ک

 

 

 

 



 

 وسهپنجستی#پارت دو 

 خفتهی ها#بغض

 ییرزای#آزاده م

 یراو 

 رحافظی#ام

 

قرارداد را امضا زد و همانطور که  نی آخر رحافظیام

رو کرد سمت  دینوشیرا م شیاز چا یا جرعه

 ( گفت:ی)خانم حاتماشیمنش

 اتاق؟   انیب دیبگ  یریبه مهندس ام --

 رفت. رونی گفت و از اتاق ب  یَچشم یحاتم خانم

 ی.همانطور که به بدنش کش و قوس دیکش یقیعم نفس

 کرد و گفت: نای.رو به سدادیم

 تموم نشد؟-

همانطور که داشت قرارداد شرکت را حساب  نایس

 زد و گفت: یا.سرش را بلند کرد و لبخند خستهکردیم

 مونده.  یلینه هنوز خ-

 گفت: خگرانهیبا لحن توب رحافظیام



االن رو سرت   دیمن نبا یکردی اگر اشتباه حساب کتاب نم-

سرت کجا گرمه که  ستی.معلوم نیباشم که اشتباه نکن

چندهفته بهم  نی ا ی.تمام حساب تو یشرکت رو ندار یهوا

 .ختهیر

 کرد و گفت: یاخندهتک نایس

بود حساب کتاب   ومدهین شی پ وقتچ یبابا من تا حاال ه-

 اومد. شیبار پ نیاشتباه کنم که ا

 شد و گفت: جادیصورتش ا انیگره م رحافظیام

ها  لطفا حواست به حساب کتاب نایازت توقع نداشتم س -

هات درست .حسابو کتاب یباشه چون قبال اشتباه نکرد

 عیسر یلیخداروشکر خ یاالن اشتباه کن شهینم ل یبوده دل

 .ادیبه بار ب  ییوگرنه معلوم نبود چه رسوا یمتوجه شد

بزند که چند تقه به در نواخته شد و   یخواست حرف نایس

قامت مسعود در اتاق  رحافظی"رسا امدیی بعد با "بفرما

شد.مسعود در اتاق را بست و وارد اتاق شد    انینما

  شیاز جا رحافظیگذاشت.ام زیم یدر دستش را رو  یپوشه

 بلند شد و با دست دعوت به نشستنش کرد و گفت:

 .نیمسعود جان بش-

 زد و گفت: یلبخند کج  مسعود

 ممنون راحتم.-



 یپوشه را باز کرد و با دقت آن را وارس رحافظیام

مرتب تمام پروژه را انجام داده  ییخطا چیهیکرد.ب

 گفت: یزیآمزد و با لحن تشکر یبود.لبخند

ساختمان    یها.نقشهیانجامش داد نقصی و ب یعال  نیآفر-

 شد؟یچ

 مطمئن جواب داد:  مسعود

 ها هم در مرحله اجراست.نقشه-

 برد و آرام گفت: حافظریگوش ام  کیسرش را نزد و 

مستانه خانم حرف   شد؟بایچ یقرار خواستگار رحافظیام-

 ؟یزد

 یانداخت و با شرمندگ ن ییسرش را شرمسار پا رحافظیام

 گفت:

داشتم  یذهن  یریدرگ ی لیمدت خ نیببخش دادش ا-

بذارم اکثراً خونه   یقرار خواستگار هی دمیمتاسفانه نرس

بهت   ذارمیقرار م هیشون  با مشورت یول میپدرخانمم بود

 .دمیخبر م

. تمام افتی انیدر وجود مسعود جر یندیخوشا حس

 و آرام گفت: ختیازش را در نگاهش ر  ی قدردان

 بتونم جبران کنم.  شاالیدستت دردنکنه دادش.ا-

 اش گذاشت و  با محبت گفت:شانه  یدست رو  رحافظیام



 نیکه مستانه خوشبخت باشه.هم نهیجبران تو ا نیبزرگتر-

 .هیمن کاف یبرا

 

مهار کرد   یآمد را به سخت ش ی هالب تا پشت خنده  مسعود

 گفت: تیو با جد 

 .کنمیم  تشیخوشبخ یتمام تالشم رو برا-

 گفت: آمدیاش مبه چهره ار یکه بس یبا لبخند رحافظیام

 .گمیبرادرانه رو بعدا بهت م یها هیتوص هیبق-

 

 چهارو پنجاهستیدو #پارت

 خفتهی ها#بغض

 ییرزای#آزاده م

 

  رنظرشانیز  یرچشمیشان کرد و زموشکافانه نگاه  نایس

 یرا از او مخف یداشت.احساس کرد عمال دارند موضوع

برداشت و از اتاق  زیم ی.مسعود پوشه را از رو کنندیم

سرگرم کارش  رحافظید امخارج شد.بعد از رفتن مسعو 

غلبه  شیبر حس کنجکاو  نیاز ا شتری نتوانست ب نایشد.س

 :دیپرس رحافظیام زا یکند.با کنجکاو 



کپکش خروس  شده؟مسعودیچ-

 برنده شده؟ یزی،چیکشخونه؟قرعهیم

 نیا دنیهمانطور که سرگرم کارش بود با شن رحافظیام

 :دیبلند خند نایحرف از زبان س

باشه  یاگر زن گرفتن جزء قرعه کش  ؟البتهی کشچه قرعه-

 آره برنده شده!

 نگاهش کرد و با تمسخر گفت: جی گ نایس

خاطر  رفته مسعود به ادتیعمرا اگر مسعود ازدواج کنه.-

 نداره. یاش هنوز هم حال خوش گذشته

محو شد و غم عالم با  شیهالب  یخنده از رو رحافظیام

 در دلش نشست و مستاصل گفت: نای س یصحبت ها دنیشن

 گهیرو سر راه همد دهیکشخدا خواسته دوتا آدم رنج دیشا-

 برسن.  یبه خوشبخت گهیقرار بده که با وجود همد

 :دیپرس جیباال انداخت و گ یابرو تک نایس

 ازدواج کنه؟  یقراره با ک ه؟حاالیمنظورت چ-

 مستانه.-

 دهیاعتماد نداشت انگار که اشتباه شن شیهابه گوش انیس

 باشد تکرار کرد:

 قراره ازدواج کنه؟مستانه.  یبا ک-



تکان  یچنان که سرگرم کارش بود سر هم رحافظیام

 ش ی هالب یرو  ی حبس شد.تلخند نایس نهیداد.نفس در س

نقش بست.در قلبش کرور کرور غم نشست.در دلش به 

وم بود و پاک!کدام مرد دلش مسعود حق داد مستانه معص

 خواست؟ ینم  یزن نیهمچ

عاشقانه مستانه پشت  ریرا بست و تصو  شیهاچشم

  شیبه پرده آمد.بغض سخت و کشنده راه گلو  شی هاپلک 

 زیچ چیه رحافظیقدر خوب بود که امرا بست.چه

در چشمانش نگاه کند.وگرنه  دیکشی.خجالت مدانستی نم

.او ازداوج کرده بود و  کردیگذشت نم یبه راحت رحافظیام

 یزی چ شانیاز گذشته چکسی.هکردی مستانه هم ازدواج م

آنها فقط در نگاه و کالم خالصه  .البته گذشتهدیفهم ی نم

 گفت: یبه سخت نای.سشدیم

پرآرامش  یزندگ هی قیخوشبخت بشن.هردوشون ال   شاالیا-

 ند. هست

سرش را بلند کرد و متوجه حسرت و غم کالم   رحافظیام

 گفت: انهینشد دعاگو نایس

 . شاالیا-

 

 

 



 

 

 وپنجپنجاهستیدو #پارت

 خفتهی ها#بغض

 ییرزای#آزاده م

 

طعم    دنیآش را با لذت داخل دهانم گذاشتم.از چش قاشق

نشست.مستانه   میهالب یرو  یاش لبخندخوشمزه

 نگاهم کرد و منتظر گفت: یرکیرزیز

 چطوره؟خوشت اومد؟-

 گفتم: طنتیش با

 خوشمزه نباشه.  یدرست کن ییمستانه تو غذا شهیمگه م-

 زد: ین یریمن لبخند ش یواقع فی تعر از

 سهم آقا رو گذاشتم.-

 گفتم: ی لحن قدردان با

 .زدلمیممنون عز-

 اش کاشتم:گونه یرو  عیسر یابوسه و 

 .کردمیم کاریاگر تو رو نداشتم چ -

 :دیخند زیر



 !یزندگ  یچیه-

 .دمیکوب شیبر بازو  یمشت

 .مزه ی ب-

 

 :دمیکش یباز شدن در از داخل آشپزخانه سرک یصدا  با

 ؟ ییتو  زمیعز رحافظیام-

 پر احساس جواب داد: 

 یا یب یخوایخانم خوشگلم همسرت اومده نم-

  شیهالب اش را پشتخنده یاستقبالش.مستانه به سخت

 پنهان کرد.

و   فی.کمیآمد رونیسرعت همراه مستانه از آشپزخانه ب به

به آغوش   یمبل پرت کرد و دستانش را برا یکتش را رو 

 باز کرد و گفت: دنمیکش

 ه دلم برات تنگ شده بود. ک زمیبغلم عز ایب-

پر احساس  ی عاشقانه ها نی گر گرفت.ا یبه آن می هاگونه

شرم را مهمان  شهینظاره گر بود هم یاگر کس رحافظیام

سان خواهرم اگر مستانه که به ی.حتکردیام مچهره

 دوستش داشتم.

 یی اشاره پرمعنا یرچشمیز دیکه تعلل مرا د  مستانه

 قدم برداشتم.  رحافظیرفتم و به طرف ام یا کرد.چشم غره



در آغوشش فرو رفتم.دستانش را دور کمرم حلقه  همزمان

مرا از آغوشش  یگرفت.اندک میاز موها یقیکرد و دم عم

. و اول چشم راست و نواختی شانیپ یجدا کرد.بوسه رو 

.نگاهش را قفل نگاهم کرد دیبعد چشم چپم را به نوبت بوس

 و لب زد:

 دوستت دارم-

 هم زمزمه کردم:  من

 منم دوستت دارم.-

  یها خنده یبه حضور مستانه که صدا توجهی بار ب نیا و 

 وندیپ شی ها را به لب میهابود لب دهیبه گوش رس فشیضع

 غرق کرد. کرانی ب یزد و مرا در لذت

 

 

 الهیکرد.دو پ چیپاز آش را بقچه یقابلمه کوچک  مستانه

که   رحافظیگذاشت.ام سهیکوچک و دو قاشق هم در ک

بود.مستانه   دهیمسعود را پرس یخواستگار یجواب قطع

"جدا ماندن از دهدیکه آزارش م یزیگفته بود تنها چ

و محکم گفته  یهم در جوابش جد رحافظیپسرش" است.ام

 بود:

پسرت رو   یسرپرست خورمیقسم م یول برهیزمان م-

 . رمیبگ



قول زدن و قسم دروغ در   ریآشنا بودم.ز  شی هابا قسم من

در  مرد نبود.هنوز طعم صداقت شب ازدواج نیقاموس ا

داشت.قسم سفت وسختش که در شب ازدواج  شهیجانم ر

گر بودم.هنوز هم از حالوت آن  نظاره  یو با چشمان باران

 . رفتیقسم دلم غنج م 

 شنهادیو پآرام شده بود  رحافظیبا لحن محکم ام  مستانه

از من و   ثانهیو خب میداد امشب او را به حال خود بگذار

 خواسته بود: رحافظیام

 م؟ یبخور رونیآش را در ب-

و دونشان زده بود. هم من و    ریت کیپشنهاد  نیا با

دونفره  یزیانگو شب خاطره گذاشتیرا تنها م رحافظیام

در خلوت به  زیو خود ن زدیرقم م مانیرا برا یزمستان 

  اجیخلوت احت ن یما به ا ی.هر دو کردیمسعود فکر م

و مستانه با خلوت با  رحافظی.من به خلوت با اممیداشت

 پر کند.  یبه بعد چه کس نیکه قرار بود از ا  ییخود و تنها

و   دیکش یمن در آشپزخانه نفس پرحرص دنیبا د  مستانه

 غر زد: 

سرد آش  یخوای نکنه م یتو که هنوز حاضر نشد-

 !؟یبخور

 را جلو بردم و آرام و مظلومانه گفتم: سرم



  یبفرست رونیشب اسفند سرد ب نیما رو ا ادیدلت م-

 خانم؟!مستانه 

که  تیباجد گذاشتیم یلکسیهماطور که قابلمه را در نا 

 اش را بامزه کرده بود گفت:چهره

 وگرنه... یکه شد یحاضر شد شمارمیتا سه م-

 گفتم: یبدجنس با

 ؟یه چوگرن-

را باال بردم و   میهاکه دست اوردیب ورشیسمتم  خواست 

 گفتم:

 .شمیحاضر م رمی.االن ممیمن تسل-

 

 

 

 

 

 وششپنجاه ستی#پارت دو 

 خفتهی #بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



 

.پالتوم را به تن دمیبه خودم رس یسمت اتاق رفتم و کم به

را به سر و   امیکردم و کاله و شال مخصوص زمستان 

 رحافظیسرد ام یهوا نیا نکهیا یاداوری.با دمیگردنم کش

  رونیام را از کمد بشال گردنم اضافه  خوردیهم سرما م

را برداشتم و از اتاق  فمیجا دادم. ک فمیاوردم و داخل ک 

که  لونی.مستانه نادمیداخل آشپزخانه کش یشدم.سرک رجخا

 هیقابلمه را داخلش گذاشته بود به دستم داد و با توص 

بپوشون،مراقب  ؟خودتیکرد.سرما نخورامروانه  شیها

لحظه فکر کردم امشب مستانه چقدر  کی! دیخودتون باش

 ! شی!غرزدن هاش یهای مامان شده بود.نگران هیشب

 رحافظیکردم.ام یرا ط اطیشمرده محوطه ح یبا قدم ها 

زمستان بخار  ییبود و از سرما ستادهیا اشنیکنار ماش

 .شدیاز دهانش خارج م  یانبوه

 به تن داشت. یکوتاه مشک  یپالتو 

گرم   رحافظی کنار ام شکیسرد را ب یشب زمستان نیا

ً ی قی شدمیم  .شدیتر مقلبم گرم نا

هم  رحافظیشدم.ام کشیو نزد  دمیسرعت بخش میقدم ها به

 انیرا از م انمانیشد و فاصله م کمی محکم نزد یبا قدم ها

 را از دستم گرفت.  لکسینا لونیبرد. و نا

 چشمانش پرمهر نگاهم کرد و پچ زد: با



 ؟ یسرت کرد هیچ ن ی؟ایدیپوش هیچ نیا-

به خودم   یام بود.نگاه به پالتو و کاله منطورش

ظاهرم نداشت اما با حرف  یو نقص بیع چیانداختم.ه

 دود شد و هوا رفت. دمیتمام ام رحافظیام

 :دمیچشمان مظلوم نگاهش کردم و نال با

 اد؟ یبد شدم؟بهم نم -

 کرد: دایانحنا پ  ی نیریش یبه لبخند شی ها لب

 خوادیکه دلم م آدیبهت م نقدریا ی گیم ی!چیبد شد-

داشتم مثل غول چراغ جادو محوت رو  نیکاش قدرت ا

از جنس مونث هم بهت  یحت یاحد چیتا نگاه ه کردیم

 .فتهین

 :دمیناز نال با

 واقعا؟-

 لحن گفت: ن یتر یداشتن دوست با

 کنمیاما االن اعتراف م  یبایز شهیتو هم زمیآره عز--

 یلی کاله و شال خ نی.ایاز قبل خوشگل شد شتری ب یلیخ

 .ادیبهت م

دست بردم و شال گردن را از  عیبا آوردن اسم شال سر 

  ی.پا بلندستینگر یبا تعجب مرا م رحافظیدر آوردم.ام فمیک



مرا  یکردم و شال را دور گردنش محکم کردم.با شگفت

 عشق!احساس! ی.با چاشنستی نگریم

 زمزمه کردم: آرام

 !یخوری !سرما نمشه ی سردت نم گهید-

 زد و گفت:  یمهربان لبخند

 !یپرستارم تو باش یاضرم تمام عمر سرما بخورم وقت ح-

 گرگرفته گفتم: یگونه ها با

 هوا سرده؟ نیتو ماش میبر-

 .میبر-

را  ل یاتومب  یرا روشن کرد و به راه افتاد.بخار ل یاتومب

 میتنط ی شیدرجه گرما نیشتریب یروشن کردم و رو 

را در  ل یاتاقک اتومب یو حصر حدیب  یکردم.گرما

 برگرفت.

 چرخاندیزد و همانطور که فرمان را  م یورکی  لبخند

 گفت:

 کجا؟ میبر -

 !ینداره!هر جا خودت خواست یفرق-

 نزد. یحرف گریگفت و د رلب یز ی اباشه

زدم.بام تهران   یامهی ونبام لبخند نصف ریکردن مس یط با

 فصل زمستان معرکه بود.  نیدر سرما و آخر 



العاده بام فوق ل یوحصر داخل اتومب  حدی ب یی گرما برخالف 

خاطرسرما سرخ به امی نی و نوک ب میهاسرد بود.گونه

!انگار تماما میوجود ییبود اما امان از حال وهوا شده

 مکتین یبود.رو کرده دایپ انیآتش در وجودم جر  یکوره

.آش میو آرام شروع به خوردن کرد  مینشست گریکدیکنار 

.با ولع تمام تا ته قابلمه  کردیمان مسرد گرم یهوادر آن  

 .میرا در آورد

بود به کرده دایکه از خوردن اش پ ی با حال خوب رحافظیام

 حرف آمد:

بره  مونش یخوشمزه بود.از پ یلیدستش دردنکنه!خ-

 ! شهی دلمون براش تنگ م

غم عالم  رحافظیحرف از زبان ام نیا دنیبا شن اریاختی ب

 شکیب میما به مستانه عادت کرده بوددر دلم رسوخ کرد.

 !ادیز یلی.خ میشدیدلتنگش م

 

 

 

 

 

 وهشتهفتپنجاه ستی#پارت دو 



 خفته یها #بغض

 ییرزای#آزاده م

 

بار نبود بام  نیشب دوخته بودم.اول ی کیرا به تار  نگاهم

بود.حضور   دهیبیبه دلم چس بیبار عج نی ا یول آمدمیم

بود.نگاهم را  ایحس در دن  نیترکنارم ارزشمند رحافظیام

 غرق تفکرش دوختم و گفتم: رخم ین به

 رحافظ؟یام-

شب سرش را چرخاند و نگاهم را شکار کرد و   یکی تار در

 تلفظ کرد:  نیریو ش یخواستن

 جانم؟-

 سردمه!- 

  یکه پالتوش را آهسته در آورد و رو  دینکش یطول

نبود.گرما  یاز سرما خبر گریانداخت.حاال د می هاشانه

عطر تلخش در مشامم  یبود.بو تاعمق جانم نفوذ کرده

پر شده بودم از عطر    هیبود.من در عرض چندثان  دهیچیپ

که در تنم به  ییتنش و گرما  یو بو رحافظیمردانه ام

 بود!  دهیچیپ  کبارهی

 :دیچیدر گوشم پ ش یصدا

 ست؟ ین ؟سردتیگرم شد-



نگاه  رحافظیدور تنم مچاله کردم که ام  شتریرا ب پالتو 

 یزیر  نیام کرد و گوشه چشمش چرا روانه اشیخواستن

 .دادیم  شیرپوستینقش بست.که نشان از خنده ز

 .دمی گز لب

 !ستینه سردم ن-

اله دور تنم مچ شتریبلند شد و پالتو را ب شیجا از

 ریکه لجوجانه از ز  ییآوردوتارمو  شیکرد.دستش را پ

 کمیگوشم فرستاد.دوباره نزدزده بود را پشت رونیکاله ب

که احساس  دیقدر شدگرفت.آن یدینشست.قلبم کوبش شد

 .دیشنیتند قلبم را م ی کردم حال او تپش ها

 زد:  میصدا

 سارا؟-

 و پراحساس گفتم: عاشقانه

 جانم؟-

 دهیلبش د یگوشه یزد.لبخند محو  یبرق  چشمانش

 شد.نگاهش را به چشمانم دوخت و سرحال گفت:

  یهمه پراحساس گفتن بعض نیا یگینم زدلمیسارا عز-

 .ارهیم امچارهیسر قلب ب ییکلمات چه بال

 یندیپمپاز شد.حس خوشا میهاسرعت خون در رگ با

 تواءم باخجالت وجودم را گرفت.



 کش آمد و گفت: لبش

!هنوز از  یناب وبکر دمتیکه د یاول یل روزاهنوز مث-

ات سرخ و دلت ها و جمالت از زبانم گونهکلمه دنیشن

 !شهیم نیشرمگ

 

 شهی هم رحافظیدر خودم مچاله کردم.ام شتریب اریاختی ب

نکردم.هنوز  یفرق چی اول ازدواج ه یمن با روزا گفت یم

اش جمله عاشقانه  دنیهستم که با شن یبکر  یهم سارا

.او درونم را ناخوداگاه بلد دادیزلزله درون دلم رخ م

 بود.نگاهش را به دوردست دوخت و مردد گفت:

 بپرسم؟ یزیچ هی-

 زمزمه کردم:   رلبیز

 بپرس؟-

 سوال با خودش در جدال بود. نیا دنیپرس یبرا انگار

 :دیسوال عمرش را پرس نیترسخت

بهش  گهید ؟تو یواب ندج یتونیالبته اگه برات سخته م-

 ؟ یکنیفکر نم 

و خودم   کردمیفکر م یچه بود؟من به چه کس منظورش

 دانستم؟ی نم



چرا  ی.ولکردمی بودم اگر سوالش را گوش نم انصافی ب

سوال ناراحت  نیبه وجود آمد.چرا از ا یدلخور هی دلم ته

دوم   بارنیبه بهزاد فکر کرده بودم که ا یشدم.من ک

کمرنگ   میشدم بهزاد برا شیوارد زندگ یباشد.من از وقت

 هم محو شد. ادشی یحت  ییو کمرنگ تر شد تا جا

 .عدمیانداختم و بغضم را بل نییرا پا سرم

ام را را جلو آورد و با نرمش خاص خودش چانه دستش

 باال داد و پچ زد:

 ؟ی جواب ند یتونی جوابش سخته م شد؟اگهیسارا جان چ -

آرام باال آوردم.نگاه در نگاهش دوختم.تمام تالش  را سرم

  مینکند.لب ها میرسوا انگریطغ یاشک ها نیرا کردم که ا

 :دیلرز

تمام ذهنم پر شده از  رحافظی؟امیتو به من شک کرد-

 تو!تمام مشامم پر شده از عطرت تو! 

 :دمیقلبم کوب به

وقت تو به من شک پر شده از اسم و وجود تو!اون نجایا-

 هی شی هام وجودش پاز اون دسته زن یکنی!فکر میکنیم

 .ستگهیمرد د ه ی شیپ  الشیمرد و خ

 اش را به لبانم چسباند و نجوا کرد:اشاره انگشت 

 !یحرف بزن  یجور نیدر مورد خودت ا ی!حق ندارسیه-



 پر شد و حق به جانب گفتم: چشمانم

 ؟ یاما تو فکر کرد-

 در چشمانش نشست و خشدار گفت: ی و ناراحت خشم

بود.من   گهید زیچ هی وونهیمن غلط کردم!منظور من د-

 منظورم رو درست برسونم!  تونمیچرا نم

از جا برخاست و چند  یمشت شد و با کالفگ انگشتانش

 راه رفت. یقدم

چنگ شد.برگشت و چشمانم  ش یموها انیدر م انگشتانش

 را به من دوخت.

شده بودم  و سد چشمانم را  شانزشی که مانع ر ییها اشک

 .دندیام چکنشکسته بودند ازگونه

دست  میها با چندگام بلند سمتم آمد.کنترل اشک رحافظیام

ها او را از تمام اشک نیبا ا خواستمیخودم نبود.انگار م

به جانش انداخته بودم  که ۹یاکننده بد و مشمئز یحس ها 

 نجات دهم.

 در آورد:  بشیاز ج یخم شد و دستمال سمتم

 هات رو پاک کن! !اشکرشیبگ-

  یبار نگاهش کردم.نفسش را به سختچشمان اشک با

 داد و گفت: رونیب



 یخوشگلت رو بارون یخدا من رو لعنت کنه که چشما-

 .کنمیم

ام انداخت.به دستش چنگ نشست و دست دورشانه کنارم

 : دمیزدم و با بغض نال

فکر نکردم!من با تو  چکسیبجز تو به ه وقتچیمن ه-

بودم  ی.قبل از تو مثل کسافتم یبودن را در  گاهه یتک یمعنا

با تو  یبدون آنکه بدونه!وقت زدیوپا مبرزخ دست یکه تو 

دم.من رو به کم شناختمت.وارد بهشت شازدواج کردم و کم

!به عطرت اتی مهربان!به وجودت!بهیبهشتت عادت داد

 وجودت!

از عمرم را با بهزاد گذروندم که  سال کی من  رحافظیام

تا ابد  یول  گذرونمیعمرم را م کیبا تو  یول مونمیپش

 عاشقانه دوستت دارم!

 !عشق! ی.از شاددیچشمانش درخش 

 بود. دهیاش رس یقلب یخواسته به

 :دمیبا بغض نال بار نیمن ا و 

 عاشقتم! قدرنیا نکهیمتنفرم از ا-

 

 

 



 

 

 ونهپنجاهستیدو #پارت

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

 گفت: عاجزانه

  کیاتاقک تار  نیرن؟ایمیرن،میمیها که نمخاطره یول-

 ! کشهیجا سرک مو همه یچبه همه شهیذهن هم

  اریجمالت بس نیا یهج یبرا دیبود.شاهم بغض کرده او 

 .بوددهیباخودش جنگ

 شدیو غم را م  یرا به چشمانش دوختم که ناراحت  نگاهم

 از نگاهش خواند.

 :دیام لرزهم بغض کردم و چانه باز

ها ذهن ما آدم گورستان خاطره رنیمیها هم م خاطره-

 یاون شهی.همکنهیم یکاوریذهن و قلب که ر نی!اشهیم

مثل  کنهی رو ثبت دائم م ی؛عاشقشیدوستش دار شتریکه ب

 تو!



خوب را  یجمله از من انگار تمام حس ها نیبا اعتراف ا 

کردند.دلش آرام گرفته بود و   قیبه چشمانش ترز جاک ی

 یگوشه زیرا از چروک ر نی.ادی خندیچشمانش هم م

را  امی شانیپ رانه یحرکت غافلگ کی.در دمیچشمانش فهم

 .دیو عقب کش دیبوس

  نی !اشهیاز هم شتریاز قبل!ب شتری سارا دوستت دارم.ب-

بود   نیفقط به خاطر ا دمیسوال را ازت پرس نیبدون اگر ا

مجبور شدم  دیجو یام رو مرون روحاز د یزیکه به چ

 آروم شدنم بپرسم. یبرا

خاطر من حاضرم به یکاش بدان  رحافظی شدنت؛ام  آرام

را جواب   رممکنیداشتن آرامشت هزاران سوال محال و غ

 دهم.

 یاستخوان یبردم.گونه شیلمس صورتش پ یرا برا دستم

مردانه!انگشتانم که لبانش را   یچندان بزرگ ولنه ی نیو ب

 قرار داد. شی هاانگشتانم را آماج بوسه عیلمس کرد.سر

 گفتم: آرام

 ؟ یبهم بد ی قول هی شهیم-

 را به نگاهم دوخت و نجوا کرد:  رانشی ح نگاه

 ؟ یچه قول -



بهم  میداشت یدلخور  گهیهر وقت از همد شهیهم  نکهیا-

  یدلخوردلمون بمونه که  یتو چاله چوله ها می!نذارمیبگ

 ! ادیب ش یو کدورت پ

 را مصرانه فشردم تا قول دهد. دستانش

 کوچکم را در انگشتش چفت کرد و گفت: انگشت 

 ! رهی!قول تا دلت آروم بگدمیقول م -

قربان  شیبای. او هم با جمالت و کلمات زدمیخند نیریش

 ام رفت.صدقه

و باران  دیام لغزگونه یباران رو  یاقطره  نیح نی هم در

بلند شد و   شیاز جا رحافظیکرد.ام دنیآرام شروع به بار

 محکم گفت:

 !میشیم سی!االن کامال خباره یبلند شو بارون داره م-

جدا   می هاشانه  یبلند شدم و پالتو را از رو  میجا از

و پالتو را به  دمیکش یچروک شده بود.آه شیکردم.پالتو 

 دستش دادم و آرام زمزمه کردم:

 چروکش کردم. دیببخش-

 :دیخند نیریش

 یبارون رگبار نیتا ا  میسرت قابلت رو نداره!بر یفدا-

 نیهات سرخ شده از گزگز اکنه!گونه مونس ینشده خ 

 سرما!
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شده بودم.هم از سرما!و بارش باران و نگاه   سرخ

 عاشقانه او! 

مجبورم کرد که به   رحافظیشد.ام تردیباران که شد بارش

 نیهوا و ا نیمن عاشق ا دانستیاما نم میپناه ببر  نیماش

 .گرفت یم دنیزا بارکه ابر بارش یشب وقت ی ک یتار

کن  را روشن کرد و همانطور که را برف پاک  ل یاتومب

 گفت: کردیرا روشن م نیماش

وگرنه  می!خوب بود زود اومدشهیم دیاالن باران شد -

 .شدیسردت م

باران و لذت  ریماندن ز یدلم برا دانستیکه نم رحافظیام

 است.به تپش افتاده یخداداد یمعجزه نیاز ا



سکوت کنم.من امشب دلم  نیاز ا شتر یب نتوانستم

 برسم.  ییدایباران به اوج ش نیا ریز خواستیم

 زدم:  ش یناز صدا با

 رحافظ؟یام-

 و سرگشته گفت: رانی!حستیمرا نگر معتجبانه

 جان؟-

  جنبهیدل ب  نیکلمه را به کار نبر!تو از ا نیقدر اآن نامرد

کلمات انقالب درونش رخ  نیا دنی!که هر با شنیخبری ب

 .دهدیم

پر بود از کردم و با نگاه مظلوم ولحن  زیرا ر چشمانش

 گفتم: تیمظلوم

 .می باران قدم بزن نیا ریز شهیازت بخوام!م  شهیم-

 : دیداد و معترضانه نال رونی را پرحرص ب نفسش

 باران سارا! نیا ریوقت شب ز نیا-

 دندانم گرفتم: یرا محکم ال لبم

 !خوادیخب دلم م-

 به لبم دوخته شد و زمزمه کرد: نگاهش 

ات ناز  سالح زنانه  نیو از ا ینکن  ینامرد قدرنیا شهیم-

 !رهیکه کارت گ ی وقت یحرف زدن دست بکش



 پچ زدم: طنتیش با

 که به دلم بدقول بشم! یخوایآقاهه نم-

 را در چشمانش فرو کردم.  تمیتمام مظلوم و 

مانم به چش رهی دستانش فشرد و خ انیرا محکم م فرمان

 غر زد:   ماندیم  یتخس یبه پسربچه هیکه خود شب

نگاه مظلومت که آرام و   نیلعنت به چشمات!لعنت به ا-

 نه بگم بهت! شهیقرارم رو گرفته مگه م

راه انداخته باشند.مگر  یدلم گرم شد.انگار آتش کوچک ته

 نیداشت!ا نیجز ا ی مهربان انتظار رحافظیاز ام شدیم

 بود. قشیمرد احساساتم را به تاراج برده بود و حقا که ال

 

.کاله و شال  د یباری.باران هنوز هم نرم نرمک ممیشد ادهیپ

تر کرد و بعد بوسه گردن را دور سر و گردنم محکم

را به سمت  رمانیلپ سرخم برداشت.مس یاز رو   یقیعم

 انی.دستم را محکم ممیکج کرد یکیدر همان نزد یعابرپل 

از دست  یااندازهی ب ییدستش محبوس کرد و گرما 

از دستانم در  یکی را در بر گرفته. انماش انگشتمردانه 

 بیدر ج گرمانیچفت بود و دست د  گریکدیدست 

 .میگذاشته بود مانی پالتوها
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.قطرات پرمهر باران هنوز هم بر سر  مید یپل رس  یباال

تنمان را در  یها لباس  ین یریش یسی.خدیباریوصورتمان م

قطور پل   یها لهیرا محکم به م مانی برگرفته بود.دست ها

را به  یباران  یو با لذت هوا دمیکش  یقی.نفس عممی چسباند

 چشاندم و با لذت گفتم: میها هیر

 هوام! نیمن عاشق ا-

 صورتم کرد و با سرزنش گفت: یروانه یقیعم نگاه

 به سرت زده! ی ضی!هوس مربگمیآخه من به تو چ-

 خورهیبارونه سرما م نیا  ریز یمگه هر ک وونهینه د-

 !ستین ینجوریاصال هم ا

 :دیخند  یو خواستن نیریش

 یهوا گنیم یدیست! شندونفره هوا به شدت یراست-

 هاش! و دونفره  یبارون



به  یشدم.دستانش را برا کشیو نزد دمیشرم خند پر

در آغوشش  عیگشود.اطاعت کردم و سر دنمیآغوش کش

از آغوشش عبور  یی سرما چی.به خدا که هدمیخز

 امانی ب ینشست.کوبش ها اشنهیس ی.سرم رو کندی نم

تپش  نیمن در ا  ی.زندگکردمیم سرم حس ریرا ز اشنهیس

 .شدیخالصه م امانی ب  یها

جدا کرد و دوباره با آن چشمان  اشنهیرا از س سرم

در  کینگاهم کرد و صورتش را نزد اه یمهربان و س

که   نمیبر نوک ب یداشت و بوسهصورتم نگه یلمتریچندم

 سرخ بود زد. 

 بوس چقدر فرق داشت! نیا شیآخ-

بود.مرد   دایدر چشمانش هو  طنتیگفت.ش طنتیش با

 مهربان من! 

 داری سرخ صورتم پد یهاگونه که هلو .آندمیخند پرشرم

او  یها  طنتیهوا از ش یعالوه بر سرد می شدند.گونه ها

پر  یفرار هز نگاه ها  یلبو شده بودم.برا نیهم ع

 ریمس  کیکه از  ییها نیماش ریزل زدم به مس طنتشیش

ها در  نی.چراغ ماشکردندیت محرک گرید ریبه سمت مس

 .زدیشب برق م ی ک یتار

  ییها نیبه ماش رهیبه سرم زد.حاال او هم خ یفکر آنک ی

.خودم را لوس کردم و با لحن  کردندیبود که حرکت م

 بچگانه گفتم:



 ه؟یاالن آرزوم چ یدونیم

 را بلند کرد و مهربان به من چشم دوخت و گفت: سرش

 !یگلخانم لپ  یخوایم یچ گهید-

با  شدیام سرخ مگونه یوقت شهیکه هم یاسم یگللپ  خانم

 .زدیم میآن صدا

را  میها لپ شهیاز هم شی هوا ب یکه امشب سرما چرا

 بود. قرمز کرده

 را گاز گرفت و معترضانه گفت: نشییپا لب

 ؟یخوایمیچ گهید-

بلند جمله  یپل با صدا نیا یامشب رو خوادیدلم م-

 !می"دوستت دارم"رو بهم بگ

 زده گفت:و شگفت رانیح

 !میشد وونهید کننی!االن مردم فکر مخداای-

 

 ودوشصتستیدو #پارت

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



  یوانگیهمان د ی.مگر عاشقمیشد وونهید  رحافظیام یآر

را مجنون کرد.من به  ثیهمان بود که غ ی!عاشقستین

خطاب کردن   وونهیعالم شوم د یخاطر تو حاضرم رسوا

 !ستین یزیکه چ

در چشمانش النه کرد. سرش را با افسوس تکان  دیترد

 :بارگفتنیچند رلبیداد و ز 

 از دست تو!-

بسنده کرد.با حال  ی.او هم به لبخند کمرنگدمی خندزیر

 بودم گفتم:کرده دایکه پ یخوب

 تره!صداش بلندتر باشه اون عاشق یهرک-

 و پرحرص گفت: دیکش یآه

!باشه فقط من  یخوایرو م نیتو ا یکرد وقت شهیچه م-

که تو  یدبه کن یایبلندتر ن   ادمیتره،فرَمردم صدام کلفت 

 و صدات بلندتره! یمرد

تا ابد   خواست ی دلت م خوردیبامزه حرص م قدرنی ا یوقت

که حرص  یصورتش زمان   کیولژیزی!فی کن شی تماشا

 .شدیم  بایاز اندازه ز شیب خوردیم

 و گفتم: دمی زخندیر

 قبول!  باشه



"دوستت میدیکش ادی فر عیام سروسه ک،دو یشمارشم  با

از ته دل و   یادیمنعکس شد.فر مانیصدا نیدارم"طن

 یتارها  میاحساس کردکه   یجور  مانیحنجره ها

 نیاز ا رابیکدام س  چ یه گری شد اما حال د پاره مانی صوت

و تمام  می.انگار به جنگ عشق رفته بودمیکلمه نشد

دارم" و  تت."دوس میرا غارت کرد ش یهست

 مانیکه صدا میبود دهیکش ادیتکرار و فر نقدری"عاشقتم"ا

که از کنارمان رده  یدار شده بود.چندنفرگرفته و خش

 وانهی ما را د ایشده بود با تاسف سر تکان داده بودند.گو 

 میشدمکرارت خسته نیکه از تکرار ا ی.وقتپنداشتندیم

در   و را به صفر رساند  کمانینزدفاصله  عیسر یلیخ

اش که معرکه یبا آن صدا رگوششیآغوشش پناهم داد و ز

 ده بود گفت:دار شخش

 دوستت دارم!عاشقتم سارا!-

 ی. همزمان با او نجواشدیکه در دلم قند آب م همانطور

کس   چی کردم.ه یعاشقانه سر دادم و دوستت دارم را هج

 رابیس چگاهیاز تکرار کلمه "دوست دارم"و "عاشقتم"ه 

 رابیمان را سعطش یکلمه چهار بخش نی.اشودی نم

 ی .تپش هادیطلبیو تکرارش باز هم تکرار م کرد ی نم

بود قدر قلبم پرتپش شده.آنبوددهیرس ءقلبمان به حد اعال

 چیه دی.شاشود یرها م امنه یقلبم از س گفتمیکه هر آن م

  ایدارم"که جمالت"دوست دانند ینم یو مرد یزن



  کونیفو قلب را کن  آوردی"عاشقتم" دل را به لرزه در م 

کلمات دارد  نی به ا ازیروحم ن دانستندیگر ما دی.شاکندیم

.او کردندیمحو نم  شیرا از زندگ  مالتج نیا رحمانهی ب

لب  مانیعاشقانه  ینجواها انیشب م یکی شب در تارآن

زد.من او را  خونیشب میها را شکار کرد و به لب میها

 کام گرفتم. ش ی هالب ین یریو از ش  دمیبوس

 

 

 

 

 

 وسه شصتستی#دو 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

مستانه و مسعود گذاشته شد.از صبح  یخواستگار قرار

خانه  یکار ها  یبرا رحافظی.چند مستخدم اممیدر تکاپو بود

خانه را با  یو تمام کار ها یریبود.گردگاستخدام کرده

طرف اجازه  کی .مستانه  از دادندینظارت من انجام م

شب خجسته خودش  نی خانه ا ی در کارها مینداده بود



و   یدلخور بود اما شعف و شاد یباشد کم همشارکت داشت

  یبرا اریشب بس نیکند.ا یمخف توانستیچشمانش را نم

شب که بعد آن رحافظیباارزش و خجسته بود.ام مانیهمه

بله  می به خانه بازگشت میبودکرده دای که پ یاز آن حال خوش 

شب را توانم آن حال خوش آن یبود.نمرا از مستانه گرفته

 داریحس خوب در وجود پد ارانکنم.هز ف یتوص

 یتنگ.دل بودمافته یدست  میبودم.انگار به تمام آرزوهاشده

مانع  میقلب یمستانه هم داشتم اما شاد از یدور یبرا

 بعداً هم فکر کنم.  یها یبه دلتنگ  شدیم

 .میشب در شور وشوق غرق بود یصبح تا انتها یابتدا  از

  قهیبه سل یساده ا راهنی. پمیمستانه به بازار رفت  همراه

 یو گردنبند میدیخر کردیم باترشیز اریخودش که بس

گردنبند آن مغازه بود   نیتر جان ی که ب فیظر ساده  یطال

 .دیرا به انتخاب خودش خر

 شی پ یخانه بود تا کم وکسر دیخر یهم در پ رحافظیام

 . ادین

اصرار  رحافظیمن و ام نکهی مستانه با من بود.با ا شیآرا

بود و گفته  رفتهی نپذ  یبرود ول شگریبه آرا میکرده بود

 بود:

 !هیبه سر و صورتم بکشد کاف یکه سارا دست نیهم-



که موقع بند انداختن  یرا اصالح کردم.از درد رتشصو 

اش که چهره گفتیو آخ م  گرفت یلبش را گاز م دیکشیم

کرده   ریاش فوق العاده تغ.چهرهکردیم را بامزه

من  یبودم.خدا برداشته  ییبایرا به طرز ز ش ی.ابروهابود

سر انسان   یی آن لحظه اعتراف کردم که امکانات چه بال

 نیا کردمیکه فکر م یبود طورشده بایز ه ان.مستآورد یم

دقت نگاه  نیرا چرا تا به حال با ا بایدختر ز

 یتا قرمز دمیبودم.مرطوب کننده را به صورتش مال نکرده

که خسته  یبرود.در حال نیحاصل از اصالح از ب یو سرخ 

 :دیپرس یشده بود با نگران

 گه؟ید ینازک نشده؟ساده برداشت یلیسارا ابرو که خ-

 جواب دادم: مهربان

 ی!شد ینه به خدا نازک نشده!عوضش خوشگل شد-

دختر  یخوشگل بود نهمهی !تو اایدختر دن نیخوشگل تر

 !یکردیرو نم

و قند  دیدرخش یمن چشمانش م  میها فیکه از تعر یحال در

 :دی پرس ی.با شگفت شدیدر دل مهربانش آب م

 واقعا؟-

 .دمیبوس سرش را یرو 

 . نی بب نهییخودت تو آ ایب زدلمیآره عز-

 



 

 

 

 

 وچهارشصتستی#دو 

 خفته ی#بغض ها

  ییرزای#آزاده م

  

اتاق  یقد نه ییآ یروبلند شد و روبه شیشوق از جا با

خودش  رانی.حدیبار دست به صورتش کش نی.چندستادیا

 یرا در وجودش رد کمرنگ ری .از آن همه تغکردیرا نگاه م

 لبش نشست.   یاز لبخند رو 

را  جاناتشیبودم و با عشق ه ستادهی وسط اتاق ا همانطور

انگشتانش  یافتاد الک برا  ادمی مرتبهکی.کردیتماشا م

 وردم.آ  رونیرا ب م ینزدم.بالفاصله از داخل کمد الک ها

.مدام با  شدینم ریس  نهییداخل آ دیهم از دختر جد   مستانه

 .کردیلبخند و شعف خودش را نگاه م

 مستانه؟-



صدا زدن من برگشت.منتظر نگاهم کرد.جنس نگاهش   با

 ری تغ ؟کمیخواهیم یچ گر یبود که دختر باز د گونهنیا

 !یکن  وانهیمسعود را د  یخوایام!مکرده

ها را باال گرفتم و با ذوق  ام گرفت.الکطرز تفکرم خنده از

 گفتم:

رو انتخاب   نشی برات الک بزنم!خوشرنگ تر خوامی م ایب-

 کن! 

 گفت: کالفه

من رو   یخوایخسته شدم،تو امشب م گهی نه توروخدا!د-

 !یبکش یبه سالخ

 :دمیخند آرام

 خوشگلت کنم! خوامیکه م  ایب یدونیپس خودت م-

گذاشتم.الک   یعسل یتم.الک ها را رو تخت نشس یرو 

  رونیب میهاانبوه الک  انیرو از م یرنگ ییطال

که به شدت از دستم  ی.کالفه کنارم نشست. در حالدمیکش

 گفت؛  خوردیحرص م

 ؟ی که رنگ نداشته باشه برام بزن یزیچ  هیسارا کاش -

 .دمی زخندیر

 برات نزدم. غیاسمش الکه! تازه خوبه که من قرمز ج-

 :دیاش کوببه گونه آرام



 بزنم! غیمونده الک قرمز ج نمیخدا مرگم بده هم یوا-

را الک را باز کردم. و دستش را گرفتم و فرجه را  در

هاش .الک زدن ناخندمینسبتاً کوتاهش کش یناخن ها یرو 

ته هاش دوخ به ناخن قی که تموم شد.نگاهم دق

هاش کوتاه ناخن نکهیشده بود با ا بایهاش زشد.ناخن

را  شی هازده دستذوق اشه یاول یت ی بود.برخالف نارضا

قدر ذوق زده  مهربانم آن انهصورتش گرفت.مست  یجلو 

 شی هاصورتم را مورد آماج بوسه یشده بود که متوال

 قرار داد و همزمان با تشکر گفت:

 ه! خوشگل شد یلیدستت دردنکنه!خ یوا-

 و گفتم:  دمیرا بوس اشگونه

لباست رو بپوش  رونیب رمی.مزدلمیقابلت رو نداره عز-

 .انیها ماالن مهمان
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بار   نیتفاوت ا ن یمحکم دستانم را فشرد.با ا گرید بار

بود و اشک شور از   دهیجوش شی اشک ها یچشمه

 یرا پاک کردم و رو شی ها.تمام اشکدیاش چکگونه

 . دمیسرش و تمام صورتش را بوس

  ادیبه دلت  دیرو فقط با زیشب عز نی نکن!ا هیگر زدلمیعز-

 شاد باشه! یبد

 زد و گفت: ی دلاز ته لبخند

!من  یاشک؛اشک شوقه!اشک شاد نیخوشحالم ا خدابه-

و   هیخوب  گاهه یکه تک یخوشبخت شم!با مرد خوامیم

 شمیخود آقا بهم قول داد پ گوشمگریپسرم،ج گهیچندوقت د

 .آدیم

 

شور و   توانستیبود.نمبه پا شده یدل مستانه خوشبخت در

شوق چشمانش را پنهان کند.من در دل هزاران بار 

 یخداراشکر کردم که مستانه بتواند خوشبخت شود.دختر

  اشیبود و پاکبه تاراج رفته  شیهاطنتیش  یکه در کودک

  بودستاده یبود و هنوز استوار امورد دستبرد قرار گرفته

ً ی قی  خوشبخت شدن بود.  یستهیا ش نا



 مانیکه انسان ا ستیکاف  ایتمام دن نفر از کی نفر تنها  کی

دارد و شکر که مسعود سر   ستنیارزش ز یزندگ اوردیب

و   ستنیراه مستانه مهربانم قرار گرفت.مستانه ارزش ز

 خوشبخت شدن داشت.

سخت خواهد   میاز مستانه برا یدور کردمیم حس

در دلم به وجود آمده باشد که   یقیبود.انگار که گودال عم

به مستانه عادت  رحافظیشد.من و امهرگز پر نخواهد 

 جادیدر دلمان ا یکه نبودنش خلل نی ری.عادت شمیبود کرده

 .کردیم

هم حاضر و   رحافظیآمدم.ام رونیاز اتاق مستانه که ب 

 یدوختوشلوار خوشآمد.کت رونی آماده از اتاق ب 

اش مردانه  یو بازوها اشنهیس  یکه ستبر بوددهیپوش

مردها دلبر   گفتیم ی.چه کسکردیم یگر جلوه  شتریب

دل  بیها دلبرند پس چرا مرد مقابلم عجو فقط زن  ستندین

 !!بردیم

 

 

 

 

 

 وشششصتستی#پارت دو 



 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

تمام  نکه یا ین عی نیزحمتکش نبود.ا  یهااز مستخدم یخبر

بودند و  بودند و دستمزدشان را گرفتهکارها را انجام داده

بودند.از صبح نشسته بودند و با حوصله تمام شسته رفته

. و  شدیو هزاران تشکر جبران نم بودنددهیو ساب

 کمینزد رحافظیبود.امشده زیخانه مرتب و تم اشجه ینت

و   دی.در آغوشم کشدیچیپ امی نیعطرتلخش در ب یوشد.ب

ام بر گونه یاام را نوازش کرد وبوسهمهربانانه شانه 

خانه عضو   نی ا دیشا گرید نکهیاز ا ینواخت.بغض کوچک

زود  یلی را بست.انگار خ میجاودانش مستانه نباشد راه گلو 

  کیسرش را نزد یمتوجه غم دلم شده بود که با مهربان 

 گفت: آرامگوشم آورد و  

 باشه!!  یمن غم یتو دل سارا نمی بساراجان چت شده؟ن-

مرد  نیبودم!ا شیمن!!سارا یمن!!سارا یسارا

 . ردیجانم را بگ  زشیبا کلمات سحرانگ خواستیم

 و آهسته گفتم: دمیبرچ لب

 !!شهیتنگ م  ی لیمستانه خ یدلم برا-

 که با عشق گفت: یگوشم را پر کرد وقت ش یصدا



مثل تو  شیآرایدختر ساده؛مرتب وب هی یدونستیاگه م-

  شیآرا چکسیه وقتچیه ارهیاز دل آدم در م یچه پدر

 .کرد ی نم

 یبحث را عوض کند تا کمتر احساس دلتنگ  کردیم یسع

 بودم.  پوش شدهساده یاگه یاز هر وقت د شتریکنم.امشب ب

و شال هم سر   بودمدهیپوش  یبلند یاساده راهنیپ

متولد و   ی انبودم اما در خانواده یدیبودم.دختر مقکرده

خصلت هم   نی.هم کردندیم تیرعا شهیبودم همبزرگ شده

  تیونامحرم اهم و به محرم بودافته یدر من پرورش 

 شیمرتب بود و تنها آرا شهی.صورتم مثل همدادمیم

 .دپودر بو صورتم کرم

وجودش را به  کنندهوانهیعطر د ی.بو دمیپا چرخپنجه یرو 

گذاشتم و   اشنهیس  یستبر  ی.سرم را رو دمیمشامم کش

 تپنده قلبش دادم. یگوش به نوا
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 گفت: یبا مهربان دیبوسیا مسرم ر یکه رو  یحال در

دعا  شی خوشبخت یبا اون دل پاک و مهربونت برا زمیعز-

  یبرا د یفقط با کردیزود ازدواج م ای ریکن!!اون د

  ییای دختر دن نیقلب تر.تو خوشمیدعا کن شیخوشبخت

 !!شهیم  رفتهیدعات پذ

را درون   رحمشی بغض چنگال ب گریکه بار د یحال در

 به حرف آمدم: کردیفرو م میگلو 

من   شهیخوشبخت م کنمی!حتما دعا مکنمیدعا م -

خدا جواب تمام   دهیکش یسخت یلیمطمئنم!!اون خ

 .دهیرو م هاشیسخت

ما آن را در   یبود وقت یباارزش ی"چه واژهی"خوشبخت

بچه بودم و   یوقت شهی.هممیکردیوجو مجست مانیدعاها

و   دیبوسیمسرم را  ی.مادرم رو دادمیانجام م یکار خوب

 :گفت یم

 !یش ریخبهعاقبت  شاالی مادر!ا یخوشبخت ش  شاالیا-

 وقتچ یه دیرا به خاطر دارم.شا اشمادرانه ی هادعا هنوز

اند را فراموش که در حقش کرده ییدعاها  تواندینم یکس

 مادر! یکند خصوصاً دعا



را  یمهم نیدردناک بود که مستانه شب به ا چه

 یمهمتر یشب و روزها نیاش را نداشت و همچنخانواده

 یمهم ی.خانواده پشتوانهزدیدختر را رقم م  کی یا یکه دن

نعمت  نیفرزند بود اما افسوس که مستانه از ا  یبرا

 محروم بود.  یخداداد

 یو خوشبخت یبلند پدر و مادرش از شادنداشتم روح شک

را  یادالت زندگصبر تمام مع دی.شاشوندیدخترشان شاد م

.انسان اگر صبور باشد هم حکمت را کردیم یکاردست

 .درست مثل مستانه!چشدیو هم قسمت را م فهمدیم

 .ستیاله ن یاوج احترام به قوان صبر

 و گفت: دیکش رونیافکارم ب ی ایمرا از دن رحافظیام یصدا

 نیترمهربون یدیزحمت کش یلیامروز خ زدلمیعز-

 !ایدنهمسر

 بود.که از شرم کلماتش گلگون شده م یهاکه گونه یحال در

 زدم: لب

 .ممنونم ازت. یدیزحمت کش یلیتو خ-
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قلبه.از از تو تشکر کنم.وجودت برام قوت دیمن با زمیعز-

 یشد میوارد خونه و زندگ یقدم رو چشمم گذاشت یوقت

 .ادیم رونیب امنهیهام به عشق تو از ستمام نفس

 دست قلبش را نشان داد و افزود:  با

نگاه کردن بهت عاشقت نشدم؛عشق به  کباریسارا من با -

با  مونی.من تو روز عروسدیذره در وجودم قد کشتو ذره

 تر شدم. دار عاشقبغض یاون چانه لرزان و صدا

 میها گونه ختیریهمه کلمات عاشقانه که به جانم م نیا از

 رنگ گرفت و ضربان قلبم باال رفت. یآن

 اشرهیرنگ گرفته خ یها را بلند کردم و با گونه سرم

 شدم. 

 می برا مرد نیصورتش را با نگاهم لمس کردم.ا یاجزا تمام

 !زیچبود.همه زیچهمه

 .دادیم دیبود که خداوند نو  یاهمان معجزه رحافظیام



  شیاستخوان یبر گونه یپا بلندشدم و بوسه یپنجه یرو 

 گذاشتم.

 پسربچه هیبود.شبشده فوریمن ک  یکه از بوسه یحال در

 زیبه آنها داده و آنها چ یتخس که مادرشان خوراک یها

 پچ زد: طنتی.با شدندیطلبیرا م  یگرید

ور و اون نوریا کمیتو  شهیمی!مثال چستین قبول  نیخب ا-

 ست..به خدا چندسانت فاصلهیتر صورتم رو ببوس

.از  دیپنهان کردم.آرام خند اشنهیرا با خجالت در س سرم

  یداشتناش را دوستچهره بیکه عج یها آن خنده

 .کردیم

 گفتم: پرشرم

 رحافظ؟یام-

 جانم؟-

 کردمیفکر نم  میکه سرسفره عقد نشست یشباون -

 باهات عاشقانه بسازم. یجورنیا وقتچیه

 :دیخندی تکان خورد؛داشت دوباره م اشنهیسقفسه

 !!یشیعاشقم م دونستمیمن م یول-

 قیآمدم و با نگاه دق رونیبار از آغوشش ب نیچندم یبرا

 اش گفتم:و موشکافانه به چهره

 از کجا؟-



  یبایز کدستیو   اهیس یبه موها یدست یحال در

 جواب داد: دیکشیاش ممردانه 

کدوم   می دانی!ما مردها مرینگ دهیمرد رو ناد ه یحس ششم -

 ها برامون دام پهن کردند!زن

دندانم  یلبم را ال   خوردمیکه از دستش م یدیحرص شد  از

 گرفتم و پرحرص گفتم:

 من برات دام پهن کردم. یگیم  یعنی-

 و گفت: دیخند

 . شناسمی من که همشون رو نم دونمی نم-

 از دستش گرفتم و گفتم: یشگون ین

 چشمم روشن!پس چشم همه دنبالت بوده. -

 گفت: نیر یو ش د یرا مال دستش

 رو خواست؛ساراجانم. یکیکه دلم من  نهیمهم ا-

 .دیچسبیم بیجان بودن عج نیبودم و ا  جانش

 گفتم: مهربان

از قبل دوستم  شتری ب یلیخ یاحساس کرد یک رحافظیام-

 ؟ یعاشقم ا ی یدار

 گفت: اریاختی ب



شاخه گل   هی یوقت  میبد  شیآزما میرفتیکه م ی روز-

  یسرخ از دختربچه معصوم خوشگله گرفتم و تو با تندرز

 ی گفت

 را همانند من دخترانه ونازک کرد:  ش یصدا

 من رز سرخ دوستت ندارم.-
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 دی.شافرق داشت گاهشیمهربانم چقدر د رحافظیام  ایخدا

 فیاز آن دختر معصوم تعر ییبایز نیبود به ا گریهرکس د

 کرد. فیتعر ییبایبه آن ز   رحافظیکه ام کرد ی نم

گل رو   یاون لحظه از دستت دلخور و ناراحت شدم وقت-

 زتی مغروانه با اون زبان تند وت ی وقت یول  یازم نگرفت



از قبل عاشقت شدم.دلم رو   شتری ب یزدیباهام حرف م

 ؟ یدوستم دار یدیفهم یسارا؟تو ک  ی.تو چیدوباره برد

 

و   شدمیم  نیریکه غرق در گذشته تلخ و ش  یحال در

چشمانم  ی جلو  لمی ف کیمثل   رحافظیلحظات بودن با ام

 .با شعف جواب دادم:دیکشیپرده م

با  یها رو اونجورکه داخل پرورشگاه بچه یهمون روز-

و باهاشون به زبان خودشون   یدیبوسیعشق وعالقه م 

بدونم. به نظر من   نکهیعاشقت شدم بدون ا یزدیحرف م 

 یپدر با فرزندانش بود ول هی رفتار  یکه تو داشت ی رفتار

ما به  هیمهر و محبت ارث یتو به من ثابت کرد

 .ستگه یهمد

  یخانه کرد. خم شد و بوسه ش ی هالب یرو  ی محو  ی لبخند

 زد: نمیبر نوک ب

زودتر از اونچه فکرش رو بکنم عاشقم  یلیپس خ-

 .یبود شده

 گفتم: صادقانه

 دلم رو بهت باختم. یکنیشدم.زودتر از اونچه فکر م-

  ییایشد که کم از بهشت رو   یبار پناهم آغوش نیا

قلبش گذاشتم و او هم مشغول   ینداشت.سرم را بررو 

 شد.  مینوازش موها
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نگذشته بود که مستانه مهربانم با شرم   شتریب ی قیدقا 

 توانستی .نموستیبه جمعمان پ شیدخترانه وجود یایوح

چشمانش را پنهان کند.به خدا که من   اقیآن شور و اشت

 کردم. دایرا پ ستنیهزاران بار در چشمانش حس ز

 یدر چهره ریهمه تغ!مرد مهربان من هم از آنرحافظیام

بود و با چشمانش از من تشکر مستانه متعجب شده

 کی تبر یگوش مستانه با دلتنگ   ریبود و زکرده

 بود. کرده گلگون تشکر یبود.مستانه هم با گونه ها گفته 

 امنهیبرخاست.تماماً قلبم محکم به س اطیزنگ در ح  یصدا

 رحافظیبود.امشده دار ی.استرس در وجودم بآوردیفشار م



برود.   زیعز ی هامهمان شوازیرفت تا به پ اطیبه سمت ح

 بود.مهربانم!شده خ ی شیهامستانه از استرس تمام دست

 را محکم فشردم و گفتم: شیها دست

از خودت دور کن!برو  یرس ونگرانمستانه است-

 . یرانی ا یعروس ها  یآشپزخانه مثل همه

گذار  ر ی.از لقب عروس!چقدر جمالت تاث دیدرخش چشمانش

 دختر! کیبودند در حال 

از درخواستم اطاعت کرد و در آشپزخانه  اقیبا اشت عیسر

 .دیچپ یران یا ی مثل تمام عروس ها

 رش یکه نظ یمهربان رزنی.پهمراه مسعود مادرش بود تنها

. انگار تنها ید یدیها مو رمان را فقط در داستان

 یزودگذر مادرش بود که با جعبه یا یدن نیاش در اداشته

بود.پس از و شعف داخل خانه شده یبا خوشحال ی نیریش

بزرگ در دستش و سر و صورت که  یآن مسعود با گل

 بود. سر مادرش داخل شدهشتپ ود باصالح کرده

بود و  ستادهیسفت و سخت پشت مستانه ا رحافظیام

پدر  یو االن جا میستی ن تیواقع بود"درسته ما خانوادهگفته 

و من حکم   میات هست ما خانواده یه؛ولیخال ی لیو مادرت خ

 برادرت را دارم.
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محجوب   اریبس یبود ول یرو و کم ی مسعود پسر خجالت  

بود و مدام با غرق در عرق شده اشیشان یبود.تمام پ

تمام  چارهیب رزنی.پکردیرا پاک م ش یشانیدستمال عرق پ

 بود:مدت در گوشش زمزمه کرده

 استرس نداشته باش مادر!-

که مستانه با   یبود.وقتهم با همان خجالت لبخند زده او 

خوشرنگ از  یچا ینیبا س شی ذات  یایهمان حجب وح 

 آمد.  رونیآشپزخانه ب

و   دیمستانه چشمانش درخش دنیبا د چارهیب رزنیپ چشمان 

با عشق به  اشک شوق به چشمانش هجوم آورد.مسعود 

 مستانه نشست. ی تماشا



حد چشمانش غمزده بود.او   ن یمرد مهربان من چرا تا ا و 

  دیشیاندی م یی.او به روزهاشدی مستانه دلتنگ م یهم برا 

 . رودیبه خانه بخت م شهی هم یکه مستانه مهربان برا 

چقدر  یآه در زمان دلتنگ کیوزن  دیفهمیم یکس کاش

 است. نیسنگ

با شوق و ذوق که در چشمانش نشسته   مستانه

را تعارف کرد.حاج خانم  هاین یریرا پخش و ش هایبود.چا

 گفت: رلبیز یبا مهربان

 مادر. ین یبب ریدست عروسم دردنکنه.خ-

گرفته به مسعود تعارف کرد.که  گر ی مستانه با گونه ها و 

خانم سرم را حاج یبود.با صدا او با خجالت تشکر کرده

 گفت: رحافظیبه او چشم دوختم.رو به امبلند کردم و 

داشته باشن.با  یحرف نگفته  دیدوتا جوون شا نیپسرم ا-

عمر   کیهاشون رو بزنن؛حرف شما برن حرف یاجازه

 .هیزندگ

 مودبانه جواب داد: رحافظیام

هاشون رو بزنن.اجازه شما الزمه اشکال نداره برن حرف-

 ر بدم.که بخوام نظ  نمیخانم من کوچکتر از احاج

 خانم لبخند زد و رو به  مستانه کرد و گفت: حاج

 ی هردوتون انتظارات دی.شادیهاتون رو بزنحرف دیمادر بر-

هاتون امشب نگفته نی بهتره هم دیداشته باش گهیاز هم د



بلند شد و   شیگفت و از جا  ی.مستانه َچشمدیرو بهم بگ

بار با دستمال عرق   نیچندم  یکه برا یمسعود هم در حال

سرش بلند شد و پشت شیاز جا کردیشرمش را پاک م

 افتاد. اهمستانه ر

 

را با هم زدند  شانیهابعد مستانه و مسعود حرف قه یدقده

 را اعالم کردند. شانت یآور رضاو با سکوت شرم

انگشتر  رحافظیبلند شد با اجازه ام شیخانم از جاحاج  

اش بر گونه یکرد و بوسهنشان را در انگشت مستانه 

  شیخوشبخت یدعا اشدهیچروک یهانواخت و با آن دست

 را بدرقه پسر وعروسش کرد.

قرارعقد  عیسر یلیانقدر عجله داشت که خ چارهیب  رزنیپ

به احترامش گذاشت.به اصرار مستانه قرار  رحافظیرا ام

دو  نیمحضر ا کینباشد و در   یاز عروس یشد خبر 

.مسعود همانند مستانه ندی ایدر ب  رگیکدیبه عقد  زیعز

و اندازه   حدیطور ب داشت که مادرش آن یسخت یگذشته

 خوشحال بود.   ردیبگ سروسامان پسرش  نکهیاز ا
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 یبعد از رفتن مسعود و مادرش در خانه شور  شبآن

  یبیبود.مستاته مهربانم جور عجبه پا شده بیعج

ها هم بعد از رفتن مهمان رحافظیچشمانش خوشحال بود.ام

استراحت رفت.به مستانه   ی بود به اتاق براخسته شده

بزند و او هم تشکر کرد و   دی وسفاه یاجازه ندادم دست به س

که والدت  گریچند روز د یعقد برا راربه اتاقش رفت.ق

و ظرف و ظروف   ل یبود.تمام وسا)ع(گذاشته شدهیامام عل

گذاشتم.با  نک یبرداشتم و داخل س زیم یرا از رو  فیکث

 ها را شستم.حوصله تمام ظرف

خانم خانه خودت بودن عجب  ایبه خودم آمدم.خدا کهو ی

هم  فی کث یهااز شستن ظرف یدارد.من امشب حت یلذت

 میبرا یبیخانه هم جور عج  یو کارها دیچی لذت در جانم پ

.تمام اصول  کردمیکشف م دی با دیو دلچسب بود.شا نیریش

از  یادیز  زی!من چیرا!همسردار یدارخانه اتیو جزئ

 یبر رو  شهی هم  هاتیو تمام مسول نبودمبلد  یدارخانه



  تیمسول دیبه بعد با  نیدوش مستانه مهربانم بود اما از ا

 خانه با من بود. یار ها ک

در دلش  بیمستانه االن لذت عج دانستمیم

روز   گر ید یوقت من مثل دخترها   چیه دیاست.شانشسته

از من شاد و شعف در وجودم نبود  رحافظیام یخواستگار

 یبود.اما از چهرهو غم و بغض بود که در وجودم نشسته

به  یبفهمم در دلش شور بخت توانستمیدختر م هیگلگون  

امشب  دیمستانه شا  ی!ولتانهحال دل مس نیپا است.هم

و  ستیگریم ریدل س کینداشتن پدر و مادرش  یبرا

مستانه   دادمیم شی دلدار  دیناراحت بود من بودم که با

بود حاال نوبت من بود که  را به من اثابت کرده شیبزرگوار

  یسر وسامان یقت.و نشستمیدلش م یسفره  یخواهرانه پا

رفتم و راهم را به  رونیبه آشپزخانه دادم از آشپزخانه ب

 سمت اتاق مستانه کج کردم. 

به در بزنم که  یاخواستم تقه  ستادمیدر اتاقش ا پشت

که داشت با تلفن صحبت  دمیمستانه را شن  یصدا

گل   امی فضول بارنی ا یفضول نبودم ول وقتچی.هکردیم

 ی.ولدمیکردم و به در چسب زیا تر  میهابود که گوشکرده

 یصدا کبارهی.به دم یشنیخط را نممخاطب پشت  یصدا

 . شدبلندگو تلفن بلند 

 خواستیدلم م یدونی ؟میبود خوشگل شده یلیامشب خ-

 که.... فیح  دمیبوسیسرخت رو هزار بار م یها گونه



 .دیخند زیو ر دیکش یبلند نیبار مستانه ه نیا

 آقامسعود!  میما به هم نامحرم-

که   یزمان ایگو  رکاهیزمسعود بود.مستانه آب   یصدا

شماره تلفن  آنهان یبودند مابزده گریکد یرا با  شانیهاحرف

 بود!وبدل کردههم رد

 بار مسعود سرحال گفت: نیا

آقا رو   شهی نم ال یخیجان خانومم حاال بوس رو ب یا-

 مسعود!به خاطر من؟ یبگ یبدار

 دیرسیبه گوش م فیضع  اریمستانه بس  یبار صدا نیا

 که گفت: یوقت

 مسعود؟- 

 گفت: یزد و با خوشحال یبلند یقهقه  مسعود

 !هیل یخ فتمیپس ن جانیخدا من امشب از ه یجان؛وایا-

 بار مستانه پُرناز گفت: نیا

 مسعود؟  یجانیچه ه-

 گفت: طاقتی ب  مسعود

مستانه امشب  ی!وایبه کشتنم بد  یاردختر امشب قصد د-

  نی .تو بزرگتردمیآرزوهام رس یبه همه  کنمیاحساس م

 از امشب بخوابم. تونم یحاال راحت م یآرزو بود



ته دلم پر شده بود از حال خوب مستانه اما اگر  یحال در

دروغ   خوردمیدر دل به مستانه غبطه م میبگو 

بود.چرا من زده شهیدر وجودم ر  رانهینگفتم.حسادت حق

را مثل   ینامزد نی ریلحظات ش نیا خواستیهم دلم م

که مثل  گر ید ی.و هزاران چراکردمیمستانه تجربه م

.مستانه و مسعود از امشب رسماً بودخوره به جانم افتاده 

که  یزی امبودند.درست نبود من به کلمات محبتنامزد شده

د که گوش دهم.هر چن کردندیرد وبدل م  گریکد ی نیب

از در فاصله   صدایبودم.بخوشحال شده اریامشب بس

گرفتم.از راهرو عبور کردم و به سمت اتاق خواب رفتم.در 

در  زیر  یاز صدا اشترا آرام بستم چرا که امکان د

 شود.  داریب رحافظیام

 

 

 

 

 

 وسه هفتاد ستی#دو 

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 



دستش را از  شهی و به عادت هم بوددهیتاق باز خواب 

بود.چقدر خوب بود که گذاشته  شیهاچشم یساعد رو 

تو  یدانستیم یبود!وقتبخشداشتمش!چقدر داشتنش لذت 

مهرومحبت در  همهنیکه ا یهست  یصاحب تمام و قلب

تدارکات امشب  یبرا  یبود.امروز به حدداده یخودش جا

 .بودده یخواب یطور با خستگنیکه ا  بوددهیزحمت کش

باعث   میپا یصدا کردمیکه تالش م یسالنه در حال سالنه

 ی.کمدمیپتو خز رینشود سمت تخت رفتم و ز دارشدنشیب

را به   .نگاهمدمیبه او خواب ک یجا شدم و نزدجابه میدر جا

 یچهره سیف نی جذاب تر میاش دوختم که برامردانه چهره

که آرام باال  نشیس  یمردانه در جهان بود دوختم.قفسه

قدر در . آندادیم قش ینشان از خواب عم شدیم نییاوپ

  یصورتش را برا یای تک زوااش غرق شدم و تکچهره

کردم که چشمانم خمار خواب شد و به خواب  یخودم حالج

 .رفتم

 

 رحافظی.امبود یشدم.کنارم خال  داریصبح بود که ب یهادمدم

پرده نقش در پشت اطیدر ح  یقامت بلند  یهیکنارم نبود.سا

آمدم و خودم را به پشت  نییتخت پا یبست.آرام از رو 

کنارش  یدستانم گرفتم و کم انیپنجره رساندم.پرده را م

صبح   ییروشنا یک یزدم. قامت بلندش را در تار



.امان از دیکشیم گاریتنش بود و س ینازک راهنی .پدمید

 مرد قصد جانش را داشت! نیاسفند!ا یصبح ها

 یزلباس یرا از آو شیو پالتو  دمی چیرا دورتنم پ اشاراپ 

 برداشتم و از اتاق خارج شدم. 

بح بر ص یدیسپ ی بود ولهوا کامال روشن نشده هنوز

 یو تند  دمیرا پوش میهاانداخته بود.کفش هیشب سا ی ک یتار

 برداشتم. اطیرا به سمت ح  می قدم ها

.دودش  با بخار گرفت یکام م قی و عم دیکشیم گاریس

 شی ها را از لب تماممه ین گاری.سشدیادغام م شی هانفس 

شده  له کرد و نگاهش به خاکستر له شیرپایجدا کرد و ز

 بود. شی رپایز

  یکیمن سرش را بلند کرد و در تار یها قدم یصدا  با

 هوا نگاه سوزان و پرالتهاب را به نگاهم دوخت.  یروشن

تنش انداختم و   یشدم و پالتو را رو   کشینزد  عیسر یلیخ

اش را بپوشانم در همان حال با کردم کتف و شانه  یسع

 گفتم: ی نگران 

وقت  اسفند دزده اون ی.هوااطهیچه وضع گشتن تو ح نیا-

 .یدینازک پوش راهنی پ هیتو 

 و گفت: دیپاش میبه رو  یخواستن ی لبخند

 .یشد  داریصبح زود هم از خواب ب نی!ادیببخش--

 



 

 

 

 

 وچهارهفتاد ستیدو #پارت

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

کنجکاوم بدونم  ی.ولزمیعز  ستین یبه عذرخواه  یازین-

و   اطیو تو ح یپا ش یزود  نیچه باعث شده که صبح به ا

 ؟ یدود کن  گاریفصل آخر زمستان س نیا

حرف داغ دلش  نیبا ا  یی.گو عالم در چشمانش نشست غم

  رونیب اشنهیاز س یتازه شده باشد نفس پردرد

 شی صدا دیو تاک یدر وجودم نشست.با نگران  شیداد.تشو 

 زدم:

 رحافظ؟یام-

 ...روزیسارا من د-

 شی غم صدا یتمام رها کرد.دلم برا مهیرا ن  اشجمله

 .دیلرز

 و آرام گفتم: دیلرز میها لب



 رحافظ؟یشده ام یچ-

 و کالفه ورنجور گفت: دیگردنش کشپشت یدست

 سراغ بهرام رفتم.شوهر سابق مستانه!  روزید-

 و آرام گفتم: دیلرز  وجودم

 ؟ یبودچرا سراغش رفته-

 مجبور بودم. -

 :دمیتوپ یحرص

بشه و واسه    دایاش پخدا!اگه سر وکله ی!وایچه مجبور-

 م؟ یکن کاریمستانه شر بشه چ

 :دیدندان غر  انیو از م ام کردروانه یبخشنان یاطم نگاه

 جنازه من رد بشه. یمگه از رو  کنهیغلط م -

 را قطع کردم و گفتم: حرفش

 ی.پس چرا رفته بودهیچه حرف نیدور از جونت.ا-

 سراغش!

 و با افسوس گفت: دیکش یآه

رفته بودم ازش بخوام هومن رو به مستانه برگردونه با -

قانون رو وسط   یزبان صلح و خودم باهاش حرف بزنم؛پا

 نبود. ایکوتاه ب وزیمردک پف ینکشم ول



تا سر  م یاو برا  دنی.درمانده درحافظیام  یشد برا شیر دلم

 حد مرگ سخت بود.

 و با غم جواب دادم:  دمیپر افسوس کش یآه

هم   یخوب ی.زندگستی ن یبود مرد درستته آره مستانه گف-

 شه ید؛همیترسیازش م یلیبود خباهاش تجربه نکرده

 .دهیاش رو بهش نمبچه گفت یم

از آن   نان یکرور اطمکه کرور یبخش نان یلحن اطم با

 گفت: د یباریم

و مستانه   کنمی.کاراش درست مزدلمینگران نباش عز--

ط زمان  فق شهی.درست مکنمیرو سرپرست او بچه م

 !طلبه یم

بود از  دنیدر دلم هزاران پروانه در حال رقص یحال در

 بخشش جواب دادم: نانیلحن اطم

 یوقت دونمی!باورت دارم م جانرحافظیام دونمیم-

 حرفاته. پشت نانیچقدر اطم یزنیحرف م یجور نیا

 

 

 

 

 



 وپنج#پارت صدهفتاد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 زد:  میبار او بود که پش قدم شد و صدا نیا

 سارا؟-

 جان --

.اما امان از نشست ش ی هالب یاز لبخند رو  یگرد

 بود. نشسته شیاز غم رو  یکه غبار شیهاچشم

 یبه گمانم  بغض ها  دهانش را فرو برد.آب رحافظیام

اش مردانه نیغمگ ی ش؛صدایتا صدا خوردیرا م شیگلو 

 نلرزد.

که  دیکشیرا به دوش م یمن!مرد من چه درد یخدا

 .دادیبغض قورت م نینچن یا

حد   نی تا ا یز یچکه بدانم چه دیکوبیکه قلبم با ضرب م یوا

 است.مرد را شکسته کرده نیا

 دهان باز کرد و گفت: یسخت به

 ...یلیسارا!خ ترسمیم یلیخ-

ماندن کلمات تالطم در   تماممهین نیکرد و ندانست با ا مکث

 وجودم انداخت. 



 زحمت گفتم: به

 ؟یترسی م یاز چ  رحافظیام-

من!چشمانش پر بود از درد و  یخدا ی!واشی چشمها

 تنها قلبم بلکه کل وجودم را به لرزه در آورد. که نه یترس

 گفت: رفتیم شی که دلم برا ینیغمگ یصدا  با

خورده سارا شکست شیزندگ یتو  بارکی سارا مستانه -

چطور تو   کنم؟منکاریشرکت بخوره من چ بارنیاگه ا

خوشحال بود!چشمانش   یلینگاه کنم؟امشب خ  شیهاچشم

اما   بودمشدهیند ینجوریا وقتچیبود ه یپر شعف وشاد

ام خواهر نداشته نیاون رو ع  اشندهیسارا نگرانم!نگران آ

 نیعشق اتش  هیکه با  دمیرو د ییهاآدمدوست دارم.من 

بعد حاضر نشدند اسم   یرو شروع کردند ول شونیزندگ

خوره داره مغزم رو   نیچراها ع نی.اارنیرو ب گه یهمد

قدر .همونکنهیقل م که داره قل  یجوشآب نیع جوه؛دلمیم

 اآروم!ن

 . شدی مرد تمام نم نی ا  یهاغم وغصه یخدا

دهم.چرا که  یمرد را دلدار نیا کهنیقاصر بود از ا زبانم

از قبل  شتریب   شیهای که مردانگ یبه مرد  گفتمیمیمن چ

 .کردیام مزدهشگفت

 :میبه او بگو  میتوانستم با چشم ها تنها



 شی خوشبخت یو جانم تو تمام تالشت را برا زدل ی"عز

 بسپار" شانیرا به خود وخدا هیبق یکرد

اشک را در چشمان  یهاله  یوقت کردمیخدا اشتباه نم به

 یمرد رو نی.اشدیسرش م تیمرد مسول نی .ادمید اهش یس

 بود. کرده دیرا سف ایدن یتمام مردها

  نیتو بودم.من ا ون یمرد را چقدر مد نیداشتنش ا  ایخدا

.روح بلندش وبزرگوارش را شناسمی م یمرد را به خوب

 گرانیخودم و هم به دهم به   شیها.طعم محبتدمید

 . بودمدهیچش

 

 

 

 

 

 وشش هفتاد ستی#دو 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 زدم و گفتم: شیبانانه به رو مهر ی لبخند



که  هیاز فردا خبر نداره.ک چکسی ه خدارحافظم؛بهیام-

  ای یخوشبخت دونهیم ی.کمیستادیبدونه ما فردا کجا ا

و  اتییبا نظر ایمردم دن ی!همهخورهیبراش رقم م  یبدبخت

اخر  هی.مسعود مرد خوبکننیکه ازدواج م هاشوندهیسنج

به مستانه   زیمجمالت عاشقانه و جنون آ  یشب کل

شد   ریوجودم سراز یتو  یحال خوب چه یدونیگفت.نم 

شون  عاشق رو در ردوبدل کلمات همهنیاون را ا یوقت

 .دمید

کنم.کاش  فیرا توص ش یها یتمام مردانگ  توانستمیم کاش

وجودش را بند  زی هراس انگ یها آن تکه توانستمیم

از  ختهیآن قلب ناآرام و فرور توانستمیبزنم.کاش م

نگران و   یجمع کنم.با چشمان نیزم یترسش را از رو 

از روزگار   دهی ترس یگرفته وقلب  یمغموم نگاهم کرد.با نفس

را در چشمانش   نانیمن با چشمانم اطم و  کردینگاهم م

 فرو کردم و گفتم:

 خدا توکل کن! به زدلمینگران نباش عز-

 گفت: و شدرهیدر چشمانم خ  میمستق

 هم هست که نگفتم سارا؟  گهید زیچ هی-

نگاهم را در نگاهش به رقص در آوردم و   ریومتح مات

 پچ زدم:

 زدلم؟ یعز یچ- 



امروز   دمیمن جهاز مستانه رو آماده کردم.همش رو خر-

 یفردا خوادی .دلم نمفرستمیخونه مسعود م یو فردا برا

 یسر هیشرمنده  شهیمستانه وارد خونه بخت م یوقت

بهت  ریاگر د دیبشه.البته شا یو اسباب زندگ یزهیر خورده

من نخواستم به مستانه هم بگم  یول یگفتم ناراحت بش

 دوارمیخاطر نگفتم.ام نیو مانع بشه به ا هشرمنده بش

 .یو درکم کن یباشناراحت نشده

زده و   رتیور،ح.من نابادیلرزیدر جمالتش م شیصدا  ته

تکان  میها بود.لب.زبانم بند آمدهکردمینگاهش م یبا شگفت 

 گفتم: ری.با لکنت وتحشدی خارج نم یو اصوات خوردیم

 ؟ی...انه رو... آماده کردجهاز مست- 

باز و بسته کرد و با   دییبه نشانه تا کباری را  شیهاچشم

 التماس وخواهش گفت:

نذاشتمت.واقعا  انیکه زودتر در جر زمیببخش عز-

 ام..من شرمندهدیببخش

در دلم باز هم به او افتخار  دانستیبود و نم شرمنده او 

خودش!چطور   یبود برا ی.مرد من مردستانکردمیم

که به شدت  یبود.مرد را در وجودش چپانده یخوب همه نیا

 یدست خودش ناراحت بود که چرا پنهان کاراز 

 یکارپنهان نیطبعات ا دی شیاندیاست؟و مکرده

بر سرم من   ییبال اش قرار بود چه ناخواسته



به شدت از  یکارپنهان نیخاطر ابه  دانستمیآورد؟!!م

 است و ناراحت! ریدست خودش دلگ

 وارانه گفتم:و پچ آرام

  اجیرو احت چکسیه هاجاز کردنتی خوب یتو برا رحافظیام-

 جانم؟!!آرام یکنم آروم ش کاری.چیندار

گشود.محکم مرا  دنمیبه آغوش کش یرا برا شیها دست

را دور من   شیآغوشش انداخت. و محکم بازوها انیم

 حلقه کرد تا آرام شود. 

حاال من بودم که در گوشش شروع به زمزمه  و 

پرشور   یهاعاشقانه!زمزمه یکردم.نجواها

 یسان فرزند! او بهدوارانهیپرشور و ام  یها!حرفیی دایش

 آرام گرفت. ردیگیدر آغوشش پرمهر مادرش که آرام م

 

 

 

 

 

 هفتادوهفت ستی#دو 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م



 

 

آمد و مستانه با عشق   دنبال مستانه که شد.مسعود به صبح

و   ینامزد یدها ی.خررفتند  دیبه خر یاستقبال کرد و دونفر

 که مختص خودشان دونفر بود! ییها یدی!خریدیع

 یول دیکشیرا م شی هنوز نفس ها اسفند داشت نکه ی ا با

 یبود.مستانه و مسعود نامزد رسم  دهی چیپ بی عج دیع یبو 

.در دادندیرا با هم انجام م شی دهایشده بودند و خر

از بشقاب و  یسر هیبسته بودم و  بندش یآشپزخانه پ

هم شرکت  رحافظیام. شستمیصبحانه را م  یاستکان ها

بود.از آشپزخانه داخل سالن سالن نشسته اخل بود و دنرفته 

ها اصال حوصله از وقت یسرهیداشت.  دی بود و د انینما

به  ییشرکت نداشت.مثل صبح زود امروز!که مدام افکارها 

  یشبکه ها هدفی. ببود شدهدهیسان خوره در روحش دم

کند و   .نتوانست تحمل کردیم نیی را باال و پا ونیزیتلو 

مبل با  یکرد و در آخر کنتر را رو  وشرا خام ونیزیتلو 

 پرت کرد. یکالفگ

 یبلند شد و قدم در اشپزخانه گذاشت.بو  شیجا از

 .ستادیآمد و کنارم ا کتریوجودم شد.نزد یعطرتلخش گوار

  ینیبود و من سنگرا به صورتم را سنجاق کرده نگاهش 

 جانی.و من قلبم پرهکردمینگاهش را با تمام وجود حس م



بود.داشت با چشمانش تمام صورتم را و پرطبش شده

 .د یبلعیم

 کرد و آرام گفت: کیرا به گوشم نزد سرش

دور مستانه    یجورن یا یمسعود وقت نیلعنت به ا-

با زنم به سرم   دیکرد.هوس خر ییمن رو هوا دیچرخیم

 زد.

 یو طپش قالب ته  جانیهمه ه نیقلبم از ا  داشت

 .شدی.داشت سرنگون مکردیم

 گفت: یگوشم حس کردم وقت ریرا ز شی هابار نفس  نیا

 خانوم خانما؟!! میکن  کاریحاال چ-

 کردمیکش مظرف را آب نی.و همانطور که آخردمیگزلب

 طنازانه جواب دادم:

 حاضر شم.  رمیآقامون بگه؟من م یهرچ-

 و بَم و نجواگرانه گفت: دیلبش خند گوشه

 تار موت خانومم. هی یآقات به فدا-

 

 

 

 



 

 وهشتهفتاد ستی#پارت دو 
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  یلبش خانه کرد.جور یهم در ادامه رو  یگوشیباز لبخند

حجم  ری.زکردیم انیتر نما گوشیاش را بازکه چهره

 .دیکوبیگرومپ منگاهش قلبم گرومپ تینهای ب

 نشینگاه سنگ ریکردم.ز  زانیرا باز کردم و آو  بند ش یپ

دلم را  ی.نفس نفس زدن هادادمیداشتم جان م

 .نگاهش کردم و گفتم:دمیشنیم

.تو هم برو لباست رو عوض  امیلباسم رو عوض کنم م-

 ! یسرما نخور ی وقت هینره لباس گرم بپوش! ادتین.فقط ک

 زد: یورک یرا تنگ کرد و لبخند  چشمانش

تو رو   یها ه یتوص شهیمادرم!اون هم یسارا شد  یوا--

بخور؛آت و   یمقو  ی!مثال لباس گرم بپوش!غذاکردیم

!خوابت به موقع باشه و مسواکم ینخور رونیآشغال ب 

 ! یبزن



.بامزه و  گفتیو م  کردیم فیجمالت را رد وقفهیو ب تند

.پاردوکس بامزه و  راند یجمالت را به زبان م نیا نیریش

 بود! ی نیریش

 و گفتم: دمیجمالت خند نیاش موقع گفتن احالت چهره به

 مادرتم؟!! هیمن االن شب یعنی-

نشست و با همان  در چشمانش طنتیو ش یشاد برق

 گفت: گوشیو باز طانیاش شچهره

 !!یمامان  هیکپ  بای!تقریلیخ-

حس  پنداشتیمادرش م هیمرا شب نکهیاز ا یحال در

و با  دمیبود.به خودم بال دهیدو  رپوستمیز یندیخوشا

بود که از نگاه او هم در وجود من هم رخنه کرده ی طنتیش

 گفتم:

خانم پوران هیکه شب  نمیچقدر خوب من عاشق ا-

جا و  هم به  هاش هیتوص  ی!حتهیزی ماه و عز یباشم!!زن

 !!هیمنطق

در  دانستیبود و نمو واج ماندههاج  چارهیب رحافظیام

 .دیجواب چه بگو 

د.انگار و درمانده نگاهم کر دیکش ششیرته یرو  دست

گفتم فقط گفتم  یزی"مگه من به مادرم چدیبگو  خواستیم

 " یشهیشب

 با ذوق و شوق تمام گفتم: بارنیا



 یطونیگوش نکن؛شبچه حرف یحتما تو هم همون پسر-

 کرد،مثالیصدبار تکرار م یمادرت هر حرف قهیبه دقکه دم

  رونیبا دوستات ب  ای  یدیخوابیمسواک نزده م دونمیچه م

 .یبود

راحت  کردی فکر نم یی.گو ستیمات ومبهوت نگر مرا

 باشم.را رو کرده تشیشخص

 ندازدیخودش را از تک وتا ن کردیم یکه سع یحال در

 قلدرانه گفت:

باشم؛به خدا از من   طونیش خورهیبابا به من منه-

 نبوده. ل یتو فام یپسر چیتر هراه و سربه ریزسربه

آشپزخانه خارج در دل  گفتم و از  ییدروغگو  یآ

 :دمیسرم شنرا از پشت شیشدم.صدا

 خانما؟!!!خانم یشیحاضر م یک  نمیبب-
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افتاد و وارد اتاق شدم.خودم را  به سمت اتاق راه می ها قدم

 نگاه کردم! نهیدر آ

.از زدینبض م جانیبود.قلبم از ه هنوز گر گرفته می هاگونه

و   شماری ب یداخل کمد بزرگم که پر بود از مانتوها 

اسفند اجازه  ییسرما ی.ول دمیکش رونی را ب یک ی رنگارنگ؛

را  میم.لباس ها بپوش  یپوشش چیه یآن مانتو را ب دادی نم

مانتوم   یهم رو  یدخترانه  یساده وریو پول دمیپوش

سرم جمع کردم و با کش  یرا محکم باال  می.موهادمیپوش

ام را هم به صورتم نشاندم که چهره یکم  شیبستم.آرا

سرم انداختم.رژلب  یکرد.شال را رو  باترینازتر و ز

 توانستمی.نمزدیکنسول چشمک م نهییآ  یرو  ی صورت

 .دمیکش  میهالب یشوم پس رژلب را رو  الشیخی ب

دستم و گردنم زدم.ادکلن  محبوبم را به مچ ی خوشبو  عطر

بودم!او بود که  آموخته رحافظیزدن به مچ و گردن را از ام

شدم که   لمیمتوجه موبا آنکی.زدیعطر م  گونهنیا شهیهم

 .خورد یزنگ م 

 رحافظیام اسم دنیو نگاهش کردم.به محض د برداشتم

مرد   نیو چلچراغ شد.چه قدر ا دیچشمانم ستاره چ

 کردیاعتراف م دیکه با من بود با  ییهابود!وقت طاقتی ب

 ! شدی م طاقتیو ب تحملی ب



 ییبود.او نگفتم.او زنگ زده چیپاسخ را فشردم و ه یدکمه

 !طاقتی ب

 .دمیرا شن ش یصدا

 گهید یلی من حاضرم!به نظرمن خ نییپا  یایسارا نم-

 به نفع من!  چ یه کی.دیحاضر شدنت طول کش

که خنده در  ی!صدابارشطنت یش یاز صدا ی!واش یصدا

 بود! انیو نما انیآن ع

 بدجنس! یآقا امیاالن م-

 بدو خانومم که منتظرتم!-

 

 

 

 

 

 هشتاد  ستی#پارت دو 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



که از سالن  یو تند از اتاق خارج شدم.مختصر نور عیسر

  نیخانه روشن بود.ا  یبود المپ ها نی.نشان دهنده اآمدیم

سالن را خاموش کردم و از خانه   یوقت صبح!المپ ها

 آمدم. رونیب

.اما در دیچی از سرما در تنم پ یآمدم گزگز اطیبه ح یوقت

 .دی چی!کم و مختصر در تنم پادیآن حد ز

بود و نگاهش را به داده هیتک نیبه کاپوت ماش رحافظیام

نسبتا   ید؛پالتو یدوخته بود.با آن قامت بلند و رش نیزم

 ییخودنما  شتریب اش دهیورز کل یتنش بود و که ه ینازک

مرد را  نیا شود ی.مکردیم یبه همان لفظ دلبر ای!کردیم

 جان نداد! ش یبرا شود یدوست نداشت!م

.ناگهان نگاهم کرد و مچ  کردمیبا لذت نگاهش م داشتم

 نگاهم را گرفت.

معلوم نبود اما برق لبخند چشمانش را  یزی چ شیهالب  از

 به وضوح حس کردم.

بود.چشم  لبم قفل شده یحاال رو  شیهامن چشم یخدا یوا

 !ستی نگریشده مرا م.مسخداشتی بر نم

کند  میلب ها   یاز رو  کبارهی سمتش رفتم.چشمانش را  به

رساند و مچ دستش را باال گرفت و با  شیو به ساعت مچ 

 گفت: روزمندانه یاشاره به ساعت پ

 خانوم؟!! یداشت ریتاخ-



 نازک کردم و مظلومانه گفتم: یچشمپشت

 !!؟یکن خمیتوب یخواین تو مذره؟!!اال هی-

 زد و تماماً نگاهش را در صورتم چرخاند: یلبخند کمرنگ 

 !میبه کجا بر نجا یاز ا ستی!!وگرنه معلوم نزیکم زبون بر-

حس کردم.شرم در تمام  میهاخون را در گونه یان یگرما

 بود.شده داریوجودم ب

شدم   ریجاگ یصندل  یباز کرد و من رو میرا برا نیماش در

را  نیسوار شد و ماش زیو در سمتم مرا بست و خودش ن

 به حرکت در آورد. 
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  رحافظیخارج کرد. ام اطیرا از ح ل ی را زد و اتومب موتیر

 سمتم انداخت. ینگاهم ین ینشدنوصف یوقبا ش

 یرو دوست دار م؟کجایبر دیخب خانومم کدوم مرکزخر-

 م؟ یبر

و پر از ناز  نتیاش دوختم و با شطرا به چهره  نگاهم

 گفتم:

 آقامون بگه!! یهرجا که آقامون بگه!!هر چ-

و نگاه   دیزد.سمتم چرخ میبه رو  نیری مهربان و ش ی لبخند

 ه چشمانم دوخت.را ب طنتشیپر شور و ش

آقاتون    یکنیناز صحبت م یجور نی ا یوقت یگیسارا نم-

از   اریگرگه اخت نی ا یگی!نمستین خطری ب تیکبر گهید

 لقمه چپ کنه!! هیکوچولوش رو دست بده و موش

 ریکمرم سراز رهی گل انداخت.و عرق شرم از ت می هاگونه

و تخس نگاهش کردم و با آن زبان  امدمی شد اما کوتاه ن

 گفتم: زی تند و ت

 !نمیبی نم یآقا گرگ نجایمن که ا-

خوبه خانم موشه؛خانم  یلیخ نی!ای ترسیاووه! پس نم -

 موش زرنگ و شجاغ! 

را با ناز پشت گوش  میبه غبغب انداختم و موها یباد

 گفتم: یفرستادم و با خوشحال 



 !خانم زرنگ و شجاع! ادیهم بهم م یلیبود!خ یلقب خوب-

 زد. ینیلبخند دلنش میشد وبه رو  امرهیخ

 به خدا!!! یسارا؟!!دلبر یدلبر-

 گفتم: ناخواسته

 کردم؟!! یدلبر  یمن؟!!ک-

 نیپر نازت؛با ا  یصدا  نی!!با ایکنیم یآره تو دلبر-

 !!طونتی ش ینگاه ها نی !با ااتیزبون نیریش

.تا به ستمشیرا گوشه متوقف کرد و متعحبانه نگر ل یاتومب

و هدفش را بدانم.سرش را به سمتم خم کرد و   میایخودم ب

از  یام فرو برد و گاز محکمرا در پوست گونه شیها دندان

 ییخارج شد.گو  میها لب انیاز م ی لپم گرفت.از درد آخ

داد و سرش را بلند   ت یرضا دیقرمز را د یکه گونه یوقت

 ا حظ به شاهکارش چشم دوخت.و ب  کرد

 !!ینکن  یدلبر  ی!!تا تو باشتیتنب  نمیا-

که گاز گرفته بود   ی.جادمیام کشبه گونه یاز درد دست 

  یبه خود نگاه ل یاتومب نهیی.نگران در آسوختیم  یاندک

 انداختم. 

  تیبود.با عصبان لپم نقش بسته یرو  شی هادندان یجا

نگاه   یوخشم نگاهش کردم.او شرورانه نگاهم کرد و در پ

را  میهم نثارم کرد. دلخورانه رو  یاش چشمکشرورانه

 برگرداندم و



دلچسب اسفند  ی.هوادمیکش ن ییرا تا انتها پا ل یاتومب شهیش

آلوده   شهیتهران هم  نکهی.با ادمیکش میها هیرا به ر

 ی و...شهر را به نابود  نیبنز ی سوخت؛بو  یبود.بو 

اسفندماه مزه  یبود هوا یچه حکمت  دانمینم ی.ولکشاندیم

 بود! ی گریداشت!از جنس د  یگرید
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!مثل ش یهابود.درست مثل آدم یماه شلوغ اسفند

 ! شیهاابان یخ

 .اسفندبود نی ماه هم نیترشلوغ که



بود را حس   شیهادر لپم که حاصل دندان یگزگز دوباره

گرانه نگاهش انداختم و سرزنش  م یبه ابروها ینیکردم.چ 

 کردم و معترضانه گفتم:

!!دردش رو ول کن  کنهینگاه کن تو رو خدا!به خدا درد م-

 صورتم قرمزه!! و االن نصف

را به نگاهم دوخت و با شور  گوشیپرشور و باز چشمان 

.چشم  کردیجادو م   شیهاوافر به صورتم نگاه کرد.چشم

 واروانهیو د ییهمان معجزه خدا بود.با لحن جادو   شیها

 گفت: ش ی بایز

نشو از   ریداره!! دلگ یه یتنب  هی یهر خبط زمیعز-

 باشه که من اون.... نیا تونستیم اته ی!!تنباته یتنب 

 دانستمیرا گرفت.م ل یاتومب یفضا امکرکننده غ یج

 خواستیکند.م یرا دوباره انار  میها گونه خواستیم

و  بارطنتیرا گلگون کند با آن جملت ش می هادوباره گونه

ام بود از شرم دخترانه.خودش بارها گفته ش یهایشوخ

ام حد شرمزده  نیتا ا کهنیبود از ا.گفتهبردی لذت م شهیهم

 .بردیلذت م کندیم

برگرداندن من کالفه  یکه از رو  قهیاز چنددق بعد

خودش را مظلوم و معصوم کرد.و  یبود.به سان کودک شده

 گفت: یابا لحن  ملتسمانه

 !گهی!خب قهر نکن دخوامیسارا من معذرت م-



 معترضانه گفتم: یبودم ول  دلخور

دندانت   یقرمز شده و جا ی جورچه نی!ببستم یمن قهر ن-

 !!گهیمیچ نه ی بب یهست!حاال کس

ام دوخت و با نگاهش را به چهره  وحصرحدی ب یشوق با

 گفت: یتخس

 هتیتنب نی بگه!!ا خوادیدلش م یهرچ یبزار هر ک-

 !!یبود!حاال آشت

 . میستیهاست؛ما که بچه نقهر نبودم؛قهر مال بچه-

 گفت: یکرد و با مهربان ییتو گلو یاخنده

 !! زفهمی قربون آدم چ-

 را پارک کرد. ل یاتومب یپاساژ بزرگ مقابل 

از  یشدم لرز اده یپ که ن ی.هممیشد اده یپ ل یدو از اتومب هر

شد و دستش را به   کمیاسفند در جانم نشست.نزد یهوا

دستم را در دستش قفل کنم.با   خواستیدراز کرد.م میسو 

 ل یدلی بود!بام کبود شدهاز دستش دلخور بودم.گونه نکهیا

بود!دستش را  انیلپم نما یرو  شی هادندان یکه نبود!جا

نرم و آرام زد و   یحالتم لبخند نیگرفتم.از ا محکم

 گفت: ینجواکنان با مهربان

 رفته!! ادتی میآشت-



اش که پاک  نماد و نشانه ینرفته بود ول ادمی

 بود! بود!شدهنشده
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.شانه به شانه! و  میرفتیدر کنار هم راه م زنانقدم

 ک ی!تگرشیقفل در دستان مردانه بزرگ وحما میها دست

 اشنهیسر و گردن از من باالتر بود!قد من تا س

نظر به  زهیزمیبزرگ ر بتی!در کنارش با آن هدیرسیم

 .دمیرسیم

و انواع و   نیروز تر.بهمیشد یو مجلل یمغازه بزرگ وارد

و  یکدنگیبا آن  رحافظیها را داشت.اماقسام مانتو 

هرچه که را دوست داشت و هر چه را که   شیهای لجباز

 ی!به قدردیخریو محشر بود را م دی ا یبه تنم م کردیفکر م



 دیپسندیبود که هرچه را که او م کیبهم نزد مانیهاقه یسل

هم از عشق  دی.شابودمع یچون و چرا در مقابلش مطی ب

 بود!

 !یوانگیجنون!د از

 زیچ"من همهگفتم یکردم و م یچندتا مغازه بدخلق نکه ی ا با

 بسه" گهیدارم د

 ی و حصرش از آن لبخندها حدی ب یبود با آن صبور او 

 :گفتیو م زدیرا م نیریش

و   زهیریو دندونت م یشیم ریغر نزن سارا زود پ-

 "شهیم دیموهات سف

  لقه یهم به س بایو شال ز بایز یلباس مجلس چنددست

 نیکرد.ا ل یرا تکم  دشیکفش خربا چندجفت دیخودش خر

بود که  ن یاش جشن عقد مستانه و در آخر ابار بهانه

 .کندینامزد م یمارال به زود 

انتخاب  راهنی من چندتا پ قهیخودش هم به سل یبرا

 پرو کرد. هم به اصرار من یوشلوار ذغالکرد.کت

 سارا چطور شدم؟خوبه؟-

 یوشلوار شکالتوشلوار تنش دوختم.کترا به کت  نگاهم

  کل ی. با آن هآمدیاش مو مردانه  دیبه قامت رش بی که عج

پهن مردانه و شکم تخت هر   ینهیبرومند و بلند؛شانه و س



اش بود!به تنش  برازنده یبا هر رنگ یکت وشلوار

 !نشستیم

به قامت   دارانهیو خر  نیکه با نگاه پرتحس یحال در

.با داشتمی ودوخته بودم و نگاه بر نماش چشممردانه 

 سخن گفتم: نیتحس

به تنت  یلی!خیالعاده شد !فوقادیبهت م یبپوش یتو هرچ-

 قشنگه!!

و پر  ستیرا نگر رحافظیفروشنده با نگاه برازنده ام مرد

کالم به    نیبه قامتش چشم دوخت.و با همان تحس نیتحس

 حرف آمد:

است.جزء معدود   تنتون قشنگه و برازنده به  یلیجناب خ-

وشلوار برازنده کت نیا نقدریکه ا  دیما هست یها یمشتر

 کهیش یلیوشلوار هم جنس و هم کار خکت نیبه تنتونه!!ا

  یمدل ها هی .در تنتون شباد یم یلیهم به شما خ

 مونه!!ژورنال 

 

 

 

 

 



 وچهار هشتادستی#دو 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

بود.بهانه  وحصر شده حدی ب یو گستاخ یلجباز امروز

و    یانتخاب یاز لباس ها یو تصنع یو الک گرفتمیم

 که  اشلقه یس

العاده ومعرکه بود  که فوق میبگو  توانستمیجرئت م به

که مختص  یاو با آرامش و منش و نرمش گرفتم یم  رادیا

بود او  راه آمده میهای بازو چموش یخودش بود با لجباز

جوارحم سازگار   یکه با دلم؛قلبم با همه دانستی هم م

را بپوشد!با  نیاو بهتر خواست یبود.چرا که دلم مشده

 نیالعاده ترالعاده بود!من فوقفوق زیچدر تنش همه نکهیا

 نیسان همانتخاب کند و بپوشد!به را دوست داشتم

که در   یمرد نیجذاب بود!جذاب تر  رحافظی ام یشکالتکت

که  یبودم.مرد دهید میزندگ یمردها انیاطرافم و در م

و  ی!چشمان مشک تگریو حصر مهربان بود و حما حدی ب

 یدگیشور ی!برابودیکردن من کاف وانهید یپرمهرش برا 

که  ی!وقتحسابشی ب  یها تیبود!آن حما یمن عاشق کاف

انگار  زندیلبخند م میبا آن نگاه گرم و پرمحبتش به رو 

!من در پس گشودیم می تک برابهبهشت را تک  یخدا درها

عشق را در چشمانش  ی ایمهربانانه دن یآن لبخندها

 ! کردمیوجو مجست



 یو برازندگ کل یاز ه دیو تمج فیمشغول تعر مردفروشنده

آن   یالول کن نبود.البه  گری بود و دشده فظرحایام

وشلوار و اجناس از کت یهم با چابلوس  شیهاف یتعر

 یمدام در پ رحافظیاما چشمان ام کردیم فی اش تعرمغازه

را  شی ها. با چشمدیکاو یمن بود و تماماً با نگاهش مرا م

فروشنده را هم   ییانگار صدا یو حت کردینگاهم م

 !!ستمی نگریرا م گری کدیشده  زمیپوت ی!هر دو هدیشنی نم

را  گری کدیاز احساس از عمق جان و پر عاشقانه

 !!میستی نگریم

که ما  واروانه یو د نیریفروشنده از آن خلسه ش یصدا  با

 .میاومد رونیبود ب دهیعشق کش  ریرا به زنج

 جناب؟   نهیمورد پسندتون هم-

مختص خودش به من   یفتگیرا با ش چشمانش رحافظیام

 گفت: شی شگیهم  تیدوخت.و با جذاب

 شلقهیحرف خانومم و س  یرو  تونم یبله البته!مگه م-

 بذارم!!  یرادیا

 شودیرا تجربه کرد.م نی ریش یسرهم سقوط پشت قلبم

  شودی!!م؟ ی ستون دلم را نلرزان ت یمالک  نیبا ا گونهنیا

 امجنبهی قلب ب یدان یکه م ی!!وقتینکن  میصدا گونهنیا

  تیمالک نیرفت!با ا ی لیو  یلی!!دلم قشودیم ترگوشیباز

 !نیریمطلق ش



به اتاق پرو  شی هالباس ضیتعو  یبرا رحافظیام

 یوشلوار را رو که کت یبعد در حال قهیرفت.چنددق

 آمد. رونیدستش انداخته بود از اتاق پررو بساق

از  مانیدهایخر سهیهمراه با ک نهیاز حساب کردن هز بعد

 .میمغازه خارج شد

 

 

 

 

 

 وپنجهشتاد ستی#دو 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

که با  ریدست لباس خواب و لباس ز نیچند دیاز خر بعد

  کیاز بوت میهالپشدن و گل انداختن  دیهزار سرخ و سف

  تیرضا رحافظیبود ام مانیدها یخر ن یو آخر میدیمقابل خر

 .میآمد رونیداد و از مغازه ب

 شلوغ بود و پاساژ پر بود از مردم!!  ماناطراف



که  ی !جورستیرا نگر مینگاه کرد و بعد مغازه کنار مرا

من هم آنجا را نگاه کنم.جهت حرکت نگاهش   خواستیم

و   راهنی.پدمیرس مغازهی ها یسمونیرا دنبال کردم و به س

لبم خانه  یرو  ین یریکوچولو بچگانه!!لبخند ش یلباس ها

 کردمیم یکرد.سرم را که برگردانم و با آن لبخند که سع

 نگاهش کردم. کنممحوش 

با دقت افتاد که داشت  طونشیبه چشمان شاد و ش  نگاهم

  یاز لبخند رو   یو دنبال رد کردیو نافذ نگاهم م قی و عم

 !کردی!خباثت مگری.بدجنس بود دگشتی لبم م

 نجوا کرد: طنتیگوشم با ش ریرا خم کرد و ز سرش

 نیخود بچه بب گهیلباس بچگانه در رفت؟د  نیا یدلم برا-

 ببره ازم؟!! یچه دل

 جواب دادم: فیگل انداخت و ضع میها لپ

 !!رهی!آدم دلش غنج منهیریآره بچه ش-

چشمانش را به من دوخت و با حسادت و   پرحسرت

 گفت: قیحسرت عم

 وجود تو من پدرش باشم و تو...  ؛ازینه هر بچه-

 کرد و افزود:  مکث

 نه؟!! شهی م  ییایرو  امیتو مادرش!!دن-

 نداشتم بدهم.  یجواب



 به خود گرفت و گفت: یمتفکر  ی چهره

 فکر کردم؟!! یمن به چ یدونیم-

 ؟؟؟ یچ-

 به دخترمون؟!!-

 گفتم: ناباورانه

 دختر؟کدوم دختر؟!!-

 زد و با خباثت گفت: یچشمک 

خودم که قراره در  زهی مزهیر اهیموس یدختر چشم مشک-

 !!مشیداشته باش ندهیآ

 گر گرفت و محجوبانه گفتم: میها لپ

 عاشقانه ممنوع!! یالپردازیخ-

 نشاند. یشانیپ یرو  یزیرا صاف کرد و اخم ر   قامتش

 پدره!!  هی یها ایرو  نی!!استین یالباف یخ-

 .دمی زخندیر

 مونده!!  یلیپدر حاال خ یباشه آقا-

 !! شهیخانمم فعال شما بتازون نوبت منم م-

حرص کالمش  یگفت.دلم برا دیجمله را با حرص شد نیا

 غنج رفت.

 



 

 

 

 

 وشش هشتاد ستی#دو 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

  دهایو خر میبرداشت ل یرا به سمت اتومب  مانی قدم ها  کنارهم

 .میعقب گذاشت یها  یرو  صندل

 م:انداختم و گفت دهایبه خر  ینگاه 

االن مستانه تازه خودش  میگرفت یکاش غذا م رحافظیام-

 برگشته خونه گناه داره بنده خدا!! 

 گفت: ینیو تحکم دلنش تیتکان داد و با جد یسر

 پس زنگ بزن بهش بگو زحمت نکشه!! -

و شماره  دمی کش رونیب فمیرا از ک لم یو موبا گفتم ی اباشه

 زد: میصدا رحافظیمستانه را گفتم.تلفنم که تمام شد ام

 یدوست دار یرم؟چیناهار غذا بگ یبرا خوامیسارا؟م-

 دوست داره؟ یو مستانه چ  رمیبگ



 ی برا یخودت دوست دار ی!هرچرحافظیام کنهینم یفرق-

 ! طورنی مستانه هم هم  یبرا ری منم بگ

زد و   ی لب را حوالم کرد و خنده گوشه شی خواستن نگاه

 گفت:

 رم؟یخوبه؟!!بگ دهیکوب-

 !ریآره خوبه!!بگ-

 دهیبعد با سه پرس غذا بازگشت.کباب کوب قهیو چنددق رفت

 را پر کرده بود. ل یاتاقک اتومب یفضا شیگرفته بود و بو

را روشن کرد و به سمت خانه به راه افتاد.در   ل یاتومب

را پارک کرد.تمام  ل یباز کرد و اتومب موتیرا با ر اطیح

را خودش برداشت و همراه هم به سمت خانه    دهایخر

پکر و گرفته  اریمستانه بس میدیبه خانه رس ی.وقتمیرفت

 رحافظیکانتر گذاشتم تا بعد از حمام ام یبود.غذاها رو 

 یبه سمت حمام رفت تا دوش فظرحایکنم.امگرم

 یهارا عوض کردم و حوله و لباس  می.لباس ها ردیبگ

متوجه وخامت  ییگو  یآماده کردم.ول شیرا برا رحافظیام

ها از درد اوقات ما زن یحال مستانه نشده بود.بعض

 اطرافمان!!  یتا مردها میشو یباخبر م گر یکدی

اموش .و نگاهش را به صفحه خبودمبل سالن نشسته یرو 

 غم بغل کرده بود.  یدوخته بود و زانو  ونیزیتلو 



 یاحوالپرس نی شدم.هم اینشستم و حالش را جو   کنارش

 امانش را ببرد. هی هق گربود که هق یکوتاه کاف

 ی؟اتفاق یدختر نصف جونم کرد  شده یمستانه؟چ یوا-

 افتاده؟!!

مگر آرام  یاش را فشردم.ولرا در آغوش گرفتم و شانه او 

مسعود   ایافتاده باشد؟ ی.نگرانش بودم؟نکند اتفاقشدیم

 زکردهیناراحتش کرده باشد؟مستانه عز ایباشد کرده  تشیاذ

او آزار  یابود.چه مسئله رحافظیمن و ام

اش و گونه بود و تمام مژهشده یجار شی ها.اشکدادیم

 بود.شده سیخ

 :دمی پرس ینگران  با

 !!به خدا دل آشوب گرفتم؟ شده؟یچ یبهم بگ یخوای نم-

  یها دی.و مرواردیدوباره جوش شی ها اشک یچشمه

 اش راه گرفت.غلطان از گونه

 

 

 

 

 

 وهفت #پارت هشتاد 



 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 توانستیکرد.االن م هیکه توانست گر ییآغوشم تا جا در

از درد  میبرا پردهیکند.سبک شود و ب یاحساس سبک

 .دینشسته بر دلش بگو 

جدا شد و شروع به حرف  یتر که شد از آغوشم کم آرام

 صدای را ب شین یب  شیهاحرف ی الکه البه  یزدن کرد.در حال

 .دیکشی باال م

 هی!یباش ونینفر مد هیبه  یا عمر دارتا حاال شده که ت-

باشه و  کرده یدر حقت خوب اینفر که به اندازه تمام دن

 هیکارکه واقعا آدم درست و درست یکنه!کس یبخواد خوب

کنم  کاریچ دونمی .من نمونمی و من تا ابد الدهر به اون مد

تشکر کنم  یازش تشکر کنم؛که هر چ یو با چه زبان

بلکه اون   زهیچ نیزتریبراش ناچکمه!!که اون فرد تشکر 

 هاست!حرف نیوبزرگوارتر از ا بزرگ 

 یعنی!شدی!باورم نمکردمینگاهش م  ریو متح ناباورانه

به  گونهنیجهاز خبردار شده بود که ا  هی مستانه از قض

 بود.حالش دگرگون شده  کبارهی

 :دمیپرس دیشک و ترد با



  ؟ازید یجهاز رو فهم  هیتو قض یعنیرحافظه؟یمنظورت ام-

 !؟یدیکجا شن

 گفت: دیلرزیکه هنوز م ییصدا  با

داشت با تلفن حرف  خدادم؛بنده یاز مسعود شن یاتفاق -

اسم آقا رو هم آورد   کهو ی ه یدر مورد اسباب و اثاث زدیم

 .دهیو خر دهیگفت که آقا زحمت کش

 یدختر روح بزرگ نیدختر حسرت داشت!چقدر ا نیا چقدر

 اشک در چشمانم نشست و آرام گفتم: یداشت!پرده

که  یدختر یبوده برا ش فهیوظ رحافظیام زدلمیعز-

هاش دوستش داره و براش  خواهرشه و از قضا قد چشم

و   نیارزش قائله جونش رو بده جهاز که کوچکتر

 است! هیهد نی رتریحق

 تکان داد و با درد و تلخ گفت: یسر

 قدرنیآقاست که ا یگوارو بزر یاز مرد نینه سارا ا-

چندسال که دوام اوردم رو   نیلطف به من داره.من تمام ا

که تا به   یانسان نیو بزرگوارتر نیآقام.باارزش تر ونیمد

 .دمیعمرم د 

!مرد بود و چطور  تگریبود و حما یمرد بود!حام  رحافظیام

جا داشت بدون   شیهاچشم یکه رو یمستانه  کردیقبول م 

اش قبول  و غرور مردانه  رتیبرود!غجهاز به خانه بخت 



 یعالم بود و من چقدر هوا نی!مرد من مرد ترکرد ی نم

 .کردمیرا استشمام م یخوشبخت

 

 

 

 

 

 وهشتهشتاد ستی#پارت دو 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

اش را فشردم و و شانه  دمیدر آغوشش کش گرید یکم

 کنان گفت:هق نشستم.هق شی دردها  یخواهرانه پا

لطفتون رو فراموش  وقتچ ی.هونمیبهتون مد یلی من خ-

تو  گردونه؛انگاریآقا گفت پسرم رو بهم برم ی.وقتکنمی نم

آقا  دونمیکردن!من م ریخوش رو سراز یدلم تمام حس ها

 !رهی سرش بره قولش نم

 گفت: یرم و ناراحتش با

رو به حد اعالء  شیجهازم بزرگوار هیبابت قض-

  هیما جهازیها مثل من چه با جهاز چه بآدم یرسوند.بعض



چقدر از وجودم خجالت  یدونی دردسره و حقارتن!نم

  وقتچی ه میکودک یدردسر و عذابم! خوشبخت هی.ماکشمیم

 ندهیبسته شد خدا کنه آ یام با بدبختقواره تنم نبود و نطفه

 رقم بخوره!!  گهیجور د هی

بود!پر از حس حقارت!پر از  ید یدختر پر از ناام نیا

به تاراج رفته!داشت  یو نوجوان یغرور خرد شده و کودک

  اریارج و قرب او بس دانستیوگرنه خدا م کردیتمارض م

 بود. ادیز

 تیو معصوم تیپر از اشک شده بود!از مظلوم میهاچشم

من او خودش!خود مهربان و  یخدا یدختر!وا نیا

بود که   نی.حق او اگرفت یرا دست کم م ش یداشتندوست

 یخوشبخت یاز درها ی بود در دهیکش یسخت همهنیبعد از ا

را از ته دل   یباز شود و طعم خوشبخت شیبه رو 

 زدم و گفتم: شیبه رو  یخدل و تلاز ته یبچشد.لبخند

خودت رو دست کم   نقدریبرات چرا ا رمیبم یاله -

!با  ییای دن نیدختر ا نی قلب ترپاک و خوش!تو دل یر یگیم

از  شتریب یل یخ اقتتیقلبت ل  یمعصوم و پاک یهاچشم نیا

 نیبهتر ق یکه ال  یتصورات منه!تو اونقدر خوب و مهربون

که  اقتتیکه ل یطوررو اون یخوشبخت کنمی!!دعا مییها

 ! یبرلذت ب تیو از زندگ یبچش ادهیز یلیخ

 زد: یرا پاک کرد و تلخند شیها اشک



 یزن برا نیترستهیو شا قیممنون ازت سارا؛تو ال-

بهم گفت که تو  یحس هی دمتیبار اول د یبرا  ی!وقتییآقا

  زمانچیآدم ه ی.مکنوئات قلبیکنی آقا رو خوشبختش م

 که وجودمهربونت رو شناختم. گه؛خوشحالمیدروغ نم

 

 

 

 

 

 ونههشتاد  ستی#پارت دو 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 نیشد.چقدر ا یام جاراز گونه یباریمثل جو  میها اشک

 یدختر ماه بود!با آن زندگ نیدختر با محبت بود!چقدر ا

بود که  ییبها نیترارزشکم یکه داشت خوشبخت یسخت

 !کردیپرداخت م دیروزگار با

 را فشردم و گفتم: دستش

 یاز رو  شهی هم یشور و مزاحم رو برا  یهااشک نیا-

بشه که   بارنیات پاک کن!بذار امروز آخر هات و گونهچشم



به دست  یزیدستاو  چ یه گهیاست!د بابت گذشته ات هیگر

غمباد از رو دلت پاک شه و   نیات نده بذار اگذشته

ظلم و درد   نی اما شخم گذشته بدتر هیحق هر آدم هیبره!گر

 به خودته!!

 میپردرد به رو  یتکان داد و لبخند صال یبا است یسر

 :دیپاش

فراموش  کنمیرو م امیسع یول دمیچشم قول نم-

ه چون  که فراموش بش ستین یزیگذشته چ دونمیکنم.م

 ی هاهنوز کبود مونده!هنوز تمام صحنه اشانه یتاز یجا

 چینشسته و ه  ریگذشته پشت پلکام نقش بسته و به تصو 

با تو آرومم  یهمدرد یول شهیوقت هم پاک نم 

 بهم آرامش داد. تیکرد.دلدار

بود آرام که دلش سبک شده نیبود!هم یکاف نیهم

!تمام کردیم اش دردتمام گذشته یجا دانستمیبود!مگرفته

هجوم آورده و مثل اشک تمام  شیبه گلو  یبغض ها

اش را هق زده بود و حاال قلبش و و گذشته شی دردها

 بود!تر شدهدلش سبکبار 

 چارهیبر سر و قلب ب ییچه بال یکسیکه ب آخ

من چقدر نداشتن و نخواستن سخت   ی!خداآورد یم

 !بوددهیها نکشکه چه یبود!مستانه مهربانم در زندگ

از آن   یرا عوض کنم و کم شیحال و هوا نکهی ا یبرا

 :دمی عوض کردن بحث پرس یبرا  دیایب رونیو هوا بحال 



  هایبا نامزدت چطور بود؟خوب بود؟چ دیخر یراست-

نظرت پسر  !!بهه؟یدر موردش چ د؟نظرتیکرد  د؟چهیدیخر

 !!ه؟یخوب

 .دمیپرسیسوال م   یو رگبار تند
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.در آخر مستانه کردمیم چیمستانه را سوال پ وقفهیب و 

 و تند گفت: اوردی طاقت ن

 بعد دوباره شروع کن؟  رینفس بگ هیدختر -

 را مظلوم کرد و گفت: لحنش

 دونهی یجواب بدم ول رسمینم یتندتند سوال کن یجورنیا-

 .دمیجوابت رو رک و راست م دونهی



 کجای و تند تمام سواالت را  یحق داشت!رگبار چارهیب

تند و  میهاو انتظار داشتم او هم به تمام سوال  بودمدهیپرس

 زده شدم و آرام گفتم:جواب دهد.خجالت  وفقهی ب

 شدم؟ زدهجانیه دیببخش-

 و گفت: دیخند

 !!؟یواسه چ  جانیقربونت برم؟ه-

  ؟بهیندار جانی وقت هبا نامزدت اون دیخر  ی!رفتهاووو -

 یبه عبارت امروز ایدختر  یازهی پاستور یلینظرم که خ

 !؟یلومتری صفر ک

تا آسمان  نیزم یمستانه با تمام دختران امروز جنس

داشت! برازنده بود و شک نداشتم که کنار مسعود   ریتوف

 !شدندیم یر ینظیزوج ب

 گفت: یشد وقت نیغمگ یلحنش کم نباریا

لجن و   یمن با گذشته کنمیاحساس م هیمسعود مرد خوب-

اون رو ندارم.مسعود  تاق یل دمیبه منجالب کش 

 ی!کنارش احساس خوبطونیمهربونه!عاشقه!شوخ و ش

که  نهی ا اشگهیاست.طرف د هیطرف قض هی  نیا یدارم!ول

رو دارم  میتیبچه  هی!حس شهیتنگ م یلیدلمم واستون خ

  نجاینباشه من ا یکنه؛هرچیکه داره سرپناهش رو ترک م

که بهم صاحبش و خودش  ی.خونهدونمیرو خونه خودم م

 داد. تیپناه و امن



 میشدی هم دلتنگ م  رحافظینگاهش کردم!من و ام  دلتنگ

را با   یاز او!من و مستانه خاطرات خوش شتری ب یلیخ

 شهیآخر که چه مادرم هم ی!ول میشده بود کیشر گر یکدی

  دیبا یروز  هیپدره باالخره  ی"دختر مهمان خانهگفت یم

 رو بندد! لشیبارو بند 

 بیچشمانش عج یو غم بود ول یپر از ناراحت ودشوج

نداشت در  یکه قدمت یاز شعف!شاد ی.برقدیدرخشیم

با مسعود و  دکردنشیاز خر  دهیبود.چکچشمانش النه کرده

 فی گذراندن امروزشان را گفت.دقت کردم که موقع تعر

 لبش جان گرفته بود. یرو  یلبخند محو 

بود شده  یرنگ  یایوارد دن یخاکستر  یایاز دن احساساتش

حالش را  یدگرگون نی و دلچسب بود و ا نی ریش بی که عج

 .میمسعود بود  ونیمد
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 گفتم:  بلند شدم ودستش را گرفتم و  میسرجا از

 می سفره رو آماده کن میکرد بر خیها  مستانه بلندشو؟غذا-

 !!شه؟یحمامش تموم م  رحافظی االن ام

.غذاها سرد  می بلند شد و با هم به آشپزخانه رفت شیجا از

را برداشتم و تمام غذاها را داخلش  یبود. قابلمه شده

گاز  یرا  روشن کردم و قابلمه را رو  رگازیو ز ختمیر

دوغ آماده کرد و بعد سفره را  یگذاشتم.مستانه هم پارچ

 یانداخت و قاشق و چنگال ها و نمکدان را رو  زیم یرو 

خانه و  نیبود که او در ا ییروزها ن یآخر نی.ادیسفره  چ

آشپزخانه و خانه هم  نیا یآشپزخانه بود و حت نیدر ا

 .کردیحضورش را حس م  نیآخر

گاز را  ریبود و زبعد قابلمه غذا گرم شده قهیچنددق

 یاالن سروکله نیهم کردمیخاموش کردم.خداخدا م

ً ی نها شی هادوش شهیشود؛هم دایپ رحافظیام   قهیده دق تا

موضوع غذا را  نیبر ا یبار هم با آگاه نیا دیکشیطول م 

بودم و سفره را انداخته بودم.حالل زاده بود و  گرم کرده

  یو شلوار خانگ شرتیوارد آشپزخانه شد.ت ظهمان لحه

 یکوچک یبود و با حوله سیهنوز خ  شی.موهابوددهیپوش

کرد و   یوبش.با مستاته خوشکردیرا خشک م شی موها

 ینشست.وقت شیو رو  دیکش رونی ب زیرمی را از ز  یصندل



نداشت من و مستانه   ی وکسرو کم میدیکه کامالً سفره را چ

و با حض  داشتی من برنم ی.نگاهش را از رو میهم نشست

کار خانه را   گونهنیکه من ا نی.اکردیم می و شوق تماشا

و   بردیبود و لذت مبه مذاقش خوش آمده دادمیانجام م

که  ستیبارها در خلوتمان گفته بود"عاشق زمان شهیهم

  شترین بار بو دلش هزارا پزمیو غذا م شورمیمن ظرف م

. دیبار  یم شیاز تمام سرو رو  طنتی" وشرودیم  میبرا

 شد و گفت: گوشی چشمانش باز

 ! ؟ییدار و کدبانو خانه یبَه چه خانم هابَه-

 گفتم: آرام

 باشه؟  تیعاف-

فرستاد و کرور عاشقانه   می محبت برا  ایدرا ینگاهش در از

.محبت از چشمانش بارش گرفت و ختیبه جانم ر

 گفت: زیآممحبت

 !!خانوممی سالمت باش-

ِمن کرد و در  ِمن یکه مستانه کم میحال صرف غذا بود  در

و  بایاشک در چشمان ز یکه پرده یدر حال تینها

و از  دیکش  شیجهاز را پ  بود حرفمعصومش نشسته

 تشکر کرد.  رحافظیام

کرد و پرمعنا   زیدوردهانش را با دستمال تم رحافظیام

"  یتو بهش گفت یا ی "اگفتیکه م  ییهانگاهم کرد از آن



که  دمیونشان کشبا نگاهم خط  شیمن هم متقابالً برا

 ندارد" ی"به من ربطیعنی

با  بودبردهیپ  هیاز دوئل نگاهمان به قض ییکه گو   مستانه

 اضطراب گفت:

 نگفته؟!! یزی.سارا چدمی شن یبه خدا من اتفاق-

را صاف کرد و با  شیکرد و صدا یسرفه رحافظیام

 به مستانه گفت: یمهربان 

هم بهم بدهکار  یتشکر چیهبود امفهیخب وظ-

و من به  خوادی!دختر بخواد بره خونه بخت جهاز میستین

 .دادمیرو انجام م فهیوظ نیا دیعنوان برادرت حتما با 

انداخت و شرمنده شد و   نییسرش را پا نیغمگ  تانهمس

 گفت:

شمام!شما  ونیخجالتم نده!تا عمر دارم مد نیاز ا  شتریب-

من هستم که تا عمر دارم  دیست یبه من بدهکار ن وقتچیه

 لطف شما رو جبران کنم! دیبا

و  تیو  با جد ختیخودش ر یبرا  یدوغ وانیل رحافظیام

 تحکم گفت:

 بشنوم تمومه.  هیقض نیدر مورد ا خوامینم گهیمستانه د-

حرف  گریو د دیمستانه لب گز دشیلحن جد از

و شام در سکوت  دیدوغش را نوش وانیل رحافظی نزد.ام

وسفره حاکم بر سر  رحافظیکه ام یصرف شد.در سکوت



 بودمدهیترس ش یبود.راستش من هم از لحن دستورکرده

وست نداشت د ی عنی کردیصحبت م تیبا جد  گونهنی ا یوقت

 نیصحبت شود و من و مستانه هم به ا گریدر موردش د

 .میبود اخالقش واقف شده
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به  خواستیروز عقد مستانه بود.مستانه دلش نم  امروز

 یها  یاصرار و پافشار یبرود اما با همه شگاهیآرا

  یحاال که عروس گفتیشد.مسعود م  یمسعود راض

ً یو از محضر مستق مینگرفت   میرو یخودمان م یبه خانه   ما

به  یفتگ یمستانه را با جالل و جبروت و ش خوادیدلم م

انه هم با اصرارش و مست و خودش ببرم  یخانه

  بودرفته یبود پذکه مسعود خوانده رگوششیز  یهاعاشقانه



 ی ایچه دن یعاشق یایبودند.آخ که دنو با هم به رفته

که    ی !وقتیفتگ یو ش یوانگیبود! پر از د  یقشنگ

 خاطر دونفره وجود داشت!تعلق 

بود  یرنگ سبز ریبلندحر راهنیکه پ  دهیپوش ییبایز  لباس

تخت  یبودم رو عقد مستانه آماده کرده یکه برا

من امشب چقدر کار  ایحمام شدم!آخ که خدا یگذاشتم.راه

تدارکات و محضر و  ریاز صبح درگ رحافظیداشتم!ام

که   بوددهیاز راه رس یی بود!فردا زیدو عز نیعقد ا ی کارها

 یبه خانه عشق برود!خدا زمیعز  مستانهبود قرار شده

زود حمام قدر خوشحال بودم!مستانه صبحکه چ  یمن!وا 

 ظیبود و صورتش را به اصرار من مهمان بخار غلکرده

آب گرم گذاشته بودم و   قابلمهش یبود.من براآب گرم کرده

و   بوددهیچیرا دور سرش پ میضخ  یمستانه حوله

تمام  هیشب وزبود.او امرصورتش را بخار گرفته 

وبرق ان پرزرقبود.و من چشمشده نمیسرزم یهاعروس

  اجیکه احت یلی.وسابودمدهی عروس را در نگاهش د کی

بار هم به خانه  نیآخر یکرد و براداشت را آماده

.همسفر میبودبود بعد همراه مسعود شدهداده یسروسامان

چقدر شاد  دانستمیودلش! مو مرد قلب ندهیآیروزها

 نیگل انداخته و شرم عج  یهابود و با گونه حال وخوش

و   گاهیگاه و ب ینگاه ها ریشده در وجودش چقدر از ز

و  دیکشی .خجالت مکردیفرار م رحافظیخوشحال  من و ام

و به  زدمیتاب نگاه ها را نداشت.در حمام مدام لبخند م



 ایگفتم خدا کهو یو شاد بودم. دمیخندیصورت م یپهنا به

بر جنون   ل یدل گاهی وبهگا یها خنده نیشدم!ا وانهی نکنه د

شاد بودن بر احوال   زدمیم بی!و بعد بر خود نه ستین

 است یدن یخوشبخت نیبزرگتر گرانید

گرفتم و حوله را تن زدم و از حمام  یساعت مین دوش

 رهیخ رم یو به تصو  ستادمیا نه ییآمدم.مقابل آ رونیب

  .قطرهکردیبود و آب از آن چکه م سیخ میبودم.موهاشده

 .کردیم فرش چکه یرو  میآب موها یها
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  سیهنوز خ میموها یگرفتم ول عیرا سر می موهانم

 رشیهم ز  یساپورت کلفت دمیبلندم را پوش راهنیبود.پ

انداختن  دیکل  ی. صداشدمرهی خ نهیی.و به خودم در آدمیپوش



و پشت بند آن   دیبه گوشم رس یبه در و بازشدن در ورد

 :زدیم  میکه صدا رحافظیام یصدا

 ؟ ییسارا؟خانومم کجا-

 گفتم: یبلند  یصدا  با

 ! رحافظیام نجامیمن ا-

  و ک یکه نزد دمیشنی م ییرایرا از پذ شی هاقدم یصدا

در را باز کرد  یبه در اتاق زد و وقت  ی.تقهشدیم کترینزد

از چشمانش   یاش نشست. خستگنگاهم در نگاه خسته

 ستادیبود! در چارچوب اتاق ا. هنوز حاضر نشدهد یباریم

رو   رو یکه دلم را ز ییها کرد.از آن نگاه میتماشا وفقهیو ب

  نجایا دانستی کشاند.نم نیریش یبه سقوطو قلبم را  ردک

اش جان  و عاشقانه  ی بارش نگاه خواستن ریعاشق ز یزن

را در هم فرو   شیهانگاهش کردم اخم یرچشمی.زدهدیم

 کرد و گفت:

 ؟ یدینکش ؟سشوارمی چرا موهات خشک نکرد-

 آلود گفتم:و اخم کالفه

طول   یلیندارم.موهام بلندن خ دنیحوصله سشوار کش-

شون کنم که  کردنم سخته!کاش بشه کوتاه و شانه کشهیم

 مشکالت رو نداشته باشم! نیا



شد.چشمانم را به  کیداخل اتاق گذاشت و به من نزد قدم

  شیهادر چشم انیکه خشم و عص ییاو دوختم.به او 

 :دیغر شیها دندان انیور شد و از مشعله

 !یکوتاه کنالزم نکرده موهات -

 بلندم دوخت و پرمهر گفت: ینگاهش را به موها نباریا

موها  نی!!ایرو کوتاه کن یشم یابر یموها نیا آدیدلت م-

 !!زدلمی عز شهی تو موها و چشمات خالصه م امیعمرمنه!دن

برداشت و   یعسل  یسشوار را از رو  عیسر یلیخ بعد

 گفت:

 !!نیبش-

 یروبه رو   یصندل یبودم و او اشاره کرد رو  ستاده یا

 .نمیبش نهییآ

و سشوار   ستادیکردم و نشستم.او هم پشت سرم ا اطاعت

به او  نهییرا به برق زد و روشن کرد.نگاهم را درون آ

 گفتم: ریدوختم.شگفت زده و متح

 !!؟یموهام رو سشوار بکش یخوایاالن م-

 گرفت و گفت: یصورتش جا  یرو  ی لبخند

 !زدل یزآره ع -

 !؟یشو آماده یری دوش بگ دیزم؟بایعز یاآخه خسته-



را به  میموها ی.انگار بو دیکش میاز موها یقیعمدم

 سپرد. شی ها هیر
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 زی و عطردل انگ خورد یم  میگرم سشوار به موها باد

 کرد؛یوحالم را دگرگون م  کردیرا در اتاق پخش م میموها

 پراحساس گفت:

به موهات   یزنیم  یدارم!!چچقدر عطرموهات دوست-

به نام سارا  ی !سارا گلرهیگیخوشش داره جونم م یبو 

 ده؟یعطر گل سارا رو م یکه بگم موهات بو  میندار

که چگونه چشمانش را از  دمیو د  دمیصورت خند یپهنا  به

 رهیام خدر صورتم به رقص در آورد و به خنده نهییآ

 با محبت گفت: رلبیشد.ز



هات خنده یدونستیجانم تو فقط بخند!سارا اگر م یا-

 !یدی خندیم شهیچقدر قشنگه هم

را خشک کرد و   میبا صبر و حوصله تمام موها رحافظیام

کمرم را در بر  یانحنا میبعد شانه را در دست کرد.موها

داشت!چه قدر  یمرد چه صبر و حوصله نی.اگرفتیم

 را دوست داشت! میموها

 میکنسول برداشت و شروع به شانه موها یرا از رو شانه

 انیهم انگشتانش در م یکرد.آرام و نوازش گونه!گاه 

تمام مثل سشوار ا حوصلهرا ب می!موهادیرقص یم میموها

 گفت: حدوحصری ب  یتمام کرد.با لذت دنشیکش

برات  خوامی بانو!م  متیشیابر یاز شانه کردن موها نمیا-

 ببافمش!

  تواندیاذن هم حرفش را م یدانست او ب ی!نمگرفتیم اذن

 بنشاند! یبه کرس

به چشمانم دوختم.مثل  نهییاز داخل آ دییرا به تا میها چشم

را بافت و   میو تخس با شوق موها طانیش یپسربچه

مخصوصش  یرا زد و با کش مو  می موهابافت گره  نیآخر

 بست.

 و گفت: دیخند نیریش

 دود شد و رفت. میحاال تمام خستگ-

 بلند شدم و دست به کمر شدم و گفتم: میجا از



 م؟ یکار دار ی نشه؟کل رمونی ؟دیحاضر ش د یبرو حمام با-

از  یبلند شد.حوله شیزد و از جا میبه رو  یاخسته لبخند

به حمام اتاق  یحرف  چیداخل کمد برداشت و بدون ه

 .میکردیو جمع و جور م میشدیزود حاضر م دی رفت.با
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 قهیسل  تینهای را همانطور که بافته بود گذاشتم.ب میموها

بافته بود.عاشق   بایرا ز میموها گونهنیبود که اخرج کرده

و حض  بردیکار لذت م نیبود!از ا میبافتن موها

به  یمیمال شی را سر کردم و آرا ییبای!شال زکردیم

 ام نشاندم.چهره

  نهییبود.مقابل آحاضر و آماده شده  رحافظی بعد ام قه یدقده

 یوشلوار شکالت.کتکردیرا درست م  اشقهیو  بودستاده یا



تنش که را  دیسف راهنیبا پ بوددهیمن خر قهیکه به سل

اندازه  ازشیداشت و ب یهمخوان بیبود عج دهیپوش

 اش بود.برازنده 

رنگ دورگردنش بود و با آن ور  قرمز تک کروارت

 .رفت یم

  کردم؛بایو نگاهش م  بودمستادهیوب در اچارچ در

  تیدلم کفا ی برا ینگاهش کردم ول  ریس دل کیحض!

 !و او هم هربار با حرص با کرواتش در جدال بود  کرد ی نم

 زد و گفت:  میصدا

کروارتم رو ببند!اعصابم رو خرد کرده   نیا  ایساراجان ب-

 .ارهیمثل بستن کروارت مسب آدم رو در نم یچیه

که به حرص خوردنش  یطرفش رفتم و در حال به

 گفتم: می خندیم

 ! یکنیعمل م  ی تو وسواس ستین یخدا کار سختبه زیعز-

صورتش جان   یمحو رو  ی.لبخندستادمیمقابلش ا در

 بت یپا بلند شدم تا قدم به او و ه یپنجه یگرفت. رو 

ش را شل کردم و دوباره  از نو بلندش برسد.گره کروارت

قدم دور شدم تا او را کامل و  کیبا مهارت بستم. و 

  شیکه برا یبود از کروات یتماشا کنم.او هم راض  نقصی ب

گرم شد.چشمان  دل کند و نظاره  نهییآ زبودم  که ابسته

بودم شد که با سرمه که زده اهمیچشمان س رهیپرنفوذش خ



 یعمق نفوذ نگاه حرف  نیبود.مگر با اگرفته یشتری ب  نتیز

که پر از عشق و سوزاننده  یماند؟نگاه ی هم باق

 :دمیپر جذبش را شن یبود!صدا

 !!یشد بایچقدر ز-

 کندی !دل نمکردی و موشکافانه مرا نگاه م قیتازه دق انگار

 یاجزا  یرو !چشمانش از کردی م میتماشا وفقهیو ب

 شتریب  شیی بایکه ز میهاچشم  یصورتم چرخ خورد و رو 

به   کیقدم جلو آمد و حاال نزد کیبود ُسر خورد.شده

صورتم رها   یرا رو  شی ها.هرم نفسمیبودستادهیا گر یکدی

 زده شد. شگفت  نگاهشکرد و رنگ 
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 یصورتم جلو   یکه رو  یآورد و تارمو  ش یرا پ دستش

کنار زد و   م یهاچشم یبود را از رو رها شده میهاچشم

 گفت:

سرمه  نیا ستاهیبگم؛چشمات خودش کم س یمن به تو چ-

 دلم بزارم! یتر کرده کجا که چشمات رو خوشگل 

رنگ و لعاب هم   یصورتم نشست که اندک یشاتما به

بود!پرنفوذ و   یبی.چشمانش طور عجبودده یمال

بود و نشسته میوار!عاشقانه به تماشامهربان!جنون

  نیحجم از نگاهش مرا شرمگ نیا دانستی نم

به  یکرور خوشبختبود و کرورام گل انداخته.گونهکردیم

 ته بود.رف ینیریدلم غنج شبود.تهشده ریدلم سراز

دستم بر آن پشت  یرا گرفت و باال آورد و بوسه دستم

 یفتگ یش  یکاشت و با لحن جذاب و مردانه و رگه ها

 گفت: ش یصدا

نقاش بعد از سالها  هیکه   ییبایز  یتابلو نقاش هی  هیشب-

داره  یچه لذت یدونی!نمشهی نم ریو ازش س دهیمهارت کش

 چکسیکنم که چشم ه  تیمخف خوادیبه تماشا نشست!دلم م

 !ی ها فکر دلم من رو نکردمثل آدم کوچولو  فتهیبهت ن

 و گفت: دیچشمانش درخش دنمیو او از خند دمیخند

 ؟یخندیچرا م-



!آدم کوچولو ها که وجود  کنمیکوچولوت مآدم یآخه گفت-

 ندارن؟ 

 و گفت: دیخند

که فقط خودم   یقدر کوچولو بود نیبود که ا  نیمنظورم ا-

 چکسینه ه شدیبه جمالت باز م م یهاو چشم دمتیدیم

 !گهید

قدر اون شدمیمن تلف م شدیم فیح یل یاون وقت خ-

  وقتچیو من رو ه امی کوچولو بودم که به چشمت ن

 !!؟یدیدی نم

از عمرم  وقتچی که ه یبا دل و قلبم کرد یکار شهیمگه م-

 !!لرزهیدلم م ی رستانی دب  یتجربه نکردم!مثل پسرها

 ریبه قلبم سراز رینظی ب یها یسرخوش نی ناب از ا یحس

 نیفزون شد.دستم را گرفت و ا شیقلبم تپش ها ایشد و گو 

 پرحرارتش چسباند.  نهیسدستم را به قفسهبار کف

تند  یتپش ها نی؟ا یکرد قراری چطور قلبم رو ب یدید-

 زمزمه کردم: شهیقاتل جانم م نای قی

 خدانکنه.-

دوهزار   یرو  ییگو   شیو تپش ها زدیتند م قلبش

 نیریش یبود که نوا نیریمن!چقدر ش یخدا یبود.وارفته

  شیمن بود بخاطر من کوبش ها یقلبش که خالصه زندگ



فاصله   یکه آرامتر شد کم شی هابود.تپشتند شده

 آورد. رونیرا ب لش یکرد و موبا بشیگرفتم.دست در ج

به پنجره  کی نزد ییمقابل کنسول را هم جا  یصندل

 ییپنجره تابلو از پشت اطیح یکه فضا   یگذاشت.جور

و  ریبود.متحگذاشته ش یرا به نما عتیاز طب ییبایز

 چه کار کند؟! خواست ی.مکردمیزده نگاهش مشگفت

هدفش را  نم یبنش ی صندل یکه خواست رو  یوقت

 !ردیاز من عکس بگ  خواستیمن م یدانستم.خدا

 ینشستم.کم  یصندل  یکردم و رو  یرو یاش پخواسته از

 میتنظ نیدورب یرا رو  ل یبود و موبا ستادهی عقب ا

 ! یداشتندوست ییبود.نگاهم را به او دوختم.او کرده

 مکث کرد و گفت: یکم

ات  که از لب ی به الفاظ ی!من حترحافظیبگو ام بینگو س -

 .کنمیم  یحسود شهیخارج م

تمام و   تی مرد خودخواه و انحصار طلب بود!مالک نیا

 یدلم بود.و با همه نینشکمال قلبم را داشت و شاه

 بود.زده شهیداشتنش به وجودم ردوست شیخودخواه

 کردم: نجوا

 رحافظ؟یام-

 یرا زد و عکس نیکرد.فلش دورب ییصدایو خنده ب دیشن

عکس با آن کلمات و  نیاز همسر عاشقش گرفت.و چقدر ا



به  نیری.مزه شدادیبود مزه م ختهیکه به جانم ر یجمالت

 شهد عسل!  ی نیریش

  یکارها طورنی!اگر همدمیرسیبه عقد م ری د گمانم

تر   ییو دلم را هوا زدیعاشق سر م ییعاشقانه از او 

 .کردیم
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 د یدر تدارکارت عقد و خر رحافظیصبح ام یساعت ها تمام

شرکت  یبود.حتملزمات و دعوت عاقد صرف شده هیکل

را  اشفهیبود تا امروز تمام کارها را انجام داد تا وظنرفته 

و که   میبودکند.وارد سالن بزرگ محضر شده فایخوب ا

 امروز قراربود محل عقد و عشق دو عاشق باشد. 



جشن ازدواج مستانه خالصه شده بود از عشق و   تمام

مسعود   ی!پژوپارس نقرهشی هاداشتن چشمرنگ دوست

 یهم رو  بایگل ز یدسته  کیبود؛و عروس شده نیماش

 ین ی تزئ یبود و با شاخه هانصب کرده نیکاپوت ماش

بود.دفتر ازدواج هم کرده تربا یرا ز نیاز ماش ییها یقسمت

مستانه و مسعود در آن   اجازدو  یکه قرار بود خطبه

دوعاشق را بشنود هم   یهانفس یشود و نواخوانده

بود.دورتا شده دهیو ساده چ  بایقشنگ بود.سفره عقد ز

  ییرایبود و جهت پذپرشده زیو م ی دور اتاق با چندصندل

و   وهیبود از م آن پر شده یبود که رو زیاز مهمانان چند م

 و شربت. ی نیریش

.مسعود هم میبود رحافظیتانه من و اممس همانانیاما م و 

 یبود که با بشاش اش دادهو اصالح چهره شی جلوه به موها

 یبود و اما مستانه خلق شده یرینظیصورتش ترادف ب

گرفته  یرنگ تازه  شیبود و موهااصالح کرده زمیعز

و عشق به خود   ستنیبود.صورت و چشمانش رنگ ز

 هیکه شب بوددهیهم پوش یقشنگ ییریگرفته بود!لباس ش

.حاج خانم همانطور که بود شدهنم یسرزم یهاعروس

نباشد هرلحظه قربان  ی وکسرکم یزیکه چ دیچرخیم

 توانستیزن م  نی .ارفتیصدقه پسر و عروسش م

 دهد. ه یمهرمادرانه را به مستانه هد



مسعود   دمید یتگذاشتم وق زیم یعسل را رو  ظرف

بلند شد  رحافظیهمراه ام شیو از سرجا ستیحواسش ن

 رو به مستانه گفتم:

 ؟یخوب-

 دمید  شیهااشک را در چشم یپرده میو اگر بگو  دی گز لب

 .دروغ نگفتم 

 ری سرش قرار گرفتم.تصو شدم و پشت کش ینزد عیسر

مستانه  ریاما من محو تصو  دمیدی م نهییدر آ  مانیهردو 

 گریاز هر زمان د شتری بودم؛مستانه که چشمانش ب

چه  شی هاتار اشک چشم ریو اما تصو  دیدرخشیم

 اش گذاشتم:شانه یرا رو  گفت؛دستمیم

 دنیبار ل یچشمات م ی واسه چ یداشتنعروس دوست-

 داره.

 فیشد و ضع  شتریاشک چشمانش ب  یو حلقه دی گز لب

 گفت:

 .ه یخال یلیپدر و مادرم خ یجا-

نبود!روح  یخال گاهچ یپدر ومادرش ه ییبود!نه جا یخال

کنار فرزندانشان خصوصاً لحظات  شهیپدرو مادرها هم

محتاج عطر روح  ایدن ی تمام عروس ها یشادشان بود.ول

پدرانه هستند که مستانه چه   یبخش مادرانه و مهربان

 یاز آن بود.و چقدر سخت که دعا  یو ته   پناهی ب



لحظات سخت با   نی نداشت!ا یآنها را حضور یخوشبخت

 .شدیمسعود آسان م یعنی یشگی پناه هم 
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 گذاشتم و گفتم:اش شانه یرو  دست

 .شهیپشت و پناهت م شون ی خوشبخت یدعا-

 و بغض کرد. دی گز لب

 . شاالیا-

ساده و  زی.همه چکردیمستانه را خوشبخت م  مسعود

مشخص  زیچاز همه یعقد.سادگسفره یبود حت شیآالی ب

  نیبود در ع نیبودند هم زاریبود.هردو از تجمالت ب

و از نظر   یبود.مسعود مرد خوب کیش زیچهمه یسادگ



از  شدینداشت و عشق به مستانه را م یهم مشکل یمال

سخت  یل یخ یخوشبخت یصهنگاهش و چشمانش خواند.ق

 تی ها جشن عروستاالر و باغ نی که در لوکس تر دینبود.نبا 

در فرانسه  یلباس عروس را از مزون  ایبرگزار شود 

  یقش و نگار خاصن  ایو تماماً دلکته باشد   یکن یداریخر

 ایتور باشد  ای یپولک شی ها نیداشته باشد آست

  یکن رهمه از خارج کشور باشند باو  تی افتخارمهمان

که خالقش دو عاشق باشند  ی؛خوشبختیخوشبخت

تعلق  نی که ا یبود وقت  یقشنگ ییایدن یعاشق  یای!!دنهیکاف

 خاطر دونفره بود! 

  رونیاز اتاق محضر دار ب رحافظیو ام  مسعود

بودند و لبخند از داده  ل یها را تحو آمدند.مدارک و شناسنامه

 .بست یمسعود رخت نم  یهالب یرو 

گفت که مستانه   یزیآمد و خم شد در گوش مستانه چ جلو 

تکان داد.سرش را بلند کرد و صاف  یو سر دیخند زیر

 و گفت:  ستادیا

 مون؟خونه میبعد از عقد بر دیاگه موافق باش -

خواست مخالفت کند که مسعود دستش را باال   رحافظیام

 گفت: یبرد و جد

 !ستیقبول ن یاعذر و بهونه چیه-

 گفت: یبا مهربان رحافظیام



تون با حضور ما بهم خلوت دونفره  نیاول خوادیدلم نم-

 .دی ریبخوره به هر حال شما در معذور قرار بگ

 کرد و گفت: یه دل از ت یخنده  مسعود

وردلم  یمن که نگفتم تا عمر دار ریام ی تیچه معذور-

فعال   میدیکن همش چندساعته؟!!ما تازه بهم رس یزندگ

 بده! یچندوقت مرخص سوزهیوقت هست اگه دلت برام م

و حاج خانم لب  دیسرخ شد و خجالت کشسرخ  مستانه

 و گفت: دیآرام پشت سرش کوب رحافظیو ام دیگز

 یچ گه یوقت!نه بابا د هی ی بچه پرو رو دل نکن-

 !!یخوایم
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 تکان داد و گفت: یمظلومانه سر  مسعود

 .امی راض م یادوهفته  یمرخص هیخدا من به به-

 ی.صدا دیخند زیرفت و مستانه ر یاغرهخانم چشم حاج

 عاقد بلند شد و گفت:

 کنم. یعقد رو جار ستی ن یاگر مشکل انشاال

داماد نشست.حاج خانم  گاهیکنار مستانه در جا  مسعود

 زد و گفت:  یدل از ته ی لبخند

 . ست ین یمشکل دیشروع کن دیی بفرما-

 عقد کرد:  یکرد و شروع به خواندن خطبه یاسرفه عاقد

 میالرحهللا الرحمنبسم-

َم الس فاحَ  یهلل الذ ِالحمد  اَحلَّ النِکاَح و َحر 

نا،و الََّف ب و  القلوب بعَد الِفراق و الِشقاق،وآنَسُهم  نَ یالزَّ

لوه و السالم عل ً یس یبالرافه و الَصالحِ،ثم الص   محمًد....  دنا

 ی.صداخواندندیداشتن قرآن م رلبیو مسعود ز  مستانه

 بلند شد: گریعاقد بار د

 یو آله وسلم(؛النکاح و ُسنتِ  هیعل یو قال رسول هللا)صل -

 ....  یِمنَ  سَ یَ فَل  یفمن َرِغَب َعن ُسنت

بودم و انگشتانم را قفل انگشتانش  نشسته  رحافظی ام کنار

 بود. کرده



 گریبود.دتهفرو رف ینیخلوتمان در سکوت سنگ جمع

بودم.مستانه  .تمام در فکر رفتهدمیشنی عاقد را نم  یصدا

و به خانه   کردیزود ما را ترک م یلیعقد خ نیبعد از ا

 بود!  زی من چه تلخ و غم انگ ی.خدارفت یخودش م

ناک بود.حاال که او و اندوه زی انگغم ت ینهایمن ب یبرا  نیا

و همانند خواهرم دوستش  یمیدوست صم کی  میبرا

 ییو فراق از مستانه که جا  یسخت بود.دور نایقیداشتم.

 بود.انداخته هیسا میقلب و زندگ یرو   شیخال

از سوز دلم کم  یپر از عشق مستانه اندک  یبله 

که عاشقانه و پر از احساس  یساده نگیر  یهاکرد.حلقه

 را در دلم یبودند حس خوشداده یجا گریکدیدر انگشت 

  یهالب یمهربانانه رو  یبود بود و لبخندکرده ریسراز

عروس را  یرلفظیز یهیهد رحافطیکاشته بود.ام نی مدعو 

 زدهبود داده بود و باز هم مرا شگفت  ییبایکه انگشتر ز

جز  یداشت و مهربان  تیهزار شخص رحافظیبود.امکرده

بود.و من در عجب بودم از عقل و   تشیشخص  نیبرتر

 خردش!
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و مهربان   دیرا در آغوش کش رحافظیمردانه ام  مسعود

 گفت:

چطور جبران کنم؟داشتن مستانه رو بهت   دونمی نم-

 .ونمیمد

زد و با همان لحن   تی از سر رضا یلبخند رحافظیام

 مهربان مختص خودش گفت:

مستانه رو داشته باش.خوشبختش کن که  یفقط هوا-

 .اقتشهی ل یخوشبخت

  یهافاصله گرفت و دست دور شانه رحافظیاز ام  مسعود

بود انداخت و او را  یمستانه که تمام صورتش غرق خوش 

 به خود فشرد و گفت:

.وگرنه من آدم  کنمیم  شیخوشبخت یتالشم رو براتمام -

 ازدواج نبودم مامان شاهده.

 ی نگاهش کرد و با لبخند که نشان از آسودگ زیخانم ت حاج

 داشت گفت:  الشیحال و خ



 گرفتمیدختر براش در نظر م یکه هر چ ادمه یآره واال -

ندونستم قلبش و مرد  گفتیم رادیو ا ب یکرد؛عیرد م

 فرشته قول داده! هیخونه بودنش رو به 

 .دیگل انداخت و لب گز شی ها لپ  مستانه

 و گفت: دیخند  مسعود

 یاز دخترا کدامچی بود وگرنه ه ریچه کنم مادر که دلم گ-

خوشگلتر و  یک یاز  ی کیمشکل نداشت  تی انتخاب 

 کدبانوتر!

 .میدیخندرفت و همه یاچشم غره  مستانه

 یرستوران ها نیاز بهتر  یکیمهمان مسعود در  رناها

 یبا غذا یسرو سر ای.گو امدی .حاج خانم با ما نمیتهران شد

داد ما  حایترج اینداشت که با ما همراه نشد  رونی ب  یها

پسر و عروسش   یشانیبر پ یو بوسه میها با هم باشجوان

بدرقه راه  یکه هر مادر و پدر یخوشبخت ینشاند و دعا

 کرد و رفت. کندیم دانفرزن
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چنگال و قاشق را  رحافظیهمراه ام یبلند شدن گوش با

و   دیکش رونی ب  بشیرا از ج  یداخل ظرف رها کرد و گوش

 رو به ما گفت:

 مادرمه؟-

 زدم و گفتم: ی لبخند

 جواب بده منتطرش نذار؟  زمیعز-

وبش با مادرش را وصل کرد و شروع به خوش تماس

 کرد:

 ؟یسالم مادرجان خوب-

- ... 

 . تونی ممنون از احوالپرس-

- .... 

 .گمیشون م بله هستن چشم به-

... 

 کرد و تماس را خاتمه داد. یخداحافظ رحافظیام



نگاه مهربانش را به من بعد به مسعود و  رحافظیام

 مستانه دوخت و گفت:

جشن عقد شما دوتا تماس گرفته؛بهشون    کیتبر یبرا-

خوشحال   یل یهردوشون خ  دیگفته بودم شما قراره عقد کن

  یکنند برا یشدند و خواستن از بابت نبودنشون عذر خواه

 تماس گرفته بودند. نیهم

 نشست و لب زد: رحافظیام یخجل مستانه بر رو  نگاه

 ممنون لطف کردند.-

 هم دنباله حرف او را گرفت و با آرامش گفت:  مسعود

 یشون درد نکنه من ازشون انتطارممنون ازشون.دست-

تمام گذاشته تمام امروز از کار و   ندارم پسرشون سنگ

 ارزشمنده. یلیمن خ یبرا نی افتاده ا یزندگ

 جواب داد: متیبا مال رحافظیام

ارزشمنده  یلیمن خ یشماها برا یو خوشبخت یزندگ-

ام که مثل خواهرم نداشته هیمستانه گوهر ارزشمند

که بهت  ییمردها نی از بهتر یکیدوستش دارم و تو هم 

پس بهم  یدارم و روت شناخت دارم و دوستمم هست مانیا

تون برام  یو خوشبخت ندهیحق بده براتون وقت بذارم و آ

 مهم باشه.

 لب باز کرد: نیپردرد زد و غمگ ی لبخند  مستانه



دلتنگ پدر و مادرم شدم اما  یلیمن لحظات عقد خ-

 نیا د یخوشحال بودم که حداقل شما ها رو داشتم و تونست

و  زیچقدر عز یهر دختر یکه برا نیریلحظات ش

 .دیکنارم و همراهم باش  یداشتندوست

 دار شد مسعود هم ناراحت و مغموم شد. که بغض ش یصدا

که  یگهید یاز هر لحظه شتری چرا لحظات عقد ب دونمی نم-

عذاب  یلیشون شدم نداشتن خ گذروندم دلتنگ یر زندگد

شون باشه نداشتن تیخاص دی شا نمیآور و دردناک بود و ا 

 .دیرو شما دوتا برام پر کرد شونیخال یاما جا

  شدی و من هم رنگ غم گرفت.کاش م رحافظیام  نگاه

 کم شود.  شیهاقدر خوشبخت باشد که غممستانه آن یروز

گوشش  ریدستش گذاشت و ز یبار مسعود دست رو  نیا

 مستانه آورد.   یلب ها یرو  ی زمزمه کرد که لبخند یزیچ

عاشقانه و نجوا   یهاچه گفت اما حتم دارم زمزمه دانمی نم

 دیکه هر دو را به وجد آورد!شا یزیمهربانانه بود! چ یها

! و هر آنچه که مختص یو شادکام یخوشبخت یهم وعده

 خودشان دونفر بود! 
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که قرار  یمسعود و مستانه به خانه یاصرار و پافشار با

.راستش دل من و  میشان شود رفتبود محفل عشق

رضا نبود که خلوت بعد از عقد آنها را به هم  رحافظیما

 می اصرار کردند و ما مجبور شد یلیها خاما آن میزیبر

 .میر یدرخواستشان را بپذ

خانم)مادر مسعود(هم در چندکوچه گفته مستانه حاج به

خانم زن  اما شکر که حاج کندیم یباالتر از آنها زندگ

 ی برا یموهبت بزرگبود و  یداشتن مهربان و دوست اریبس

 .آمدیمستانه به شمار م

و مسعود و مستانه هم با   میخودمان شد  ل یسوار اتومب ما

 جلوتر از ما راه افتادند.  شانیشده یکار گل  ل یاتومب

 رحافظیتوقف کرد.ام یآنها مقابل خانه  ل یکه اتومب یوقت

 پارک کرد. یارا مقابل خانه ل یپشت سر آنها اتومب

  یورودشان به خانه آورده بودم را از صندل  یکه برا قرآن

.مستانه و میشدادهیپ رحافظیعقب برداشتم و همراه ام

 بودند. ستادهی بودند منتظر ما اشده  ادهیمسعود که زودتر پ



مقابل  یی بایز ی آپارتمان  ی.خانه میکه جلوتر رفت یکم

 چشمانمان نقش بست.

 یود و دو پنجرهب دیالعاده و با سنگ مرمر سففوق  شینما

 .بودنددهیبخش ی شتریب  نتیکه خانه را ز یاشهیبزرگ و ش

و مستانه و مسعود   میستادی رنگ خانه ا یدر قهوه مقابل 

در را باز   ید یو مسعود با تک کل میقرآن رد کرد ری را از ز

 .میشدکرد و وارد خانه

از خانه که قشنگ و روحنواز  رونیخانه برخالف ب داخل 

خانه سرد و خشک  نیزای.دبود روحی ب اریبود بس

 ستنیبود!انگار روح ز روحیو ب دهیکش ییتنها یبود.خانه

 از خانه رخت بسته بود. یو شور زندگ
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 ن یمرده بود.انگار ا یزندگ کی  گاهیخانه تجل  نیکه ا انگار

 .بوددهیو درد کش ییتنها یخانه چندصباح 

 یروحی ب یبود ول ایدر خانه مه  زیچخانه و همه مبلمان

با  ییاز دخترکوچولو  یخانه کتمان نداشت.قاب عکس

 یو قاب عکس خوردیبه چشم م یعسل ی رو  جوانی زن

 تنها از دخترک کوچولو! 

چشمان   آمدیبه چشم م اد یز یلیکه در عکس خ یزیچ

.دخترک  دیدرخشیم یدختر کوچولو و زن بود که از شاد

بود.دو دندان   یداشتناز اندازه بامزه و دوست ش یهم ب

بود.لبخند  شی تا دو سالگ میونک یدهنده کوچکش نشان

قاب عکس   رحافظیدرد و غم داشت.ام تینهای مستانه ب

گرفت و انگشتانش را نوازش  دستدختر کوچولو را در 

 نیداد و غمگ رونیب نهیاز س ی.آهدیعکس کش یوار رو

 گفت:

زود مسعود از   یلیکه خ فیست ح چقدر کوچولو و بامزه-

 دستش داد!

 :دیام لرزهم بغض کردم و چانه من

 !فی آره ح-

  وانیکه چهار ل ینیبود با س که به آشپزخانه رفته  مسعود

 ینیما برگشت و تعارف کرد و س شی شربت داخلش بود پ

 یعکس دخترکش که همه دنیگذاشت.با د زیم یرا رو 



و   ستیزده ما را نگربود غمها معطوف قابش شدهنگاه 

 ییداشت بغض کرد.گو  دنیبار ل یانگار که م شیهاچشم

مدفون کرد که مغموم و دردناک   شیلو بغض را در کنج گ

 گفت:

نداشتن و از دست  وقتچیبود ه شیعکس دوسالگ نیاول-

 روحه یب  یلیخونه خ نیزاید دونمیدادنش را باور نکردم.م

مرگ رو  ی!بو و تلخدهیمن درد کش یخونه همپا  نیا

خونه روح نداره!سوت و کور و پر از  نی!ادهیچش

نبود بلکه   یداشته زندگ انیکه توش جر ی ستنی!زهییتنها

 بوده!   یمردگ

 زد و گفت: شیبه رو  یلبخند تلخ رحافظیام

  نشیزای و د ونیهر خونه قبل از دکوارس یو قشنگ یی بایز-

!به خانم خونه گردهیاون خونه برم یبه اهال 

  تیشکا  ییاز تنها  واراش یخونه و در و د  نی!اگردهی برم

به  شتریجا ب نی!؟!!ایفتادیتو چرا زودتر به فکر ن کنهیم

  یخونه برا هی تا   هیشب دهیو از هم پاش رانیخونه و

 !؟ یزندگ

بود اما با دقت گوش  ستادهیدورتر ا یکم  مستانه

چرا در چشمانش حسرت و حسادت را   دانمی.نمدادیم

 .دمید



که مسعود متوجه حسرت و حسادت چشمان مستانه  انگار

و دستش را باال   ستادی شد که به سمتش رفت و کنارش ا

 بر آن کاشت.  یبرد و بوسه

 گفت: رحافظیو رو به ام ستی مستانه را نگر قیعم

ها گذاشتم دلم از اتاق  یکیتمام جهاز مستانه رو داخل -

 نهیخونه رو بچ ونی و دکورس نیزایخودش د خواستیم

 ندارم. یرشتهجور موارد دست نیمن تو ا
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  مانیمرد ا نیالعاده افوق تیبه شعور و شخص من

 یکه مردش؛مرد خانه و قلبش برا  یزن وقت کیآوردم.دل 

نظرش احترام قائل باشد شاد  یاش برا خانه نیزاید



 یقرص و محکم گاهه یمستانه تک ی. مسعود براشود یم

ً یقیبود.  را داشتند. یخوشبخت اقتیل شانیهر دو  نا

 مهربانانه گفت:  مسعود

  نی به بعد شما خانم ا نیاز ا یبزن  یچرخ  هی یخوای نم-

خونه چند  نی! ایبه سر خودت زد یزد یهر گل دیاخونه

تو با حضورت  دهیرو ند یرنگ زن و زندگ شهیم ی صباح

خونه  نی به ا  یتونیمون موجودت و عشق ییو گرما

 دهیخونه دم نیدر ا  یو روح زندگ یطروارت ببخش

کنه  یزندگ ادینشد کنارم ب رحاض  وقتچی بشه.مادرم ه

خانم خونه  ت؛چون س یات نتو خونه یروح زندگ گفت یم

  ییها.چه شبستیات پابرجان .چون عشق در خونهیندار

و از زور زجر و درد خوابم نبرد.اما حاال  دمیکش ییکه تنها

 م؛دردیدیکش ی.ما هر دو سخترمیگیبا وجود تو آروم م

 یو حت م یخوردو روزگار شکست  یاز زندگ میدیکش

که  یدواریتو ام یول میهامون رو تجربه کردنداشتن بچه

 یرسیبهش م  رحافظی و با قول مردانه ام یپسرت رو دار

فقط تو رو دارم.فقط تو و فقط تو!هر  ایدن نیمن تو ا یول

کنارهم آروم   میتونی حاال م میشد ت ی.اذمیدیکش یدو سخت 

رو داشته  گهی همد یهوا  ایدن نیتو ا دی.من و تو بامیریبگ

 .میباش

جمالت که مردش به خورد قلب و  ن یبود که با ا یزن کدام

 یاحساس خوشبخت آمدیو با دلش راه م دادیدلش م



  شیمرد و مهربان نی ا ینکند.گمانم دل مستانه دوباره برا

خاموش و  یبا کلماتش آتش درونش را آب ییرفت.گو 

 بغض کرد و اشک نیچندم  یخاکستر کرد که  مستانه برا

خدا بود که  مسعود همان لطف نگاربه چشمانش نشست.ا

 بود.شامل حالش شده

مستانه را تَر کرده  با انگشتانش اشک که گونه  مسعود

 بود زدود و افزود: 

 یچشم ها نی!انگار انمی بب سی چشمات رو خ خوادیدلم نم-

به جونم ننداز حاال  ش یاندازه؛آت یبه جونم م  شیآت سیخ

تمام  خوادیبه جزء دلم م ن؛جزءیبب هم برو تمام خونه رو 

 تو باشه. قهیو دکور سل دمانیچ
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 و خجل گفت: نیریاز ته دل زد و ش ی لبخند  مستانه



 ارزهی م ایدن یچشم!ممنون ازت مسعود داشتن تو به همه-

 و من چقدر با داشتنت خوشبختم.

اش زد و با شانه یبه سمت مسعود رفت و رو رحافظیام

 گفت: یو شوخ طنتیش

 یدلم من رو برد یکرد یخوب سخنران یلیخ قیرف  نیآفر-

 چه برسه به زنت!!

 را پس زد و تشر زد:  رحافظیدست ام  مسعود

 خواست دل تو را ببره!! یس کبدجن-

 سر داد و گفت: یاز ته دل یاخنده رحافظیام

 !!ینه بابا باورت شد دلم رو برد-

 :دیتوپ یحرص  مسعود

 بچه پرو!! -

 شد و گفت: ی جد رحافظیام

! ستنیو ز  یها روح دارن!روح زندگباهات موافقم خونه -

عشق توش نباشه  یزن نداشته باشه وقت یخونه وقت هی

!اما امان   دهیدرخت خشک هیو سرد مثل  روحی نه باون خو

 یکه عشق به اون خونه قدم بذاره و خانم و آقا یاز روز

هم رو داشته باشن اون وقت خونه کم   یتا ابد هوا  خونه

 خدا نداره! نیبر شتاز به 



قشنگ بود و به جان و دلم    رحافظی کلمات ام چقدر

 بود. تیواقع نی.تمام جمالتش عنشست

نشست و رو به   رحافظیام فی لبم از تعار یگوشه ی لبخند

 مسعود گفتم:

تون بچه اون وقت خونه یخونه پر شه از صدا نیا  شاالیا-

 شاهانه نداره.... یکم از زندگ

 :دیکالمم پر انیم رحافظیام

مسعود تو هم  ستمی ن یراض یکیها!من به بچه نه بچه-

 نباش! 

چشمان  یگوشه یزیر نیزد و چ   یلبخند کمرنگ  مسعود

 هی یگل انداخت ول میهانشست.من هم گونه رحافظیام

نگاهم را حس  ی نیدر جانم رخ داد.سنگ یپوست ریز یشاد

آن   دمیرا به سمت گرداند و من د نگاهشی نیکرد و ن 

  یداشتندوست  یهانیچشمان مشتاق و پر از شعف را و چ 

 کنار چشمانش!

رفتم و با نگاهم  یازد و من چشم غره ین یریش لبخند

 یرو  ترضیلبخندش عر دمیخط و نشان کش  شیبرا

وبسته را ملتسمانه باز شیها خانه کرد و پلک  شی ها لب

 کرد.

کرد تا همراه هم درباره دکور  اشاره به من   مستانه

که قلب و جانم را  ییاش نظر دهم.نگاهم را از او خانه



که   آمدی ربوده بود منحرف کردم به مستانه دادم دلم نم

ناچاراً همراه مستانه   یرا از او منحرف کنم ول میهاچشم

 شدم. 

ترس  کی یدرون دل مستانه نشسته بود ول  یبیعج ذوق

زمان  دانستمی.مزدیم مبهم هم درون چشمانش موج

 وندیپ روحی خانه ب نیداشت که خودش را به ا  اجیاحت

  دیبا خانه داشت اما با  یگانگیو ب یبگیغر جورکی بزند.

 .دادیدل به دل خانه و َمردش م  دی!باآمدیراه م

 

 

 

 

 

 وششصدی#پارت س

 خفته  ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

بزرگ  اریدونفر بس یبود و برا یمتر  ۱۸۰  بایتقر  خانه

.بچه و به قول  ماندیم  یآنها دونفر باق یبود اما تا ک



بلکه  ستیبزرگ ن گرید ندیا یها که ببچه رحافظیام

 . شودی کوچک م شانیبرا

 یلیه خک یدوتا اتاق خواب داشت و با سالن بزرگ خانه

 .آمدیبه چشم م  ادیز

از اتاق ها بود که  آن اتاق پر  یکیمستانه داخل  جهاز

 یگرید یلهیوس یشده بود از جهاز مستانه و جا

 قهیو با سل کیش لشی.تمام وساهم بود ینداشت؛اتاق بزرگ

 یحام  نقدریمرد چرا ا نیا ایبرند؛خدا  یبود و با مارک ها

به  قهیسل ل یوسا دیدر خر  یبود؛جور یداشتن و دوست

مهربانم   رحافظیکه در عجب مانده بودم.ام  دخرج داده بو 

 !یبود میکدام دعا نیتو آم  دانستمیکاش م

  یتمام اتاق خواب ها هیخوابش هم ساده بود و شب اتاق

 ! ایدن

 یااتاق قرار داشت و تخت دونفره  یکنسول گوشه نهییآ

بنفش رنگ   یشهیش اشه یبزرگ وسط اتاق.آباژور که پا

رنگارنگ  یمصنوع یو گل ها یبود و گلدان چوب

 ز یم کیداخلش.

 گریهم کنار تخت قرار داشت که قاب  عکس د یعسل

که در حال   یعروسک یمسعود با لباس  ی دخترکوچولو 

 بود از او گرفته بودند. یدلبر



شد و بعد نگاهش را به  رهیبه عکس خ هی چندثان  مستانه

 سمت من چرخاند و گفت:

خونه سرد   نیزاینداره؛فقط د رییبه تغ یازین  ادیبه نظرم ز-

 .م یبد رشیتغ یجور  هی  دیکه با

 جالب نبودند. ادیاتاق به نظرم ز یها  پرده

 تکان دادم و گفتم: یسر

 هیاتاق خوابت رو  روحیپرده ها رنگش سرده و ب-

 . میعوضش کن دیکرده به نظرم با  یجور

 کردم ناراحت شد و مغموم گفت: احساس

خونه عوض بشه سرد و   نیکل ا دیبه نظر من با-

 نیا یها ییرو با تنها ی چندصباح دمیحق م روحه؛بهش ی ب

نداره؛انگار که  یخونه روح زندگ نیا یخونه سر کرده ول

 .دندیخونه پاش نیا یگرد مرگ رو 

بود که   نیسخت و سنگ شی ها براحرف نیگفتن ا چقدر

  شیاز مکنوئات قلب ی.محجوب بود و حتدیکشیخجالت م

 .دیکشیخجالت م

 و پرغصه گفتم: دیو حالم پر حس

 هیو خونه  ونهیآش نجایبهش حق بده؛ا  یول دونمیم-

 شیافراد زندگ نیزتریو دوتا از عز  دهیبر ای که از دن یمرد

  نیرو از دست داده!من دلم روشنه مطمئنم تو خودت ا

رفته  ادتی یبخشیو بهش روح م یکنیخونه رو روشن م



داره.تو بد  یحال دل خونه به حال دل خانم خونه بستگ

و حالت خوب باشه خونه  روحیو ب ردخونه س یباش

 .استیدن یجا نیو پرعشق تر نی گرمتر

 مکیو م  شیهارا از چشم نیدلش آرام گرفت ا یکم

.به زور  دمیگرفته بود فهم  ی صورتش که رنگ آسودگ

 لب نشاند و گفت: یرو  ی لبخند

 !کنهیقشنگ ترش م ای آدیبهش م یچ نمیبب  دیباشه با-

 

 

 

 

 

 وهفت صدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها
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مطابق رنگ خود مستانه  دی.بامیها نزددهبه پر دست

 یو انداره را درست و حساب  یو رنگبند گرفتیم  میتصم

 .کردیو بعد نصب م گرفتیم



جهاز مستانه را در  یبا کمک مردها مبل ها می توانست

 ی کیرا  شیعوض شد و جا ی خور زناهار ی.م مینیسالن بچ

قبل  یزندگ  ل یها و وساتر پر کرد.مبل و قشنگ ترک یش

کرده بودند را داخل همان  روحیمسعود را که خانه را ب 

به حالش  یتا بعداً مستانه و مسعود فکر می کرد یاتاق خال

 کنند.

 .البته با کمک مردها!میدیرا چ خانه

و  ینیقابلمه و چ  سی بود.سرو و بهتر شده ترک یش جاهمه

داشت را به  اجی ن خانه دار احتز  کیهر آنچه را که 

 .میها اضافه کرد  نتیآشپزخانه و کاب

 ی.خانه پر زرق و برق بود ولمیکت و کول افتاده بود از

  ری.دکورش را تغگشتی خانه بر م نی به ا یروح زندگ دیبا

ها مانده بودند که رنگ  واریو حاال فقط در و د میداد

خودشان   دیکردنشان به مسعود و مستانه ربط داشت و با

 دیمشترک آنها بود و با یخانه نجای.اشدندیبه کار مدست

ساده  دیشا نیزای دکور و د دی.شاکردندیمشورت م ودشانخ

که عاشقانه و با  نی خانه بود اما هم هیبخش از  نیتر

 زدندی عشق رنگ م را با شان یوارهایدستان خودشان د

 داشت.  ییارزش واال

و   نیزایو د میاز عصر تمام کارها را انجام داد ی پاس تا

شب شده بود من و  بای .تقرمیکرد یدکور را دستکار

و  میاتاق نشسته بود یگوشه  یمبل ها یمستانه رو 



مردها هم در سالن نشسته بودند.حاج خانم با مستانه 

 :  دیچیاتاق پ یدر فضا ش یتماس گرفت و صدا

 ؟یسالم  دخترم خوب-

 هم با احترام جواب داد:  مستانه

 د؟ یسالم ممنون شما خوب-

چه  یدونینم خوابمیراحت م گهیخوبم دخترم امشب د-

 از  ینیکوه سنگ  هیانگار  یدوشم برداش یاز رو  یبار

 توام.  ونیاحساس آرامش امشبم رو مد یقلبم برداشت یرو 

تازه گرفته بود  ی خانم جانمهربان حاج  یکه با صدا  مستانه

 گفت: یاخالقبا خوش

 .ممنون از لطفتون!دیشما بزرگوار دیی نفرما-

 

 

 

 

 

 وهشت صدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها
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 و گفت:رنگ بغض گرفت  شی صدا خانمحاج

 یتون بشم ولازت ممنونم دخترم.امشب نخواستم مزاحمت-

 .ارمیبراتون ب دیخوایغذا م

 زد و گفت: ی لبخند  مستانه

ها کباب درست کنن قراره بچه د؛راستشینه زحمت نکش-

 .می اریبراتون ب ای  نجایا دی آیم نمی بب خواستمیم

برام  ست؛کباب یجور غذاها با معده من سازگار ن نینه ا-

 خورمیچرب نم ی سالها غذاها یلیمن خ ستیخوب ن

 .دونهیمسعود م

 گفت: یبود که با خجالت و ناراحت  مستانه

 .رهینم نییاز گلومون پا شهی که نم  ینجوریآخه ا-

آدم بده نخوردنش   ی برا ییغذا یجونتون مادر؛وقتنوش-

 داره.به دوستات هم سالم برسون.  یضرر کمتر

 خدانگهدار. دیسالمت باش-

 

 *** 

 

ها را .مستانه داشت گوشتمیآماده کردن شام بود مشغول

 طرف سالن به صدا آمد..مسعود از آنزدیم  خیس



 م؟ یزغال رو به راه کن میبر  رحافظیمستانه جان من و ام-

 نثارش کرد و گفت: ی لبخند  مستانه

 براتون.  ارمیکردن رو تموم کردم  م   خیکار س زمیبرو عز-

 گفت:  ینگاه عاشقانه سمتم انداخت و با مهربان رحافظیام

برم  یخوایم یزیست؟چین ی وکسرخانم خانما کم -

 !؟ یرو ندار یزیچ  یبخرم؟هوس

و  رغضبیچشمان م  رحافظیخنده زد.ام ری ز یپق  مسعود

 :دیرا به او دوخت و توپ نشیخشمگ

 ! ؟یخندی م یزهرمار به چ-

اش را فرو  و خنده دیترس نیاز چشمان خشمگ  مسعود

 :دیلبش کشبه پشت  یخورد و دست

 !؟ی زنیبابا چرا م  یچیه-

 باال برد و گفت: میرا به نشانه تسل دستش

 غلط کردم خوبه!!-

 دفاع از همسرش آرام گفت: یو برا دی زخندیر  مستانه

 نگفت! یزیخب مسعود که چ-

 زیآمو   خصومت دیشن رحافظیام یآرام گفت ول نکه ی ا با

 و گفت: ستی مستانه را نگر

 !؟یشد نیمستانه حاال طرفدار ا کالیبار-



بود با کوک شده  فشیمستانه ک یکه از طرفدار  مسعود

 گفت: رحافظیرو به ام یتخس

دفاع کنه  خوادیم ینکنه از کجان!زن من از من دفاع -

 !!یکنیبده تو مسائل ما دخالت م یلیخ

 زد و گفت: یبلند  یقهقه رحافظیام

و به  یکن یمسائل ما دخالت م  یتو تو  ستیزشت ن-

 .یخندیتوجهات من به خانمم م

 .نداشتیانداخت و جواب  ریمظلومانه سر به ز  مسعود

رفتند تا  رونیمردها ب شانیو سر و صدا یبا شوخ باالخره 

 بام بساط زغال را راه بندازند.در پشت

.مستانه نمک  میو آماده کرد  میزد خیرا س هاگوشت

شد و   دایمسعود پ یو همان لحظه سروکله دیپاش شان یرو 

آماده را برداشت و از آشپزخانه  ینیدست دراز کرد و س

 زد. رونیب

مشغول  آب آماده کردم.مستانه هم  یدوغ و پارچ یپارچ

 میکم مشغول آماده کردن شام شددرست کردن دسر شد.کم

 .میمشغول ساخت  یو خودمان را به کار

بام به راه انداخته که درپشت یکباب ییکه بو  دینکش یطول

خانه را   یخوش کباب تمام فضا ی.بو دیچیبودند در خانه پ

 در برگرفت.



 یکباب ها  ینیو مسعود با س رحافظیبعد ام قهیچنددق

و مسعود مدام   رحافظی وارد سالن شدند.ام ذیه و لذخوشمز 

 گریکدیو سر به سر  کردندیبا هم َکلَکل م

تخس شده بودند تا  یهاپسربچه ه یشب شتری.بگذاشتندیم

بزرگ  کل یفقط قد و ه دندیکشیگنده.خجالت نم ی مردها

 نبودند. ش یب یپسربچه درونکرده بودند وگرنه از 

  طنتیپر از شور و ش  یو خودمون ی میصم  یدر فضا شام

گذشت.چه قدر امشب خوب  رحافظیمسعود و ام یها

بود!چه قدر امشب  رینظی ب یبود!چه قدر حس خوشبخت

 یخوشبخت یعشق!بو  یخانه پر شده از نفس ها  یفضا

  ینیریو ش  ریحس دلپذ تینهای بود و ب ده یچیدر خانه پ

  بایچقدر ز یخوشبخت یمن! تنفس در هوا یخدا یبود.وا

 یخانه بعد از چندصباح نیبود.انگار امشب ا ریو دلپذ

  یخنده ها یو صدا بوددهیرا د  یرنگ آرامش و خوشبخت

بودند تمام فضا   دهید ادیکه از روزگار ُخسران ز ز یدوعز

 ادیرا فر یکه خوشبخت یرا پر کرده بود و برق چشمان

 بهو من خوشحال و مشعوف بودم که عشق  زنند یم

که عشق  یقلب مستانه بازگشته بود!به راست نیسرزم

 بازگشته بود!
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 یراو 

 

 ً بود که   یبه مرد رهیبود و نگاهش خچشم شده تماما

لبانش به اسارت در آورده بود و پک  انیرا م گاریس

داشتنش   یبود و چقدر برا.چقدر جذاب و خاص شدهزدیم

تنش و  یوشلوار نوک مدادبود.بهزاد با آن کتتالش کرده

تر از آن نه تنها دل آرزو که دل هرکس کمرنگ یقهیجر

 برد.یرا م گرید

از دود به  یبود و هالهبهزاد در هوا پخش شده گاریدودس

هم  گارشیبه س یحت گفتندیبود.اگر مهوا برخواسته

 انیم گاریبه س یدروغ نبود؛او حت کندیم یحسود 

 .کردیم یهم حسود  شی ها لب

را   یمهمان نی مکان ا نیترداشت؛خلوتیاز او برنم نگاه

.خدا  دادیم بی که پدرش هربار ترت  یبود.مهمانانتخاب کرده



ها را کدام محموله های مهمان نیدر هر کدام از ا دانستیم

ها   یکثافت کار نی ا  ی.اصال منبع اصلکردندیجا مجابه

 نیا به  یبهزاد را باطمع و بلندپرواز یپدرش بود که پا

 .بوددهیکش شی هاو خالف های مهمان

از مردش و  یسهم توانستیکه نه م یزندگ نیبه ا لعنت

 را داشته باشد.  یعاد یزندگ کی از  ینه سهم 

 یی.گو گذاشتی م یمهمان نیبهزاد پا در ا  یاصرار ها به

 شانیزندگ انیبهزاد دوست نداشت پدر آرزو بداند م

را تحمل  یآرزو چه درد دانستی نم چکسیشکرآب است.ه

 یول دی ایبه چشم بهزاد ب شهی!چقدر دوست داشت همکندیم

 .گرفتیم ده یهر و رفتار سردش او را نادبهزاد با ظا

بود  کرده بایکه او را ز ششیو آرا کیش ی لباس ها یحت

.نه دیدیاز او نم یزیچچیمرد ه نی.اد یهم ند

 !ش یها!نه عاشقانهشیهایی بایز

 گاریسرهم سپشت نگونهیبهزاد ا دیدیم نکهیدلش از ا ته

هم به او نداشت  یااندک توجه یغم نشست.حت کشدیم

خرج  ینگاهم ین یکه حت یمرد دنیچرا قلبش از د یول

 .دیتپ یمحکم م نگونهیا کردی اش نمنگاه عاشقانه 

از سالن نشسته بود و مشغول بحث و گپ   یگوشه بهزاد

در فضا پخش  یسیانگل یمیآرام و مال  کیو گفت بود.موز

فرم آرزو  خوش  یهالب یرو  یبود.زهرخند تلخشده



چطور انتظار داشت قلبش  کردی نگاهش نم یاو حتنشست.

 باز کند. ش یهاو عاشقانه یرا به رو 

خالف و وارد   شیزندگ یها نیترمهم شیبرا  شهیهم مثل 

  چی کردن دارو و روانگردان بود.لعنت به خودش!کاش ه

 .کردی پدرش باز نم ی کارهارا به کثافت  شی وقت پا
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صحبت  هم ی همانطور که با چندمرد در آن مهمان بهزاد

اش بلند خنده ی.صدادیبلند و صدادار خند کهو یبود و شده

 ییآرزو  و  دی به گوش آرزو رس میمال کیبه واسطه موز 

با آن   دی.نفهمدیدیکه نگاهش هم فقط بهزاد را م

 از دخترک تنها و دلبسته و دلخسته یچه دل شی هاخنده

 برد.



 یافراد مهمان انینگاهش را در م د یخندیکه م همانطور

 یاز رو   آرزو قفل شد.خنده ی.نگاهش رو چرخاندیم

  یناگهان راتیکرد.تغ یظیمحو شد و اخم غل  شی ها لب

از آن فاصله  یبهزاد باعث شد آرزو لبخند تلخ ی چهره

 اش کند.حواله

 !مهرشیب مرد

 یها لباس   یرا از نظر گذراند و رو  شی سرتاپا بهزاد

نگاهش نکرده بود   یتنش مکث کرد.او امروز حت  یمجلس

 ینداشت.ول یتی اهم شیچون برا پوشدیم یزیچه چ ندی بب

 نیو چقدر ا بودکه خوشگل و طناز شده دیدی حاال م

او اندازه  یبود اما براو دلبرش کرده آمدیها به او ملباس 

 شیآرا ی نبود.نگاهش برگشت و رو  شمندارز یارزن

از حد به چهره نشانده بود   شی ب شیصورتش نشست.آرا

 بود.کرده باترشیکه ز

به چشم   شتریها بتن زنش در آن لباس  یهای برجستگ

نداشته  رتیغ  نکهینداشت.نه ا یتیاو اهم یبرا  ی.ولآمدیم

زن را  نیزن نداشت چون ا نیا یرو  رتیباشد نه فقط غ

بود!اخ که چقدر دوست نداشت؛اجباراً با او ازدواج کرده

تفاوت  همهنیاو و سارا!دلش از ا نیتفاوت بود ب

به سارا  ی اگر شباهت  دیشا یچرا ول دانستیگرفت.نم

 .رفتیپذیداشت او را م

 د:دل زمزمه کر در



فرق  گاهتیجا دیآن وقت شا یبا او داشت ی کاش شباهت -

 !!کرد؟یم

نثار خود کرد که هنوز دل در گرو   یراهیوبدر دل بد بد

داشت که همسر داشت!که هر روز عاشقانه به  یدختر

 و دستانش تنش را لم....  خت یریم  شیپا

به سارا و   یوقت شهیملتهب شد و گر گرفت.هم  صورتش

آنها را  یعاشقانه و احساسو رابطه کردیفکر م رحافظیام

از حس و حال بد!پر  شدیپر م کردیم یخود حالج یبرا

خورده و احساسات سرکوب شده! پر از از غرور زخم

را که دوست داشت را از  یو چقدر زود دختر ی دیناام

 دست داد!
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برداشت و همزمان با نگاه  بشیاز ج گرید گاریس

دودش را از دهانش  قی به آرزو پک زد و عم اشرهیخ

به مردان اطرافش که کنارش    یتوجه  یحت گریداد.د رونیب

که مانند  ینشسته بودند نداشت تماماً داشت به دخترک

و بدون پلک زدن   رهیخ کردینگاهش م  پناهیب  یلطف

 ییشد.گو  داری چهره دختر پد  درکه شعف  دی.دستی نگریم

زد؛آرزو را دوست   یجان به کالبدش بازگشته بود.پوزخند 

.دخترک نچسب آمدینداشت از همان اول از او خوشش نم

.اما دیدی جز خودش را نم یچی بود که ه یو لوس نازپرور

 دیدیبه آرزو داشت.م  یعاشق او بود.حس ترحم و دلسوز

سازد اما  ی و م سوزدیم کطرفهیعشق  نیچگونه در ا

خودش بود.گفته بود اهل دل دادن و عاشق شدن   ریتقص 

و   یازدواج احساس نیبود.گفته بود ا رفتهیاو هم پذ ستین

به نام دوست داشتن در آن   یرابطه نایقی ست یعاشقانه ن

 یفروکش یازدواج فقط برا  نی.ادی آید نمبه وجو

زده و انتقام غرور زخم خورده و پس شی هایبلندپرواز

  شیبود.اما دل که حال رفتهیشدنش بود و او هم پذ

او هنوز هم سارا را دوست داشت و عاشقانه   شودی نم

او نبود.پس آرزو هم در گرداب  یاما سارا برا دیپرست یم

.هنوز هم گرفتیبه او سخت م دیبود نبا  رافتاده یعشق گ 

و   شدیذوق زده م یسارا وقت اهیس  یهاچشم یدلش برا

.هنوز هم با  رفتیم گرفت یم یچشمان رنگ شاد

شوهر  رحافظیام یآور اد ی.با  گرفتیجان م شیلبخندها 



اشقانه مهمتر سارا او را ع و از همه یو عرف   یشرع

 دوست داشت و عاشقش بود.

  یرا مشت کرد.جور  شیهاگردنش نبض زد و دست رگ

دستش برجسته شد.و حسادت در رگ و   یکه رگ ها

 یینبود و کاش آرزو  یرحافظیرخنه کرد.کاش ام اشی پ

چه کند.البته حاال هم از  دانستیوجود نداشت آن وقت م

را   شیزندگ ینبود انتقام تمام لحظه لحظه رینظرش د

به آن   یداشت که وقت اه.هنوز با آنها کارگرفتیم

 از لذت!از حس بکر انتقام! شدیپر م دیشی اندیم
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تحمل   شیحضور آرزو را در زندگ  دی!باکردیتحمل م دیبا

.هرچند که آرزو را دوست  ساختیم  سوختی م دیکرد؛بایم



 شی که او را به آمال و آرزوها بودی او پل ینداشت ول

 پروارندیکه در سرش م یانتقام رساند،بهیم

بود که  نی .اصالً شرط عقد و ضمن عقدش همرساندیم

ازدواج  کینکشد؛ازدواج آنها  کسر شیآرزو در  زندگ

بهزاد  یمهر ی از ب یابدور از احساس و عشق است و ذره

با   یینشود.آرزو هم قبول کرد گو  یو شاک ردیدلش نگ

  ایدن ایکنم؛دنیخودش در دلش گفته بود"او را عاشق م

.اما قلب بهزاد هنوز هم در زمیریم ش یعشق به پا

که  ییاهای رو بود.در خاطراتش!در اش جا ماندهگذشته

 بود.مانده  یباق ای نشده بود و رو  یساخته بود و عمل

بلند کرده بود و به دست شیکه بهزاد بارها رو  ییآرزو 

 یپرقدرتش رو  یهااش دستهمسرانه  یها نوازش یجا

هزاد را دوست قدر بکه آن ییبود.آرزو زنش امتحان کرده

از عشقش کم   یبهزاد اندک یهازدنکتک  یداشت که حت

 یدلش برا  شد؛هنوزیم اشفتهیش شتریو ب کرد ی نم

 .رفت یپسردانشگاه م نی ترتک 

  یخاص بودنش!برا  یبودنش!برا رکیباهوش و ز یبرا

 لشیبا پوزخند تحو  شهیمکش مرگش که هم یلبخندها 

سرد سرد  که رنگشیآب یشهیچشمان ش ی.برادادیم

که خشک شده باشد.عاشق  اچهی در کی نیع یخیبود.

که در دل و قلبش هنوز  یمرد سخت بود.وقت  نیکردن ا

او نبود  اشت؛اگر.حس تنفر از سارا دسارا وجود داشت



محو   نی.لعنت به سارا!کاش از زمشود یبهزاد عاشقش م

 شد. 

را خاموش کرد و خاکسترش را تکاند.با   گارشیس بهزاد

با آرزو رفتار کند  متیبا مال دیخودش فکر کرد با

پدرش هم بود.درست بود که  یمهمان نیمخصوصاً که ا 

به پدرش  شی ها ییو تندخو  ش یهااز رابطه گاهچیآرزو ه

امکان داشت به آن مرد  دیفهمیاگر م یول گفتی نم

 شی ها از کمک ای دخالت کند  شی بربخورد. ودر کارها

جانش بود  ینظر کند؛حق داشت.دخترش بود؛وصلهصرف

عشق   دیفهمیم ینداشت.کاش کس یاو به آرزو عشق یول

به او ندارد  یعشق دیفهمیالاقل آرزو م ای شودی نم یزورک

سوز؛به خدا خانمان طرفهکیعشق  نیو دست بردارد از ا

را  یو زندگ کشتی.مکردیها نابود ماز عشق یبعض

 .کاش....دیفهمی.کاش آرزو مسوزاندیم
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  دیندهد.با یتا آرزو را باز   شدی باعث نم هانیا یهمه  اما

اگر شده   یحت دادیانجام م حیرا درست و صح شیها نقشه

آرزو را  دیبا ای.کردیم ینقش باز گرانیمقابل د ی دروغ

 ی!او براکردی م کرد؛حتمایم شیبازشبمهیعروسک خ

!هر کردیم یشغلش و کارش هر کار یانتقامش؛ارتقا

 !یکار

اش و االنا بود که سر و کله بوددهیطول کش یمهمان نیا

 دیسردسته قاچاق موادمخدر!جمش یشود!سروکله دایپ

مواد مخدر! و پدر آرزو   کنندهدیتول نی !بزرگتریفرخ

 !یفرخ

 د؛ی سرش شنمنفورش از پشت  یصدا

  داتیها پ یمهمان نیمگه تو ا  یشد دا یپسر؟کم پ یچطور -

 کنم؟!!

 یرو  یفرخ  دیجمش دنیبا د یچرخاند و لبخند تصنع سر

 لب کاشت و جواب داد:

 !!دیفرمای من هستم فکر کنم مزاح م-

 و گفت: دیبلند و صدادار خند یفرخ

 مذاح باشه!! دوارمیام-



گرداند و نگاهش را به دخترش آرزو داد که تنها  چشم

 یکرد؛بهزاد ک ریرا در هم زنج ش ینشسته بود.ابروها

.پدر بود و  داشتیدست از چزاندن دخترش برم

 رفتار و چهره بهزاد را! ید؛سردیفهمیم

 باال انداخت:  ییکرد و تک ابرو  یرا جد اشچهره

زنت رو تنها  یمهمان نیچرا تنهاست به نظرت بهتره تو ا-

و آمد  رفت نجای ا ییهاچه آدم ستیمعلوم ن  یبذار

دخترم  هایمهمان جورنیبار ازت خواستم ا کنن؛هزاریم

 ! خورهی نم هایجور مهمون نیرد ا!اون به داریرو ن

 دیهم ساب یرو  که به او چسباند دندان یاز نسبت زن بهزاد

 و لگد گرفته باشند. مشت ریو انگار قلبش را ز

 تر آورد: نیی را پا ش یصدا یفرخ

خونه باز کثافت نی به مکان ا یپاش حت  خوادیدلم نم-

 .یرو بدون زایچ جور نیبهتر از من ا دیبا  گهیشه؛تو د

دوخت.تمام   یرا به چشمان فرخ  انگرشیعص چشمانش

تمام دودمانش را به باد ندهد  ت یتالشش را کرد که عصبان 

 و آرام متقاعدش کند.

 رنظریکه به من مربوطه رو ز یاون همه جا و هر چ -

  خوادی دلش م یکنم؟!وقت کارشیچ خوادیداره خودش م

من هستم که   ییمن و جا  شیقلبش دوست داره پ یوقت

 باشه.
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داشت  یی.گو امدیجمالت به مذاقش خوش ن نیا  دیجمش

است ور دل من باشد؛پدر بود و   نیدخترت عاشق ا گفت یم

مرد حق نداشت از  نیا یول دادیآرزو م  ی جانش را برا

 نیو چ دیاستفاده کنه.ابرو در هم کشعشق دخترش سوء

زبانش را  شین یجلو  توانستی نشست. نم شیشانیدر پ

 : ردیبگ

عاشقته تو هم عاشقش  یگی پس چرا تنهاست؟مگه نم-

 باش!دل به دلش بده!

 د؛کالفهیکش ش یدر موها یدست یکرد و با کالفگ سکوت

 !ابیدخترم را در گفتیبود و مردک م



 تینهایبهزاد گذاشت.پدرانه و با غم ب یشانه یرو  دست

 گفت:

نبودم و پدرانه  یپدر خوب  وقتچی من در حق دخترم ه-

ها براش   یانمهم نیبراش وقت نذاشتم؛اومدن به ا

 یبخوا یاشتباهه الاقل تنهاش نذار.کنارش باش من هر چ

 .کنمیبرات اجابت م

 وار گفت:را خم کرد و آرام و زمزمه سرش

تمام  یدامادم ؛تو یرسیم یکه بخوا یبه هر چ-

 یشیمن م نی!اجانشدمیودستگاه و ثروتم رو بهت مدم

 ئستیفقط دخترم رو دوست داشته باش!من االن برات ر

که عاشقته و اون   میپدر دختر ستمیدنبال منفعت ن ستمین

هر چند کم  یاهم دوست داره تو هم به دخترش توجه

 . یبکن

که خرج   یهاپر بود از حسرت!پدرانه  د یلحن جمش در

و حصر  حدیناشناخته و ب یها و حس یبود!درماندگنکرده

 لحنش غم داشت!

بلند شد و  که کنارش نشسته بودند  یکنار چند مرد از

 دیبه جمش ره یشلوارش فرو کرد و خ بی دست درون ج

 گفت:



 میاومد یمهمون  نیو ا نجا یا یترکار مهم یما امروز برا-

به  یاز ین نمشیبی!زنم هم تو خونه مدنیمنت کش ی نه برا

 .ستین  های مهمان نیتو ا شی همراه 

 و گفت: دیخند  صدایبآرام و   دیجمش

و    یکل یعالوه بر خوش ه زنمی!حدس میرکیز یلیتو خ-

 یحت گهیات دخترم و هر کس دمردانه  ییبایو ز یدگیورز

نبود که شاگرد الف  ل یدلی.بشهی م تیمن جذب باهوش

 .یحقوق دانشگاه تهران بود
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بهزاد در  یبو ادکلن خوش ی کرد و بو  کی را نزد سرش

کرده بود   کی .همانطور که سرش را نزددی چیشامه مرد پ

 گفت:

بر فراموش  ل یمن دل تیاز جذاب فیبزرگ تعر یفرخ-

به آن طرف سالن انداخت و   ی.نگاهستین  شنهادمیکردن پ

بود و   ستادهیکه در آن طرف سالن ا یبه مرد یاشاره

 کرد و گفت: بودنددهیکنارش صف کش شیهانوچه

باهاش حرف بزن؛حرفم من رو قبول نکرد بهش بگو  -

بتونم خودم واردکننده  خوامیرو قبول کنه!من م شنهادمیپ

ترامادول؛در  یقرص ها  یبرا  یامتحانم کرد ادتهی.باشم

هم در   یادیز شرفتی پ تونمی شدم پس م رفتهیامتحانت پذ

 داشته باشم. تونمیشغل م نیا

بداند در عمق  خواستیکه م ینگاهش کرد.نگاه  دیجمش

 نی!هدفش از اگنجد؟یچه م اشلهیمغزش و مخ

 !ست؟یچ شنهاداشیپ

 کردیم یکه سع یو در حال ستی شده او را نگر خشک

  د؛ازیترسیکه از او م اوردیخود ن  یبه رو  یزیچ

 !کند؟یاو به چه فکر م نکهیافکارش!از ا

 داد: پاسخ



ها کار سخته کنار اومدن با جهان اون با تازه وارده-

 نیکه تازه وارد ا یی!سخته براش کنار اومدن با تو کنهی نم

 !یکار شد 

 زد و گفت: یلبخند کج  بهزاد

.من  کنهیم ستیرو راست و ر یمطمئنم پدرزنم همه چ-

و   شهی.شستمین  یرامادول راضبه واردکننده ت گهید

 راست کار منه. نییهرو 

 زد و گفت: یناباورانه یاخندهتک   دیجمش

اگر  یدونیم یتو خودت وکالت خوند یشد وونهیپسر د-

است.حبس ابد و اعدام رو  کارت ساخته یفت یب ریگ

فکر نکن تو  میامن و جهان توش خبره یدیشاخته!اگر د

!گزک میانکارهیال اس یسالها ؛مایشیم  یطور نیهم ا

  تیازت شکا دمیکه شن یدر صورت میدست مامورها نداد

  یهم شد ییشناسا دیشا یهمه نگاه نیدورب ریشده االن ز

 . گمی درست نم

 زد و گفت: یپوزخند  بهزاد

باالخره   گهی .دفتمینم رینگران من نباش مطمئن باش گ-

شروع   ییجا هیشروع کرد؛شما هم از  یی جا هیاز   دیبا

 .دیکرد



و   یدخترم در اوج جوان خوادی من دلم نم یآره ول -

مدام استرس و اضطراب  خوادی بشه!دلم نم وهیب ش ی بایز

 نبود تو رو داشته باشه.

.مرده شور خودش و دخترش را ببرند شدیم وهیب دخترش

اشت ند  یاچاره یکه آرام و قرار را از او گرفته بودند ول

 دهد. ریمرد را تغ نیا یدهیکه عق

مطمئن باش  رمیمی نم یجور نی.من ا دمی قول م شهینم-

  ادتیرو قبول کن منم برم به دخترت برسم.فقط  شنهادمیپ

 نره!

در رگ  ی.شعف و شاددیچشمانش ستاره چ یفرخ  دیجمش

االن تمام  خواست ینشست.آخ که چقدر دلش م اش یوپ

مرد را بوسه باران کند.دل به دل دادن  نی ا یدست و پا

 !یجهنم زندگ نیبود در ا شی دخترش آرزو 
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تمام وجودش  دیآیش مبهزاد به سمت نکهیا دنیبا د آرزو 

نبض گرفت و قلبش با سرعت و شدت خودش را به 

.انگار جنگ در قلبش به پا دیکوب اشنهیس یقفسه

مرد را  نیدر دلش به پا شده بود.ا بود.غلغه و هلههشده

 یها که برا.چهرفتیدر م  شیدوست داشت و جانش برا

داشتنش خار و   یو چقدر برا بوددهیبدست اوردنش نکش

 بود.شده فیخف

عشق تو  قیبود که بهزاد ال دهیپدرش پرس  کباری

و   نیمرد بزرگتر نیعشق به ا یدیفهمی هست؟کاش م

او با سماجت و  یحس در جهان است. ول  نیتر هودهیب

 بود و گفته بود: ستادهی در مقابل پدرش ا یسرسخت 

 که از عشقم بگذرم! ستمیبابا من سارا ن-

  ریتدبیسست و ب یدختر الشیدر خ هشیرا هم سارا

عاشقش بود و   شهیاز قضا بهزاد هم یول دانستیم

دوسش داشت.چه بارها بهزاد مست کرده بود و در عالم 

بود و او هزاران مرتبه از سارا زده شیسارا صدا یمست

بود او را شده یبود.حتبود و قلبش له شدهمتنفر گشته

فکر کرده بود  نکهیخاطر ا هو ببوسد فقط ب دیببو 

مته مغزش را نابود  نیاسم منحوس ع نیساراست.ا

 .لعنت به او!لعنت به نامش!کردیم



را  شیباز خوب بود پدرش را داشت!پدرش هوا حاال

جلب نظر  یاش برا پدرانه   یداشت!حتما باز از ترفندها

ارزش  شی ها!اعاشقانه دیارزیبود!مبهزاد استفاده کرده

 داشت! یادیز

.او ستادی قدم کنارش ا  کی یشد و با فاصله   کینزد بهزاد

.لبخند ستادیبلند شد و کنارش ا شیاز جا ینشسته بود ول

 داریخر  شیدل از مرد ببرد.لبخندها نکه یزد بدون ا  یقشنگ

شد.در    شیهاهیارد رمرد و ندیاز عطر خوشا ینداشت.بو 

 ست"کننده  وونهیعطرش د یدل زمزمه کرد"جذاب بو 

شد. آن قدر  اشرهیسرد و سخت خ یبا چهره بهزاد

بود که احساس کرد هر آن منجمد  یخینگاهش سرد و 

 .شود یم
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 شی را برا ایمهربان تر بود.دن یفقط اندک شدیم کاش

 بهشتش!  یو او هم بانو  شدیبهشت م

که داشت با جهان صحبت  ستی را نگر دیجمش بهزاد

 نیخانه کرد.ا  شیهالب یرو  یروزمندانه ی .لبخند پکردیم

 !نستدایمرد کارش را خوب بلد بود!قلق بهزاد را م

و حواس  دیاز نگاهش به جمش یبه بهزاد زل زد ول آرزو 

با آرامش و معقوالنه رفتار  دیبا یکالفه شد.ول  شیپرت

 .کردیم

 زد: ش یناز صدا با

 بهزادجان؟-

ناز  نی ا  نکهیبه ا ی!وایبود و پر از ناز و عشوه خداد زن

 ! شدیم یخانمان سوز بیترک شدیبا عشق هم همره م

 شیو آرا فیصورت ظر ینگاهش را چرخاند و رو  بهزاد

از احساس  یشده دختر نشست.با همان لحن سرد و خال

 گفت:

 ؟یخوای م یه؟چیچ-

شد   ی زد.نه نم شیصدا شدی لحن هم م نی از ا ترسنگدل 

 بود!  رحمی سرد و ب  یصدا نیمرد ارباب و صاحب ا نیا



و نگاهمون  یامشب فقط به خودم و خودت فکر کن شهیم-

 ! فتهین یخودمون به کسجز 

 زد و گفت: یشخندی ن بهزاد

بهم بگو  یواقعا نفهم ای یبه نفهم یخودت رو زد -

 گهید زیچ هیکه ما امشب به خاطر  یدونینم  یعنیبدونم!

 .گهینه به خاطر نگاه کردن به همد م یینجایا

 نهیکالمش در س زهیرا با تمسخر گفت.و ن آخرشیجمله

 .ختیآرزو فرو رفت و تمام غم عالم را در وجودش ر

زهر کالمش   دیحتما با ییمرد بود.گو  نیا یرحمیب  استاد

را  اشی.اما او هم آدم کوتاه آمدن نبود.فاصله ختیریرا م

 یگونه رورا نوازش فشیبه صفر رساند و دستان ظر

 .دیمرد کش نهیس

است پس   دی نگاه جمش نیبذره ریاالن ز دانستیم بهزاد

آرام باشد و در مقابل دختر خودسرش  یکرد کم یسع

و  ل یتما چیکه او ه دانستیخودش را کنترل کند.آرزو نم

اش هم مردانه  ال یام  یوسوسه یبه او ندارد و حت  یرغبت

پا بلند   یپنجه یکه دخترک رو  نی.همدیآیبه سراغش نم

 قی مرد بگذارد و عم یهالب  یرا رو ش ی هاشد تا لب

  دنیشود!از بوس رابیکه از شراب عشق س  یببوسد.جور

 مردانه به جنون برسد!  یهالب  نیبا عشق ا



  انیکه هدف دخترک را دانست.با خشونت از م بهزاد

 :دیغر شی ها لب

 ! ؟یکنیم یدار کاریبسه!چ -

 زد و گفت: ی دلاز ته لبخند

 بازخواست بشم!!  دی شوهرم با دنیبوس یمن برا-

 و گفت: دیپاش شیبه رو  یشیلبخند نما بهزاد

 یدونیمنم شوهرت ندون!م  دونمی!من تو رو زنم نمبسه

 !هی اجبار یرابطه هیما  یرابطه

 تَرک برداشت و روحش در هم شکست. قلبش

 آب خوردن!  یمرد بود.به راحت نیصفت بارز ا شکستندل 

 یزن  چینبود!ه نی خالصش ا ینبود!حق عاشقانه حقش

 !ردی مرد قراربگ هی  یرفتار ها یحقش نبود مورد سرد 

آتش در روز    یی!مثل گرماکردیدلش را گرم م کاش

 سرد! یزمستان 
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با دقت تمام خانه را از نظر گذراندم.مستانه بعد از آن   

دهد البته   ریتغ  یرا اندک دمانیگرفت دکور و چ  میشب تصم

خانه  یوارهایرنگ د یرا برا  لش یاص  میتصم

بود و حاال را به خانه زده  یا.رنگ کرم و قهوهبودگرفته

 .کندیم  یت یاحساس نارضا کردمیاحساس م

با   یخوب یبودند سازگارکه زده ینظرم رنگ ها به

 بود.خونه داشت.خانه را قشنگتر کرده ونیدکوارس 

 ریخانه تغ دمیدیکه م نیها را از نظر گذراندم.و هم اتاق

 کردم: فیبود.شروع به تعرکرده  یادیز

رنگ   یدونیخوشگل شده؛م یلیمستانه به خدا خ یوا-

 هی. چطور بگم رهخویخونه م ل یوسا یبه همه  وارها ید

 خونه داره. لیبا دکور و وسا  بایتناسب ز

 .ستیمرا نگر نگران

 ! ؟یگیمن م یواسه دلخوش  ایخوبه؟ یچواقعا همه-



دروغ   تیدلخوش یبرا  دیقشنگه!چرا با یهمه چ-

 گهیجذابه!د یو با کالسه!به نظرم همه چ کیبگم.ش

 !اده؟ی ز تیریگسخت

مسعود چندتا نقاش رو اورده تا تونستم  شهیباورت م-

خونه بده تا قشنگ   نی به ا دی با  یکنم چه رنگ یبهشون حال

 بشه؟! کیو ش

رو   دمانیمسعود!مردها که حوصله دکور و چ  چارهیب-

  جورنیخاطر ابه یشون هم از کار و زندگندارن حاال خانم

 بندازتشون.  زایچ

 بار پرغصه گفت: نیا

به  دهیرو ند یبوده رنگ زن و زندگ یخونه چندسال نیا-

داد!از من   ریرو تغ  ونیدکوراس شهیخاطر سخت م نیا

چقدر سرد   میخونه شد  نیوارد ا شیهفته پ  ک ی ادتهی  رینگ

  یروحی ب یسوت و کور نیاز ا خوادیبود دلم م روحیو ب

 ! ادیدر ب

 زدم و گفتم: ی لبخند

خونه ندارم.به  نیمن اون حس وحال قبل رو نسبت به ا-

خونه قشنگ و   یلیخ یباورت نشه ول دیخدا مستانه شا 

  بایونگار زجهازتم قشنگ کل خونه نقش یمرتب شده!حت 

 گرفته!
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 زد و گفت: یتلخ لبخند

جور   هیبه بعد  نیدارم خونه رو از ابهم حق بده دوست-

 یجور خوب و گرم!مثل خانه هی!ادی به نظر ب گهید

خونه سابقم رو   ل یتک وساهنوز تک شهی!باورت مامیبچگ

دلم  یادیخونه گرم و پرمحبت بود!انتظار ز ه یجاشون بلدم.

گرم و پرمحبت  امیبچگ یخونه عشقمم مثل خونه خوادیم

 باشه!

.حق داشت!به خدا که تمام زن  دادمیدل به او حق م در

پر  یزندگ کیحق   دهیدروزگار و جفا دهیکش یسخت یها

را   یمردادماه  یروز تابستان هیمحبت و گرم مثل 

نبود!مسعود هم   یزیچکه  دمانشیو چ ونیداشتند!دکوارس 



را داشت هزاران  ش یو هوا دادیش مکه دل به دل نیهم

و خودش را  دادینشان م شتریش را بیمرتبه ارزش و بها

 نیو عشق را در وجود ا کردیجا م شتریدر دل مستانه ب 

 .کردیور تر مزن شعله

از آن حالت  شیعوض کردن حال وهوا  یبرا

 گفتم: اشی گرفتگغم

 ون یو دکوارس دمانی؟چیریگسخت قدرنیسوال تو که ا هی-

 تو بود درسته؟! یقه یخونه ما هم سل

خود آقا انجام  دمانیچ شتریبودم!ب اریکمک دست بایتقر-

وارد خونه شدم بهم گفت؛فکر کن   یوقت یداده بود ول

 یرو  یدونیصالح م ینکن هرچ  یبگیخونه خودته،غر

 دیبدم شا ریتغ یلیخ یی کن.منم فکر کردم پررو  ادهیخونه پ

لطف  قدرنیلحاظ کردم.ا رات یکم تغ هی ناراحت بشه فقط

جور   نیا شدیبود منم روم نمسرپناه داده منداشت که به 

 رو بهش بگم. یحرف

و دکور  ون یاگه دکوراس ی!ولیبود  یه چه خجالتهاوه-

 یحرف  رحافظیام یکردیخونه رو عوض م

حرف اول رو   ی!معتقده زن تو هر کارشناسمشینداشت!م

 !شترهیب شونت ی!از مردها هم درازنهیم

 زد: یصورت لبخند یپهنا  به



!البته اگر  گهیم  یجورنیهاش که ااز لطفش نسبت به زن-

ها برتر بدونه از عشق و  تو رو نسبت به تمام زن

 !ادهیداشتن زدوست

 :دمیخند نیریش

 !ادهی!از لطف و از عشق زگهیهردوش رو م-
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 گفت:  یدر کالمش و شوخ ی زد و با حرص تصنع ی لبخند

مسعود رو داشته  یذره هوا هیتو رو خدا بهش بگو -

از جنگ   ای دهیبهش کار م ستیباشه تو شرکت؛معلوم ن

و ازش  گردهیکه خسته و کوفته برم گردونهیبرش م



تمام قرارداد و پرونده و   رحافظیآقا ام گهیچشه م پرسمیم

 سرم! ختیکارها رو ر

 و گفتم: دمیو باصدا خند بلند

تون  مشترک یپرو!به خدا مستانه چندروز از زندگبچه-

و دروغ!بابا   ینگذشته که مسعود شروع کرده به چغول

اش رو از مظلومه منتها اون داره سوءاستفاده رحافظیام

 .یکن تیتا تو ازش حما کنهیم طشیشرا

 تکان داد و با حرص گفت: یسر

اما من  رهیبگ یالود ماه!داره از آب گل یگیتو راست م-

 وجب روغنش! هیبراش بپزم که  یآش هی

 دیآمد.شا ینم یو بامزگ طنتیحجم از ش نیمستانه ا به

 ی رو  نیا بودمدهیرا د ش ی مهربان یرو  شهیچون هم

 ناشناخته بود! میبرا کارشطنتیش

آنها را  یکه قبال با سرپوش  ییداشت رفتارها و 

  یبود؛سرپوش را کنار زده بود و داشت رو پوشانده

 بود. بی با او غر بیکه عج  یی.رو دادیرا نشان م گرش ید

  یبود.پنجره ها یو قشنگ بای .خانه زدمیدر خانه چرخ یکم

 .شدیباز م ابانیداشت که به خ یی بایز یشهیش

 یاز هوا ی و پنجره را باز کردم و حجم  دمیرا کش پرده

کوک شد و   فمیزمستان وارد خانه شد.ک یروزها  نیآخر

 گفتم:



  نی نگترقش شهیباز م ابونیها که به خقسمت پنجره نیا-

  ابونیخ هی!شهیباز م ابونیرو به خ قیاته!!دققسمت خونه

 تهرانه! یهامنطقه نی از بهتر یکیتر!خوب و کوچه خوب

خانم هم هم هست!حاج یخوب ابونی!خهیآره خونه قشنگ-

هم داره!تو کار هم دخالت  یخوب  یهاهی همسا گفت یم

 !هی سروصدایآروم و ب ی!منطقهکننی نم
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 :دمیپرس رکانهیو  ز یکنجکاو  با

راحته!از مادرش بگو زن   المیخ هیمسعود که مرد خوب-

 شهیکه خون عروس رو داخل ش  ناست یاز ا ای هیمهربون

 !!کنهیم



 و گفت: دیجواب سوالم خند در

 آدیهوام رو داره!م قدرنی !اهیآره بابا زن خوب-

خوشمزه و خوش رنگ لعابش رو   ی!غذاهازنهیسرم

 !شمیکارهاش لوس م نیکم دارم با ا!کممیتا بخور ارهیم

  یکیخداروهزارمرتبه شکر!چقدر خوشحالم برات!انگار -

طعم   یدار نم یبیم یخودم برآورده شده وقت یاز آرزوها

!!خدا واقعا حکمتش رو  یچشیعاشقانه رو م یزندگ هی

چقدر  رهیگیعاشقانه م هیروال  تیکم زندگشکر داره کم

 برات خوشحالم!

که پر بود از ترس و   یبر لب نشاند.لبخند ین یدلنش ی لبخند

 یها  یو شاد ی!از وهم به غارت رفتن خوشبختیناامن 

به  یمادر بود و هنوز دلش برا کیبدست آوردش!او تازه 

.مادر بود و  زدیتن فرزندش پر م یبو   دنیآغوش کش

نکرده بود!روحش در عذاب بود!آرام  یمادرانگ 

روشن بود!مثل  شی !به خدا قشم که ته دلم براگرفتیم

که گذرانده  یبعد از بهارسرد یروز تابستان  کی وعده 

 !شدیم

لحظه رنگ ساختمان به صدا در  نی در هم درست

خانم بود! مستانه را آمد.مستانه به سمت در راه افتاد.حاج

 اش رفت!و قربان صدقه دیدر آغوش کش

 گفت: یبا مهربان  مستانه



 !نجاستی!سارا هم ادیاومد دیسالم چه خوب کرد-

 هیگفتم  یول یماهت ندونستم مهمون دار  یسالم به رو -

 . ارمیبرات ب یزیچ یسر بهت بزنم و خوراک

 دستتون دردنکنه!-

بلند شدم و با او  میخانم به من افتاد و من از جا حاج چشم

 .دیاو قانع نبود و مادرانه مرا به آغوش کش یدست داد.ول

 یلیخ یدخترم!دوست یزنیسر م یچه کار خوب کرد-

هم صحبت   یبا کس یوقت شهیخوبه!دلم آدم سوت و کور م

 نشه.
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 ودوست یوبصدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 در ادامه گفت: 



کم  یزیچ هیات هم نباشه انگار شوهرت؛مردخونه-

سر نکنه من سالهاست  هیسا یرو ب چکسی!خدا هیدار

 !هیدرد بزرگ یلیخ ییتنهام تنها

 رو به من گفت: و 

 ی!قدرش رو بدون راستهیدخترم شوهرت مرد خوب-

 است؟!!خونه

 بزنم. یسر هینه شرکته!من تنها بودم خواستم -

سر   هی!من حوصلم سر رفت و ا ومدم یکرد یکار خوب-

 بزنم!

 زد و گفت: یینمالبخند دندان  مستانه

 مون کرد!واقعا اومدنتون خوشحالم دیلطف کرد-

!انگار وارد یکرد  ینگو مادر!به خدا دلم رو تو نوران-

خونه رو از   یخونه شد نیوارد ا یبهشت شدم!از وقت

!چراغ خونه رو روشن یدر آورد یروحیسکون و ب

خونه و َمردش خداروشکر نمردم  ی!زن بانو یکرد

!حاال دهیو سر وسامان گرفتن پسرم رو د یریخبهعاقبت 

 !م ندار ییآرزو  گهید رمی اگر بم

 تند گفت:  مستانه

 سرمون باشه! یصدسال باال  تونهیسا شاال یخدانکنه ا-

 گفت: زباننیریمهربان ش رزنیپ



! باالخره من  یکنیم هیچه دعا نیه!دختر اهاوه-

 .رمیبذارم و بم ن یسرم رو زم  دیبا یروز هیبومم لبآفتاب 

 نیریبلند من و مستانه باعث شد بلند و ش خدانکنه

و   کردیم  یمهربان با من و مستانه شوخ رزنیبخندد.پ 

  ی.جوانگفتیم شی ها طنتیو ش یاز جوان یهرازگاه

صورت  ی ها وچروکنیداشت که پس چ یپرشور و حرارت

.ما را دادی نم یی بود و گذرزمان اجازه خودنماپنهان شده

  شیها ید و لذت خوردنکر  مزهخوش یها یمهمان خوراک

و  یمیزن قد ن یرا به من هم داد.گفته مستانه درست بود؛ا

 خالق و کدبانو بود!  ده یدورد

بلند شد و  شیکه کنار ما وقت گذراند از جا یاز ساعت بعد

 کرد و رفت. یخداحافظ

 یابودند که شامل هر خانه  یینعمت ها رمردیو پ رزنیپ

 ها داشت.نعمت نیحال هرکس از ا.خوشابهشدندی نم

بود.مادر نداشت اما خدا   دهیلذت محبت را نچش  مستانه

به  یبود و مادرشوهررا به حد اعالء رسانده شیبزرگوار

به بعد  نیاز ا  شی ها تمام نداشته یبود که جاکرده تیاو عنا

!چقدر دلم شاد شد و قلبم دادیو م دیبخشیبه او محبت م

حس قشنگ و  زانتی عز یخوشبخت   دنید یستآرام شد!را

 بود! ی نیریش
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 خفته ی#بغض ها
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 رحافظیام

 

 یجزئ رادت یا یها انداخت.رو پالن یبا دقت به همه   ینگاه 

 ی لحن تیکرد.با جد یو نشانه گذار  دیخط کش   کیکار با ماژ

 موقع کار داشت گفت: شهی که هم

 یمشکل گه یرو درست کنه د راداتیا د یبگ یاحد یبه آقا-

 .دیپالن ها رو نشون بد ناینداره!!فقط به س

 جمع کرد  و گفت: زیم  یپالن را از رو  یحاتم خانم

  یمشکل ستنین یاریاسفند ی.فقط آقاگمیحتما بهشون م-

 که باشن بهشون بگم! یتا وقت ادینم  شیپ



کرد و متعجبانه   ریرا در هم زنج  شیابروها رحافظیام

 گفت:

 !شون؟یا ستن؟کجانین-

 گفت: تیِمن کرد و در نهامن ِیِکم یحاتم خانم

!شما و  ومدنیهفته است که شرکت ن هیراستش  شون یا-

 که بهتون اطالع بدم. دینبود یریام یآقا

 باال رفت: ش یصدا

!!خب دیگیشما االن م ستنی ست نهفته  هی  شونی ا یعنی-

 ! دیدادیاطالع م  دیزدیزنگ م 

 بلندش پراسترس گفت: یاز صدا یحاتم خانم

 یبه خدا نخواستم روزتون رو خراب کنم.جشن عقد آقا-

 .گمیقاصد!گفتم بعداً بهتون م شمیبود و منم م یریام

 شی و موها دیکش شیدر انبوه موها یدست  رحافظیام

هزاران بار در دل او   ی.حاتمختیر ش یشانیپ یرو  شانیپر

خلق  یدلبر ی کرد!انگار خدا او را برا نیرا تحس

 همه دلبر!نوبر بود!  نیبود!مرد هم اکرده

نگران  نایس  یکه برا یآورد و در حال نیی را پا ش یصدا

 :دیپرس یبود.با دلواپسشده

 د؟یدر تماس بود د؟باهاشیبهشون زنگ زد-

 داد و پاسخ داد: تکانیسر یحاتم خانم



شون تماس گرفتم و  بله متاسفانه جواب ندادند!با خونه-

 نبودند. انیشون در جرخانم

را  یدر کنج دلش جاخوش کرد.خانم حاتم ترش یب ی نگران 

و به   ستادیشد.پشت پنجره ابلند  شیمرخص کرد و از جا

تماس  نایشد.گذاشته بود آرام تر شد با س رهیخ رونیب

خوب   نایحال س کندیچرا حس م دانستی.نمردیبگ

هفته بود که  کی!دهدیآزارش م یزی!چستین

 نبودش!درست از عقد مستانه!
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 وچهار ست یوبصدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها
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 بشیغ ایعادت نداشت خبر ندهد کجاست؟ نایس

تماس  دیداد!با رونیب یبزند!نفسش را به سخت

 !طاقت نداشت!گرفتیم



 بیرا از ج اشید؛گوشیشلوارش لرز بیدر ج اشیگوش

 یجان روش را نگاه کرد.نام عشقادر آورد و صفحه

با عکسش که روزعقد مستانه از او  اشیگوش  یصفحه

 انیبود نماشده باتریز شهیگرفته بود و سارا از هم

عشق بود!هم  شیکرده بود.هم برا وشیبود.عشق جان س

را دوست   بخشششآرام شی جان بود!صدا  شیبرا

دلبرش حالش را خوب   یداشت!ناز حرف زدن و تُن صدا

 !کردیم

را کنار   یسبزرنگ را لمس کرد و گوش رهیدا عیسر

 گوشش گذاشت.

 زم؟یسالم عز-

 که گفت: یسارا پر بود از محبت و عشق وقت  یصدا

 ؟یدلم!خوب یسالم آقا-

و درد آرامش  یخستگ نیبود!در ع نیمورف نیع ش یصدا

در آرامش دادن  یموقع خلقتش چه سخاوت!خدا دیبخشیم

 ! بوددهیبه او در وجودش آفر

 گفت: یبا مهربان رحافظیام

 ! ؟یاشدم.خونه یعال دمی.صدات رو شنزدلمیممنون عز-

شده   ی وسواس یمستانه بودم االن برگشتم!طفل شیآره!پ-

 یقشنگ ی!خونهذاشتیاش مرو دکورخونه رادیو ا بیع

 هم رنگ کرده! واراشیشده!مخصوصا د



 فیحتما تا صبح تعر گذاشتیزد.اگر م ی لبخند

 گرانید یبود!خوشبخت نیا شیسارا ت ی.خاصکردیم

 بود!  آوریشاد  شیبرا

مستانه و  یاز آنکه سارا کامل در مورد خونه بعد

 امروزش گفت. یدهیچک

 :دیادامه پرس در

 !مونده؟! یل یخ ؟کاراتیایمیک رحافظیام-

 !امیدارم انجامش بدم م یکار هی!زمیعز  ستیمعلوم ن-

.البته تماس  رفتیبه سروقت او م دیبود.با  نایس منظورش

 بهتر بود. یحضور یول گرفتی هم م
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 وپنجست یوبصدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



 گرفت. طنتیآورد و رنگ ش ترنیی را پا ش یصدا

 چرا دلت برام تنگ شد؟!-

انداخته و گل  شی ها بفهمد گونه توانستیپشت تلفن هم م از

 لبو شده! نیرنگ صورتش ع

بود!شرم   شیاش هنوز سرجا دخترانه  یایداشت و ح شرم

بود در قالب  یاکه کم شده بود!همسرش فرشته ییایو ح

 ان!انس

 شرمزده رک گفت:  یبا صدا سارا

 بهی!دلتنگ مرد غری!شوهرمهیدلم برات تنگ بشه چ -

نه!خار داخل   یاولش خوشش آمد!از دوم ینشدم. از جمله

 جمله!  نیقلبش کردند با آخر

 شد: یرا مشت کرد و عصب  شیهادست رحافظیام

وقت!تا ابد  چی!هیشینم وقتچی ه  بهیدلتنگ مرد غر-

 دلتنگ شوهرت باش!

از  ایاولش ناراحت باشد  یاز جمله دیسارا با دانستی نم

 دوم شاد! یجمله

 بحث را عوض کرد: رحافظیام

برام درست  شتیاگر از اون فسنجون چندشب پ امی زود م-

 ! ؟یکن



فسنجان درست  شیبود که سارا برا شیپ چندشب

د از رفتن خودش!بع ن یبود ع یبود!دستختش خوردنکرده

  ییو کدبانو  یدارخانه  شیچقدر سارا دیدیمستانه م

بود!آخ بود!خانم آشپزخانه شدهشبه بزرگ شده کی!کردیم

از  نکهیخودش!با ا ی داشت برا ییا یپختش دنکه دست

 پخت بود! یکتاب آشپز یرو 

 :دی چیسارا در گوشش پ  یصدا

 مون کرده! ما!مامان دعوت یخونه  میبر دی!آخه باشهینم-

 گفت: نیرها کرد و دلنش   یرا پشت گوش نفسش

!فرشته ی کنیدرست م گهیروز د هی زدلمیاشکال نداره عز-

 ادی یروزه آشپز هیست اگر تو پختش معرکهخانم دست

 ! میعمر من راض هیست اون و دستپختت خوشمزه  یگرفت
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 خفته ی#بغض ها
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 معترضانه گفت: سارا

 پس من کجام؟ یشکمو!فقط به فکر شکمت-

 !نمیتو جات تو قلبمه!قسمت سمت چپ س-

 و گفت: دیخند سارا

 !ی داشتندوست مزه ی ب-

 ؟یچرا دوستم دار اممزهیب ده؟اگریصفت جد-

 با عشق گفت: سارا

 .می!مرد مهربان زندگیشیقی ال یداشتنه ولکار دل دوست-

مادرانه بعد از  ییالال  کی نیداشت.عسارا را دوست جواب

 بود. نق کودکانه به مذاقش خوش آمدهو نق هی گر یکل

شد.جان گرفت و با لبخند  دتریکوبش قلبش شد  یصدا

 گفت:

 دارم خانومم!دوستت-

 فت:باعشق از ته دلش گ سارا

 منتظرتم! ایدوستت دارم.عاشقتم!زودتر ب-

 دیبگو  یزیکمر به مرگ قلبش بسته بود.خواست چ سارا

ممتد در گوشش  یرا  قطع کرد و بوق ها   یکه سارا گوش

 . دیچیپ



 کرد: زمزمه  رلبیز

 ! یداشتندوست ثیخب-

پر  نا یس یبرا  شی های از ته دل زد.انگار نگران ی لبخند

 ی.صفحهد یپرسیاز احواالتش م   دیبا عیسر یول  دیکش

مکث کرد و   ناینام س یرا گشود و رو  نشیمخاطب

 .دیاسمش لغز یانگشتش بر رو 

بود و در   دهی چیممتد پشت سرهم در گوشش پ یها  بوق

بوق که توقع جواب دادن   نی.آخرزدیچنگ م  یدلش نگران

 :دیرا شن نایس یخسته  یرا نداشت.صدا نایس

 ه؟یالو؟چ-

 داد و با خشم گفت: رونیب ینفسش را به سخت رحافظیام

 ؟یدی رو چرا جواب نم تی؟گوشییمعلوم هست کجا-
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 خفته ی#بغض ها



 ییرزای#آزاده م

 

سخت  یهانفس  یفقط سکوت بود و بعد صدا هی چندثان

 ! دیلنگیم شیزندگ یبود!کجاچش شده نای.س آمدیم  نایس

 :دی پرس ینگران  با

 !یکن ینگرانم م یبده دار ؟جوابیخوب نایس -

 تلخ و ناراحت گفت: نایس

 !شمیمطمئناً خوب م یول طلبهی!زمان مشمیخوب م-

تا   گذاشتندیم ش ی هالب یکلت رو  هی  دی.بازدیحرف م گنگ

نگران شد.با  شتریب افظرحیسر اصل مطلب برود.ام

 :دیکه در جانش نشسته بود پرس  ی نگران 

ات شده؟حال خانواده یزیچ یکنینگرانم م  یدار-

 خوبه؟ رایخوبه؟سم

 رحافظینسبت داد که ام رایبه سم یحرف زشت رلبی ز نایس

 وجور کرد و گفت:زود حرفش را جمع یلیخ یول دینفهم

 !ستی راه نفقط حال من روبه ستین  یآره مشکل-

 چته؟!  نمیبگو بب ؟درستیچ  یعنی-

به بار  یزیچ ییجز رسوا  دنشینپرس حافظ!شن-

 ننگ برام بمونه! نی !نذار اارهینم

 ؟ یی؟کجایچ یعنیهات حرف نیا-



 خوادی ام!نمهام رو فراموش کن!خونهولش کن حرف-

 ! یایب

مبل برداشت و همزمان  یکتش را از دسته رحافظیام

 گفت:

 چته؟  نمی بب خوامیاومدم!م-

 یرا قطع کرد.خداحافظ یکرد و گوش  یخداحافظ عیسر

با تعجب او را  یکرد.حاتم یاز خانم حاتم ی کوتاه

از شرکت  عیسر  گونهنی.سابقه نداشت استینگر

 زیبرانگ بود تعجب نیاش برافروخته بود!همبرود.چهره

رفت و سوار  رونیشمرده از شرکت ب ی بود!با قدم ها

 نایس ی ها"چرا حرفگفت یشد.مدام در ذهنش م لشیاتومب

 ی.بو خوردیبه مشامم م ییرسوا ی تلخ بودند"بو 

را در ذهن مرور کرد!هر چه   شیهاتک حرفننگ!تک

 نیتر!انگار سختشدی گنگ م شتریب کردیفکر م شتریب

!خدا خودش آخر و عاقبت  کردیحل م دیمعادله جهان را با

 کند! ریرا به خ شیهاحرف

 نایس دیفهمیم  دیپدال گذاشت با یرا رو  شی سرعت پاها با

بود و قانون رفاقت را از  قشیسرش آمده؟!رف ییبالچه

 حفظ بود.
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 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

بود!در   دهیاعتماد نداشت.رنگش پر  شیبه گوش ها انگار

کاش  یبودش ول دهیبود و دآمده نایزده بود و س

  شیبرا نیسنگ نهمهیا  تیاوقات واقع ی!چرا گاهدشیدی نم

را  نا یس یبود!دلش به هم خورد!هنوز هم صحبت ها 

 کی نیم و قرار نداشت و عکه آرا ی نایباورنکرده بود!س

 یرحافظی.به امکردیبه او نگاه م هپسر ناراحت و سرخورد

خرج  شناختیکهدنم یزن یبرا ی که مرد بود و مردانگ

در  یزد وقت شیآبرو  شهیامشب تبر به ر نایکرده بود.س

دل در گرو مستانه  دیفهم رحافظیام شی ها یاوج بدبخت

او را  نایس ییرسوا نیخدا امشب ا یداشته!وا

 به مستانه!  نای!ننگ بود عشق سکشتیم

و خشم و نفرت   تیبود!حجم از عصبانبه پا شده یغلغله

به اشک نشسته  نایس  یرا گرفت.چشم ها رحافظیوجود ام



بود جهنم  که مستانه عقد کرده  شیهفته پ کی درست از بود

 !!شیشده بود زندگ

 شی و دستش ر دیکوب واریکف دستش را به د رحافظیام

 نشست! شید!زخم رو ش

را برهم فشرد و نگاه نفرت  شینداد و دندان ها   تیاهم

 گفت: رلبیانداخت.و ز نایسمت س یبار

 !ناموسی کثافت!ب کشمتیم-

بود که ممکن   یهجوم آورد.آنقدر عصبان  نایبه سمت س و 

را  نایبزرگش س یو دست ها نیسنگ یبود با آن مشت ها

!و  آمدی بر نم یاز کس یکار چیبکشد.کوچه خلوت بود و ه

 را جدا کند. نیمرد خشمگ نیا توانستیهم نم چکسیه

که از ضربه   نا یداشت س اشی پ دریممتد و پ یها مشت

 !کشتیبود را مشده یاو خون یها

 نشست و همزمان نعره زد: اشنه یس  یرو 

 دلت براش رفته؟  یکرد  ؟غلطیکثافت تو زن دار-

  نیینداشت پا م یرفت.تصم نییرا انداخت و از پله ها پا  پرده

که  نایو س رحافظیام یها  دادیداد و ب ی برود اما صدا

 .برود  نییمجبورش کرد پا دادیدستانش جان م ریداشت ز

را گرفت و  رحافظیام راهنی پ نیآستانه در گذشت و آست از

 گفت:



 ولش کن!اشتباه کرده تو ببخش! رحافظیترو خدا آقا ام-

 بلند گفت: رایبار سم نیمتوقف نشد و ا رحافظیام

 ولش کن!  زتی جون سارا!جون عز-
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 خفته ی#بغض ها
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تن   یاسم سارا مشتش در هوا ماند و از رو  دنیشن با

خورده   رایرا سم زشیبلند شد.قسم جان عز  نایوالش سآش

آلوده  قشیبود!وگرنه معلوم نبود دستش به خون رف

را گرفت و او را به عقب  شیبازو  رای.سمشدی نم

بود و سخت  سرخ و ملتهب شده رحافظی.صورت امدیکش

 دهیرا بر اتشی.انگار که شاهرگ حدیکشینفس م 

 لورده بود! و له یتمام صورتش خون نایبودند!س



 آب دهانش را تف کرد و گفت: تمام

 مون! تف به رفاقت -

 نا ینگاه کرد!تمام مشکالت س نا یبا بغض به س رایسم

 او بود!  ریتقص 

 گفت: رحافظیغم رو به ام با

 هفته حالش خوب نبوده!  هی نیا ش؟اونیچرا زد-

 : دیکش ادیفر رحافظیام

  تیحال یکشتمش!خدا بهت رحم کرد!تو مردونگ یم  دیبا-

 .شهیم  دایتو وجودت پ رتیجو غ  هی!شهیم

 خودش را داد: جواب

من  یهاچشم  یمن تو  ی!وگرنه تو رو شهیبه خدا که نم-

 یومدیهفته به خاطر مستانه ن  نیا ی بگ یکرد ینگاه نم 

 شرکت!حالت از نداشتنش بده!

اش هفته کی.تمام حال بد  ستیرا نگر نایمتعجب س رایسم

  یآمد!لعنت شی هابه خاطر مستانه بوده!اشک تا پشت پلک 

 نبود! ایمرد از عشق کوتاه ب نیا

 با لکنت گفت: رایسم

 داره؟! ی...به..ش چه ربط نایمستا..نه...حال..بد..س-

گناه  راینگاهش کرد.سم  یبا ترحم و دلسوز رحافظیام

نا تا   یخراب داشت ول انشانیخراب م یداشت.از رابطه



در قلب   شیافراد زندگ نیتراز مهم یک ی یحد پا نیا

  نایس یباشد.چرا تا االن راز عاشقانه و پنهان زندگ  قشیرف

گرا بود که تا به حال  چقدر تودار و درون نایرا ندانست!س

 !بودندادهبروز 
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 یوسصدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها
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 گر گرفت: رحافظیام

تا االن دل به دل  یک ؟از یمستانه رو دوست داشت یاز ک-

 ! د؟یرفت  شی!تا کجا پ د؟یداد گه یهمد

لبش پاره شده بود و زخم   ی .گوشهدیپر نایاز رخ س رنگ

با درد و بغض نگاهش کرد!مرد  رایبود.سم عیصورتش فج

 !وفای همه ب نیهم ا



شکست و   شی ها پرحرص مقاومتش در برابر اشک رایسم

 گفت:  هیبا گر

  ی!مگه نگفتیاکهیخدا لعنتت کنه!هنوز به فکر اون زن-

مانع بشه  ستیمستانه ن  گهیم؟دیکن یزندگ یخوایم

 !ادی!!دروغگو ش یبود و دروغک  ی هات الکحرف

 گفت: رایرو به سم رحافظیام

 داره بگه! یچ نمی !بذار ببگهیبسه د-

 گفت: طاقتی ب نایس

اوقات با هم  ینبود! ما فقط گاه یچیه نمونیبه خدا ما ب-

خوشم   یهفته که استخدامش کرد نی .همون اولمیحرف زد

  شیحرف زدم تا عاص  ازش اومد.اونقدر رفتم و باهاش

قبول کرد؛انگار   رهیکردم دل به دلم داد.گفتم قصدم امر خ 

موقع اون ادتیکه داشت خسته بود!!  یو رنج یاز زندگ

و توش رو در  ته  ینگفت دمیپرس اشوردگذشتهازش در م

اش لنگ  تو گذشته یآوردم.خوشم اومد ازش ول

 شهی تبعاتش هم یول ستیدست ما ن زد،گذشتهیم

شد برم  ستیورراست یچتا همه ینخواستم بدونباماست!

!به مامان نشونش دادم.گفتم عروس ش یخواستگار

 .ارمیبرات ب  خوامیم

 انداخت و شرمنده گفت: ریسر ز  رحافظیام

 بهتره. یجا نباش نیبرو خونه.ا رایسم-



 خواستیکرد.چه قدر مرد بود که م  نشیدر دل تحس رایسم

مرد   نی.ادیگو یم گهیاز  عشق زن د نایاوشاهد نباشد س

 بود. شده دهیو عبادت آفر دنیپرست یبرا

 زد و گفت:   رحافظی به ام یپر درد لبخند

 حالم خوبه. دیبمونم نگران نباش د یبزار-

 به خانه کرد و گفت: یاشاره نایس

 ! رحافظهیبه بعد مربوط به من و ام  نجایبرو تو خونه!از ا-
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 کیو یسصدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها
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 :دیکش غیج رایسم



مثل َکبک سرم  خوامینم  گهیبشنوم د  خوامیبسه!بسه م-

 د یبدونم حقمه!من زنتم پس با خوامیتو برف کنم.م

 !یندونستم قراره داغونم کن  میکن یقراره زندگ یبدونم!گفت

  شدی تکان داد.باورش نم یبا افسوس و تاثر سر رحافظیام

و اعتبارش بسته   تشیکمر به قتل آبرو و شخص نایس

 باشد!

در   گونهنی ا نایکه س شدی هنوزهم باورش نم رحافظیام

خانه و   میبار مستانه را به حر نیاول یبرا یگذشته وقت

اش شود.به دلبسته و دلباختهراه داده باشد به او  شی زندگ

 باشد. گرفته یمستانه را به باز یزندگ یراحت

و حسرت!غم از دست  یدیپر بود از ناام  نا یس یهاچشم

 دادن! دادن!و رنج از دست

گذاشت و پرافسوس  شیصورت خون یدست رو نایس

 گفت:

 .گمیهردوتون م  یرو برا تیواقع یباشه االن همه-

و   ریمات و متح رحافظیبود.ام ستادهیمقابلش دو نفر ا در

 ! نایکه پر بود از اعتماد سرخورده از س  رایسم

 : دیتکان داد و توپ د ییبه نشانه تا ی سر رحافظیام

 رو بگو! قتی!فقط حقمیشنو یخب!بگو م یلیخ-

نشسته بود و خون صورتش را با پشت  نیزم یرو  نایس

 دستش پاک کرد.



  ینگاه برا نیا  احساس؛و ی د سرد و بنگاهش کر رحافظیام

از غم و درد   رایتر بود!نگاه سماز مرگ هم کشنده نایس

 .گرفت ینشئت م 

  یبرا  ازیتا پ ریاش را از سعالقه انیشمرده کل جر  شمرده

پر از درد   یکرد. و در ادامه پوزخند  فیتعر شانیهردو 

 زد:

 یول  رمیسروسامون بگ عیسر یلیخ خواستیمامان م-

 نیگفتم از ا  شیمستانه رو برا یزندگ اتییتمام جز یوقت

بچه داشت و   هیرو به اون رو شد.مستانه مطلقه بود و 

کفش کرد!محاله من   هیپسر مجرد بودم.پاش رو تو  هیمن 

 یخوایآرزو داشتم م یازدواج بدم!برات کل نیبه ا ت یرضا

ها!زن مطلقه رو  حرف نیاز ا یکن آرزوهاممپوش  اهیس

پسرم!داغونم کرد؛مادر بود و احترامش  یچه به زندگ

رو   هاشنیغرزدناش و آه و نفر یحوصله  یواجب ول

رو گفتم قرار شد با مامان حرف   انینداشتم!به مستانه جر

رفتار رو باهاش  نیکنه که مامان بدتر  شیبزنه بتونه راض

 داشت!
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ها چه افسوس وار سر تکان داد.خانواده رحافظیام

استفاده را  تیکلمه مطلقه نها نی از ا رحمانهی ب

ته گذش یبود و تفکرات آنها در قرن ها۲۱.قرن  کردندیم

حجب و  دانندی آنها نم ایمانده بود.در دل گفت"خدا یجا

بودن ربط ندارد!آنها  وه یب ایو متانت به طلقه  یایح

است و  بزرگ خودش طالق را قرارداده یکه خدا دانندی نم

!مستانه ستیو ننگ ن یی!رسواست یوعار ن بیطالق ع 

او   نیشرم دخترانه داشت درست مثل تمام دختران سرزم

 داشت! یریو عاقبت به خ یتارزش خوشبخ 

 درمانده گفت: نایس

مامان  ی!دلم براش رفت ولستیدل آدم دست خود آدم ن-

کالم گفت"مامانت  هیمخالف بود مستانه هم مخالفت کرد و 

رضا نباشه به  خوادی!دلم نمایب با دلش راه ای ب ستیموافق ن

ماجرا  هیرو نشون کرده کرد و بق رای!مامانم سمت یزندگ

 !دیدونیخودتون م



  شیهاکه انتها نداشت!با چشم ینگاهش کرد!با غم رایسم

  نایس دانستیم شهی که اشک در آنها جان گرفته بود!هم

حد   نی حد نه!تا ا نیتا ا  یمستانه را دوست دارد ول

 نه!! یو دلدادگ یدلباختگ 

 گفت: احوال شانیپر رحافظیام

  یمامانت فقط به خاطر مطلقه بدون مستانه راض-

نبود مشکلت رو حل کنه؟!مگه من   چکسیخدا!ه ینشد!وا

 ی !توعاقل بودیکردینبودم باهام مشورت م قتیرف

حل  راه  یبود بهم بگ ی!فقط کافیکردیپسر!حماقت نم

 .کردمیم دایمشکلت رو پ

 و گفت: دیکش یآه  نایس

 گهیها گذشته و دنداره!گذشته دهیفا گهید-

 د ی!حقم بود!بایکتکم زد ی!دمت گرم حق داشتگردهی برنم

 ! یپاک کن ایننگ رو از دن یلکه ن یتا ا می کشتیم

نگاهش را شکار کرد و به او  ناینگاهش کرد!س رایسم

هنوز  رایشد!چرا هنوز رد عشق را در چشمان سم رهیخ

 .کردیدلخور و پردرد نگاهش م  نکهی!با ادیدیم

 

چه  یکارخطا و اشتباه و پنهان نیطبعات ا دانستینم  نایس

قدر و چه  آوردیم ریپذ ت یمسئول رحافظیسر ام ییبال

 .کندیخودش را حاال سرزنش م
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 :دیغر شی دندان ها یاز ال رحافظیام

رو داشته  اقتش یبود که تو ل یدختر پاک تر از اون نیا-

و   اقت یاما خداروشکر مرد بال یرو نداشت اقتشی !لیباش

به   یتونیشد.حاال چطور م دا یپ شیزندگ یبرا  یاستهیشا

 !یکه ازدواج کرده و شوهر داره فکر کن یزن

 ت:بلند گف رحافظیام

مسعود   خوادی کن از ذهنت از دلت و از قلبت!دلم نم پاکش

 بدونه! یزیتو چ یناموسی و ب ییپروای از ب

 دهیکش ادیحنجره خراش برداشته بود.آن قدر که فر تمام

 بود.



که  شبک ی نیتلخ بود درست ع نایس یحرف ها برا نیا

 .شدیصبح م یبه سخت

  گفتی.راست مرساندیوجدانش را به اوج م عذاب

بود اگر هنوز به ناموس مسعود چشم   یناموسی ب

!از ذهن و قلبش!مستانه را!سخت  کردیپاک م دیداشت!با

هفته را به  نینبود.او ا یو پست انتیاو آدم خ یبود ول

  نیخودش آوانس داده بود که فراموش کند!درست ع

 .گشتیبرم شیمستانه!به زندگ

 داغان گفت: یا حالب نایس

هفته رو به خودم فرصت دادم فراموشش   هی نیبه خدا ا-

چشمم تو چشم تو و   خواست ی دلم نم ومدمیکنم.اگه ن

 .زدیقلبم ساز ناکوک م یوقت فتهیمسعود ب

پر از درد و   ی و با لحن ستادی هق کنان کنارش اهق  رایسم

 بغض گفت:

 دونمی!!آره میفراموشش کن یخواینا؟م یس یگیراست م-

!چقدر خوشحالم شناسمتی!می ستین یو پست  انتیتو مرد خ

 هات!!حرف نیبا ا یکرد

را چطور   رایزد.سم نایبه حال زار س یشخندین رحافظیام

 دهیحد و حصر از عشق رس نیبدبخت کرده بود و که به ا

  ناینادرست س یاز رفتارها یلیبود که حاضر به تحمل خ

 شده بود.



  سیکه از برق اشک خ رایتر به صورت سم قیدق  انیس

حجم   نیا یکرده بود ول ی.بارها با زندگستی شده بود نگر

 کبارهیبود که  ی.مثل کور را از او باور نداشت یاز مهربان

از عشق و   ی!اصواتدهیرا شن ای تمام اصوات دن

 داشتن!دوست
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 زد: لب

 .گم یآره به جون تو راست م-

 .دینشن رحافظیکه ام یبود.جور کرده زیرا ر ش یصدا

 زد و گفت: یلبخند تلخ رایسم

 ؟ یخوری جون من رو که به دروغ قسم نم-



 اش پچ زد: ورم کرده  یهابا لب نایس

که قسمت رو   ستمی پست ن قدرنینه به خدا قسم!!من ا -

بهم  قدرنیخودم متاسفم ا یدروغ بخورم!واقعا برا 

 !یاعتمادی ب

 از عشق و بغض و شعف بود.  یزد مخلوط یلبخند رایسم

 !یعهدت بمون یپا دوارمی!امیارزشمند یلیبرام خ-

 :دیآرام و تلخ خند نایس

 !استیدن  ای.تا ابد.تا دنمونمیعهدم م یپا-

و کالفه چندقدم راه رفت  دیکش شیپنجه به موها رحافظیام

 .ستی و آنها را نگر

انداخت  نایسفت و سخت به س یو نگاه ستادیا کشانینزد

 و گفت:

تو  ی تونستیچون نم یومدیهفته ن هی نیا  یگفت-

 خوامیازت م زیچ هیول!فقط !باشه قبینگاه کن مانیهاچشم

تو ذهنت  وقتچی .انگار هیکنیمستانه رو فراموش م

 رتش یراز ندونه که َمرده و غ نیاز ا یزینبوده!مسعود چ

!اگه نا یس کشمتی!به خدا مینشونه بر وقتچیه دیرا نبا 

مون  رفاقت دی !قیمسعود رو ببر رتیغ ایمستانه   یآبرو 

 !ی نی بیرو م امگهید یو رو  زنمیرو  م

نگاهش کرد و با لحن که پر بود از  چارهیدرمانده و ب نایس

 غم گفت:



من از خودم خجالت   یشون دارم.به خدا لعنت کاری من چ-

تو و مسعود    یشرکت و چشمم رو   امیب دمیکشیم

 یزی.من مستانه چیکنیفکر م ینجوریوقت تو ا.اونفتهیب

ام  زخم خوردهمون!من از وجود مینبوده که شرم کن نمونیب

 دلم نپاش!  یزخم رو  گهیحافظ تو د

نگاهش کرد.حق داشت  رهینگفت و خ یزیچ رحافظیام

 ینبود ول نشانیب یز یبودند و چ اوردهیبه بار ن ییرسوا

درناک و زجرآور   یهر مرد ی در خفا برا عاشقانه یرابطه

 بود.

 دهیکه بهزاد  سارا را دز  یبه خودش افتاد.زمان ادشی

بود؛آرام و قرار نداشت.تمام تنش به لرزش افتاده  

 ادگاریتند قلبش  یتپش ها  نیقلبش هم گرفت.ا یبود.حت

خبر نداشت که قلب  ی بهزاد بود و سارا حت یهمان ضربه 

 .کوبدیم شهیتر از هم وقفهیب   شیهااو تندتر و تپش
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 خفته ی#بغض ها
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آب  یبه سخت دهیبه هم چسب شیحس کرد آب گلو نایس 

 دهانش را فرو داد و گفت:

ندارم.بابا المصب من   چکسیبا ه یکار گهیبه خدا د-

خاطر دلم  نیاز نگاه کردن بهتون به ا دمیکشیخجالت م

برنگردم پام رو شرکت  میعاد یبه زندگ یتا وقت خوادیم

 نذارم.

خشک و لب یرو  ی انداخت و زبان رایبه سم رهیخ  ینگاه 

 گفت: دیکش شیخون

 و زنم برگردم. یبه زندگ خوامیکنم!!م یزندگ خوامیم-

 یرو جانی نگاهش کرد.لبخند ب  زیبرانگنیتحس رایسم

که  یلحظه بود!لحظه نینشست.چه قدر منتظر ا شی ها لب

با  شیبتواند از او حرف بزند!از زندگ نایس

 نیکه با او بسازد!حسرت و حسادت ا ییهااو!عاشقانه 

 خورده بود! شهیلحظه ها را هم 

  شیدراز کرد تا از جا نایدستش را به سمت س رحافظیام

 بلند شود.

مرد بامروت  نی.استیرا نگر رحافظیقدرشناسانه ام رایسم

 .بوددهیبود که در عمرش د یمرد  نیو مرد تر نیتر



  ی.برقد یرس رحافظیمردانه امباال آمد و به دست نای س نگاه

 گرفت. دنیدرخش نایس  یادر چشمان قهوه  دیاز ام

 زد و گفت: یپوزخند رحافظیام

که  ی ذره مرام و معرفت داشته باش هیهنوز  دوارمیما-

 ! یبه قولت عمل کن یبتون

بلند شد و  شیدستش را محکم گرفت و از جا  نایس

 که درد داشت گفت: یدر حال یهمزمان و به تلخ

 حافظ مطمئن باش! کنمیبه قولم عمل م-

با  کشدیدرد م  نا یس دانستیکه م یدستاپچه در حال رایسم

 هول گفت:

 !!یخدا سوزش ندار ی؟وا یخوب زمیعز نایس-

چشم دوخت و  رایبا لبخند به هول و استرس سم رحافظیام

 بود گفت:بر علتش شده دیهم مز یکه نگران ی با لحن

و پانسمان رو آماده کن   یضدعفون ل یت وسابرو خونه-

 خونه! ارمشیاالن م

 به خانه رفت. یگفت و تند یاباشه رایسم

 بشیاز ج یکه مطمئن شد دستمال رایاز رفتن سم حافظریام

 در آورد و به دستش داد:

قدرش  هیخون گوشه لبت رو پاک کن!!به خدا زن خوب ایب-

 رو بدون! 



 و گفت: دیخند نایس

 !! دونمیم-

 نثارش کرد و با تحکم گفت: یپرو بچه رلبیز رحافظیام

 .یکن  یبدخلق نمی حواست بهش باشه دل به دلش بده!نب-

 گفت: یگریبا موذ نایس

 !!اهیدنبال نخود س یرو فرستاد رایترو خدا االن سم-

 :دی جذاب و مردانه خند رحافظیام

 !یزیچ نیهمچیا-

را پاک کرد و   ش ی هازده از لب رونیبا دستمال خون ب  نایس

دستش را پشت کمرش گذاشت و کمک کرد به  رحافظیام

 کند تا بتواند قدم بردارند. ه یاو تک

 آرام گفت: رحافظیام

 م؟یبر یاآماده-

 آره. -

هنوز درد   نایقدم برداشتند.س نایبا هم به سمت خانه س و 

زده بود.در دل گفت"حافظ  هیتک  رحافظی داشت و به ام

ش همان قدر رحم و مروت دارد همان قدر هم ضرب دست

 و محکم است". نیسنگ
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 وششیسصدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

.امروز  گذشتی بود که از عقد و رفتن مستانه م هفتهک ی

 یزیآمرنگ  یتمام صبح و ظهرم را در کنار او گذراندم.برا 

.تازه خانم کردیم یریگخانه سخت دمانیو چ وارها ید

شده   ترقه یسلتر و سختاش شده بود و سخت پسندخانه

ها تر شده بودم و صبح  زیهفته را سحرخ هی نیبود.ا

و صبحانه را آماده  شدمیم  داریب خوابزودتر از 

 شتریمعتقد بود بعد از ازدواج مستانه ب  رحافظی.اممکردیم

 یدار-"گفتمیوم دمی خندیو م رسمیم میبه خودم و زندگ

که  ی!ساراینی بیعاشق را م یاز سارا یگرید یرو 

را  می ها.عاشقانه گذاشتیَمردش م اریتمامش را در اخت

باز  میبه رو  یدیجد ی ای.دنگذاشتمیم ارشیدر اخت  انتهای ب

 تیدار و مسولخانه یهاکه تمام زن یدیجد ی ایشده بود.دن

و   نیری.چه قدر شکردندیآن را تجربه م نمیسرزم ریپذ



  یدور  نکهی!با ادیازیام یتجربه!به تمام دن نیدلچسب بود ا

و مهربان    یداشتنسخت بود!مستانه دوست میمستانه برا

 ی و خوب  ریخ رحافظیمن و ام ی راکه وجودش تماماً ب

خبر ازدواجش را خانواده من و خانواده حاج  یبود.وقت

خوشحال شدند.پوران خانم با همان  یلیدند؛خ یرضا شن

محبت خدا به  نی"بزرگترگفتیم شی وجود  یذات یمهربان 

  یمهربان بوده!!مستانه برا یبا مستانه  شیآشنا رحافظیام

از چشمانش   شوقشما وجودش پر از برکت بوده!اشک 

شده بود و چقدر شرمنده بود که در  مراسم  ریسراز

 یابراز دلتنگ طورنیعقدش شرکت نکردند.مادرم هم هم

!که من و  گفته بود وحصرشحدی ب  یهاکرده بود از لطف

 .میمستانه بود یهاو محبت ها لطف یقدردان تمام رحافظیام

اش را خواهرانه  حتی و نص ه یآخر!توص یهدر لحظ   مستانه

و بم  ریتا تمام ز ش ی هایبه سرانجام رساند!از کدبانوگر

 یای گفت!انگار که تمام دن م یرا برا یزنانه و آشپز یها

!و چقدر رکی!چقدر دانا بود و زدانستیمردها را م

 ممنونش بودم.

.نه تنها در کردمیکشف م  دیمستانه حق داشت؛من با دیشا

هم  یزنانه و شوهردار یهاکه در تمام اصول  یاردخانه

 .کردمیم  دایتبحر پ دیبا
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 وهفتیسصدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها
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  رونی شد از عالم تفکر ب  اطیکه وارد ح ل یاتومب  یصدا  با

بود که وارد   رحافظیام ل یآمدم و به سمت پنجره رفتم.اتومب

قد  یشد دلم برا  دایپ ل یکه از اتومب  رحافظیشد.ام اطیح

اش رفتم.قربان ضعف رفت و در دل قربان صدقه شی وباال

اش و چهارشانه کل یاش و هبلند و مردانه  بتیصدقه ه

 بتیه  نیمرد با ا نیا کردیفکر م ی!کگرشت یحما  شآغو 

 فیگنجشک داشته باشد!لط یبه نازک  ی بزرگ و ابهتش دل

 و مهربان بود! 

جهان بود!سهم خود   نیمرد تمام داشته و سهم من از ا نیا

 بود! نیریش  تیمالک نیمن!چقدر ا

 درآمدند. ر یبه تصو  میهاخاطراتم با او جلو چشم تمام

پنجره کنار بروم و   یبه در باعث شد از جلو یتقه یصدا

 داشت. یبروم که عاشقانه در قلبم جا یبه استقبال مرد



 زدم و در را گشودم.با عشوه و ناز گفتم: ی لبخند

 .زمیسالم عز-

قدم در داخل خانه گذاشت و لبخندزنان و   رحافظیام

 مهربان!

 سالم خانمم!!-

 دنمیوش کشبه آغ یرا برا شی هارا آرام بست و دست در

 و عشق بود!  نانیاز اطم ی گشود.آغوشش تماما مخلوط

قرار گرفت و او مشغول نوازش  اشنهیس یرو  سرم

و   لغزاند یم میموها انیشد.انگشتانش را در م میموها

و من به  دیتپ ی.قلبش به شدت مکردینرمک نوازش منرم

 !تپد یتند م قدرنی ا شهیقلب هم  نیکه ا شدمیاندیم نیا

  یداشتندوست یجدا کردم و به چهره اشنهیرا از س سرم

!نگاهم  ستیاش نگاه کردم.و او با لبخند مرا نگرو مردانه

 شی پهن و عضالن نهیس  ی.نگاهم از رو دمیکش نییرا پا

بود و رد خون   ی!دستش خوندیرس شی هاگذشت و به دست

 .دستش نقش بسته بود یخشک شده رو

 ! گفتیزخم چه م  نیمن!ا یخدا یوا

 گفتم: یحدوحصری ب ینگران  با

 شد؟ یدستت چ-
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 خفته ی#بغض ها
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  یریو با لحن دلگ دیمن نگران پاش یبه رو   یمهربان لبخند

 گفت:

 دعوام کردم!بعد زخم و خون دستمم بخاطر همونه!-

 بیعج شیبود!صدا ری!دعوا کرده بود و چقدر دلگایخدا

موج   ش یدر صدا یناراحت  ای    یخستگ کی گرفته بود و 

مرد را  نی ا  شیوبمرد همسرم بود و من کم نی .ازدیم

 .شناختمیم

 نگران گفتم: تینهایرا گرفتم و ب دستش

شده!دعوا   یو خون یت زخمخدا!آخه چرا دست یوا-

 !!؟یکرد

 زد و گفت: میدلگرم کننده به رو  ی لبخند



 آره! -

سالن   یرا گرفتم و به سمت مبل گوشه دستش

.درست به سان همراهم آمد عانهیکشاندم.مشتاقانه و مط 

خوشمزه را به او  یخوراک هی کودک که مادرش وعده  کی

دوباره در وجودم   یام گرفت و هم نگرانداده بود.خنده

 یمردها تمام یها براما زن ینگران وقتچیزد.ه شهیر

رخت  ایکه از دن یتا زمان   یکودکاز   ینگران نینداشت.ا

جدا  ییهمراه ما بوده و جز میکردیو کوچ م میبستی برم

پدر و برادر و از  ی برا یاز وجودمان بود.نگران  ینشدن

 همه مهمتر همسرانمان! 

 و من گفتم:  شستمبل وسط سالن ن یرو 

و   ل یاستر ه؛گازی اول یکمک ها  ل ی!برم وسانیجا بش نیهم-

 .ارمیرو ب نا یباند ا 

 !ستی ن یازین یزخم سطح ه یآخه -

 گفتم: یتند

 یاز ین یگی!اون وقت میو دعوا کرد هیدستت خون-

 !کنهیزخم عفونت م نی !اهیزخم دست سطح ی!کجاستین

در  وقتچیکه ه کردیبا افسوس تکان داد!فکر م یسر

و مرا متقاعد  اوردی ب یو برهان  ل ی دل تواندیمقابل من نم

 سپردیبهتر که خودش را به من مکند.پس همان
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 یها کمک  ل یو باند و چسب زخم؛تمام وسا ل یاستر گاز

برداشتم و به سمت سالن راه  ییباال نتیرا از از کاب هیاول

مبل نشستم و دستش را گرفتم.نگران  یافتادم. کنارش رو 

بود که نشان   یقی!زخم عم شیبه دردها توجهی بودم او ب

و   یکه دستش زخم ستدهیکوب یمشت محکم دهدیم

 شده!  یخون

.با نگاهش تمام صورتم را کردیم م یطول مدت تماشا تمام

 میتماشا ریدل س کی یی.گو کردیچشمانش م یغرق تماشا

 کرد.

کردم و در آخر باند را  یاز همه دستش را ضدعفون اول 

 .دمیچ یدور دستش پ



برنداشته بود و   مینگاهش را از رو  ینیهم سنگ هنوز

 .کردیم می تماشا وفقهی ب

 زدم و گفتم: ی لبخند

 ؟ یچرا دعوا کرد ی بگ یخوای تموم شد!حاال نم-

 یزیزد تا دلم را قرص کند که چ میپرمحبت به رو  ی لبخند

راز سفت و سخت   کینبوده اما چشمان پرتالطم بود و 

 بود.پشتش پنهان شده ییگو 

 کرد و گفت: یکرد و تک خنده یرا وارس دستش

 !هیخوب شد!عفونتم ازش فرار گهیحاال د-

 ؟یچرا دعوا کرد یبحث رو عوض نکن  شهیم-

 گفت: تیشد و با جد امرهیخ

 !!وارید دمیدعوا کردم!البته مشتم رو کوب  نا یبا س-

را  لشیو شگفت زده نگاهش کردم.تازه داشتم دل متعجبانه

 بود!شده شیدعوا نای.با سکردمیم یخودم هالج یبرا

 گفتم: رانهیمتح

 ؟چرا-

 را گاز گرفت و گفت: نشیر یز لب

ما  یبخش جدانشدن هی نی!!استیمرد که دعوا نکنه مرد ن-

 مردهاست!!



 و موشکافانه گفتم: قیدق

 ! یدعوا کن نا یبا س دیبا دوستتم!با -

 را تنگ کرد و گفت: شیهاچشم

 !شهیقانون مردها شامل دوستتم م نیآره ا-

!زن و پول!زن  کننیدعوا م  ز یمردها فقط سر دوچ-

 باشه!!  تونهیم  میناموس ستیمنظورم فقط عشق ن

 را با دوانگشتش چالند و گفت: لپم

 میتو!!سر بحث شرکت دعوامون شد!بر یبودیباهوش ک-

 پدرت!! یخونه میقرار بود بر میآماده ش 

بلند شد و دستم را  شیفرار از نگاه با دقت من از جا یبرا

راه ساخت تا ذهن مرا دور  گرفت و مرا بلند کرد با خود هم

 و مشتاقانه همراهش شدم.  عانهیکند!!من هم مط
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به خانه  رحافظیو مادرم چقدر از آمدن من و ام پدر

  دارمونید نیاز آخر یادیمدت ز نکهی خوشحال شدند با ا

 ل یاز دال یک ی دی.شاشناختندی سر از پا نم یول گذشتی نم

شده بود و از  ریو گوشه گ یبود که سنا منزو  نی ا  یاصل

 مانده بود. یو پر ذوق تنها کالبد طانیآن دختر ش

شده بود و انگار که   فروغیو ب روحیخواهرم ب چشمان 

 یدختر شی گذشته را از ما گرفته باشند و به جا یسنا

 شده باشد. نشیساکت و آرام جانش

 یبودم.خسرو با او چه کرده بود؟عشق به مرد نگرانش

!وجود  کردیها که با آدم نمنسل چه ک یمتاهل و با قدمت 

 !کردیانسان را دگرگون و تمامش را نابود م

خواهرم شده بود و   یان وارد زندگطوف کیبه سان   خسرو 

و نشان!انگار که از قبل نبود  نامیرفته بود!ب یهمانند باد

 اثرش هنوز پابرجا بود!  یو وجود نداشت!ول

عاشقانه که نابود شود چه بر سر دوطرف   یرابطه

با آن مرد  چگاهیمن!کاش خواهرم ه یخدا ی!واآورد یم

لش نداشت و تخم عشق را در د داریمالقات و د

 ی از لباس ها شدیرا م نی.سنا الغر شده بود و اکاشتی نم



و الغرتر  ترفیکه در نگاه اول ظر ی!جوردیتنش فهم

 !دیفهم شدیشدن را م

 یبه زندگ چگاهیدودسته از مردم ه یبودم که زندگ دهیشن

 .گردندی برنم یعاد

!حال  شوندیکه عاشق م  یو افراد جنگنیکه م  یافراد

 چگاهی دودسته ه نی.ادمیفهمیجمالت را م  نیا قیدق یمعن

 باز نخواهند گشت. یبه زندگ یعاد

 ی فیبر سنا مطمئن بودم خسرو هم حال خوب و تعر عالوه

 . شانیبرهردو  شودیم رهیندارد و تماماً غم هست که چ 

 شی سالگ  ۴۵بود که به گفته خودش تا  یمرد  خسرو 

و  دلش تجربه نکرده بود  یعشق را در قلبش در خانه

 یمجبور به زندگ زجانشیخاطر پسرش؛عزسال به انیسال

بدون عشق شده بود.چه  یو از همه مهمتر همسر ی اجبار

وار تر درد  تر و جنونسخت ی!حتدیکشیبسا او هم درد م

 .دیکشیو رنج م
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آن   گرید گفت یاز اندازه نگرانش بود و م شیب مادرم

گذشته را ندارد.احساس  یهاطنتیو ش یو شاداب یسرزندگ

و  یکه خانه را با شوخ  ییاز آن سنا یخبر گرید کردیم

 . ستین دادیم ر یفضا را تغ شی های بازمسخره

و   استینشسته بودم و راجب کار و س کنار پدرم رحافظیام

.پدر و مادرم واله و کردندیروزمره صحبت م یها بحث

بودند و از ته دل او را به اندازه  رحافظیام دایش

 رحافظیدوست داشتند.ام میدودخترشان که من و سنا بود

 یبهیکه هر غر یخوب یی ها یژگ یمهربان بود و خونگرم!و 

.چه برسد به پدر و مادرم که  کردیم دایرا واله و ش

پروده بود!او دستشده ت یتثب رحافظیام تیشخص شانیبرا

معتمد و پدرش حاج رضا معتمد و مادرش  ل یخانواده اص

مهربان بود.سنا هم گرفته و مغموم بود و   یپوران خانم زن

با چندکالم اظهارنظر  یو با سکوت و گاه کرد ی صحبت نم

.او مشغول آماده می ه بودآشپزخان در.من و مادرم کردیم

شام!و من پر کردن نمکدان ها را  یکردن ظروف برا

را در حضور  فیوظا  نیسنا اکثرا ا شهیبرعهده داشتم.هم

  یکه به خاطر گرفتگ دادیمهمان بعد از ازدواج من انجام م



  عیکرده بود و مادرم هم ترج یحالش امشب شانه خال

 به حالش خودش بگذارتش! دادیم

 رحافظیم شد و وارد سالن شدم.خواستم کنار امتما کارم

 زد و گفت:  میکه پدرم صدا  نمیبنش

 شهیهم نیکنار پدرت بش قهیدق هی! نجایا ای سارا دخترم ب-

 ! یکنار شوهرت هست

تکان   یزده سر.شرممبل اشاره کرد یبه کنارش رو  و 

و   دی دادم و با لبخند کنارش نشستم.پدرانه در آغوشم کش

 و پدرانه گفت: دیسرم را بوس یرو 

احوال دختر قشنگم.دلم برات تنگ شده بود و تو هم -

 !!یپدر دلتنگ دار هی  یگینم وفای ب

 !!دی ریو مشکالتش به دل نگ هیمتاهل  یباباجون زندگ-

 و گفت: دیخند

 هیپدر و از قضا  هی دست به سر کردن  یبرا  یراه خوب-

 !ی انتخاب نکرد رمردیپ

که  ی وقت یول  کردمیرا حس م رحافظینگاه ام ی نیسنگ

 محجوبانه گفت:

شما وقت  یبرا  شهیما هم دی ریپدرجان به دل نگ-

 !دیاز منه لطفا ببخش ی.کوتاهمیدار



 یرا بلند کردم و نگاهم با نگاه نافذش تالق سرم

قرص  زی که داد نه تنها دل پدرم دل مرا ن یکرد.جواب

 بلند شد و به آشپزخانه رفت شیکرد.سنا از جا

 گفت: رحافظیپدرانه زد و رو به من و ام یلبخند پدرم

که   نهیسوت و کوره!درست مثل ا یل یها خخونه بدون بچه-

ها هستند.من  همون بچهروح جسم رو ترک کنه؛روح 

از من   شتریفرشته ب یحت شمیمتاسفانه پدرم و دل تنگ م

 .شهیدلتنگ م

 

 

 یجمع جدا شدم و اشاره انیلباس از م ضیتعو  یبهانه به

.خواهرم روح شکننده داشت دلم دیای به سنا کردم تا دنبالم ب 

خودش فرو برود و از  ییدرکنج تنها شتری ب خواستی نم

غم  یو در اوج جوان ردیاطش فاصله بگو نش یجوان  یایدن

 گردد. رهیبر او چ
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 ودوچهل صدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

خودش را  ی.جور دادیاز درد بود و نشان نم یکوه پدرم

مرد چه   نیکرد؛ای فکر نم کسچیکه ه داشتیمحکم نگه م

خاطر سنا روزها به نیا دانستمی!مکندیرا تحمل م یدرد

 .کشندیخورند و درد م یغم م شانیقدر هردو چه

عذاب وجدان   دیتر بود شاو به مراتب ناراحت شتری ب پدرم

و   ادی سنا را به اعت یانتقام از او پا یداشت که بهزاد برا

 .شدمیپدرم م یبرا  یکثافت کشاند.کاش مرهم

 زد و مهربان گفت: یهمدرد ی برا یلبخند رحافظیام

تمام  یرو شیکه پ یندهیآ ن یبرهه زمانه!ا نیپدرجون ا-

.البته  ننی بیاوالد رو م  یمادران و پدران جهانه!همه دور

 االن خداروشکر سنا هست!

  زیمن ن شی هابه صحبت دادمیکه گوش فرا م همانطور

 !ستیتنها ن  نکهیا یپدرم را فشردم.به معنا دست

 و گفت: دیکش یآه پدرم

دختر شاد و شنگول گذشته  گهیدختر د نیا سنا

!تماماً غم در چشمان و روحش خانه کرده!البته ستین



ها  بچه یکه همه هیزندگ ت یخاص نیهست!ا یسنام تا ک

!البته شونیدگسر خونه و زن رن یو م کننیازدواج م

 دغدغه ما پدرومادرهاست! نیشون بزرگتر یخوشبخت

!ما  یزنیو َدم نم یغصه دار نهمهیباباجونم قربونت برم!ا-

 ینم یدل کردن پدرومادرا مگه کارها جز خون بهبچه

 .میکن

 افزودم؛ یبه شوخ و 

 هاممشم؛بچهیمنم مادر م گهیراست م رحافظیشم امتازه-

 دلتون به حالم من بسوزه.  شونیزندگی پ یریم کننیول م

جمله هزاران حس مختلف به سراغم آمد.حس  نیگفتن ا با

از لفظ  یرینظی !چه پاردوکس بی و حس ناراحت نیریش

 فرزند در دلم به وجود آمد. 
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 وسهچهل  صدی#پارت س

 خفته یض ها#بغ

 ییرزای#آزاده م



 

 دنیخند  یو صدا دندی به حرفم بلند خند رحافظیپدرم و ام 

 شد. اندازنیدر خانه طن میزندگ زیدو مرد عز

آمدند.مادرم  رونی و سنا همراه هم از آشپزخانه ب مادرم

دستش را گرفت و   رحافظینشست و ام  رحافظی کنار ام

سرش را  یدستش کاشت و مادرم متقابال رو پشت یبوسه

از  شیو مهر ب رحافظینوع رفتار ام نیا شهی.همدیبوس

. سنا هنوز  شدمیحدش در دل پدرو مادرم شادم

دردودل خواهرانه از جمع  یهبود.به بهان ستادهی سرپاا

جدا شدم و اشاره به سنا کردم تا دنبالم   یخانوادگ

هدفم را  یینگاهم کرد.گو  یرچشمیز رحافظی.ام دیایب

زد؛او هم درد خواهرم را  ت یاز رضا یدانست؛لبخند حاک

بود. خواهرم  امدهیداده بود.که هنوز هم کنار ن صیتشخ

در کنج    شتریب خواست ی داشت دلم نم یروح شکننده 

و نشاطش  یجوان  یایخودش فرو برود و از دن  ییتنها

 رهیغم و درد بر او چ یو در اوج جوان ردیفاصله بگ

 گردد. 

 سمت اتاق راه افتادم. به و 

که مال من بود  یرا دور تا دور اتاقم چرخاندم.اتاق  نگاهم

مانده بود.برخالف تمام  ینخورده باقو حاال همانطور دست

 نییدختران که اتاقشان را با عروسک و خرس تز

عروسک  ی برا یجا وقتچی.اتاق من هکردندیم



اتاقم قفسه کوچک   یداشتن قسمت دوست نی شترینداشت.ب

  یقسمت اتاق بود.کتاب ها نیتر یهبود که گوش می هاکتاب 

را  ایمعروف دن یو دمنه و رمان ها هیکل

 و ...!   ،بربادرفتهیداشت؛کور

در تکان خورد و سنا وارد اتاق شد.نگاهم کرد و   رهیدستگ

کرد.خواهر من جوان بود   شیچشمانش دلم را ر قی غم عم

 نافرجام شد.  یعشق  یو چه قدر زود قربان

صورتش  یاجزا نیو سردتر نیتر روحی ب چشمانش

بود و رفته  دهیپرکش نشی ریش یهالب  یبود.خنده از رو

 بود.

 ی گشودم و او با قدم ها دنشیبه آغوش کش یرا برا دستم

سرش را   یو من خواهرانه رو   دیدر آغوشم کش عیسر

 .دمیبوس

را  کمرشو با دستم پشت دمیآرامش را شن یهیگر  یصدا

 هیگر  تواندیکه م یینوازش کردم.اجازه دادم تا جا

 !کردیآدم را آرام م هیکند!گر
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 خفته ی#بغض ها
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کرد و خودش را آرام کرد از  هیکه در آغوشم گر هی چندثان

 آغوشم جدا شد.

را بلند کرد و در چشمانم چشم دوخت.چقدر  سرش

 غم داشت. شیهاچشم

!که میها یدرست مثل بچگ نمیتخت بش یکردم تا رو  کمک

آغوش مادرم به خواب  یدر آغوش او و گاه یگاه

 .رفتم یم

 . میتخت نشست یاالن فقط رو  اما

بود.خدا   سیبلندش خ  یهابود و مژهسرخ شده شیهاچشم

 کرده بود. یودلبازدست اری در خلقتش بس

 را شکار کرد و گرفته گفت:  نگاهم

 ! ؟یکنینگاه م  یبه چ-

 زدم و گفتم: شیبه رو  ی لبخند

 غصه بخوره!   ستیدختر خوشگل ن نیا فیح نکهیبه ا-

 ختیریزد و با غم که از چشمان و دلش م یتلخ پوزخند

 گفت:



 !شهیسرش نم  ل یو م فیغم که ح-

 و دلسوزانه گفتم: خواهرانه

 غم بشه!  یخونه ابد ستیهانچشم نیا فیح-

 زد و گفت: ی تلخند

سابق  یبتونم به سنا طلبهیکه زمان م یدونیم-

 !یبدون یبهتر از هر کس  دیبرگردم!تو با

 یدوباره با مرد یتونی م ی!اما تو جوانزدلمیعز دونمیم-

و  یته باشه ازدواج کنرو داش اقتتیکه عاشقت باشه و ل

 !یکن یسازه یعشق پا ی بر مبنا یزندگ

 گفت: قیعم یبلند شد و با درد شیاز جا 

 یدرد رو کهنه و کمرنگ کنه ول هیزمان بتوند  دیشا-

که  دهیدرخت خشک هی!درست مثل برهینم نی از ب وقتچیه

ممکنه هر لحظه اون   نکهیبا ا دارهیهنوز پا اششهیر

 درخت نابود بشه!

 جمله پر از غمش را گفت و اتاق را ترک کرد.  نیآخر
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 خفته ی#بغض ها
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به در خورد و بعد   یآرام ینگذشته بود که تقه قهیدق چند

قامت مرد محبوب و همراهم در چارچوب در نقش  

 بست.قدم داخل اتاق گذاشت و در را پشت سرش بست.

 .ستادمیا  کشیبلند شدم و نزد میجا از

فرمش نشست و با مردانه خوش  یهالب یرو  ی لبخند

 :دی پرس یمهربان 

 !اومد؟ی و دمغ م نیسنا خوبه؟به نظر غمگ-

را شناخته  شیخوب خواهرم و حالت و رفتارها چقدر

جواب  زدیکه غم به قلب و روحم چنگ م یاست.در حال

 دادم:

 یشتریاگه بتونم وقت ب خوامیناراحته م  یلیآره سنا خ-

 گذرونهیرو م یسخت  یبراش بذارم!اون داره دوره

 قبل برگرده!!  یدگزود به زن یلیخ دوارمیام

 دگاری.انگار که من آفرستدیای م میبه تماشا نهیبه س دست

 پرستشش هستم.



  ینیزب یبا ر چرخاندی که نگاهش را در اتاق م همانطور

 گفت:

نخورده دست ینکرده!همون جور یریتغ چیاتاق ه نیا-

 بدن!  رشینداشتن تغمونده!معلومه پدرومادرت دوست

 ادامه اضافه کرد:  در

  یست برخالف تمام اتاق هاساده ی لیتاق خا نیا-

بخش اتاق   نی اتاق قشنگتر ی دخترونه!اما کتابخونه گوشه

 !شهیمحسوب م

در صورتم  یصورت شاد یو به پهنا زنمیم ی لبخند

 .دودیم

را  انمان یطرفم گام برداشت و اندک فاصله م به

پناه سرم   اشنهیو س  ستادیبه من ا دهیبرداشت.چسب

بسته بودم از حصار کش  یاسبرا که دم میشد.موها

شانه و کمرم  یرو  میآزاد کرد و تمام حجم موها م یصورت

 و رها شد.  شانیپر

 یو بعد رو  دییبو  قیکرد و عم  کینزد میرا به موها سرش

 باران کرد.را بوسه میسرم و موها

را در نگاه خمار و   میدای و نگاه عاشقانه و ش برگشتم

 یپا بلند شدم و بوسه یپنجه یکردم و رو  ریاش زنجهوال

که  یامردانه  یکاشتم.لب ها شیهالب  یکوتاه و نرم رو

 بود! یمعنی مرد بهشت ب نیبود!با وجود ا امی تمام دن
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 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

که چشمانش پر از عشق   یو خمار نگاهم کرد.جور  مست

که دوست داشت تمام  یبود.جور شده و خواستن مردانه

 !ردی مرا ببوسد و عاشقانه در آغوش بگ

بر  یرا در آغوشش مستانه غرق کردم و  بوسه خودم

 اش زدم.مردانه  یچانه

خط ونشان   میو با چشمانش برا نگاهم کرد وارجنون

دختر چموش  ی"آگفت یو در دل حتما م دیعاشقانه کش

 " یترم کن وانهید یخوایم

 ریرا اس  میهارا خم کرد و عاشقانه لب سرش

که نه تنها  یبازعشق نیکرد.همراهش شدم.در ا



و    گرفتندیهم داشتند عشق م مانیهاروح مانیهاجسم

 . دادندیعشق م 

را با خشونت ادغام شده   میها او لب یبود وقت رینظیب چه

دوهزار  یرو   شیهاتپش  ییو قلبم گو  دیبوسیبا عشق م

قلبش چنان   کردمی بود.قلب او به خدا که اشتباه نمرفته

حد   نی قلبش چرا تا ا یقیو موس دی کوبیمحکم و تپنده م

 یقلب فرد عاد  کی یقلب صدا  نیبلند بود!ا ش یصدا

که هر آن  دیتپی !آنچنان محکم و تند مکه نبود دانبود!به خ

زده و نگران را بدرد!من شگفت اشنهیمحکم بود س

 گفتم: رینگاهش کردم و متح

 تنده؟! همهنیچرا تپش قلبت ا رحافظیام-

رفته بود که با حرف من انگار از  ینیریدر خلسه ش او 

احساس کردم رنگ اندوه در  دانمی بهشت برگشت.نم یایدن

رنگ نگاهش عوض   زودیل یخ یرد ولچشمانش خانه ک

 شد و خمارگونه گفت:

خانم خوشگل و تودل برو   کی کهنیخاطر ابه-

 !! تپهیم شتریقلب تندتر و ب نیوقت که ابغلمه!اون

کاش  یا یکردم به لحنش!به اعتماد کالمش!ول نان یاطم

 یی.او دمی پرسیقلبش مدرمورد خانه شتریو ب کردمی نم

 زن جهان بودم. نیترکه کنارش خوشبخت  یداشتندوست



تشنه و پرعطش  یرا به کام لبها میها بود دوباره لب او 

مردانه را   یهابا عشق لب زیو من ن دیگرفت و بوس

 .دمیبوس

 

, [3/23/2021 10:12 AM] 

 

 

 

 وهفتچهل صدی#پارت س

 خفته یض ها#بغ
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 رهیحالل بر وجودش چ  یمردانه و هوس  یهاخواستن

که عنان  دمیرا از چشمان خمار و مستش فهم نیبود.اشده

!و من زن  از یبود.مرد بود و پر از نخود را از دست داده

  ازیکه اگر عشق با ن یبودم و پر از ناز و عشوه زنانه!وا

 یو چه رابطه ی زیانگشود چه معجون شگفت نیو ناز عج

 .شدیم یپر شر و شور 

بلند  شیها دست یبود مرا رو  دنمیطور که غرق بوس همان

 !امیمجرد ینفرهکرد و به سمت تخت برد.تخت تک 



که هرلحظه امکان داشت بشکند؛   یبلور شکستن کی مثل 

تخت  یقدر باارزش!مرا رو !همانیقدر شکستنهمان

 میتماشا ری دل س کیزد.اول  مهیتنم خ ی و خواباند و ر

 را!صورتم را!و بعد تنم را! میکرد.موها

 یی او  یبرا  نیو ا دمیکش میهادندان خیرا با س میها لب

نگاهش بردارد  یرگیبود که دست از خ یکاف دهیجنون کش

 را ببوسد. میهاشود و لب کمیو نزد

 ی!عاشقانه!و پر از خواستن و خواهش هاوارانهجنون

 مردانه!

 ش ی هاو با لب دی رقصیتنم م  یاش رو مردانه  دستان

 را قفل کرده بود. میها لب

به وجود   ی نیریش یکه خلسه دیبوسیم  یجور

 عاشقانه!  یازیبود!عاشقانه و پراحساس!ناز و نآمده

.در  بودلبش حک شده یگوشه یاز رژلبم رو  یگمرنگ رد

خارج کرد.سنا  نیریا در آمد و ما را از آن خلسه شبه صد

بود که در را باز کرده بود!که با چشمان گشاد شده و  

 ی.خداستینگریکه شرم زده بود ما را م ی رنگ صورت

بلند   میبود از رو  نییکه سرش پا یدر حال  رحافظیمن!ام

جمع و جور کرد.جرات نگاه کردن به سنا  راشد و خودش 

 یاز شرم مردانه در صورتش جار ییهارا نداشت!رگه

 بود! شده بود و سرخ شده



 انداخت و گفت: نییسرش را پا سنا

 شام صداتون کنم.  یاومدم برا-

 را بست و رفت. در
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 وهشتچهل صدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 یشرم در چشمانش و عرق شرم رو  یقرمز رحافظیام

و   مودیطول اتاق را پ ینشسته بود.با کالفگ شی شان یپ

 .  شدی چنگ م شی دستش را با حرص در موها

تر در تر و شرمنده یمرد خجالت نیخنده!از ا ریزدم ز یپق 

 لنگه نداشت! رحافظینبود.به خدا که ام ا یدن نیا

 آرام گفت: یمانی انم چشم دوخت و با پشحرص در چشم با

 !یخندیم یتو دار رم یمیخدا!من از خجالت دارم م یوا-



 دهیاز دستم در رفته بود.بر میهاکه کنترل خنده یحال در

 خنده گفتم: انیدر م دهیبر

نگاه   نهییخدا خودت رو تو آ ؟ترو یسرخ شد یلیآخه خ -

 کن! 

کنسول رفت و دستپاچه خودش را  نهییبه سمت آ  یتند

 .ستینگر

 یاز رژلب من رو یکه رد کمرنگ دیبه لبش کش یدست

 بود.لبش پخش شده

 گفت: زیحرص ر با

 !یبود من مگه تو رژلب زده یخدا یوا-

 و گفتم: دمی زخندیر

 کمرنگ بود!-

 تکان داد و گفت: یتاسف و شرم سر  با

 نگاه سنا! ریشام بخوره؟ز تونهی م یحاال ک-

و آثارجرم و   دیکش رونیپاکتش ب یدستمال  از رو  رگهب

 شی هالبش پاک کرد.به حرص خوردن  یرژ را از رو 

 صورت! ی!به پهناوصفی ب ی!با شاددغدغهی!بدمی بلندخند

قشنگ و پر از  ی!خندهدیمن او هم خند دنیخند با

از جنس عشق و  ییها!خندهیاحساسات رنگ 

 از ته دل!  یداشتن!خندهدوست



غذا  یشام به جا زیراست گفت.سر م رحافظیام شبآن

و  انداختیم  نییخجالت و شرم خورد!مدام سرش را پا

 یرحمی سنا!سنا ب رهی و خ نیاز نگاه سنگ دیدزدیچشم م 

صورت  ینگاهش را رو  نی سنگ یرا تمام کرد وقت

مدام رنگ   رحافظیام رهچایانداخته بود.ب هیسا رحافظیام

مادرم که  ی و در مقابل تعارف ها کردیعوض م

 "ی"پسرم غذات رو نخوردگفت یم

 مادرجان!!  خورمی"دارم مدادیخجالت و شرم جواب م با

  شیرگ یکه نگاهش و خ دانستی!مکردیمرا نگاه نم سنا

را از بارش   رحافظیخاطر ام نیندارد!به ا یمن اثر یرو 

نگاهش داشت  ریز رحافظی!و امذاشتینگاهش در امان نم

 !از خجالت!شرم مردانه!دادیجان م
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 ونه چهل صدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ی رزای#آزاده م



 

از  ی ایدر فکر فرو رفته بود!در دن یراه بازگشت کم در

 .کردیهم م یافکارش غرق شده بود و  همزمان رانندگ 

 زدم:  ش یصدا

 !رحافظیام-

 آمد و گفت: رونیب ال یخ یورطه از

 جان؟!!-

 !!؟یتو فکر بالی جانت ب-

 دهانش را فرو برد و گفت: آب

 شرکت رو دارم!  یکارا یمشغولذره دل  هی -

 زدم و گفتم: یمحو  لبخند

از خونه داخل   رونی شرکت ب یمگه هزاربار نگفتم کارا-

 ! یکنی نم تیحل شن!چرا رعا دیشرکت با

  یهامشاوره ری تاث نیدر تمام صورتش جان گرفت.ا لبخند

بود.گفته بود کرده زیتجو  یبود که خودش برا  ونیزیتلو 

بهره  د یبا یروانشناس موفق از همه چ کی

 یتر در زندگ!کتاب! و از همه مهمنترنتی!اون یزیببرد!تلو 

 کند. تیسازد و رعا یعمل

 !رهی و خ قینگاهم کرد!عم دوباره

 گفت: زدیبود و دور م شده رهیکه به جلو خ یحال در



  نی !ایدیهامم رو گوش محرف  یمو به مو  یخوبه که دار-

روانشناش حاذق و  هیکه  کنهی بهت کمک م یلیها خحرف

 !یبش رکیز

 !فشی!از تعرشیهاشد. از حرف یچراغان چشمان 

 را کج کردم و دلبرانه گفتم: صورتم

 بردارم جناب مهندس!من فرمان-

نقش بست و نجوا   شیهالب یاز لبخند رو  یکمرنگ رد

 کرد:

 داره! هیتنب  هات ینکن!دلبر یدلبر-

 و گفتم: ستمیزده او را نگرو شرم دمی گز لب

 اتاق! هی!درست مثل تنب ینی ریش هیچه تنب -

و چشمانش  دیاز شرم مردانه در صورتش دو  ی هارگه

 شد!  قراری ب

 و متاسف گفت: آرام

ش رو  !المصب نگاه کردیچطور سوء استفاده م یدید-

 رو لو بده! یچ!کم مونده بود همهداشتی برنم

او  گفتیبود!راست م یسنا بود!سنا اوج بدجنس منظورش

بود.شرم را خجالت زده کرده رحافظیام ت ینهایامشب ب

 گرفت و آرام گفت: دنی مردانه از تمام صورتش بار

 !!کنهیفکر م یاالن در موردم چ-



 و با ناز گفتم: دمیخند زیر

 !!یدیبوسی م ی!!زنت رو داشتکنهیدرکت م-

 نگاهم کرد و گفت: بدجنس 

 شتریتو خلوت خودمون بهتر و ب ی!ولیگیراست م-

 !!بوسمتیم

 تنم گر گرفت. تمام
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 ونه چهل صدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ی رزای#آزاده م

 

از  ی ایدر فکر فرو رفته بود!در دن یراه بازگشت کم در

 .کردیهم م یافکارش غرق شده بود و  همزمان رانندگ 

 زدم:  ش یصدا

 !حافظریام-



 آمد و گفت: رونیب ال یخ یورطه از

 جان؟!!-

 !!؟یتو فکر بالی جانت ب-

 دهانش را فرو برد و گفت: آب

 شرکت رو دارم!  یکارا یمشغولذره دل  هی -

 زدم و گفتم: یمحو  لبخند

از خونه داخل   رونی شرکت ب یمگه هزاربار نگفتم کارا-

 ! یکنی نم تیحل شن!چرا رعا دیشرکت با

  یهامشاوره ری تاث نیدر تمام صورتش جان گرفت.ا لبخند

بود.گفته بود کرده زیتجو  یبود که خودش برا  ونیزیتلو 

بهره  د یبا یروانشناس موفق از همه چ کی

 یتر در زندگ!کتاب! و از همه مهمنترنتی!اون یزیببرد!تلو 

 کند. تیسازد و رعا یعمل

 !رهی و خ قینگاهم کرد!عم دوباره

 گفت: زدیبود و دور م شده رهیخ  که به جلو  یحال در

  نی !ایدیهامم رو گوش محرف  یمو به مو  یخوبه که دار-

روانشناش حاذق و  هیکه  کنهی بهت کمک م یلیها خحرف

 !یبش رکیز

 !فشی!از تعرشیهاشد. از حرف یچراغان چشمان 

 را کج کردم و دلبرانه گفتم: صورتم



 بردارم جناب مهندس!من فرمان-

نقش بست و نجوا   شیهالب یاز لبخند رو  یکمرنگ رد

 کرد:

 داره! هیتنب  هات ینکن!دلبر یدلبر-

 و گفتم: ستمیزده او را نگرو شرم دمی گز لب

 اتاق! هی!درست مثل تنب ینی ریش هیچه تنب -

و چشمانش  دیاز شرم مردانه در صورتش دو  ی هارگه

 شد!  قراری ب

 متاسف گفت:و   آرام

ش رو  !المصب نگاه کردیچطور سوء استفاده م یدید-

 رو لو بده! یچ!کم مونده بود همهداشتی برنم

او  گفتیبود!راست م یسنا بود!سنا اوج بدجنس منظورش

بود.شرم را خجالت زده کرده رحافظیام ت ینهایامشب ب

 گرفت و آرام گفت: دنی مردانه از تمام صورتش بار

 !!کنهیفکر م یاالن در موردم چ-

 و با ناز گفتم: دمیخند زیر

 !!یدیبوسی م ی!!زنت رو داشتکنهیدرکت م-

 نگاهم کرد و گفت: بدجنس 

 شتریتو خلوت خودمون بهتر و ب ی!ولیگیراست م-

 !!بوسمتیم



 گرفت. تنم گر تمام
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 وپنجاه صدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

بود!من هم  یداشتن و دوست  قراریب  تینهای ب چشمانش

را تمام  یانداختم.او نامرد ریزده و خجل سرم را زشرم

و بدجنسانه نثارم   یرچشمینگاه ز ی کرد!هر ازگاه

 نگفتم. یز یو چ دمینگاهش لب گز ری!من هم زکردیم

  تیکه در نها رای!زیمرد َکل بنداز کیبا  وقتچی ه  دینبا

.چون  کنند یاوقات با جمالتشان آچمز م ی!گاهییبازنده تو 

 . افتندیزن م  کیاند و به جان خجالت َمرد

پارک   اطیرا در ح ل یباز کرد و اتومب موتیرا با ر اطیح در

شد و به سمت من امد.در سمت  ادهیپ نیکرد.آرام از ماش

 یو رو دیمرا باز کرد و از همانجا مرا به آغوش کش



که  دمیکش جانیاز  ترس و ه یغیبلند کرد!ج شیها دست

 !دیبلند خند 

عشق تمام صورت و سرم را بوسه باران کرد و وارد  با

 شد. خانه

تند   یکه منبع تپش ها  ییجا اشنه یس یپهنا یرا رو  سرم

عطر تلخش و عطر تنش در  یقلبش بود گذاشت و مخلوط 

 نیریمن تمام لحظات ش دانستیم ی.چه کسدیچیمشامم پ

 مرد هستم. نیا ونیرا مد میزندگ

 تخت گذاشت! یاتاق خواب رفت و مرا رو   به

رفته بود.آباژور کنار تخت را   یکیاتاق در تار یاندک

و   یآغوشهم  یاتاق برا یروشن یک یروشن کرد!حال تار

اش را تماماً و چهره شیها!چشمدادیجان م یبستر هم

 .دمیدیم

 ی ازیپر از عشق و خواستن مردانه بود!ن شیهاچشم

که حاللش بود!محرمش بود!زنش  یتن  یعاشقانه برا

مرد عاشق و   نیود که اب ایجمله دن نیباتر یکلمه ز نیبود!ا

 مهربان همسرم بود! 

اتاق   ییروشنا  یکیدر آن تار  میهازد و به لب مهیخ  میرو 

 بود! یو دلچسب نیری ش یزد.چه همراه خونیشب

بود!سرش را  مانیتن هر دو  رونی ب  یهم لباس ها هنوز

را نرم و آرام    میهامرتبه لب نیکرد و چند  کینزد



با عشق و خمار همراهش شدم.چشمان او   زی.من ندیبوس

جانانه خمار و مست شده بود.با  ی عشق باز نی هم از ا

طور   نیهم شهی.همخواست یها اجازه و اذن مهمان چشم

که داشت اجازه  حق یبرا  مشیحر یبود برا

 بود. سیمرد بزرگ و قد نی.روح اگرفتیم
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 کیو پنجاهصدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 لبش نشاندم و عاشقانه گفتم: یرو  ینرم و آرام بوس

 دوستت دارم!-

چشمان   یاذن برا یاش!برا کسب اجازه یشد برا ید ییتا

و حس خواستن  ازی چشمان پراز ن  یخمار و مستش!برا

 اش!مردانه 



رفت و آرام شروع به   راهنشیپ یدکمه ها یدستش رو  

را تجربه  ی نیریباز کردن کرد!و قلبم همزمان کوبش ش

از شرم فرا  یحدوحصری ب یکرد!و تمام تنم گرما

صورت و چهره در  یشرم و گلگون دانستمیگرفت!م

 یبه مذاق هرمرد دیو شا معناستی ب ییزناشو  یرابطه

نبود!خودش بارها   یمردکه هر رحافظیاما ام دیاینخوش 

بکر و مثل   شهیمثل هم  شیگفته بود من هنوز هم برا

 هستم. ینوبرانه بهار

 ایح ییزناشو  یافتاد" در رابطه یبه حرف دکتر تقو  ادمی

نداره!زن و مرد عالوه بر روح   ییو شرم معنا

عشق   کیشوند!شر کیشر  دیهاشون هم باجسم

 !گهیهمد دنیها!بوسعاشقانه  کی!شریباز

وجودم بود   یخجالت جزء جدانشدن  نیکه ا کردمیچه م اما

بسترشدن با و هم ییوهنوز هم عاشقانه از رابطه زناشو 

  دنیاز تمام وجودم بار یو شاد  کردمیاو هم شرم م 

 .گرفتیم

 ور بود.غوطه ین یریش ی وجودم در سقوط تمام

قلب او هم انچنان بلند بود که تمام اتاق  یکوبش ها  یصدا

 " دیچیدر گوشم پ گر یبار د ی.حرف دکتر تقو بودده یچیپ

و عاشقانه از طرف   ییزناشو  یشدن در رابطه قدمش یپ

 یرابطه یما زن هم برا ی!گاه ستین  ییایحی زن جزء ب

 . میقدم بش  شیپ دی همسرانمان با  یآغوشعاشقانه و هم



برد و دانه باز کردم و  م یرا به سمت دکمه مانتو  دستم

  رونیرا از سرم ب ی.روسر دمیکش رونیمانتو را ازتنم ب

  ی.موهاشد شانیکمرم پر یرو  میو خرمن موها   دمیکش

 شهیعاشقشان بود!هم شهی و بلندم که هم یمشک کدستی

بار گفته  ه ی!بافتیرا م می!موهامی برا زد یاش مشانه

  یبسته است"من به پهنا میموها نبود"جانش به جا

 بودم دهیصورت خند
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 ودوپنجاهصدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 یرا از تن در آورده بود و باالتنه   راهنشیحال او هم پ 

 زده بود. مهیخ  میبرهنه رو 

مقابل چشمانم بود و داشت  شیعضالن کل یو ه بازوان

سرش را تر هم مگه بود. دهی .از او ورزگرفتیجان مرا م



 یو طوالن  قیرا شکار کرد.عم  میهاآورد و لب نییپا

 مردانه!  یها ازی.با عشق!با خواستن و ندیبوسیم

و پرالتهابش عشق را  قیعم  یهاگرفته بود.نفسگر  تنش

 .رساندیرا به گوش م ازی.خواستن و نزدیم  ادیفر

آنچنان تند بود که در تمام اتاق   شی هاتپش  یصدا

  نی نبود!ا یتند عاد یتپش ها نی.گفته بودم ابودده یچیپ

!من  دادیرا م  یماریب  کی دی!نو زدیم ادیتپش ها درد را فر

!او وفقهی ب یداشتن هادوست یعشق گذاشتم!به پا  یبه پا

او را  داواریمن که ش  نیعاشق و واله من بود؛درست ع

و حصر و تند قلبش   حدی ب  یهاتپش ی!ولشتمدوست دا

 یاصال عاد نیداشتن بود!و افراتر از عشق و دوست

 نبود.

 هدف گرفت و من گفتم: دنیبوس یگردنم را برا شی ها لب

 رحافظ؟یام-

 مردانه! نیو دلنش ییجادو یصدا نی!امان از اشی صدا 

 دلم؟!!جان-

پت و   نهیس  یاش نشست.رو برهنه ینهیس یرو  دستم

 قلبش!مکان قلب مهربانش!   گاهیپهنش جا

 ! ترسمی!!متپه یتند م یلیقلبت خ-

 نگران بودم.نافذ نگاهم کرد! تینهای ب



 گفت: بیغر ی حال با

 !ستین یچی نترس جانم!ه-

هم نه من   دیو مرا دست به سر کرد!طفره رفت!شا گفت

 .دمینپرس یزیچ گرید
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  ایو در گوشم دن ختیقدر عاشقانه به جانم راو آن شبآن

  میها  یکرد که نگران فیداشتن تعراز عشق و دوست ایدن

 شیو جا دیپر کش میها  یدر پس دلم دفن شد و رفت!نگران

همه  نی گرفت!او با ا انمان یاز عاشقانه م وصفی بی را لذت

کرد و    داریداشتنش را در وجودم بعشق جنون و دوست

از قبل وابسته و عاشق خود   شتر یروانم را ب  و روح

 میکه با هم داشت یعاشقانه  یها شب مثل تمام شبکرد.آن



رقم  میرا برا گرید  زیو شب شورانگ گرید یعاشقانه

 تکرار یب یو پر التهاب!عاشقانه  زیزد.شب شورانگ

.هنوز دیکاشت و کنارم دراز کش میشانیبر پ یبوسه

بود.سرم را شده عیتند و سر شی هاو تپش زدینفس منفس 

  یبایز یقیو موس شی هاگذاشتم و به تپش اشنه یس  یرو 

ضربان شور   نیبود گوش فرادادم.ا وقفهی قلبش که تند وب

 بود. میوشعف تمام زندگ

کرد و عطش   رابیتمام تنم را از عشق س  شبآن

و   دیمرا بوس دمدهیرا برآورده کرد.تا خود سپ  مانیهردو 

اش رقصورانه نوازش را با دستان پرمحبت مردانه میموها

جهان   ینقطه نیتر اش؛امننه یس یکرد و در آغوشش؛رو 

نوازش و   نیح دمدهیمن به خواب رفتم و او هم تا سپ

 کرد.  م یر تماشایدل س کی دنمیبوس

مکان  نیچقدر گرم و نرم بود!آغوشش امن تر آغوشش

 !ندممایدر آغوشش م ایجهان بود.کاش تا آخر دن
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 اشنه یس  یرا که باز کردم.سرم هنوز رو  میهاچشم

عطر آغوشش محبوس  انیبود و هنوز در مجاخوش کرده

 آمدم.  رونیآغوشش ب انیصدا از م ی.آرام و ببودم

امد.انگار  به چشم شتریاش بچهره ت یخواب معصوم موقع

 .ماندیتخص م یاوقات به پسربچه ینه انگار که گاه

 قلبش نشاندم و فاصله گرفتم. یرو  یبوسه

  شیها که هوس بوسه از لب رمیدوباره فاصله بگ خواستم 

لبش را  یبردم و گوشه کی . سرم را نزدختیبه جانم ر

خمار  شی هاکه چشم زمی.خواستم دوباره برخدمیبوس

 . دیچیپ ورچکیاش دورم پخوابش باز شد و دستان مردانه

  نکهیا دنی.سخت نبود فهمدادی م یخوابندا از کم چشمان 

 یبوده!گاه میغرق تماشا دهیسپ ازیباز هم تا دم شبید

 میتماشا ریدل س کی  انمانیماوقات بعد از عاشقانه 

عشق  تیخاص نیکه من خواب بودم!ا یزمان ی!حتردکیم

 بود! یو جهان عاشق

  ینگاه کرد و با همان صدا طنتیو پرش ثانهیچشمانم خب به

 مردانه گفت: ییخمار خواب جادو 

 من رو بده! یصبحگاه ه یسهم-



بود. بوسه برداشتن  من یبوسه ها شیصبحگاه  هیسهم

 ام!از لب و گونه

مستانه ازدواج کرده بود و رفته  یاز وقت رحافظیام

تر رفتار عاشقانه  ترگوشیو باز پرواتری ب یبود.اندک

 !کردیم

از  و بعد بوسه دیرا شکار کرد و نرم و آرام بوس میها لب

 لپم برداشت.

داد و همانطور که در  رونی ب نهیاز س یراحت نفس

 گفت:  یآغوشش بودم دستور

محفوظه که  شتیمن پ هیسهم شهیباشه هم ادتی!شیآخ-

 !یپس بد  دیزود بابهزود

.او هم به خنده لبم نشست یبرخاسته از قلبم رو  ی لبخند

 !شیدلچسبش!از لحن دستور ییافتاد!از زورگو
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 گفتم: ینهان  ینازک بر چهره نهادم و با شاد یاخم

 درسته؟!! گهیدارم د هیمنم سهم-

 و گفت: دیخند

 البته ساراجان! -

 با خباثت افزود:  و 

 منه! یهاشما بوسه یهیسهم-

ام عمل کنم که به وعده خواهمیم.فکر کرد مرا خم کرد سرم

لبش!من هم  یاز دلش رد بست بر رو  ینیری لبخندش

گرفتم و  اشدهیوز یاز بازو  یکردم و با دندان گاز ی نامرد

و به آشپزخانه  ختمیسرکبار از آغوشش گر یامثل پرنده

 رفتم.

 !کی .از نزددمیرا شن شیشدم.صدا  یدم کردن چا مشغول

 !!؟ییکدبانو  بَه چه خانمبَه-

 یبودم برگشتم و با چهره ستادهیکه ا همانطور

 رو به رو شدم.  اشمردانه ی داشتندوست

  داربودنیهنوز هم غرق خواب بود و ب چشمانش

  کل ی.هزدیم اد یمان را فرمان پس از معاشقهعاشقانه صبح

 یو شلوار خانگ یرنگ  یمشک یبا آن رکاب شیعضالن



.نگاهم سرکشانه به سمت نمودیو مردانه م  بایساده چه ز

 یرفت!کبود شی عضالن یبازو  یرو  میرد دندان ها

نگاهم کرد و رد نگاهم را  وذبود.با نفشده جاد یا یمختصر

 زد و گفت: بارطنتیش یلبخند میگرفت.برو  شیبازو  یرو 

خوشگل   یتو دل برو  مکاردخترهی!ا یرو گرفت تهیسهم-

! 

 !یداشتن ستبله جناب همسر جذاب دو -

آور  نشاط شی هاخنده نی.ادی و روح در صورتش دم دیخند

 .دادیام را مرا تکان موروحخانه بود و تمام جسم  یفضا

 آلود گفت:و خواب دیکش شی در موها یدست

 وصورتم بزنم.به دست یبرم آب-

 ایرفت و من بساط صبحانه را مح یبهداشت سیبه سرو  او 

و تمام مخلفات صبحانه را  دمیرا چ یزیم قهیکردم.با سل

 آماده کردم.
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 گرید شیهاو چشم بوددهیآمد خواب از سرش پر یوقت

را  یآلودگ از خواب ی رگه ها شیآلود نبود فقط صداخواب

و مقابلم نشست.با  دیکش رونی کنار کانتر را ب  یداشت.صندل

 یز یاش چشمک رصبحانه و مخلفات موردعالقه زیم دنید

 زد و گفت:

 ؟ یچه کرد-

 لقمه مربا را گرفتم و به دستش دادم و با نازگفتم: نیاول

 !د؟یی بفرما-

را از دستم  لبش نشست و لقمه یرو  یوپهنپت لبخند

 گرفت و با اشتها خورد.

و   رمی لقمه بگ شیلقمه باعث شد او اجازه ندهد برا نیاول

لقمه گرفت.لوسم   میخودش دست به کار شد و برا

 !کردیتر مدختر دلباخته را عاشق شیاز پ شی!پکردیم

 را به دستم داد و گفت: یگرید لقمه 

پرورشگاه  ی هابچه یبرا!قراره دیچندروز مونده به ع-

بازهاشون بخرم و  و اسباب  یدیع یها  رم؛لباسیجشن بگ

 !!یای ب یتونیم یباهاشون وقت بگذرونم اگه دوست دار



 چشمان تنگ شده نگاهش کردم و گفتم: با

 !!؟یکنیکار رو براشون م  نیجشن و ا  نیهرساله ا-

 متیاش را پوشاند و با مالچهره مردانه  ییبایز لبخند

 گفت:

وقت کنم  اوقاتی و بعض دهایست!عهرساله بایآره تقر-

  یو مهربان متی ها مال!جهان بچهزنمیبهشون سر م شتریب

که از موهبت خانواده  ییها!خصوصا بچه طلبهیم  ی شتریب

 اند!بهره یب تشیوحما

در قالب مرد بود!خدا در  یمرد فرشته نیمن!ا یخدا 

 ! ابینا یکردنش معجزه نکرده بود!از آن معجزه هاخلقت

 یکاش حضور کس دییبارها شده بود در دل بگو  دیشا

زودتر او را در دلتان  ای شدی م یدائم تانیزودتر در زندگ

بود که   هاکاش یاز آن ا رحافظیام ی!آردیداد یراه م

.در  زدی چنگ م حسرت و حسادت قبل از داشتنش به قلبم

 یطراح نیباتر یز  میمردانه برا ی شدم!چهره رهیصورتش خ

به گوشش  چگاهیکه ه  یادیزدم؛فر ادمیدل فر و خلقت بود 

 !دیبه گوش قلبم رس یول دینرس

!و از تمام  ازتو ش یاز تو!از اتفاقات پ ش یپ یها از خنده من

 !زارمیاز تو ب شی پی هااز تو و آدم شی پ یدادهایرو 
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و پر از  ییجادو  ینافذ!کم ی!کمقیعم یکردم.کم نگاهش 

 !یمهربان 

 بود!  نشیآفر یتابلو  نیبزرگتر میمردانه برا  یچهره نیا

را به دستم داد و   وهیآبموانیکه ل دمیآرامش را شن یصدا

 گفت:

  ییتنها  دیبازهم با ای ییآی م یسارا حواست کجاست؟نگفت -

 .رمیجشن بگ

 ی هاجمله پر از نگفته   نیدر آخر شی کردم ته صدا احساس

که از دل   یها  ییاز من بود.پر از غم و درها شیپ

  یجمله روز و شب ها نیداشت با ا  دیبرخاسته بود.شا

که   ییهاروزو شب ای.کردیم یادآوری  از من را شیپ

غمخوار و همدردش نبودم و  یبودم ول نشیبال همسر و هم



 وفقهیو ب تعلل یو ب کجا یرا   شیردهاعاشقش نبودم او د

 . شدی م کی شر نیزم یموجودات رو  نیتر نی ریبا ش

و  یستیبهز یی هاکودکان و بچه دنیکه با د یحس

در  یحس و احساس چی با ه دادیپرورشگاه به من دست م

انگار  نمی ها را ببقرار بود آن ی.وقتنبود اسیقابل ق ایدن

از تمام   ی!شادنم یاز وجودم را قرار بود بب یتکه ها 

تمام قلبم را   یوصف یگرفت!شعف و شور ب  دنیوجودم بار

 در برگرفت.

رساندم و نوازشش  زیم یرا به دستش رو  دستم

 را به نشانه  میهانگفت فقط مرا نگاه کرد.لب چیردم.هک

 کش آوردم و گفتم: شی نامرد

 جشن!بدون سارات! یبدون من بر یخوایم-

 و گفت: دیخند

 دی!اما گفتم شارمی من بدون سارام تا بهشتم نم-

ها و هات بچهو تو برنامه  یداشته باش  گهی د یزیربرنامه 

 جشن من نباشه! نیا

اگر او نبود  دیدارم.شا یگری من برنامه د کردیفکر م چرا

 دیوگذار با دوستان و عداشتم!گشت یگریدبرنامه 

  ییبدون او معنا میهای زیر!اما برنامهشیهایوبازد

باشد!من بدون   دهینظم بخش مینداشت.انگار که او به زندگ



هم دوام نداشت!چه برسد به  میها یزیربرنامه  یاو حت

 انجامش!
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 دی.چندروز تا عدیکش یآخرش را م  یهاداشت نفس اسفند

اسفندماه بود.در راه پرورشگاه ۲۷بود!مانده

غرق  یشده بود.وقت  ره یو به جلو خ کردیم  ی.رانندگمیبود

تا  شدمیمشتاق م شتری ب شدیم  یخصوصاً رانندگ یدر کار

!با حظ و  ریدل س کینگاهش کنم.نگاهش کردم.

 شعف!مشتاقانه و عاشقانه! 

نگاهش کردم که نگاهم را شکار کرد و سربرگرداند  قدرآن

 و آرام گفت:

 جانم سارا؟!-



 و گفتم: دمیپاش شیبه رو  یلب یگوشه ی لبخند

 یو سادگ هاشونی !مهربونلمهیف نیها عآدم یوجود بعض-

 یحت ایاصال کمه  شوناب ینا ت یخوب و انسان یو رفتارها

تا به حال   وقتچیمن تا قبل از تو ه یدونیوجود نداره!م

نکرده بودم.تو  داریمالقات و د سرپرستی ب یهابا بچه 

که  ی!جهانیرو به روم باز کرد یدیجد دگاهیو د چهیدر

 روش نداشتم. ینشیو ب ی شناخت چیه وقتچیه

 زد و گفت:  یمهربان لبخند

ها آشنا و جهان بچه ایخوشحالم که باعث شدم با دن-

ها دست و دل قلبت رو به بچه تیکه معصوم ییای!دنیبش

ها و جهان  با بچه یچطور بود و ک  دونم ی. نمرهیگیم  یباز

داغونم   یروزها و شبها دمید یشون آشنا شدم ولکودکانه

ها و قلب چشم تیبا اون معصوم گذروندمیرو کنارشون م 

 بودند. یخوب یتسل  ونکوچکش 

 یکه ب ییهاجمالتش به نداشتن و روزها و شب نی آخر در

گوشم را به  شی ها هیو کنا زدیطعنه م کردیم یمن سپر 

و  هیگال دنیها کشاندم.شنبچه یدی.حرف را به عرساندیم

 . آوردیدلم را به درد م شتریب شی هاه یکنا

 م؟یبخر ید یبراشون لباس و ع-

 لبش جان گرفت و مهربانانه گفت: یرو  یلبخند رفتهرفته



از فروشگاه و پاساژ مورد   هاشونی بازلباس و اسباب-

اش خودشون سپردم براشون ببرن!اگه مورد عالقه دییتا

 کنند!  ضینبود دوباره تعو 
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را مانا   تیانسان  غیدری ب و کردیچه مهربانانه محبت م 

اش صدقهقربان شدیمرد نشد!!م نیا  فتهیش شدی.مکردیم

  تشی فدا نکرد.چه مهربانانه چتر حما شینرفت و جان برا

 بضاعتی محروم وب یهابر سر بچه غیدری را ب

 .گسترداندیم

طول   ی.کمدیخر ی نیریش یجعبه نیراه چند سر

و   کردیها را انتحاب مبچه  قیداشت عال دانستمی.مدیکش

ها را داخل صندوق عقب  ینیریش یبود!جعبه نیهم



را به راه  نیشد و ماش نیگذاشت و سوار ماش

  ینیریقرار بود تمام پرورشگاه را ش ییانداخت.گو 

 ! زیاز من ن ش یپ یها  دیبود.ع نیهم  دشیع شهیدهد.هم 

 

بود.او هم  یداشتنو دوست زیها عزبچه یبرا  قدرچه

از   یهاکه تکه  یداشت.جورها را اندازه جانش دوستبچه

خون و رگ  هیاز  یکردیکه حس م یوجودش بودند.جور 

 اند.  اششهیو ر

النه  شی هاها در پشت پلک بچه دنیبا د یپنهان ذوق

و مهربانانه دورش جمع  عانه یها مطبود.بچهکرده

.دورتادور سپردندی م شیهابودند و گوش به حرفشده

  یصندل یکه رو  ییهاگذاشته بودند و بچه ی سالن را صندل

نبود.چندتا از کارمندان و   ی خال یجاچینشسته بودند و ه

 هم حضور داشتند. هپرورشگا دیاسات

ها با زبان خودشان  با بچه یو احوالپرس یبه شوخ   شروع

اشان  معصومانه و زبان کودکانه ی ها با لبخندها.بچهشد

 .دادندیجوابش را م

مصرف با کمک خانم  کباری  یرا در بشقاب ها های نیریش

از کارمند ممتاز آنجا  ی کی ی.خانم صفدرمیدیچیم ی صفدر

بود.تمام حواسم را با سمت مردجوان و مهربان قلبم روانه 

 .کردمیم



از  یکیو  ی ها که تمام شد خانم صفدر ی نیریش  دنیچ

 زحمت پخشش را به عهده گرفت.  انیآقا

 فیشروع به تعر رحافظیبود.وام  میجلو  ی نیریش  بشقاب

 ریکرد.دست ز شیهایاز گذشته و کودک یبامزه یخاطره

کردم که  شی.آنقدر تماشاشدمرهیچانه زدم و به او خ

 عاشقانه! یکرد.تالق یتالق  گریکدی با  مانینگاها
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.در گفتیپاسخ م شی دایام را با چشمان شعاشقانه  نگاه

پر از عشق و  ی زد!از آن چشمک ها یزیر یادامه چشمک

معشوق   یکه عاشق برا ییهانداشتن!همادوست

بود متوجه شد و   ی زیت یها که بچهاز بچه یکی. زند یم

 میدیکه چشم دزد میبود یفرد خطاکار یینگاهمان کرد.گو 



و مسرت  یکه برق از شاد دمیرا د اشکودکانه  یاما لبخند

 یزیعشق چ یا یکودکان مگر از دن یایمن!دن یداشت.خدا

مگر  یاله  نی ریموجودات ش نی.کودکان ادانند یم

 نینچنی !جواب دلم را اکنند؟یعشق با آدم چه م  دانستندیم

عشق را فقط دوعاشق  یی بایز ی ا یدانند؛دنی دادم؛نه نم

هم عشق را تجربه  هاه پرند ی.دو مرغ عشق!آردانند یم

خودش عشق    یایو دن چهیهرکس با در یخواهند کرد؛ول

ها شروع به .آرام و مهربانانه با بچهکندیرا تجربه م

و سکوت  دادندیها آرام گوش مصحبت کرد؛بچه

جهان را  یگو قصه نیو برتر نیبزرگتر ییبودند.گو کرده

ها محوش شده مثل تمام بچه زی.من نکردندیمالقات م

با   شیدل ها!و دردشی!صداشی هابودم.محو صحبت 

 کودکان!

بلند شد.همان پسر  شیکه تمام شد از سرجا شیهاصحبت 

برخاست و خودش را به او  شیاز جا یتند رکیز یبچه

 شد. زانیرساند و از گردنش آو 

 کودکانه گفت: یو با حسادت دیکش شیبه بازوها یدست

 !شم؟یمثل شما بزرگ م یعمو من ک-

 را نشان داد و گفت: شی بازوها

 بازوهامم بزرگ بشه!!-



 یبا شلوارل  ی ت هفقهی درنگیکوتاه جذب سف نیآن آست با

از  شتری مردانه ب بتیو ه کلشیه یدگیورز یجذب مشک

و   دیع ی.هواآمدیم  و به چشم کردی م ییخودنما شهیهم

و سرما رخت بسته بود.و او هم  بوددهیچیپ نیفرورد

اش را با سخاوت تمام به و عضالت مردانه بتیآزادانه ه

 حاضر گذاشته بود.  چشمانمعرض تمام 
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را بغل کرد و او را در آغوش پرمحبتش گذاشت  یپسربچه

 کوچکش برداشت.  یهااز لپ یهو بوس

 ریز یز یمحبت بود.چ  ایادری.چشمانش درمهربان بود چقدر

 یول دمی نشن انمانیگوش پسربچه گفت که با فاصله م

اش هم با خنده رحافظی.امدیبلند خند یپسربچه با صدا 



اش در گوشم مردانه یصدا نی.باصدا ومردانه.طندیخند

 نیوبش کرد.او را زمخوش  که با بچه  ی.کمدیچیپ

  گاهیجا اشنهیس یلحظه دستش رو ک یگذاشت.اما ناگهان 

 گریقلبش مشت شد.و قلبم من انگار از کار افتاد و د

بود.با عجله به شده دیسف واری.رنگش مثل گچ دد یتپی نم

نبود.اشک در پشت  یعیطب شیسمتش شتافتم.رنگ ورو 

 میها اشک دنیده بار خانه کرد؛هر لحظه آما می هاپلک 

آنجا بودند هم   هک ییهابودم.کارمندان و افراد و بچه

 بودند.دورمان جمع شده

 زانو زدم و دستم را گرفتم.  کنارش

 !کنهیدرد م ؟کجاتیخوب  رحافظیام-

با چشمانش    یزیانگپاردوکس غم ش ی هالب یرو  ی لبخند

 داشت.

 خوبم! -

 گفت: ی با نگران  یصفر خانم

رو انجام  توننهی پزشک معا دی خواهیمعتمد م یآقا-

 !شهیاتفاق تکرار م نیباره ا نیچندم نیبده!ا

  شیهادر صحبت  یمن!خانم صفر یخدا یبار!وا نیچندم

را  ی.حس آدمو منگ بودم جی را گفت.گ ینکته مهم نهفته

 یبرا  گریباشد و د  دهیرس یمطلق یحسی داشتم که به ب

 مهم نباشد. کس چیه



ملتسمانه رو  ی وقت ییتر بودم گو ه من دکتر الزمخدا ک به

 گفتم: ی به خانم صفر

 شدن؟!   یطورنیاومدن ا نجایکه ا یچندبار   بار؟نیچندم-

از دروغ در کالمش بودم و چه   یبدبختانه دنبال رد چه

 خواستی م ییرا به زن عاشقش گفت.گو  قتیحق رحمانهی ب

مراقب   یجرم جهان!برا نیآورترمرا متهم کند به عذاب

 نبودن از همسر!

هم  گهیدوبار د ی!ولانیم  نجایاکثرا ا شونیراستش ا-

 شدن! ینجوریا

بود بهتر شده یکه کم  رحافظیهم نگران بود.ام یصفر خانم

را  یبهتر شده بود.خصمانه خانم صفر  شی و رنگ و رو 

"چرا دیکشی م دای.انگار داشت با چشمانش فرستینگر

 !یزن نگران را خراب کرد نی!حال ایگفت

 گفت:  ینگاهش را خواند که با مهربان ییگو  یصفر خانم

 ادیدروغ بگم!به دکتر بگم ب  تونمیمعتمد من نم یآقا-

 کنه! توننه یمعا

 به صدا درآمد: رحافظیام

 ندارم حالم خوبه! ی!من مشکلخوادی نم-
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 ودوشصتصدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

بود و قلبش تند شده شی هاکردم.نفس  کیسرم را نزد یکم 

  شیرا در پ ی عیرطبیتند غ ی بازهم همان تپش ها

 بود.گرفته

چه    دانمی!نمدیام را دنشستهنگران و به اشک چشمان 

 یو دلواپس  های نگران ایخواند!گو  م یهارا از چشم یزیچ

را برهم   شیهازنانه! که چشم ی همسرانه!و دل نگران 

به دام  امنهیس انی م ییداد!اما دلم جا نانیفشرد و اطم

 ی که آرام و قرار نداشت.برا ودیافتاده 

رفت و با  یآب درخواست کردم.که خانم صفر رحافظیام

 آب برگشت. یوانیل

 گرفتم و به دستش دادم. یرا از خانم صفر وانیل

 !یبخور تا سرحال بش کمی-

 .دیآب نوش یارا گرفت و جرعه وانیل



 بود!شده فینبود اما ضع تشنه

 ! شیبود برا قی آب تلق دنینوش

بود و خانه کرده  اششی رصورت مردانه و ته یرو  آفتاب

 .بردیم  شیاز پ شیدل مرا پ

را  یمار یب یها هم مساعد نبود.انگار بو بچه واحواالتحال 

 ی بودند.از آن چهرهحس کرده  کینزد یهااز فرسخ

درد و   وفقهی!بارش ب دیباریشان غم م معصومانه کودکانه 

 !ی نگران 

از  یک ی.شناختمینگاه را م ن یخوب جنس و رنگ ا من

که اسمش فاطمه بود و همانند اسمش اعظم  ی هابچه

 یرا تند رحافظیام یشد و گونه کمانیبود.نزد

کودکانه   یهااش!با لبمردانه  شیرته ی.درست رو دیبوس

 رحافظی.امدیمرد مهربان مرا بوس یآرام و نرم گونه

  نی که ا ایوجانش !گو وح در ر دیدم یلبخندش چه جان

 بود.را از جانش زدوده شی بوسه خستگ

 :دی لب برچ فاطمه

ها بزرگترها رو ببوسن خوب اگه بچه گنیم شهیهم-

 عمو؟!! ی!بهتر شدشنیم

 :دیو لپش را با دوانگشتش کش دیخند رحافظیام

 من خوب نشم! میتو ببوس شهی!مگه مامیآره عمو!عال -



مبادا  دندان گرفتم تا    یدر چشمانم حلقه زد.لب را ال اشک

 .رندی جانم را بگ میهاام بلرزد و اشکچانه
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 دانم ی.نمرفت یاش دلم ضعف مچهره مردانه  تیمظلوم یبرا

دخترک را در آغوش گرم و مهربانش   یچرا وقت

کرد.چه پدر  ینیری ش یابافیگرفته.بود!دلم شروع به رو 

!از آنها که دخترش تمام وجودش شدی م ینمونه و مهربان

و به اصالح  ختیانگ یکه حسادت مرا برم یی.از انهاشدیم

که دخترکش را لوس و نازپروده  یی.از آنهاشدیم میهوو 

.چه پاردوکس دمی خند میهااشک انی.در مکردیم

 !یزی انگغم



مرگ  ی ایها رفتند؛انگار از دنکه خلوت شد و بچه دورمان 

که  آوردیبودم و تمام اتفاقات را به خاطر مبازگشته

کردم.در عمق مردمک  ریچشمان را به چشمانش زنج

.نگاهم به خوردیبه چشم م میعظ یچشمانش غم اهیس

 کننده! وانهیتند د ی .همان تپش هاشددهیسمت قلبش کش

 یو پرده نازکش را رو  دیدو  م یهاتا پشت پلک  اشک

 بود. میهاچشم یرو یسیاز خ یانداخت.رد میهاچشم

 .دمیآرامش را شن یو صدا د یگزلب

 یهاچشم یدونی ؟میآریها رو از کجا ماشک نیسارا ا-

 !ینابودم کن یخوای!مارهیسرم م ییچه بال ستیخ

 وار!  چارهی!درمانده و بهیگر ریز زدم

درد و   دیها شااشک نی!انگار که استمیگریابربهار م مثل 

َمردم را به باد  پر از تپش  ینهیکنند!دردس یرنجم را خال

 ها!چشم یسیها و خاشک نی بسپارم!با ا یفراموش

.تمام تنم را در دی بلند شد و در آغوشم کش شیجا از

!پر از درد و  ریدل س کی.ستمیآغوشش مچاله کردم و گر

 !تلخ تلخ! ستمیرنج گر

را!صورتم را!و تمام  مینگفت.فقط نوازشم کرد!موها چیه

 تنم را! 



مگر مهم  یگر بودند ولنظاره گریو چندنفر د  یخانم صفر 

  یمن کاف یبود!فقط آغوشش مهربان و گرمش تا ابد برا 

 بود!

و عطرش  دیی را ببو  می!موهادیصورتم را بوس سر و  تمام

قدر شکسته محبوس کرد.چه اشنهیس انیم یی را جا

روحم ترک بودم!شده ریغم پ کی بودم!انگار که با شده

خواب  کی ایدروغ بود! کی بود.من االن محتاج برداشته 

 کنارم است! شهیاو هم نمی شوم بب داریکه ب
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تنم را در آغوش گرفت.در سکون!در آرامش!ساکت  تمام

  غیرا در شی هابود درست من مثل حال االن قلبم!نوازش

 یرها شده رو  ی!موهانطوری را هم ش یهادنی!بوسکرد ی نم



واران نوازش رقص ش ی هابا دست امی شانیپ

و  وانهیمرا د  شینوازش ها نیا دانستی!مکردیم

 !تردایو ش تر ق!عاشکندیتر از قبل مزدهجنون

 نیا ی!اگر روز ترساندیتند مرا م یتپش ها  نیا دانستیم

 بود. میجهان برا انیمن آن لحظه پا یخدا یقلب.....!وا

جدا  اشنه ی.سرم را از سستمیکامل در آغوشش گر یوقت

 ی.مهربانانه و عاشقانه با کوهستمیکردم و به چشمانم نگر 

 !کردیم م یاز درد تماشا

 دردآور بود! تینها  یب ش یصدا

 اشفته بازار دلش! انیم دیکشیچه رنج م او 

 سارا؟-

اش مردانه  یها بازهم با حربه دانستمی.مکردمی نم نگاهش 

 کند. امی راض خواستیم

 امرچانه ی.انگشتش را زکنمی نگاهش نم دیکه د یوقت

گذاشت و سرم را باال آورد و چشمانم را به چشمانش 

 .رکردیزنج

 گفت:  دیتاک با

را از  ش ی ها!من خوبم!دستری ت رو ازم نگنگاه  وقتچیه-

 گفت: یهم باز کرد و جد

 !ستین ینگران یبرا  یلی دل چیسالم سالمم!ه-



هم  گهی حاال چندبار د ؟تا یشد  ینجوریچرا امروز ا-

 کنه؟ یدرد م ؟قلبتیشد ینجوریا

 می را صدا  ایدن یچقدر سوزناک بود. ته دردها  میصدا یآوا

 داشت.

شوهر  وهیب یبودم که در اوج جوانشده یزن  هیشب درست

عشق  نیاز ا یادگاری ایثمره  انکهیبود بعاشقش شده

 داشته باشد!همان اندازه تلخ و جانکاه!

 نداشت.  یتمام میها هی.گرشدمینم آرام

 رمیبم خوامی افتاده!نکنه م یمن اتفاق  یسارا برا-

 نمی بیحال بد تو رو م  یمن وقت ی!!لعنت؟یکن یم یجور نیا

 ! شهی از تو حالم بد م شتریب

 گفتم: یچاهاز ته  یصدا  با

 نت؟یدکتر بب یچرا قبول نکرد-
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 و گفت: دیخند

گذرم به دکتر و دوا   خوادی!دلم نمادیوشم نماز دکترها خ-

 بودم. یجورن یهم یبکشه!از بچگ مارستانیو ب

 ! شی!امان از صداشی هاخنده

فکر مسموم به ذهنم   نیلحظه ا کیلحظه فکر کردم! کی

  یایمرد چه دن نیا یها جهان بدون صدا و خنده ایآمد!خدا 

 .شدیم  میبرا ی اکنندهزشت و منزجز

که پر بود از درد و غم   ستمیگرفته حاصل از گر  ییصدا  با

 گفتم:

ها و رنگ تپش  نی !امیبد  شیدکتر!آزما میبر رحافظیام-

 ! ضهی!نکنه قلبت مرستین یها عاد  یدگیپر

را   ایبه هم گره خوردند و اخمش کل دن شی ابروها

 مرا! یایبرداشت!کل دن

ها رو  اشک نیا گهیسارا من خوبم!به خدا خوبم!بسه د-

  تیشدن موها دیشدنت؛سف  ریپ یکن!من تا وقتحروم ن 

 !رمی نم  ایدن نیاز ا  نمی نب



.از صحت و  امدیآخر حرفش به مذاقم خوش ن یکه یت

آرام بعد  ییایبود!مثل در سالمتش گفته بود!دلم آرام گرفته

 پرشور!   یاز جذر و مد

 !من زنتم!رحافظیکه ام یگی دروغ نم-

جان   امیو به رگ و پ دی محو در صورتش دم ی لبخند

 .دیبخش

 !یامیدن یتو همه-

  نی ریبود.به حالوت عسل!به حالوت ش ی نیریش یجمله

 ! اریبوسه از لب نیتر

هنوز  م یهاگونه و چشم یسیخ  یرا پاک کردم ول میها اشک

 پابرجا بود. 

!هر وقت یباش شهیقول بده!هم اتیدن یپس به همه-

 قول!  یشد بهم بگ ی!!!هر چیبهم بگ یشد ضیمر

.از ته دیدادم.خندکوچکم را به عالمت قول نشان انگشت 

 یرا با شاد شیدل!انگار که غم رخت بسته بود و جا

 بود. معاوضه کرده

 مهربانش و نشان انگشتانمان گفت:  یهمان صدا با

 قول! -



 دیبخش نان یداد و با چشمان و زبانش اطم یدوباره قول باز

 رحمانهیگردون ب چرخ م یآنکه بدان ی و اعتماد گرفت.ب

 رقم خواهد زد. مانیها براو چه  تازدیم
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 وشششصتصدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 ! دیع نیبود.اول نیروز فرورد نیولا

هم به    ییبایبودم و لباس زبه چهره نشانده  ییبایز شیآرا

 یبا باالتنه  ییبا یکوتاه ز یبودم.لباس مجلستن کرده

 قهیام که سلشده!لباس مورد عالقه یکار دیمروار

 نیا یبود برا نیقشنگ و سنگ یادیبود.ز رحافظیام

بودم و عطر   ختهیدورم ر شانیرا پر میروز!موها

 میموها یتمام تنم و حت و را به گردن   رحافظیام

 .بودمدهیپوش



 یشادتر برا  یبودم و رنگرا عوض کرده یروتخت

 مان انتخاب کرده بودم. دونفرهتخت

و   نیبه بهتر   رحافظی را به کمک ام ن یسهفت  سفره

ها را به کمک مرغ.تخممیبود کرده  ئنیشکل تز نی باتر یز

سفره را آماده  یهانی.تمام سمیکرد یزیرنگ آم ر گیکدی

 .میکرده بود

 طانیش ی.به قدربوددهیهم خر طونیقرمز ش یماه دوتا

و  ندیایب رونیب شانی داشتند از جهان زندگان یبودند که سع

 . ندی ایب رونیاز تنگ ب

  نیچن نیبه آب وابسته  است و ا  شانیزندگ دانستند یم آنها

 رحافظیبه ام  میمن!که زندگ نی.درست ع کردندی تقال م

زن را  کیکردن و رفتار با   یمرد راض  نیبود!اوابسته

!چرا که همان روز در مامن کودکان و  دانستیخوب م 

داد از سالمتش!از جان و قلب  نانیجهانگاه کودکان اطم

 پرتپشش!

  ل یبه سال تحو  یقیروشن بود و دقا ونیزیتلو 

 زدم:  ش ینبود.صدا داخل سالن  رحافظیبود.اممانده

 !رحافظ؟یام-

جز  ییکرد؛گو یتلفظ م باینام مردانه را چه قدر زبانم ز نیا

 .شدینم  یاز زبانم جار ییآوا چیلفظ ه نیا

 جان؟!-



جان گفتن  نی!اکردیجانم را قشنگ تلفظ م همهنیهم ا مرد

 دونفره!!  دیع نی در ا دیچسبیم بیعج
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 وهفت شصتصدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

و قلبم رو به سقوط   دمیسرم شنرا از پشت شیپا یصدا

به قول خودش قصد جانش   با یلباس ز نیرفت.با ا نیریش

 انداختم. ریوسرم را ز دمیبودم.لب گزرا کرده

صورتم به  یرو  شی قدر که هرم نفس هاشد.ان  کینزد

و حال دلم را  خورد یبه گردنم م شی رقص در آمد.نفس ها 

 .کردیدگرگون م

نفسم حبس گشت!من قرار  دنشیرا باال آوردم و با د سرم

تنم او را محو کنم   یبا یو لباس ز ساده یبود با مدل موها

با   یکاربنی اب یی بایز راهن یشدم.پ اریخودم محو و مدهوش 



اش مردانه  کل یو ه بتیبود که ه  دهیپوش یشلوار جذب

 .برد یو دل من را به قعرا م کردی م ییخودنما  شتریب

 ترشی داشتن دوست بی اش چقدر عجمردانه ش یرته

بود داده ششیرکه به ته  یراتیبود و دل مرا با تغ کرده

 .بردیم

 یو تمام اجزا میدوخته بود  گریکدی در چشم چشم

 .میکردیصورتمان را با نگاهمان لمس م

تراش صورت خوش یاش!اجزاچهره مردانه یجا همه

 و عاشقانه!  بایز یاش را با نگاهم فتح کردم.فتحمردانه 

دوئل   نیاز ا میشدینشسته بود.خسته نم میهم به تماشا او 

 .میکردیم قی عشق را تزر میبا نگاهمان داشت یینگاه!گو 

 !در جان و قلبمان!مانیرگ و پ در

 را! گری کدیچشمان  یایدو غرق در در هر

دست خودمان  گرید  مانیدلمان و حال قلب ها حال 

تمام  مانی!تپش هامانیقلب هر دو  یکه صدا ینبود.وقت

 سالن خانه را گرفته بود!

که  یبود وقت نیاش پر از تحسجذاب و مردانه  یصدا

 گفت:

و    بای!همان اندازه زیمثل ماه شد ؟درستیچه قشنگ شد-

 !یخواستن



 و گفتم: دمی گز لب

دلبر  همه نیداره مرد ا یمعن ؟چهید یخودت رو د-

 باشه! ل یو خوش استا  بیباشه؟خوشت

 و گفت: دیخند

 خودته!تا ابد مال خود بهیآقا خوشت نیحسود کوچولو!ا-
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 وهشتشصتصدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 ی!شاپرکنیدلم بهار شد درست مثل روز اول فرورد در

 ام نشست.شانه  یآرام پر گشود و رو 

هر  یجمله جهان برا نیباتریجمله ز نیو ا تیمالک نیا 

 !شدیمحسوب م  یزن

 تا ابد مال خود خودته"  بهیآقا خوشت نی"ا



به قلبم   رینظی ب یها یاز سرخوش نیریناب و ش  یوحس

 .گشتیم ریسراز

را  دیمانده به سال جد قهیدق۵که  ونیزی تلو  یصفحه

باعث شد دل از نگاه از چشمان هم  کردیم یادآوری

 !می !از دوئل نگاهمان دست بردارمیریبگ

دست پشت کمرم گذاشت.حرارت دستان  رحافظیام

و   حد ی ب ییاش تمام جانم را آتش زد.انگار گرمامردانه 

 بود.در دلم برپا شده یحصر

  نیسهفت  شدههدیچ ییبایمبل دونفره کنار سفره ز یرو 

 .مینشست

  رحافظی فجر را آرام خواندم.ام یرا باز کردم و سوره قرآن

 تنگ بود. طانیش یها  یمشغول ور رفتن با ماه

  یتوپ و بعد صدا دنی ترک یو بستم.صدا دمیرا بوس قرآن

  ای"کردیرا تالوت م دی ع یبایز یکه دعا ونیزیتلو  یمجر

محول حول   ا یو النهار  ل یمدبر ال ایمقلب اقلوب و االبصار 

 و االحوال حول حالنا اال احسن الحال"

و   میهمراه باهم آرام دعا را زمزمه کرد رحافظیو ام من

را سالمت و عاشق   رحافظیام شهیمن در دل آرزو کردم هم

و   یجهانم را ترک نکند.جهان عاشق یو خوشبخت نمی بب

 قلبم را! یایدن



او نوازش وارانه  یها گرفت و دست یدر آغوشش جا نمت

فرو برد  میدور کمرم حلقه شد و سرش را در انبوه موها

گرفت و   می از موها ی.همان لحظه بوسهد ییبو  قی و عم

 گفت:

 !!ه؟یمن چ یدیسارا ع-

  جورنیبرات!ا  دمینخر یدیمتاسفانه ع دونمیخب نم-

 ه بزرگترها! البت  میدادیمون پول بهم م مواقع تو خونه

 !پر از احساسات ناب قشنگ!وفقهیو ب دغدغهی!بدیخند
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 ونهشصتصدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



کنکاش  یگوشیو باز طنتیصورتم را با ش یاجزا تمام

.پر بود از کردیرا تماشا م ییبایاز ز یداشت بت ییکرد.گو 

 ! یو مهربان نیتحس

 خباثت گفت: با

 !ارهی لب دنیبوس مونیدیما ع یول-

را گفت تا عکس العمل مرا  نی ا طنتیعمد و با ش به

من شد.و آن لبخند  رهی.چندلحظه مکث کرد و خ ندی بب

 ماندگار بود. شی ها لب  یهنوز رو  بارطنتیش

رنگ   م یهاشد و گونه  انیصورتم نما یدر تمام اجزا شرم

 گرفت.

که  یعاشقانه و جذاب وقت تینهای اش بمردانه   یصدا

 گفت:

 !یداشتن دوست یلپ گل-

در آغوشش فرورفتم.او هم  شتریرا بستم و ب میهاچشم

را دورم حلقه کرد و تمام تنم    شیهانکرد و دست ی نامرد

و  ایآغوش دن نیو گرم تر نیرا در آغوشش؛مهربان تر

 داد.  یمکان جهان جا نیآرامش بخش تر

 که گفتم: یشدم وقت دیهزاربار سرخ و سف من

 !!یریگیرو نم تیدیخب ع -



به صورتش  د؛روحیصورتش دو  یدر تمام اجزا یشاد

 خواند:گرانه در گوشم  بم و نجوا یبازگشت!با صدا 

 !خودخودم! گهید یخودم ی!سارازدلمیعز-

 ی!براشدیم  دایتر در جهانم پمرد عاشق نیا از

مرد عاشق   کیزن فقط  کی و عاشق شدن  کردنوانه ید

 !کردیم  تیکفا

 ت یمالک  نی!با اگرفت یمرد داشت جانم م نیا  ایکه خدا یوا

 قلب پرتپش! نی!با ایعلن

داشتن دست ما نبود.دست ما دوتا عشق و دوست گرید

تر عاشق!دوتا مجنون!اگر از من بپرسند از فرهاد عاشق

عاشق بود!عاشق تر   رحافظی بله ام گفتم یشد؛میم  دایهم پ

 از فرهاد!جنوندار تر از مجنون!

رضا! .پدرم و حاجشناختمیعاشق را م یمردها من

ق خسرو و بهزاد هم عاش ی!مسعود!حترحافظیام

 بود. یبودند.رنگ و جنس عشق انکار نشدن
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 خفته ی#بغض ها
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  ینی ریاسارت ش ری را به زنج میهالب واروانهید ش یلبها

تمام صورتم  یرو  شیلب ها .دیکشاند.نرم و آرام بوس

 !دیو لغز  دیرقص

هر دو چشمم    ی.رو دیمرتبه بوس نیرا چند م یهاو پلک  مژه

 بوسه زد.

 ی!لبخنددمیلبخند خدا را د انمانیممن از عاشقانه  و 

 ! انمانیداشتن ماز لفظ دوست یسراسر شاد

مام بود!از ت ییبای.دوئل زشدمیم دهیو بوس دمیبوسیم

 عشق در خانه  وفقهی !بارش بدیباریوجودمان عشق م

عشق از وجودمان هم شره   وفقهی!بارش ب دیدمیروح م

 !کردیم

و   نیبود که کنار همسرم؛مردتر یدیع نیبهتر

و   نی باتر ی.به خدا که زگذراندمیمرد عالم م نیجوانمردتر

  یادماندنیبه همهنی هم ا دیعمرم شد!ع  دیع نیقشنگ تر

 !شدیم

و دوستانمان تماس گرفتند!مستانه و مارال   مانیهاخانواده

  کیرا تبر دیتماس گرفتند و ع میشناختیو هر که م نایس



بودند که عاشقانه به دست هم داده گفتند!انگار همه دست

 . را مانا کنند   مانیها

خانه سفارش شام داد  کی نزد یغذا یهیاز ته  رحافظیام

.دسر غذا را می غذا خورد گری آوردند.کنار همد مانی که برا

در   رحافظی خودش دست کرد.با دستان مردانه مهربانش!ام

و  گفتیعاشقانه م  رگوشمیز مانی هاغذاخوردن ی الالبه 

و تمام صورتم را بوسه باران  شدی نم ریاوقات س یبعض

 شی ها از گرما و حرارت لب میها دست.کردیم

را مورد آماج  میهادستکه پشت سوخت؛چرایم

 بود. قرار داده شیهابوسه

از   ییبا یاز شام دستگاه پخش روشن کرد و آهنگ ز بعد

 آن پخش شد.

را گرفت و به وسط برد.هر دو در آغوش هم  دستم

و عشق را در وجود هم! در  میدی خندیو م میدیرقص یم

 .میکرد یم قیتزر مانیهاسلول 

 مرد جان بود!جان جانان بود! نیا

 بود و خودمان دونفر! دیع

 !دیچسبیم بی خلوت دونفره عج نیا

 یگاه دونفره خانهخلوت دونفره و خلوت نیقشنگتر 

 عشقمان بود. 
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.تمام درختان شکوفه داده بوددهی چیخوش بهار پ یبو 

 اطیح یها تمام فضاالحان گنجشکخوش یبودند و ندا

و   دیبود.بعد از دبزرگ حاج رضا را در برگرفته یخانه

و   دیع کی و تبر میپدرم رفته بود یکه به خانه دیبازد

 .میبودرضا آمدهحاج یبه خانه میبودکه کرده دیبازد

را  دیو جد  مونیو سال م دی دل بوسخانم مرا از ته  پوران

و  دیرا پدرانه بوس امیشان یرضا پگفت و حاج  کی تبر

 یاقبال و خوش یخوشبخت یآرزو  دیسال جد نیدر ا مان یبرا

را  شانیو عشق تمام سالها یزندگ یثمره رحافظیکرد .ام

مهربانانه و از ته وجود و دلشان همانند من 

فرزند  کیتا به حال  گفتیم خانمپوران.بودنددهیبوس

تو فقط عروسمان   گفتیدارد.م زین گریداشته حاال فرزند د

 !یرحافظیدخترمان و عشق و تمام وجود ما و ام ی ستین



خانواده  نی ترو مهربان نیممنونشان بودم.بهتر  قدرچه

  گیهان بودند شک نداشتم.پوران خانم چقدر دهمسر در ج

است!تا توانسته بود تنگمان شدهگله بار گذاشته بود که دل 

 اطیح یو سرسبز دیخوش ع یبود.هواکرده یگله گذار

را  رحافظیمن و ام اهیدرختان و گل و گ یبزرگ و قشنگ

به رسم   رحافظی. و اممیقدم بزن اطیدر ح یکم  ردک بیترغ

 و ورزش کرد.  دیرا دو  اطیدورتادور ح میقد

و تدارک  میبود و پوران خانم در آشپزخانه جمع شده من

 یمرخص دیع التیتعط یبرا مهی.سلم یدیدیشام را م

بود.حاج رضا در سالن اش رفتهبود و به نزد خانوادهگرفته

بود و کتاب را به چشمانش زده  نکشیبود و ع نشسته

  ییبایز  یبود و صدا ده یچیدر خانه پ و ی!آهنگ رادخواندیم

 !  کردیم مانی هارا مهمان گوش انیشجر ونیهما

مرد  نیا یبود پدرش عاشق حنجرهبارها گفته رحافظیام

که در    یمرد معرکه و کلمات نیا یاست!حق داشت صدا 

 العاده  موزون و با معنا بود. فوق بردیآهنگش به کار م

.پوران خانم قبل از میخورشت بادمجان بود هیته  مشغول

بود تا ونمک خواباندهها را در مخلوط آبورود ما بادمجان

 دار بود.و سررشته رکیز اریبس یشود.زنگرفته شی اهیس
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 ریبودم و پوران خانم ز  ازهایمشغول خرد کردن پ من

قرار داد و  شیرا رو تابهی اجاق را روشن کرد و ماه

و شروع به سرخ کردن بادمجان   ختیروغن هم داخلش ر

پختن و  بود؛عشقش به غذا یاریتمام ع یها کرد.کدبانو 

 هانیزودتر از ا ی لیرا خ نیمشهود بود!من ا یدارخانه

عاشق همسر و فرزندنت   یوقت دانستمی.من مبودمدهیفهم

با عشق انجام  زیکار جهان را ن نیکوچکتر ی؛حتیباش

 . یدهیم

که آدم را به اسارت   ییای!دنکردیها که نمبا آدم چه عشق

 ! یو دوستداشتن نی ری!اسارت شکشاندیم

ها را سرخ خانم همانطور که بادمجان پوران

 گفت: کرد؛مادرانه یم

 !!کنه؟یداره ورزش م اط یهنوز تو ح  رحافظیسارا جان ام-



 زدم و پر احساس گفتم: ی لبخند

 یبرا  دادیبود.حق داشت!جون م یخوب یهوا بهار-

بود اهل ورزشم نبود  یاگهی!هر کس ددنیورزش و دو 

که خودش  رحافظی.چه برسه به امکردیورزش م

 ورزشکاره!!

 زد:  یمهربان لبخند

رو   ش یها یخوبه!بهار قشنگ یلیخ آره خداروشکر هوا-

  یادیز اریشباهت بس عتی!بهار طبگذارهیم ش یداره به نما

 یفصل بهار همون ابتدا یبه بهار عمر انسان داره!ابتدا 

 نیهمچ شیپ ودوسال یس ادمهیتولد انسانه!من خودم 

 نیباتریو ز نیرو باردار بودم.قشنگتر رحافظیام یروز

 یی بایحس ز نیخودتم همچ شاالیکردم.ا تجربهرو  ایحس دن

 !!یکنی رو تجربه م

و احساس کردم تمام  دیدر تمام صورتم دو  شرم

 دمیپاره شد و صورتم داغ شد.چشم دزد میخون یهارگیمو 

 و بحث را عوض کردم:

 رو خوب خرد کردم؟ ازهایپ نیا-

که  دیاجاق را کم کرد و به سمتم آمد.فهم ریخانم ز پوران

  ازیپ یبه کاسه یبود!نگاه یزیکردم!زن تبحث را عوض 

 شده کرد و گفت:خرد یها

 آره مادر خوبه!-



  یباق  ازیانداختم و مشغول خرد کردن  چند پ ریرا ز سرم

 مانده شدم.

 سارا!نگاهم کن مادر!-
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 وسههفتاد صدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 و با خجالت نگاهش کردم.  دمی گز لب

 ام گذاشت و گفت:شانه یرا رو  دستش

صاحب فرزند شدن   ایدار شدن خجالت چرا دخترم؟بچه-

 خجالت نداره!

 خوادیگفتم زود است؛حاال حاال ها دلم م  ی!مگفتمیم چه

 عاشق بچه رحافظیام نکهیدونفره را تجربه کنم.با ا یزندگ

مادرشدن   یبرا کردمیمن هنوز احساس م یبود ول



بزرگ کردن بچه   یینکردم!هنوز توانا دایرا پ شیها نه یزم

 را! تشیمسول دیشا ایو داشتنش را نداشتم.

از  یته دلم از داشتن فرزند  نکهی! با امی!هنوز وقت داشت

 زیزن مهربان ن نیبه ا ی.حتشدمیشاد م رحافظیوجود ام

از جنس  یاش بود!فرزند.او منتظر نوهدادمیحق م

 ! بایز یپسرش!مهربان و ازخودگذشته با قلب 

  میهامقابلم نشست و دست ی صندل ی.رو دیرا که د سکوتم

 مهربانش فشرد و گفت: یرا در دست ها 

 ! ؟یترسیاز مادرشدن م ا ی یبچه دوست ندار-

 ها دوست نداشت!بچه شهیحرف رو؛مگه م نی ا دینگ-

 زد و گفت: یمهربانش چلچراغ شد.لبخند یها چشم

 !؟ یکنیرو پدر نم رحافظیپس چرا ام-

 گفتم: شدههول 

 یسر هی!ستی ن  هایسادگ نیخب داشتن بچه به هم -

 . میایما از پسش برنم دیداره که شا هاتیمسول

 یبچه جز ثمره هی زن و شوهر عشق هست  نیب یوقت-

باشه!دخترم سارا از مادرشدن   تونهیم یز یعشق چه چ

و  یحس بزرگ و مقدس نترس!تو مادر خوب نینترس!از ا

من مطمئنم!پسرم رو من بزرگ  شهی م یپدرخوب رحافظیام

که  ی !شناختشناسمی کردم و پرورش دادم و تو رو هم م

 یداره من از تو دارم!جا از عروسش  یهر مادرشوهر



هم رو   یهوا رحافظیتو و ام هیفقط کاف ستین ی نگران 

 !دیز یهم بر  یو عشق به پا دیداشته باش
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 وچهارهفتاد صدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 امه افزود: خانم در اد پوران

 انی جر یداشتنه! وقتعشق و دوست یزندگ کیالزمه -

 یمال طیشرا هی با  ادیم  ایهم که به دن یباشه؛ فرزندنداشته 

و روح  ندهیآ نیتضم شهینم وقتچ یخوب ه یو فرهنگ

بزرگ و مهربان رو از اون بچه داشت.دخترم!ازت 

به  رحافظیتوام!ام ونیرو مد  رحافظمیام یممنونم!خوشبخت

شد اما تو تمام معادالتش رو بهم  یعاشق نم یراحت

مرد از زن   کی که  ی!بهشتیرو بهشت کرد  اشی!دنیختیر

 تینهای عاشقه!ب تینهای ب رحافظیانتظارش رو داره!ام



از تو و از   یتو!داشتن فرزند یدازدهی پرمحبت!جنون و ش

ما!هردوخانواده!محبت و لطف  یهمه  یجنس پسرم برا

و آرزوش  دی!امییتو  رحافظیزن ام کهنی!از اهیبزرگ

گرم باشه که با   شهیخوشحالم!دلت هم ت ینهای!ب ییتو 

 !یعشقت به پسرم دل من؛مادر رو گرم کرد

آرامش  شی قدر صدا.آنزدیزن خوب حرف م نیا قدرچه

بو و   نیقی!به یشدیکلماتش گم م  یداشت که در مهربان

را داشت!ناب و  یران یعطر تمام مادران ا

 سوز و فرزند دوست! دل  تینهای پرمحبت!ب

 نوبتم من بود!که دستش را فشردم و پرمحبت گفتم: حاال

 یلی!من خدیمیبرام قابل احترا شهیممنونم ازتون!هم-

 مهربان شما وصال کردم.  یخوشبختم که با خانواده

صلوات  رلبیبه من انداخت و ز دارانهیخر نگاه

 م!زخچشم یفرستاد!برا

از قبل   شتریکه هرروز ب یقدر خوشگل و ماه نیماشاال ا-

 پرمهر و خالص! یبا قلب یشیتر مقشنگتر و برازنده

!با نگاه پرمهر  شیهابا حرف دیبخشیداشت م یآرامش چه

 و مهربانش!

 زن مهربان زدم و گفتم: نیا یبه رو  ی لبخند

 ! نهیبی قربونتون برم!چشماتون قشنگ م-

 !میها!به نوهیبه آرزوم برسون یمن رو زود  شاالیا-



 گفت: بایز یو او با ذوق دمیخند پرشرم

ها موقع هاتون!اونبچه یها دارم براچه نقشه یدونی نم-

 !آرمیبرات در م یمادرشوهر باز 

بود!چقدر شور و  رفته شی زن مهربان تا کجا پ نی !اایخدا

  ایبه دن ندهیکه در آ یشوق فرزندمان را داشت!فرزند

 !آمدیم
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 وپتجهفتاد صدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 و گفتم: دمیخند

 !دیرو از رو بست ری!شمش دی رفت شیپوران خانم تا کجا پ-

 مادرانه زد و گفت: ی لبخند



 یشما چ  ی!بچهیدخترم!تو خانم خونه دل پسرم تهیواقع-

 خودتون!  نیبشه!مهربون و خوشدل درست ع

جمالت  نیزده بودم.اشرم تینهای شدم و ب دیو سف سرخ

بود!من باز هم متعقد تمام وجودم را ملتهب کرده نیریش

ما هنوز زود است!درست  یبودم واردشدن فرزند در زندگ

  نکهیبا ا کندیم یگذارکه زودتر از موعد تخم یامثل پرنده

با تمام وجود زودمتولدشدن تخم  یندارد ول یعقلقوه چیه

 !دهدیم صیرا تشخ

 م:به پوران خانم زدم و گفت یمحجوب لبخند

باشه  یخدا بخواد!حکمتش هر وقت و هر چ یهر چ-

 شکر!

زد.انگار که از جمالتم و واژه   یخانم لبخند مهربان پوران

 خوشش آمده باشد! میهاو اسم خدا داخل جمله

 فشرد و گفت: یرا به گرم دستم

 و برکت بده! ری خ تونیخدا به زندگ زدلمیعز دونمیم-

مخاطبش که  دم یشنیرا م رحافظیصحبت ام  یصدا

 رضا بود.حاج

عرق  سیکه وارد آشپزخانه شد.تمام تنش خ دینکش یطول

جوالن   شیشانیپ یرو  سی و خ شانیپر ش یبود!و موها

بلند شد و   شیاز جا  اقی.پوران خانم با اشتدادند یم

 اش رفت.صدقهقربان



 مادر قربونت بره!عمر و جونم! یاله -

 معترض گفت: رحافظیام

 خدانکنه مادر!-

 رو به من گفت: بعد

 !ن؟ی گفتیم این؟چیشوهر خلوت کردعروس و مادر-

گرم  با عشق نظاره رحافظیکردم که ام یزیرخنده

 خانم تازه حواسش به پسرش جمع شد!شد.پوران

 و نگران گفت: معترض

 بهار دزده! ی!برو حموم!هوایعرق سیمادر خ-

 تخص نگاهمان کرد و گفت: رحافظیام

 گل کرده!!  میرگ فضول د؟منیگفتیم ایچ دیل بگاو -

 و گفت: دیخانم خند پوران

 !یبشنو  یزنونه!حاال مشتاق یحرف ها-
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 وشش هفتادصدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 پرشطنت گفت: رحافظیام

 شدم حتما بشنوم! بیمشتاق که از قبل بودم حاال ترغ-

 .دمینشست و لب گز میهابر گونه شرم

 رفت و گفت: یاخانم چشم غره پوران

 !کنهی !مرد که تو هر بحث زنانه شرکت نمایحی ب-

 باال انداخت و گفت: یاشانه دانهیقیب رحافظیام

مردهاست!من  زنانه مربوط به ما یاز بحث ها  ینصفه -

مادر  یهاصحبت   یهاحاضرم قسم بخورم االنم اکثرا بخش

 و عروس بودنتون به من ربط داشت!

 قفل صورت پرشرم من بود.  نگاهش 

 ! یداشتنبود نه!بدجنس دوست نامرد

 خطاب قرار داد: مرا

 سارا تو بگو؟!!مربوط به من نبود!-

 :گفتمشدههول 



زنانه که   یهاحرف یبه تو داشت!همه  ی...چه...ربطخب-

 به مردها ربط نداره!

 گفت: رانهی گمچ رحافظیام

 ؟ یداشت!ربط داشت!پس چرا هول شد-

 به پسرش گفت: گرانهخیخانم به کمکم شتافت و توب پوران

 !برو حمومت!گهیبسه د-

 .دیکش یاکالفه پوف

 تون رو ثابت نکردم!آخرشم جرم-

 رفت. رونیاز آشپزخانه ب و 

!با تمام وجود!و از دمیو پوران خانم به حرفش خند من

 عمق دل! 

از  یگری پسرش داشت کنار مادرش وجهه د انگار

از  ی.وجود و بخشگذاشتیم شی وجودش را به نما

 دوست داشت! اریدرونش را که پوران خانم بس

 دانستمیپراز سپاسش را در چشمانم قفل کرد!م چشمان 

!به سمتش رفتم و در  کردیر مزن داشت دوباره تشک نیا

دست مهربانش بر پشت یو بوسه دمیآغوشش کش

 !دیرا بوس امی شانیکاشتم.اجازه نداد و پ

 و مهربانانه گفت: آرام



!هر ستگه یجور د هی با تو  ی آرام و موقر بود!ول شهیهم-

 یای!در درشهیم  ترطونیتر و شاز قبل عاشق شتریروز ب

 ممنونم دخترم! !ازتیکرد کشیپرمحبت قلبت شر

اش مادرشوهرانه  یهاصحبت  نیاز سرشوق زدم.ا ی لبخند

ارزش داشت.چه قدر مهربان بودند!هر  میبرا ا یدن  ایدن

وجود   ونیمد شتریمن ب دانستند یآنها!آنها که نم یدو 

 مرد مهربانم با قلب رئوفش! رحافظیبودم!ام رحافظیام
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 وهفتهفتاد صدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

ناهار  زیسر م سی خ یبا موها رحافظیبعد ام قهی دق ۱۰

 یکیش یساده ول یو شلوار خانگ شرتی شد.تآماده

 آمد.  یبه تنش م تینهای بود که ب دهیپوش



و اشاره کرد  دیکش رونی را ب یناهارخور  زیم  یصندل

 شنهادشیباز از پ یزدم و با رو  ی .لبخندنمیکنارش بنش

 استقبال کردم. 

با   تینهای سر سفره ب شدهدهیو مخلفات چ نیرنگ ی غذاها

 بودند. شدهدهیو خوشمزه چ قهیسل

 را خم کردم و در گوشش گفتم: سرم

 ها!! سهی!خ؟یدیچرا موهات رو سشوار نکش-

 لبش نشست و گفت: یگوشه طنتیپرش ی لبخند

 !ادیخوشم نم  هایلوس باز نیاز ا-

که از  یداد!زمان ل یجمالت گذشته خودم را به من تحو  تمام

و بلندم را خشک  شانیپر میموها آمدمیم  رونیحمام ب

 !گرید.نامرد بود کردمی نم

 میعشق سفر کرد یب  یهاهر دو به آن روز و شب انگار

 افتاد. ادمانیها به از آن وقت ی نازکیکه پرده

نقش  رحافظیام یهالب یرو  ی و قشنگ یقیعم لبخند

 او را!  زی.من نستینگر یبود و مرا مبسته

گذشته را مرور  با یز یها ستنینگر  نیدو باهم در ا هر

 یبود ولکه با عشق شروع نشده یا.گذشتهمیکردیم

که عاشقمان کرد و دلمان را  یاعشق بود!گذشته  انشیپا

 برد!  غمایبه 



هم   یوانیو ل ختیخودش ر یدوغ برا یوانیل رحافظیام

 نیریتوجهات ش نیمن آماده کرد و به دستم داد.از ا یبرا

قدر  .و حاج رضا آنزد یخانم لبخند محو و قشنگش پوران

اش تمام رق نگاه مهربان و پدرانه خوشحال شد که ب

شوق   شهیدو مهربان هم نیرا پر کرد!ا شی نوران ی چهره

  یبه پاک شانیها!و دل انمان یعاشقانه م یبرا دو ذوق داشتن

 !دی ارزیم  ایاب بود!چقدر داشتنشان به تمام دن یو زالل

زخم خواند و از  چشم انمان یم یعاشقانه  یبرا  خانمپوران

 گفت:  رلبیفوت کرد!و ز مانیان فاصله رو هردو 

بباره!و از چشم بد و حسود   تونیبه زندگ ریکه خ  شاالیا-

 !نیدر امان باش
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 وهشتهفتاد صدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییزاری#آزاده م

 



خانواده   یمیگرم و صم یآن روز در فضا  ناهار

از  خبری !بیماندن ادیبه   یدیو ع بایز ی.بهارگذشت

را با خود   می ها یکه خوشبخت یو گردباد زی انگغم یغروب

 .بردیبه تاراج م

پر از عشق و   یکه در خانه یحق داشت.فرزند خانمپوران

 دایعاشق پ یروح و قلب شدیدوست داشتن متولد م

!قدمتش را از دست شودیکهنه نم چگاهی.عشق هکردیم

 !دهدی نم

 شانیهاو عاشقانه  شانیهاخانم و حاج رضا نگاه پوران

هنوز هم هنوز بود عشق   رحافظیهنوز هم پابرجا بود!ام

 ود! ب یریبزرگ و اساط ینماد عشق شیپدر و مادرش برا

 

 یبود و مردوجودم شده یکه جزء جدانشدن  یخوشبخت

و دوست   بایو جهانم در قلب ز ا یکه تمام دن یمهربان 

 یو افسوس که خوشبخت غی!درشدی خالصه م شی داشتن

 کردمیاز انچه فکر م ترع یسر یلیام ختازه متولد شده

  کیسخت و تار یو جهانم را در برزخ بستیرخت برم

 .دادیقرار م

و  اهیدر روح گ یبود و جاندرختان را حرص کرده باغبان

 !بوددهیدرخت دم



خواب   یرضا برااز ناهار که پوران خانم و حاج بعد

بزرگ و پر  اطیدر ح  رحافظیبودند!من و امرفته  یمروزین

!شانه به شانه میبوددار و درخت شروع به قدم زدن کرده

 !گری کدیو دستمان قفل در دست 

را  اطیح دهیه شکوفه داده و به وصال رستاز یها درخت

که  زیر یصورت یهابودند!شکوفهو قشنگتر کرده  باتریز

شکوفه  زشیبودند!ر ختهیر رحافظیام ل یکاپوت اتومب یرو 

 کند که نگذاشتم! زشی خواست تم رحافظیالعاده بود!امفوق

 کش آوردم و طنازانه گفتم: یلب

 !تو رو خدا بزار بمونه!قشنگه!ادیدلت م-

ناب و بکر  شیبرا شهیبود!هم میبه طناز رهیخ

و   نیریبود!اعتراف شبودم!خودش بارها اعتراف کرده

 !ی قشنگ
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 ونهصدهفتاد ی#پارت س

 خفته ی#بغض ها



 ییرزای#آزاده م

 

 زد: پچ

صدات!فکر  یو لوند یطناز  نی!با ایکن وونمید یخوایم-

 ....... قلب مر

که هزاران  یاش نصفه ماند!جملهادامه نداد.جمله گرید

با لحن خاص  شینگفت!به جا یمختلف داشت ول یمعن

 اش گفت:مردانه 

عالم!از تمام گل و  یها!!از تمام شکوفهیتو قشنگتر-

و ت یداره من به تماشا یچه لذت یدونیجهان!تو نم  اهانیگ

 زن جهان!  نی باتر یز ی !تماشانمیبنش

و  نتی لبانم جان گرفت.چه قدر شط ینمه رو نمه ی لبخند

که   بودستاده یا یمرد ت یرو روبه یعاشقانه لذت داشت!وقت

  نی رترینظی از ب ی کیعاشق تر از تمام جهان بود و در 

 عاشقانه! یو بهشت تررینظی ب یو فصل یها بودمنظره

اما  ستمیزن جهان ن نیباتریباشم که ز بایمن هر قدرم ز-

 و خوشبخت چرا!تا ابد هستم! نیعاشق تر

!پرنفوذ و عاشقانه!ِانگار که رهیو خ قیکرد!عم میشاتما 

که حالوت   یستنی!نگرستینگریم یبا یز یداشت به تابلو 

 بود.زبان دلم نشسته ریداشت!حالوتش ز

 تمام گفت: یتخص  با



!تقلب در عشق قبول  یف دلم من رو زدحر ستیحساب ن-

 ! ستین

دلم پربار شد!درست مثل   یهاو شکوفه دمیخند پرناز

 !اطیدرختان ح  یهاشکوفه

 بود و من گفتم: دمیتماشا در خند غرق

دارم تا ابد  کار باشم دوستخاطر عشق قراره تقلب اگر به-

 جهان باشم!! نی کار ترخطاکار و تقلب 
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 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 نشست.  شیها لبش  ی رو محو مردانه  لبخند

تمام جانم را گرفت  شی .هرم نفس هاتر شد  کینزد

بودم از سرم را پوشانده میکه آزادانه موها یوروسر 



 یگود  یشد!و رو شانیافشان و پر میبرداشت و موها

 !دیکمرم لغز

اش تمام کمرم را مردانهو دستان دی آغوشم کش در

که  ی!جوردییبو  قیگرفت.سرش را خم کرد و عم

 اشهیدر حافظه قلب و ر مید عطر موهاتا اب خواستیم

 کند! یجاساز

ها که با انسان چه یکلمه سه حرف نیکه عشق ا اخ

و جان   گرفتیعشق جان م یی دای!شور و شکرد ی نم

 !دادیم

بزرگ  اطیح یداد به قسمت پشت  شنهادیپ رحافظیام

.باور دمیدیقسمت ناشناخته را م نیبار بودم ا نی.اولمیبرو 

پشت خانه وجود داشت که  یکوچک  اطینبود ح یکردن

که تک   یگل یبا باغچه یکوچک اطی!حبودمده یتاکنون ند

انداخته بود.درخت که تازه  هیسا شیرو   ییبایز یدرخت

  شیها !ثمره دهد!شکوفهندیببار بنش خواستیفکرکنم م

 بود!سر زده

 ریز  رحافظیدرخت بود.من و ام هیسا ری ز یسنگ تخته

 !میسنگ نشستتخته یدرخت رو  هیسا

 میدادم او مشغول نوازش موها هیاش تکرا به شانه سرم

و   دیکش یرا بو م میموها کباری  هیهر چندثان  ییشد!گو 

 !شدیم را یعطرش را با ولع پذ



 شی هاخاطره فیدرخت شروع به تعر هی سا ریز

تا   یو نوجوان یاز دوران کودک  یکرد!خاطرات

 شگاه!!خاطرات دوران دانشیجوان

که من  کردیم فیرا تعر شیهاو قشنگ خاطره بایز قدران

 بودم!شده شی هامحو او و صحبت 

 !شی هایی گفت!و تنها شی هاطنت یش از

نداشت و   یبودنش که خواهر و برادر ی تک فرزند از

 !سوختیدر حسرتش م شهیهم
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 کیو هشتادصدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

که خواهر و برادر  ییبه کسا شهیسارا من هم یدونیم-

  یبودن هاشون برا ی بازهم ی.براکردمیداشتند حسادت م



و   رفتم؛ترسو یام بود تازه مدرسه مساله۷!هاشونت یحما

 لوس! یمامانپسر بچه کیها!وقتبزدل بودم اون

وسال دعوام  همسن یاز پسرها  یکیجلسه با  نیاول همون

شد؛کتکش زدم!امت از بخت بدم رفت برادر بزرگترش رو  

 شهیکه تونست کتکم زد!باورت م ییآورد سرم!اون تا جا

 شیوز از دردش و کبودتمام صورتم کبود بود.تا دور

 ! رونیبرم ب تونستمی نم

.خاطراتش بامزه بود!به نظر دمیرا رها کردم و خند امخنده

 باشد!داشته شیهایدر کودک طنتیش همهنیا دیرسی نم

 و گفت: شدرهیبهت به صورتم خ با

 بودم!  عیضا ی لی؟؟خیخندیچرا م-

 حالت مظلومانه به خود گرفت و گفت:  بعد

 گناه داشتم به خدا!-

 فی خاطرات تعر نگونهیمظلومش که ا یصدا  یبرا  دلم

 یرفت.دل زن عاشق برا کردیم یی و مظلوم نما کردیم

عشق  ی!ارودیباشد مکه دوستش داشته  یتمام تمام کس

 تردل ببر!کم آرام

 گفتم: پرخنده

بابات؟!ما دخترها   ایه سراغ پسر یبعد مامانت رو نبرد-

مون  مامان کردیم تمونیاذ ی!کسمیکردیم کارنیاز ا یلیخ

 سرش! میبردیرو م



 نقش بست و گفت: ش ی هالب یرو   یمهربان لبخند

 دارن!دعواشون متفاوته!دختره با پسرا فرق-

 دارن؟!! یچه فرق-

 و گفت: دیخند

 یول  کشنیهم رو م یموها نیکه عصبان یدخترا وقت-

 پسرا!

 کرد: مکث

 گهیکه بتونن همد ییفرق داره!تا جا شونت یعصبان -

ناموس در  یکه اگر پا یبه قصد کشت!وا یحت زننیم

 !ننی بیباشه مرگ رو به چشم م انیم
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 ودو هشتادصدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها
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مردها تا سر حد مرگ  گفتیآن وحشت کردم!راست م کی

 شود یمدهیزن وسط کش یداشتند!تا پا رتیناموس غ یرو 

 !دادند یگرفتند و جان م یجان م

اش دود  جمله نیتمام حس و حال خوبم با ا دیفهم انگار

 بود که گفت:شده

 ؟ یخندی بگم نم یزیچ هیسارا -

که به دل    یتلفظ کرد.جور  باتریو ز ظیغل یرا کم سارا

 !دیچسبیم

 شیو صورت و ته ر اهش یچشمان س رهیکه خ طورهمان

 اش بودم گفتم:مردانه 

 !خندمینه بگو نم-

 یاش دچار شب ادارهمون روز که کتک خوردم شب-

 کردم!  سیام رو خام تمام تخت و ملفهشده

  کرد و  زیرا ر شیهاچشم رحافظیخنده!ام ریزدم ز یپق

 گفت:

 !ی!قرار نبود بخندهای دینخند یدیخند-

از که اشک یدهانم گرفتم تا نخندم و در حال  یرا جلو  دستم

را  رحافظیبود!و در ذهنم داشتم امشده یچشمانم جار

را  شی.که از ترس جاکردمیترسو تجسم م یپسربچه

 !کرده سیخ



 د؟ یواقعا؟پوران خانم نفهم-

 رحافظی.امبودمدهیمهارشده پرس یجمله را با خنده نیا

 تخص نگاهم کرد و گفت:

 !رید یول دیفهم-

 چرا؟-

.رفتم بهش کردی م یاون موقع مهسا با ما زندگ یدونیم-

بهش گفتم  یوقت یداد ول میگفتم کتک خوردم؛اولش دلدار

ناراحت شد و روزبعدش تمام دفتر و کتابام   یلیخواهر خ

 رو پاره کرد! 

بود!آن   یام کافکمرنگ شدن خنده ینام مهسا برا دنینش

بود و چه خوب که از   یماهر بیدختر دلبر و افسونگر رق

 بود!رفته ام یزندگ

گل   طنتشیرا کسل کرد که ش  رحافظیسکوت من ام  انگار

 طنتیسر گذاشتن من به سرش زد!پرشسربه یکرد و هوا

 گفت: یاثانهیو با لبخند خب

 شدن دفتر و کتابم!پاره از دیکس نفهم چیه-

در ادامه  انهیرا از چشمانم خواند که موذ میچرا انگار

 گفت:

!البته  موندیم  ادشیسرگرم بود!من رو   یمادرم با حاج-

 یاگهیو هرکس د نه بچه  یابیمرا در ندهیبهت بگم در آ

 اول شوهر!



من کجا و   دنیفرار کرد!دو   یبرداشتم سمتش که تند زیخ

 بلند او کجا!  یقدم ها 

 !سایرحافظ؟وایام سایوا-

 برگشت و گفت: دیدو یکه م  نیح نی هم در

 ! گهیبدو د عفه یض-

 و لب زدم: دمیکشیچشمانم خط و نشان م با

 !؟یبد یلیخ-

 : ستادیو ا دیخند

 چرا؟-

 ستادهی.ادمیبه سمتش دو  ثانهیفرصت استفاده کردم و خب از

 ینهیرا مهمان س  میهاو مشت دمیبود و من به او رس

 صدای نگفت و فقط ب چیکردم.ه شیسخت و عضالن

 .دی خندیم

 آخر مچ دو دستم را گرفت و گفت: در

 !!رهیبسه!االن دستت از کتفت در م-

 :دم یکج کردم و با ناز نال یسر

 !!گهیخودته د ر یتقص-

 و گفت: دیخند



!!در هر صورت یمرد َکل نندار هیتوئه تا با  ر یتقص-

 !ییتو  یبازنده واقع

بودم!من باخته بودم!به قلبش!به  ی!من بازنده واقعیآر

 ! شیدلش!و به مهربان

 در جهان هم هست! نیبهتر از ا باخت
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رضا به خانم و حاجبعد از شام به اصرار پوران آخرشب 

.آن دومهربان از ما خواستند تا امشب مینرفتخانه خودمان 

در خانه مانا باشند.پدر و مادر بودند و   مانی هانفس  یصدا

. در اتاق دادمیدلتنگ!حق داشتند و من حق م



بار شاهد  نی اول یکه برا ی !اتاقرحافظیمان!اتاق امسابق

 تفاوت یاتاق معبدگاه  طلوع ب   نیبود.ا  میهایو شاد   هاهیگر

 بود. میها

وارد اتاق شدم.اتاق هنوز هم همان  رحافظیاز ام زودتر

 ی نخورده باققبل را داشت.دست ونیدکوراس و  نیزاید

اتاق من!مادرم بارها گفته بود  نیبود درست عمانده

من   فتد ایم ادشیو ناغافل  زندیبه اتاق سر م یگدارگاه

و  نی.به نظر من مظلوم ترستمی ساکن آن اتاق ن  گرید

عاشق  یپدر و مادرها  نیجهان هم ین ها یترمهربان

از عشق بود!نوع   گرینوع د هم نیبودند!عاشق فرزند!ا

 از عشق! ییبایز

تخت  دیو سف زیتم یبه مالفه یتخت نشستم.دست یرو 

  ی.اشتباه نکردم وقتد یچیدر مشامم پ یعطر ی.بو دمیکش

  رحافظیادکلن ام زیانگدل  یو عطر و بو  دمیمالفه را بو کش 

 .دمییرا بو 

شد.هنوز هم به خاطر  دوباره زنده میاتاق برا  نیا خاطرات

اتاق بالش  نیاز ا ی گوشه  رحافظیرا که ام یآوردم روز

از هم!چقدر  می.چقدر دور بوددیکشیو دراز م گذاشتیم

 دور بود!  مانی هاقلب 

 .دادیعطر او را م یمالفه بازهم بو  نیاتاق و ا نیا حال 



!و دست ستادیا《در》قاب انیم رحافظیبعد ام قهیچنددق

 دیشا ای غرق در جهان تفکر! یول کردیم می تماشا نه یبه س

 هم خاطره!

اتاق  نیا  یداشت خاطرات روز و شب ها ییاو هم گو  دیشا

 خانه را! ن یا ای!کردیرا مرور م

 رحافظیام-

آمد و   رونیب الیکوچک صدازدن من از جهان خ یتلنگر  با

 شد.  بمی بود که نص  شیباز هم "جانم" ها

 عطر تو رو دارن!!  یه و بالش بو مالف نایا-

 شد و گفت:  کینزد

اتاق  ل یعطر من رو به مالفه و وسا شهیمادرم هم-

 باشه! نجایعطر پسرش ا شهیتا هم پاشونهیم

خانم حق داشت !پورانجهانفهیوظ نیتربودن سخت مادر

 !دادمیمن حق م ای
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 وچهارهشتادصدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها
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بود.انگار   ایدرد دن نی ترو سخت نیاز فرزند بزرگتر ییجدا

کلمه   نی !مادر  ایجا گذاشته بود گری د ییکه وجودت را جا

  یمشکالت رو  یمامو پاک چقدر سخت بار ت  سیقد

 یو مهربان یدلتنگ یدوشش بود!انگار خدا او را برا

 ! بوددهیآفر

 آب! یو پاک بود!پاک پاک به سان زالل فیزن لط روح

و   قی!عمستیتخت نشست.مرا نگر یرو  کنارم

ها  که تازه پا در جهان رنگ یینایعاشقانه!همچون ناب

 .کردیلمس م شیهارا با چشم ایگذاشته بود و دن

 یو رو کرد و قلبم را به بهشت ریدلم را ز اشمهزمز

 مبدل کرد. نیریش

هاست!ما باز هم امشب خونه معبد تمام خاطره نیسارا ا-

  یهاهیو ثان  یاد یز یکه شب ها و روزها میموند یدر اتاق 

 رو ازمون گرفت.  یقشنگ

و در اتاق  یا!ما امشب در خانه گفت یم راست

را از ما گرفت و   ی ها هیو ثان  قهیکه چه دق میبودنشسته

 ییو ازهمه مهمتر روزها و شبها قهیو دق  ییهاهی برد!ثان 



 یکه در قلبم به سوگ مرد  یمرا نداشت.من رحافظیکه ام

 که محرم بود و حالل!  ی.مردبودمنشسته گرید

بودم و با اضافه شده انی نایمن هم به جمع ناب  حاال

 تماس صورتش را برانداز کردم. میهاچشم

عشق   ی ایگاهش شد.دنمعبد بوس می هازدم که پلک  یامژه

  یسوزان و تعلق یکه عشق یبود!وقت  ییبایز  یایدن بیعج

 دوطرفه وجود داشت. یخاطر

 ایتر بود افزون رحافظیعشق من به ام دانستمینم من

 ! انمیاطراف یهاتمام عشق ایعشق مادرم به پدرم!

اندازه    نیدر جهان وجود داشت تا ا  یزن ایمهربانم آ یخدا

داشته باشد و از همسرش"مرد وجود و قلبش" را دوست

 یمردانگ  یو مجنون شود!و دل بدهد برا دایعشقش ش

 وجودش!  یها
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 خفته ی#بغض ها
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تخت خواب دراز  یدر کنارم رو  صداینرم و ب یلیخ 

 یآرام سرم را رو  زی!من نیلیفاصله و حا چی.بدون هدیکش

 ستبرش گذاشتم. اشنه یس انیبازو و م

عطر وجود َمردم را با تمام وجود به مشامم  یبو 

 بود. دهیچ یعشق بود که در اتاق پ ی.امشب بو دمیکش

شب   یاهی.سدادیبود و باد پرده را تکان م بازیکم پنجره

اتاق  نیاگر امشب من تنها در ا دیبود.شادامن گسترده

اتاق بزرگ!از ترس و استرس خواب  نیدر ا دمیخوابیم

در آغوش در  رحافظیبا ام  ی!!ولشدیم یاز چشمانم فرار 

انگار که  شی و پناه آغوش و بازوها ستبرنهیس تیحما

بود و لباس آرامش به جانم  رخت بسته  بش  یاهیس

 بود. نشسته

 زدم:  ش یصدا

 !رحافظ؟یام-

 جانم.-

و   یجان بود و به تنم نشست.دلم ماالمال از خوش جانمش 

 عشق شد. 

 نیقشنگ و اول نیفرود نیبود با اقصد کرده امشب

 !ردی جانم را بگ ید یروزع



نامنظم و ناهنگام قلبش   یبازهم همان تپش ها کبارهی به

 .دمیشنیرا م ش ی.تند و صدادمیرا شن

 گفتم: نگران

 !قلبت دوباره؟؟یخوب  رحافظیام-

 دیبود!نو  یی.ندابودسابقه ی تند ب ی تپش ها نیا بودمگفته 

 ! یضی مر کی

 در مورد سالمتش صحبت کردن!!  بودسخت

 و گفت: دیخند

  یماریمن ب یدارگفته بودم که سالمم!نکنه دوست-

 باشم! اشتهد

 ی!که قطرهمنینازکدل  ایبود  شی هاحرف ریتاث  دانمینم

شود دفن   دای هو  آنکهیو ب دیازچشمم چک یاشک

 انی!در ممیها باخبرشود از اشک ایبفهمد  آنکهیشد.ب

 :دمیخند میصدای ب یها اشک

 !!خوامینم یآخه من شوهر اسقاط-
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 وششهشتادصدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 یدر آن تلخ بیکه احساس کردم عج  یا!خندهدیخند

 نیحاصل از چه بود را ندانستم.و ا یبود!تلخنهفته 

 آور بود! دلهره بیندانستن عج

 باران کرد و گفت:سرم را بوسه یرو 

خانمش رو   بیعج یشوهر اسقاط ن یاما ا-

 ست!! دلخسته ی!!عاشق خانمشه!!دلدادهخوادیم

 کی!!ندیگو یزن م کی جمله را به  نیمرد در جهان ا چند

 زن عاشق و دلخسته!!

 یتالق گوهش ی شدم و نگاهم به چشمان باز زیخم ین

 .زدیدر آنها موج م یبیعج یکه خستگ  یکرد!!چشمان

 پرمهر زدم و گفتم: ی لبخند

بودم که زن عاشق در مقابل عشقش جان  گفته-

عمرم    یتمام ی !!وجودت؛عطر تنت،ضربان قلبت برادهیم

 !!هیمن کاف



تنها مختص خودش بود باال   یرا با ژست قشنگ شی ابروها

بود مرا  شی ها هکه جزء حرب یامردانه یداد و با بدجنس

 .ستینگر

 !!ینه نگفته بود-

 زیر ی لبش نشست و چروک ها یگوشه ی محو  ی لبخند

 .کردیم شتریاش را بمردانه  تیچشمانش جذاب ی گوشه

در جهان هست تا  یمرد ایدلم با خودم گفتم"آ یایدر دن من

اش را جال دهد و مردانه یاندازه لبخند و خنده چهره نیا

 ا! ر شیبا یافزون کند ز

را هدف گرفتم و به جانش  اشنهیکم جانم س یمشت ها با

و من در دل   دیخندی که بلند و قشنگ م یافتادم.در حال

 :گفتمیم زیبا زبان تند و ت شدمیتصدقش م

 تا ولت کنم!!  یتا حاال نگفتم!!بگو گفت-

 یاش خودش را به ادعامردانه  کل یبلند و ه بتیآن ه با

 !!یو تصنع یشیبا مرگ زد.نما نیخواب تلق

.ناخوداگاه اشک در بود چشمانش بسته یول دیکشیم  نفس

 چشمانم جمع شد. 

 یت یواقع چیبود و ه یشی نما زیهمه چ نکه ی ا با

شدن تمام فلج یمرگ او برا  نینداشت.تصور دروغ

 مهیاش خچهره یشدم.رو  کیبود!نزد یعضالت بدنم کاف

از چشمانم روان   یالبی همچون س میهابودم.اشکزده



اش فرود  مردانه  شیرها رو تهاشک نیاز ا یشد.قطره

نگاهم    یرچشمیرا تکان داد و ز شی ها آمد.پلک

کرد.مبهوت  داریمرگ ب موقعی کرد.خودش را از خواب ب

در  دنیخند یجامن به کردیشد.انگار فکر نم امرهیخ

 وپا بزنم!دست میها اشک

 می ش؛آغوش که براادر آغوش مردانه  ه یدر صدثان و 

 .شدمدهیآرامش داشت کش  ایدنا یدن
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 وهفت هشتاد صدی#س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 گوشم پچ زد: ریز

 ! نجامی!آروم من ازدلمیآروم باش عز-

 بغض گفتم: با



چه وحشتناک بود  یدونیباشم.تو نم نجای تا ابد ا  شهیم-

 تصور نداشتنت؟

 و آرام گفت: دی گز لب

 .زمیبود سارا عز ی شوخ-

هم  نشیمن از تصور نداشتن دروغ دانستینم رحافظیام

از آسمان چشمانم  وفقهی ب میها بودم.اشک زاریب

مزاحم کمر به قتل دلم بسته  یها اشک نیدند؛ایباریم

 ها! اشک نیبودند.لعنت به ا 

 میها اسوده بارش اشک ال یرا چنگ زدم و با خ شرتشیت

 سپردم. شرتشی را به ت

اش جدا کرد و  که آرام شدم مرا از آغوش مردانه  یکم

هر دو چشمم را بوسه زد.بوسه گرم و پر از حس  یرو 

 عشق! 

به خاطر   زیها را نبوسه یها طعم عاشقانهزن ما

سان خاطره پررنگ  !بهشودی و در قلبمان مانا م میسپار یم

 در دفتر خاطرات عمر!

  کی ی به پا ختنیو عشق ر یدلدار یمرد برا کی داشتن

 !ستیزن تا ابد کاف

ها قرار زن یبرا یپشتوانه  یخدا مردها را برا  انگار

  یهاه یو ثان قهیمن دق دانستی نم رحافظیاست.و امداده



وحشتناک و  یادیکردم.اعت دایپ ادیرا به او اعت  یادیز

 سخت! 

تمام  یبود!برا یکه داشتنش نعمت بزرگ دانستیچه م او 

 !می هاروز و شب

قلبش   گاهیو جا نهیس  یکرد سرم را در آغوش؛رو  کمک

 بگذارم و به خواب بروم. 

 با تمام وجودم خودم را در آغوشش مچاله کردم! من

دل سارا را خلق  نیتسک دیموقع خلقتش فهم خدا

 است.کرده

 میموها  یهم گذاشتم و او رو  یرا رو   سمیخ چشمان 

 یاکودکانه  ییقلبش مثل الال  ی نرم کاشت.تپش ها یبوسه

نوا کرد و من هم نیر یش یبود که مرا دعوت به خواب میبرا

 تندش به خواب رفتم. یهابا تپش 
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 هشتاد وهشت صدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها



 ییرزای#آزاده م

 

 یالیدر و یدیع یدورهم ی برا یروز قرار بود همگ آن

 کی.میبود جمع شو  راناتیدوست حاج رضا در که شم

و    در؛پیخودمان یبا اعضا دانهی ع یو دورهم ی مهمان

 مادرم وسنا هم دعوت بودند.

 بود.  شاوندانی و خو  ل یبا فام دیو بازد دید ی برا یدورهم

 دستپاچه بود و نگران! یچرا پوران خانم کم دانمی نم

 یزیچ یول  کردمیوجودش را احساس م شیتشو  من

 پچ کردند و من ندانستم چرا؟پچ ینگفتم.با حاج رضا کم

حرکت  رحافظیام ل ی با اتومب یبود و قرار بود همگ صبح

 . م یکن

بلند شده بود و مشغول صرف صبحانه  رید رحافظیام

 بود.من هم به اتاق رفته بودم تا آماده شوم. 

  یبه خودم انداختم و راه بارنیاخر یبرا نه ییدر آ  ینگاه 

 شدم. نییپا یطبقه

با که  کردیخانم داشت آرام با همسرش صحبت م پوران

  شیاز سرجا   یاش شکفت و با مهربانمن گل از گل  دنید

با همان  دیرا بوس امی شانیو پ دیبلند شد و در آغوشم کش

 گفت: اشی ذات یمهربان 



 مادر!برم برات اسفند دود کنم؟! یچه خوشگل شد-

آمد و مرا  رونیاز آشپزخانه ب نیح نیدر هم رحافظیام

 .ستینگر

 خواستیپسرش را م  دیائزد و انگار ت یلبخند خانمپوران

 که به حرف آمد:

عروسم چه خوشگل شده برم اسفند دود   نی بب رحافظمیام-

 کنم مادر!

خشم در  ینشست و با کم اشی شانیپ انیم یاخم رحافظیام

 لحنش گفت:

 واجبه؟!  یدورهم هی  یرنگ و لعاب برا نیا دونمیمن نم-

 و گفت: دیلبش پر کش یخانم لبخند از رو  پوران

به خودش  دیپسرم؟عروس جوون با هیچه حرف نیا-

 برسه؟!
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 هشتاد ونه صدی#پارت س



 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

نسبت به  یمیدر هم فرو رفت و با لحن مال شی هااخم

 مادرش گفت:

 یگه گفتم به خودش نرسه اتفاقاً برسه ولمادر من م-

 مون بهتره!دونفره  یخلوت ها ی برا ینجوریا

از خجالت  دانستی.خدا مدیدو امی در رگ و پ شرم

رضا هم سرش سرم را بلند کنم.مخصوصاً حاج توانستمی نم

نگفت اما   زیچچ یه یول  کردیرا بلند کرد و ما رو نظاره م

از من نماند.او چه   یآب شوم و اثر خواستیمن دلم م

 . تاختیداشت م پروای ب

 که حرف دلم را زد. دیدلم را شن ادیانگار فر خانمپوران

 یهر کار کرده؟عروس من خوشگله کاریوا مادر مگه چ-

 آد؟یهم کنه به چشم م

  شیو آرا یبودم تنها رژلبنکرده یمن کار  گفت یم راست

 بودم.کرده مه یضم یمیمال

چنگ شد.خواست   شیکالفه دستش در موها رحافظیام

 نگفت. یزی را بهم فشرد و چ شی ها بزند که لب یحرف



که پاک   کردیامان از چشمانش!انگار داشت اصرار م یول

 کنم رنگ و لعاب صورتم را!

"برم اسفند دود کنم"به  نکهیخانم با گفتن ا پوران

برخاست و به  شیآشپزخانه رفت و حاج رضا هم از جا

 رفت. اطیح

دست به دست هم داده بودند تا ما باهم تنها  ا یتمام دن انگار

 .میباش

مردانه و  یشمرد که با گام ها متیاو فرصت را غن انگار

 شد.   کمیبلندش نزد

 نگاهش کردم. یرچشمیرا باال آوردم و ز سرم
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 ونود  صدی#پارت س

 خفته یض ها#بغ

 ییرزای#آزاده م

 



ملتهب  امنهی.سکردیجانم را نوازش م شی هانفس هرم

!و عطر مان یهاجسم یکی بود.از وجودش!از نزدشده

 !که جانم را گرفته بود.شی بولگار

 !دانستیبود!خدا م.چه شدهکرد ی عطرش را عوض نم او 

را کنار گوشم گذاشت.آرام و   ش ی هارا خم کرد و لب سرش

 بَم گفت:

 برو کمترش کن؟! ادهیز اتشیآرا-

 !رحافظ؟یام-

و با حفظ همان اخم   امدیرا محکم ادا کردم.کوتاه ن اسمش

نجوا  کردیم  یداشتندوست  شتریاش را بکه چهره مردانه

 کرد:

هم هستن!کاش قدرتش  بهیغر یاونجا مرد ها یدونیم-

 .داشتمی جهان رو از روت برم یرو داشتم تمام نگاه ها 

 و گفتم: دمی گز لب

 رحافظ؟یام-

 جانم!-

 ؟یگر باشسوءاستفاده همه نیا  یتونیچطور م-

نَمه محو شد و از نشسته بود نَمه شی ها لب  یکه رو  لبخند

 :دیغر شی هادندان انیم

 کمترش کن؟!بذار؟فقط برو    یذاریم یاسمش رو هر چ-



 َچشم. -

شدم و َچشم گفتم.انگار او هم  میچرا زود تسل دانمی نم

باال  شیرا قبول نداشت که ابروها  بودنعیمط همه نیا

 زد و گفت: یزی و در ادامه چشمک ر  دندیپر

 بال! یب-

بلند تپش   ی.حتم داشتم صدادیکوب امنهیپرتپش به س قلبم

 بودم.حبس کرده نهیکه در س یو نفس د یشنیرا م میها
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 کی نود و  صدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

دوباره به   نهییدر آ یرا پاک کردم.نگاه ممیمال شیآرا 

 ؟ یمتیبه چه ق یقشنگتر بودم ول شیخودم انداختم.با آرا

 ن از صفات بارز عشق بود.بود عیمط 



چلچراغ  رحافظیآمدم چشمان مهربان ام ن ییکه پا یوقت

برآورده شده بود اما  اشی تمام مکنوئات قلب ا یشد.گو 

 .دیو لب گز ستیپوران خانم با اخم و تخم به پسرش نگر

 کسچ یاست!اما ه دندهک یپسرش چقدر غد و  دانستیم

 بیها عجغد بودن نیا یدر جهان عاشق دانستی نم

 .دیچسبیم

 وارد شد.  سیباال زده و بازوان خ یها نیرضا با آست حاج

 گفت: رحافظیزد و خطاب به ام میپدرانه به رو  ی لبخند

 پسر؟ است یاشتباه دن نیگذاشتن زنت بزرگتر تیدر معذور-

 معترض گفت: رحافظیام

 از منه! زتری!سارا عزکنمیم  یکم دارم حسودکم-

پسرش زد و   یبا تمام وجود به رو  یبخندل خانمپوران

 اش رفت:قربان صدقه

 زهیاگر عز ؛گوشیقربونت برم.تو که عمر مادر یاله -

 !دیندار  ی!سارام دخترمه فرقزهیاشم عزگوشواره
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 نود ودو صدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

بودم بدون  خانم به وجد آمدهپوران فیکه از تعر یحال در

در آوردم.نگاهش  یزبان رحافظیام یبفهمد برا یآنکه کس

و با چشم و حرکات سر اشاره  دی که به من افتاد لب گز

 "میینجایکه ا فی...حفیکرد"ح

 ها باال رفت و رو به پوران خانم گفت:از پله  رضاحاج

 رو بهم بده؟ یآب راهنی پ نیا ای خانم ب-

 زد و همراه همسرش باال رفت. یمهربان  یلبخند پوران

لبش نشست و به  یرو یگوشی.لبخند بازمیتنها شد دوباره

 سمتم آمد.

 یکه صدا  ی.جورستادیمن ا یقدم کیشد و در   کمینزد

 .دم یشنیرا م شی هانفس 

سر بلند کردم و او نگاهش را در صورتم به رقص در  آرام

 آورد. 

بود را کنار زد و نجوا  رها شده امی شانیپ یکه رو  ییتارمو 

 کرد:



  هی یبود برا یاد یز شی !اون آرایترساده یجورنیا-

 اونجا! ستین  یهست ک یک دونه یکه آدم نم یمهمون

 و با ناز گفتم: دمیدندان کش  ر یز لب

 دستوراتت اطاعت شد؟ یکه همه یدید-

دفاع از خود و   ینشست و برا  شیهادر چشم طنتیش

 اش گفت:مردانه  رتیغ

زن عاشق مرد  کی  ینفر بهم گفت وقت هیروز  ه ی ادمی-

 هم بشه!  رتشیعاشق غ دی بشه با

نامرد  ی.کمگرداندیخودم را به خودم باز م یها حرف

 نبود!
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 نود وسه  صدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



 

 !ستین ادمی یخب گفته باشم ول-

 و گفت: دیدندان کش  ریرا ز اشین ییپا لب

 !؟یچ ارم یب ادتیبه -

 بود. میها نگاهش قفل لب و 

آمدن پوران خانم و حاج رضا سکوت  ن ییپا  با

.فاصله گرفت اوردیب  ادمینبود که به  ی.فرصت مناسبمیکرد

 شلوارش فرو کرد و گفت: بیرا در ج   شیهاو دست

 منم برم حاضرم شم! -

 

بود و  بازگشت.تمام وجودم چشم شده یبعد وقت قهی دق۱۰

 .بود اشیدر پ

و  بیخودش چنان خوشت یول دادیبه من نم شیآرا اجازه

 بود که دلم را دوباره برد.پوش شدهخوش

 پیهمه خوشت نیچطور به خودش اجازه داده بود ا 

 ببرد! یقراری دل از قرار کدام ب خواست یباشد!مگر م

مرد فقط  نیام نشاندم.همسر و همراه ابر چهره ینازک اخم

 من بودم.فقط من! 

.حاج میرفت رحافظیام ل ی.با اتومبمیعزم رفتن کرد  یهمگ

 رضا کنارش نشسته بود. 



 .میعقب نشست  یو پوران خانم در صندل من

چشمانش  نهییبود و از آکرده می تنظ میجلو را رو نهییآ

 . دیرقصیصورتم م یرو 

مشغول آرام ذکر گفتن با انگشتانش   رلبیخانم ز پوران

 شد. 

 یرو   نهییبا چشمانم عشق را مهمان چشمانش که از آ من

 کردم.   دیرقصیمن م

 یاند.کمتماس گرفت و خبر داد که آنها هم در راه رمپد

ً یقیزودتر از ما به راه افتاده بودند و   .دندیرسیزودتر م نا
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 نود و چهار صدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 



و  شیتمام تشو  ل یدل  میرضا رفتبه خانه دوست حاج یوقت

 .دمیرا فهم شانی پچ هاخانم و پچپوران یها ی نگران 

مهسا بود.آقا و خانم   یمادر حاج رضا از خانواده  دوست

 رحافظیام یبودند.مهسا دختر عمو الیصاحب و  یمرشد

 و افسونگر! بای ز یهم آنجا بود.دختر

بوسه باران  فرو رفت و  شیعشق در آغوش عمو  با

خانم رضا بود.پورانحاج شهیخون و هم ردختر هم نیشد.ا

 ای.گو دیدر آغوشش کش یو نگران یهم با دستپاچگ 

 هنگام! نابه  داری !ددارید نیناراحت شوم از ا دی ترسیم

و  یمن هم بودند!خانواده دوست داشتن یخانواده

 وجودم!   یجزءجدانشدن

 میرایشان پذنگاه و آغوش  یو سنا هم با مهربان مادرم

 شدند.

 ی مهسا درست مثل تابوت برا نیو سنگ قیعم نگاه

 بود.  نیسنگ می هاشانه

که تمام  یسرد یبا من دست داد و احوالپرس یسرد با

 وجودم را گرفت.

نکرده بودم من عاشق بودم و   یبد چیدختر ه نیبه ا من

 او هم عاشق! 

 منبع تمام گناهان جهان بود.   که عشق یبه راست و 



برخالف رفتارش با من با  دیرا د  رحافظی ام یوقت مهسا

 کرد. یاحوالپرس یوصفی ب یو شاد یگرم

جا   دنشیکه با د ندی هم انتظار نداشت او را بب رحافظیام

  میهاخورد.نگاهش را به صورتم مهمان کرد و در چشم

 شد. رهیخ

که   یو تاسف ی.عذر خواهافتمیکالم چشمانش را در من

 بود. ان یپای ب

  ی"اشکال نکهی ا یرا برهم فشردم به معنا میهاچشم

فرد دلم  نیتر گناهی او ب ی!ولکردمیندارد"اما دلم را چه م

 بود!
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 نود و پنج صدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



 غم و درد بود.  ی.خانهدل نبود گریروز دلم من د آن

با نگفتن حضور مهسا لطف  کردیفکر م خانمپوران

حضور   یمن وقت دانستی نم کس چیه یاست ولکرده یبزرگ

 .دمیکش  یمهسا را دانستم چه رنج

که عاشقانه شوهرت را دوست   یسقف ماندن با کس ریز

 بود. ایرنج دن نی داشت بزرگتر

پدرم هم  ایبودند.گو سنا هم نگران حالم شده یو حت مادرم

 نبود از حضورشان!  یراض

رضا و که پدر بود و احترام به حاج کردیچه م یول

 بزرگتر در وجودش بود.

مرا کنار  یدختر جا نیبازهم ا  میجمع هم که نشست در

شده   پروایخودم سوخت.چه ب یگرفت.دلم برا رحافظیام

 .ُمردمی همه غم نم نیبودم که از ا

چقدر  رحافظیام چارهی ام شدند.بو سنا متوجه حال بد مادرم

 یبود بعد از ناهار دستم را گرفت.دست ها شرمنده شده

 ها را داشت. یبردن تمام سرد نی اش قدرت از بمردانه 

  یبه سالن اصل یدیسالن را که د ی گوشه  یادونفره مبل 

 نداشت را انتخاب کرد.

 .مینشست گریکدی کنار

 زد:  میصدا نیو دلنش آرام



 سارا؟!-

مرد  نی.انگار اخورد امنهیدر قفسه س یزیتکان ر قلبم

 . شدی نم رابیاز صدا زدنم س وقتچیه

 انداختم و آرام جواب دادم: نییرا پا سرم

 بله؟ -

 ؟ یگی چرا جانم نم-

بود.او هم از نگفتن  دار شدهدلخور و غم شیدم؛صدا ی گز لب

 .بوددهیجانم کالمم رنج
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 وشش نودصدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 !ستیحالم خوش ن ادیز-

 :دیدستانم را گرفت و دستپاچه پرس نگران



 ه خاطر مهساست؟ چرا؟ب-

و از   کردمیام را حفظ مآرامش دیقدر سخت بود که با چه

 .دیفهمی نم یام کس ِسر درون

 به اون ندارم! ینه!من کار-

 زد و درمانده لب زد: شیبه موها  یچنگ 

 اونم هست! دونستمی خدا نمبه-

 گذاشتم و آرام گفتم: شیبازو  یرا رو  دستم

 موته!نداره باالخره اون دختر ع یاشکال-

  یها  یکه پر بود از محبت!از مهربان یزد.لبخند ی لبخند

 مردانه!

 :دمیرا آرام شن ش یصدا

 ! ؟یمهربون قدرنیتو چرا ا-

مرد جهان   نی مهربان بودم!ابداً!او خودش مهربان تر من

 بود.

 زد: میاز آن طرف صدا مادر

 مادر! یا یب شهیلحظه م  هیسارا جان -

 بلند شدم و به او که نگران بود گفتم: میاز جا ناچار

 !ستمیتو فکرش نرو من ناراحت ن-



داد و سرش را با ژست  رونی ب نهیاز س یراحت نفس

 تکان داد.  یقشنگ

مهسا هم  ی!خالهکردی خانم صحبت مداشت با پوران مادرم

اما  کردیگوش م شان یآنجا بود و داشت به صحبت ها

 ول بود.مشغ اشیمهسا نبود.سنا هم با گوش

 زدم و کنارش نشستم. ی.لبخند نمی اشاره کرد بنش مادرم

 را خم کرد و زمزمه کرد: سرش

 !؟یخوب-

 تکان دادم و او آرام و پرمحبت گفت: یسر

شوهرت!تنهاش  ش یپ یبر  یتونی نگرانت شدم.حاال م-

 نذار!
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 و هفت  نودصدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م



 

پر استرس  میبود.از جا یجمله مادرم هشدار نیا

 برخاستم.

هر  دمیقدم برداشتم.د رحافظیآرام به سمت ام یقدم ها با

 !دمیدیم  دیانچه که نبا

شسته بود و  ن رحافظیمن کنار ام ی قبل یهمان جا مهسا

 کرد! یصحبت م  شیو ناز برا یداشت با لوند

 !گفت یکه با ناز و عشوه م ییها حرف

 معرفتی چقدر دلم برات تنگ شده بود؟!ب رحافظیام یوا-

 !یکه شد  ینبود

 داشت!غم داشت!  یجمله دلخور  نیدر آخر شیصدا  ته

مادربزرگت  شیرو نداشتم فکر کردم پ  دنتیانتظار د-

 ؟ یکنیم یزندگ

انداخت که لباس  یگرید  یخود را رو  ی پا کی مهسا

را به  دشیتراش و سفخوش یبلندش کنار رفت و پا ها

 گذاشت.  شیمعرض نما

 گفت: شیزد و با همان ناز صدا  ی لبخند

خاله!تنها بود نکنه از اومدنم   شیپ امیدلم خواست ب-

 !؟ی ناراحت



را در گوش نه بلکه  رحافظیام یدلم نبود تا صدا ی تو  دل 

 کنم. رهیدر قلبم ذخ

 ظاهرش کالفه بود. یول دیخسته به گوشم رس ش یصدا

 نه!فقط تعجب کردم! -

 ته دلم نشست.  یدیام یبلند شد.بارقه شیاز جا رحافظیام

و   ستادی در مقابلش ا بلند شد و شیبه سرعت از جا مهسا

 زد! ش یصدا

 زنانه! یعشوه با

 رحافظ؟یام-

 بود! یکه پر از دلسوز ی نگاهش کرد!نگاه  رحافظیام

 مهسا؟! یچ-

 مهسا رنگ بغض و غم گرفت:  یصدا

 !دوستم داشته باش!ایبا دلم راه ب-
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 وهشت نودصدی#پارت س



 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

حرف   نیترزشت شنهادیپ نینداشت!ا ایدختر ح نیا

 نیکه همسر و هم بال یمرد یعاشقانه ممکن بود!برا

 داشت!

ام شده بود.به کوفت امی دنید  دیشکست و بغض کردم!ع دلم

 بودم.دحال خوردهحال ممکن ض  نیبدتر

 یجار م یهاگونه یسد چشمانم را شکستند و رو  میها اشک

  میهق هاهق   یدهانم گذاشتم تا صدا یشدند.دستم را جلو 

 شان نرسد.به گوش

نبود که هر دو برگشتند و مرا  اریبخت هم با من  اما

 :دمیاش را شنزمزمه رحافظی.ام دندید

 سارا؟-

.نگاهش را به ستادیقدم به جلو برداشت.مقابل من ا چند

 دوخت و گفت:  انمیچشمان گر

هامو بشنو بعد  حرف کنمیخواهش م دمیم حیسارا توض-

 قضاوت کن! 

  چیپر از درد زد و ه ینبود.پوزخند مانیمهسا پش یول

 نگفت.چشمانش گواه نفرتش از من بود.



سالن  گرید یبه قسمت ها یدیقسمت از سالن د نیا

 و نشوند! ند ینداشت وگرنه محال بود نب

 بود گفتم:دار شدهگرفته و خش  میکه صدا یو در حال آرام

لحظه هم  هی خوامینم  گهی!دمیریم  نجایحاال از ا نیهم-

 باشم!  نجایا

را به حالت  ش ی هاداد و دست رونی ب نهیاز س یراحت نفس

 باال برد و با آرامش گفت: میتسل

 نکن!  هیگر گهی!فقط دمیری حاال م نیهم زمیباشه عز-

خودش  یها کتش در آورد و با دست بیاز ج یدستمال

گر را پاک کرد.مهسا در سکوت نظاره میها اشک

 دانستیاشک در چشمانش دلم را لرزاند!خدا م  یبود!پرده

 بود.  رحافظی اشتراک من و او فقط در عشق به ام

را  اشیی بود که تمام دارا یچشمان زن هیمهسا شب چشمان 

ذره  چشمانش از چنگش در آورده بودند و او ذره  یجلو 

 .دادیو جان م دیکش یدرد م
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 ونه  نودصدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

!از آمدیاز دستش بر نم یکارچیافسوس که ه یول

که  ینفرت یوفقهی !بارش بدیباریچشمانش نفرت م

 مسببش تنها من بودم. 

توجه به حضور مهسا دستم را گرفت و از کنار مهسا   یب

 .میگذشت

.پدرم و حاج دیچیداشت بساط ناهار را م یمرشد خانم

رضا هم داخل سالن حضور نداشتند و مادرم و سنا هم 

!تنها دندیداخل آشپزخانه بودند.چه خوب بود که مرا ند

خانم بود که داخل سالن نشسته بود.چشمان قرمز و  پوران

رو به مادرش  رحافظیدلم بود.ام  یگواه درد ها  انمیگر

 گفت:

اومده!به  شی برام پ یکار هی !میریمادرجان من و سارا م-

 !دیهم اطالع بد  هیبق

برخاست و نگاه  شیمتعجب از جا خانمپوران

 رد و بدل کرد و گفت: نمانیب یاموشکافانه 

االن که دارن بساط ناهار رو فراهم  ی!ولد یبر دیحتما با-

 !کننیم



 آرام گفت: رحافظیو ام  دمی گز لب

 !دیهم اطالع بد هی آره مادرجان؟!به بق-

 د؟یریکجا م یوقت ناهار د؟مادریناهار نخورد-

 !!فعال با اجازهرمی گیسرراه م یزیچ هی-

خانم از پوران ینداد و با خداحافظ یگر یاجازه مخالفت د و 

 .میخارج شد یمرشد یآقا یالیهمراهش از و 
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 #پارت چهارصد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

و او در   مینشسته بود ل یبعد هر دو در اتومب قهی دق پنج

خلوت   ابانی.سر ظهر بود وخکردیم ی سکوت رانندگ

 .آمدیبه چشم م  ابانیدر خ هال یاز اتومب یبود.تک و توک 



چنان سکوت هر دو هم یول کردمینم  هیگر گرید

سکوت اتاقک   میقصد نداشت کدامچی.انگار که همیبود کرده

 .می را بر هم بزن ل یاتومب

که  ستمی نگریبسته را م یخلوت و مغازه ها یها ابونیخ

 زد: میپرآرامش صدا 

 سارا؟-

 ایحرف  چی.بدون هستمی به سرم دادم و او را نگر یاهیزاو 

 از جانب من! یاجمله

 ؟ یهم ناراحت ؟هنوزیخوب-

 و گرفته گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 !ستین یخوبم مشکل-

 گفت: تیدر نها یدوباره دو دل بود ول دنیپرس یبرا

من روحمم خبر  یول یدونی رو مقصر م فکر کردم من-

 راحت باشه! الم ی؟خینداشت؟حاال واقعا خوب

  یو ناراحت یاز نگران  ییهم رگه ها دنشیسوال پرس در

 . شدیم دهید

 یخوب بودن حالم تکان دادم و برا دییبه نشانه تا یسر

 یوجودم و غم و ناراحت انیگر یعوض کردن حال و هوا

 مرد گفتم: نیا



ام تو رفتنه؟من گرسنه رونیمادرت حق داشت چه وقت ب-

 ست؟ یات نواقعا گرسنه

از هم باز شد و   اشی اخم و تخم حاصل از ناراحت یگره

 .دیچ یپ ل یاش در اتاقک اتومبهخنده مردان زیر  یصدا
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 کی#پارت چهارصد و 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

ام را تر و گونه دیناخوداگاه از چشمم چک یاشک یقطره 

مزاحم چه از جانم   یهااشک نیحاال ا دانستمیکرد.نم

تپش    یکه صدا میبود ییدر جا یدونفر ی.وقتخواستندیم

 خودمان بود. یبجز صدا یتنها صدا  مانیها

 یو آرام انهیکرد هنوز هم ناراحتم که با لحن دلجو  فکر

 گفت: 



 سارا  آروم باش!-

 گفت: یادامه با لحن خاص در

 ؟ ی!دو تا انتخاب دارمیناهار بخور میبه نظرت کجا بر-

 زد. ی به من کرد و لبخند گوشه لب  ینگاه 

  مغازه کوچولو  ای یستوران لوکس و الکچر میبر-

 م؟ی بزن فیکث جیموچولوها ساندو 

 .دمی خند میهااشک انیم در

 ! فیکث جیانتخاب دوم ساندو -

 یو رو کرد و قلبم سقوط ریاش دلم را زمردانه  ینجوا

 را تجربه کرد:  نیریش

 مهمه!فقط دلت!  دل تو -

کند  دایپ ریتغ عیسر توانست یم زی.چقدر همه چدمی گز لب

 در لحظه!

ور بودم و غم تمام قلبم را غوطه هیدر گر شیپ یساعت

بود که در دلم مشعل   یبود و حاال تماماً شادپوشانده

 بود.روشن کرده

به قولش عمل کرد و مرا به  رحافظیروز ناهار ام آن

 کرد.  فیکث جیخودش مهمان ساندو  یگفته 



خاطر  نی به ا دیبود!شا دیخوشمزه و لذ میکه برا یجیساندو 

که  ییحضورش!در جا هیکه در کنار او بودم!در سا

 .دم یشنیقلبش را م یصدا  خوش یقیموس
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 ودو#پارت چهارصد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

داشت!انگار که  یهم با هم عالم فیکث جیساندو  خوردن 

لبم  یباشم.لبخند رو جهان را خورده یغذا نیخوشمزه تر

را شسته  میآمده بود و غم ها ینشسته بود.انگار که باران

سال   نیبود که بعد از چند ینیبود!درست حالم مانند زم

بود شامل حالش شده ی بود و حال رحمت اله  یبدون بارندگ

 گرفته بود.   نو جا

شد  یو او شنونده بود.باورم نم کردمیمن صحبت م شتریب

صحبت  یقدر صحبت کرده باشم.از هر در نیا



دلش  تیااز رض یلبش حاک یرو   .لبخند مردانه کردمیم

 داشت.

بودم و او هنوز را تا انتها خورده جیساندو  بای تقر من

 !کردیم میداشت تماشا

مرا تماشا کرده  شتریمن او ب یمانده بود!خدا اشجیساندو 

را  اشجیمن بود وگرنه ساندو  یبود و شنونده حرف ها

 .کردی تمام م

 زدم: شیصدا آرام

 رحافظ؟یام-

 گفت: بایو ز نیدلنشبه نگاهم بود؛ رهیکه خ همانطور

 جان؟!-

 ؟ی رو نخورد اتجیچرا ساندو -

 .دیکش یارا خم کرد و پوف کالفه سرش

 .خورمینم گهیکردم!د یداشتم حرف هات رو گوش م-

 اش رها کرد! مخصوص ینیس یرا رو  جیساندو 
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 #پارت چهارصدوسه 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 .دمیدارش را آرام شنخس  یصدا

نداشته    یجورنیفرصت تماشات رو ا وقتچیه دیشا-

 باشم!

زد.نفسم تنگ   مهیروحم خ یرو  انهی چون مورهم استرس 

 یگذاشته بود و راه ها میگلو یدست رو  یشد؛انگار کس

 . بوددهینفسم را بر

 :دمینال  یسخت به

 ؟یچ یعنی ها حرف نیا-

 رنگ حزن و اندوه داشت: ش یصدا

 !ولش کن! یچیه-

نداشت؛به   یادهی.اصرار فازندیحرف نم یمرد وقت نیا

 .یبکش رونیب یااز دهانش کلمه یتوانستی زور هم نم

محتاج صدا کردنش  امی صوت یزدم؛تمام تار ها ش یصدا

 بود!



 !رحافظ؟یام-

 یو نگاهش به در ورود  داده یتک  یرا به صندل اشتنه 

افتاد.حواسم پرت شد و رد نگاهش را دنبال کردم.زن  

 یشدند.لبخند یجیوارد ساندو   شانیبا دخترکوچولو  یومرد

اش محو که چهره یلیخ یلبش نشست.لبخند یرو   یمحو 

 بود. کرده ترنیرا دلنش
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 وچهار #پارت چهارصد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

گر من هم نظاره خواستیکه م  ی.طورستیمرا نگر دوباره

پدر و مادرش و   ی برا ختیریدختر ناز م یباشم.فرزند

عاشق بودند چرا که  ی!معلوم بود زن و مرد کردیم  یدلبر

به  بود و عاشقانه  گری کدیقفل  شانیها دست

 .خواستیو چشم بد به دور م یدنید شانیدخترکوچولو 



که سر زن   ینیریش یمن!داشتن فرزند چه بال یخدا

 !آوردی وشوهر نم

چشمانش افتاد و که با  یکیرا برگردانم.نگاهم به تار  سرم

لبش  محو گوشهو آن لبخند  کردیدقت و پرنفوذ نگاهم م

بود که شرم را  یهنوز هم پابرجا بود.حالت نگاهش جور

و چشمانم را به نگاهش  دمیمهمان صورتم کرد.لب گز

 سنجاق کردم! 

که در خاطرم بود   یزیچنیاو هم به هم  ایآ

 از عشق! یا!داشتن فرزند و ثمرهدیشی اندیم

و    دیچیخنده با لذت دختربچه باز هم در گوشم پ  یصدا

کودکانه   یها  یشد.با آن دلبر دهینگاهم به آن سمت کش

 گفت:

 بزگه! ییخ  ییبابا -

بود که پدرش به  دستش داده  یجیبه ساندو  منظورش

  شیهاداشت با کودکانه یام گرفت چه دلبربود.خنده

 !کردیم

دوست در گوشم نشست"من دختر  رحافظیام یصدا نیطن

 از وجود و عشق تو! یدارم سارا"دختر
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 #پارت چهارصد و پنج

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

حال   هیهمه گربعد از آن شدی.باورم نممینشست ل یاتومب در

 !یاز جنس خوشبخت یبودم!آرامش آرام گرفته 

 کرد و مهربان گفت: نگاهم

 !م؟یحاال کجا بر-

اش گونه یرو  یکردم و بوسه کشیرا نزد سرم

 اش!مردانه  شیرته یکاشتم!رو 

 .ستیاش گذاشت و متعجب مرا نگرگونه یرا رو  دستش

 مشتاقم را به چشمانش سنجاق کردم.  نگاه

را به طرفم دراز کرد.نگاهم دستش را دنبال کرد  دستش

کننده  رانیاش و را داخل شال فرستاد.زمزمه میکه تار مو 

 بود:

 !؟یآشت یعن ی نیا-

 کنج لبم نشست.طنازانه گفتم: یلبخند 



 زن از شوهرش!  کیتشکر  یعن ی نیا-

ز ته دل  که ا یوقت دیدر کالبد صورتش دم روح

فرمان ضرب  یداد و رو  هی تک یاش را به صندل.تنهدیخند

 گرفت.

 بود:  می هاگوش یجهان برا ینوا نی باتر یز ش یصدا

 شوهر عاشق زنشه! نیا یدونیم-

 کرد و گفت: منشانهیرا لوط  ش یصدا

 !کنهیرو م الشیع  یتا عمر داره غالم-

 یبود.جورترش کردهجذاب ش یصدا  دی.تقلدمیته دل خند از

 !شی هاطنت یو ش ی شوخ ی که دلم غنج رفت برا

 دیکش  اششیربه ته  یخنده زد.دست ریز میهاخنده دنید با

 مردانه بر لب گفت: یو با حفظ همان خنده

 نبود! عی جان من ضا-

 گشاد شد و زمزمه کردم: چشمانم

خواهش کنم دوباره تکرارش  شهیبود!م یعال وونهینه د-

 ! ؟یکن

 گفت:  منشانهیرا پشت لبش پنهان کرد و دوباره لوط خنده

 !مییدلداده شما یدونیم  ال یع-

 خنده. ریز میزد یدونفر



 یام نشستند.صداشانه یرو  یخوشبخت یشاپرک ها  تمام

که   یرا شکست.به راست ل یسکوت اتومب مانی هاخنده

از جانب  یبود و موهبت یاله  یمعجزه نیبزرگتر اریخنده

 پروردگار!
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 #پارت چهارصد وشش

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

دل  مارال و سهراب بود.چه قدر مارال خون ینامزد جشن

اش و در آخر هم براساس بود از دست عمهخورده

بود.به سهراب جواب مثبت داده  یو مهربان شی دلدادگ

 مارال!  یکه مرد بود و پناه بود برا یاپسرعمه

مارال خوشحال بودم.از تمام وجودم؛از ته  یقدر برا چه

 قلبم شاد بودم. 



مختلط  ی.مهمانشدیدر خانه مارال برگذار م ینامزد جشن

در قسمت  انیسالن و آقا  طرفکی ها در خانم یبود ول

را در هم   شیهااخم افظرحیاز سالن! ام  یگرید

 زدم: شی.صدابوددهیکش

 رحافظ؟یام-

 .کردی م ییبود که خودنما  شیهانگفت و فقط اخم چیه

 گذاشتم و آرام گفتم: شی بازو   یرو رو  دستم

 ...یاگه بخوا یجشن نامزد نیا میاومد یناراحت -

 نهفته گفت: ی را قطع کرد و با خشم کالمم

 ی نگاه  کهنی!سارا از ااد یمختلط بدم م یمن از مهمون-

 .آمدیزنم باشه خوشم نم یرو 

 

اش را در ذهنم  جمله ینیریداشتم تا ش اجیزمان احت به

 ت یزنش؛همسرش مالک یمرد چه قدر رو  نیکنم.ا  یحالج

 !رتشیغ یبرا دادمیداشت و من جان م

  نی بود و ا اشیی مرد دار رتیغ یعل میموال یگفته  به

و در   نیریبود.تعصبات ش م یر ارزشمند براچه قد  ییدارا

 دلم! یحال خاص برا نیا

  یها یاز ته قلبم زدم و آرامش کردم.با ناز و دلبر ی لبخند

 زنانه! 



بود نبود.دلش سبک شده شی از خشم و اخم ها یخبر گرید

 بودم.و من آرامش کرده
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 وهفت #پارت چهارصد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

را حس  یاد یز ینگاه ها  ین یحق داشت.سنگ رحافظیام

قابل هضم بود.من   ری ها غنگاه نیا  می.و چقدر براکردمیم

ازدواج  کردنیفکر م های بعض دیشوهر دارم شا یزن

بودم و تمام را رنگ نکرده مینکردم.چرا که من موها

اش ام دخترانه و ساده بود و تنها مارال و خانوادهچهره

 ازدواجم بود.  یتعهدم همان حلقه ی. تنها نشانه دانستندیم

 

از  یشلوغ بود و تا پاس یلیبزن بکوب رقص خ مراسم

 مراسم بود.  نیشب ا

با مارال و سهراب در شب به  رحافظیبود من و ام قرار

.بعد از تمام شدن  میکن یگردشب شونیمناسبت جشن نامزد



ها خصوصا پدر و با اجازه از بزرگتر یجشن نامزد

را  مانیگرد ابانیو خ  میشد ل یسوار اتومب شانی هامادر

 .میشروع کرد

 

بودند.تازه نامزد  زدهجانیو سهراب هر دو ه مارال 

از  یشاد یبود ول ییصدای ودند.سهراب مرد آرام و ببشده

 . دیباریتمام وجودش م

 

قدر جلو نشسته بودند و سهراب آن رحافظیو ام سهراب

بلند    ی.صداکردیم ی داشت که خودش هم رانندگ جانیه

 یبا سرعت تند سهراب پاردوکس قشنگ ل ی اتومب قیموس

 . شدیبدجور معترض م رحافظیداشت.شک نداشتم ام

 اعتراضش بلند شد:  یکه صدا اچر

نفر رو به کشتن    هیترو خدا آرومتر االن  یمرد حساب-

 ! ؟یدیم

 و گفت: دیبلند خند سهراب

 !یش مهیجر اینفر رو بکشم! هی یترسیتروخدا م-
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 هشت#پارت چهارصد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 بامزه! یهرهر آقا-

ام را خنده توانستمیدر حال انفجار بود و من نم رحافظیام

 یرو  یز یرگر بود و خندهجمع کنم.مارال هم نظاره

 بود. خانه کرده شی ها لب

 :دیبه فرمان کوب یمشت سهراب

رنگ به روت   یدی!ترسگمیبه جون حافظ راست م-

 نمونده!

 زد و گفت: یپوزخند رحافظیام

 ! میرو باشه تا تصادف نکردبهتره حواست به روبه-

 را باال برد و گفت: شیابرو  یتا سهراب

 !دمیبه کشتنت نم یدار ادینه بابا نترس!هنوز آرزو ز-

 را باال برد. ل یضبط اتومب  یبعد همزمان صدا و 

را به سمت من منحرف کرد.چه   ل یاتومب نهییآ رحافظیام

 دنیتپ  شتریزد دلم ب یزی.چشمک رمیبودزود دلتنگ شده

سرش را  رحافظیزد.ام میبه پهلو  یاگرفت.مارال سقلمه



قطع شد.با اخم رو به  مانی هاانداخت و اتصال نگاه  نییپا

 مارال گفتم:

 ! ؟یکنیم یجورنیچته؟چرا ا-

 را شل کرد: اش ش ین

 شما دوتا؟! ای می زدمن و سهراب نام ییخدا-

 : دمیلبم را جو  ی گوشه

 !میوشوهرداره خب!ما زن یچه فرق-

برگردد  نکه یبدون ا بوددهیما را شن ی هاکه حرف رحافظیام

 کرد و گفت: یگری انجیم

روزه اگه  یعنیحرف سارا کامال درسته!اگه بگه روزه -

 شبه!  یعنیبگه شبه 

 پرحرص گفت: مارال 

 یجور نی ا میرو داشت ی کیخدا بده شانس!کاش ما هم -

 مون بود. پشت

 واری به سهراب بود.به در گفت تا د اشه یو کنا طعنه

 بشنود.

 و پرمهر رو به مارال گفت: دیبه سمتمان چرخ سهراب

 جانم! زدلمیخانم عز-



.تمام کلمات دیرنگ گرفت و خجل لب گز شی هاگونه مارال 

دلش  خی!کردیرا آب م سهراب داشت دلش  زیآممحبت

 .شدیداشت آب م
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 #پارت چهارصد ونه

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

مارال خواست لب به سخن باز کند ناگهان تلفن  که ن یهم

  نییضبط را پا  یهمراه سهراب زنگ خورد.سهراب صدا

 ام گفت:آورد و آر

 تا جواب بدم. دیها مامانمه!لطفا سکوت کنبچه-

 زد و گفت: یپوزخند تلخ مارال 

 ! مونیگند بزنه به دلخوش  خوادیم-

.دستم ستیرفت و پر اخم او را نگر یاغرهچشم سهراب

 بود.آرام گفتم: خیمارال را فشردم.

 !آروم باش! یاسترس گرفت-



 زد و آهسته گفت: یپراضطراب لبخند

 !یشناسی و نمزن نی مون رو خراب کنه!تو اشب خوادیم-

عروس و  انیزن از تنش م نی.حق داشت اگرفت ینم آرام

مانع   بار نیچندبود و مارال گفته بردی پسرش لذت م

بار سماجت سهراب بود که   ن یشده بود و ا یخواستگار

 بود.کار دستش داده

 یمسائل خانوادگ نی.اکردیهم در سکوت گوش م رحافظیام

که  م یگرفتیم  ادی ی.کداشتیدست از سر جوانان برم یک

.از میبگو  شیها   ییبایبه پسران و دخترانمان از عشق و ز

 احترام متقابل! 

نگاه مارال تماس را وصل کرد.چند  ین یسنگ ریز سهراب

 با مادرش صحبت کرد و بعد تماس را خاتمه داد. قهیدق

 با خباثت گفت: مارال 

 !خورتت؟یراحت شد؟لو لو نم الش یخ-

 به او انداخت و پرخشم گفت: یزینگاه تند و ت سهراب

داشته  خوامیم یزیچ ن یتو آخر یبسه مارال!دلخور-

 باشم!

 :دیکش غی بغض کرد و ج مارال 

رو از من   تو  وادخیوشو بده!م مغزت رو شست خوادیم-

 !دونمیم  رهیبگ



نگفت.مارال   چیپر از اخم نگاهش کرد و ه سهراب

خشک  ال یخ  شیهاو اشک کردیم هیهمچون ابر بهار گر

 شدن نداشت.

 در گوش مارال گفتم: ناراحت 

 !شهیدرست م یچ ؛همهیو کشتبسه مارال!خودت-
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 #پارت چهارصد وده 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 گفت: انیگر

 اون زن...  نکهیراحت شم!نه ا رمیکاش بم-

 کنان گفت:و پرخاش دیکالمش پر انیم سهراب

 بفهم!  و نی!اون مادرمه مارال!اگهیبسه د-

 گفت: وارچارهیتکان داد و ب یپرافسوس سر مارال 

 که اون مادرته!کاش مادرت نبود!کاش! نهی منم مشکلم ا-



بود.انگار داشتن دلش  یپر از غم و ناراحت شیصدا لحن

.کاش خانواده ها همدرد دادندیوشو م را با غم شست

نه درد را به فرزندانشان اضافه   شدندیشان م فرزندان

 .زدیرفتار چه ناجوانمردانه ضربه م نیو رنج ا کردندیم

 گفت: تی ا عصبانب سهراب

عمر تر و خشکم  کیمارال!بابا مادرمه  گهیبس کن د-

 کرده.بزرگم کرده؛بهش حق بده!

سهراب  نیچندان دلنشو نه یپر از خشم و کالم جد  یصدا

 یرفتار در شب نامزد نی.اکردیخون م شتریدل مارال را ب

و تلخ بود که شدت  نیمارال سنگ یاز طرف سهراب برا 

 شد. شتریب شی هاهیگر

 بزند.  یخواست دوباره حرف  سهراب

 تشر زد:  رحافظیام که

 حالش رو؟ ین یبی نم گهیبسه د-
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 ازدهی#پارت چهارصد و 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م



 

جلو   نهیزد و آز آ یو صدادار یپوزخند عصب سهراب

وزانه به مارال انداخت.چه قدر سهراب ناراحت دلس  ینگاه 

 ل یدر اتومب ی . سکوت تلخستیگری.مارال هم آرام مبود

 فرما بود.حکم

مارال   هیآرام گر   یتنها صدا گفتیسخن نم چکسیه

 .شکستیسکوت را م یسمفون

تمام شد و سهراب و مارال را  یگرد ابانیخ باالخره 

 !دیکشی م ی.طفلک مارال!چه رنج میرساند

 . بودشده ل ی شبش تبد نی به بدتر شینامزد شب

که شب  می قدر خسته بودآن مانیگردشب بعد از شب آن

 قیعم یبه خواب می هنگام زودتر از آنچه فکرش رو بکن

 .میفرو رفت

  یگوشه ریرا که باز کردم نور آفتاب از پرده حر میهاچشم

  دنیرس دیبود و نوتنم نشسته یبود و رو اتاق گذر کرده

 .دادیصبح را م

 ینبود و نامرتب مالفه رو رحافظیبود و ام یخال کنارم

شرشر دوش آب حمام   یبود.صداتخت مچاله شده

االن وقت خواب  یبخوابم ول خواست ی.دلم مآمدیم

 .کردمیماش را آمادهصبحانه دی نبود.با
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 #پارت چهارصد دوازده

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

تمام  قهیبرخاستم و وارد آشپزخانه شدم و با سل میجا از

بودن بخش بود!خانم خانه قدر لذتکردم.چه ایصبحانه را مح

همسرت  یکه دوستش داشت یدلچسب بود اگر مرد بیعج

خانم  نیها ااز زن یلیخ بودمیسپاسگذار م دیبود.من با

قدر چه نی.و اکردندی شان تجربه نمبودن را با عشقخانه

 دردناک بود.

 ریز  ی.خوشامدیشرشر دوش آب حمام ن  ییصدا گرید

 زی به م ی.نگاه دمیام کشبه گونه یو دست دیپوستم دو 

 بود.  ل ی تکم زیصبحانه انداختم؛همه چ

 

را با شعف به او دوختم.در  .نگاهمستادمیقاب در ا در

را درست  نش یسر آست یبود و دکمه ستادهیا نهییمقابل آ

 بود. اتاق را در برگرفته یعطرش تمام فضا ی.بو کردیم



زد و  ینگاهم را حس کرد که نگاهم کرد و چشمک  ی نیسنگ

 گفت:

 ؟ یشد ریسحرخ -

 زدم و گفتم: شیبه رو  ی لبخند

 !ارهیم یزیسحرخ یدارشوهر-

صورت به رقص  یلحظه نگاهم کرد و چشمانش رو  چند

 زد و گفت: یلب  یدر آمد.لبخند گوشه

 !یریگیم ادیرو  ی دارو رسم شوهر راه ین،داریآفر-

 کج کردم و با ناز گفتم: یسر

 بلد نبودم مگه!-

و   بم یو با همان صدا دیکش شیبه موها ی اپنجه

 پچ کرد: اش پچمردانه 

 !تمیدارکه عاشق شوهرمن-
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 زدهی#پارت چهارصد وس

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م



 

او   یکرور خجالت در جانم نشست.چشمانم رو  کرور

 و با ذوق گفتم:  دیرقص پروای ب

 رحافظیبخور!مبادا ام دم؛حتمایصبحانه رو چ زیم-

 و تو!  دونمیمن م  گهی؛دی بر صبحانهی ب

 گفت: دو یخند

 چشم. -

 گذاشت ک گفت:  شیهاچشم یدستش را رو  و 

 جفت چشمام. یبه رو -

چشم نگاهش   یرا از خجالت گاز گرفتم و از گوشه لبم

 کردم. 

 گفت: طنتیپرش

 ور دل خودت!  مونمی!مرمینم  ینگام کن یجور نیاگر هم-

 .دمینشست و لب گز امی در رگ و پ شرم

 !رحافظ؟یام یترسونیم  و یک-

 اش رفتم.و من در دل قربان صدقه دیخند

و دست دور کمرم انداخت و به  دیرا بوس میشان یپ

را با هم  طور که گفتم صبحانه .همانمی آشپزخانه رفت

 یگوشیباز مانیهاخوردنصبحانه  ی.در البه الم یخورد

 ! شیها! و از همه مهمتر لب ش ی ها.چشمانش؛دستکردیم



بود و من چه قدر از ته دلم شاد بودم  آوردهرا در شورش 

 داشت و مرا دوست داشت. نتیحد شط  ن یتا ا نکهیاز ا

نگاهش کردم.از  یلبم نشاند و من حرص ینرم رو یبوسه

باالبرد و   می را به نشانه تسل شیهاو دست دیته دل خند

 گفت:

 رفتم! گهی!دشهیربه خدا آخ-

 میشدی نم ریم؛س یکندیکرد و رفت.هر دو دل نم یخداحافظ

 همه عشق! نیاز ا
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 #پارت چهارصد چهارده

 #فصل وصال 

 ییرزای#آزاده م

 

خانه   کی ییبایو ز یسادگ نی.درست عمیبود خوشبخت

روز بهار!درست مثل خوردن   نیثل اول!درست می کاهگل

 !یگل  یلبو در زمستان با لپ ها



.مگر م یدانیرا نم یها چرا قدر لحظات خوشبختانسان ما

نبود.پس  زانتیهمان عطر حضور و لبخند عز یخوشبخت

 .می پنداشتی م گرید یارا واژه یچرا ما خوشبخت

مردانه که ناجوان یخوشبخت بودم!غافل از گرد بدبخت من

 کند. یچارگیرا دست خوش ب میقرار بود زندگ

بود.مارال  دخترانه  یام پاتوق دردودل هاخونه هاپنجشنبه

هم جزء دوستان و   رایاوقات سم یمستانه و سنا و گاه

 .شدندیم مانیدورهم پیاک

که   یی!سناتازه متولد شده یبا خوشبخت یدختر  مستانه

  ییبازگشته بود.عشق برخالف تمام زخم ها یتازه به زندگ

بود و  ترش هم کردهتر و خانومداشت عاقل  شی که برا

 یبود،رابطهشده مانی میکه تازه جزء دوستان صم رایسم

 چیبود که هکرده کونیفرا کن شیایدن  نایاش با سعاشقانه

  نهیبدون نفرت و ک   اینسبت به مستانه نداشت.دن یانه یک

 بود!  بایچقدر ز

و مثل  دمیخندینفر بود.فقط مها فقط روز ما پنجهفته آخر

 مان پابرجا بود.دخترانه  یها دردو دل هاتمام گذشته

سرمان  یکه خانه را رو یاز فرط سروصدا وقت روز ک ی

 رونیب  از اتاق یحرص یافهیبا ق رحافظیام میگذاشته بود

اش را .چشمانش خستهبوددهیبه موقع نخواب چارهیآمد.ب

 :دیو به مارال توپ دیمال



 یجورنیام داشته باشه اذره آرومتر!به خدا آدم بچه هی-

 !زنهی انگ نمانگ 

زدند و مارال از شرم تا بناگوش سرخ شد  خنده  ریز دخترا

 .دمیخند ز یو ر دمیو من لب گز

 گفت: رلبیآهسته ز مارال 

 کوفت. -

و دوباره با قدم  دیدست کش  شیکالفه به موها رحافظیام

مارال  یحت  یشمرده به اتاقش رفت.با رفتنش همگ یها

 زد. رخندهیهم ز

 دخترها!  دنیپر بود از خند خانه یفضا شهی هم  هاپنجشنبه
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 صد پانزده #پارت چهار

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 ی خونه بود. زمان رحافظیکه شد تمام طول روز را ام جمعه

خانه   یبه فضا یبیکه حضور داشت شور و نشاط عج



 میکرد یو شطرنج باز میدی د لمیروز تا شب فبود.آنداده

شدم اما خدا  ی .موقع شطرنج به من باخت.من برنده تصنع

 او بود. ی برنده اصل دانستیم

 . میدیو خند میکرد فیخاطره تعر یکل

به کمر بست و  بندش ی پ یرانیشام مثل تمام مردان ا موقع

 یرا رو تزا یو مخلفات پ ل یکرد.تمام وسا یشروع به آشپز

بزنم.تمام   دیو سف اهیو اجازه نداد دست به س دیاپن چ

رو خودش انجام داد.خالصه که خوش  تزای پ هیته  ی هاکار

داشت.انگار خدا  گرید ییرنگ و بو  زیگذشت.با او همه چ

 بود.من بودن خلق کرده زدل یعز ی برااو 

بود که قاچ شد؛چنان خوشمزه درست کردهکه آماده تزایپ

چندبرابر   میآماده شده را با ولع به دهان بردم.اشتها

م.دستپختش معرکه هم رحم نکرد تزایبود به قاچ آخر پشده

 از ته دل زدم و گفتم: یبود.لبخند

 ؟ ی!چه کرد هیعال-

 زد و گفت: ی لبخند

 !ارهیتمام ع  یکدبانو  هیشوهرت -

 فیکث ی هاکردم و او با دست به ظرف یلب ی گوشه یخنده

 اشاره کرد و گفت:

 !شورمیهام خودم مظرف-

 



, [3/31/2021 8:39 PM] 

 

 شانزده#پارت چهارصد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 زد و گفت: یباال انداختم و او لبخند ییابرو  تک

 !شورمیم زتر ینگران نباش از تو هم تم-

گذاشت و دستکش ها    نکیرا داخل س فیکث  یهاظرف تمام

که اجازه نداد و   دیرا به دست کرد و خواستم نذارم بشو

  یخودش شروع به شستن ظروف کرد.نگاهش کردم جور

 اش گرفت:که خنده

 !بهیبرات عج قدرنیشستن من اظرف زدلمیعز-

را به جانم  شی لذت تماشا شترینبود ب بیعج

 نم !به جا شدیم یحسرت ندهیکه در آ یی.تماشانشاندیم

را باز کند و   بندشی پ  نکهیبدون ا  از تمام شدن ظرف بعد

ناغافل از پشت تنم در آغوشم  اوردیرا در ب شی هادستکش

 .دیکش

 !یکن یکار م یچ رحافظی!امیوا-



 نیتربا یز  شیو صدا کردینوازش م شی هانفس هرم

 طنتیش رگوشمیکه ز یبود وقت می ا یدن یقیموس

و من با  د یرا به صورتم مال اشیکف ی .دستکش هاکردیم

 .دمیکش غیحرص ج

شدم. با او   شیهاخنده یو من در دل هزاربار فدا  دیخند

 شدن هم لذت و شور داشت! فی کث یحت

 

 چطور شسته است؟ بارنیاول یها را براظرف دمیدی م دیبا

که شسته   یرفتم.بشقاب و تمام ظروف ییسمت ظرفشو  به

 بود را چک کردم. 

برق  یزیشسته بود؛ظروف از تم زیتمتصورم  برخالف 

بودن ظروف کار  زیتم نیا یکردیکه شک م ی.جورزدیم

 مرد است. کی

هم بود به اندازه او خوب   ایدر دن یکس دانمی نم

 ! ایهمسر در دن نیباشد.بهتر
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 هفده #پارت چهارصد

 خفته ی#بغض ها



 ییرزای#آزاده م

 

 ازدواجمان بود.سالگرد نطفه بستن عشقمان! سالگرد

 بی ترت  یمناسبت سالگرد ازدواجمان جشن خودمون به

 بودم.کرده زیپخته بودم و تمام خانه را تم ک ی.کمیبودداده

 جشن حضور داشتند. نیخانواده در ا یاعضا یهمه

 بود. ایدر خانه مه  زیچ همه

رضا نشسته بود و داشت به کنار پدرم و حاج رحافظیام

مردها   گفتی.مادرم راست مکردیگوش م شان یهاصحبت 

 .شوندیخسته نم یاسی س یهااز صحبت  وقتچیه

و   هاوهیو آماده کردن کردن م یدارمشغول مهمان منم

بود  ییشو ظروف در ظرف دنیبودم.سنا مشغول چ ی نیریش

زنانه بود.با  یخانم مشغول صحبت هاو مادرم با پوران

الحول وال قوته اال  رلبینگاه کردم و ز رحافظیعشق به ام

 بال خواندم.

 یخوشبخت ت ینهایب یاحساس کرد یوقت  گفتیم مادرم

 تیخوشبخت یحوال یکن تا کس ی هج رلبیرا ز هیآ نیا

ها بود که واجب بود خواندن  ند.از همان زمانپرسه نز

 !یخوشبخت یهیآ

گرم و پرمحبت خانه  یبا وجود فضا شدنمانی کی  جشن

 بود. تر شدهقشنگ 



خانواده  یاهال دنیو دست و هورا کش کیک دنیبر زمان

 بود. دوچندان شده ش ی بایز

آن نشان از  یرو  کیکه شمع عدد  شدنمانی کی  کیک

 ! مانیدلها وندیسالگرد ازدواج من و او بود.از پ نیاول
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 #پارت چهارصد هجده

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

  ل یم یمقابل ما رو  یگرفتن عکس با گوش یبرا  سنا

در مقابلم قرار  یبزرگ کی.کستادیا یعسل  کینزد

کنار  یگرفته شد!وقت یدسته جمع یکس هاداشت.ع

هم  یو قرار بود دونفره میستادیشان اخانواده و در آغوش

 از ما عکس گرفته شود.

 .دیتپ یم میخونم باال رفته بود و قلبم در گلو  جانیه

و حصار  یدور کمرم حلقه شد و من در گرم دستش

 آغوشش فرو رفتم.

 گفت: طنتیزد و پرش یچشمک سنا



 !دیآرزو کن دیتونی!دوتاتون مستیتولد ن کیک گهید نیا-

که با او  ییآرزو کردم.آزو  اریاختیرا بستم و ب میهاچشم

  مانی و خوشبخت  شی!سالمتنشیبال باشم تا ابد!همسرش؛هم

که  یا .حس دلشورهدادیبد م یپابرجا باشد انگار دلم گواه

را باز کردم حاال  م یها.چشمستین  ل یدلیبعدها دانستم ب 

 بودم.زو کردهآر

 اشاره کرد شمع را فوت کنم. سنا

را از صورتم کنار زدم و پشت گوش  میموها

 در گوشم پچ زد: زیمچ دستم را فشرد و ر رحافظیراندم؛ام

 !یآرزو کرد  یچ-

 کردم: نجوا

 !بذار ته دلم بمونه!ستیآرزو ن گهیبگم د-

 دار آرام گفت:و خش دیکش یقیعم نفس

 !یو آرزو کردبگو که من-

چشم    شیهاو در چشم دمیچرخ  یآرام یحرکت با

.من  دی رقصیصورتم م یرو  اهشی س یهادوختم.مردمک

من تو از حاال تا ابد آرزو کردم   رحافظیام یدر دل گفتم"آر 

 خدا به من ببخشدت"

قدر غرق همان لحظه عکس گرفت.به گفته خودش آن سنا

 بود. مدهدر آ  یاکه عکس عاشقانه  میبود
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 ونوزده#پارت چهارصد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

کرد؛قرار بود من   ی.جر زنمیرا با هم فوت کرد  هاشمع

من  یپاباشم اما او رحم نکرد و هم میفاتح شمع آرزوها

 بود.  میسه 

و   یدونفر  یهاعکس میرا برش بزن کیکه ک یزمان  تا

گذاشته  ادگاریبه  شهیهم  یتا برا میانداخت یدسته جمع

 !شهیشود.تا هم

و سنا  دمیرا در بشقاب چ کیک  یهاو سنا برش من

مبل   نیتردر گوشه ریها شد.اممهمان نیب میمشغول تقس

 تنها بود! یسالن نشسته بود.تنها

که دوست داشت.قسمت  ییهاقسمتاز آن ژهیو  کی ک برش

 و به سمتش رفتم. دمیرا در بشقاب چ شی اخامه

 



تمام من به رقص درآمد.خجل   یکرد و نگاهش رو  نگاهم

 یرو  یشد.لبخند کمرنگ کشیبه سمتش قدم برداشتم و نزد

.بشقاب را به نمیلبش نشست و اشاره کرد مقابلش بنش

 سمتش گرفتم و گفتم:

 !دیی بفرما-

گذاشت و آرام   یزعسلیم یرا از دستم گرفت و رو   بشقاب

 گفت:

 همه زحماتت! ی!ممنون برایشدخسته یلیامشب خ-

 و گفتم: دمی گز لب

که تا به  یهام بود!شبشب نیمن جزء بهتر یامشب برا-

 قدرش رو ندونستم! وقتچیامشب ه
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 کیو پنجاهصدی#پارت س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م



 

 لبش نشاندم و عاشقانه گفتم: یرو  ینرم و آرام بوس

 دوستت دارم!-

چشمان   یاذن برا یاش!برا کسب اجازه یشد برا ید ییتا

و حس خواستن  ازی چشمان پراز ن  یخمار و مستش!برا

 اش!مردانه 

رفت و آرام شروع به   راهنشیپ یدکمه ها یدستش رو  

را تجربه  ی نیریباز کردن کرد!و قلبم همزمان کوبش ش

از شرم فرا  یحدوحصری ب یکرد!و تمام تنم گرما

صورت و چهره در  یشرم و گلگون دانستمیگرفت!م

 یبه مذاق هرمرد دیو شا معناستی ب ییزناشو  یرابطه

نبود!خودش بارها   یمردکه هر رحافظیاما ام دیایخوش ن

بکر و مثل   شهیمثل هم  شیگفته بود من هنوز هم برا

 هستم. ینوبرانه بهار

 ایح ییزناشو  یافتاد" در رابطه یبه حرف دکتر تقو  ادمی

نداره!زن و مرد عالوه بر روح   ییو شرم معنا

عشق   کیشوند!شر کیشر  دیهاشون هم باجسم

 !هگیهمد دنیها!بوسعاشقانه  کی!شریباز

وجودم بود   یخجالت جزء جدانشدن  نیکه ا کردمیچه م اما

بسترشدن با و هم ییوهنوز هم عاشقانه از رابطه زناشو 



  دنیاز تمام وجودم بار یو شاد  کردمیاو هم شرم م 

 .گرفتیم

 ور بود.غوطه ین یریش ی وجودم در سقوط تمام

قلب او هم انچنان بلند بود که تمام اتاق  یکوبش ها  یصدا

 " دیچیدر گوشم پ گر یبار د ی.حرف دکتر تقو بودده یچیپ

و عاشقانه از طرف   ییزناشو  یشدن در رابطه قدمش یپ

 یرابطه یما زن هم برا ی!گاه ستین  ییایحی زن جزء ب

 . میقدم بش  شیپ دی همسرانمان با  یآغوشعاشقانه و هم

برد و دانه باز کردم و  م یرا به سمت دکمه مانتو  دستم

  رونیرا از سرم ب ی.روسر دمیکش رونیمانتو را ازتنم ب

  ی.موهاشد شانیکمرم پر یرو  میو خرمن موها   دمیکش

 شهیعاشقشان بود!هم شهی و بلندم که هم یمشک کدستی

بار گفته  ه ی!بافتیرا م می!موهامی زد برا یاش مشانه

  یبسته است"من به پهنا میموها نبود"جانش به جا

 بودم دهیصورت خند
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 و پرنفوذ نگاهم کرد و گفت: قیعم

 شهیرو هم کنار تو  یاما من قدر تمام شب و روزها-

 دونستم!

 نیغمگ ی.کمزدیموج م یدلخور  ش یتن صدا در یکم 

 گفته بود!هر شب و هر روز قدر مرا دانسته! 

لبم جان گرفت.اما هر چه بود؛گذشته گذشته  یرو  ی لبخند

 .میبود و حاال من و او مال هم بود

 یمثل همان عطر نوبرانه بهار میمرد در زندگ نیا  حضور

 !نیریقدر لذت بخش و ش بود.همان

قاچ کرد و همان قاچ را به سمت  زیررا  کیچنگال ک با

 دهانم گرفت و گفت:

 !رهینم نیی از گلوم پا ینخور -

تکان دادم.تا  یسر عانهیو مط دمیپاش شیبه رو  ی لبخند

.خدا  میرا را خورد کی آخر با همان چنگال مشترک باهم ک

  نی معجون جهان عشق است!عشق،ا نیبزرگتر دانستیم

 !یحرفکلمه سه

.آخر شب بود که د یشب طول کش۱۲تا ساعت  ی مهمان

 مهمانان عزم رفتن کردند.



 یموهبت اله  نیداشتن خانواده بزرگتر دمیفهمیم حال 

 بود. یبود؛انگار وجودشان تماماً لطف و خوشبخت

هدف  دمیمهمانان رفت که بعداً فهم بدرقه یبرا رحافظیام

 پاشختیها و رداشت.مشغول جمع کردن بشقاب  یقشنگ

 دم که وارد خانه شد. ها ش
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 !مانی هانفس  ی.من و او و صدامیتنها شد باالخره 

  یقیرفت و کنترل را برداشت و موس ونیزی سمت تلو  به

 زد:  میکرد.صدا یپل

 سارا؟!-



.اشاره به دمیکش یجا دادم و سرک نکیرا داخل س هاظرف

 یاکرد و خواست با او برقصم!رقص دونفره یقیموس

 تانگو! 

 گریکدیکه زن و مرد عاشقانه در آغوش   یرقص

که در پاها و   ی.با تمام خستگکنندیم یو دلدادگ رقصندیم

اش را با جان و دل  دونفرهم داشتم درخواست رقصتن

 .دمیدلش رقص یو پا به پا  رفتمیپذ

 یاما مگر مهم بود وقت  یبود و من مبتد یاحرفه او 

 . دیرقصیدر جهان عشق م میهادل 

به  م یبزن رونیداد از خانه ب شنهادیرقص پ انیاز پا بعد

ستاره به آسمان سنجاق  یهوا وقت یکی.در تارمیبر اطیح

بودند.مشکوک بود و من موشکافانه نگاهش کردم و  شده

 گفتم:

 !یهست  یطور  هیامشب -

نگفت و فقط چشمان پرحرفش را به من   چیه

 یکه پر بود از کالم نگفته!با حرکت آرام یدوخت.چشمان

و   دمیکش یاز ناباور  ینیصفر ه ل یاتومب دنیو با د دم یچرخ

 گفتم:

 !مال منه!یوا-

 کرد و گفت: یلب ی گوشه یخنده



 نکهی تر از همه هم ابجز من و تو هست؛مهم نجایا یکس-

 رو بهش باخته باشم!  میقلبم و تمام زندگ

.با هر حرف شدیخون در قلبم عشق پمپاژ م یبه جا انگار

دلم را پر از  یعاشقانه از زبان او انگار داشتند حوضچه

 .کردندیسرخ م بیس
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را از پشت سرم   شی دوختم و صدا ل یرا به اتومب  نگاهم

 :دمیشن

 ؟ یدوسش دار-

 و گفتم:  دمیلبم را جو  ی گوشه

 !یلیخ-

 کی.دخترانه و شدمیچرخ  ل یزده دور اتومب جانیه 

 !شی رنگ آلبالو  یبود!حت



 بود پچ زدم: ل یکه تمام حواسم به اتومب یحال در

 خوشگله! یلیخ-

لبش  یگوشه ی را به سمت من برداشت و لبخند شی هاقدم

 دمیجمله را شن نیبه خدا که ا دمیجان گرفت.اما من شن

 وار گفت:که زمزمه یوقت

 .ست یتر ناز تو خوشگل   ایدر دن زیچچیو ه کسچیه-

 را پشت گوش زدم و مظلوم گفتم: می از موها یاتره

 مال منه نه؟ -

در نگاهم   رهینافذ و مهربانش را به من دوخت و خ نگاه

 جواب داد:

که منت گذاشته رو  بایخانم ز هیناقابل واسه  هیهد هیآره!-

 کنه! یدلم خانم یرو برا یادیز یسرم و قراره سالها

دوهزار رفته  ی.قلبم رو گرفتیداشت جانم را م کلماتش 

تمام  کبارهیبود و من شاهد انفجاره  یبهار یبود.هوا

فرار از شرم وجودم با  یمرد بودم.برا نیاحساسات ا

 گفتم: ل یاشاره به اتومب

 !؟یکاراش رو انجام داد یک-

 گفت: یرا گاز گرفت و با لحن خاص نشییپا لب

زود به نامت  یلیخ یمنه ولصبح زود!البته سندش به نام -

 !یازش استفاده کن  یهر وقت خواست ی تونی!مشهیم



 از ته قلبم زدم و گفتم: ی لبخند

 واقعا؟-

لبش نقش بست و با فشردن   یرو  یکمرنگ ی لبخند

 را به من گفت.  دشیو تائ تیرضا شیهاچشم

بود.محال بود امشب در وجودم نشسته یپوست ریز  یخوش

 یبود ول ل ی به اتومب رهی.او هم خد یا یخواب به چشمانم ب

 که گفت: یمن و دلم بود وقت  شی تمام حواسش پ

 مسافرت؟  می باهم بر یدوست دار-
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 نامطمئن گفتم: ی.با لحندیمحکم و تپنده کوب قلبم

 مسافرت؟ -



خوش   میریداره م الیشمال؟اونجا پدرم و میآره بر-

مسافرت  هیمون  حق میعسل نرفت  م؛ماهیگذرونیم

 است؟دونفره

حق   کردمیفکر م نی هر دو!من داشتم به ا میکرد سکوت

هم  دیشا دانمیاو نم و  میعسل هم نداشتماه یداشت ما حت

 .کردیفکر م نیداشت به هم

 

 ** 

 میبود ی مدت در آشپزخانه مشغول اماده کردن مسافرت تمام

که خواسته بود  ی.برنامه مسافرتمیبر یکه قرار بود دونفر

مسافرت رو   یضرور  ل یمن وسا یپاکرد و هم فیرو رد

 جمع و جور کرد.

خودش ما تا   ی .به گفتهمیداشت ازیمسافرت ن نیدو به ا هر

عسل بعد از ماه نمیا دیشا میعسل نرفته بودحاال ماه

.تمام میشمال بمون یال یعشقمون  بود.قرار بود چندروز و 

و سرب  فی کث یبود،از هواوجودم پر از حس خوب شده

 .میشدیخالص م  یگرفته تهران هم چندروز

 

 و اونم بعد از قفل  میگذاشت نیهمراه هم تو ماش  ل یوسا

و رو به کردن در خونه کنارم نشست.تا چندروز شرکت



در  یمیمال یبود و سرد  بهشتیارد یبود.هواسپرده نایس

 داشت. انیهوا جر

 گفتیخود بهشت است راست م بهشتیارد گفتیم مادرم

 ! دنینفس کش یبرا دادیجان م بهشتیارد یهوا

دوخته بودم و او   رونیبه ب ل یاتومب شهیرا از ش  نگاهم

مرا   یگاه یرچشمیو ز کردی م یداش در سکوت رانندگ 

و شش دخترانه آمده   ستیدو  ل ی.با همان اتومبکردینگاه م 

خاطر دل  کنم.به  یرا من هم رانندگ یریقرار بود مس میبود

 گذشته بود.   نشیگذشتن ماش ریمن!از خ
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که سرم به طرفش چرخاندم  میرا رفته بود ریاز مس یمین

  چیجاده پرپ نی.خسته بود.ادی چشمش را مال  یداشت گوشه

 .کردیمردها را خسته م شمال همه

 و گفتم:  دمیلبم را جو  ی گوشه



 کنم؟  یمگه قرار نشد من رانندگ-

 و گفت: دیخند زیر

 !می تصادف نکن-

 کرد و گفت: مکث

 من هنوز جوونم هزارتا آرزو دارم. -

 

 .دمیکوب شی را مشت کردم و آرام به بازو  دستم

 !مزه ی ب-

 گرفت و لبخندزنان گفت: شیرو از روبه نگاه

 و خمه!  چیجاده خطرناکه؛پرپ نیا-

چشمم    یجلو  میاز موها یارا کج کردم و تره سرم

نشست.نگاهش ذوب  میموها ی.نگاهش رو ختیر

 ادغام کردم؛ می.ناز در صداکردیم

 !مگه نه؟ یتو کنارم-

 گفت: نیرو گرفت و دلنشرا از روبه نگاهش 

 !شهیهم-

را شروع کرد.انگار  نیریجمله کوبش ش کی با همان  قلبم

 بود.شده دهیروح دوباره در وجودم دم



رفته کم رفته ل یدوختم و سرعت اتومب رونی را به ب  نگاهم

کنار جاده ترمز کرد.سرم را دوباره چرخاندم  نکهی شد تا ا

 ادهیپ ل یکه کمربندش را باز کرد و از اتومب دمید

دارش در گوشم  خس یبزنم که صدا یشد.خواستم حرف

 : دیچیپ

کن فقط تروخدا مراقب باش؛ثابت شده زنان  یرانندگ ایب-

 ! ستنی ن یخوب یراننده ها

 طنتی. از شدمیرا شن اشزخندهیر  یپشت بندش صدا و 

 گفتم: رلبیو ز دمیدر هم کش یی ابرو  ش یصدا

 !نیبهتر یهاراننده  مردها یاز بعض  هازنی بعض-

طور که و او همان میشد ریجاگ  مانیها  یصندل یدو رو  هر

 پچ زد؛   بستیکمربندش را م

 !دمایشن-
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 .دینگاهش کردم که بلند خند  بربر

 و؟من نیبب-

 .زدم شیکردم و لبم را ن نگاهش 

 !یم ندبه کشتن-

داشت مرا  شی صدا طنتیو نگاهش کردم.ش  دمیرا جو  لبم

 :دمیتوپ ی.حرصدادیبه کشت م

 !میسالم برس یذاریم-

 باال برد و گفت: میرا به نشانه تسل دستش

 .زمی!باشه عزگمی نم  یچیه-

 .دمیکش یادادم و پوف کالفه رونیب قیرا عم نفسم

بود وجود او کنارم باعث شده نکهیخوب بود؛با ا امی رانندگ

 . شیهانفس  یداشته باشد به حضور و صدا تیدلم امنته

  ییو آشنا  شناختیو خم را کامال م چیپرپ جاده

  نیکامال موثر بود.انگار بارها ا شی ها یداشت؛راهنما 

 جاده را پشت سر گذاشته بود.

 

.دستم را ستادیا الیرنگ و  یامقابل در بزرگ قهوه ل یاتومب

 یرمردیدر باز شد و پ قهیبوق گذاشتم؛ بعد از چنددق یرو 

در سرک  یاز ال زدیم شی عمورجب صدا رحافظیکه ام

 اده یپ ل یبه احترامش از اتومب رحافظی.امدیکش



 رحافظیام دنیآمد و با د رونیب اطیشد.عمورجب کامل از ح

تمام وجودش چشم شد و مشغول   رفت یمکه به سمتش 

لبش بود  یرو  یشدند.عمو رجب لبخند کمرنگ یاحوالپرس

اشاره کرد و من    ل یبا دستش به من و اتومب رحافظیو ام

سالم کردم   رلبیلبخند عمورجب پهن شد و من آرام ز دمید

 تکان داد.  یبا مهربان یو او سر
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زنان از کامل درها را باز کرد و من بوق رحافظیام

طور که را پارک کردم و همان ل ی کنارشان گذشتم.اتومب

شدم.عمورجب هم داشت  ادهیپ ل یاز اتومب کردمیخاموش م

 ان رفتم..به سمتشبستی درها را م رحافظیبا کمک ام

  یلبخند مهربان دنمیقامتش را راست کرد و با د عمورجب

 زد و گفت:

 !دیاومد د؛خوشیسالم سارا خانم خوب-



هم   یو لبخند محو  کردینگاهم م  یرچشمیز رحافظیام

 یبود.عمورجب پدرانه دست رولبش خانه کرده یرو 

 اش گذاشت و گفت:شانه

 گهیسر هم د یرو  اتونهیانشاال سا دیخوشبخت باش-

 باشه.

 یمتواضعانه و من پرشرم تشکر کردم.عمو رجب دست او 

 گفت: رحافظیو رو به ام دیکش بلشیبه س

جان چطورن؟انشاال که رضا و خانم حاج یراست-

 نیداشتم صاحب ا کمد،کمیومدین نجایوقته ا یلیسالمتن!خ

 .کردمیخونه فراموش م

به حساب  دیشما؛اوناهم خوبن.بذار ی ممنون از احوالپرس-

 جادهن یبا ا ی هم که سنش باالست رانندگ یمشغله؛حاج

 قبول داره.  یما جوونا هم به سخت یبراش سخته و رانندگ 

 و گفت: دیخند عمورجب

کله شق و غده!نگران نباش   میهنوز هم مثل قد-

 جانه!خوابش دست خانمرگ

 هاشونه!زن رسریز  ایدن یخواب تمام مردها رگ

شد و دستش را دور   کمینزد رحافظیام گل انداخت و   هاملپ

 گفت: طنتیام حلقه کرد و پرششانه

 عمو رجب! یگل گفت-



 افتاده باشه ادامه داد: ادشی یزیانگار چ بعد

 کجاست؟ ایعمورجب پس خاله ثر-

 زد و گفت: یلبخند عمورجب

  یلیخ رحافظ؛بدونهی آقا ام دیهنوز خبر نداره شما اومد-

 . شتونیپ  ادیبرم بهش خبر بدم که ب شهیخوشحال م

تکان  یمهربان زد با احترام سر یلبخند  رحافظیام

آرام از ما دور شد و من و   یداد.عمو رجب با قدم ها

 .میمودیرا پ اطیح یرسنگفرشیمس رحافظیام
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در  بهشتیزدن.ارقدم یبرا دادیجان م بهشتیار یهوا

بخش و قدر لذتبود.همان نیبهشت بر نیشمال درست ع 

 آرام!



 نیترقشنگ  شان یهاوهیبودند و مکم ثمره دادهکم هادرخت

رز سرخ و    ییهابودند.گل گذاشته ش یخدا را به نماخلقت

 بود.کاشته الیو یکه دور تا دور باغچه یو رازق یمحمد

 رحافظیخودش!مخصوصا که ام  یبود برا یدلباز باغ

  اهانیوگ ها و گل رجب جانش به جان درختبود عمو گفته 

فکر  زیدارد من ن یف یمرد روح لط  نیا گفتیبند است.م

 .خواست یم یدل بزرگ بیبودن عجگل و درخت یکردم حام

 

را باز کرد و  داخل نشد و به   الیو  یآرام در اصل  رحافظیام

زدم و داخل شدم.تمام مبلمان   شی من تعارف زد.لبم را ن

و از ترو   بودندشدهدهیچ خاصنی زایو با د کیخانه ش

مبل وسط سالن نشست   یرو   رحافظی .امزدیم برق  یزیتم

چشمش  یو دستش را رو  دیو آرام دراز کش

را به چشمانم دوخت و سکوت  شاگذاشت.چشمان خسته

 زدم وگفتم: شیکرد.انگار که تشنه باشد لبخند به رو 

 برات!  ارم یب ؛آبیشد خسته یلیخ-

 و گفت: دیخند

 و پرسش!  یکین-

از کانتر   یوانیخداخواسته وارد آشپزخانه شدم و ل از

 رداشتم و پرآب کردم.ب



شدند و   الی عمورجب و همسرش وارد و   نیهمان ح در

 برخاست. شیاز جا یتند رحافظیام

 

, [3/31/2021 8:39 PM] 

 

 وهشتست یب#پارت چهارصد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

ه به قول !ماشاال آقا بزنم به تختدیخوش اومد یلیخ-

 .نیتر شدجذاب یامروز یجوانا

 اخانمیثر میایب رونیکه خواستم از آشپزخانه ب  لحظههمان

غذا  یدستش بود و بو  یهم وارد آشپزخانه شد.قابلمه 

.با تعجب نگاهم کرد و قابلمه  بوددهیچیپ الیدر و  شی شمال

نگاهم  نیشد.با تحس کمیکانتر گذاشت و بعد نزد یرا رو 

ام گرفت و هم صلوات فرستاد.هم خنده  رلبیکرد و ز

مادرانه به   یحرکت ناگهان کی.بعد در دمیکشخجالت 

 دنشی.من هم جواب محبتش را با آغوش کشدیآغوشم کش

که به  یاش دادم.وقتام از عطر مادرانه و پر کردن شامه



کرد و  میکرد از آغوشش جدا یرفع دلتنگ  یاندازه کاف

 گفت: نیکرد و با تحس میاشاتم درانهیخر

رو سوا   هانیاز بهتر  یکیزن نگرفت ماشاال  رحافظیآقاام-

 کرد.

  ییداشت خودنما  میهالب  یگوشه ینگفتم فقط لبخند چیه

 .کردیم

بود و   یآرام ی .زنمیزد رونیاز آشپزخانه ب  اخانم یثر همراه

نواز و مهربان  به شمال!مهمان گشتیبرم تشی اصل

 فی رفت و شروع به تعر رحافظیبود.بعد از من به سمت ام

 اش کرد.و قربان صدقه

هنوز ازدواج  دمتید یبود.وقتچه قدر دلم تنگ شده-

 گه یهمد  یخدا برا اد؛انگاریبهت م یل یسارا خ یبودنکرده

 جفت و جورتون کرده.

زده لب زد و من شرم ی لبخند محو  رحافظیام

 و گفت: دی.عمورجب کوتاه خنددمیگز

 شون نده. خانم خجالت-
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 ونهست ی#پارت چهارصدب



 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 زد و گفت: ییچشمک تابلو  اخانمیثر

  یجورهموناول ازدواج خودمونن؛ یسالها  نیع-

 .زنه ینگاهشون با هم حرف م

اگر عشق  شد؛عشقیبا گذشت زمان کمرنگ نم عشق

 .طلبدیباشد قدمت نم 

  اخانمیرو به ثر ینگاهمان کرد و با حالت خاص عمورجب

 گفت:

قدر تو جبهه هام؛چه!نامهادتهیجنگ رو  یهاسال -

همه جمالتش  یاز طرف تو بودم که تو  یاانتظار نامهچشم

 از عشق باشه. یرد

رنگ گرفت و با هزار سرخ و   یبه آن  شیهاگونه اخانمیثر

 جواب داد: دشدنیسف

جمله "دوستت دارم تو نامه  هیها اگه فقط اون موقع-

 یایحیو ب یاغ یبه دختر  شدمی"محکوم مگفتم یم

از عشق  استیحیوا دختره چه ب ی گفتیآقاجانم.خودت نم

 .گهی برام م



که نگاهش داشت عشق را  ینگاهش کرد؛جور عمورجب

 پنهان ته دلش! ی داشتن ها.دوستزدیم  ادیفر

 لب به سخن گشود و گفت: یاز مدت بعد

 چیمن دلخسته.ه یفقط عاشق بود ؛تو ییا یحیب گفتمی نم-

 ! گنی نم ایحیعاشق رو ب هیوقت 

را  شیهااشک چشم یچشمانش نم گرفت و پرده اخانمیثر

 که گفت: یپوشاند وقت

 بود!منم به اندازه تو سخت یاون سالها برا -

 که گفت: یوقت دی عمورجب لرز  یصدا

 یک یدم؛یباارزش جنگ زیدوتا چ یمن تمام عمرم برا-

 تو! یکیمملکتم و 
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 ی#پارت چهارصد س

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



 یوقت دی لرزیم بیجنگ عج یمرد خسته سالها نیا  یصدا

 رو به ما در ادامه گفت:

تا .سهدمیجنگ خاکن یمن سالها تو هم-

بودن که  هامقیرف ن یتریمی از صم  م؛دوتاشونیبودرزمنده

موندم  زنده اونانیشدن من تنها از ب دیزود شه  یلیخ

 چرا؟ دی دونیم

 کرد و گفت: مکث

 یچشم انتظارمه،عشق  یکه دونستم زن نیعشق؛هم-

زد.قدر  ادیرو فر یمنتظره به ثمرنشستنه!تمام وجودم زندگ

 .دیلحظات رو بدون نیا

را  سشیچشمان خ  اشیبا روسر  اخانمی .ثر مینگفت چیه

 گرفت. پاک کرد.چشمان عمورجب هم غبار

زن و   نیا نیاز آن حال و هوا غمگ نکهیا یبرا رحافظیام

 اخانمیزد و رو به ثر یلبخند اوردیمرد عاشق را در ب

 گفت:

که درست  یخوشمزه شمال یاز اون غذاها ایثر خاله-

 ؟یکرد

 .دیخند شی ها اشک انیدر م اخانمیثر

 دونمیپختم که م ییغذا یول  دیایم دونستمی امروز نم-

 بود. خدا به دلم انداخته  ی.انگاریدوستش دار

 زد و گفت: یچشمک رحافظیام



 !ایثردست درد نکنه خاله-

  یرفت و با مهربان  رحافظی ام قربان صدقه یکل اخانمیثر

هم تا دلش  ثیخب رحافظی.امکردی م ییرا یتمام از او پذ

لنگ  ی.عمورجب کمکردی م ییمظلوم نما خواستیم

سخت  یآن سالها یها  امدیاز پ نی.متوجه شدم ازدیم

رزمنده  یادیز یجنگ بود.هر چه بود عمورجب سالها

اش جمله یو ترسناک ینیجبهه بود.جنگ با تمام سنگ

 گفت یم  اخانمیبود.ثرنشده روزیبر عشق پ وقتچیه

زن او را  کیداشتن و عشق  عمورجب دوست شناختمیم

 داشته بود.او مرد جنگ و خاک وخون بود.سرپا نگه

 

, [3/31/2021 8:39 PM] 

 

 کیو یس#پارت چهارصد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

و در  ندی بیسالهاست عمورجب خواب جنگ م گفت یم

جنگ   اهیغول س کنمیفکر م نی.من به اکندی خواب ناله م

.جنگ تمام شد اما اوردیها که برسر مردمان نچه

است.خدا حق هنوز به جان مردمان تازه شی آثارش؛دردها



  نیسرزم  کیرا جنگ قرار ندهد.جنگ آفت  یملت  چیه

 است.

 

 یبرا یادادند برنامه شنهادی به ما پ اخانمیو ثر عمورجب

را   ای.قرار بود در شب درمینیبچ مانی های خوشگذران

 بود. در وجودم رخنه کرده جانی .همیامتحان کن

شمال همراه او به  یایدر دنید یآرزوها شدینم باورم

هر دو پنجه قفل در پنجه  ی.ولباشددهیاستجابت رس

.باد میبودستادهیخروشان ا یموج ها یبه تماشا گر یکدی

و  دادیگرفته بود و شال را از سرم سر م  دن یورز یمیمال

 یوقت کردیم یبا همان لجاجت با باد هم لجباز رحافظیام

 .انداختیسرم م یشال را رو   خودشهر بار  

 !نهی بیو م شب من نی تو ا یک  رحافظیاِِه ام-

 چشمش را فشرد و گفت: ی با انگشت شصتش گوشه 

 خودمون هستن نه؟!  نیع کاریدو نفر آدم ب یکی شهیهم-
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 ودو یس#پارت چهارصد

 خفته ی#بغض ها



 ییرزای#آزاده م

 

 

 و گفتم: دمیخند

 و نه؟ عاشق یول یرو خوب اومد  کاریب-

 نگاهم کرد و من گفتم: موشکافانه

و تمام پرتو  کنهینگاه نم یآدم عاشق جز عشقش به کس-

بهشتم هم   یها یمعشوقه!اگر تمام حور  یپ نگاهش در

 !خوادیاون معشوق و حاکم قلبش رو م یاریبراش ب 

خروشان افتاد که  ی هارا تکان داد.نگاهم به موج سرش

را به آغوش  گریشب همد نیسهمگ یاهیدر س

بود.دستش    رینظیدر شب ب ای.جزر و مد دربودنددهیکش

 شد.  امگاههی اش تکام انداخت و آغوش مردانه دور شانه

 گوشم پچ زد: ریز

 !م؟یری عکس بگ یخوایم-

در  یهم عکس مشترکدلت عکس نخواست!آن شدیم مگر

 مانی هانفس  یو صدا گریکد یآن شب هر دو در آغوش 

 .شکستیسکوت شب را م

 . میمختلف گرفت  یعکس در حالت ها نیچند
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 وسهیس#پارت چهارصد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 یبکر ی.تجربهمیها راه رفتماسه یرو  یپابرهنه   شبآن

شلوارش را باال زده  یها.پاچهوستیکه با او به وقوع پ

 فی ثک شی هابود و در همان حال هم دوست نداشت لباس

ها هم  از بچه یمردها گاه  بودمدم؛گفته یشود.بلند خند

 او بود.  تیکنند.حکا  یتر رفتار مکودکانه

 

بود و   شتری باد بود که زور باد ب یبه پرده و باز  نگاهم

فقط به  دمدهیتا سپ شبی.ددادیپرده را با شدت تکان م

برهنه و چفت در  ی.با پاها میبودنشسته ایدر ی تماشا

 !گر یکدیآغوش  

را باز   میها به زور پلک یاز خستگ میبازگشته بود یوقت

فرو  یدر سکوت و خاموش  الیو تمام و  مینگه داشته بود

بود.برق خانه کوچک عمورحب هم خاموش رفته

خبر  مانیهای بازوانهیهم از د اخانمیبود.عمورجب و ثر

بودند و زود  داشتند که منتظر نمانده



که  یعسلماه م؛ولعی ما ولع داشت دانستندیبودند؛م دهیخواب

عاشقانه  نجایسالها بود ا دنیفهمیمارا م زی.آنها نم ینداشت

بود و  زن و مرد سپرده نیرا به ا الیرضا و .حاجستندیزیم

 .بودندیدار خوبها الحق که امانت آن

 

تخت  یبودم و روشده  داریزود بصبح یشگی عادت هم به

پادشاه بودم. او هنوز در خواب هفت نشسته شیبه تماشا

که  نی.همبودمدهیصبحانه را هم چ زیو من م کردیم ریس

چشمش را آرام باز  یتخت بلند شوم ال یخواستم از رو

  یسکن اشنهیس ی.سرم رو دیکرد و دستم را گرفت و کش

 .دیگز

 پرخواب گفت: یی صداهمان  با

 !زمیعز یشد  داریب-

 من عادت دارم!برم صبحونه آماده کنم.-

بود؛بعد از ازدواج مستانه  شده امی شگیهم عادت

 .دمیچیصبحانه را م زیو م شدمیم داریب الطلوعیعلصبح

 خمارخوابش را باز کرد و گفت: یهاچشم

 !ستیکه تهران ن نجای!ازمیبخواب عز-
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 وچهاریس#پارت چهارصد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 ی!مگه قرار نبود برایبخواب یخوایم یبلند شو!تا ک-

 جنگل! میناهار بر

 هی.شبختمیهم ررا با خباثت به  شیشدم و موها خم

 تخس نگاهم کرد و گفت: یهاپسربچه

فقط  برمتیپس م برمتی اِه بسه تروخدا سارا!گفتم م-

 بزنم! گهیچرت د  هیبذار 

و او حرص خورد  ختمیبا دستانم بهم ر شتریرا ب  شی موها

 .دمیو من خند

 نه؟ یکنیبس نم -

به  یپر از رخوت خواب گفت.سر یحرص و صدا با

را  شیهاو چشم زدیغلت توجهینه تکان دادم و او ب یمعنا

 و با حرص گفتم: دمیکش غ یبست.ج

خدا به میبخور میصبحانه حاضر کردم بر گهیپاشو د -

خودمم ضعف کردم از بس منتظر آقا موندم!لنگ ظهره به 

 !میرسیگذارمون نمو و گشت  حیتفر



 کرد و گفت: یزیر یخنده

 یبگ  تو یچرت کوچولو بعد اصال هرچ هیجون سارا -

 خوبه؟

 حصار آغوشش جا داد. انیمحکم م مرا

از  یو او سرش را باال داد و بوسه  دمیکش یپرحرص نفس

 و مرا از حصار آغوشش جدا کرد. دیچ  میلبها

 

 نییتخت پا  یو آرام از رو   دمیرا پوش میها صندل 

 زد و با خنده گفت: یزیرفتم.چشمک ر

  شیاش بخوابه پباشه زن خوب بذاره شوهر خسته ادتی-

 تره در نزد خدا!هم واجب نی!از تمکبرهیخدا ثواب م

خنده را پشت  یبود و هم شرم کردم ولام گرفتهخنده هم

و من   دیخند دانه یقیاو ب یمهار کردم ول  میها لب

 "نثارش کردم و از اتاق خارج شدم.ییایحی "ب
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 وپنجیس#پارت چهارصد

 خفته ی#بغض ها



 ییرزای#آزاده م

 

را خاموش کردم و منتظرش ماندم.نان گرم را  یرکتر یز

را که  یمحل ریسرش یاله یگذاشتم و پ زیسفره م یرو 

 گذاشتم. زیم  یبود را رو آورده مانیبرا خانمایثر

 ریقدر عاشق سرشچه دانستمیبودم که م یمن تنها کس و 

 بود.  یمحل

 زدیم  میپرخواب صدا  ییکه داشت با همان صدا کهیحال در

 آمد.  رونیب سیاز سرو

 سارا ؟-

 

.هنوز دادی را به فنا م م یایو دن نیاش داشت دآشفته یموها

چشمش را باز کرد و   کی.زدیخواب موج م  شیهادر چشم

را مقابلش گذاشتم و   ریسرش یاله یرا از نظر گذراند.پ  زیم

 نشست.  میرو او روبه

 د؟یبه چه کردبه-

جزء صورتش را از نظر گذراندم و به زدم و جزء ی لبخند

 گفتم: انهیموذ

 کرده!  کششی برات پ اخانمینکردم؛همش ثر یمن کار-

 :دیو با انگشتش لپم را کش دیخند غشغش



 !؟یکرد ینگو که حسود-

 یی.به او خوردمی!چرا حسادت من به او غبطه میحسود 

 داشت! یکه در دل همه جا

صورتش نگه داشتم؛خواست   کیگرفتم و نزد شیبرا لقمه

اجازه ندادم.اشاره به لقمه کردم و او   ردیاز دستم بگ

اخل دهانش باال انداخت ومن لقمه را د ی اشانه

تک انگشتانم تک نرم   شیهاگذاشتم.دستم را گرفت و با لب

 .دیرا بوس
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 وششیس#پارت چهارصد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

  یراه رحافظیو با ام چاندمیدور خودم پ ینسبتا نازک شال 

 لهیرا پر از وس نی.صندوق عقب ماشمیجنگل شد

 ی.کلبهمیبود.قرار بود ناهار را در جنگل بخورکرده

در جنگل بود که هوس اسکان در آن به سر  یکوچک

 بود. زده مانیهردو 



بود تمام عزمش را جزم کرده خواستیکه دلم م طورهمان

 را جبران میکه نداشت یعسلداشت ماه دیتا دلم شاد کند.شا

 بود..هر چه بود به مذاق دلم خوش آمدهکردیم

لحظه    کی.میبار گذاشت یزغال یو چا میدرست کرد شیآت

 یکباب را رو  ی ها خی.س شدیپاک نم  میها لب  یلبخند از رو 

  رلبیدار مختص خودش زخس یمنقل گذاشت؛با آن صدا

 .خواندیترانه م 

کرد و ترانه را   میتماشا رهیو کنارش نشستم.خ زدمی لبخند

  شترینگاهش ب یرگیمن با خ چارهیادامه نداد و قلبم ب گهید

  کهیو رو کرد.ت ریرو ز هاخیها را باد زد و س.جوجهدیتپ

 جدا کرد و مقابلم گرفت. خیبرشته جوجه را از س
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 وهفت یس#پارت چهارصد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

  



جوجه را به  یکه یو او ت دمیکش شی لبم را به ن ی  گوشه

 خواستیسمت دهانم گرفت.دهانم را به هم فشردم و او م

اما من هم  ی نیریش ی.چه تالفاوردیصبح را در ب یتالف

بودم که سرم را به چپ و راست تکان دادم و او لجباز شده

 :ختیبه کالمش ر طنتیش

 !یریبگ بخور جون-

 .دمیجوجه را با ولع جو  کهیو ت دمیخند

 

و گذار و سر زدن به گشت یبود که بعد از کل شب

 مانی.عمورحب در را برامیدیرس الیشهر به و  یبازارچه

که  ییاز غذا مانیقصد داشت برا اخانمیباز کرد و ثر

 میگفت ما ناهار و شام خورد  رحافظی اما ام اوردیبود بپخته

 شد. ال یخیو بو ا

 ال یعاشقانه که باهم در و  یلمیاز استراحت شبانه و ف بعد

نصف شب لب  یمن برا یبا التماس و اصرارها دمید

.در دمیگنجیدر پوست خودم نم جانی.از همیساحل برو 

 بود! یناراض رحافظیکه ام یحال

 ام!خدا خسته!به میبخواب یذاشتیشبه کاش مسارا نصف -

قراره دوباره  یدونیشمالم!م یهامن عاشق شب یوا-

 رو از دست بدم! فرصتنی ا  دیتهران نبا میبرگرد

 غرغر کرد و گفت:  رلبیز



 !میبرنگرد میانگار قرار بر -

 !رحافظیام یوا-

االن  دانستمیبود؛مکه به ستوه آمده یدر حال رحافظیام

 دهی!از صبح تمام زحماتش را کشخواستیدلش خواب م

و   دمیکشیناز م  دیبود.بانمانده شی برا  یرمق گریبود و د 

 . بستمیعشوه به کار م

 کج کردم و طنازانه گفتم: یسر

 !غرغر ممنوع! گهی د یخوابیم یبرگرد-

شد و   میکار خودش را کرد که تسل یعشوه و طناز همان

 همراه شد.  جاناتمیبا من و ه
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  شیپ یدفعه م؛مثل یبوددهیکه به ساحل رس ی وقت از

قدم  میو پابرهنه داشت  میبودرا در آورده مانی ها کفش



 حافظری.امبوددهیچیدر تمام جانم پ یندی.حس خوشامیزدیم

من داشت دوباره  یپا دست دور کمرم انداخته بود و پابه 

 .زدیساحل قدم م یهاشن یرو 

 وقفهیبود و او باش محصور شدهپنجه انیدر م انگشتانم

 میدارش صدا خس  ی.با آن صدادیبوسیپشت دستم را م

 زد:

 سارا؟-

 جان دلم!-

 و گفت: دیخند

جواب  نیآورتر یانرژ  یجواب دادناتم!لعنت نیعاشق ا-

 !استیدن یهاتمام سوال 

و   دیلبش گذاشتم و او انگشتم را بوس یرا رو   انگشتم

 زمزمه کرد:

 !چرا زودتر دوست نداشتم!یچرا زودتر عاشقم نشد-

 دانستمیبود و فقط من مسوار شده ش یصدا  یغم رو  موج

حق داشت!و من   نایاز ا شتریخدا که او بحق داشت!به

گفته خودش   بودم و بهشدهچرا زودتر عاشقش ن دمیشیاند

 دوستش نداشتم.

 شهیر میحرف او داغ دلم تازه شد و بغض در گلو   نیا با

 دیاشک از چشمم چک یشد و قطره یافکند و چشمان باران 

 و با غصه گفتم:



 برات! رمیبم یدیکش یچ-

 تینهایبلبم توقف کرد و با غم یاو دوباره رو انگشت 

 گفت:

 خدا نکنه سارا!-

و بعد  تر شدآغوشش تنگ یشد و حلقه کی نزد صورتش

 ! یپدریو پ بار نی.چنددیاش صورتم را بوسجمله ان یاز پا
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 یپر از شاد یو من با دل میشد فردا به تهران برگرد قرار

.از حق میبود به تهران بازگشتکه آرام گرفته یو قلب

بود.انگار با او همه زدهرقم  میرا برا یلحظات خوب  مینگذر

 داشت! گرید ییرنگ و بو  زیچ

 یبودم و او به پهناآورده رونی ب ل یرا از اتومب دستم

دلم چرا ته دانمی !نمد یخندیم  میهای بازوانهیصورت به د

 یتنم باال برود.آشوب یبود دماباعث شده نی آشوب بود؛هم



را  یزندگک یکه  ی!و باروتکندیم رانیکه و  یگردباد هیشب

 .کندیمنفجر م

 

را در بالشت فرو کردم و با سماجت مانع از اشکم  سرم

 د،تمامیچی خانه پ  یتلفن همراه که در فضا یشدم؛صدا

 آمد. ادمی امی بدبخت

 بود.  مارال 

 غم گفتم: با

 مارال! هیچ-

 : دیجیدر گوشم پ کناننیفنیف ش یصدا

 ؟ ینگرانت بودم،خوب-

چطور   یخوایم  ضهیبدونه شوهرش مر یوقت زنهیحال -

 باشه!

 گفت:  باغصه

 رحافظیبه ام یها ربطقرصاون د ی؟شایدونیاز کجا م-

 نداره!
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 گفتم: یآلود بغض یو با صدا  دمیرا باال کش امی ن یب

کار  یجاه ینبود؛ یقلبش عاد ی !تپش هاضهینه مر-

 ...ینکرده اتفاق ییکنم مارال اگر خدا کاری!من چ دی لنگ یم

 گفت: یو تند دیحرفم پر نیب

 یمهم زیاگر چ گمی!من که می زنیم هیخدا نکنه؛چه حرف-

 !گفتیبود خودش م

 و با غصه جواب دادم: دیاز چشمم چک یاشک یقطره

 نبود! علتیقلب ب  وقفهی ب ی هست!اون تپش ها-

 درد گفتم: با

 !دمیچرا زودتر نفهم یمن لعنت-

 را رها کرد و پربغض گفت: نفسش

  ونیامشب با خودش در م یمحکم باش دیسارا تو با-

 !یدونیبذار؛بذار بدونه م

به گوشم  شتریرا پشت گوشم زدم و تلفن را ب میموها

 :دمیچسباندم و نال



 خدا من چقدر بدبختم! یچطور بهش بگم!وا-
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 گفت: یغمبار یبا صدا  

 آروم باش!توکلت به خدا!-

که اشوب دلم  یکه با مارال حرف زدم کم قهیاز چنددق بعد

 گذاشتمی م دیتلفن را قطع کردم.چشمانم را بستم؛نبا دیخواب

ساعت  تاکک یت ی.صدااوردیاز پا درم ب یغم و ناراحت

 . رفتیام رژه م عصاب نداشته ا یرو 

 

را داخل   شیهاخواستم لباس  یوقت ش یپ ساعتک ی

 کردمیم یرا خال شیهابیداشتم ج یبندازم؛وقت ییلباسشو 

ورق  کیرنگ قرص توجهم را جلب کرد. یانقره   یبسته

هم  تمام معادالت ذهنم را به راهنش ی پ بیدارو در ج

 "نی ریسیگلترو ی ."نختیر



درد قلب  یدارو برا نی افتاد ا ادمیدارو آشنا بود. نام

به جانم   ایدن یتمام دردها کبارهی.به شودیاستفاده م

 کنمیخواهش م  ایاو؟امکان نداشت!خدا یعنیشد.  نشانده 

 خودت رحم کن!

رفتم و در   ل یبه سرعت به سراغ موبا شدمیمطمئن م دیبا

گر جستجو یجستجوگر تمام اطالعاتش را در آوردم.وقت

 میرا برا رحافظیام ی قلب یمار یب یرحم ی با تمام ب نترنت یا

  هی.شبشددهیکرد.قلبم نه تمام وجودم به آتش کش  انینما

که مادرش به او قول   یهابودم که تمام وعده  یکودک

و  دیقدر ناام بود.همانبود را از دست داده ده شداده

 سرخورده!

نبود  د؛معلومیفهمیمارال نم بودم؛اگرتجربهی قدر بچه و 

 !ارمی طاقت ب

  غیرا در شیداد و راهنما امیکه دانست دلدار یبود وقت او 

 نکرد!

 

که مثل خوره  یشد از فکرها  ریکه از چشمانم سراز اشک

خودم را کنترل   یآمدم.به سخت رونیبود ببه جانم افتاده 

 یباشم؛ولفاجعه را داشته نیکردم تا تاب و تحمل ا

ام چشمان به اشک نشسته یلحظه از جلو ک ی رشیتصو 

 ! کردمیبود من چه م ضیاگر او مر ی .به راستشدیدور نم
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 *** 

 دیوارد شد.کل  رحافظیمانده بود که ام رهیبه در خ  نگاهم

محض فرو  یک یبرق اتاق را فشردم و اتاق در تار

 قلب من!  نیرفت.درست ع

 نگاهم کرد و با تعجب گفت: نیسهمگ  یکیآن تار در

 !یچرا خاموش کرد-

چشمم  یاز گوشه  یرا تکان دادم؛اشک سمیخ یها مژه

 !دیاما او ند دیچک

  میحرف زدن به کار بستم تا بغض صدا یتالشم را برا تمام

 نباشد. انیع

 بده مگه نه؟  ی اهیس-



شد و دستش   کینزد اشهی اتاق سا ییروشنا یکی در تار 

 :دیکش یام حلقه شد و آهدور شانه

 !ا یرنگ دن نیتر کی!تاریلیخ-

 درست مثل درون من!مثل حال االن قلب من!-

و دلم من    دیشب درخش ی ک یچشمانش در آن تار برق

 بود.  میبرا ری قسمت تقد نیبدتر  نایقی.اگر او نداشتم دیزلر

ام برد و مجبورم کرد  چانه ریانداختم؛دست ز ریرا ز سرم

 نگاهش کردم. 

 سارا؟-

 !ینزن لعنت میصدا

 یملود نیترعاشقانه  میهاگوش یهنوز برا  تیصدا

 .است یدن
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پر شد و در آغوشش مچاله  میهاچشم بارهک ی به

  یکه سرم در آغوشش ساکن شد او از باال نیشدم.هم

 نگفت. چیچشم نگاهم کرد و ه

قلبش گذاشتم و با  گاهیجا شا نهیس یقفسه یرا رو  دستم

 غصه گفتم:

 ضه؟یقلبت مر یک  ؟ازیچرا بهم نگفت -

 اشنه یسرا از قفسه داد و دستم رونی ب یرا به سخت نفسش

 جدا کرد زمزمه کرد؛

 ؟ یدیتو...از کجا فهم-

بود.چرا فکر  انیکامال ع شیتعجب صدا رنگ

 .ماند یپنهان م  اشیکاریکرد؛مخفیم

 زدم و گفتم: یادرمانده پوزخند

زن بودن هنوز  ی!فکر کنم معنرحافظیمن زنتم ام-

شوهرم رو بگردم متوجه   راهنیپ بیج دیبا ،منید ینفهم

 .کنهیقرص مصرف م ضه،یبشم قلبش مر

 

 !یو گشتمن راهنیبدون اجازه پ یکرد  خودیتو ب-

شد که  رمیلحن طلبکارش تمام تنم داغ شد و دستگ از

 کنم نه او! گله  دیرفته من با ادشی

 باال رفت و با بغض گفتم: میصدا ولوم



 چه طرز حرف زدنته؟  نیدرست حرف بزن!ا-

برق اتاق را روشن   دیبرخاست و کل شیاز جا یتند

کرد.برق اتاق چشمم را که نه تمام قلبم را زد.با چشمان 

 شد. امیزوم نگاه باران  قراری پراشک نگاهش کردم و او ب

بود!چه  کرده نیبود و هم او توهغصه به دلم نشسته هم

 !چارهیمن ب دمیکشیم یزجر
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قلبم چنگ شد.دلخور   یدستم رو  اریاختی تنگ شد ب نفسم

قدر تازه تازه داشتم.آن یبه هوا اجیبرخاستم احت میاز جا

 نداشت. یاثر  گریو د  شدیدود م میها یکه تمام ناراحت 

به اسارت دست که خواستم گام بردارم؛مچ دستم  نیهم

 پرقدرتش در آمد.

 ی نیبود.احساس سنگ دهی .قلبم رنجدمیچرخ گرید  طرف

 بود. افکنده  هیسا میرو  کردم؛نگاهشیم



 :دیپرس یحرص

 ؟ی چته؟از دستم ناراحت-

 زدم و با بغض گفتم: شیرا ن  لبم

 باشم!  دینبا-

 .... ی تو حق نداشت-

 گفتم: انیو گر  دمی حرفش پر نیب

 !یکش ی !خجالت نمی لعنت یحق چ -

  دنیاز شن م یبود و گوش هاشده نیتنم سنگ تمام

 بود.داغ شده شیهاحرف

 .دیرس امهیبه ر کوبانی شد و عطر تنش پا  کمینزد

 نشست و آهسته گفت: شیبازو  یرو  دستش

 به وقتش بگم! خواستمیسارا من م-

 زدم و گفتم: یادرمانده پوزخند

به من که   یکنیقرص مصرف م رحافظ؟تو ی ام هیوقتش ک-

 بفهمم! دیمن االن با  ضهی !قلبت مریفهمی م یگیزنتم نم 
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را  میبازو   یشد؛به تند شتریب میبازو  یدستش رو  فشار

 خواستم از فشار دست پرقدرتش رها سازم: 

 !رحافظیولم کن ام-

به صورتم  انهیداشت تاز شیها شد و نفس  کترینزد

 نگاهش کردم. یرچشمی!ززدیم

 گفت: میداد و مال رونیب یاکالفه پوف

 !میوتو هر دو مقصرسارا من-

 گشاد شد.او طلبکار بود. شیاز گستاخ چشمانم

 زدم و گفتم: یپوزخند

 نه طلبکارم شدم؟!نک-

بار را رها کرد و من پرحرص و با چشمان اشک نفسش

 گفتم:

 من زنتم!  یلعنت-

 زد و گفت: یادرمانده یپوزخند

 منم شوهرتم سارا!شوهرت درسته؟-



  نیزد و غمگ یرنگ تعجب گرفت.پوزخند صدادار  چشمانم

 گفت:

بچه از خون تو المصب حاضرم  هیداشتن  یمن برا-

 !رمیبم

اش مردانه  ادیفر یوار" گفتم در صدا"خدانکنه که"زمزمه

 گم شد: 

 میعاشقانه که دار یاما تو زبون نفهم بعد از هر رابطه-

 ؟ یکنیقرص مصرف م
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 !یحرف بزن  یجور نیا یدرست حرف بزن؛حق ندار-

 زد و گفت: یپوزخند

 ! یلعنت یام کردخسته-

 بود.دار شدهبغض میصدا



 مادرشدن!  یندارم!آمادگ  یمن هنوز آمادگ-

 

 ت:حرفم را قطع کرد و گف  یشاک

دونفر  شهیسارا؛مگه م هیالک یبهانه ها نا ی!اگهیبسه د-

 رو دوست داشته باشن بچه نخوان!  گر یهمد

 

و نگاهش را با اخم از من گرفت.من  دیکش  یقینفس عم 

در   رهیخ یبا همان چشمان باران یبا چه جسارت دانمی نم

 گفتم: شیهاچشم

 

 ییبا چه رو  میگیکه راحت دروغ م ییماها دونمیمن نم-

 !میپدربودن داشته باش یادعا می تونیم

 

دستش بلکه   یصورتم سوخت اما نه از ضربه  طرفک ی

ام گذاشت گونه ی.دستم را رو سوختیقلبم بود که داشت م

 بود.خون شده یو او چشمانش کاسه

 را به سمتم نشانه گرفت و گفت: انگشتش

 !یمراقب حرف زدنت باش لعنت -

  ییبود که توانا روحیدر نگاهش سرد و بقبود!آنشده تلخ

 هی چشم دوختن در چشمانش را نداشتم.چشمانش شب



 گونهنیا گاهچیبود؛او را تا به حال ه یگورستان سرد 

 .بودمده یند

 زدم: شیکه از شدت اشک واضح نبود صدا ییصدا  با

 !رحافظیام-

جوابش جانم نبود!سکوت پشت سکوت  گرید اما

 !شی هانفس صدای ب یبود!صدا

 به من!  لعنت

که خواستم دستش را  نیشدم و هم کشی التماس نزد با

آرامم  می هق ها دستم را پس زد و در مقابل هق  رمیبگ

راهش را  یحرف  چیبدون ه  د؛بلکهینکرد.به آغوشم نکش

رها کرد  ینگاهم ین یمانده را بدون حت و من مبهوت دیکش

پر از سکوت و تنها و خانه ی و رفت.من ماندم تنها

 صدا شکستم.ی که ب ییهاهقهق 

 

, [3/31/2021 8:39 PM] 

 

 وهشت#پارت چهارصدچهل 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



زن   نی ترزدم.احساس کردم بدبخت هیگر ریز

 اتاق را پر کرد. میها عالمم!ضجه

 یری خدا من تقصبودم!من مقصر نبودم!بهچه کرده مگر

 نداشتم!

 

داشت از من   ایبود و او همانند دنبزرگ شده ایدن انگار

 . شدیدور م

 

تماس  ی.چندبارسوختیداشت م هیاز فرط گر چشمانم

از  خواستمیگذاشته بودمش!نم جوابیگرفته بود و من ب

دلم  بیبود؛اما عج زیببرد.مادرم ت زیبه همه چ یپ  میصدا

 .بود شیهاتنگ مادرانه 

را در آغوشش  میهاهیبودم که تمام گر یآغوش ازمندین من

 بسپارم و فراموش کنم امشب به من چه گذشت.

 

خدا هم حضور   یحت امشب در خانه کردمیم احساس

 دیبود که با  ییبودم از همان زمان هانداشت.کافر شده

 تا هوس کفر به سرش نزند. چاندمیپیش دلم را مگو 

 



و از امشب و  بوددهیبود و حالم را پرسداده امی"مارال"پ

 ی.من فارغ از غم دلم و دعوابوددهی" پرسانمانیاحوال "م

 کردم"خوبم" پیتا ش یپوزخند زدم و برا انمان یم

بود و او ندانسته بود من حالم امشب شکر گفته یاله 

خواب هم نداشتم مگر با   یان است.حوصلهحال جه  نیبدتر

حوصله   ی.حتامدیآن حال خراب خواب به چشمانم م نیا

و    یآب به صورتم بزنم بلکه گرگرفتگ ینداشتم مشت

 شود. یرخوت از صورتم فرار

 

, [3/31/2021 8:39 PM] 

 

 ونهچهل #پارت چهارصد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 !ری هم دلگ  دیشا ایخانه خفه بود  یهوا

 یسخت بود؛پنجره را باز کردم تا بو  میبرا دنیکش نفس

تنم  شد؛تمام ی" از خانه رخت ببندد اما مگر می"درماندگ

بود.به النه کرده میو بغض در گلو  زدی م ادیرا فر یدرماندگ



را ببلعم اما   یزحمت آب دهانم را فرو بردم تا بغض لعنت

 .شدیمگر م

 

تنم او  یو تمام سلول ها بوددهیخشک میها اشک یچشمه

با  رحمانهیشدم که ب یی.چه زود دلتنگ او زدیم اد یرا فر

  شیبود اما مگر عشق حرف حالمن برخورد کرده

 !شدیدعوا تمام م  کی ن دلم با خواست شد؟مگریم

 

مرا به خودش  نیو همانند مورف خواستمشیم  بدجور

 بود!به حضورش،به عطر تنش! معتاد کرده

 

  غیو خودخواهانه خودش را در دانستیهم م شیلعنت خود

 .رفتیهزار راه م یدلم که داشت از دلتنگ  چارهی.بکردیم

 

 یک یتمام خانه را خاموش کردم.تمام خانه در تار برق

 محض فرو رفت.درست مثل حال االن قلب من! 

و   دمیتخت دراز کش  ی.رو امدیشب خواب به چشمانم ن آن

 !زدمیمدام غلت م

" دیچرخش "قفل در کل  یبود که با صداتازه سرزده دهیسپ

االن مقصدش داخل   دانستمیمتوجه شدم وارد خانه شد.م



ب است؛همان هم شد چشمانم را محکم بستم و  اتاق خوا

 خودم را به خواب زدم.

 

به وضوح  دیکنارم دراز کش ی وقت ران یداد؛ای م گاریس یبو 

 . بوددهیکش گاریپاکت کامل س هیحس کردم.انگار 

 

, [3/31/2021 8:39 PM] 

 

 ونهچهل #پارت چهارصد

 خفته یض ها#بغ

 ییرزای#آزاده م

 

 

را هم عوض  شی هالباس یچشمم را آرام باز کردم؛حت یال

 بود.نخ دود کردهبهبود.معلوم بود نخنکرده

در نقش خواب بود   ایبسته بود؛خواب بود  چشمانش

اما با همان چشمان بسته پشت به من کرد و   دانستمی نم

 .دیخواب



و خاکستر به جا  زدیرفتار دلم را آتش م یسرد نیا

 .گذاشتیم

بود و  شده شیبود دل من رکه او دود کرده یهر نخ با

 بود.گرفته دنیاز وجودم بار یدرماندگ شتریب

تمام  می هابود با دست داریب خواست یقدر دلم مچه 

و  دییبو یرا م میاو موها ای کردمیزش مصورتش را نوا

اش و مردانه دهیو تنم را در آغوش ورز دیبوسیم

 یها ال یو چه خ کردیکه نم ها ی زی.دلم چه ناپرهگرفتیم

 . بافتیکه نم نیریش

ساعت در هم  تاکک یت یقلبم با صدا  یتپش ها  یصدا

 یملود نیباتر یز  رحافظیام ینفس ها  یبود و صدا ختهیآم

 توانستمی و نم می!که دور بودفیداشت.ح  میخلقت را برا

قطره اشک  نی.اولندیگز یسکن اشنه یس یاالن سرم رو

زن و شوهر  یمگر دعوا ایو چشمانم تار شد.خدا دیچک

بود شده تینهایمن ب میزندگ  یشور انبود؛چر ینمک زندگ

 بود. اش دلم را زدهمزه میکه زندگ
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 صدپنجاه#پارت چهار

 خفته ی#بغض ها



 ییرزای#آزاده م

 

تنم کنار   یور بودم که پتو را از رو خواب غوطه در

 :دمیرا شن ش یشد.صدازده

 سارا...سارا...!-

غرق بودن بهتر از  ک یتار ام یرا باز نکردم.در دن می هاپلک 

 چشمانش بود.  یاهیس یغرق شدن در سرد

 بود!او کنارم نشسته نکهی ا یعنی  نیتکان خورد؛ ا تخت

 خم شد و زمزمه کرد: صورتش

 ساعت چنده! یدونیم-

 گفتم: یآلودخواب یصدا  با

 !ستیجهنم!مهم ن به-

 تنم برداشت و تشر زد:   یرا از رو  پتو 

 !کنمی مراعات م یهر چ گهی!بسه دیشد  یادبیب  یلیخ-

.خدا را گواه خوردمیم د یطلبکار و من حرص با او 

اش ماندگار ام نقش گونه یهنوز رد دستش رو  رمیگیم

که با زور بازو و کتک  ییاز مردها شهیبود.همشده

 متنفر بودم. دادندیشون رو نشان مقدرت

پشتم را کردم و   د؛یا یبود که خونم به جوش ب یکاف نیهم

 نگفتم. چیو ه دمیسرم کش یپتو را رو 



بدتر  نیاو از هزار حرف سنگ یسکوت برا نیهم

تالشش   یوقت دیکش یاهم شد پوف کالفه نی بود.هم

 ماند از کنارم بلند شد. جهینتی ب

 یستی که ن یزیبا صبحونه و سحرخ یبا من قهر-

 ! که ر...تو حال هردومون  شبی!اون از دگهید ؟پاشو یقهر

 گفتم؛  ت یسرم کنار زدم و با عصبان   یرا از رو  پتو 

 رفته! ادشیرو  شبیآقا د نکهیتو؟مثل ا ایمن -

 ادامه دادم: ه یکنا با

 تو!  ای ادبمیمن ب-

بود. و من   انمانیبه جمالت رد و بدل شده م اماشاره

نبود.مثال به چشمانش!که رنگ   زهایچ یسر هیحواسم به 

 بود. انیع یاکنندهوانهیتعجب چشمانش به طرز د
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 ودو#پارت چهارصد پنجاه

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



 و گفت: دیخند  یعصب

تو  ی الک یها  یرینداشتم؛همش بهانه گ یمن مشکل-

واست نگفتم   یزیاگر چ یدرک داشت کمیبود!کاش فقط 

 صالحه!  ستیو دروغ ن یکاریمخف

 

داشت که به جان دلم  شی.کالمش ندیلرز امچانه

و با تمام زورم به جان   دمیپا چرخپاشنه ی.رو زدیم

قصد  ش یبا صدا یافتادم.مچ دستم را نگرفت ول اشنهیس

 آتش دلم: یداشت آب باشد بر رو 

 سارا؟-

 

بود که داشتم شده ادیزورم ز شدم؛انگار ی آرام نم من

  نیرفته بود در ا ادمی.دمی کوبیم اشنه یبه س رحمانهی ب

تند که  تمیو با ر ضیخانه دارد.مر یضی مر یقلب نهیس

در  یها گاهو ما زن شمردیرا م یزندگ یداشت نفس ها 

 .میشو یکار مراموشعشق چه قدر زود ف

 

در  یو با همان چشمان باران ختم یریکه اشک م طورهمون

بود اما  مانیشدم.چشمانش پش رهیچشمانش که نادم بود خ

  چی بودند که ه یمخف شی واژه و جمالت پشت لب ها

 .گفتی نم



گفت اما   یزیو "آخ"ر  دیکه نبا ییمشت را زدم جا ن یآخر 

 یو گوش ندادم با همان صدا دمیهم شن دیو شا دمیمن نشن

 : دمینال امهیدار گرخش

 یجور نیا رحافظی!امیستیمن ن  رحافظیتو ام-

 !یلعنت  خوامتینبود!نم

که تمام  یکنم از خشم  یخودم را خال خواستمیم  انگار

 وجودم را گرفته بود.

 دیجواب به من بود!شا نیبدتر  گفت؛سکوتشینم  چیه

  یام!همانگذشته فظرحایمن هنوز همان ام  گفتیداشت م

 بودم!شده کیرا شر م یهانیکه اول ی!همان بردیکه دلم را م

 

آمد؛دست او بود که دور   نیی دستم که خسته شد و پا مچ

سرم گذاشت و نرم  یرا رو  شیشد!لب ها  دهیچیکمرم پ

زدنش را نداشتم و گرفت.چرا توان پس  میاز موها یابوسه

 !زدمی داشتم و پس نم ای

 چه کار کنم جبران شه؟-

 

, [4/11/2021 10:37 AM] 

 

 وسه #پارت چهارصد پنجاه



 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

بود و من چه عاجز بودم از    یمانیپر از پش شیصدا لحن

 بود. ببخشش!انگار تمام توانم سلب شده

من چه   دیفهمیگرفته بود و کاش او م شی تمام صدا عجز

در  کشمیمن کمتر از او رنج نم دیفهمی!کاش مدمیکشیم

 !یزندگ یباز  نیا

 گفتم:  ایدن یتمام غصه ها با

  یدنیخواب  چی که با ه یقدر!اونرحافظیام امخسته یلیخ-

 !شهیرفع نم 

را پشت گوشم زد   میو با دستاتش تارمو  دیرا بوس میموها

 و جواب داد:

 !یکن زارمیمرد بودنم ب ؛ازیبا حرفات دقم بد یخوایم-

ناگفته   ی پر بود از حرف ها امنهیحرف داشتم؛انگار س یکل

خودش   ینداشتم!"لعنت   شانیبازگو  یبرا  یامن شنونده یول

و  دیام لرزبرسد.چانه نجایبود کارمان به اباعث شده

 پربغض گفتم:

 ! هیتوئه لعنت ریهمش تقص -



سرم گذاشت و در آغوشم فشرد و   یرا رو  شی ها لب

 دیبوس بارنیسرم را چند  یرا دورم احاطه کرد.رو  شی بازو 

 و لب زد:

 کنم جبران شه! کاریچ دیببخش-

 

 بهم گره خوردند؛  میبه چهره نشاندم و ابروها  اخم

 ..!یلی!خیکرد تمیاذ-

 

فته بود دلم به حال خودم سوخت.ضربان قلبش باال ر خودم

 بودم:و من بدجنس شده

 

 !ی!همش فکر خودت یکن یمراعات حالم رو نم-

 

, [4/11/2021 10:37 AM] 

 

 #پارت چهارصد پنجاه وچهار 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



 ریسرم مرا تا مرز بهشت برد اما از او دلگ یرو  اشبوسه

 .شدم ی آرام نم یناز و نوازش چی و ناراحت بودم و با ه

ها دلم از  یراحت نی سپردم؛به ا راهنشیرا به پ میها اشک

 . شدیاو صاف نم

 و پربغض گفتم:  دمیرا جو  لبم

 

 مون!برم خونه خوامیم-

 

کرد و نگاهش را در صورتم به رقص  میآغوشش جدا از

 در آورد و گفت:

 تون؟! خونه-

 به چپ و راست تکان دادم. یسر

 آره! -

 زد: یشخندین

 

 بابات منظورت...  یخونه نجاست؛مگهیخونه تو ا-

 

 را قطع کردم:  حرفش

 



 آره دلم براشون تنگ شده!-

 

 زد و با حرص گفت؛  یچشمک 

 

 !یبساط گله و قهر پهن کن یخوایم-

 

 کرد. شیلیچشم اشاره به رد س  با

ام که هنوز به گونه یدر چشمانم حلقه زد و دست اشک

 و گرفته گفتم: دمی قرمز بود کش

 

 !گمی!به خدا راست مگمیبه دعوامون نم بهشون راجع-

 

 را گرفتم و نگاهش کردم: دستش

 

 خودمونه! نیهمش ب یول  دمیازت رنج یلیدرسته خ-

 

 و ناراحت گفت: دیکش ش یدر موها یدست یکالفگ با

 



 ...غلط کردم خوبه! دی!بگم ببخشیکنی م تمیچرا اذ-

 

 لبش گذاشتم و زمزمه کردم:  یرا رو   انگشتم

 

 مون! و ببر خونهو نزن!فقط منحرف نی!ا سیه-
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 #پارت چهارصدپنجاه و پنج

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 وقت مناسب خوبه؟ هیاالن نه؟-

مخالفت  دانستمیکه م ی.جور نگاهش کردم معصومانه

تاب و توان را از او  میها!چرا که حالت چشمکرد ی نم

 .بارها گفته بود!ربودیم

 داد و گفت: رونیب یرا عصب  نفسش

 ات بخور! !برو صبحونهیلعنت-



زدم و   یپاک کردم؛لبخند  عیرا سر می هاپشت دست اشک با

 گفتم:

 درسته؟ میریبعدش م یعنی-

 زد و لب زد: یمحو  لبخند

 !میرینه بگم آره م تونمیمگه م-

شستن دست و صورتم به  یدلم خوشحال شدم و برا ته

 تش یو هم تمام خالقبرگشتم ا ی رفتم.وقت یبهداشت سیسرو 

 ایرا مه  یمفصل یبود و بساط صبحانهرا رو کرده

 بود.کرده

نخواست!با   گر یمرد را د نی که ا دییبه من بگو  ل ی دل کی

 !شبشیتمام بد بودن د

فقط غصه من   شبیلقمه صبحانه بخور؛از د هی نیبش-

 !یرو خورد  یلعنت

 

لقمه گرفت و من   میزدم.برا ش یافتادم و لبم را ن شبید ادی

 خجالت زده گرفتم.

 ! بخشمیم یجور نی!فکر نکن ا؟یکنیلوس م یدار گهید-

 لبش نشست و گفت: ی گوشه  مردانه  یخنده

  یجذاب نیمرد به ا اد ی! جان من دلت میببخش دیبا گهید-

 !یرو نبخش



 !تتیجذاب ی من به فدا آخ

زد و  یز یر یام گرفت!چشمک اش خندهاز خنده ناخواسته

 ام رفت!قربان صدقه
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 #پارت چهارصد پنجاه وشش 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

خودم  یواقع  رحافظینبود و ام گر ید شبید رحافظیام انگار

که بودنش حضورش  ی!همانبردیکه دلم را م یبود!همان

 !کردیقند در دلم آب م شی هاعطر نفس

 

را گرفته  می تمام انرژ شبید یبود؛انگار دعوا امگرسنه

 بود!تمام تاب و توانم را!

مرا  یداد و با دوق پنهان ه یتک یصندل  یپشت  به

 تخس!پسربچه ه ی!شبستینگر

 



 لبم کش آمد و با ناز گفتم ی گوشه

تا آخرش  دمینم نیتضم  ینگاهم کن  یجورنیهم-

 ام بخورم!صبحونه

 

خنده  هیکه شب یالبش خانه کرد.خنده یتلخ رو  یخنده

 از درد بود!  ینبود!زهرخند

 فرو برد:  یکه گفت مرا به چاه بدبخت یابا جمله و 

 داشتنت! یبدونم هنوز وقت هست برا خوامیم-

 

لبم  یشد و به قلبم فرو رفت.گوشه یخار شیهاحرف

شد.سرش را به چپ و  ریو اشک از چشمم سراز دیلرز

 راست تکان داد و مستاصل گفت:

ها رو نزدم دوباره حرف نیام واقعا اسارا من شرمنده-

 ! ؟یکن هیگر

 گفتم:  ایدن یتمام غصه ها با

!اصال زن و  ی!من دوستت دارم برام بگو حرفنی نگو ا-

بگن  یهاشون رو به خودشون نگن به کشوهر درد و دل 

 با هم درداشون هم مشترک باشه! دی!زن و شوهر با
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 #پارت چهارصد پنجاه وهفت 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 حق با من است! دانستیم دینگفت !شا چیه

 

.مغموم و ساکت نشسته میبود شده ل یسوار اتومب ی وقت از

!تمام حواسم  کردیم ی فقط رانندگ یحرف چیه  یبودم و او ب

 او بود! شیپ

 

  نی را گرفته بود !انگار ا  ل یاتومب یتمام فضا سکوت

را روشن کرد.تا  یسکوت او را کالفه کرد که پخش صوت

اننده بود که سکوت اتاقک  خو یبه خانه فقط صدا  دنیرس

 .شکستیرا م ل یاتومب

 

 یدادم !هوا نییرا پا ل یاتومب شهیها خلوت بود!ش ابانیخ

 یبال کی تراف نیمهمان کردم !ا میهاهی بهار را به ر رینظی ب

بر  یبهار میدادم و نس رونیجان تهران بود!دستم را ب

 و روحم را تازه کرد! دیدستم وز



 ایدن نی فکر بود!انگار در ا ینگاهش کردم! تو یرچشمیز

او   دیافتاد و بغضم را فرو دادم!با شی به حرف ها ادمینبود!

 ی!پا کردمیم  یمتخصص خوب راض هیمراجعه به  یبرا

 رانیو من ا شدیم شهیلجبازتر از هم شیسالمت

 !خواستمی نم

 

 زهیمزهی ر یهابچه یشد و دل من برا وارد کوچه ل یاتومب

 یرفت!کوچه ما عادت به باز کردندیم ی که داشتند باز

 بود!  دهیسال بود به خود ند یلیها نداشت!خبچه
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 #پارت چهارصد پنجاه و هشت

 خفته ی#بغض ها

 ییرزایه م#آزاد

 

کوچه را برداشته  شانیها و توپ بازبچه یاهو یه  یصدا

مجبور به توقف   یلیبود و هر لحظه با عبور اتومب

 دهیبه کوچه بخش ی! انگار گرد زندگشدندیم شانیباز

 بودند!



 

پخش را خاموش کرد و    یمقابل خانه توقف کرد.صدا  

 ینشست. و دل من برا میپدر خانه یدر آشنا ینگاهم رو 

بود  ی!دلتنگشان بودم و مدتدیپر کش  شیمان و اعضاخانه

 بودم ! سرنزده

 

 بود که گفت: شانیها و بازبچه یپ نگاهش 

 ! ی بگ یخوایم یزیچ-

!نگاهم  دانستیرا م  می.تمام حاالت و رفتارها دمیرا گز لبم

 افتاد.  ه یهمسا اطیدر ح زانیآو  یهابه بوته 

 یدهانم را فرو دادم !نگاهش کردم؛نگاه او هنوز پ آب

!خنده دیخند شیبه رو  میها نگاه لب کی نیها بود!با همبچه

اشک در  یحال پرده  نیدر ع یتلخ بود ول ینبود زهرخند

 نشست !  میهاچشم

و ناتوان   فی بودم از ضع بودم؛متنفر یم یقو  دیمن با نه

 بودن ! 

 : دمیو لبم را جو  دیام سرگونه یاشک رو  یس یوخ ی شور 

 داره! یادهیمگه فا-



کرد.دلم  یلحظه نگاهم کرد و نگاهمان با هم تالق همان

.نگاهش را د یصورتم رقص یاز نگاهش که رو  دیلرز

 گرفت و گفت:

 ! پرسمیحتما داره که م-

بودم که خم شدم و دستش را در دستم گرفتم و  ناخوادگاه

آرام نوازش کردم.با تعجب به من زل زد و من با لحن  

 لب زدم: یداربغض

متخصص خوب من دلم  هی شی پ میقلبت بر یسالمت  یبرا-

 روشنه! 
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 #پارت چهارصد پنجاه ونه

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

تند  تمیر ه یسارا من خوبم دکتر هم رفتم!نگران نباش -

 گفت؟  یدکتر چ یدونی!ماره یسر من نم ییبال چی قلب ه

 



آهسته  کردمیکه دستش را آرام نوازش م طورهمان

 :دمیپرس

 

 گفت؟  یچ-

 

 قیمن تزر یزد که جان در رگ و پ یمحو  لبخند

 ! دیبخش یرا وسعت م  میایکه دن یکرد!لبخند

آدم  نیزتریعز ی نفس ها تمیها با ر گفت قلب ما آدم-

باشه  یاز عشق خال ی!خدا نکنه قلب کسزنهیم مونیزندگ

 !زنهیها واقعا نم وقت قلب آدماون

 

 تیکه واقع یهامرا به فکر فرو برد.حرف شیهاحرف

 شدم. اشرهیبود!نتوانستم چشمانم را از او بدزدم و خ

 

عمر   دونمی!می قلبت هم چک کن یسالمت د یدرسته اما با-

  دیهمش حرفه،خودمون هم با  نایدست خداست اما ا

 حواسمون باشه!

 

 داد. رونیب نیو نفسش را سنگ دیکش یآه

 رو دارم!خوشبختم که تو  یلیسارا من خ یدونیم-



 

  یو گواه تمام گفته ها دمیپاش شیاز ته دل به رو  ی لبخند

شدم.بهار رختش  دایپ ل یدلم بود.در را باز کردم و از اتومب

آواز    زیر یبود و صدارا در تمام کوچه پهن کرده

 بود. ها تمام کوچه را گرفتهالحان گنجشکخوش

 ادهیرا خاموش کرد و پ ل یبعد او هم اتومب قهیچنددق

  یکی.در با تستادیشد.زنگ خانه را فشردم و او هم کنارم ا

 . میها را باال رفتباز شد و پله

مادرم متوجه   یانداختم تا موقع احوالپرس نییرا پا سرم

 ود.کرده و قرمزم نشچشمان پف

.رنگ و  دیعطر تنش پر کش یدلم برا دمیرا که د مادرم

پا بند  یرو  یاز خوشحال ی نبود ول شهیهم هیشب شیرو 

 ضیتعو  یبرا یو بعد از احوالپرس مینبود.وارد خانه شد

 لباس به اتاق رفتم.
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 ت#پارت چهارصد شص

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م



 

بودم اما ته دلم از کرده یبا او آشت نکه ی بود؛با ا ریدلگ دلم

دستش دلخور بودم!هنوز شب قبل از خاطرم نرفته بود و  

شد.همان  یرد م م یهااز جلو چشم لمیف ک ی  هیشب یگاه

لباسم تمام شد مادرم وارد اتاق   ضیلحظه که تعو 

 کیبود  یقو شهی مادر هم کیحس ششم  دانمیشد.نم

 .کردیکه موشکافانه نگاهم م  شناختیم امادرم دخترش ر

گرفتم و بغضم سر باز  یدر بغلش جا یچطور  دمینفهم

قدر کرد.با تعجب نگاهم کرد بعد   محکم بغلم کرد و من چه

 .داشتم اج یآن لحظات به آغوشش احت

گرفت و او کمک کرد  امهیزدم و او نوازشم کرد!گر هق

 !نمیمبل بش یرو 

 یآب وانیگرفت.بلند شد و با ل امهیچرا گر  دانمی نم

نزد تا  یحرف  چی گرفته بود و چه خوب بود ه میبرگشت.گلو 

 را باز کرد. میآب راه گلو   یخنکا

که از پشت  طورستاد؛همانیبرداشت و پشت پنجره ا قدم

 بود گفت:شده ره یخ رونیپنجره به ب

 !ن؟یدعوا کرد-

نگفتم.دروغ گفتنم بلد نبودم؛اما راست  چیو ه دمیگز لبم

 .کردیدوا نم یگفتن هم درد



هم اجازه  وقتچیدخالت کنم مادر!ه تیتو زندگ خوامی نم-

 بشه!   تیوارد زندگ  ینده دخالت نفرسوم

 مامان!-

زدم و او با محبت نگاهم کرد و مادرانه  شی صدا داربغض

 گفت:

بدون دعوا  ییزناشو  یزندگ شهیمگه م زمیسارا عز-

دعوا و   یهنوز گاه یبشه!من و پدرت بعد از سالها زندگ

سست   میزندگ  یاجازه ندادم بنا وقتچ یاما ه میمداخله دار

 سست بشه مادر ! ت یزندگ  یبشه نذار بنا
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 ک یو #پارت چهارصد شصت

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

.حق داشت اصال میایبود تا به خودم ب  یتلنگر شیهاحرف

مشترک زن و شوهر دعوا و مداخله   یایدر دن شدیمگر م

 اصال!  شدینباشد.مگر م



 

را داشت.لقمه  میهوا شهیاز هم شترینهار ب سرسفره

.سنا با حسرت نگاهمان دادیو به دستم م گرفتیم

.او هم مثل هر گذشتی م الشینبود چه در خ کرد؛معلومیم

داشته باشد که پناه باشد  یغار ارو یدوست داشت  یدختر

دخترها   یهمه  یفانتز  یا یدهد به او.دن هیو تک  شیبرا

قشنگ  یرنگ با تمام آرزوها ی بود.کوچک و صورت نیهم

! 

 

تمام  یرا مخاطب قرار داد و او با حوصله رحافظیام پدرم

 جواب پدر را داد.

پر کرده بود و بغل دستم گذاشته و با  میبرا یدوغ وانیل 

ام بخورم.خنده دیبود که تا آخر باو اشاره بهم فهمانده مایا

بود.مادرم  نگاهش زورگو شده قدرنی ا یگرفته بود؛او از ک

به نظر  دهیرنگ پر یکمداشت اما  یبرق شاد

اش موج در چهره بیعج ت ینوران کی.دیرسیم

 ! دانستمیکاش م یچرا !ول   دانمی.نمزدیم

 

از نهار زودتر خودم را به اتاق مامان رساندم.دلم  بعد

بغل کردنش و مچاله شدن در آغوشش تنگ   یبرا

رفت؛گفت مهران در   عیبعد از ناهار سر رحافظیبود.امشده



بهانه بود،احساس کردم  دانستمیشرکت دست تنهاست؛م

و آن دعوا   شبیشرمنده و خجل بود.در رابطه با د یکم

پدر و مادر  یتو رو  توانستی بود حاال نمکرده تی !مرا اذ

پودر پوشاندم،دلم ام را با کرمگونه ینگاه کند.سرخ 

زن  بفهمد!به قول مادرم اختالف چکسی ه خواستی نم

 کند. دایخودشان درز پ نیجز ب ییجا دیوشوهر نبا
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 ودو#پارت چهارصدشصت

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 

 زدم:  ش یصدا یدر را باز کردم و آرام یال

 مامان !-

 گفت: یزد و با مهربان ی لبخند

 .زمیتو عز ایب-



ها .پردهحس من بود دمیکسالت دارد.شا کردمیم احساس

 گرفته بود. یی بود و تمام اتاق را روشنا دهیرا کش

  شیگشود و دلم من برا دنمیبه آغوش کش ی را برا دستش

  یرا بوسه زد.با نگران میموها یرو  ی.با مهرباندیپر کش

 لب زدم:

 ست؟ یحالت خوب ن کنمیمامان چرا حس م-

خودم را در آغوشش جا  شتریکرد و من ب  یزیر خنده

قدر در اتاق مامان  قدر زمان گذشت و چهچه دمیدادم.نفهم

و رسم   یاز زنانگ می را شانه زد و بافت.برا میبودم.موها

  یدانستند؛بیقدر مادرها مزن خوب و همدم بودن گفت.چه

مرد به او  هیکردن با  یکه نبود سالها عاشقانه زندگ ل یدل

 بکر داده بود. ییها جربهت

 

خودم زنگ   میاصرار مامان قرار شد شام هم آنجا بمان  به

 یخسته بود ول شیقدر صداآن لحظه چه رحافظیزدم به ام

فکر بودم حال   نیو من به ا  دیلرزیم  شیصداقبول کرد.ته

 قلبش چطور است؟ 

 نباشد.  یالحظه نکهیمن از نداشتنش؛از فکر ا دمی ترسیم

 

و در حال   میبود دهیکانتر چ یو سنا مواد شام را رو  من

شام خوشمزه صابون   کی  یو خنده دلمان را برا  یشوخ



کتاب   یاگهواره یصندل ی. بابا داشت رو میبودزده

هنوز  یول  دیایبعد م قهیبود چنددق.مامان گفتهخواندیم

 آشوب بود. ی بود.ته قلبم کم امدهین
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 وسه #پارت چهارصد شصت

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

زدم و وارد  رونیبود؛از آشپزخانه ب هم نگران شده سنا

 اتاق مامان شدم.

بود   بیبود ! عج دهیو آرام خواب قیاتاق شدم؛ عم وارد

 عادت به خواب عصر نداشت !

 زدم: شیسمتش رفتم و صدا به

 دخترت چه کرده....  ن یبب ای!مامان جونم !ب ی مامان-

دستش گذاشتم.رنگ از رخم   یهمزمان دستم را رو و 

  بودمدهیقدر ترس.دستش سرد سرد بود.در آن لحظه آندیپر

زده دستم را به زور تکان دادم.وحشت میها لب یکه حت



زد.از  خی .بدنش سردتر بود.تمام وجودم دمیش کشبدن یرو 

 زدم:  ش یته دل صدا

 مامان  !-

 ! اینداد.نه خدا جواب

 : دمیکش غیج یآلود بغض یصدا  با

 و باز کن ! مامان جون سارا چشمات-

 یاتاق باز شد و پدرم و سنا وارد اتاق شدند.سنا در

.من در آن لحظه روحم از تنم بودده یرنگش پر چارهیب

  بیچرا نص تی ریاتفاق بش نی شتن و مرگ بزرگتررفت.ندا 

و آرام  دیمادرم را در آغوش کش جانیمن شد!پدرم جسم ب

در خانه مرا  یمرگ ک ایلبش را به سرش چسباند.خدا 

 ! دیکوب

 از اشک شد.مادرم رفته بود. سیصورتم خ  یک دمینفهم
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 وچهار#پارت چهارصد شصت

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م



 

درخت که از پنجره  یاشاخه  یکه رو  یاهمان پرنده هیشب

 یو کوچ کرد و آوا دیپر ی گرید یشاخه  یبود رو  دایپ

 حزن مهاجرت را در گوشمان خواند.

است اما از  ت یاتفاق بشر نی مرگ عادالنه تر  دییبگو  دیشا

ابداً عادالنه  یزندگ یها ینظر من مرگ وسط خوش

 اتفاق در آن لحظه بود. نیترعدالت  ینبود؛بلکه ب

 

پدرم  شد؛دستیمادرم کنده نم جانیبجسم  یاز رو  نگاهم

 ام با بغض گفت:ام نشست و کنارگوشم آر شانه  یرو 

 سارا دخترم !پاشو باباجان ! -

همان   هیشب دی.مادرم نمرده بود؛شاماندمی م دیمن با نه

و من  زدیبود او خودش را به مردن م مانیها یبچگ یباز

 .کردمیم دارشیکوچولوام ب یبا دست ها  دیبا

 تیآدم بزرگا!اما نه واقع یبود؛باز ا یدن یهم باز نی ا دیشا

 تلخ و زجرآور !  یتیمرگ بود؛واقع

و   هیگر ی.در شوک بودم؛صدادندیمادرم مالفه کش یرو 

اما انگار از درون فلج و   دمی شنیرا م انیاطراف دادیداد و ب

 بودم.شده  حسی ب

بود زوم شده دیسف یمالفه یرو  زد،نگاهمیم قراری ب قلبم

را شانه زده بود و   میبود.موهاکه جسم مادرم را پوشانده



 زیر یبودم.صداکنارش مانده شتریخودش بافته بود؛کاش ب

  زیداشت با ناخن ت ی.انگار کسدمیشنیسنا را م یها  هیگر

 . سوختیکه م دادیقلبم را خراش م
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 وپنج#پارت چهارصدشصت

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

قدر در شوک بودم که پدرم با آن حال خرابش  چه دانمی نم

.دکتر مرگ در بودمدهیبود و من نفهماورژانس خبر کرده

 دیبود.وحشتناک تربن نوع مرگ!شاداده صیخواب را تشخ

 . نشستی نم همه حسرت به قلبم نیبود ا یماریاگر ب

 

و   دمیکشیم غی.جدمیباال آوردم و به صورتم کوب دستامو 

 یچهره رید؛تصو یفهمی حال مرا نم چکسی .هزدمیزار م

!حاال  رفتیصورتم کنار نم یلحظه از جلو ک یمهربانش 

 .کردمیبا نداشتنش چه م



زدم   غیبرانکارد وارد اتاق شدند؛از ته دل ج کیبا  دومرد

 :دمیو نال

 !  نشیو باز کن !نبرمامان !تروخدا چشمات-

  رونیب میبودم از گلو که زده یاپیپ  یها غیاز ج میصدا

 و پچ زد: دی.پدرم محکم در آغوشم کشآمدی نم

 باش دخترم !  ش،آرومیه-

ود ب یکس هی.حالم شبشدمینه من آرام نبودم و آرام نم اما

 نکهیبود.مگر نه ارا از دست داده شیدارا نیترکه مهم

!داشت دیپدرم لرز یها بود.شانه مییدار نی مادرم بزرگتر

بود.کم  تمام عمرش را از دست داده کی.شرکردیم هیگر

 نبود. یزیچ

خانه را گرفت و همهه و    ینواز قرآن فضاگوش  یصدا

تار شد و   م یهاچشم یجلو  ای.دنشدیم دهیکه شن ی اهیگر

 .... دمینفهم زیچچیه  گرید

 

را باز کردم.نگاهم به  میهاحس سوزش در دستم چشم با

متورم و   یهاو چشم اهیخانم افتاد که با لباس سپوران

بود.در اتاق خودم بود و سرم به دستم قرمز کنارم نشسته

 وصل بود. 

 : دمیرا زبان زدم و آرام نال لبم

 مامانم !-



 دستم گذاشت و پربغض گفت: یرا رو  دستش

 .زدلمیبرات عز رمیبم-

  میهاچشم یجلو  ریدر چشمانم حلقه زد و تمام تصاو  اشک

 ست:گوشه لبم نش یتلخ یبه پرده در آمد.خنده

 ! یلیزود بود !خ یلیخ-

نشست  شیهااشک در چشم یرا فشرد و پرده دستم

 مغموم گفت:

 یزودتر و ک یک می امون تو صفعدالت خداست؛همه -

 و بس ! دونهیفقط خودش م رترید

 !متنفرم ! ادیاز عدالتش بدم م-
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 وشش#پارت چهارصد شصت

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 را به من دوخت و لب زد: شیاشک یهاچشم

 نگو !  یجورنینگو مادر کفره !ا-



قدر دل را  از ته دل چه هیگر  ی.راستمیافتاد هیبه گر هردو 

غم را از شانه  نیبار سنگ یکرد.انگار کم  یسبک م

 .داشتی مبر

 سنا تنها ! چارهیمن !ب چارهیب

حال من  دانستی نم چکسیخانم دستم را فشرد !ه پوران

قدر بد بود؛چه قدر محتاج نوازش بودم.پوران خانم چه

 مادرانه بود.  شیهامادر بودم.نوازش هیشب

وارد   اهیسرتاپاس یها به در خورد و سنا با لباس  یاتقه 

.چرا  بودمدهیوشاتاق شد.پس چرا من لباس عزا نپ

 ادیدر سرم فر  ییبودم؛صدا را عوض نکرده میها لباس 

 مادرم را بر تن نکردم" ی"چرا لباس عزادیکشیم

 .ستمیزدم.سوزناک گر هیگر ریز

سمتم پا تند کرد و در آغوشم   میقراری ب دنیبا د  سنا

سرخ  شی هااز من نداشت.چشم ی.حال او هم دست کمدیکش

 سرخ بود. 

  دنیبار ل ی م بیعج میهاو چشم کردیدرد م سرم

اما نه به اندازه دل   کردیم تمیداشتند؛سوزش سرم دستم اذ

 داغدارم نبود.

بلند شد و ما را تنها  شیخانم آرام از جا پوران

  اجیاحت ییتنها نیما به ا دانستیم دیگذاشت.شا

 سببش بود. زیکه داغ عز ییم؛تنهایدار



 : دمینال  هیگر با

 !  یلیبده سنا !خ  یلیحالم خ -

 ! دیطلبیصبر م بتیمص  ایزد.قلبم فشرده شد؛خدا هیگر ریز
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 وهفت #چهارصد شصت 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#ازاده م

 

.سفت و محکم بغلش دمیرا در آغوش کش خواهرم

از  یادگاریبود ! یادگاری.او دمکریاو را آرام م دیکردم؛با 

 مادرم !

را با پشت دست پاک کرد  شی هاآغوشم جدا شد و اشک از

 و با بغض گفت:

بدجور   رحافظیبرات آروم باش !به خدا ام رمیبم یآج-

 نگرانت بود!



.خواهرم کردیم حتمی حال نص نیخوب که داشت در ا چه

دلم آشوب  د؛ته یلبم لرز یبود.گوشهچه زود بزرگ شده

 مرد مهربانم !   یبود از نگران

 ادامه داد: شیبا همان بغض صدا سنا

رو  در خونه همه  بتیبدجور نگرانت بود !سارا مص-

 ستین  ایدن نیتروخدا آروم باش بابا که انگار تو ا  زنهیم

 بدجور نگرانشم!

پدرم خون شد.چرا روزگار گاهب اوقات بد  یبرا  دلم

 ! کردیشروع م

 

 *** 

تا به حال   شبینگران نگاهم کرد؛حق داشت از د فظرحایام

رمق بودم تمام  یبود.بحالم بد بود و او را هم نگران کرده

.احساس داشتیمدت حالت تهوع دست از سرم برنم 

رنگ   گریبودم که دقدر عق زدهداشتم.آن یدیشد یحالی ب

 به صورتم نمانده بود. 

 گفت: ی ام رفت و با نگران قربان صدقه سنا

برات   یخوایسارا !م یلب به غذا نزد نهیخاطر ابه دیشا-

رو   کارنینکن ا یریم نیبخدا از ب یبخور  ارم یب یزیچ هی

! 

 ! رهینم نیی از گلوم پا یچ یه خوامی نم-



 زیچ چ یبه ه ل یم میاز سرخاک مادرم برگشته بود ی وقت از

و بستگان رفته بودند،حال پدرم خوب   انینداشتم؛همه اشنا

.انگار هنوز هم بوددهینبود و به زور قرص خواب خواب

خانه   واریتمام در و د یول مینداشتن مادرم را باور نداشت

 .شدندیم  ادآوری نداشتنش را 

 ی او هم حال خوش دانستمی د؛میکش یاه پرافسوس  رحافظیام

اما بخدا  مکردیم  تشیاذ  میرفتارها  نیندارد من هم با ا

 دست خودم نبود.

به دهانم هجوم آورد و به  میگلو  اتیتمام محتو  کبارهی به

نگران پشت سرم  رحافظی.سنا و امدمیدو  سیسمت سرو 

دادم و ناگهان چشمانم در ان  واری به د هیآمدند و من تک

 چه شد.  دمینفهم گریرفت و د  یاهیلحظه س
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 #پارت چهارصد شصت وهشت

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



  یتکان م یهانشست پلک  امی شانیپ یکه رو  یگرم یبوسه با

سرم   ی که باال رحافظیام دنیخورد. چشم گشودم و با د

که روح نداشت  یزدم.لبخند یجان ینشسته بود لبخند ب

 که جان نداشت ! ی!لبخند

 :دمیسنا را از آن طرف شن  یصدا

 خداروشکر که به هوش اومد !-

 را به طرفش چرخاندم و لب زدم: سرم

 من کجام !-

 جلو آمد و مهربانانه گفت: سنا

حالت بد شد االنم منتظر جواب   زمیعز مارستانیب-

 ! میشتیآزما

را بر هم فشرد   شیهانگاه کردم.چشم رحافظیرمق به ام  یب

 و لب زد:

 ؟ یخوب-

 یتکان دادم؛چشمانش خسته بود !خسته رمقی را ب سرم

 ! نیخسته و اما غمگ

حالت تهوع هنوز داشتم.انگار   یبود و کمسبک شده سرم

کار  زیو خوب نخوردن و داغ عز دنی هفته خوب نخواب نیا

 بود.دستم داده



جواب  نمیبلند شد و با گفتن "برم بب شیاز جا رحافظیام

که  یشد" رفت و با خانم دکتر برگشت.دکتر یچ شتیازما

زد و   یداشت؛خانم دکتر لبخند ینگاهش برق نهان شاد

 گفت:

و  تیوضع نیبا ا دیخوایبه مادر جوان !شما م سالم

بچه اصال  یبرا  یو ناراحت هی!گر یمادر بش تیضعف بدن

 شه ! مبارکت با  زمیعز  ستیخوب ن

حرف   یزیبند آمده بود !او داشت از چه چ امنهیدر س نفس

 دیاصال خوب نبود.شا تیموقع نی!بچه آن هم در ازدیم

زن باشد اما  کی ی خبر برا نیترخبر قشنگ  نیا دنیشن

بودم.من هنوز داغ مادرم را من آن لحظه من قفل کرده

 مهمان ناخوانده ! نیبودم و حاال اهضم نکرده
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 ونه#پارت چهارصد شصت

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



دوخته شد که لبخند  فظرحایام یبه چهره اریاخت یب   نگاهم

هر وقت  دیکه شا یلبانش نشسته بود.لبخند یرو   یمحو 

من داشتم  نکهیاز ا ی.ذوق پنهان کردمیبود ذوق م  یگرید

 و او پدر ! شدمیمادر م

چه قدر کوچک بود ما قبال برسر فرزنددار نشدن جرو   ایدن

  یعشق را زمان نی ا یاو حاال خدا نطفه میکردیبحث م

 ز نظر من مناسب نبود.بسته بود که ا 

گفت اما من انگار در  کیو تبر دیمرا در آغوش کش سنا

 تیرعا  دیکه با  دیو نبا دیو با هاه ینبودم؛دکتر توص ا یدن نیا

 کرد و در آخر گفت: رحافظیرا به ام  شدیم

پشت گوش  هامه یتوص دوارمیام گمی م کیبازم تبر-

 . دیننداز

بود با اشک در چشمانش حلقه زده یکه پرده یدر حال سنا

 بغض گفت:

خواهرم  میخانم دکتر ما تازه مادرمون رو از دست داد-

 ندارن !  یخاطر همون حال مساعدبه

 ابراز تاسف کرد و گفت: دکتر

از   دیو  نبا کننی م یها زندگ خدا رحمت کنه !زنده-

  هیهد ه یخودشون غافل بشن؛خصوصا خواهر شما که حاال 

و غم  یو تمام ناراحت کنهیطنش رشد مکوچولو در ب

 .کنهیرو درک م مادرش یشاد



مرا نگاهم   یرچشمیکه داشت ز رحافظیدکتر رو به ام خانم

 گفت: کردیم

  د؛بهشونیآرومش کن  دیتونیشما م یاز هرکس شتری االن ب-

تا  دشونیببر رونیو خوراک و استراحت و ب  د؛خوردیبرس

 کنن! یسپر یدوران رو با حال خوب نی بلکه ا

 زد و گفت: یلبخند کمرنگ رحافظیام

 هست،حتما ممنون از شما خانم دکتر ! یبله دوران سخت-
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 ک یو هفتاد #پارت چهارصد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 ش یبرگشت؛انگار آن خبر تمام انرژ رحافظیبعد ام قهیچنددق

 یلیرا بازگردانده بود که تمام وجودش آرام بود و لبخند خ

 دمیدیکه فقط من م یلبش بود.لبخند  یگوشه یمحو  یلیخ

 خودم ! ی و خدا

  زدهجانیه کرد؛او یرا ساطع م یکه شاد یبرق چشمان و 

و من آرام آرام با  دادیرا انجام م صیترخ یتمام کارها



و تنها حرف  میشد ل یشدم.سوار اتومبکمک سنا آماده 

به  ره یسکوت بود.سنا عقب نشسته بود و من خ انمان یم

هم از دستم   هال یجاده بودم. شمارش اتومب یها ل یاتومب

 از بس در فکر بودم. بوددر رفته 

 دندانم فشردم و آرام گفتم: ریرا ز لبم

 ؟ رحافظیام-

اند و آرام زمزمه کرد "جانم ".جانمش آرام را چرخ  سرش

  انهیحرف به او درست است  نیگفتن ا دانستمینکرد !نم

 بودم آرام گفتم:اما من در دلم بارها مرور کرده

بفهمه  یزیمهمون ناخونده چ نیاز ا یکس خوامیفعال نم-

! 

 زد. یپوزخند رحافظیام

 هه !-

 عقب خم شد و آهسته گفت:  یاز صندل سنا

 ه؟ یها چحرف نی !ا یگیم یومه چمعل-

 شد و پربغض لب زدم: ریسراز میها اشک

 ! ستیمن واقعا حالم خوب ن دیکنی درکم نم وقتچیه-

 ی!من سارا  میبغض صدا ی خودم سوخت.برا یبرا  دلم

 بود.بچه سبب شده نیوجود ا دینبودم؛شا یشگ یهم
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 و هفتادودو#پارت چهارصد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 دلسوز نگاهم کرد و آرام گفت: رحافظیام

 ! میگینم یچکیراحت به ه  التیسارا !خ یتو بگ یهر چ-

نگاهش کردم؛چه خوب بود که درکم  زیام تشکر

که   دیبگو  یزیرا تکان داد و خواست چ شی ها .لبکردیم

دکتر در گوشم  ی نگفت.حرف ها چیشد و ه مانیپش

 "دی چیپیم

 ! گمیم  کیجوان تبر مامان

 فیزن بود؛ح هی یبرا ایخبر دن نیقشنگتر  دیجمله شا نیا

ام گذاشته بود که تمام پا به جهان زنانه  یکه فرزندم زمان

نداشت و   یشاد ی برا ییوجودمن غم و درد بود و جا

که هنوز از  یکه بدجور منتظرش بود.سنا در حال یمرد

 رفتار من سردرگم بود گفت:

رو خوشحال  بچه همه نی!وجود ا دیبگ دیاخه چرا نبا -

 ! کنهیم



 گفتم: اریاختی ب

 گهش دارم ! ن خوامی م یدونیاز کجا م-

 گفت: یسرش را چرخاند و عصب یتند رحافظیام

 ! یلعنت  یگیم هیحرف چ نیسارا !ا یچ  یعنی-

 اش خراش برداشت:که گمانم حنجره دیکش یداد و 

!به  یسارا حرف بزن  گهیکلمه د کی  یالمصب حق ندار-

 ! ارمیسر خودم وخودت م ییوهللا بال

مرد داشت از زور خشم و تعصب همچون آتش  نیا

 قدر از آرام کردنش ناتوان بودم.  بود و من چه یاگداخته

را قورت دادم.او  رحمیشد و بغض ب سیصورتم خ صدای ب

را روشن کرد و به راه  ل یمشهودش اتومب تیبا عصبان

 افتاد. 

  تی موقع عصبان دانستی هم سکوت کرده بود؛م سنا

 گوست ! جوابفقط سکوت  رحافظیام
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 وسه #پارت چهارصد هفتاد 

 خفته ی#بغض ها



 ییرزای#آزاده م

 

زدم  که کاسه صبرش  هیگر  ریتحمل کنم و بلند ز نتوانستم

 شد و با تحکمم گفت: زیلبر

ناراحته  گمیم ذارمیم گری!هربار دندون رو ج گهیبسه د-

  میریم  ریسارا !آروم بگ کنهیو درک ممن ی داغداره،اما ک

 .م یزنیحرف م یباهم درست و حساب یی جا هی

شکمم بود که باعث  یوجودم نطفه دانمیآن لحظه نم در

هم چون شوهرم  دیحرفش را گوش کنم.شا اریاختیشد ب

را تحمل کرده  میهای بود و به قول خودش غم و ناراحت

 بود.

به حرفش گوش کردم.بعد از مدت  عانه یکردم و مط سکوت

دنج نگه  یکافه کیرا مقابل  ل یاتومب یزمان

خش برداشته بود و من دلم  ادشیاز فر ش یداشت؛صدا

 اش رفت.خش برداشته یتُن صدا یبرا

 ! دیش  ادهیپ-

از  کردیکه دستم را گرفته بود و کمک م یحالدر  سنا

 شوم آرام گفت:  ادهیپ ل یاتومب

 نزن !به خداحق داره ! خودیلطفا حرف ب-

 زدم: شی تحکم صدا با



 سنا !-

 نگفت و آرام گفت: چیه 

 ! گمینم یچی ه گهیباشه د-

اما به شدت دنج  و به سمت کافه ساده میشد  ادهیپ باالخره 

 نیب  مانیهاداد صحبت  عیترج رحافظیم؛امی و خلوت رفت

 یگوشه نیتر یخودمان باشد که سنا دورتر از ما در انتها

 کافه نشست.

نظر من گفت و  دنیها را با پرسسفارش شخدمتیامدن پ با

 گفت: ینیبا تحکم دلنش شخدمتیبا رفتن پ

 !  میحرف بزن-

زدم که   یدلم گذاشتم و  لبخند نرم یدستم را رو اری اخت یب

از ته  یلبخند رحافظیاز چشمان مشتاقش پنهان نماند.ام

 زد و متاثر گفت: یدل

!تو از  یلحظه به نبودنش فکر کن هی یتونستیچطور م-

بهت محول   ا یدن یفهیوظ نی لحظه به بعد مقدس تر نیا

 شده ! 

بود از نبود و نداشتن کودکش  یداشت !کدام مادر حق

 ل یبدنش تشک ی!درست بود که هنوز قلب و اجزا گفت یم

حاال در  نیخون بود اما مهرش از هم ینشده بود و لخته

 .گرفتیم ی دل جا

 



, [5/26/2021 12:22 AM] 

 

 وچهار #پارت چهارصدهفتاد 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

از داشتنش ته ته  میدلم از وجودش غنج زد؛اگر بگو  ته

 خواستیدلم خوشحال نبودم دروغ بود.من او را م یها

بستن نطفه در وجود   یکه خدا از لحظه ی!اصال مگر مهر

 .رفتیم ن یاز ب های راحت نیمادر نهاده بود به ا

را داشتم اما  امانه یطور متوجه نشدم؛من که موعد ماه چه

 تمام است ! گریبخواهد د یانگار خدا وقت

 نیقشنگتر دیشا میمرد مقابلم برا یبه رنگ شاد چشمان 

 یسخت یکه روزگار مرا در مرحله فیبود ح ایحس دن

ان لذت را در وجودم   توانستم یکه نم یاگذاشته بود؛مرحله

 بود ! یامتحان اله  دیبنشانم؛شا

و با  دیکش یشد و او کالفه پوف سیچشمانم خ اریاختی ب

 گرفت و فشرد و پرمهر گفت: زیم یمحبت دستم را از رو 

 ! کنهیو ناراحت محالت من نی!ا زدلمیشده عز  یزیچ-

 کرد و ادامه داد: مکث



و به وجد  عا منکه واق یخبر بعد از مرگ مامان خبر نیا-

 !  شمیدارم پدر م ییجورا هیآورد؛

اشک در  یرا شکار کرد.هاله  شیهانگاهم چشم ناگهان

  رحافظیمثل ام یمرد شد ی نشسته بود.باورم نم شیهاچشم

 نشان دهد. یواکنش نیچن نیخبر ا  نیبا ا

 زدم: لب

 مرد گنده ! یکنیم هیگر-

 دار گفت:و خس دیبه چشمانش کش یدست

خبرها اشک تو  نی قشنگتر دنیاز شن یها گاه نه آدم-

  ایدن یخبرها نی از قشنگتر یک ی نیشه؛ایچشماشون جمع م

 واسم بود ! 

 

, [5/26/2021 12:22 AM] 

 

 وپنجهفتاد #پارت چهارصد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



 بیعج ی جور ک یحالش  رحافظیسخت بود اما ام باورش

 جور خوب !   هیبود؛

  کتریفکر کردم که از رگ گردن به ما نزد ییمن به خدا و 

  نی و شک نداشتم ا بوددهیدلش را شن ی بود !خدا صدا

  ینیکه خدا با جن  یو خلوص دلش بود.پاداش یپاداش پاک

 در وجود من به او بود.

 

تنها بود،حاال بعد از مرگ  م؛پدرمیرا به خانه رساند سنا

از اندازه جسمش  شی ب  ییشده بود و تنها  تردهیمادرم تک

 ت ینهایو من ب  کردیم ضیرا هم همانند روحش مر

 کیمن که دختر خانه پدرم نبودم.من  ینگرانش بودم؛ول

  نکهیبا ا گشتمیخودم برم یبه خانه دیزن بودم که حال با

 کرده بود.  یمتمام وجودم را زخ  بتیص م نیا

مبل نشستم.خسته بودم   نی اول یرو  میدیخانه که رس  به

آن لخته  یبود و ته دلم براشده هیتخل میانگار تمام انرژ

و   شدمیمن داشتم مادر م یخون شکمم غنج زد.به راست

 بود.  ایحس در دن نی زن قشنگتر از ا کی ی برا یز یچه چ

مبل نشست و در آغوشم  یکنارم رو  رحافظیام

اش  تپنده نهیس  یسرم را رو  ی.ناگهاندیکش

کردم و او هم  هینوازشش کردم و گر اریاختی گذاشت.ب

 داشت ! یکه بغض شاد یامردانه  هیکرد.گر هیگر



 

, [5/26/2021 12:22 AM] 

 

 وشش#پارت چهارصدهفتاد 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 هیکه در آغوشم گر  ی.مرددمیرا در آغوش کش سرش

 یپسربچه کی هیساله نبود شب یمرد س کیکرد؛ یم

دلش گلستان  یا یخبر دن نیکوچک بود که با قشنگتر

بال شدن سرش را بلند کرد و  سبک یبود.بعد از کمشده

سرم را  یبلند شد و رو  شیاز ته دل زد و از جا ی لبخند

 ! ی اپیبار پ نی.چنددیبوس

 گفت:  رفت یکه به آشپرخانه م یدر حال عدب

  نایو ا اریمن تا به حال با زن باردار برخورد نداشتم؛از و -

دلت  یچ یبرام بگ د یسارا خنگ خنگم،با  دونمینم یچیه

 زیچ  هی امیب  ارم؛حاالمیجفتتون م یرو برا ای!دن خوادیم

 تون ! درست کنم واسه دوتا یمقو 



اش را تازه متولد شده یشاد امدیزدم؛دلم ن یتلخ لبخند

حس  نیخراب کنم پس سکوت کردم و اجازه دادم از ا

 لذتش را ببرد.   تیپدرشدن نها

را   تابهیاجاق را روشن کرد و ماه ریبست و ز  شبندیپ

  یا؛قرار بود کباب تابه ختی قرار داد و روغن ر شیرو 

را با   زیبود مکه گرفته یبپزد؛با مهارت همراه دست پاچگ

خبر   یمرد،به راست نیا کردیچه م  اید؛خدایش چمخلفات 

مرد  کی ها که با فرزند چه کیزن و داشتن   کی یباردار 

 ! کرد ی نم

ها را خورد کرد.ماست قهیو گوجه را با سل ارشوهریخ

اگر  دمیفهمیکرد.حال م نییو با پونه تز ختیدرون کاسه ر

از خون او  یازنش را دوست داشته باشد و نطفه یمرد

درست مثل حال االن  کندی نم  دایکه پ یرا دارا باشد چه حال

 !  رحافظیام

 

, [6/1/2021 11:55 PM] 

 

 وهفت هفتاد #پارت چهارصد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م



 

از  الش یخ ی داخل بشقاب گذاشت وقت هقیرا با سل  هاکباب 

 میرو روبه یصندل یاسوده گشت رو  زیکامل بودن م

 داخل بشقابم گذاشت و گفت: یانشست و چندتا کباب تابه 

 هی !تغذ یبه خودت برس دیاز حاال به بعد با زدلمیبخور عز-

 خانم باردار واحبه ! هی یاش برا استراحت خواب همه 

باعث شد  دیچیدر مشامم پ کی کباب که از نزد یبو 

حالم بد شود و حالت تهوع به من دست  اریاختی ب

بوها  نی به بدتر ل یتبد می خوش برا یها یاز بو  یبدهد.موج

 ییدهانم گذاشتم خودم را به دستشو   یبودند.دست جلو شده

 شبندی رساندم و باال آوردم؛مرد مهربانم هراسان با همان پ

زن حامله به  کیعالئم  نیتر  یعیطب یاپشت سرم آمد.بر

 ! بوددهیوضوح ترس

روح  کی  هینشست؛صورتم شب نهیدر آ نگاهم

 !   دهیپرقدر رنگ بود؛همان

 یآب کم یدم؛خنک یآب سرد به صورتم پاش چندمشت

 رونیب یبهداشت سیالتهاب درونم را فروکش کرد.از سرو 

 یجانی نگران نگاهم کرد؛لبخند ب  رحافظی امدم.ام

و  دیرفت و دنبا انگار دور سرم چرخ جیزدم.ناگهان سرم گ

که خواستم تعادلم را از دست دادم دست مردانه و  نیهم

 رگوشمیعاشقانه بغلم کرد و ز و   دیچیگرمش دور تنم پ

 گفت:



 حالت بهتر بشه؟ ی کم یبخواب یخوایم زمیعز-

 

, [6/1/2021 11:55 PM] 

 

 وهشتهفتاد #پارت چهارصد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

با خودش به اتاق برد و کمک کرد دراز بکشم،دلم  مرا

  ییغذا یبود.حت شانیسوخت چرا که آشفته و پر  شیبرا

 ی.چه ذوقم یبود هم تناول نکردهم با عشق درست کرده

 داشت !دستش را گرفتم و گفتم:

 ! عهیعالئم طب نیخدا من خوبم ا و بخور بهبرو غذات-

و  کندیکه دل نم کردمی.چه مگرفتی آرام نم دلش

شد   ی اش التماسگونه شیرته یام بر رو .بوسهرفتی نم

 زن غمدار را ! نیبگذارد.ا  میمن که او تنها یبرا

وجودم   نیجن ی شکمم نشست.دلم غنج رفت برا یرو  دستم

بود که   نیزن هم کی  یقسمت زندگ ن یترخدا که قشنگ!به

چطور    یلعنت ابد،من یاز وجودش پرورش  ینوزاد

 به نداشتنش فکر کنم. توانستمیم



 ** 

و من تنم  دیچیبخش قرآن در گوشم پصوت ارامش  یصدا

 یو به هفت روز دمیپناه در آغوش کش یب یابچه ه یرا شب

فکر کردم.چه قدر سخت بود  گذشتیکه از رفتن مادرم م

 نداشتنش را ! شد ی باور نم وقتچینداشتن،انگار ه

لبم  یرو  یلبخند تلخ میهایکودک یخاطره یادآوری با

دورم را از  یخاطره ین یریآن لبخند ش ینشست.تلخ

و  دیخانه افکنده بود ترک میکه در گلو   ی.بغضبردیم

 یجار می هاگونه  یبر رو  رحمانهی ب میها اشک

  ینکنم،گفته بود حال روح هیگفته بود گر رحافظیشدند.ام

 ! دیفهمیاما کاش رنج دل مرا م ددار  ریتاث نمیمن حال جن

 

, [6/7/2021 9:22 AM] 

 

 ونه#پارت صدهفتاد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

که به در نواخته شد سرم را بلند کردم و   یاتقه  یصدا  با

 به در چشم دوختم.



 یخانم مهربان بود با همان لبخند مادرانه تلخ رو  پوران

 لبش ! 

پسرش را  یها هیدر دستش بود.بازهم توص یکوچک ینیس

خانم گفته بود لب به بود.حتم داشتم به پوران اجرا کرده

 .زنمیغذا نم

جلو آمد و لب  حرفیرا ارام پشت سرش بست و ب در

هنوز تنش بود.چه قدر خوب    اهشیتخت نشست.لباس س

قوت قلب  نیو هم کردندیم تیاحترام را رعا یبود که مباد

 بود. میبرا

 سارا دخترم !-

  اریاختی ام بداغ دلم را تازه کرد و چانه شی هاگفتن دخترم

 :دیلرز

 پوران خانم !-

 گفت: نیافتاد؛گرفته و غمگ هیاو هم به گر میغم صدا از

 جانم دخترم !-

  یصدا یوقت داندی.و خدا مستیگر صدایو او هم ب ستمیگر

به راه  یچه سمفون شودیم ختهیدو زن در هم آم هیگر

 .شود یانداخته م

 و من ناخوداگاه زمزمه کردم: دی آغوشم کش در

 مادر !-



  نییکمرم باال و پا یگونه رومهربانه و نوازش دستانش

 :دیجان سوزش در گوشم پچ یشد و نجوا

 دنیقدر منتظر شنچه یدونی!دختر قشنگم م زدلمیجان عز-

 کلمه از زبونت بودم. نیا

کلمه   نی ا دنی.چه قدر حاال شندیدختر گفتنش لغز یبرا  دلم

!و من   دادیبود.نداشتن چه قدر روح را آزار مشده  میآرزو 

 تیفرار از واقع ی بودم که تمام مدت را برا یکس هیشب

  تیبود و حاال که از خواب برخواسته بود واقع  دهیخواب

او و   دیکشیم یخوابش بود !چه رنج یکابوس ها هیشب

 زی.رنج نداشتن و مرگ عزدمیکشیهمان رنج را م حاالمن 

! 

 بزرگ و جانسوز از حاال تا ابد ! یرنج

 

, [6/28/2021 5:20 PM] 

 

 هشتاد #پارت چهارصد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



 یسیاز آغوش مهربانش جدا کرد و با پشت دست خ  مرا

 چشمانش را پاک کرد و دلسوزانه گفت:

تون کرده بود؛هم تو و هم سنا !تو مادرت بارها سفارش-

آب تو   ذارهی از پسرم راحته،نم المیخ یکه عروس خودم

دلت تکون بخوره !سنا تنهاست و پدرت و از همه تنهاتر 

و عزا  یو خودت حبس کردن سوگوار هی پدرت،نه با گر

  یبود همه برا  یجور نیا ؛اگریزینه چ شهیتموم م

بودن   ی.فقط قو کردندیم یرکارشون ه برگشت اموات

 ! خوادیم

 زد. یتلخ لبخند

کن از ته دلت  هی!گر  شهینم دونمینکن م هیگر گم ی نم-

 هیگر نیهم کنهیکه آرومت م یزیاوقات تنها چ یگاه

که موندن   ییهاو آدم یبدون زور زندگ شهی اما هم هیلعنت

که در قبال شوهرتم  یهست ی!خصوصا تو زن  شترهیب

شه محاله حال شوهرش خوب باشه !حال زن بد با یمسئول

! 

 شوهرته !  هیمرد شب ه یبا  یعمر زندگ کیرمز و راز   نایا

 گرفت و ادامه داد: ینفس

  یها بره؛آدمیم و ل یخوب گفتن مادر خاک سرده؛م مایقد-

و حواست به  نیافراد دور و ورت بب کننیم یزنده زندگ

 محکمتر از مرگه! یلیخ یزندگ ی اونا باشه؛رشته ها



 

, [6/28/2021 5:20 PM] 

 

 کیو هشتاد #پارت چهارصد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

کامال مادرانه و درست بود.اما  شی.حرف هاگفت یم درست

 زیکه من ن گرفتیدلش آرام م یااز دست داده زیکدام عز 

 یبود که هواکلماتش اشاره کرده ی البه .در الرمیآرام بگ

 را داشته باشم مادر بود و نگران ! مانیپسرش و زندگ

 را گرفتم و گفتم: دستش

 ممنونم ازتون ؟!-

 زد. یپرمهر لبخند

 !  خوامیم تیخوب یخودم  زدلم؛دختریدستم عز یتو امانت-

  یبا پشت دست پاک کردم و او آه پرافسوس  سمیخ صورت

 .دیکش

 گفت: نتیو با شط دیکش یاتاق آرام باز شد و سنا سرک در



  هیتو حس و حال؛ نیعروس و مادرشوهر بدجور رفت-

تا باورم شه واقعا مادر شوهر   دیراه بنداز یکش سی گ سیگ

 .دیو عروس

 و گفت: دیخانم محجوبانه خندزدم و پوران  یکمرنگ لبخند

 یکش سیو گ س یو شاد کنم،گدلت یخواینکنه م طونیش-

 راه بندازم ! 

 دوخت. ینیوارد اتاق شد و نگاهش را به س کامل 

 مراقب اون... کمی   دینبا ی نخورد یچیتو که ه-

گذاشت و پراسترس نگاهم کرد.انگار  تمام مهیرا ن  اشجمله

اش را و چه به موقع جمله دیچه بگو  خواستیم دیفهم

 گذاشت.  تماممه ین

 

, [8/10/2021 8:37 PM] 

 

 ودوهشتاد#پارت_چهارصد

 خفته ی#بغض ها

 یی رزایم #آزاده

 

 



 یشانه ینگاهش کردم و او نرم دست رو  گرسرزنش

 پوران خانم گذاشت و گفت:

من مراقبش هستم  دیبه مهمونا برس  دیبرجون شما پوران-

 راحت ! التونیخ

 یبر لب نشاند و دست رو  یمهربان مقابلم لبخند زن

رو به  زیآمبرخاست و محبت شیزانوش گذاشت و از جا 

 سنا گفت:

 بده مادر ! رتیخدا خ-

رفت رو به سنا محکم   رونیخانم که از اتاق ب پوران

 :دمیغر

 ؟!  یکنترل کن ی تونیو نماون زبونت وونهید-

 وان یکرد و ل کتریغذا را به من نزد ینینشست و س کنارم

 را به دستم داد. ریش

 همان حال گفت: در

از خداتم  دیتازه با یکن یمخف  یتونیم یخب باالخره تا ک-

و دل اونام  کردمیکه کارتون راحت م گفتمیباشه که من م 

 شاد هومم؟!

 گفت و به دستم داد. میاز حلوا برا یالقمه 

 بهتر باشه! یاز هر موقع دیبا اتهیبخور االن تغذ ایب-



را رد نکردم و لقمه را در دهانم گذاشتم.همان طور  دستش

 کوتاه جواب دادم:  دمیجو یکه لقمه را م

 ولم کن تروخدا سنا !-

 نجایا یخونت !بسه هر چ یفردا بر دیولم کن با یچیچ-

 ! یموند

کنارش باشم   دیبابا تنهاست،مدام تو اتاق مامان من با-

 آرومش کنم !

 زد و جبهه گرفت. یپوزخند

و   ی الک یها  هیتوج نیخودم هستم مراقبشم هستم با ا-

 نزن ! تیپوچ از خونه و زندگ

 ** 

 هی پدرم و سنا و بق یهمان روز بنا بر اصرار ها یفردا از

 .میبه خانه خودمان بازگشت

تازه شروع   میها ار یبود و و ساس شدهبه شدت ح  بدنم

 بود.شده

که  زدیترش به سرم م یو لواشک ها  جاتیهوس ترش 

 ! رحافظیچه برسد به ام کردیخودم را هم کالفه م یگاه

 ترنیریپدر شدن از صاحب فرزند شدن هم ش حس

اوقات را در  شتریبود که بدلش را گرم کرده یبود.جور



و مسعود  نایشرکت را به س یو کارها گذراند یخانه م

 .کردیگوشزد م
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 وسه هشتاد#پارت_چهارصد

 خفتهی ها#بغض

 ییرزای#آزاده م

 

گرم و سوزان رختش را پهن کرد و بهار بساطش  تابستان 

 رفت. یرا جمع کرد و همانند  مهمان

 یخلقتش بودند !ب یها  یزی خدا همان رنگ آم یفصلها و 

 !  بایو ز ل یبد

برجسته  یبهار هم شکم من کم یبا گذشت ماه ها همزمان

نداشت !خودم قرار بود  دهیکتمان فا گریبود؛دتر شده

دارشدنشان  کنم و به خانواده معتمد خبر نوه ینیمقدمه چ

 بودند.  قشیرا بدهم.حقا که ال

که خبر  دمیدی را نم افتنشی یحضور ییخودم توانا در

 را بدهم. می باردار



خانم تماس گرفتم و خبر فرصت با پوران نیدر اول پس

 را دادم. می باردار

قلبم را به درد آورد،من چرا  جانشی دار و پرهبغض یصدا

خانواده پنهان  نیو مبارک را از ا مون یخبر م نیا

 بودم.کرده

ج رضا را صدا که با بغض حا یوقت جانشیپره یصدا

 دلم را لرزاند. کردیم

 دمیشن ورحافظمیام یشد نَمردم خبر بچه یچ یدید یحاج-

 ای !بیشکر خدا جواب دعاهام داد یاله  شهی!باورت م

 حرف بزن !  یحاج

قدر دعا کرده  خدا چه  شگاهیزن در پ نیا دانستمیمن نم و 

 بود !خدا شامل حالمان شده  تیبود تا عنا

اش در پدرانه یاز همسرش گرفت و صداتلفن را  رضاحاج

 .دیچیگوشم پ 

 و پرمهر جواب داد: درنگ یسالم دادم و او ب  آرام

  نیماهت عروس !خدا دلت شاد کنه که با ا  یسالم به رو -

 ! یشاد کرد و رزنیو پ رمردیخبرت بدجور دل ما پ

 ! یدیبهش م یبچه کجاست ؟گوش پدر

من فکر  ایمرد بود  ک ی یلقب برا ن یتر بایز نیبچه ا پدر

 !کردمیم



مرا  یذوق و شاد واریبر د هیرا که تک رحافظیام

نشست و تلفن را  کم یبا اشاره من آمد و نزد ستی نگریم

 شی ها لب ی کرد.خنده رو  ی گرفت و با پدرش احوالپرس

 از اشک در چشمانش نشسته بود.  یبود و پردهپهن شده

به سمت من را  یکرد و گوش یخداحافظ قهیاز چنددق بعد

 گرفت.

بودند،چرا شده یها فرارو واژه خوردندیتکان نم لبانش

 را گرفته بود ! شیگلو  یبدجور حفره یکه بغض شاد

خانم را به پوران یها  حتینص ل یرا به دستم داد و س تلفن

 گوش جانم سپردم.

 یزن و حت کی  یمهمه برا یلیدوران خ نیسارا دخترم !ا-

به  دیداره با ندهیاتم در آبچه  یجوان یرو  یادیاثرات ز 

خودم  یجورنیا رهیگی!البته دلم آروم نم یخودت برس

 اونجا ! امیم
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 وچهار#پارت_چهارصدهشتاد

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده



 

و ما را  دیای ب دیکشیمبدجور نگران بود؛بدجور پر  دلش

 !ندی بب

اما چه  آمدینه او م رفتمیم دیبه حالش سوخت؛من با دلم

 نبود.  یکیکنم که حرف دل و زبانم 

از قلبش   دمیترسیمهربانم آرام و قرار نداشت.م رحافظیام

! 

آشفته بازار پدرشدنش نواختن  نیحال در ا میدی ترسیم

حتما غم و    گفتیم یقلبش کار دستش دهد.چه کس یها

هم نواختن قلب  هایشاد یکند،گاه یغصه قلبم را ناآرام م

قلب  نیاز ا دمیترسیقدر مو من چه کردندیم زانیرا نام

 . دیتپینامنظم م اشنهیمهربان که در س

 .مینشست ونیزی کاناپه مقابلم تلو  یرو 

 را نشانش دادم. یلمیف یدیس

 ؟! نم ی توپ بب لمیف  هی ایب-

 خنده جواب داد: با

 نیفرد  ست،اگرین یامروز یها  لمیف نیا امقهیسارا من سل-

 بذار ! یو بهروز دار

 را جمع کردم و گفتم: میلبها

 ! یکنی و برات آوردم ضرر نمسال  لمیف ن یترپرفروش-



کردم و او هم به آشپزخانه رفت  یدستگاه پل یرا رو  لمیف

 یمه تنقالت به سالن آمد و کنارم جاعال کیو  ییو با چا

 گرفت.

و دستانش را دور شکمم حلقه کرد و   دی آغوشم کش در

 یسرم گذاشت.غرق در دنبا  یاش را رو چانه

قرار بود ازدواج  هیکه سم یبه درد آمد وقت م،قلبمیبودلم یف

قسمت  نی ا مادرش را تنها بگذارد. خواست ی کند و دلش نم

و   کردی و خاطره مادرم را در ذهنم پررنگ م ادی  لمیاز ف

آمد و   میها کرد.اشک تا پشت پلک میبغض را مهمان گلو 

 را خاموش کرد. لمیاو متوجه شد و ف
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 پنجو وهشتاد#پارت_چهارصد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

خودش کم غصه نداره؛چشم و دل تو   لمیف نیا زدلمیعز-

 بشه !  یبارون ونیم نیهم ا



  ونی زی.تلو دی چشمانم جوش یو اشک در کاسه دمیبلع بغض

 را خاموش کرد و لب زد:

 من کنارتم ! زدلمیآروم باش عز-

 کردمیکه احساس م دیچنان مرا در آغوش کش و 

 ی الالبه   را شیها مرا در آغوشش حل کند و لب خواستیم

 گرفتیم می و بوسه از موها دییبو یو م سراندیم میموها

که   کردیزن را چنان دلگرم م کی تیو حما تیامن نیا و 

 ! زیچ چی!ه کردینم  یبرابر ایدر دن زیچچ یبا ه

  میکه داشت یزنگ در خانه ما را از خلسه آرامش  یصدا

  شی.مرا از آغوشش آرام جدا کرد و از جا دیکش رونیب

 برخاست.

در  رحافظیمهربانم پشت در بود.همان دم که ام خانمپوران

را در آغوش  گریکدیمادر و پسر  یرا باز کرد؛با دلتنگ

 گرفتند. 

مورد آماج  ش یموها یالدرالبه کردهشهیر دیسف ی تارها 

 پسرش قرار گرفت. یبوسه ها

بتونم  شاالیشکر مادر ا  ید."اله قلبم را به در آور اشجمله

 ! نم ی باشم تا بچت ببزنده

کرد.بغض  حیدست رو به آسمان گرفت و خدا را تسب و 

  یبا تلخ یپربغض وقت  یهم شکست و صدا رحافظیام



بود اشک را به چشمانم مهمان  ختهیجمالتش در هم ام

 کرد.

 خدا نکنه ! هیچه حرف نی مامان نگو ا-

ام سر بچه یشما و آقاجون باشه رو  هیمن نبودم سا دیشا

 ! هیو سارا کاف

 امنهیو دلم من در س دیپربغض لب گز خانمپوران

در  یاتفاق هم مرا از پا نیا دنیتوان شن ی.حتدیلرز

 .آورد یم

 شد و گفت: یپوران خانم جار بر گونه یاشک

 نیا یشیپدر م ی!دار هیچه حرف نیخدا نکنه مادر ا-

  هی یاش حتبعد از بچه یمادر چیه ؟خدایچ یعنیها حرف

قلب پدر و  یهم زنده نذاره که اوالد ستون و گرما   هیثان

 مادره!
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 وششهشتاد#پارت_چهارصد

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 



مادر و پسر اشک را به  نیا دنیبه آغوش کش  ریتصو 

حالم را بد و   رحافظیام فیو ضع ماریچشمانم آورد.قلب ب

 ! کردیحالم را بدتر م شیهاحرف

  یزن،که از حال پسرش خبر نداشت !امان از وقت  نیا اما

 ! دانستیکه م

از اشکش را پاک کرد و در  سیصورت خ خانمپوران

مهربانانه در   دیچیستاره ممن  دنیکه چشمانش با د یحال

 .دیآغوشم کش

با چشمان اشکبار در آغوشش فرو   طورهمان

 گوشم نجواکنان گفت: ریو ز دیرا بوس امی شانی رفتم.پ

حسرت به دل بمونم  یباشه عروس نذاشت یخدا ازت راض -

! 

و   شوندیو متولد م آمدندیهمراه ما م شهی هم  هاحسرت

حاال که من   نی.مثل همکردندیم تمانی اذ بیاوقات عج یگاه

زن را با تمام وجودم دوست داشتم،چرا که  نیعطر ا یبو 

 مادرم بود.  هیآغوشش شب یاش و حتعطر مادرانه 

بود و من شرم و خاص شده بی طور عج کی نگاهش 

از آن   شتریتا در چشمانش چشم بدوزم.ب دادیاجازه نم

را سد کرد و اشک به  میراه گلو  اوردم؛بغضی طاقت ن

صورتم گذاشتم و آرام   یشمانم هجوم آورد.دستم را رو چ



را از صورتم  میها و دست دی.مادرانه در آغوشم کشستمیگر

 کنار زد.

 دور صورتم را قاب گرفت. ش ی هابا دست و 

 گفت: یزل زد و با نگران  میهاچشم در

 ؟  یکنیم هیچرا گر زدلمیعز-

 آلود بود.بغض لحنم

 خانم ؟!ه پورانمامانم بدجور تنگ شد یدلم برا-

 

, [8/10/2021 8:37 PM] 

 

 وهفت #پارت_چهارصدهشتاد

 خفتهی ها#بغض

 یی رزایم #آزاده

 

 چشمانم را گرفت و  گفت: یسیپشت دست خ با

!منم  شدیخوشحال م یلیمادرت اگر بود خ زدلمیعز-

 مبارکت باشه ! زمیمادرتم عز

 یتو  یحسرت دهیاوقات اجازه نم یکه خدا بعض خداروشکر

 از حکمتشه ! نیاش بمونه ادلش بنده



 یاز رو  یقاب دستانش را شکست و انگار که بار بعد

 باشد. دوشش برداشته شده

  یدر زمستان اشانهیپرنده که از آش هیبود؛شبشده سبک

 بود.آسوده شده  الشیسرد و سخت خ

ناهار را  زیبود گرم کرد و مکه درست کرده ییغذا از  میبرا

خامم و پوران رحافظی.هرچند که امدیچ رحافظیبا کمک ام

به من   ین یو اجازه کار سنگ کردندیمراعات حالم را م

 .دادندی نم

راحت  الشیکه از مرتب بودن کارها خ یوقت خانمپوران

کار دارم مادر "!  یل ی"خگفتیکه مدام م یشد بعد در حال

 رفت.

قدر حال دلش خوب حال چه نیبود و در ع  مضطرب

 بود. یرینظی بود.پاردوکس ب

 ی!حسرت داشتن فرزند مادر بود !حسرت داشت  دانمیم

 ! رحافظشیام  هیپسرش !شب هیشب
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 وهشت_چهارصدهشتاد#پارت

 وصال #فصل 



 یی رزایم #آزاده

 

  شیهاحسرت داشت !حاال که حسرت دانستمیداشت !م کار

بود و به قول خودش بودند،دستپاچه شدهشده که برآورده

 بود.تازه سرباز کرده شیهاآرزوها و آمال 

ربزرگ شدنش را بود که خبر پد یفرد نیآخر پدرم

خبر آرامش  نی.متعقد بود بعد از مرگ مامان با ا دیشن

 بود.  انیع شیکلماتش دلخور یالدر البه یگرفته است ول

اوج  ن یتماس گرفته بود !ا ی که تلفن  بودنیدلخورترش ا  و 

 مثل پدرم بود. یمرد یدلخور 

 زدم.  ش یصدا

 بابا ؟ -

 و گفت: دیکش یآه

 جانم بابا !-

 کرد؛چشمانمی نم غ یدر وقتچیاش را هپدرانه یمهربان 

داشت آرام  یکه لرزش نامحسوس ییشدند و با صدا  سیخ

 گفتم:

!بابا چرا حواست  یتا آخرشبا سرخاک مامان گفتیسنا م-

 ! ستیبه خودت ن

 .دیاش به گوشم رسگرفته  یبعد صدا یکرد.کم  سکوت



!کاش  فهمهیو نمحال من چکسیسارا ه یدونیم-

 دوست نداشتم. و مادرت

که بدون عشق کنارهم  ییتمام زن و شوهرها هیشب کاش

 داغون نبودم. همهنیوقت ااون میبود  کنندیم یزندگ

 چنبره زد.  شی بر صدا بغض

سخت و  یل یخ زیسه روز اول بعد از مرگ عز گنیم-

  ییهاو لحظه ها ه یثان گمیوحشتناکه اما اگر از من بپرسن م

 یول  یکنیبه نبودنش عادت م کننیسخته که همه فکر م

 ! یکشیرنج م یکه دار هیواقع یهااون لحظه دونهیخدا م
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 ونه#پارت_چهارصدهشتاد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

که  یمرد یپدرم بلکه برا یبه درد آمد.نه برا  قلبم

 عاشقانه زنش را دوست داشت.



 یعاد یدو دسته افراد هرگز به زندگ بودمدهیشن

  نی و دوم جنگنیکه م ییدسته آنها نی.اول گردنی برنم

 .شوندیکه عاشق م ییدسته آنها

 رحم کند ! ایبه دل تمام عشاق دن خدا

 م و پربغض گفتم:چشمانم را گرفت یسی انگشتانم خ با

جور   هی! میکن یما عادت م  یبابا !همه یباالخره که چ -

 عادت به نبودنا !

 .دمیتلخش را شن یخنده  یپشت تلفن صدا از

 دونمیاز گذشته تا به حال !م زادیخصلت آدم  نیعادت بدتر-

و جمع و جور کنم چندماه گذشته از فوت خودم دیدخترم با

 مادرت اما بهم حق بده سخته !

  نی ا تینهایبر لب راندم.سخت نه پدرم ب یغمناک لبخند

 آور بود.لحظات عذاب

 را قورت دادم و گفتم: بغضم

  ده،خودتونیتنهاست !شور و شوقش پرکش یلیسنا االن خ-

  بارنیا  دهیسنا در گذشته هم طعم شکست چش دیدونیکه م

 یبا از دست دادن مامان افسردگ دیکمکش کن  دیبا

 نشه !  رشیگ بان یگر
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 ونود#پارت_چهارصد

 وصال #فصل 

 یی رزایم #آزاده

 

  دیبرام ارزشمنده با یلیتو خ ی نگران   نیدخترم !و ا دونمیم-

 ! رهیدلم آروم بگ یکم

 دار زمزمه کردم. همان چشمان نم با

 متاسفم بابا ! -

که از  کنمی!من هزاربار خداروشکر م زدلمینباش عز-

 مثل تو و سنا دارم ! یها  یادگاریمادرتون 

از عشق تمام وجود و  ی و ثمره ها یادگار ی.گفت یم راست

 .کردیم کونیفآدم را ُکن یایدن

 ریتلفن را قطع کردم.س  تحیو نص هیتوص نی چند با

 ! دهیداغ د یمرد تنها نیا یاز صدا  شدم ی نم

تمام دختران  یبود !برا نیزم یخدا رو  یبه راست پدر

 یبود که دلگرم میبرا یو پشتوانه محکم نیسرزم

 .آورد یم



مان شدند؛مستانه زود مهمان خانه یلیو مسعود خ  مستانه

و البته  می خبر باردار دنیقدر خوشحال شد از شنچه زمیعز

 شوکه ! 

 ی الشد.حسرت البه  میخواه یبود ما پدر و مادر خوب  متعقد

چشمانش خانه کرده بود.دلش تنگ بود  یمردمک ها

!مسود هم با چهره بشاش مدام سربه سر   پسرشی !برا

 .زدیاز دستش غر م رحافظیو ام گذاشتیم رحافظیام

تمام  نی گزیبود.مستانه را جاهم متحول شده  مسعود

 بود. کرده شیهانداشته 

 نیکه حال خوب بهتر  ی! و به راست او حالش خوب بود با

 بود. زادیداشته آدم

 یو کادو ها یدهایبا شور و شوق فراوان از خر  مستانه

 .گفت یمسعود م

 اطیو مسعود که به قصد هوا خوردن به ح رحافظیام

 :دینشست و پرس کمیدرفتند.مستانه نز

 !؟یخوب-

 .دمیرا فرو دادم و لب گز بغضم

 بهترم ؟!-

 بابات و سنا چطورن ؟!-

 و موشکافانه نگاهم کرد. دیپرس



 کردم و آرام گفتم: نگاهش 

 !  گذروننیم-
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 .دیخند تلخ

داره  یبستگ یول گذروننی؛همه مو خدا رحمت کنه مادرت-

 بگذرونن !  یجور چه

 ! یتو چطور گذروند-

 زد. یلبخند جان ی ب 

تلخ   انشیبود پا نیا مهم یسخت ول یلیسخت سارا !خ-

 نبود !

 زد و گفت:نم چشمانش

خوب  و زیچ هیسالها  نیم سارا تو تمام ابگ یزیچ هی یول-

 بدتره ! یاز خود بدبخت یبدبخت دم؛باوریفهم



 ! کننیم یبا باورهاشون زندگ هاآدم

 داد و ادامه داد: رونیب قیرا عم نفسش

اما   دمیباشه که کش  یهایمسعود پاداش تمام سخت دیشا-

داشت.خوشحالم از داشنتش !از  و هام یارزش تمام بدبخت

 کنار اون بودن !

در چشمانش موج  یو زندگ دی برق ام  قدرچه

 گفت:  یشکمم نشست و با لبخند محو  ی.نگاهش رو زدیم

 ؟!  یرفت یسونگراف-

لبانش رخت  ینه تکان دادم.لبخند از رو یبه معنا یسر

 بست و با اعتراض گفت:

 ؟!مگه چند وقتته ؟! یچرا نرفت-

 انداختم و آهسته گفتم: نییرا پا سرم

 زدهی!تازه شده س میاصرار داشت زودتر بر رحافظمیام-

 هفته ! 

 یام گذاشت و سرم را باال آورد.لبخند نرمچانه  ریز دست

 گفت: یلبش نشست و با مهربان یرو 

شده  ل یاالن قلبشم تشک یدونی!م ید یچرا حرف گوش نم-

 ! یو ندارهاش تپش  نیوق اولوقت تو ذاون



دلم عبور   انیاز م یخنک می اش نس!با جمله ستادیا قلبم

 می!صادقانه بگو  میدروغ بگو  توانستمی کرد.به خودم که نم

 رفته بود. یاهفته نیچند نیآن جن یکه من دلم برا 
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 یوجودم "حاال تمام اجزا یباور نداشتم "کوچولو  خودمم

 بود.شده ل یبدنش تکم

فرار از   یکند؛برا حتمیمستانه هم نص  خواست ی نم دلم

برخاستم که دستم را گرفت.قصدم را  میاز جا  شیهاه یتوص

 شد که گفت:  متوجه

 سارا ؟! ستین یحل خوبهام راه فرار از حرف-

 .دمیو چشم دزد  دمیکش یو طوالن قیعم نفس

 شو لطفا ! ال یخیحوصله ندارم مستانه ؟!ب-

 ! عهی طب گهی د یعوارض باردار-



 کرد.  مه یضم یکرد و چشکم مکث

 ! یلی!خ  ادیمادر شدن بهت م-

صبر  گریبار د نی دوهزار رفت.ا یگرفتم و قلبم رو  گر

 نبود.به سمت آشپزخانه رفتم. زیجا

شربت  شهیش  خچال یو از داخل  دمیرا چ ی نیریش  ظرف

 .ختمیها شربت ر وانیآوردم و داخل ل رونیالبالو را ب

 نشسته بودند. اطیداخل ح مردها

 اطیبرگشتم؛مستانه نبود !راهم را به طرف ح ییرا یپذ به

 کج کردم.

و  رحافظیام یصحبت ها  یرا آرام باز کردم.صدا در

 .آمدیمسعود م

 اطیپشت به من بود و متوجه ورودم به ح شانیهردو  قامت

 بودند.نشده

ازم  نهیبیو ممن ی!وقت ستین زونیچند وقته م نایچرا س -

اومده !حالش خوبه  شی براش پ یمشکل کنهیفرار م

 حافظ؟

 جواب داد:  رحافظیاشان گوش دادم.امدقت به مکالمه با

نداره نگران نباش   یمشکالت داره به تو هم ارتباط  یکم-

 !مشکل خودشه !

 ؟! یخودت چطور -



 با صداقت گفت: رحافظیمسعود کنجکاوم کرد.ام  یصدا

 خوبه ؟!  یلیروزا حالم خ  نی!ا شمیدارم پدر م-

تکان  یس سرام خانه کرد.مسعود با افسودر حنجره بغض

 داد.

ازت   شتریحالم خوبه ب یگی با صداقت م یجور نیا یوقت-

 که گفتم ؟!  یاون متخصص شیپ ی!رفت ترسمیم

 ستیمتخصص ن هیمن وابسته به  یمن معتقدم زندگ-

.بخواد هم ستم ی!وابسته به خداست،اون بخواد ن

 ؟!  هیراحت نیبه هم یهستم.فرمول زندگ
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فرمول   یکنی؟فکر م  هیمثل تو چ ییهامشکل آدم یدونیم-

وقت  ،چندیتو زن دار یدونینم هیراحت نی به هم ت یزندگ

 ! یشیدار مبچه گهید



 .دیکوب اشنه یس یبعد رو ه یکرد و چند ثان  مکث

 یمرد نی!کله شق تر یبرس دیقلب المصبت با نیبه ا-

قلبت   ی لعنت یرسی!به خودت نم شناسمیکه م یهست

قلب المصب  نیفکر کن ا نیلحظه فقط به ا هی ضه یمر

سرمون   ییچه بال نی وقت بباون فتهی نکرده از کار ب یخدا

 !  یاریم

  ینیخبر داشت !س  یچشد؛مسعود از همه سیخ چشمانم

 گذاشتم. زیم یرا رو بودمشربت را به زحمت گرفته

 نجوا کرد. طنتیو با ش  دیخند رحافظیام

مسعود وگرنه محال ممکن بود  یخوب شد زن نشد-

 رو دستمون ؟!   ینمون

و   یبه شوخ توجه ی نگرانم کرد.مسعود ب شتریب دنشیخند

 با تحکم جواب داد: شی هاخنده

 نیبا ا نیاون وقت بب ریبگ  یشوخ  و زیچ!همه شعوریب-

 ؟! یاریسرمون م یی هات چه بالخودخواه

 .دمی.بغض کرده لب گزگفت یراست م  مسعود

 .دیپراز غم به گوشم رس رحافظیام یصدا

کنم مسعود !تازه حال سارا بعد از مرگ  کاریچ یگیتو م-

بهتر شده،استرس اضطراب ترس براش  یمادرجون کم

 یبهش بگم قلب المصب من داره نفس ها  امیسمه ب

 ! ِکشهیو مآخرش



من در گورستان دفن شدن   یاز تنم رفت.مرگ برا جان

من همان  ینبود.رخت بستن روح از جسم نبود.مرگ برا

 جمالت بر زبان آورد.  رحمانهیب رحافظیلحظه بود که ام
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فرو   یشکمم نشست و قلبم هر  یرو  ار یاختیب دستم

داره نفس   فشی"قلبش ضعزدی م ادیدر سرم فر  ی.کسختیر

 نیچه قدر قلبم از ا دانستی"و خدا م کشهیو مآخرش یها

 بود.کرده یقرار یب امنه یو دل در س  بوددهیجمله ترس

و   نیغمگ یام را به قامتش دوختم و صداتر شده چشمانم

 ام را جلب کرد.بار مسعود توجهشماتت 

بابا   یتازه دار گهی!خدا قهرش م یلعنت  یجور نی نگو ا-

 شناسمیمتخصص خوب وماهر م ه یقلبتم  ی!برا یش یم

 !قتیحرف رف یرو   اریفقط توروخدا نه ن

 و گفت: دیکش یآه رحافظیام



 ! میحکمتش باشه راض یتوکل برخدا  هرچ-

بودم   یحکمتش بود نه راض نینبودم.اگر ا یمن راض اما

 نه سپاسگذار !

شکمم  ینداشت.دست از رو دهیماندنم فا اطیح گرید

نباشد   انیبغضش ع کردمی م یکه سع   ییبرداشتم و با صدا

 گفتم:

 ! زیم یرو گذاشتم رو  شربتا وانیل رحافظیام-

پر دار  اطیام را تکان دادم و از ح.تن خستهستادم یناا گرید

 و درخت گذشتم و وارد خانه شدم. 

ها را بود و داشت شبکه نشسته ون یزیمقابل تلو   مستانه

 .کردیم نیی باال و پا حوصلهی ب

که از  دیدر صورتم چه د دانمی که به من افتاد؛نم چشمش

 .ستادیبا تعجب برخاست و مقابلم ا شیجا

 سارا ؟!-

 ریگذاشتم بلند ز سمیصورت خ یهردو دستم را رو کف

 زدم. هیگر

 را از صورتم کنار زد و بغلم کرد.   میهادست مهربانانه

 شده؟! یچ زمیسارا عز-
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 .دمینال میها هیگر انیم در

بخدا راست  رم یمیمن م فتهی ب  یبراش اتفاق  رحافظیاگر ام-

 ! گمیم

 :دی گرد کرد و متعجب پرس چشم

 شده؟! ی؟درست حرف بزن و بهم بگو چ یچ  یعنی-

را  دانستیو او نم دانستمیکه م ییزهاینداشت.تمام چ خبر

 شرح دادم.  شیبرا

 . فتدیب هیاو کم مانده بود به گر جارهیب

 بود ! !کم در حق او محبت نکرده دی پرستیرا م رحافظیام

.در کلمات و جمالتش زدیموج م  د یدر چشمانش ام اما

 که با تحکم گفت: یبود وقت نان یاطم

 درمان یخدا توکل کن راه هاسارا !به یباش دیناام دینبا-

و شروع کن !باهاش حرف بزن و محکم پشتش باش قلبش 

! 



 آرامم کردند. یکم شیهاحرف

 وعده نهار را نماندند. میاصرار کرد هرچه

 بود و مستانه بدتر از او !دمغ و گرفته  مسعود

بود در آغوش شدهمان زدهکه به لبانم  یبا سکوت شب

 .میبود گر یکدی

 کردیم  یزیهم ناپره یو گاه کردیرا نوازش م میموها او 

نواختن آرام  یو من تنها به صدا  کردیو شکمم را لمس م

 .سپردمیگوش م شیهاکوبش

 زدم. شی و صدا اوردمی ن طاقت

 ؟! رحافظیام-

 گفتم: اریاختی"جان"گفت و من ب

 ! دمیو با مسعود شن امروز حرفات-

 دوابروانش نشست و گفت: انیمخصوصش م اخم

 خب ؟!-

 فرو دادم و لب زدم: بغض

 قلبت چطوره ؟ تیوضع-

 از آغوشش فاصله داد و تند گفت: مرا

 ! یعادتا نداشت نیاز ا-

 زدم. یپوزخند



 ! یتو هم عادت دروغ گفتن نداشت-
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 یاز آغوشش جدا کرد و ساعد دستش را رو  مرا

دوست نداشت ادامه  نکهیا یعنی نیگذاشت.ا اشی شانیپ

 دهم.

و خودت  میریگیبرات م  ی وقت سونگراف ندهیآ یهفته -

 آماده کن! 

دوختم که داشت حرف از جا  ییام را به او زدهنم چشمانم

 .زدیپرسه م گری د ییو فکر و احوالم جا زدیم گرید

 خاطر او ! بود به شانیکه پر ییجا

را که  یسک یوقت د یکنیم دا یپ یچه حال بد دیدانی نم اخ

 !  دینی بب فیو ضع ماری ب دیدوست دار



شک نداشتم.محال بود روز و   شدیم یپدر خوب رحافظیام

آن   یو دست پر نباشد.خصوصا برا دیای به خانه ب یشب

 بود.مرد شده نیا زکردهیعز امدهی ن بیکوچولو که عج 

  شیکه برا ییها یبود که تمام اسباب باز نی ا تربی عج و 

 دخترانه بود. یها  یعروسک و اسباب باز دیخریم

او دوست داشت فرزندمان دختر باشد هر چند  دانستمیم

مادر اگر فرزندش  گفتیخانم متعقد بود  پسر است مپوران

اما تو  دزددیرا فرزند دختر م شی های دختر باشد قشنگ

 ات پسره ! بچه یماشاال قشنگتر شد

 گرفت. یبود وقت سونگرافتکه گفته  طورهمان

رفت و آمد کرد و با دقت  یبرگه سونوگراف یدکتر رو  نگاه

 آن را خواند.

 شیاز جا یدکتر پس از خواندن برگه سونگراف خانم

 به من کرد. یابرخاست و اشاره

 ! دیتخت دراز بکش  یرو  دیی بفرما زمیعز-

 . دمیتخت دراز کش یهللا"زمزمه کردم و رو "بسم

شکمم   ریرا باال دادم و خانم دکتر ژل مخصوص را ز لباسم

 . دیشکمم کش یرا رو ی و پروب مخصوص سونگراف

چرخانش نشست و دستگاه  ی صندل یدکتر رو  خانم

 مقابلش را روشن کرد.



قلب  یبود و صداشده رهیخ توریبا دقت به مان رحافظیام

 . دیچیاتاق پ یناگهان در فضا  نیجن
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که گفتم هرآن ممکن   دیچنان محکم کوب  کبارهیبه   قلبم

 یلبخند نرم و محو  رحافظیرا بدرد.ام امنهیس است قفسه

 صدایتند و ب شی هاو نفس شدیم نیی باال و پا اشنهیزد.س

 بود !

 یو به خدا قسم پرده دمیشنیقلبش را به وضوح م یصدا

از اشک در چشمانش نشست.اشک شوق !اشک سپاس از 

 خدا ! 

شد و   رهیخ وریزد و با دقت به مانت یدکتر لبخند پهن خانم

 جواب داد.

 خوشبختانه قلب کودک شما کامال سامله و نرماله !-



و دستم  دمیرا شن رحافظیام رلب ی"خدا رو شکر"ز  یصدا

 گرفت. یرا که در دستش جا

 دکتر مکث کرد و لب زد. خانم

 ؟! هی چ تشیجنس دیبدون  دیخوای نم-

 زدم. یلبخند آرام

 ؟ شهیم-

لب خانم دکتر نقش بست و دستش  یرو  یکمرنگ یاخنده

از  ترن ییو شلوارم را پا دیشکمم چرخ  یهمراه پروب رو 

 .دیشکمم کش ریز

کم  یلیامکان خ یالبته تا سه ماه اول باردار زمیاره عز-

وورجک  نیوجود داره اما خوشبختانه ا  تیجنس یبرا

 نشون داده !  یبدجور خود

دوخت و   رحافظیبرداشت و به ام توریرا از مان نگاهش 

 :دیپرس

 ! دی وروجک حدس نزد نیا ت یمعتمد شما جنس یآقا-

که اکثر  نهیدارم ا نمیاز مراجع شتریکه ب ی با شناخت  البته

شما رو  یشون پسر باشه ولپدرها دوست دارن بچه

 ....!  دونم ینم
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 کرد و ادامه داد: مکث

 ردها و جامعه!م دیداشته باش یادهیعق  نیفکر نکنم همچ-

که من البته   شهیو پناه مباورند که فرزند پسر پشت نیبه ا

دختر  کی!من خودم مادر  ه یاشتباه  دهیو عق ستمیموافق ن

  دیبا نمیندارن البته ا یفرق چی ه دونهیو پسر هستم خدا م

فرزند  تاضافه کنم که دختر دلسوز و همدم مادره به نسب

 پسر !

 و گفت: دیکش ی قینفس عم رحافظیام

 یهرچ یشما !من دختر دوست دارم ول دییفرمایدرست م-

 !نهیبهتر دی اش قرار بده شک نکن بنده  یخدا برا

 زد و گفت: یلبخند نیریدکتر ش خانم

مثل شما قابل  یفیکمتون نکنه مرد شر یخدا از بزرگ-

 ..سراغ..کوچولومون.....می!خب....بر شهیستا

 نمیجن تیجنس دنیاز شن تابی به جانب من ب ینگاه م ین

 انداخت و لب زد:



 هیپدر و مادر بزرگ شه  هیسا ریمبارکتون باشه و ز-

 و تخس ! طونیپسره ش 

خانم درست از آب پوران  ین یبشیدر دلم آب شد.پ قند

 بود.فرزندم پسر بود.درآمده

 هات یاز واقع یلیخ میاعتقادات طبابت قد نیاوقات هم یگاه

 .کردیرا مشخص م

 را لبخند پوشاند. رحافظیصورت ام تمام

.خودش بارها  شودی دختر نباشد دمغ م کردمیفکر م چرا

 یو شاد  یخانه سرزندگ  هی یگفته بود وجود دختر برا

من   هی شب یخودش گفته بود "دلش دختر شهی.همورد آیم

 ".خوادیم
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 ونهنود#پارت_چهارصد

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



را بر  شی هاخانه که دختر دار است خدا تمام نعمت گفت یم

داشته !تفکراتش قشنگ و   یسر صاحب آن خانه ارزان

 خاص بود. 

دوزار فرق  یتومان گرید  یقول خانم دکتر با مردها به

 داشت.

از مطب  اشیبه دکتر و منش ینیری از دادن انعام و ش بعد

 کردمیداد.احساس م ی.دستم را در دستش جامیآمد رونیب

 ریز شدیلبخند خدا را هم م یو حت تریآسمان آن روز آب

 .دیسقف آسمان د 

 هیسرش را به فرمان تک مینشست ل یکه داخل اتومب نیهم

 ! شدیم نیی باال و پا اشنهیداد.س

 یبود.زمزمهخانه کرده شی ها لب  یگوشه یمحو  لبخند

 لبخند را به لبانم مهمان کرد. اشی رلبیز

  نه یریخواب ش هی  هی!شب  شهی باورم نم-

 ! یدار یبود در ب یقت یخواب نبود؛حق نه

حال دل  ی چکار کند و چگونه برا دانستی اصال نم او 

پاچه بود و تمام عضالت .انگار دستردیشادش جشن بگ

  تای نها شی هابودند تا خندهصورتش دست به دست هم داده

 مبدل شود.  یبه لبخند محو

 پدرانه بود.  ریتح ک ینشانه  همنی ا دیشا



  یعیواکنش طب نیخبر پدرشدنشان ا دنیتمام پدران با شن 

 فرق داشت. ایاو با تمام پدران دن ای دادندیرا نشان م

پدر بودنش   یهضم و وارس یبرا هاقه یو دق هیثان  دیشا

 نبود.  یکاف

 دانستمیبود و من مزده مهی خ شیزندگ یرو  یخوشحال

 حال قلب من ! هی شب یداشت.حال یقلب او حاال چه حال

 بود. زیلبر یدلم آشوب بود و قلبم از خوش ته

 و با لبخند گفت: دیکش یقیعم نفس

 وونهید ی!دارم از خوشحال  یلیمهربونه !خ یلیخدا خ-

چه احساس  یدونیکنم ؟نم کاریچ دونمی !اصال نم شمیم

 نیا گه ید یپدرها  دونم یحالم نم نیپدر شدن،در ع هیخوب

 ! کننی م کاری جور مواقع چ
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 ک یو #پارت پانصد 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



االن دکتر گفت  ن ی؟!هم میگفته قراره دختردار بش یک-

 پسره ؟!

 گفت: یو با لحن خاص دیلبش خز یرو  لبخند

بده !من   ی لیخ ییتنها بمونه سارا!تنها  دیپسر من نبا-

 !  خوامی م یپسر حتم دونهیدختر و  دونهی

که حرف دل و نگاهش بود   یدوست داشتن یبا چشمک و 

 افزود:

 دختر بدهکاره ! هیبه من  یزندگ-

 یداد.زندگ یجا ها ی عروسک را در سبد اسباب باز و 

دوست  ییها به او بدهکار بود.به او حرف نیاز ا شتریب

 !  یشتندا

حاج رضا را در  یراه خانه مان یدهایمملو از خر یدستان  با

 . میگرفت شیپ

بچه با خودش   نیبه راه بود.ا مان یهاخنده نیماش در

قرار بود  یحت میبود بود.حرف زدهرا آورده یخوشبخت

آن   ایزن دن نی.خوشبخت ترردیقلبش وقت دکتر بگ یبرا

 .کردمیم ریها من بودم.در آسمان خدا سلحظه

 یترس مانی ها یپشت تمام خوشبخت یباشد گاه ادمانی اما

به  یکه تمام وجودمان را از خوشبخت ینهفته است.ترس

 .آوردیلرزه در م



را خواند تا   ها یالکرستیو آ کادیتمام وان دیفقط با یگاه

  یالرا البه اتیدلت امن به وجود خدا باشد که خوشبخت

 .ندی مبادا گزند بب یکن یقرآن مخف یبرگ ها 

رنگ خانه پارک کرد.همزمان  یارا مقابل در قهوه ل یاتومب

 اطیخانم در ح.حاج رضا و پورانمیشد ادهیپ ل یکه از اتومب

 را باز کردند و به استقبالمان آمدند.

شان منتظر استقبالمان بودند.از محبت هیبه ثان هیثان انگار

انداختم،پوران خانم با محبت   نییشرمنده شدم.سرم را پا

 گوشم زمزمه کرد: ریو ز دی در آغوشم کش

 چشمم به در خشک شد از بس منتظرتون بودم.-

 .دیرا گرم و پرمهر بوس  امی شانیپدرانه پ  یحاج 

  نی تر یابود.پدرم و سنا هم گوشه ادیها زمهمان تعداد

قسمت سالن ساکت و صامت نشسته بودند.مسعود مسئول  

بود.مستانه و مارال مشغول  سور و سات شده یبرگزار

نامزدش  بودمده یوقت بود مارال را ند یلیبودند.خ یی رایپذ

با دستمال  یگاهمبل نشسته بود و گه  یسهراب هم آرام رو 

.حاج رضا و  کردی اش را پاک معرق نشسته  یشانیپ

به   خواستندیسنگ تمام گذاشته بودند،انگار م  خانمپوران

خبر پدر بزرگ و مادربزرگ شدنشان را  ای تمام دن

 برسانند.
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 ودو#پارت_پانصد 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

بود و همه شده یبزرگ خانواده معتمد غرق در شاد خانه

 . گفتندیم  کیخاطر مهمان ناخوانده تبربه  یبا مهربان

مدام بهشت زهراست !مدام  نکه ی.از اگفتیاز پدرم م سنا

پدرم  ی جا مانده است.برا دی سنگ قبر سف ک ی شی دلش پ

  نکهیجز ا آمدی از دستم برنم یکار چیناراحت بودم اما ه

 از او مراقبت کند.  شتریاز سنا بخواهم ب

تعارف کرد و با خجالت  ی نیریو ش یچا  مستانه

آمد و   یصحبت مردها هم م  یساعت بعد صدا میبرداشتم.ن

روزها  نیو تورم ا استیحول بازار س شانیهاحرف  یهمه

بود.پدرم اما انگار در جمع تنها جسمش حضور داشت و 

حرف  یو کل  کردینبود.مارال صحبت م نجایروحش ا

بدجور به راه بود.و   ش ی هابتیغو  هیگال گیداشت.د نگفته 

به دل   یبدجور دلخور شیها ه یاز مادر سهراب و کنا ایگو 

 داشت.



و لبخند  ارمیاو را از آن حال و هوا در ب یکردم کم  یسع

 بود. زیعز اریمن بس یبر لبش برنشانم.مارال برا

 ؟ دیبه کجاها رس یبرنامه عروس -

.سهراب میکرد نییبعد از سال خاله فرشته تع خیانشاال تار-

 دنبال گرفتن تاالر و تدارکاتشه !

 و گفتم: دمیپاش شیبه رو  لبخند

 دونهیاما خدا م زمیعز دیو عقب انداختمراسم دیلطف کرد-

 .مینبود  یراض چکدومینه بابا نه من ه

 زد. یرا کوتاه فشرد و لبخند کوچک دستم

دلم  نیبود و همچن زیمن عز یخاله فرشته برا-

 ! دیتو مراسمم شرکت کن تون ی همگ خواستیم

  اورمیدر مقابل محبتش به زبان ب توانستمی نم زیچ چیه

 کنم. یتنها توانستم تشکر
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 وسه#پارت پانصد 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م



 

سفره شام همزمان زنگ در خانه به صدا   دنیاز چ قبل 

  رحافظی اما گمانم ام میدرآمد.تعجب کردم منتظر مهمان نبود

آرام برخاست و با گفتن"من باز  شیمنتظر بود که از جا

و همسرش  نایرفت.با آمدن س   ی"به سمت در ورودکنمیم

بوده   رحافظیعوت امبه د دمیدر آن جمع فهم رایسم

با همه با احترام  نایمعذب بود و س یکم رایاست.سم

انداخت  نییسرش را پا دیکرد و به من که رس یاحوالپرس

هردو در جمع  کردمیکرد.حس م یو مودبانه احوالپرس

 بود.اشان بهتر شدهشرمسار بودند و اما رابطه یکم

 آن دو هم از حالت رخوت در انمانیم متیصم دنید با

 شد. تری میآمدند و جمع صم

صرف شد.هرچند در تمام  ی میآرام و صم یدر فضا شام

و از نپخته شدن   زدیغر م یبه شوخ رحافظیمدت ام

 یها گله داشت و حواسم بود که مدام نگاهش رو کباب 

 . دیچرخیو همسرش م نایس

که خواست دست  نیبا محبت نگاهش کرد و هم خانمپوران

بزند دستش را گرفت و  خیها را به سببرد و دوباره کباب 

 :دیخند

 کردم قربونتون برم ! یاِ..مامان شوخ -

 زد. یخانم با محبت نگاهش کرد و لبخند پوران



 موقع ! ه ی یمادر تعارف نکن-

گذاشت.به حجم   مانیکباب خودش در بشقاب هردو  از

درک و شعورش در دل احسنت گفتم.خوب بود که   یباال

 گوشم آرام خواند:  ری.زکردیجا را مفکر همه

 گنیم یچ هی جور مواقع  نی ا دونمیبخور قربونت برم نم-

 اش دوتاست هم خودش هم کوچولوش!زن حامله وعده

بود که آن   یبی.ترس حس غردمیخند ایریب  شیگبامزه به

 ی.همهکردمی شتم تجربه مدا میهاتک سلول ها با تک موقع

 .د یکال خورد یخرما دیشما شا

و هم  یبریاز خوردنش هم لذت م  زییکه تو پا یی خرما

 .یشیم  تیاذ

.من یحس نکن  و نشیریطعم ش شهیبودنش باعث م خام

 یاما ترس دمیخندیآن روزها شاد بودم و م ال یخی فارغ و ب

کال  یهمان خرما هیشب بودشدهنی که با تمام وجودم عج

را حس  یزندگ نیری طعم ش شدیو باعث م ترساندیمرا م

 نکنم . 
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 وچهار #پارت_پانصد 



 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

بزرگ و شلوغ خلوت شد و همه  یساعت بعد خانه  مین

 .میقه کردها را بدر مهمان

را   ییرایپذ  یها  لهیتمام ظروف و وس عیو سر تند

 چپاندم. نک یبرداشتم و داخل س

و آب   ستادمیا  نکیپشت س هاوانیشدم و با برداشتن ل بلند

 را باز کردم.

 باز شده را بست. رآبیجلو آمد و ش  رحافظیام

 استراحت کن خودم هستم ! نیبش زمیبرو عز-

 کردم: اعتراض

 ! ادهی ها زبذار خودم بشورم ظرف-

 کرد. ینچنشاند و نچ اشی شانیپ یرو اخم

محاله ممکنه همسرتون اجازه  دینیبش دیشما بر زمینه عز-

 !  دیرو بشور ظروف نیبدن ا

 زد: ی.کوتاه لبخنددمیکوب شیگرفت و به بازو  امخنده

 !رونیب د یاز آشپزخانه بر ای دی نیبش دیی بفرما-



 ً  هی شب  نایقی اگر بمانم  دانستمیواست.معذر مرا خ رسما

 .دهمیو آشپزخانه را سر و سامان م نمیشی مهمان نم

و مشغول   ستادیا نکیبه دست کرد و پشت س دستکش

 شستن ظروف شد. 

که  یکه در تمام تنش نشسته و چشمان یتمام خستگ با

را با حوصله شروع    هالهیظروف و وس دیطلب یخواب را م

 یی رایبه شستن کرد.دستانم را خشک کردم و به پذ

مقابل حاج رضا را انتخاب کردم   یانفرهبازگشتم و مبل تک 

 و نشستم.

 اش ی به اتاق رفت و با بساط بافتن  خانمپوران

 لبخند زد. یبرگشت.حاج

 دیبا گهیمدام دلش قرار نداره م دهیکه فهم یاز روز-

 براش لباس ببافم !

  نکیخانم نشست و عو ناباور نگاهش کردم.پوران متعجب

که شال و   یگذاشت و بافتن  شی هاچشم یرا رو  یاستکانته

فرو  یبود باال گرفت و دل من هر یرنگ  یکاله آب 

 .معذب و شرمنده گفتم:ختیر

 ! دیچرا خودتون رو به زحمت انداخت-

دوخت و با لبخند   رحافظینگاهش را به ام مهربان

 گفت: یامادرانه 



ها براش چقدر منتظر بودم.من مادر حاال حاال یدونیم-

 نقشه دارم.

 گرفت. یشتریلبخندش عمق ب و 

 !  ایدن نینوه پاننهاده در ا یزن برا نیا کردیم چه
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 وپنج#پارت_پانصد 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 ایدن نی با ورود به ا م یچقدر پسرکوچولو  دانستیخدا م  و 

که در وجود   یو بخشش یخوشبخت بود با وجود مهربان 

 بود.شده  نهیخانه نهاد نی افراد ا

که شد با اصرار پوران خانم و حاج  رضا آنجا  شب

  برخالف میدی.در همان اتاق خودمان  دراز کشمیماند

پهلو و   نیخوابش برد.من مدام ا یکه با خستگ رحافظیام

حالم در آخر هم  ایبود عوض شده می.جاشدمیآن پهلو م

آوردم با روشن کردن   رونیرا ب امیخوابم نبرد گوش  یوقت

 کردم مشغول باشم.  یع آن س نترنت یا



و   بهیغر ی اباال آمد.شماره میگوش فینوت یرو  یامیپ

بود"امشب محکم که در آن نوشته شده تربهیغر  یامیپ

  نی از ا یسهم  گریکه د ریرا بغل بگ تی ها  یخوشبخت

 داشت" ینخواه یخوشبخت

 شی لمس تماس پ ی کرد.دستم برا خی کبارهیتنم به  تمام

."مشترک مورد  دیچیزن اپراتور در گوشم پ   یرفت و صدا

 ".باشدی نظر در دسترس نم

تمام مرا در برگرفته  یخواب یب گریحال د امدینم خوابم

که  ییزن ها هی.شببوددهیبودم.قلبم ترس دهیبود و من ترس

 دند یترسیم شانی ها یخوشبخت کباره یرفتن  غمایاز به 

 بودم.شده

و قبل از  دمیچ زیم یصبحانه را رو لیزود تمام وسا صبح

 کردندیها فکر مشدم.آن داری افراد آن خانه ب نیزتری سحرخ

که من تمام شب را  دانستندی ا نمام امشده زیمن سحرخ

 ام.بوده داریب

 ی ناشناس مدام جلو  امیبود.پورم کرده یکم می هاپلک 

 زیکه همه دور م ی.وقتآمدیدر م ریچشمانم به تصو 

چطور صبحانه را خوردند و لقمه   هیبق دمینفهم مینشست

لقمه  می که برا  رحافظیتنها دست ام چاندن یخودشان پ یبرا

 و به دستم داد مرا به خودم آورد.  بودچانده یپ

 ! زمیعز ایب-



 بلند شد و  گفت: زیو از پشت م دیرا نوش شیچا

 رمیخونه سرراه خودم م رسونمتیآماده شو م زمیعز-

 سرکار !
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 وشش #پارت_پانصد 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 ! هاشهی م رتید ستین  یازین-

 زد و گفت: ی لبخند

 ! زمیشو عزبرو اماده-

 یرفت.چه خوب بود که درک م رونی و از آشپزخانه ب گفت

تر هستم و  کرد که من در خانه خودم به مراتب راحت

. او میبه دست بده میتوانی هم با رفتن همزمان نم یابهانه 

زد و من   رونیو از خانه ب دیزودتر از من لباس پوش

از او آماده شدم و در مقابل تعارفات تنها گفتم" به  رترید

 ".رومیخودمان م هخان



دلم  یچرا دل تو  دانمیموقع بازگشت نم ل یاتومب در

هم با  رحافظیام ینبود.مدام استرس و اضطراب داشتم حت

 .کردیشک نگاهم م 

 حالت خوبه سارا ؟ -

را  ایفرد دن ن یترمضحک  افهیق کردمیزدم.حس م لبخند

 حال جواب دادم: نی با ا  یگرفتم ول

 ؟ یگردی برم یآره خوبم ک-

 چشم نگاهم کرد و گفت: یگوشه از

 ؟ یدار یچرا مگه کار-

 نیرا نظاره کردم.هم فیتهران کث یهوا ل یاتومب شهیش از

هوا خبر داده  یش آلودگاز کاه یخبرنگار هواشناس روزید

آلوده است  شهیبود اما انگار جان به جان تهران کنند هم

 پاسخ دادم:

و جور سه نفره جمع  کی جشن کوچ هیامشب  خوامیم-

 !  رمیبگ

را گاز گرفت   نشیریلبش شکوفه زد و لب ز یرو  لبخند

 گفت: انیو َچشم گو 

 ! امیچشم حتما زود م-

کردم که   دیتاک بارنیکه مرا به در خانه برساند چند ی وقت تا

کوچک امشبمان زودتر برگردد و او هربار   یمهمان یبرا



و به خانه  زندیم  رونی داد که به موقع از شرکت ب یقول م

 .دیآیم

 یشونی!پ ستیاز اتفاقات دست ما ن  یبعض ی انگار گاه اما

 است !رقم خورده   مانیکه از قبل برا ستینوشت سرنوشت

 

اضطراب داشتم پا به   کهیباز کردم و در حال دیرا با کل در

 داخل خانه گذاشتم.

جشن   یگرفتم برا میکردم و تصم ضیرا تعو  میها لباس 

 اطیقارقار کالغ از ح یامشب سنگ تمام بگذارم.صدا

و با خودم   کردمیشد و من چه احمقانه فکر م یم دهیشن

 نیا هیهمسا ینوک زدن به درخت گردو  یبرا گفتم یم

 .گرددیم یحوال
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 وهفت #پارت_پانصد 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



بود کالغ نحس است و  در گوشم خوانده شده شهیهم

خل کاسه با را دا  هاوهی.مرساندیطالع بد را م شی اهیس

را  ل یو شام و تمام  وسا کیگرفتم ک  میو تصم دمیچ  نیتزئ

کانتر   یشمع هم گذاشته بودم تا شب رو  یآماده کنم.حت

 . نمیبچ

العاده آماده بود.نگاهم به  شب فوق  کی یبرا  زیهمه چ و 

 .شد دهیکش اطیطرف پنجره باز رو به ح

 یترسناک تنشان بو اهیبودم.رنگ س زاریها بکالغ از

درخت  ینحس آرام آرام از رو  اهی.کالغ سدادیمرگ م

 اطیترسان قدم در ح ینشست.با قدم ها  نیو زم دیپر نییپا

ها بزرگ با شوم بودن کالغ یمن از بچگ ایگذاشتم.خدا

 ! خواست یمن چه م یکالغ از زندگ نیشده بودم.حاال ا

 ش یر عزاقارقا  یصدا دنیکور و کر بودم و قدرت شن کاش

 تنش را نداشتم.  یاهیس  دنیو د

بلند پر گشود  یشدم با قارقار   کیکه به سمتش نزد نیهم

و  یبدبخت ریمن برد و تقد قراریو آرام را از دل ب دیو پر

 را رقم زد.  یاهیس

 **** 

زد و دودش را ماهرانه از  گارشیبه س یقیعم پک

عذاب  نیگرفته بود مورف گاریس یدهانش خارج کرد.بو 

 ! شیروزها نیحال مسکن ا  نیآور و در ع



گاز و بوق   یکه صدا  یو به شهر بودستادهیپنجره ا پشت

آرامش و امان از دل مردم شهر   تیو ازدحام جمع ل یاتومب

را که  یزن یشهر وقت نیاز ا دنی.دل برکردینگاه م  بردیم

 او مرد باخت نبود. یدوست داشت را نداشت آسان بود ول 

 طرفهکیداشتن شهر با دوست نیدر ا کردیم حس

 است. بیغر وارشوانه ید

دوست داشتن  نیا دیبه هدفش رس یبود وقتگرفته  میتصم

 شود.  یپوچش را تمام کند و راه یها
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 وهشت#پارت_پانصد 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

به پشت سرش  گریو د ردیبود انتقامش را بگخورده قسم

 .کردیاش را خاموش مآتش دل گر گرفته دینگاه نکند.با

همان ابتدا با خودش قرار گذاشته بود آرامش دل سارا  از

 را ببرد. 



را در جا  گاریمانده سته نه یپنجره فاصله گرفت.با ک از

 خفه کرد. یگاریس

 نشست. زیم یرو  یعکس ها  یرو  نگاهش 

آن دو ثبت  انیم یاعاشقانه رحمانهیچه ب نیدورب

 بود.کرده

 کردیسارا حامله است.آن شب را فراموش نم بوددهیشن

  شیهاشهیحس کرد قلبش ترک برداشت و ش دیشن یوقت

 روحش را آزرد.

 شهینبود.هم   یقدم زد.حال دلش گفتن قراریشب را ب  تمام

تمام  شی داشت و حاال حاملگ حسرت داشتن سارا را

 بود.معادالتش را برهم زده

  دینبود.با زیصبر جا گر یامشب د یبود برا دهیکش نقشه

 .گرفتیکه دلش آرام م دیشا کردیتمامش م

  رونیرا ب  لشیفرو برد و موبا بشیدر ج دست

 اش را گشود و تماس را برقرار کرد.آورد،صفحه

 ؟! یکرد ستشیشد راست و ر یچ-

 دار مرد گوشش را پر کرد:خش  یصدا

  خیخطر ب  یآره آقا کار واس ما نشد نداره منتها قاچاق-

 حله ! یدل نترس داشته باش یول شتهیر

 



, [10/10/2021 3:37 PM] 

 

 ونه#پارت_پانصد 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

وقت ندارم نگران نباش انعامت سر   ادیدارم حلش کن ز-

 جاشه ! 

 کرد و گفت: یچندش یدر پشت تلفن خنده مرد

 ! ادیمنتظرم دادا عزت ز-

  دی.باداشتیرا برم ی گام اصل دیارا قطع کرد.حاال ب تماس

مالقات را   بیو ترت گرفتی تماس م رحافظیبا ام

چون   یاکه برگ برنده  یبی!رق بیبا رق داری.ددادیم

 کامل سارا را داشت. ت یرضا

فراموشش  گریکه د کردیم یجهنم که داشت !کار به

 نباشد.  یرحافظیام گریکنند.که د

 

 *** 



 ییهو یقرار گذاشتن  نیباهات !آخه ا امیب ی ذاشتیکاش م-

 ! گهیبود د یچ

 داد و گفت: رونیب قینفسش را عم رحافظیام

محال بود بهت  یکردی لطفا اگر اصرار نم نایس گهیبسه د-

 بهت گفتم ! نکهینکن از ا مونمیپش گه یبگم حاال د

با گفتن فعال تماس را   رحافظیو ام دیکش یاپوف کالفه نایس

 قطع کرد.

خواب  نشیسهمگ  یاهیبود و در دل سشده کیتار  هوا

 شد.  ادهیپ  لشیاز اتومب رحافظی .امدیدیم ریشوم تقد

 بهزاد پارک بود. یمشک یجلوتر شاس یکم

موجود  چیکه ه ییاز شهر قرار گذاشته بود.جا خارج

 .دیکشی جز آن دو نفس نم  یازنده

با  رحافظی.امکردیدود م گاریدر سکون و سکوت س بهزاد

 بلند و شمرده به سمتش رفت. یقدم ها 

باعث شد سر بهزاد به جانبش   شی هاقدم یصدا

را   شیهاو تنفر مردمک اشی بچرخد.برق چشمان آب

 دوست نداشت. بیعج

له  شی پاها  ریانداخت و ز نیرا زم اشمه ین گاریس بهزاد

 کج شد.  یبه پوزخند  شیهاکرد.لب

 ؟! یایب کردمیفکر نم-



 سرد و خشک گفت: رحافظیام

 ! یخب اومدم مثال که چ -

  یهاکه نفس   ی.جوردیمتر هم نرس  کیدو مرد به   فاصله

 حس کنند. توانستندیم یرا به راحت گر یکدی
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 وده #پارت_پانصد 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 ؟ یترکلهی تو که از منم ب امکلهی فکر کردم من ب-

را گفت  نیا شی ها لب  یبهزاد با پوزخند جاخوش کرده رو  

 لب جنباند و گفت: رحافظیو ام

 بهزاد نجم ؟! ینی و ببمن یخواستیم یواسه چ-

  انشانیو با فاصله کم م گر یکدیبه  رهیخ  هردو 

زاد ور بود و به ازچشمانشان آتش خشم و نفرت شعله

 تر. آرام رحافظیتر و امگستاخ



 یول یزیکه درد ر کندیم تیقلبش دارد اذ کردیم حس

 را حس کرد.نه وقتش نبود.  یاکننده تیاذ

 کند. ضیقلب مر نی.خدا امشب رحم به ادیرا گز لبش

 یسرد و ته  رحافظیام دهیپر یبه رنگ کم توجهیب بهزاد

 شد و به حرف آمد. اشرهیخ

 ؟  یداشت یچ-

 وار تکرار کرد: اد یفر یبدبخت  با

نفر تو   نیمن نداشتم !من که اول یِد لعنت یداشت یچ-

 بودم ؟! شی زندگ

باشه  ادتیاشم !گذشته گذشت !حاال من همه کاره یبود-

 !  یو باز نکنالمصب یدون من اون گوه شیپ

 دیکوب اشنه یبه تخت س یاو با ضربه ستادیمقابلش ا  بهزاد

  انشانیخلوت م یاش در فضا تندش و لحن کوبنده یو صدا

 . دیچیپ

از کدوم جهنم  وزیپف داره یبچه ما یتو  یِد غلط کرد-

 شد ؟!هان ! داتیپ  یادره
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 ازدهیو #پارت_پانصد 



 خفته ی#بغض ها

 ییرزایم  #آزاده

 

 دستش را کنار زد و سرد و سخت گفت: رحافظیام

 و بفهم مردک !حرف دهنت -

 ! تهیجا ته ته زندگ ن یلغز بخون ا خوادیهرجور دلت م-

 یاز حرف ها چیه دیکوبیکه م یضربان تند قلب  برخالف 

 .آوردی بهزاد سر در نم

 و بگو کار دارم !اصل مطلب ارمیاز حرفات سردر نم-

اش بساط عشق سقف خانه  ریآن طرف تر ز یزن امشب

ساعت را  یکرد و با اضطراب عقربه ها  یپهن م

 .شمردیم

 منتظر است. ل یدل ی امشب ب دانستی که نم یزن

 گفت: یسرش را تکان داد و با درماندگ بهزاد

کشور   نیغرقم !اون قدر غرق که تو ا یمن ته ته بدبخت-

حکمم  ایتا ابد محکومم  ای ندارم،به محض گرفتنم  ییجا

 مرگه ! 

 ادامه داد: بوددهیچسب شیگلو  خیبه ب هوایکه ب یبغض  با



هوا  یب  نکهیدار چرا !از ااز چوبه یول  ترسمی از مرگ نم-

 ستیمهم ن رمیکشور م نیو قطع کنن چرا !از انفسم

 و خاموش کنم !دلم شی قبلش آت دیاما با یچجور 

 :دیاش غرشده دیکل یدندان ها  انیبا نفرت از م بعد

نشونه گرفته  و رتمیبدجور غ یکه تو تو دلم انداخت  ینفرت-

و به خاطر  عمرم یکه دوستش داشتم و تمام روزا ی!دختر

تو بهم بگو تاوانت  یرو ازم گرفت کردمیم یداشتنش سپر

 باشه ؟!! تونهیم یچ

 .دیکش هیسا رحافظیام یهالب  یتلخ رو پوزخند

 مونی!آره بدست آوردم،پش کهی مرت یدونیم ی تو از من چ-

اون   یب  یسارا همون بود که اگر نبود زندگ  ستمین

 ! دیلنگ ی.بدم مدی لنگ یم
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 ودوازدهد #پارت_پانص

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 



 ییجا اشنهیرنگ آرامش نداشت به س گریکه د یبا لحن و 

 و گفت: دیکوب دیکشیتند را نفس م یکه تپش ها

گذاشتم  نجایعشق سارا رو داشته باشم از ا نکهیا  یبرا-

رو هزاران مرتبه    یی!سخت بدستش آوردم اما اون باال

 بودم ! چیداشتنش !من بدون سارا ه یبرا کنمیشکر م

 ! چیه ی فهمیم

 ی از دست دادن نداشت.حرف ها یبرا  یزیچ بهزاد

 کردیزخمش بود.حس م یرو  دنینمک پاش  نیع رحافظیام

زدند.حرف   یخوب حرف م  دی قبلش با  یتمامش کند ول دیبا

را   گریهمد گری.انگار که دچزاندشیکه نه م

را نشانه   رحافظی ام رتیغرور و غ  خواستی.مدند یدینم

 . ردیبگ

 اشاره کرد و گفت: شی ها با وقاحت تمام به لب بهزاد

طعم    وقتچی دونستم؛هیاون مال خودم م المیتو خ شهیهم-

 سارا.... یلبا

 به سمت بهزاد حواله رفت. رحافظیمحکم ام مشت

و به زبونت من اسم زن یخفه شو !خفه شو حق ندار -

 آبرو !! یب   یاریب

  رحافظیمشت دوم ام ی لبش پاره شد اما برا ی گوشه  بهزاد

 داد. یجا خال

 زد.  رحافظیام یبه رو  نیزهرآگ پوزخند



ماها خاطره   یدونیم کنهیباد م رتتیقدر رگ غ نیتو که ا-

سارا  دونهیم  هیتو که پدرت سنت ی!اصال پسرحاج  میداشت

چند وقت با من بوده !دوست دختر و دوست پسر که 

 هووم ؟!!  هیچ دونهیم
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  رونیب کشمیو از حلقومت مشو وگرنه زبونتخفه-

 ! ناموسی ب

 در خون غرق بود گفت: شیکه لب ها یدر حال بهزاد

 هووم !دوست پسرش بودم مرد ! یخودتم فکر کنم ندون-

 زمزمه کرد: دهیکش

 دوست پسرش !-



قدرت گرفتند و به تمام سر و صورت  رحافظیام یها مشت

پر از خشمش در منطقه  یها  ادیشدند.فر دهیبهزاد کوب

 .افت ییو انعکاس م شدی م دهیشن انشانیسکوت آور م

بود خسته شده یاپ یپ  یکه از مشت ها یدر حال رحافظیام

بهزاد نشسته او هم   نه یس یهمچون او همان طور که رو

 با زبانش تاخت.

از تخم و   ستی!معلوم ن یهست یک ی کنیتو خودت فکر م-

باباش به خاطر  یزیچ هی! یشپس انداخته شده با یترکه ک

  ای یحروم  ستیکه معلوم ن ییتو  دادی دلش رضا نم نیهم

 ؟! یبا دخترش ازدواج کن یهست یحالل

منجمد شد   شی هاها خون در رگحرف نیا دنیبا شن بهزاد

 نبض گرفت. شی ها قهیو شق

  یرا از رو  رحافظیبا قدرت ام یمثل ببر زخم بهزاد

 زد.  ادیبرخاست و فر  نیزم  یکنار زد و از رو  اشنهیس

فقط آس و پاس بودم  ینگو !من لعنت یجور نیبه من ا-

هاش که قدرت پول از قدرت جنم آدم  ییای!لعنت به دن نیهم

کارام داشت  خونمی!بارها به پدرش گفتم درس م  شترهیب

رو غلتک اما   افتاد یداشت م می.زندگگرفت یرونق م

 .دادی لش رضا نمپا داشت د هیمرغش 



 نیبزرگتر یمثل تو تو زندگ ییهااز آدم فیحق داشته تعر-

هزاربرابر ارزشش از پول   ه یچ یدونیاشتباهه !شرافت م

 ! رتیغ یب ش یتو ندار یول  شترهیب

دو   یشدند و مشت ها  زیدو مرد گالو  هیاز ثان یکسر  در

 . دیبری و نفس م کردیبرخورد م گریکدیمرد محکم به تن 
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ضربه  یزدن و صدا نفسبا نفس  شانی ادها یفر یصدا

 بود.  ختهیدرهم آم شان یها

 .دادیاز جنس وداع م  یادیشب فر یک یتار و 

 :کردیتکرار م رحافظیام

 شرف ! یناموس ب یب-

 .زدی م ادیفر یخون یبهزاد با لب ها و 



و تو نفرت نی!ا رمیگیو ازت مدلم شی!تاوان آت کشمتیم-

 ! ی لعنت یبه جونم انداخت 

در  شان یها.قدرت دستدیبریدو مرد نفس م یها مشت

 بود. برابر شده نیموقع نفرت چند

شب  یاهیاشان تن سزخم خورده و کوفته ینفرت تن ها  و 

 .لرزاندیرا م

دوئل دو مرد  یبه تماشا  شیهایرحم ی با تمام ب شب

خاک و خون در هم  ی. بو بیو رق ینشسته بود.مرد زخم

 بود.  دهیچیپ

 رحافظیام یتپش ها   یو دم  رفتیبهزاد م  یهانفس یدم

 .بردیسر به آسمان م 

 . آوردیداشت سخت تاب م رحافظیام اما

بود و به خدا که با  ضیناجوانمردانه بود.او مر یباز  نیا

 .کردیم یسالم داشت برابر یفرد

افتادند  نیزم یاز نفس نفس رو  یزخم یهردو با تن یوقت

با آرامش   رحافظیصادر شد.ام نیو مجوز استراحت از طرف

عالم شد که   نینفس گرفت و اما بهزاد نامرد تر

نشست و   اشنه یس یناجوانمردانه به سمتش رفت و رو

ها .تکرار ضربه دیسرش کوب ر یز یسنگ نیسرش را به زم

 جوشاند. ی ک یخون را در دل تار

 را گرفت.هرچند ناجوانمردانه. انتقامش



نگاه تار شده از خون و دردش آرام از  انیدر م رحافظیام

 :دی لبانش نال  انیم

 نامرد !-

کرد وگرنه که در قاموس مرد قول شکسته  ی نامرد

شتابان و تند و تن آش و الش  ی.بهزاد با قدم هاشودی نم

 اش فرار کرد.از مقابل چشمان تار شده اشیو زخم 

که نام سارا را  زدیقدم م یو خدا آن حوال دیدرد لب گز از

 .کردیم یمدام در زبانش جار

 یبود و چراغ هارا تار کرده دشیناجوانمردانه د یباز

و استارت فرار زده  شب روشن شد  ی ک یدر دل تار ل یاتومب

 شد. 

.امشب به سارا قول  شددهیبه پوزخند تلخ کش شی ها لب

 ی بود زود برسد.مرد بود و قولش شکسته شده بود.بو داده

 و زمزمه کرد: دی چیخون در مشامش پ

 نذار.... بدقول بشم !  ایخدا-

 گریکرد و د تیهم سرا شیشب به پشت پلک ها یک یتار و 

  یتاب گریهم د شی هانفس ایو گو  اوردیتاب ب  ینتوانست حت

 نداشت.

 

, [10/25/2021 9:33 PM] 



 

 وپانزده#پارت_پارنصد

 خفته ی#بغض ها

 یی رزایم #آزاده

 

  یفشرد.دستانش خون شیها را کف پنجه  فرمان

در آورد و تماس  بشیرا با زحمت از ج اشیبود.گوش

 گرفت.

در دل هرچه لعنت بود بر خودش  دیآرزو را که شن یصدا

 فرستاد.

جمع و جور کن و دم در باش   و یهمه چ گهید قهیپنچ دق-

 یدی شن یبگ وزتی پف یو تو اگر به اون بابا مونمیمن م

 گفتم ! یچ

 .دی چیگرفته آرزو در گوشش پ  یصدا

 باشه.-

 یصدا  یاذره یحت قطع کرد و  یخداحافظی را ب تماس

مهم نبود.تا خانه باسرعت  شیگرفته و مغموم آرزو برا

 راند.



 یخون را رو  یچراغ برق لکه ها م یپرتو مال ریز

لرزان   یها در مردمک توانستی.هراس را مدیصورتش د

 . ندیآرزو بب

 نیبدتر نیبود اما هنوز هم عاشق بود و ا ریآنکه دلگ با

 .شیتناقض ممکن بود برا

 دهیخشک یاز لکه ها  زیخون را ن یکه آمد بو  کترینزد

 شی ها و صورتش  احساس کرد.لب راهنیپ قهی یرو 

 .دیلرز

 بهزاد ؟-

 باال ! ایو مرگ ببهزاد-

 ل یدر سکوت آزار دهنده مرد کنار دستش داخل اتومب آرزو 

عقب  یکوچکش را در صندل  یدست ف ینشست و ساک و ک

 گذاشت.

 :دیو پرس اوردی آخر طاقت ن رد

 گه؟ یم یخون چ ن ی؟ا یکرد کاریبهزاد تو چ-

 نداره ! یبه تو ربط-
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 .دیکش اد یرا نداشت فر ریهمه تحق نی تاب ا گریکه د آرزو 

؟چرا به من   یاز بس عذابم داد یخسته نشد گهیبسه د-

 ها ؟ ستمی نداره مگه من زنت ن یربط

 بارها بهت گفتم !  یستیزن من ن-

حس کرد.سرش را  شی هاشانه  یرا رو  فشیظر یها دست

 شد.  رهیچرخاند.به صورت جمع شده از اشک او خ

وقفه آسمان خدا و   یبارش ب  هی.شبدیآرزو بار یها اشک

 ملتمس تکرار کرد:

 خون نکن ! نی از ا شتریو ب!دلم ینگو لعنت-

 یها و سرد نگاهش کرد.به شانه یاشهیهمان چشمان ش با

 لرزان از اشک او زل زد.

 ! فش یرظ  یارتعاش دست ها به

هم  دیمگر چندسالش بود !همسن و سال سارا و شا  آرزو 

دستان را  وقفهی لرزش ب نیو کمتر !ا شتریدوسال ب  ای کی

  یاستفاده مکرر از قرص ها یو حت بوددهیبارها از او د

 آرامبخش !

 هق زد.تلخ و نا آرام. آرزو 



  شیآت هات یاز بد ؟دلم یکنیو م کار نیچرا با من ا-

 گن ی کردم که عاشقت شدم.مگه نم ی!من چه گناه  رهیگیم

پس چرا دل تو بند  بندن یهم دل مها بعد از ازدواج بهآدم

 نشد ؟!

 ! هیو کنا شیزبان باز کرد.بدون ن بیبا حال غر بهزاد

 شه ی اس آرزو دل که با ازدواج بند نم همش قصه -

بود که تمام مردم خوشبخت بودن !ماها عادت  یجور نیا

 عادت شده ! گهیهامم دنفرت یه هم حتب میکرد

خوب بود و   یکه واسه هر ک یگوه یزندگ نیبه ا لعنت

 نوشت !  یو تو از اولش بدبختنوشت واسه من یخوشبخت

 یکس یهمان حال بد خودش را در آغوش گرفت وقت آرزو 

نداشت خودش خود را در آغوش  نشیتسک ی را برا

را سفت در آغوش گرفت و  ش یها یچارگی.بدیکشیم

 خواباند.

 به دام انداخت. نهیاش را در سبغض شکسته یصدا

را روشن کرد.به  ل یو اتومب دیکش یاپوف کالفه بهزاد

تا قبل از  عتریهر چه سر دیبود.باشده رشانید یاندازه کاف

 .کردیرها م نجای از ا یرقانونیبروز فاجعه خودش را غ

 !  ایتمام دن از
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که هرلحظه باالتر  یسرعت انیو م یپ دری پ دادیم گاز

به مقصد  عیسر  دی.باانداختیبه آرزو هم م ی نگاه  رفت یم

پرت کرد تا   رونی به ب شهی.تلفنش را از شدندیرسیم

 .ونددیدرصد به وقوع بپ ک یذهنش  یها مبادا 

 سیکه تا به حال سکوت کرده بود با همان چشمان خ آرزو 

 :دی پرس یبا کالفگ

 ؟! میریکجا م-

از جهنم  یخالص ی جور بهشت برا هیخوب  یجا هی-

 ! یزندگ

 که گفت: یداشت وقت ریگلوگ بغض

 ! رمیمی نم گهیکه د ییجا هی-

.مثل کردی را درک نم  شیهابود.اصال حرف جیاما گ آرزو 

 بود. شیآت یاسپند رو 

؟بابام کجاست  یچ ی عنی یر یم ی؟نم  یزنیحرف م یاز چ-

 ؟  میبهزاد خبر داره قراره بر



ملتهب و تلخ  یپلک بست.پلک که باز کرد با نگاه بهزاد

 لب زد:

  میکنیم یور زندگاون میریو تو منگفتم بهش !فقط من-

و خفه کنم و به تو بتونم دلم کنمیو متمام تالشم یعنیآرزو 

 کنم  شی راض

خون   یصورت او با لکه ها یگشاد آرزو رو  یها چشم

 تکرار شد.  ی با همان ارتعاش عصب  شیهانشست و سوال 

خبر نداره  ی؟پس بابام کجاست وقت  یزنیحرف م یاز چ-

 ؟! میریما م

و از   شناختیاد را مچشمان بهز یبه پاسخ نبود وقت  ازین

 را گرفت. ش ی هاچشمانش جواب

زده لرزان بهت یهاناباورش به بهزاد بود و با لب  نگاه

 گفت:

  میما بر یرهاش کن جانیهم یبابام رو دق بد یخوایم-

 ! یاره لعنت 

 .دیکش غیج

 پدر و مادر آسمون جُل.  یآره ب-
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فرمان کنده شد و به سمت او  یبا قدرت از رو دستش

  شیکه صدا دییو با پشت دست چنان به دهانش کو   دیچرخ

 .را فرا گرفت ل یتمام اتاقک اتومب

 یگرفت و دندان رو شیرو  شی از جاده پنگاهش را  یکفر

 داریکه در وجودش ب یتی و با خشم و عصبان  دی هم ساب

 .دیبود غرشده

به  فتمیب یخوایهرزه !م  کهیزن یپدر و مادر خودت یب-

که تا  ارمیبه سرت م ییاگر بخوام بال یدونیجونت !م

 !  یفراموش نکن یعمر دار

خون لبش  یآرزو باال رفت و رو  فیظر یها دست

بود.هر چقدر  نیمرد سنگ نیدست ا شهیهم  ینشست.لعنت

 بود اما دستانش نابودگر جسمش بود. یاز عشق ته 

چرا سارا به انتظارت نموند  فهممی حاال م هیچ یدونیم-

 وارمیجرز د یمثل تو به درد ال ی؟حق داشت مردا

 !  خورنی نم

 ؟! یزد یچه زر -



 ! ترسمیبهزاد ؟!من ازت نم  یدیکه شن نیهم-

نداره پس به نفعته   یکه چال کردن تو واسم کار  یدونیم-

 ! یریخفه خون بگ

 یااز جاده پرت شد و خواست دوباره ضربه حواسش

  ل ی آرزو کند و جانش را بستاند که تعادل اتومب بینص گرید

که داشت از جاده خارج  ییبه هم خورد و با سرعت باال 

 توانستینم  گریبهزاد جمع شد که دحواس  یشد و وقت

  شی.پاهاکردی هم کار نم شی هارا کنترل کند.ترمز ل یاتومب

 را به ترمز چسباند.

 نشد.آرزو پوزخند زد.خدا  دیکش یدست

 یاش سر از رو بنده یخطا ها دنیبا د  ل یاتاقک اتومب در

 افسوس تکان داد.

 نشد نداشت. کارش

از جاده منحرف شد و معلق زد  ادشیبا سرعت ز ل یاتومب

 و تار شد. رهیت شان یهردو  یناگهان برا ایو دن
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 یُمردم.عقربه ها  یشدت استرس و اضطراب داشتم م از

 .بودستادهیادو  یساعت رو 

که گرفته بودم از دستم در  ییتلفن ها شمار

 !  دانمیهزاربار نم  ای.صدبار بودرفته

خوش صدا در گوشم تکرار   یزن رحمی ب یهربار صدا  یول

لطفا بعداً  باشدی"مشترک مورد نظر خاموش مشدیم

هضمش  ستیدر دسترس ن گفتی".کاش مدیریتماس بگ

 آسانتر بود !

ساده  کیدور تا دور کانتر و ک یبایروشن و ز یها  شمع

و   شدینرمک آب مکانتر که داشت نرم یشکل رو  یو قلب

 شتری نبود.ب با یز گری د میفرو رفته برا یکی در تار ی اخانه

 .دمی ترسیم

 ریهمه د نی.چرا اگرددیبود امشب زود برمنگفته  مگر

خبر  رحافظیگرفتم از امبار با مسعود تماس  نی!چند

مغزم قد  گری.ددادی هم جواب نم نا ینداشت که نداشت.س

 چکار کنم ؟! نکهینداد به ا

کار درست  دانستمی خانم هم نگفتم.نمحاج رضا و پوران به

 ؟! هیو حساب شده چ



 .آشوب بود. دادیاتفاق بد م یگواه دلم
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افکار خودم را    نیرفته بود.با ا اشیاصال خانه پدر  دیشا

 نیتر  کیو با نزد  دمیلباس پوش یمعطل یآرام کردم و ب

 آژانس محل تماس گرفتم.

او آنجاست  کردمیاز او نبود.چرا فکر م یهم  اثر  درخانه

و   یظاهر ی خبر گذاشتن نبود.آشفتگ یاهل ب رحافظی!ام

نگران کرد.در   زیمن حاج رضا و پوران خانم را ن  یروح

 دهم. حی توض شانیمجبور شدم آرام آرام برا  تینها

 بغض داشت. تی نها یب  میچند صدا هر

خاموشه   اشمیده،گوشیو نمهام چرا جواب تلفن دونمینم-

 ...!یخونه ول اد ی!امشب گفتم زودتر ب

 . دیبر یخانم حرفم را با نگران  پوران



ازش  دیحتما با نایس ایبه دوستاش !مسعود  یزنگ زد-

 خبر داشته باشن ؟! 

 کرد. دییآقا تا حاج

 و سالمه ! حیاره بابا جون زنگ بزن انشاال که صح-

که  ی.کار گفتیذکر صلوات م حشی تسب یهادانه  انیم و 

اطالع   یگفتند را انجام دادم.با مسعود تماس گرفتم و او ب

 بود.

بود.اما هر چه زنگ  مانده  نایبه س دمیلحظه تنها ام نیا در

دونفر   نیدر تار و پود ا یداد.تازه نگران یجواب نم زدمیم

 دواند. شهیهم ر

لرزانش را با    یلب ها یپوران خانم خوب نبود و حاج حال 

 .کردیذکر آرام م

که در  یداشتند با بغض دنیبار ل ی چشمانم م کهیحال در

 بود گفتم:خانه کرده میگلو 

شلوغش  ادیما ز فتادهین یپوران جون !اتفاق  دیآروم باش-

 ! میکرد

 

, [11/12/2021 12:00 AM] 

 

 کیو ستیوب#پارت_پانصد 



 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 یخبر یکه عادت به ب رحافظیمادر..آخه ام یگیراس م-

خودت   ای!خدا ادمهیو شناسم،عادتاش  یام رو منداشت.بچه

حسرت به دل   هشی!تازه داره پدر م شیرحم کن !به جوون

 ! ش ینذار

پوران جون به خدا حالتون   دیاستراحت کن یکمی  دیبر-

 ! ستیخوب ن

را گرفت.گمانم سر  شی هاقه یبه سرش گرفت و شق دست

 شی داروها انیدرد داشت.درخواست مسکن کرد.از م

کردم و به همراه آب خورد و با التماس من   دایمسکن پ

  ایبه خلوت اتاقش رفت. یی.حاج رضا هم در تنهادیخواب

به همان اتاق  زیها با خدا داشت.من نهم حرف دیشا

پناه  مانیشروع زندگ  ول ا یمشترکمان،اتاق روزها

او را  یبردم.اتاقش مرتب بود اما رنگ و بو 

شب خاطراتش شک ام یها جان گرفتند.ب .خاطرهدادی نم

جا انداختم.همان  تشک و   نیزم ی.رو شدندیقاتلم م 

فاصله که او انتخاب  نیرا پهن کردم.همان دورتر  شیپتو 

 رحافظانهیام خواستمی. من امشب مدمیدراز کش کردیم

 کنم. یدگزن



چشمانم  یآن روزها اشک در کاسه یادآوری با

 ! میرحمیب  یاوقات در زندگ ی.چقدر ماها گاه دیجوش
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توانستم  یضجه زدم.نم شیپتو  ریصدا ز یتمام وجود ب با

با او  یو دوست داشتن بایآرام باشم.آن قدر خاطرات ز

 .رساندیداشتم که قطعا خاطراتش مرا به مرز هالکت م

.چشمانم از فرط  اوردمی تاب ن گریصبح بود که د یدم ها دم

 ی بود.مسعود تماس گرفت و با نگران ورم کرده هیگر

نداشتم.باالخره  یجواب  چی نشده"من ه ی"خبر دی پرسیم

و   شانی پاسخم را جواب داد.پر یهزار تماس ب نایس

 ته بود.گرف ش یصدا

 ؟! یدیچرا جواب نم نایس  یوا-

 سالم ! -

 ؟حالش چطوره ؟!  یخبر دار رحافظیبهم بگو از ام نایس-



 .دیچیدر گوشم پ  شیعصب یکرد و بعد نفس ها مکث

 ! گمیسارا آروم باش لطفا م-

 .دمیهراس نال با

 بگو زودتر !  یو به لبم رسوند جونم-

سرنوشت  یاه یو من هر لحظه مرگ را با س  گفتیم  نایس

 رحم کن ! ای.خدادمیدیمقابلم م 

 شدن ؟! ریکجا باهم درگ-

 تلخ و دلخون گفت: نایس

 خلوت و پرت ! یجا بودشدهیکش  یعمد-

 تو پر حافظ !  زنهیناجوانمردونه م  آخرشم

بهم  یدنبالش بودم وقت میمرگ زدتش شانس آورد واسه

معلوم  یچیرچند حاال هم ه ه موندیگفت وگرنه زنده نم

 ! ستین

گشت.حس کردم هر لحظه   یبر صورتم جار  محابایب  اشک

 .کندیام مبغض خفه

 ...بر..ام بفرست !و مارستانیآدرس ب-
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 ییرزای#آزاده م

 

لحظه از  کی شلوغ و پر رفت و آمد بود.اشک  مارستانیب

 یبار سوم بود که از حال م یشد.برا یچشمانم پاک نم 

را از دستانم   وکتیبودم و آنژ  مارستانیتخت ب یرفتم.رو 

با چشمان بسته   رحافظیکه ام ی اتاق  یجدا کردم و راه

 بود شدم. دهیخواب

بودند به آنها گفته بودم   امدهی خانم و حاج رضا ن پوران

جراحت برداشته  نایحافظ خوب است.دوستش س ریحال ام

 کنارش مانده. فهیو برحسب وظ 

 ل ییکه حضرت عزرا دیبه آنها بگو  توانستی م یکس  چه

 زند. یقدم م یحوال نیا

 بود و گفته بود: زل زده میهاصاف در چشم نایس

  گذرمیحال حافظه نم  یناجوانمرد نامرد باعث و بان بیرق-

 گذرم ! یازش !به وهلل نم

 یبهش گذاشت یدیاون موقع ؟چرا نرس شیچرا نزد-

 بزنه ؟! وشش ین



که جانش را  یسرخ شده از احساسات مختلف یشان یپ با

 دار گفت:بغض گرفتیم

 !  دمیرس رید-

که تمام بند بند وجودم را  دیپرس یزیاز من چ پزشک

که نداشته چون در  یخاص یضیمر ماری"ب دیلرزاند.پرس

  ینکرده اتفاق یتا خدا میباش انیدر جر دیصورت عمل با

مطمئن شود و من   خواست ی.او پزشک بود مفتدیبراش ن 

گفتم.پزشک سر تاسف تکان داد و   اشضیاز قلب مر

 گفت:

 فقط ! دیبه خداست !دعا کن دمون یتوکل برخدا !ام-
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تا مشخص شود   دی ا یبه هوش ب دیمتعقد بود با پزشک

که به سر  یا!متعقد بود ضربه هیچقدر جد دهیکه د یبیآس



و حساس بوده و خدا خودش رحم   دیخورده به شدت شد

 کند !

 داد: حیو موشکافانه توض قیعم  یبا نگاه  دکتر

داشتن  یقبال سابقه سکته قلب نکهی به خاطر قلبشون ا-

 !شهیمحسوب م  سکیانجام عمل ر

ام بلند هق هق  یدهانم گذاشتم تا صدا یرا جلو  دستانم

حاج رضا و پوران خانم  !به هیبه بق  گفتمینشود.چه م

 منتظر !

 ه ی!من به اون آقام گفتم عمل سخته روح دیلطفا آروم باش-

طلبه !اون آقا گفتن پدر و   یشما رو م یباال  دیو ام یقو 

حتما اونا رو خبر دار  د یمادرش خبر ندارن خب اشتباهه با

 ! دیکن

 .دم یلرزان نال یچانه  با

 ! کننیاونا تحمل نم -

 زد و گفت:  یلبخند متاثر پزشک

 باشن ! دی اما حتما با کنمیمن حال شما رو درک م-

  شیگنجا گریقرار شد خودش آن ها را با خبر کند.د نایس

 .ها را هم آرام کنمنداشتم آن
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 ییهاقدم یصدا بودمستاده یوسط راهرو ا یزود وقت  صبح

 شان کرد.پوران خانم و حاج رضا بود.مرا متوجه

 بود.  قرارمیدلواپس پوران خانم قرار از دل ب  یصدا

 شده سارا ؟! یکجاس پسرم ؟!چ-

نگاهم به  یزد.با همان چشمان اشک ش یبه چشمانم ن اشک

پوران  گره خورد.دست دور شانه ینگاه تلخ و سرد حاج 

 خانم انداخت و زمزمه کرد:

 ! فتادهی ن  یآروم باش انشاال که اتفاق-

بود.حس کردم من شده  بینگاهش نص یچرا فقط سرما اما

 حاج رضا خبر داشت. یاز همه چ

شد و    کیخانم که بلند شد.پرستار نزدهق پورانهق   یصدا

 کنند.  تیدرهم خواست سکوت را رعا یابا اخم ه

 نشاند. یصندل  یرضا پوران خانم را رو حاج



 ! نهیتو رو نب یناآروم شهیمگه م هیقو  رحافظیام-

 لرزان گفتم: یکرده با چانه بغض

 بهتون گفت ؟!  یچهمه نایس-

 پررنگ زمزمه کرد:  یاهیرضا با گال حاج

 عروس ؟!  گفتیم  دینبا-

 کردم از جوابش.با بغض خفه سر تکان دادم. خی

 نداشتم !  یبخدا منظور  فتهیبراتون ب ی اتفاق دمیترس-

و   انیحال گر نیدر ع یگرم ول شهیخانم مثل هم پوران

 مادرانه پشتم در آمد. 

 ! میشناسی..مادر تو رو ماها مهی...چه حرف  نیا-
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 یرا بررس  شیها و اسکن هاداشتند عکس هاپزشک

بزرگ  سکیر کی قلبش  ی ماری.عمل با وجود بکردندیم

 .شدیمحسوب م

پدر و مادرش نشسته  یاز درد و غصه رو  یکوه انگار

از نگاهش   دمی ترسی.حاج رضا ته نگاهش تلخ بود مبود

به او حق هم  ی.از طرفشناختمی مهربان را نم یحاج نیا

 .دادمیم

سر  میها داد اشک شهیرا پشت ش دنشیدکتر اجازه د یوقت

 یرو دنی.اصال به او خوابدیام غلطگونه یخورد و رو 

 آمد.  ینم مارستانی تخت ب

بود.قلبم مچاله شد از  تگاه ها محصور شدهدس انیم 

 ! دنشیتصور درد کش

 عمل داد.  یدستور فور دکتر

اشان درهم و مسعود چهره نایاز نهاد همه بلند شد.س آه

خانم را آرام مردانه پوران یبا حربه ها رلبیبود.حاج آقا ز

 شی هاو با اشک خواندیذکر م رلبیو پوران ز کردیم

 .کردیکمک خدا را طلب م

 یدر دست من بود. ارام قرآن را با دست ها یبیج  قرآن

کرد.سه   سیتمام صفحات را خ میهالرزانم گشودم و اشک

آمد و   رونیبعد پزشک معالج از اتاق ب قهیساعت و ده دق 

تمام   نکهیو او با گفتن ا میبه سمتش هجوم برد یهمگ



منتظر به هوش امدنش   دیبا خدا با شی باق میتالشمون کرد

 را ترک کرد. ماو  میباش

بردند و تحت مراقب  و ییسیاز عمل او را به بخش آ  بعد

 .ژهیو 

 .آمدیم شی حاال چه پ میدانستی نم

  کیمهم بود که انداره  یمرد دنیلحظه تنها نفس کش ان

 داشتن از من طلب داشت.عمر دوست

ان قلبش ضرب دانستمیو دستگاه نم میان همه س انیم

 است !ناهماهنگش حاال چگونه

 داشتم خفه زمزمه کردم. نهیکه در س یهق تلخهق انیم

 !  رحافظیام مونمیمنتظرت م-

تقاص که همان روز مرد  ایقسمت بود  یباز دانمی نم

 منتقل شد. مارستانیکه تصادف کرده بود به ب یجوان

 دهینرس مارستانی هم همراهش بود و به ب همسرش

 بود.تمام شده شی زندگ

چندماهه بود.پا   نشیبود که آن زن حامله بوده و جن تلخ و 

تر از همه تلخ یرا ترک کرده ول اینگذاشته دن  ایدن نیبه ا

 بود آن مرد بهزاد بود.  نیا
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 یمرد پرستار کی ی شب در هراس ترس ها وارید پشت

گذشت و به  بودستادهی که پشت در اتاق ا یاز کنار مامور

تخت نشسته بود   ی رو  دهی که رنگ پر  یسمت مرد جوان

 :دیپرس

 ! یبرنت زندان به خاطر اون تو لک یفردا م-

 یخال نه زندان که ترس نداره که اگر داشت االن زندان-

 بود !

جوان که چشمانش در  یبه مرد چشم آب رهیخ  پرستار

 گفت: کردیشب طلسم م  یاهیس

 مثل تو! یجوون فی! ح دهیاتهاماتت به گوشم رس-

بر و رو  وار باز به جوان خوشنگاهش را حسرت و 

 دوخت. 

 زمزمه کرد: ریدلگ  ینیبا طن بهزاد

 خانم پرستار ؟!  یعاشق شد-



 ری با حرف مرد جوان خشکش زد.قلب بهزاد ت  پرستار

 ناک گفت:اندوه ی.بهزاد باز با صدادیکش

 ! یپس شد-

 آورد و ادامه داد: نییرا پا شیصدا ولوم

من   نیبرات مهم نباشه ع یچی ه یش وونهید شهیباعث م-

 که فردا صبح زندونم !

نفسش را به  کردیاش مکه بغض داشت خفه یحال در

 فوت کرد. رونیب

 خانم پرستار ! خوامیازت م یزیچ هی-

.بهزاد با دیچشمانش لغز یپرسشگر پرستار رو  نگاه

 خشدار و تلخ ادامه داد:  ینیطن

!کمکم کن خانم   نمشیبار بب نیاخر یتو زندون برا-

 پرستار !

 شیردر ته سی و دو خط نمدار و خ  دیاشکش جوش چشمه

 اش گم شد. مردانه 

 دل پرستار را سوزاند. شیها اشک

را به خوردن قلب  مارستانی آن ب مارانیتمام درد ب انگار

 نه گفت. دهیمرد دردکش نیبه ا شدیپرستار دادند.مگر م
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که به  ییقلبم و تمام دعاها یدها یروز برخالف تمام ام آن

.نه آن روز و نه امدیهوش نبه رحافظیام میدرگاه خدا کرد

 یکه بدون داشتن او جهنم واقع  ییبعدش !روزها یروزها

 خدا بود.

که پسر تنومند و   ی عاتیپر بود از شا یپرستار  ستگاه یا

داشت icuتخت تک و تنها در اتاق  یخوش چهره رو 

 .دیکشیرا م یمرگ و زندگ انی نفس م

بود   نیا عیوقا نیا یتر از همهترسناک ا یتر  وحشتناک

شک  ش یاما با تمام دانش علم گفتیپزشک توکل برخدا م

جمله  کی و تنها  ضشیداشت به به هوش امدن مر

 می" ما تمام تالشمان را کردکردیپرتکرار را تکرار م

 یمعجزه بودند.حت کی همه منتظر  یبا خدا ول   شیقب

 ! یعلم پزشک  درمعجزه  کی پزشک منتظر 

که   ی.کسرفتمیم یبه مالقات کس  دیبرخاستم.با میجا از

قسمت است تمام  ندیگو یبود.م  می ها یمسبب تمام بدبخت



 چیو ه شکستیقسمت م یکاش پا  میگو یاتفاقات اما من م

 .دیرسیما نم یوقت به در خانه

او تمام  کردمیرا ندارم.حس م دنشیتوان د کردمیم حس

 است. دهیخودش سربر یها خوبمان را با دست یگذشته ها

ربطش  چیکه ه ینبودم پرستار یمالقات راض نیبه ا  ابداً 

هم  نشی التماس و اصرار کرد که "بب دمیفهمیرا به او نم

 نیکه مهم تر ییروزا نیا ینت و عذاب لع شهیاون آروم م

 " ! شهیتر مداده براش سبک از دست شی زندگ  یهاادم
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بودم.در آخر آن قدر قسمم داد که فقط به  رفتهیمن نپذ اما 

"که  دهی هاش اون کم زجر نکشو بشنو حرف ایب  دنشید

 شدم.   یراض

 رحافظیکه ام زدیپر م یدر اتاق یمارستانیب  یتو فضا قلبم

 بود. جانیاما جسم و ذهنم ا بوددهیساکت و صامت خواب



نداده بودم اما   تیامشب !هنوز رضا ستی انفراد گفتند یم

 امده بودم. تیرضا یبرا

 .میکه سر راه هم قرار گرفته بود میبود  یاشتباه یها ادم ما

بود که  داده یاکارکشته ل یمالقات را وک نیا   بیترت

مالقات  یدادگاه را برا تیتا رضا بوددهیها طول کشساعت

 . ردیبگ

لخت لخت یآرام باز شد و صدا ییاتاق با صدا  در

و رنگ یدمپا یانداز شد.نگاهم از رو  نیطن  شیهایی دمپا

اش بلند و مردانه  شیر  یاش باال آمد و رو رو رفته

ها دلم فرو  مثل گذشته شی چشمان اب یینشست.با تماشا 

 . ختینر

 یاافسوس که حسرت تنها واژه ینشدم ول  یبه حال یحال

 ام بود.ان لحظه

بلند نشدم.در اتاق بسته شد؛حاال فقط من بودم و   میجا از

او که به من   شهیتر از همو البته عاشق ریشمان دلگچ

افتاده کنار در اتاق   یکه با سر یبود و سربازدوخته شده

 بود. ستاده یا
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 سالم سارا ؟-

سر و   نیبا ا یلباس زندان تنش نشست حت یرو   نگاهم

کم نشده بود.نگاهش آرام بود   تشیاز جذاب یزیوضع هم چ

 چینشسته بود که ه ی!پشت نگاه آرام روشنش انگار مرد

 نداشت. خوردیرقم م  شیکه برا یاز سرانجام ییابا

 لب زد: یو به آرام دی.لبش را گزبودم اشرهیسکوت خ در

نگاه  یجور نیا یبود !براچقدر دلم برات تنگ شده-

 کردنت !

 رنگش نقش بست و ادامه داد. یب  یهالب یرو  ی تلخند

حال و روز بازم وجودت  نیشدم که تو ا وونهیقطعا د -

  ادیچادر بدجور بهت م یبرام مهمه ! راست

 !؟یماهحاال خوب یبود را رو  زیم ریکه ز شیهادست 

 پاسخ دادم:که سرد بود  ی لحن با

 تونم یتو اون حاله من نم رحافظیام ی وقت یبدون دیقطعا با-

 با من بهزاد ؟! یکرد کاریلحظه هم آروم باشم چ ه ی یحت



 یلیمن و تو خ یکرد سارا !قصه وونمیدوست داشتنت د-

  یب یتو خرابش کرد ی خوب شروع شد اما تو نذاشت

مرد الزم بود    کی ینابود  یکه برا یانصاف !تو تمام کار

 ام گرفتم.من تنها انتقام غرور له شده یدر حق من کرد 
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 شهیکه هم یعذابت بدم بشم همون ترس خواستمیم

قبال  یدونی.مدمیکه از خودم ترسهمراهته اون قدر بد شدم 

خونه پر  هیو  یبود و قشنگ ! تو و بود  کی کوچ اهام یرو 

سهمم   خواستمیعاشق که م شهیقلب هم هیاز عشق و 

شد.من   یمعن یبرام ب یهمه چ یتو رفت ی وقت یبشه ول

قلب کدر   هیخونه سرد و  هیو   ادیثروت ز هیبودم و  

نه روزگار نه خود خدا   ینشد نه تو خواست یشد.ول بمی نص

! 



  چی داره اما خدا ه یشکسته جا یخدا در دل ها گنیم یچ

 وقت تو قلب من نبود.

 را برهم زدم و نگاهش کردم. می هاپلک 

را با    شیهاو اشک تازه متولد شده در چشم دیدزد چشم

.دستم به سمت چادرم نمینوک انگشتش سترد تا من نب

 رفت:

که به ما  ییازت ندارم.تا جا یت یشکا دمیم  تیمن رضا-

جرائم به ما و  هیشک نکن بق یشی تبرئه م شهیمربوط م

 ربط نداره ! مونت یشکا

  شیب یشد.لبخندش زهرخند نییباال و پا  شیگلو   بکیس

 نبود.

  یدونیم یول چیه گهیو د اسقه ی!اعدام چنددق دهیفا چه

!تمام روز و شب هام  گهید خورمیاعدام نشم حبس ابد م

اوقات روزا  یتو زندون گاه یدونیتو نم  شنیم ی تکرار

شب بشه و شبم که  خوادی که دلت م انیاون قدر کش م

 ! رهیو بگروز جاش خوادیدلت م شهیم

 .دیو لب گز دیکش یآه

 ! ذارهیفکر توام که راحتم نم-

 یاکه در هاله  ی.چشمانبا جسارت زل زدم  شیهاچشم در

فراموش  شهیهم ینگاه برا نی ا دیرفته بودند.بااز غم فرو 

 .کردمیم



 ستیمعلوم ن زیها رو دور برو ببخش بهزاد،گذشتهمن-

  دیناام قدرنیازت ا کنمیباشه خواهش م یحکم دادگاه چ 

کن نه که  ینباش !اگرم حبس ابد بازم آروم باش و زندگ

 ! یو داشته باشفقط عالئم زنده بودن
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را  تم یبودم،شکاآرام شده یزدم.کم رونیاز زندان که ب 

تجربه  ک یبود.بهزاد بودم و دلم سبک شدهپس گرفته

 بود. نیریهم ش یتجربه تلخ و گاه ک یبود.

 .میکه هرگز ما نشد ییاو 

به هوش  رحافظیبعدش ام یروز و نه روزها آن

 بودند.شده  دیها ناام.پزشکامدین

پزشک حاذق   دیدیشن یزیچ ی نبات یمورد زندگ در

وقت به  چیه دیشا رحافظیام گفتیم تیبا قطع مارستانیب

 .میبود .همه دچار شوک شدهدیایهوش ن 



که  میدید  یم میکه انگار کابوس وحشتناک بود داشت  یشوک

.آن قدر محکم که تمام دادینفر محکم تکانمان م ک ی  دیبا

 .بستیبد از تنمان رخ م یهاخواب

 .باز وحشتناک بود یبا چشم ها دنیخواب د چقدر

 وندی ها خواستار پمطلق پزشک ی دیاز چندماه ناام بعد

 ! شان یااعضا شدند و چه تلخ بود خواسته ه

نفر   کی قرار ندهد.قلب  یطیشرا نیرا در چن چکسی ه خدا

اهدا شود.حاج رضا و  یگرید یبه کس توانستیچطور م

تر از مدت شکسته نیکردم ا یپوران خانم که احساس م

شدند.تنها  یم میکم داشتند تسلشده بودند هم کم شهیهم

نداد دستگاه ها را از تنش جدا کنند من   تی که رضا یکس

کوتاه  جورهچیکه ه مارستانی از نظر کادر ب ج سم یم.زنبود

 . امدین

  میداشتم که تنها یدیام  یادلم روزنهته چون

.مخصوصا حاال که مادر شدن تمام وجودم را گذاردی نم

هم  یگرید یبجز من کس دانستمیبود و مکرده ریدرگ

 منتظر بود. 
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  می.درد هادمیلب گز دیتکان خورد پا به شکمم کوب نمیجن

تر اما خدا بود و راه رفتنم مشکل شده شتریروزا ب نیا

 سختم متراژ کردم. ی را با قدم ها مارستانیتمام ب  داندیم

 .زدیتشر م یخانم با بغض و نگران  پوران

آروم   یاونجا کم یریم دهیشکم قلمب نیچه خبرته با ا -

 اسون باشه ! مانت یتا حداقل زا ریبگ

بود و دلم من   نی.نگاهش سنگگفتی نم  چیه یحاج اما

 .دی ترسیم

بود از من    نیسابق مهربان نبود دلش چرک یحاج گرید

که حق  دانستیم  رحافظیحال ام یمرا باعث بان  ی!حتم

 داشت.

 نبود. ایدن نیخانم هم انگار در ا پوران

 بود. از دستم در رفته دشیسپ  یشمارش موها چارهیب زن

.تکان خوردنش را کرد یام ذوق مشکم برآمده یبرا  سنا

اش و قربان صدقه دیکشیم  یاخفه غیج کردیکه حس م

 میکردیباهم بغض م مانی در اوج خوشحال  کهو ی.رفت یم



سارا "و من هم  فته ین ی"اتفاق زدیلب م دهیو سنا ترس

 .زدمیخوار و هم دل پر لب مغم

 خدا نکنه دختر من دلم روشنه !-

دهد.تمام شب تا صبح را پشت  ینبود مرا دلدار یکس

 زدیکه سر م  دهی.سپکردمیصبح م  رحافظی اتاق ام شهیش

 یفکر  یافتاد صبحانه نخوردم چه مادر ب یم ادمیتازه 

 بودم.

 یو وقت ستی کرد که رفتارم درست ن یاعتراض م پدرم

با تمام   یلعنت  زیی.پاآمدیکوتاه م دیدیاصرار مرا م

 .کردی م انینما شتریدرد نبودنش را ب  شی ریدلگ
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"  گفتی هربار م رلبیتر شده پوران خانم زقشنگ  صورتم

به خودتم   دیمادر با یگفتن مادر پسر قشنگه ول میاز قد

 " یات نرسبه بچه شهیمگه م یبرس



خورد و   ینمانده ول نمیامدن جن ایبه دن  یزی.چردیگیم دلم

 خوراکم ندارم.

 اعتراض دارد. یبه نوع یشده؛هرکس ادیهم ز ردلمیز درد

.دلم یعمر غم ابد یاس ولکوتاه یعمر شاد چرا

 هیگر ر یو بلند بلند ز بردمیخدا م شی ام را پگله خواستیم

 .زدمیم

دارد پس چرا  یجا شکسته یخدا در دل ها گنینم مگر

 . شنودی را نم میصدا ایاز خدا شده  یدل من خال

بود سر به شکم تختم بگذارد و حرف عادت کرده شب

"دختر گفتیو بامزه م دیخندیها مبزند.هرچند آن موقع

  ی"پسره"اخم تصنع شدمیبابا چطوره "من هم معترض م

"سارا  تو رو خدا شروع نکن   دینال یم هیگو   یو وا کردیم

.نه شکمم تخت بود نه فرزندم بود"اما حاال چه فرق کرده

 بود که عادتش را تکرار کند ! او دختر نه 

سال بود که در اتاق مشترکمان   انیماه عر نیدوم در

 داریشکمم مرا از خواب ب ریز دیشد یدرد بودمدهیخواب

به جان  یزیت یبر بود.انگار با چاقو که نفس  یکرد.درد 

 بودند.شکمم افتاده 

چه بود.حق  یبرا  هیبق یاعتراض ها  دمیفهمی م حاال

 نبود که به دادم برسد. کسچی داشتند تک و تنها در خانه ه

 .شدیمن در خانه خاطراتم سر م  یروزها و شب ها  تمام



که دستم تلفن را چنگ زد.به  شدیم  شتریکم داشت بکم درد

انگشتانم شماره سنا را گرفت.بعد از چند بوق  یسخت

 مکرر جواب داد.
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رفته شدتش که رفته یو درد به عرق نشسته یشان یپ با

 ادم.د حیتوض شیبرا شدیم  شتریب

 .دست پاچه بود.دیلرزیاز اضطراب م ش یصدا

 وقتشه؟! یسارا خوب-

 کردم آرامش کنم. یسع

 اره من... خوبم.-

خودش   یتا وقت دادیرا به من م یپزشک دستورات

اما خودش زودتر  ردیگی.گفت با اورژانس تماس مدیرس

 .دیرس



 .بودده یپر  رنگش

 .دندیبعد رس قهیاورژانس چند دق پرسنل 

و سنا دستم را محکم  بودمدهیرا از درد گز لبم

 سخت بود. ییلحظات تنها نیبود.چقدر اگرفته

کردم بر خودم مسلط   یو من سع دادیم میمدام دلدار سنا

 شوم. 

که  یمارست یبودم.در همان ب  مارستانیساعت بعد در ب کی

 ها محبوس بود.دستگاه انیو در م یبستر وفای ب یاو 

که کبود و خوک  بودمدهیدرد گز را از میها قدر لب آن

 .رفتی م یاهیشده و چشمانم سمرده

کم  چشمانم کم یول دمی دیمضطرب سنا را م  یلب ها حرکت

فرو رفتم  دمیترسیکه م ییایمطلق دن  یاهیشد و در سبسته

 ...دمینفهم یزیچ گریو د

 *** 

به   یکه وقت یآمد.پسر ایماه سال پسرم به دن نیسرد تر در

 دهیما آفر یغم ها یرفته و روب ها یامد انگار برا ایدن

!شباهتش به  ی اما سالم و قو  فیالغر و نح یبود.پسرشده

بود.حاج رضا در گوشش اذان و   ی انکار نشدن رحافظیام

 گذاشت. نیرحسیاقامه گفت و نامش را ام

 کردیو با عشق نگاهش م دیچرخ  یمدام دور ورش م سنا

 را چقدر کوچولوئه " !سا ی" وا گفتیم یو با لودگ



 بودنش ! فیهمه ضع نی و من نگران ا گفت یم راست

جشن   کی نیرحسیآمدن ام   ایبعد به مناسب به دن چندروز 

 یدادم.همه دعوت بودند.حت بی کوچک دوستانه ترت

در قلبم  شدیکه خار م یخال یسهراب و مارال !و تنها جا

 بود.  رحافظیام ی خال یجا رفتیفرو م
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که  یینایس ی.حتدندیپلکیم نیرحسیخندان دور ور ام  همه

را دوست نداشته باشد با  رایوقت سم چیه کردمیفکر م

 رایسم یو و نگاهش را ر کردینگاه م نیرحسیعشق به ام

 پرمهر بود.  یزندگ کیتولد  دینو  نی و ا رقصاندیم

عاشق نشسته بودند.دست در دست هم  یهم جفت ها کنار

 لحظات دشوار بود. نی و چقدر تاب ا



اش نبود انگار با تولد نوه نینگاهش سنگ گریرضا د حاج

ها را از هم کدورت  دیشا ایبه من نداشت. ی حس بد گرید

 رلبیخانم هم مدام دعا زبود.پورانقلبش پاک کرده

به  ن یرحسیام دنیاوقات با د  یو چشمانش گاه خواندیم

تا  زدیو بر دستان کوچکش مدام بوسه م نشستیاشک م

 کند. مخودش را آرا

ها به بهبود پزشک دیو ام گذشتیهم م یاز پ روزها

 کمتر ! رحافظیام

او را خواهم داشت و دلم  شهیهم کردمیمکه فکر  یمرد

 به بودنش داشتنش خوش بود نبود.

کرد و   داریرا از خواب ب  نیرحسیتلفن ام یصدا یشب

 را بلند کرد. اشهیگر  یصدا

و مدام از   دمیآرام شدنش در آغوشش کش یبرا

طور که در آغوشم بود  و  همان دمیچیبوسه م شیها اشک

 مت تلفن رفتم.امدم و به س نییها پااز پله 

 بود.هوش آمدهبه رحافظیبود.باورم نشد ام مارستانیب از

 

 

 

 وهفتیس#پارت_پانصد 



 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

 ریسراز م یهاگونه یو رو  اوردیدوام ن میها پشت پلک اشک

بود و با تعجب بند امده اشهیگر گریهم د ن یرحسیشد.ام

 .ستینگریمرا م

چسباند.همه را  یم  میهاکوچوکش را به گونه یها دست

را با همه قسمت  م یهایشاد خواستیباخبر کردم دلم م

 شهیدردها مال خود آدمه،نم یبعض ندیگو یم یدیکنم.شن

شون کم  کرد.از ارزش کیرو شر یکس  شهیقسمتش کرد.نم

  دیها هم مشترکه با یشادیاما بعض   شنیم ی دستمال شهیم

اش گوش فلک را کر کرد که طبل شادانه اشم یبا همه تقس

 کند.

را تنش پوشاندم و در را قفل کردم   ن یرحسی ام  یلباس ها 

 خانه را خاموش !  یهاو برق

  عیرا سر ل یگذاشتم و اتومب  کیاسفند زده تار اطیدر ح پا

آن شب انگار  ن یرحسیو ام دیلرزیروشن کردم.دست دلم م

است که آرام و  اتفاق افتاده یامد مهم ش یپ دانستیم

 ساکت بود. 

را به سمتم  شانیها کی تبر یپرستار ستگاهی ا  یپرستارها

.چرا گفتندیعشق م یها از معجزهکردند و پزشک ریسراز



داشتنش را از  دیبودم که اجازه ندادم ام یکه من تنها کس

 .رندیمن بگ

که به سبب  یمیصم یاز پرستارها یکی را به پسرم  و 

 سپردم میبودخوش و بش کرده رحافظیام

 ژهیو  یبا پرستار به سمت در بخش مراقب ها همراه

 یدل یمخصوص را به تن کردم و همپا ی.لباس ها میرفت

رفتم  یپشت سر پرستار به اتاق دیلرز یکه همراه دستانم م

 دلتنگش بودم. ا ینفر به اندازه تمام دن کیکه 

 .دمیپرستار را شن زمزمه

 لطفا کوتاه !-

  یهاو لب دهیچهره رنگ پر یتخت خزبد.رو  یرو   نگاهم

بسته  یکه بسته بود.با همان پلک ها  یی ها رنگ و پلک یب

 لب زد:

 یاری دکتر ب ینبود !قرار بود بر نیخانم پرستار قرارما ا -

 ... !ینکه خودتم برنگرد

 ُجست.  رونیب میها لب انیو کلمات از م دیلرز امچانه

فقط  یی!قرار نبود که تنها رحافظینبود ام نیقرارمام ا-

 سهم من باشه !

لحظات  نیو خدا ا دیچشمانم رقص انیناباورانه م چشمانش

 جذاب قسمتش را ! یو یسنار کردیداشت تماشا م



و   ندیکه واژه کنار هم بچ کردینم یاری ش ی هالب انگار

 من به حرف در آمدم.  شیبزند به جا میصدا

 لحظات ! نیچقدر قشنگه ا  یهوش اومدخداروشکر به-

 :دیرا چندبار تکان داد تا توانست به زحمت بگو  شی ها لب

 ! دیارزیتو قشنگتره م دنیسارا د-

 نگاه کرد.  رهیبار مرا خ نیو چند  دی گز لب

 ؟! دمیترس-

 .دیلرز میها لب

 ؟! یاز چ-

حسرت تماشا کردنت رو دلم تا   گهیگفتم کارم تمومه و د-

 ! مونهی ابد م

 شد و بغض کردم. سیخ چشمانم

 ! ؟ینگو تو رو خدا !خوب -

 برام گنگه ! زیچچرا همه دونمیخوبم اما نم-
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 .دیبه سرش کش یدست

 دارم ! یبیچرا تو سرم درد عج  دونمینم-

 یبهم بد نهیآ هیرنگ و رو ندارم چرا کاش  کنمیم حس

 و؟ خودم نمی بب

 .دمی.من هم بغض کرده خنددیخند

 ؟! یزشت شد-

مهربان تکان   شی ها هم گره خورد و لب در شی هااخم

 خورد. 

 ها !زشتمم قشنگه-

 بر منکرش لعنت من که دوستش دارم !-

 ی.آن قدر تلخ که تلخدینگاهم کرد و بغض آلود خند رهیخ

 را من مزه مزه کردم. 

 ! یناراض  ی گور بابا یکه تو دوستش دار نکهیمهم ا-

 یرو  طورنیا نیکلمات دلشن نیصاحب ا  نکهیفکر ا از

بود اشک سوزن شد و در حباب  افتاده مارستانی تخت ب

 زدم. هیگر  ریو ز دیترک میهاچشم

 شد !چقدر سخت بود نبودنت ! یطور  نیچرا ا-



ام را کرده خیلرزان و    یآورد و دست ها ش یرا پ دستش

 آلود گفت:گرفت و عتاب

و ها رو المصب من ارزششاشک نیا زیجان دلم ِد نر-

 ندارم !

را در دست مردانه و بزرگش گرفته بود و با انگشت  دستم

و من هربار با   کردیشستش پشت دستم را نوازش م

 .شدمینوازش او داشتم دوباره متولد م

 .دمی کش رونیوارد اتاق شد.دستم را از دستش ب  پرستار

شد و   اریش میگونه ها  یدوباره رو  می لعنت یها اشک

شد و او هم بغض داشت چرا که دو خط اشک  ریسراز

 رحافظیگم شد و پرستار کنار تخت ام شی ها شیر انیم

 .افتیدر گوشم انعکاس  ش یرفت و صدا

 استراحت کنه ! دیبا مار یوقتتون تمومه ب زمیعز-

  شیهالب انی از م یشد و آخ  زیمخی تخت ن ی رو  رحافظیام

خودش را َجمع وُجور کرد و   اریاخت  یشد اما ب ریسراز

 گفت:

ان ُمسکن و آرامش قلب و روح بنده  شونیخانم پرستار ا-

 وقت تمومه ! و یچیچ

 زیزری خط انداخت.پرستار ر  میلب ها یاز لبخند رو  یخط 

 .دیخند



تا پزشک  یهوش ی چند وقته ب دیدونیم دیاستراحت کن دیبا-

 کنه و کامال نظر بدن !  توننه یبتونه معا
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 دهانم رو فرو بردم و لب زدم: آب

که  یهم منتظرته کس گهینفر د هیاستراحت کن بجز من -

 ! دهیتا حاال تو رو ند

  یعالمت سوال هیتخت نشست.چشمانش شب یرو  کامل 

 بزرگ بود نجوا کرد: 

 منتظر منه ؟! ی؟ک  یبگ یخوایم یچ-

ادامه  شیبه بهت زدگ رهینگاهم را از او بردارم خ آنکهی ب

 دادم.

 !  ادی!بابا شدن چقدر بهت م میقرار بود سه نفره بش ادتهی-

 لبخند زد. شیها بهت انیم در



 !  ادینم ادمی یچین ه!خدا چرا م ادینم ادمیچرا من -

.پرستار گرفت شی دست ها انیسرش را م یبعد با کالفگ و 

 دارد.  ازیاخطار داد که بروم که او به استراحت ن

پس چرا  ادیم  ادشیعقب عقب رفتم.نه محال بود.او مرا  

از اتاق خارج  شانشیبسته و چهره پر یها به لب  رهی؟!خ

 شدم. 

که  ییبال  نیبدتر  یچشمانش را جا گذاشتم.به راست غم

  خی تار نیتربود،مهم نی ماها را گرفتار کند هم توانستیم

 .میرا فراموش کن مانیزندگ یها

 را ! مانیزندگ یها دادیرو  نیترمهم خیتولدها؛تار خیتار

 ستیبایبود و م یبستر مارستانیهفته در ب کی رحافظیام

داد.حاج رضا تمام  یام مرا انج  یلیتکم یها ش یآزما

 ی مهمان  کی بی خانم ترتداد و پوران ی نیریرا ش مارستانیب

به خاطر   رحافظیداد.ام رحافظیام یشلوغ را در خانه پدر 

و   آوردی را به خاطر نم عیاز وقا یبه جمجمه بعض  بیاس

 .طلبد یزمان م گفت یپزشک م

  دیدوازده ماه برخاسته با یدوره خواب طوالن کیاز   تازه

 زمان داد. دیحق داد.با

گفته   یجا کرد.چه کس  خیبرگ برگ تار انیم  دیرا با امشب

 .ستیتر نبود از شاهنامه کشتن سهراب به دست پدر تلخ



خدا گله از کدام  شیکرد و پ  نیرا نفر یچه کس دیبا امشب

فرزند را از پدرش با    کیتولد  ینیریبنده کرد که ش

 گرفت. ی نامرد

بسته از  یپشت لب ها رحافظیکه ام ییبودم.از خدا یشاک

 . زدیم ش یصدا صدا یفرزندش ب  اوردنیبه خاطر ن

 تا چندهفته نشد. نیرحسیام دنیبه د حاضر

که آرام  نمی بب اوریب  یرا وقت نیرحسیبود ام گفته

  دیبا گفت ی.ماوردیکه تاب ن  ضمیاز قلب مر ترسمیباشم.م

 نیو ا اوردی در ب یباز  یباز ترسمیقلب را باخبر کرد م  نیا

 .وندمیبپ  یباق اریبه د یبار راستک

اش  ی شانیپ ی و تورم رگ ها کردیاوقات بغض م یگاه

 .ترساندیمرا م

حال  نیو در ع اوردیاز فرزندمان به خاطر نم زیچ چیه

 داشت. یذوق پنهان دنشی د یبرا

و به عنوان پدر در آغوش  دیرا د  ن یرحسیکه ام یلحظه

او مطمئنم فراموش  کنمی گاه فراموش نم چیرا ه دیکش

 نخواهد کرد.

پدرش را  یهاکوچکش شانه  یبا دست ها  نیرحسیام

 .د یمالیم

  یصدا دار شد و دستم را جلو  امهیخودم نبود که گر  دست

 .ستمیدهانم گذاشتم و از ته دل گر



آن   رهی داد با ذوق خ یم میزد و سنا دلدار یلبخند م پدرم

 دو بود. 

 دونفر ! نیمن بودند ا یزندگ تمام

 من !  یداشته تمام

رضا اشک متولد شده گوشه چشمانش را با پشت  حاج

کرد و دور پدر   یو پوران خانم اسپند دود م ستردیدست م

ناخواسته چشمش  یابنده  ای .مبادا کائن چرخاندیو پسر م

تازه از مرگ برگشته  ی ها  یشور باشد چشم بزند خوشبخت

 مرا !

 

 

 

 وچهل#پارت_پانصد 

 خفته ی#بغض ها

 ییرزای#آزاده م

 

بمانم و  داریداد من ب ی وجه اجازه نم  چیها به ه شب

.از عوض  دادیرا انجام م نیرحسیام یخودش تمام کارها

 کردن !  یباز  شیماندن و همپا داریکردن پوشکش تا ب



را که را مرد  ی بغل هیهمسا داریداد و ب شانی هاخنده  یصدا

 یبیعج یبچه نیرحسی.اصال امآوردیبود در م یحساس

 "ماما" !  یکه گفت"بابا"بود به جا یاکلمه نی بود،اول

 یاز سر خوشحال داریچنان داد و ب رحافظیهم گفت ام یوقت

دادش در آمد و از خجالتش در  چارهیب هیسر داد که همسا

 آمد.  

و  یبا شوخ   رحافظیبه شدت وابسته او بود.ام نیرحسیام

 : گفتیخنده م

  یاریاگر  دیندار یاریشمام   ییسارا پسر من بابا -

 بده !  ل یدختر بابا رو تحو  عیسر دیخوایم

 کردم و گفتم: اخم

 دارهیب  میتا وقت میخوابیم نیاز دست ا یا که به سختشب-

 بزرگ شه ! ننیا دی از دستش نبا می ندار یکه زندگ

 کرد و لب به اعتراض گشود.  یدیشد  اخم

 ! ستمیآقا کوچولو ن نیانصاف مگه من همش دور ا یب-

شود شبها که  صیترخ مارستانیاز ب یداشت.از وقت حق

 اختصاص داشت. نیرحسیآزاد بود تمام وقتش به ام

 .خواندیداستان م شیها برا شب یگاه

 مختلف...!  یشاهنامه؛کتاب ها از

 .دی ا یپسرش مرد بار ب خواستیم دلش



 ". دیای"خشن بار مگفتیم دیخرینم شیبرا تفنگ

  ل یوک کی از همه مهتر هومن پسر مستانه با کمک  و 

 ادیپدرش و اعت یت یکفا  یب ل یه به دلکارکشته و ِخبر

دار حضانتش شد و باعث شد مادر و  مستانه عهده دشیشد

باز دوباره مال هم  سوختنیکه در فراغ هم م یپسر

 شوند. 
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 دیباریوقفه م ینم که از عصر  داشت آرام و بنم باران

من؛انگار طاقتش سرآمده بود و   تابیبه دل ب هیشب

 دیکوبیم نیاش با شدت به زمبود که هر قطرهشده ی رگبار

را باز  ی.پنجره اصلشدیو سرگردان به اطراف پخش م

 دی ایاالن م گفتیبه من م  ی.حسنمینشیآن م یو لبه کنمیم

بر لب  یو با اخم تصنع  شودی نگرانم م شهی مثل هم همباز

 :دیگو یم



 !؟یخوریسارا جان سرما م-

 :خورمیو تاب م چیو در آغوشش پ خندمیبا ناز م من

 هوام ؟! نیهوا چقدر خوبه من عاشق ا نیبب-

 :کندیم یشتریب اخم

 !  یشما فقط عشق من خود ی ب-

نقش بست  وارید یقامت بلندش رو  هیکه سا دینکش یطول

 نیبا وجود مردتر می ها  یو من بازهم غرق لذت در زنانگ

 شدم.  ایمرد دن

ام حلقه کرد و من  را دور شانه  شیهاسمتم آمد و دست به

 اش گذاشتم.شانه یسرم را بر رو 

 دیتار سف نیبودم و چندحاال پخته تر شده  نکهیوجود ا با

  دیپرستیما او عاشقانه مرا مشده بود ا دایپ میهم در موها

مرا از شراب عشقش  مانیاول عاشق یو همچون روزها

 کردیمست م

باعث شد به عقب  نیرحسیام گرخیو توب  یعصب  یصدا

 .میبرگرد

  ی!اَه بابا مگه شما قول نداد دیاِ...مامان هنوز حاضر نشد-

 هومن !  شی پ میبه من بر

 .است رحافظیام  هیپف کرده و شب شیهاچشم

 کردم و گفتم: زیرا ر چشمانم



خونه پدرت  میامشب مگه قرار نشد بر یتو بهش قول داد-

 منتظره ! یجون کل بنده خدا پوران

 یکه ال دشی سف یتار موها  یال یزد و دست ین یریش لبخند

 و گفت: دیکرد کش   ییخودنما اشیمشک ی تارها 

اونجا امشب  میبر گه یشب د هی شاالیا گمی به آقاجون م-

  شونمی به ا ین یب یگرفته و دعوتمون کرد م یدورهم نایس

 قول دادم !

سرش را تکان داد و من دلم  یبا ژست خاص نیرحسیام

 هیشب  اتشیخصوصکه همه  نیرحسیام یضعف رفت برا

 من نبود.  هی شب اتشیخصوص چیپدرش بود و ه

 شیبرم خونه عمو مسعود پ خوامیبابا گفته باشم م-

رو ندارم  نایعمو س یغو یج غیهومن ،حوصله اون دختر ج

 ! ادیبرام م سانیمدام ُچسان ف

که داشت به  یچشمانش را درشت کرد و در حال رحافظیام 

 گفت: رفت یسمتش م

 ! زنهی م میهاپدر سوخته چه حرف-

 گفتم: رحافظیکنان رو به ام خنده

 ! رهی ازش نم یدست شما بود توقع تشیترب-

  نیرحسی.امختیپسرکش را با دستانش به هم ر یموها

 . ختشیبهم ر  شتریمعترض شد و او ب



شد پسر نباس رو   می ها حسودماشاال چه موهاشم قشنگه-

 پدر داشته باشه ِد المصب!

چندلحظه سکوت کرد و بعد خودش را در  نیرحسیام

 داد. یآغوش پدر جا

و پَسرکم قُلدرمابانه آرام در  دیسرش را بوس رحافظیام

 گوشش گفت:

 ! ی ترتو هنوز جذاب گهی نباش د یانصاف یب-

دلمان  و  کندیو او "پدرسوخته"نثارش م  دمیخندیم هردو 

 ! یهمه خوشبخت نی ا یبرا رودیضعف م

 

 

 ان یپا
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