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 میبسم اهلل الرحمن الرح

 خاموش برزخ

 یحیذب ایمیک ،یمراد فاطمه

بشم ...  ریطور حق نیشد که ا یدهنم گرفته بودم، باورم نم یرو جلو دستم

بودم باور  دهیرو که شن ییکردم، حرف ها یمقابلم نگاه م ریکالفه به تصو

 نداشتم... 

بره، دستم  نییاز گلوم پا یاون بغض لعنت دیدهمنم رو قورت دادم تا شا آب

خوش باور  یلیبه جلو خم شدم. خ شتریب ینرده ها گذاشتم و کم یرو رو

 فرض کنم... نیمقابلم رو دروغ ریتصو دن،یخواستم با بهتر د یبودم که  م

خاص تمام  یاون عشوه ها دنینازک و زنانه با د یخنده  یصدا دنیشن با

 مطلق داد. یدیام کیجاش رو به  دمیام

دستان زنانه که دور گردنش حلقه  دنیآورد و با د یبه گلوم فشار م بغض

نگاه و  یشد باز یکردم، م یارتفاع هم که من داشتم نگاه م نیشد و از هم

خودش رو  دمیعشوه ها حدس زد، نا ام نیمرد مقابلش رو از ا تیلبخند رضا

 به اثبات رسوند

شد،  یم شتریهر لحظه ب مینبود، احساس خفگ دنینفس کش یبرا هوا

شد، که از شدت فشار قرمز شده و احساس  دهینگاهم سمت دست هام کش

 بود. دهیچیدرد درشون پ
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 ینم د،یمرد بلند شد و تار نازک تحملم رو بر یخنده  یبار صدا نیا

 رو هضم کنم. ریتصو نیتونستم ا

زلزله  دیبا دم،ید یانفجار رو تو خودم م ییهام تو هم گره خورد، توانا اخم

 هاشون. ینداختم به جون خوش یکردم و ترک م یم جادیا

 یقدم ها و برخورد کفش هام رو یرفتم، صدا نییها رو به سرعت پا پله

از هم  چه،یشد که صدا در همه جا بپ ینشست و باعث م یسنگ پله ها م

 یزدم زلزله رو داشتم شروع م یو پوزخند دم،یفاصله گرفتنشان رو د

 کردم... یم رانیبردم و یرو باال تر م بمیقدرت تخر دیکردم... فقط با

 دیکردم اول نرمش نشون بدم، نبا یسع ستادم،یمقابلشون ا دمیکه رس نییپا

که خشمم رو کنترل کنم،  نیکردم، سخت بود ا یمثل دختر بچه ها رفتار م

 به خودم مسلط بشم یتونستم تا حدود یول

شد  یچهل پنج ساله م دیبود، شا انسالیبه زن مقابلم زدم، م یپوزخند اول

کاشته  یداد،   ناخن ها یجوان تر نشون م یاما به لطف بوتاکس چند سال

مثل  شینسکافه ا یرنگ و موها یریوتاه شک یشده الک خوده، مانتو

الک خورده اش مکث کردم،  یناخن ها یبود وسط  چشم هام... رو یخار

 باشه؟! یتوانست آشپز خوب یبا اون انگشت ها م اواقع

نگاه کردم که با لبخند   شیرو از زن گرفتم و مرد کنار زمیآم ریتحق نگاه

 کرد کیاون رو به خودش نزد یدست پشت زن گذاشت و کم

 تو... دیکنم شراره جان، همسرم و مادر جد یم یمعرف -
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نگاه کردم و از ذهنم گذشت پدر  کشونیپر رنگ شد، به فاصله نزد پوزخندم

 نه؟!  ایکرده بود  کیطور به خودش نزد نیتا به حال مامان رو ا

 یبودم اسمش شراره است، لبخند دهیپدر فهم یحاال که به لطف معرف زن

 دیبرق زده اش آورد و به پدرم نگاه کرد و پرس یلب ها یرو

 واقعا دختر تو هست؟ بایدختر ز نیمحسن جان، ا-

منزجر شدم،  شتریب نشیدروغ فیحرف زدنش بدم آومد، و از تعر یادب از

اشک بار  یبا چشم ها  ینبود ازش بپرسه آخه کدوم آدم یکه کس فیح

 باشه! شیدختر دوم نیشه که ا یپف کرده و دماغ قرمز خوشگل م

لبخندش رو حفظ کرده بود  کهیتو هم رفت، پدر در حال ظیاز غ صورتم

شده شراره نگاه کرد، انگار  کاپیبه من انداخت و دوباره به صورت م ینگاه

 زرق و برق صورت شراره بد جور اون رو محسور خودش کرده بود

به کس کسونش دونه دختر منه، همون که  هیترنم  شونیبله شراره جان، ا -

 دم ینم

 یکرد و نگاه از پدر گرفت و به من نگاه کرد و قدم یتک خنده ا شراره

خورد و با  یحالم به هم م  شیاز پ شیسمتم برداشت، از تمام حرکاتشان  ب

 ارمیکه زد دوست داشتم باال ب یحرف

. من شراره هستم و اگر من رو قبول نمتیب یخوشحالم که م با،یترنم ز -

 یمادر صدام بزن یتون یم یکن
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به  یکرد، نگاه یکه سر هم م یهمه دروغ نیدر هم شد به خاطر ا صورتم

 زدم یبار پوزخند واقع نیدستش که مقابلم دراز شده بود انداختم و ا

خوبه که تو  یلیشما!  خ یبه هنرمند یخانم دنیمنم خوشبختم از د -

 زه،ییکارتون تم گم یم کی... تبرنیباف یو دروغ م نیزنیچشم هام زل م

 !نیپدر من رو هم خوب تور کرد ن،یهست یقو میتو کار تور باف ایگو

. پدر اما اخم دیبه وضوح جا خورد، و مبهوت دستش رو عقب کش شراره

 هاش تو هم رفت و نگاهش رو به من دوخت

 چه طرز حرف زدنه ترنم؟! نیا -

 دستم رو باال آوردم و طلبکارانه چرخوندم کی

حرف بزنم که االن وسط  یبا زن یچطور دیبا یول دیبابا، ببخش دیببخش -

 گه من مادرتم! یده و به من م یجونمون جوالن م

 کردم که خودم خبر ندارم؟! شیخانم زا نیاز شکم ا یک من

شراره به صدا دراومد و  سوهان روحم شد، کفش  یتق تق کفش ها یصدا

.... کنار ومدیه صدا در نمادر من ب یوقت صداشون برا چیه دیکه شا ییها

 شد رهیرخش خ میو به ن ستادیپدرم ا

 !؟یدخترت از من نگفت یمحسن تو برا -

 شیبازو یرو انهیدل جو یبه شراره انداخت و دست یاز سر شونه نگاه پدر

 نانیهم گذاشت تا به شراره اطم یرو یلحظه ا یو چشم هاش رو برا دیکش
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 یمنظور پدر رو به خوب اینزد، گو یبار نگاه  کرد و حرف نیبده؛ شراره ا

 کرده بود.... افتیدر

به شراره و  یکنه، اول نگاه دایتا آرامشش رو پ دیبه صورتش کش یدست بابا

 بعد به من انداخت

 یگفتم که دارم ازدواج م م،یدادم، با هم حرف زد حیمن که برات توض -

 کنم! نگفتم؟

هم بغض  دمیفهم یرو به چپ و راست تکان دادم، حال خودم رو نم سرم

 بزنم ادیخواست فر یداشتم هم دلم م

کار رو  نیآسونه؟ چرا ا رششیپذ یریگ یزن م یدار نکهیمگه با گفتن ا -

 یرو به گند م مونیزندگ یچرا دار ؟یچرا مامان رو دور انداخت ،یکرد

 چرا، چرا، چرا؟ ؟یکش

 چیاما ه دمید یبابا رو م یکرده بودن، کالفگ داین رو پهام راه خودشو اشک

 فرستاد رونیجلو اومد و بازدمش رو به ب یبرام مهم نبود... قدم زیچ

 رو بفهم نیمن و مادرت تموم شده ا نیب زیدخترم همه چ -

 یو بغلم کنه که عقب رفتم، دست هام از خشم م ادیجلو ب خواست

 زدم... چشم هام رو بستم و داد دنیلرز

 ستمیمن دختر تو ن -
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سمتم اومد  ختیهم تحملش رو از دست داد، کالفه موهاش رو به هم ر بابا

داشت صداش رو باال نبره اما خشم  یو دستش رو سمتم گرفت، و سع

 صداش برام کامال مشهود بود یوکالفگ

بود ،  ماریمادرت خودش خواست بره اون ذهنش ب ،یبفهم یخوا یچرا نم -

 یفهم یکم آوردم، آخه تو چه م گهیتوهماتش خسته کرد دمن رو هم با 

 دختر؟

انکار  نیرو دار یمشخصه چ زیو ما نه، همه چ نیفهم یآره فقط شما م -

 یرو م تیبابا؟ مامان بهت شک داشت؟ خب منم االن دارم واقع یکن یم

 خونه؟ نیتو ا یآورد یرو گرفت یکیاالن دست  نکهیمگه نه ا نم،یب

 کنترنم تمومش  -

سمت شراره رفتم و  ختم،یر یکه م ییتموم اشک ها نیزدم ب پوزخند

 و هردو رو مخاطب قرار دادم دمیدورش چرخ

 بهت نخ داد؟ غیکوتاه و الک ج یمانتو نیعشوه ها و هم نیبا هم -

بزنه که شراره دستش رو باال آورد و مانع حرف زدنش  یخواست حرف بابا

 شد

 اش به من اجازه بده...لحظه آروم ب هیمحسن جان شما  -

فوت کرد و دستش رو به  رونیو نفسش رو به ب دیبه صورتش کش یدست بابا

که از جانب پدرم گرفته بود  یجلو داد، شراره با اجازه ا دییبفرما یمعن

 و نگاهم کرد دیسمت من چرخ
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قضاوت نا به جا  ،یمثل بچه ها حرف بزن دیپس نبا ،یهست یتو دختر بالغ -

واسه پدر تو مهن نکردم، مثل همه با هم آشنا  یدام چیهم نکن! من ه

پسر  کیپدرت گفت جدا شده من هم همسرم رو از دست دادم و  میشد

شه،  یبخوام دام پهن کنم از من برداشته م نکهیپسر بزرگ، پس ا هیدارم 

 یول یسته یکنم عصب یدختر خانم... درکت م میدار یفیشر خانوادهما 

 نکن نیتوه

 و سرم رو تکون دادم و نگاهش کردم دمیاشک هام خند نیب

سر  یآوار شد نکهیا یکن یرو درک م یچ ؟یکن یدرک م ه،یعال -

پدرم رو خام  نکهیا ن،یمامانم رو مجبور به طالق کرد نکهیا مونیزندگ

و تمامش چشم بشه و فقط تو  رهیبگ دهیما رو ناد یکه همه  یخودت کرد

 یصحبت کردنت رو یادب نیکه با ا یا تهیعفر هیرو نگاه کنه؟! تو 

 یذاریم وشسر پ تیتگیعفر

 هم افتاد، و بابا سرم داد زد یشراره رو یها چشم

 هیترنم بس کن، کاف -

 یاریرو ب ییزن هر جا هیکه  یرو تموم کنم، مامان من رو طالق داد یچ -

 تو...

معترض و  یو صدا دیحرفم تو دهنم ماس د،یکه تو صورتم خواب یلیس با

 مبهوت شراره بلند شد

 محسن؟! یکرد کاریچ -
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 لرزون به بابا نگاه کردم یصورتم گذاشتم و با لب ها یزده دستم رو رو بهت

 یرو تموم شده م زیهمه چ گهید د،یلرز یهام از شدت بغض و خشم م لب

و پله ها رو به سرعت باال رفتم،  تاسف تکون دادم یاز رو یسر دمید

 لیو چند دست از لباس ها و سا دمیکش رونیتخت ب ریچمدونم رو از ز

 نیبند اومدن نداشتن و هم الیمورد نظرمرو توش جا دادم، اشک هام خ

 کرد... یتر م ختکارم رو س

 

چمدون رو  یهام رو عوض کردم و شالم رو سرم انداختم و دسته  لباس

مبل نشسته و سرش رو  یبابا رو دمیرفتم د یم نییاز پله ها که پا دم،یکش

کمر بابا  یدستش رو رو کهیدست هاش گرفته و شراره هم در حال نیب

 کرد حال پدر رو خوب کنه... یم یداد سع ینوازش م

شد و شراره زود  دهیکفش و چمدونم نگاهشون سمتم کش یصدا دنیشن با

 از جاش بلند شد

 ترنم جان؟ یبکن یخوا یکار م یچ -

کرد  یبود و داشت نگاهم م ستادهیگرفتمش و به بابا که حاال سر پا ا دهیناد

 شدم رهیخ

 دیمونم، فراموش کن ینم نجایا گهیتموم شد، من د زیهمه چ گهید -

 با شراره اتون... نی... راحت خوش بگذروننیبه اسم ترنم داشت یدختر
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و پشت بندش  دیشراره به گوشم رس یتق تق کفش ها یافتادم که صدا راه

 خودش مقابلم قرار گرفت

 ؟یبر یخوا یترنم جان، کجا م یهست یاالن تو عصب -

 برو کنار ست،یبه تو مربوط ن -

 نیهست یکنم ترنم، االن تو پدرت عصب یخواهش م -

 به سر تا پاش انداختم یزدم و نگاه نفرت بار یپوزخند

 ...یده دل بسوزونالزم نکر ،یپدرم رو تو ازم گرفت -

 بابا مانع از گفتن حرفش شد یبزنه که صدا یخواست حرف شراره

 شهیم مونیمادرش، آروم که شد پش شیپ رهیولش کن شراره، بذار بره م -

 ...میزنیبعد با هم حرف م

 یعنیگفت بذار بره؟!  یم یراحت نیشدم؟! پدرم به هم یشکسته تر م نیا از

افکار و سواالت تا سر حد جنون رسوندنم باورم  نیمزاحم بودم؟! ا نقدریا

 یحاال م یمادرت بر شیپ ستیگفت الزم ن یم شهیکه هم یشد  پدر ینم

دادم،  نتکو یگفت بذار بره، مبهوت به بابا نگاه کردم و سرم رو با ناباور

 من شده بود؟!  الیخ یب نقدریتا حاال ا یپدرم از ک

 پدر دوخت نگاه آجزش رو اول به من و بعد شراره

 اما محسن... -
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بشم پس دستم رو به  ریتحق نیاز ا شتریخواستم با وساطتت شراره ب ینم

 دمیحرف شراره پر ونیسکوت باال آوردم و م ینشونه 

شراره  یترنم تموم شد... ول گهی... دنیبزن یحرف ستیالزم ن رم،یمن م -

 یتورهات شاه ماه یباف یخوب تور م یلیگم خ یم کیخانم واقعا بهت تبر

خونه  نیگذروندن دوره... ا یبرا شتیپ امیالزم شد م ی... بعدا وقترهیگ یم

 خودت یکن برا یتو پادشاه اریهمش در اخت

تونست بزنه، نگاه  ینم یخورد و اما حرف یمدام لب هاش تکون م شراره

 رهیراه افتادم و دستم رو به دستگ یبه خونه انداختم و سمت خروج یکل

بلند اون هم از  ادیفر هیخواست  یم ادیدلم فر دم،یکش نشییگرفتم و پا

 دنیکش ادیفر یبرا ییبغضم اونقدر بزرگ بود که نا یجنس اعتراض ول

 ...شتمندا

درد و دل  کیو مخاطب قرارشون دادم و آروم مثل  دمیچرخ سمتشون

 حرف زدم

با فکر و نقشه  خونه، شب ها نیکنم مامان بر گرده تو ا یخواستم کار یم -

آرزوهام رو  ن،یهمش رو به باد داد یول دمیخواب یو آرزو م دیو هزار ام

 ادیبخوابم.... ازتون بدم م یدی... موندم حاال امشب با چه امنیخشکوند

 وقت.... چیبخشمتون ه ینم چوقتیه

 ...دمیبردم و چمدونم رو با خودم کش رونیخسته ام رو از خونه ب تن
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کرد... امروز شکسته بودم و  یم ینیبرام سنگ بیسبک بود و عج چمدونم

دلم  یشکسته ها دی... حاال  بادمیشن یهام رو به وضوح م یشکست یصدا

 بردم؟ یرو کجا م

 ریرو خلوت تر بود مس ادهی. چون پدیبار یگرفته بود، اشک هام مدام م دلم

گذرن چه  یارم مکه از کن ییگرفتم، برام مهم نبود عابر ها شیرو پ ادهیپ

دختر رو  کیتونست حس  یکس نم چیکنن... ه یراجع به من م یفکر

ها  ونبه اسم خانواده داشته باشه... ا یزیچ ستیقرار ن گهیکه د یبفهمه وقت

خونه مشترک  هی گهید نکهیا ه،یبودن چ تیهو یب یمعنا دنیفهم یچه م

 نینداشتن ا یکنن... گله  یسقف زندگ کی رینباشه که همه کنار هم ز

 حاضر بود من رو پناه بده؟! یبردم؟ ک یم یخونه و خانواده رو به ک

راه رفتم  ادهیسه ساعت پ کیکردم، نزد یمامان رو ط یخونه  ریمس ادهیپ

 یخواستم خودم رو اونقدر خسته کنم که وقت یکرد، م یپاهام گز گز م ریز

به  گهیخوابم ببره تا د دهیسرم به بالشت نرس دم،یمامان رس یبه خونه 

 شدهچند لحظه هم که  یتونست برا یکه داشتم فکر نکنم... خواب م یدرد

 یخواب ها دمیخواب یاگر م دیپر رنج خالص کنه، شا یایدن نیمن رو از ا

 خانواده شاد.... کیاز جنس  یرنگ یخواب ها دمید یم یرنگ

 یشده بود، م صورتم خشک یآپارتمان مقابلم نگاه کردم، اشک هام رو به

به خودم گرفتم. بغضم رو قورت دادم و  یزیدونستم االن چهره ترحم بر انگ

چشم هام  یصورت و پا یرو در آوردم و رو یدستمال مرطوب فمیاز داخل ک
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 یخشک شده رو پاک کنم، اما چشم ها یکه الاقل رد اشک ها  دمیکش

 کردم؟! یشده ام چه کار م خسر

بود که نشه پنهونش کرد  ادیفوت کردم، دردم اونقدر ز رونیرو به ب نفسم

بودم  دواریزنگ گذاشتم و به صدا در آوردمش و ام یانگشت رو الیخیمس ب

بود و در رو برام باز  اریبار بخت باهام  نیکه مادرم خونه باشه، خوشبختانه ا

گفتم و سمت  داریبه سرا یلب ریکرد... داخل شدم و در رو بستم، سالم ز

دادم، بعد از چند لحظه  هینسور رفتم و تن خسته ام رو به بدنش تکآسا

بود و نگاهش  ستادهیدر ا یاومدم، مامان جلو رونیو من ب ستادیآسانسور ا

 ستادمیمن و چمدون دستم در رفت و آمد بود، جلو رفتم و مقابلش ا نیب

 سالم -

 سالم -

 یدر کنار نم یصورت و چمدونم در گردش بود و از جلو یمدام رو نگاهش

 خواست یمدت م یخواب طوالن کیخسته بودم و دلم  یلیرفت،  خ

 کنار؟ یبر یخوا ینم -

 !نجا؟یشده ترنم، تو ا یچ -

 داخل؟ امیب یذار یاومدم؟ نم یم دینبا -

 در کنار رفت یرو تکون داد و از جلو سرش

 تو مامان ایب -
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بشم که با  در رها کردم و خواستم داخل یشدم و چمدون رو جلو داخل

 مامان سر جام متوقف شدم یصدا

 ترنم کفش هات -

 و و کفش هام رو در آوردم و طلبکارانه نگاهش کردم دمیکش یکالفه ا پوف

 اونم کفش ؟یشد یخوبه راض -

بلندم تعجب کرده.  یزدم که از رفتار و صدا یحدس م د،یباال پر ابروهاش

 دمیو پرس ستادمیا ییرایوسط پذ

 تونم بخوابم؟ یکجا م -

 بازوم گذاشت یرو یاومد و دست کنارم

 شده ترنم؟ یچ -

هم گذاشتم و  با انگشت شست و  یبود، چشم رو ادیچشم هام ز سوزش

 اشاره مالششون دادم

 میزنیمامان خسته ام بعدا حرف م -

 یقرمزت برا یچشم ها نیزار و ا افهیق نیکه ا یبگ یخوا ینم یعنی -

 ه؟یچ

 کنم... یخواهش مخسته ام مامان  -

 کرده؟ رونتیبابات از خونه ب -
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واقعا  تمیبکنم چون ظرف یهم گذاشتم تا مبادا تند یهام رو رو چشم

 خواست... یبود، دلم فقط خواب م لیتکم

اشک رو مهمون چشم هام  یهام رو باز کردم، بغض گلوم حلقه ها چشم

 نگاه کردم و به مامان ختمیچشم هام ر یکرده بود، تمام التماسم رو تو

 خواد بخوابم یمامان بعدا، دلم م -

 یگفت و دستش رو سمت "خب  اریبس "هم چند لحظه نگاهم کرد و  مامان

 گرفت و اشاره زد

 یتو اون اتاق بخواب یبر یتون یم -

 ممنون -

نگفت و تنها سر تکون داد، سمت اتاق رفتم و داخل شدم، از همون  یزیچ

 دیو نرم کننده ها رو استشمام کرد و فهمها  ندهیشو یشد بو یبدو ورود م

 اتاق نگذشته نیکردن ا زییاز تم یچند ساعت

اومد رو زود پاک کردم و دلم  نییکه پا یقطره اشک نیزدم و اول یپوزخند

 سوخت... میمادر وسواس یبرا

بالشت فرو کردم و تا تونستم  یتخت انداختم و سرم رو تو یرو رو خودم

 هیملحفه ها.... اونقدر گر یدیهق زدم و اشک هام رو چرک کردم به تن سف

 خوابم گرفت... یک دمیکردم که نفهم
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خواست  یزدم، دلم خواب م یسر جام غلت یگوش خراش جارو برق یصدا با

آرامش رو ازم دور کرده بود،  یگوش خراش جارو برق یو سکوت اما صدا

رو موقع خواب من  یجارو برق نیخواستم سر اکرم داد بزنم که باز ا یم

 ادمینا آشنا تازه  طیمح دنیروشن کرده بود، چشم هام رو باز کردم و با د

 یآور ادیبا  ست،یهم در کار ن یو اکرم ستمیکه داخل اتاق خودم ن افتاد

 تخت نشستم.  یو رو دمیکش یا ازهیاونچه که گذشته بود خم

اومدم،  نییکنار صورتم رو پشت گوشم فرو کردم و از تخت پا یموها

 یچروک شده ام رو از نظر گذروندم و دکمه هاش رو باز کردم و رو یمانتو

جارو بود، متوجه  دنیرفتم، مامان مشغول کش رونیتخت انداختم و از اتاق ب

اومدنم از اتاق نشد، سمت مبل رفتم و روش نشستم اون وقت بود که  رونیب

 شمش بهم افتادچ

 ؟یشد داریب -

مغزم رو  ؟یکرد یرو روشن م یلعنت نیا گهیشد حاال دو ساعت د ینم -

 خورد...

 م؟یموند یتو کثافت م گهیخونه رو گند برداشته بود، دو ساعت د -

رو روشن  ونیزیرو با تاسف تکون دادم و نگاه از مامان گرفتم و تلو سرم

و اعتقاد  دیکش یچهار بار جارو م یسه ال یکردم، قبال مامان معموال روز

 یکرد، فکر نم یم یحاال که تنها زندگ یداشت که گند ما رو برداشته... ول

آدم تنها اون هم مامان  کیکردم که هنوز اون عادتش رو ترک نکرده باشه... 
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هام  قهیفرستادم، شق رونیهم داشت؟! نفسم رو مثل آه ب یفیمن مگر کث

دادم  هیمبل تک یرو خاموش کردم و سرم رو به پشت ونیزدن، تلوز ینبض م

 و صدام رو باال بردم

 مامان خاموشش کن، مغزم رفت -

 از چند لحظه خاموشش کرد و بعد من رو مخاطب قرار داد بعد

 میبه دست و صورتت بزن که عصرونه بخور یآب هیپاشو  -

ها از  کیو  سرام یها رو نشونم داد، تمام کاش سیشدم با دست سرو بلند

 رفتم.  رونیزد؛ دست و صورتم رو زود آب زدم و ب یبرق م یزییتم

رفت و  یم ونیتلوز یرو به رو یبه دست داشت سمت عسل ینیهم س مامان

 به من انداخت ینگاه

 ؟یو در اومد یدست و صورتت رو شست عیسر -

 اعتراض مامان بلند شد ینشستم که صدا نیزم یرو تکون دادم و رو سرم

 دمی! هنوز دستمال نکش؟ینشست نیزم یرو چرا -

رو دستم گرفتم، مامان با اخم  یچا وانیل الیخیو ب دمیکش یکالفه ا پوف

 نگاهم کرد

 ؟یبخور یزیچ یخوا یخدا دست و صورتش رو نشسته؛ چطور م یوا -
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 یدستم رو نم م،یبخور میخوا یم ییچا هیمامان پوست خر که نکندم!   -

هزار بار  یالبد شما هم س وانه،یخورم که تو ل یم یدم چا یجوم و قورت نم

 نشونیشست ندهیبا انواع شو

برداشتم و  یتیسکوینگفت، تکه ب یزیفقط چپ چپ نگاهم کرد و چ مامان

 دیخوردم که مامان پرس

 شده؟ یچ یحاال بگ یخوا ینم -

 مامان االن حوصله ندارم الیخیب -

 گفت: یاخمش رو حفظ کرد و عصبان مامان

باهام  یگ یم ای یاومد یاز وقت ه؟یرفتارهات چ نیترنم؟ ا یچ یعنی -

 ....گهی... خب حرف بزن دیزنیداد م ای اد،یخوابم م ایخسته ام  ایحرف نزن 

بزنم  یکنم هر حرف یبگم؟ هر چقدر که فکر م یبگم مامان؟ از چ یچ -

 تف سر باالست...

 رو حفظ کرد تشیرفت اما جد نیاز ب اخمش

 ات گرفته؟با پدرت دعو -

مثبت تکون دادم، و از خشم لپم رو از داخل گاز گرفتم  یرو به نشونه  سرم

 که خودش دوباره گفت:

 نکن، اونم خسته است تشیتو؟ اذ یناسازگار شد نقدریچرا ا ؟یباز سر چ -
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گفت  یو با بهت لبخند زدم، مامان داشت به من م دیباال پر ابروهام

 سوزوند؟! یپدرم دل م یناسازگار؟  و برا

انصاف باشه و خوش باور... به خودم اشاره زدم و از  یشد مادرم ب ینم باورم

 :دمیمادر پرس

اصال  ؟یکن یازش دفاع م یکه دار یناسازگار؟ مگه بود یگ یبه من م -

 شده؟! یچ یدون یم

با  یرفتار رو با من دار نیاگر هم ،یکن یبچگانه رفتار م یآره ناسازگار -

 بدم... یرا یا گهید زیتونم به چ ینم ،یاون هم داشت

 مشت کردم دیلرز یرو قورت دادم و دست هام رو که از خشم م بغضم

خودتون چرا خوابتون نگرفت؟! چرا حاال  نیبلد بود ییالال نقدریشما که ا -

شمام چرا  هیمنم شب دی! شان؟یسوزون یهنوزم دل م ن،یکن یازش دفاع م

 ن؟یخودتون چرا سازش نکرد ن،یزنیحرف ها رو به من م نیا

 یشد اما خودش رو نباخت، غم رو از چشم هاش م نیمامان غمگ صورت

 بدم یتیتر از اون بودم که بخوام اهم یخوندم اما عصب

 کی یکه سرد یدرک کن یتون ینم یما فرق داشت، تو بچه ا تیحکا -

نره،  ادتیاون پدرته  ی! ولیچ یعنی یشک کن هشی نکهیا یچ یعنیمرد 

 خانواده بمونه هیاز  یزیکه چ یهواش رو داشته باش دیبا

 کالفه ام کرد و از جام بلند شدم و از خشم فوران کردم یهاش حساب حرف
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چرا همش  ؟ینکرد یچرا کار یشما که بزرگ بود یآره من بچه ام، ول -

 ؟یشک کردن به اون به خودت نگاه نکرد یچرا به جا ن؟یداد یم یالک ریگ

 نکهیا ،یکه خودت مقصر یو فکر نکرد یدیرفتار اون رو د یط سردفق چرا

 هیکه  یبود نیو به فکر ا یدیساب یرو م واریو در و د یشب تا صبح کاش

 خورد؟ یم یبه چه درد ایزییتم نیفرشات نمونه... ا یرو یلکه چا

تا بابا  ،یداد یم تیاهم واریدادن به ما فقط به در و د تییاهم یبه جا چرا

طرف  هیسرد بشه و تو هم شکاک، که کارتون به طالق بکشه؟ که هر کدوم 

 ن؟یوفتیشهر ب

 تالش کردم... یاون زندگ یمن برا -

 سرم انداختم یزدم و دوباره صدام رو رو یپوزخند

 یاصال طالق م یبود یبا ک نیفقط هوار زد دمید ،یتالش کرد یلیآره خ -

 یول یکرد یو مادر یزنانگ یکرد یم الیخ ،یکه محبت نکرد دمیخوام، د

فقط بشور و بساب و  یفقط سرت تو بشور بساب بود... مامان زنانگ ینبود

 یها که نم یالک و رژ قرمز چه زنانگ هیبا  شیآرا هیبا  نیبرو بب ست،یبپز ن

 شه؟

 یتق تق یکفش ها یپا ریز یکه برق انداخت ییحاال اون پارکت ها نیبب برو

 زننیدونه از همونا که الک رو خوب م هی! دلت نسوزه براش زن گرفت هیک

 بندن... یتنگ اسمش م زمیو عز ننیشیکنارش م هیکه مردشون عصب

 کاش... یمثل اون بود یتو هم فقط کم کاش
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 یبزنم، سمت اتاق رفتم که با صدا یحرف گهیاشکم مانع شد که د بغض

 ستادمیگرفته و مبهوت مامان سر جام ا

 زدواج کرد؟ا -

و نگاهش کردم  و سرم رو  دمیچشمم کش یپا یو دست دم،یچرخ سمتش

از چشمش  یزد و قطره اشک یمثبت تکون دادم که لبخند یبه نشونه 

 دیچک

 زن گرفت... -

اشک منم  یکرد، قطره ها یم ریس گهید یتو حال خودش نبود و جا انگار

 اومدن لبم رو جمع کردم و سرم رو تکون دادم نییپا

 ازدواج کرد، امروز آوردش خونه... واسه همون تحمل نکردم... -

شکستش برام سخت  دنینزد و تنها به چشم هام نگاه کرد،تحمل د یحرف

سوخت، نگاه گرفتم و سمت اتاق رفتم و  یبود اما قلب خودمم به شدت م

به مامان نگاه کردم که همون طور  دیو با ترد ستادمیدر ا یقبل از ورود جلو

 مونده بودمات 

 اسمش شراره است...  -

که چطور شکست و  دمید د،یاز چشم مامان چک گهیکه قطره اشک د دمید

تخت انداختم، انگار  یو داخل اتاق شدم و خودم رو رو اوردمیتحمل ن گهید

بود که فقط با اشک  نیشسته شده قسمتشون ا یتخت و ملحفه ها نیا

دونستم  یم نکهیا یمان براما یسوخت برا یمن چرک بشن.... دلم م یها
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خانواده  کیکنم دوباره با هم یخواستم کار یرو دوست داره، م پدرمهنوزم 

رابطه  نیاما انگار ا شهیم میرابطه ترک خورده ترم نیکردم ا یفکر م میبش

دونستم و هم  یبود... هم بابا رو مقصر م دهیرس انشیوقت بود به پا یلیخ

که فکر نکرده  یبه تنها کس نیب نیکرده بودن و ا یمامان رو هر دو کوتاه

 بودن من بودم....

 کرده بودم که سوزش چشم هام دوباره شروع شده بود. هیگر اونقدر

 یام رو به تاج تخت دادم و زانوهام رو تو هیو تک دمیرو باال کش مینیب آب

گذشتم فکر  یزدم، به زندگ کیشکمم جمع کردم و انگشت شستم رو م

به اسم  یالاقل اسم ینبود ول یمیگرم و صم یلیاگر چه خ نکهیکردم ا

 یحاال نه تنها اون اسم رو نداشتم بلکه مهر بچه  یخانواده پشتم بود... ول

چه  گرانیممکن بود د نکهیخورده بود... با فکر ا میشونیپ یطالق هم رو

بست...  خیکنن تنم  ینگاهمون م یدیکنن و با چه د یراجع به ما م یفکر

 یصدا دنیبستم... با شن یم خی شتریکرد ب یام رو نا معلوم م ندهیآ نکهیز اا

 فمیاومدم، بلند شدم و از داخل ک رونیب کمیتار یایاز دن میزنگ گوش

 یگرفتم، نم یقینفس عم " انیشا "و به اسم  دمیکش رونیرو ب میگوش

بهتر از  انیحرف زدن با شا نکهیرد کنم... با فکر ا ایجواب بدم  دیدونستم با

 غصه خوردن بود پس تماس رو وصل کردم

 دییبفرما -

فکر که ممکن بود تماس قطع  نینشد، با ا دهیاز اون طرف خط شن ییصدا

نگاه کردم اما تماس وصل بود، دوباره تلفن رو به گوشم  یشده باشه، به گوش
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سر حال  یگفتم، که صدا " دییبفرما "بلند تر  یبار کم نیچسپوندم و ا

 دیچیتو گوشم پ انیشا

... ید یکردم که باز رد م یم الی! خمیدیشما رو شن یجه عحب ما صدا -

 خانوم؟ نیچطور افتخار داد

بود،  یقدر پر انرژ نیهم شهیشد، هم میشاد و سر حالش حسود یصدا به

 غم داشت؟!  شیزندگ یاصال تو

 بابا فکر کنم چشمم شور بود، الو دختر یا -

تا  دمیداخل موهام کش یبه خودم اومدم و  دست انیشا یصدا دنیشن با

 حواسم رو جمع کنم و بتونم بهتر حرف بزنم

 سالم -

 ؟یماهت خانوم، خوب یبه رو -

 " ؟یخوب "بود   یسوال احمقانه ا چه

 زد یکلمه طعنه م نیمن به ا تیهم سوال اون احمقانه نبود وضع دیشا

 ؟یمگه دکتر -

 شمیدکترم م یتو بخوا -

بهتر شدن حالم اگر  یگفت زدم، برا یکه م ییبه چرت و پرت ها یلبخند

 بهتر بود دیشدم شا یم انیشا یها یونگید یهمپا

 امینم یکیتو  شیاز درد پ رمیبم -
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حاال هم دخترا صف بستن  نیهم ،یو خوب یخوشگل نیچرا بابا؟! پسر به ا -

 مشغولم نجایکه من ا فیمطبم، ح یجلو

 پس گفتم: د،ید یا نمرو تکون دادم که قطع سرم

 خب پس برو با همونا مشغول شو... -

 یکیخدا زد پس کلمون از  یبابا باز شروع کرد، حاال ما بعد عمر یا -

 ...یلنعت گهیذاره، وا بده د یخوشمون اومد که همش طاقچه باال م

 دهیکه تو راه مدرسه د یگفت از من خوشش اومده، پسر یکردم، م سکوت

داده بود، اما اهل  یدوست شنهادیراهم رو گرفته بود و پ یبودم و بارها جلو

هر روز زنگ   بایآورد و تقر ریحرف ها نبودم که خودش شماره ام رو گ نیا

 یم اسوقت ها رد تم شتریکردم و ب یکوتاه صحبت م یزد، که گه گاه یم

گفت از من خوشش اومده،  یم شهیهم میکه داشت ییدادم، و تو حرف ها

دونستن که  یم یمدرسه اما همگ ینصف دخترها یآرزوبود و  انیشا

 گفتن  یم شهیدنبال منه و هم انیشا

 یکن یرو قبول نم شنهادشیخاک تو سرت که پ -

 گفتن: یها م یبعض ای

 ....یذار یکالسم م  یدار یبه تورت خورده ول یشاه ماه -

 امیکوتاه ب یباعث شد که کم انیشا یدست حرف ها و اصرارها نیا دنیشن

برام سخت بود که قبول کنم واقعا از  یبه تلفن هاش جواب بدم ول یو گاه
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تکون دادن...  نیگرفتم و سرم رو به طرف یمن خوشش اومده، دم و بازدم

 کردم یبود که دوباره تلفن رو قطع م نیبهتر ا دیشا

حرف ها رو هم باور ندارم حاال از  نیخان، من حال ندارم. ا انیشا الیخیب -

 ؟یندار یکار ادیصبح تا شب تو گوشم بخون که از من خوشت م

که زد مانع از قطع کردن تماس  یخواستم تلفن رو قطع کنم اما حرف یم

 شد

 شده ترنم؟ یزیصدات گرفته است، چ -

نزدم  یداد، حرف یبود برام جالب نشون م دهیصدام رو فهم یگرفتگ نکهیا

 دش ادامه  داد:که خو

 ییخانم کوچولو هیگه که حال دل  یم ایبد اخالق نیسکوت ها و ا نیا -

 م؟یحرف بزن یخوا یم ست،یخوش ن

 نه.... -

 ده، درسته؟ یشده که آزارت م یزینه گفتن معلومه چ نیبا ا -

 آره -

 حدس بزنم؟ ید یاجازه م -

هم  نکهیمثبت رو داشت ا ازیاومده بود به نظرم دو امت شیخوب پ نجایا تا

... پس کوتاه دهیآزارم م یزیچ نکهیبود و هم ا دهیصدام رو فهم یگرفتگ

 اجازه ام رو صادر کردم
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 بزن -

و احتمال بحث با  ،یبحث داشت ایکنم که دعوات شده  یخب من فکر م -

 خانواده ات از همه باال تره

حدس  یسادگ نیشد که به هم یباورم نم د،یخود به خود باال پر ابروهام

 :دیزده باشه، زبونم بند اومده بود که خودش پرس

 درست گفتم؟ -

بدتر از  یحس چیکرد. ه دایبگم بغض دوباره به گلوم راه پ یدونستم چ ینم

دردم رو بفهمه و بدونه منشا اون درد خانواده امه، اما  یبرام نبود که کس نیا

از ته گلوم  ییدردم گذاشته بود. صدا ینقطه  یدرست دست رو انیشا

کردم، چند لحظه سکوت کرد و دوباره به حرف  دییخارج شد و حرفش رو تا

 اومد

هات  نیزتریچون با عز ست،یحالت خوب ن نکهیفهمم ا یحست رو م -

که دل  یداد و هوار کرد دیشا یبغض کرد دیشا دونمیدعوات گرفته. م

 رو شکوندن.هم دلت  دیشا ایشکسته،  شتریخودت ب

 ...ستیفهمم حالت خوب ن یم

 گفتم: یخش دار یاومدن و با صدا نییهام پا اشک

 ...ستیاصال خوش ن ست،یحال خوش ن -

 ...دونمیم -
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بگو چطور حالم رو خوب کنم... بگو  یتون یبگو، اگر م یزیچ هیپس  -

 ییها ریچطور خالص بشم از دست تمام عذاب وجدانم، از دست تمام تحق

 دلم خاموش شه... یتو شیکنم که آت کاریکه شدم... بگو چ

 یکردم تا راه یالتماس م انیهام بلند شده بود، داشتم به شا هیگر یصدا

 کنه... دایخوب شدن حالم پ یبرا

 ؟یکن یم هیگر یدار زم؟یترنم عز -

 دمیچشمم کش یهقم رو خفه کردم و با پشت دست پا هق

 ...انیشا ستیحالم خوش ن -

 یکن تا خال هیگفتنت بشم، گر انیگرفته و شا یقربون اون صدا -

 یو عذاب وجدان راحتت نم یمقصر یذره ا یکن ی...بعد اگر احساس میبش

طور حال دلت بهتر  نیکن، ا یذاره برو باهاشون حرف بزن عذر خواه

 بخواب... ری... بعد شامت رو بخور و تخت بگشهیم

ته گلوم آزارم  یزیچ هیکنم  یم یاحساس خفگ  ؟یاگر خوب نشدم چ -

 دهیم

رو به من ارائه  یکرد تا راه حل مناسب یکرد، انگار داشت فکر م سکوت

 بده...

که خودم باهاش حالم خوب  هیراه ینه؛ ول ای یدونم قبول کن یخب نم -

و  میزن یشهر م یتو یهم چرخ میفردا قرار بذار ی... اگر دوست داشتشهیم

 ....یکه بهتر بش یکن کاریچ گمیو من م میزنیحرف م
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بود؟! تعللم  حیگردش و تفر شنهادشیگوش دادم، پ شنهادشیحرف و پ به

 خودش دوباره گفت: دیرو که د

 یگذره حال و هواتم عوض م یبهت خوش م ،ینش مونیپش دمیقول م -

 ...نکهیشه... و ا

نگفت، گلوم رو صاف  یزیحرفش رو بشنوم که چ یشدم که ادامه  کنجکاو

 کردم و گفتم:

 ؟یچ نکهیو ا -

 دلتنگتم ترنم... یلی... خشهیرها م یقرار منم از دلتنگ یدل ب نکهیو ا -

وجودم سقوط کنه، و باعث بشه  یبه سرعت تو یزیهاش باعث شد چ گفته

 نیا لیلحن آرومش و آروم صدا زدن اسمم دل دیآب گلوم رو قورت بدم، شا

من ابراز  یبرا یحالم بود، ضربان قلبم خود به خود باال رفته بود تا حاال کس

 :دیچیپ یگوش یصداش دوباره تو دینکرده بود... سکوتم رو که د یدلتنگ

 ؟یقطع کرد ای یالو ترنم هست -

 هستم -

... پرده اتاقت یستیدونم خونه تون ن یدنبالت. م امیآدرس بده فردا ب-

 شده. دهیکش

 گفتم: متعجب

 ؟ییتو کجا ؟یچ-
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 اومد. یبه حساب م حیحرفم، براش تفر نی. انگار ادیخند زیر

اتاقت زل زدم و  یخونه تون، به پنجره  یقبل... اومدم جلو یمثل روزها-

که منتظرش  ی. اما خب... ظاهرا کسیکن یو دلبر یمنتظرم پرده رو بکش

 !ستیبودم خونه ن

و  دمیکش یقینقش بست. نفس عملب هام  یناخوداگاه رو یکیکوچ لبخند

 کوتاه گفتم:

 کنم. یفردا آدرس رو برات تکست م-

 ها... یمنتظرم ترنم، مثل اون دفعه سر کارم نذار-

از خوب بودت حالم  الشی. انگار که خدمیام گرفت و با صدا خند خنده

 و زمزمه کرد: دیکش یاز سر آسودگ یراحت شده باشه، نفس

 . منتظرتم.زمیعز نمتیب یم ... فردایخوبه که بهتر شد-

ام  نهیرو به س یو تلفن رو قطع کردم. گوش میکرد یکوتاه یخداحافظ

 چشم هام رو گرفتم. ریکردم و نم ز ینیگرفتم. ف یقیفشردم و نفس عم

. به سقف دمیچونه ام باال کش ریبالشت انداختم و پتو رو تا ز یرو رو سرم

 فکر کردم... "اون دفعه"زل زدم و به 

داده بود و همه رو با پارتنر  بیترت یسها بودم، جشن نسبتا بزرگ خونه

هاشون دعوت کرده بود. من هم دعوت بودم و طبق معمول، تنها رفته بودم. 
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که جشنم. ازم آدرس  دیزنگ زد و فهم انیشا دم،یتا به خونه شون رس

 آدرس رو بدم. یخواست و گفت پشت فرمونه و تلفن

سمت راست و بره  چهیگفتم بپ یو بهش مسر کوچه مون حرکت کرد  از

و کل  یبغل ابونیگفتم بره خ یخورد م یسمت چپ. اگر هم به بن بست م

 یدونست سر کاره، اما نم یطور سر کارش گذاشتم! م نیاون شب رو ا

 لب هام محو بشه. یخواست دلم رو بشکنه و به قول خودش، لبخند از رو

الم باشه اما انگار تونسته بود  دهیتونه مرد ا یپسر، نم نیکردم ا یم فکر

 یبه اندازه کاف دیشد بهش اعتماد کرد، شا یم دیخالفش رو ثابت کنه. شا

 ...امیخودش رو ثابت کرده بود و حاال وقتش بود که من هم باهاش راه ب

. دمیکش یبلند ازهیگرفتم و خم یقیهم افتادن، نفس عم یهام رو پلک

 انیدردسرها و جنگ اعصاب ها، بهتر بود خودم رو با شا نیفرار از ا یبرا

 کردم.  یآروم م

 یالزم بود. خوب م میاز زندگ تیموقع نیجا و در ا نیوجودش ا دیشا

 تونست آرومم کنه و به فکر و ذهنم آرامش ببخشه.

 چطور به خواب رفتم... دمیهم، نفهم یافتادن پلک هام رو با

 ( www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته

** 

 سوم فصل
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تخت  یبه بدنم دادم. رو یو کش و قوس دمیکش ینسبتا بلند ازهیخم

کرد، و دردش اون قدر  ینشستم و گنگ، به اطراف نگاه کردم. سرم درد م

 بدم کجا هستم.  صیتونستم تشخ یبود که نم ادیز

 ونیهم فشردم. سرم رو م یوهام رو بستم و پلک هام رو محکم ر چشم

مزاحم تو  یسر و صداها نیدست هام گرفتم و تند تند تکونش دادم. ا

داشتن.  یهم دست از سرم بد نم یاریاالن، تو ب یسرم... تو خواب و حت

 یکه شده بود سوهان روح و روانم. صدا ،یبُرنده ا یزنانه  یخنده ها یصدا

از هم  یکه صاحبشون، شده بود مسبب حال االن من و زندگ ییها هخند

 خانواده ام. ی دهیپاش

 ...ـــدیذار یچرا تنهام نم ـــد،یبســــه، دست از سرم بردار-

ام، وحشت کرد و  افهیق دنیاتاق باز شد و مامان، هراسون داخل شد. با د در

تخت نشست و از بازوهام گرفت و تکونم داد.  یبه طرفم اومد. کنارم رو

ست، بازوم رو گرفت و من رو به سمت  دهیفا یتکون دادن هاش ب دید یوقت

 و محکم بغلم کرد. دیخودش کش

 ریرو ز ییزهایزدم و نامفهوم چ ی. هق مهیگر ریسر باز کرد و زدم ز بغضم

که  نیداشت آرومم کنه. با ا یکردم. مامان تمام مدت سع یلب زمزمه م

شکست بودش،  یبه اندازه کاف روزمید یخودش هم سرحال نبود و حرف ها
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 ،یپوچ و واه یها یداد با دلدار یبود و سع شمیاما باز پشتم بود، باز پ

 آرومم کنه...

دونست چمه، حال خودش هم  یکم آروم شدم و ازش جدا شدم. م کم

م بود. اون دلهره و ترس از رونده از من نداشت اما اون محک یدست کم

شدن نداشت. خانواده اون کنارش بودن، پدر و مادرش هر دو هرچند دور، 

 یکردن. دل من به کدومشون خوش م یاما باالسرش بودن و ساپورتش م

 که... یپدر ای دنه،یدر حال شستن و ساب دائماکه  یشد؟ مادر

ا، فقط باعث رنجشم نداستم بهشون فکر کنم. فکر کردن به اون ه دوست

افکار مزخرفم ادامه بدم، به  نیدونستم اگر باز هم به ا یشد و بس. م یم

 رسم. یجنون م

چشم هام رو پاک کردم.  ریانداختم و ز نییمامان فاصله گرفتم. سرم رو پا از

تخت  یحرف، از رو یباشم و ادامه بدم. ب فمیحال ضع نیخواستم تو ا ینم

 رفتم که با صداش متوقف شدم. ییبلند شدم و به طرف دستشو

 کجا ترنم؟-

 بدم؟  حیهم توض نیا یبرا دی... باییدستشو رمیم-

 . ادامه دادم:ومدیازش ن ییصدا

 کرد... فتیسر به حموم بزن... فکر کنم اشک هام کث هی-

 !یحق به جانب و طلبکارانه باهام حرف بزن یطور نیا یتون یتو نم-
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 زدم و سرم رو تکون دادم. یشخندیو نگاهش کردم. ن برگشتم

اشتباه شما  میکه نرفته، به خاطر تصم ادتی. یکن خمیتوب یتون یتو هم نم-

 حال و روز افتادم! نیمن به ا

خواستم تو اون جنگ  یرو گرفتم که به صالحت بود. نم یمیمن تصم-

 .یاعصاب و دعوا بزرگ بش

 یرشد و نمو م یاالن تو وضع بهتر د؟یهست یراض تمیاز وضع ؟یاالن چ-

 دیو بگ دیکن نیاحمقانه تون تضم میتصم نیام رو با ا ندهیآ دیتون یکنم؟ م

 شم؟ یکه خوشبخت م

خودم  یزدم و رو گرفتم، و سرم رو به نشون تاسف برا یکوتاه پوزخند

 تکون دادم.

 !دیبار واقعا گند زد نیبراتون متاسفم... ا-

 ترنم... سایوا-

شد. به طرفش برگشتم و  دهیقدم برداشتم که دستم از پشت کش الیخ یب

 به عقب برداشت. یو قدم دیبا خشم نگاهش کردم که از نگاهم ترس

 شنوم... یم-

خودمون رو  لی. هر کدوم دالیمن و پدرت رو محکوم کن یحق ندار-

 نگم. یزیو متلک بشنوم و چ کهیت یه شهینم م،یداشت



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 34

ها به هم خورده و تو  ندهیشو ید بابا حالش از بوالب ن؟یداشت لیجالبه... دل-

 نیترنم و ا یگور بابا یو گفت یکرد دایپ تیجوراب هاش حساس یهم به بو

 !امیجوراب ها کنار ب نیا یتونم با بو یمن نم ،یکوفت یزندگ

 ترنم!!-

که زد، حرفم رو قطع کردم و نگاهش کردم. از چشم هاش خشم و  یداد از

من  یتونست به اندازه بدبخت یم شیناراحت نیاما ا .دنیبار یم یناراحت

 یچشم رو بچشه و باز مثل من ب یکه من م یتونست طعم درد یباشه؟ م

 ، در هم بشکنه؟حرف یتفاوت رفتار کنه و ب

 ریشدم و در رو بستم، و ش ییباال انداختم و برگشتم. داخل دستشو یا شونه

ونست مسکن لحظه هام باشه. ت یآب م یصدا نیآب رو تا ته باز گذاشتم. ا

خنده  یشد به صدا یدهنده اعصابم بود و باعث م نیصدا، تسک نیحداقل ا

 امروز خودم و مامان فکر نکنم. یزجرآور و صحبت ها ی

رفته، من هم  رونیکه مطمئن شدم از اتاق ب نیبعد و بعداز ا قهیدق چند

رفتم و در اتاق رو قفل کردم. گرسنه نبودم اما احساس ضعف داشتم.  رونیب

بره و گلوم تر بشه، اما  نیدادم تا احساس ضعفم از ب یآب دهانم رو قورت م

 اتیتوکردم مح یخورد و احساس م ینداشت. حالم داشت به هم م دهیفا

 . دنهیمعده ام ته گلوم در حال جوش
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جز  یزیو تا ته باز کردم و عق زدم. چآب ر ریو ش دمیدو ییطرف دستشو به

 نیتا ا ارمیخواست خود معده ام رو هم باال ب ی! دلم ماوردمیزردآب باال ن

 عضو اضافه، باعث ضعفم نشه. 

آب گرفتم و  ریز یقیآب گرفتم. نفس عم ریش ریرو کج کردم و ز صورتم

بخورم  نیریش زیچ هیداشتم  ازیسوخت، ن ی. ته گلوم مدمیدهانم رو آب کش

 حال بدم رفع بشه. نیتا ا

و قندِ شکالت، هم  یبرداشتم و خوردمش. تلخ فمیک بیاز ج یتلخ شکالت

 افت فشارم رو جبران کرده بود و هم کامم رو تلخ نگه داشته بود.

لب هام  یحوصله، لباسم رو عوض کردم و رژ لب قرمزم رو با حرص رو یب

 جادیرو ا یسرخم، تضاد زشت یحال و روح و لب ها یب ی. چشم هادمیکش

 یاالنم به هم م یاز اون، از زندگ شتریخودم و ب افهیکرده بودن. حالم از ق

 خورد.

 ی. حداقل کمارمیتونستم عق بزنم و تمام احساس بدم رو باال ب یم کاش

 یزندگ نیتونستم به ا یشد و م یکمتر م المیگرفت، فکر و خ یدلم آروم م

 برسم... میکوفت

رفتم.  نییشونه ام انداختم و سالنه سالنه، از پله ها پا یام رو رو یل کوله

 به بدنم دادم.  یو در همون حال، کش دمیکش یبلند ازهیخم

از خونه  رم،یکجا دارم م دیپرس یمامان که م یتوجه به صدا زدن ها بدون

 بود رفتم.  یکیکه همون نزد یخارج شدم و به طرف پارک
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 انیشا یو آدرس پارک رو برا دمیکش رونیبمانتوم  بیرو از ج تلفنم

مادرم رو بدونه... حداقل از سوال  یزندگ قیخواستم محل دق یفرستادم. نم

کار  نیتونستم با ا یو جواب خواستن ها خسته شده بودم و م دنیپرس

دونست...  یمن نم یدرباره زندگ یادیز زیسوال  ها رو کمتر کنم. اون چ

راز سر به  هیپدرم  یپس همون بهتر که طالق پدر و مادرم و ازدواج دوباره 

 موند. یم یمهر باق

ربع، پا  هیجاست. تا اون  نیا گهیربع د هیرو براش فرستادم و گفت  آدرس

 یرو م ییها کهیت ،یپا انداختم و منتظر اومدنش موندم. هر از چندگاه یرو

درد... شما  یو ب الی. ملت خوش خیالیخ یه بزدم ب یو خودم رو م دمیشن

 القکه من متحمل شدم؟ کدومتون طعم بچه ط یاز درد دیدونست یم یچ

 ن؟یدیداشتن و ترد شدن رو چش یشدن، نامادر

انداخته بود، نگاه  کهیکه بهم ت ییاز اون پسرها یکیرو باال آوردم و به  سرم

باشه،  دهیزدم. انگار که حالم رو از همون نگاهم فهم یکردم و پوزخند

در گوش دوستش زمزمه کرد و از پارک  یزیانداخت، چ نییسرش رو پا

 کجرفتن. باز خوب بود ادامه ندادن و خودشون زودتر راهشون رو  رونیب

 کردن... وگرنه اصال  حوصله جر و بحث باهاشون رو نداشتم.

شده بودم که خودم هم شک  ریو گوشه گ یروز ها اونقدر منزو نیا البته

کردن،  یم ینیتوه ایگفتن  یم یزیداشتم بتونم از خودم دفاع کنم. اگر چ

 ... چقدر سست شده بودم!ای! خداهیگر ریزدم ز یشکستم و م یشک م یب
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 یچهره  دنیبوق زد، سرم رو باال آوردم و نگاهش کردم که با د ینیماش

 لب هام نشست. یرو یراننده، ناخوداگاه لبخند یآشنا

بلند شدم و به طرفش رفتم. در جلو رو باز کردم و نشستم، و  مکتین یرو از

 دادم. یسالم آروم

داشت ذوق و شوق تو چشم هاش رو پنهون کنه اما موفق نبود. اون  یسع

 واضح و مشهود بود.  یلیتو چشم هاش، خ یخواهش و تمنا

بال جوابم رو داد و تک سرفه دادم. متقا یزدم و سالم آروم یکیکوچ لبخند

 رو به حرکت درآورد.  نیکرد، و ماش یا

، چشم از بار کیموفق نبود. هر چند لحظه  یکرد نگاهم نکنه ول یم یسع

من دوباره به جاده  یزد، که با اشاره ها یداشت و بهم زل م یجاده بر م

 کرد. ینگاه م

 آورد و گفت: نییکه سرعتش رو پا میشد یتونل نسبتا خلوت وارد

تموم دردا و غصه  یتون یبزن. از ته دل، تا م غیو ج رونیسرت رو ببر ب-

 بزن. ادیتو صدات و با تموم توان فر زیهات رو بر

زد و با سر به پنجره اشاره کرد.  یکردم که لبخند یزده نگاهش م بهت

 رد.اشاره ک رونیداد و کوله ام رو از دستم گرفت و دوباره به ب نییو پا شهیش

من انجام بدم  یخوا ی. مزهیانگ جانیه یلیخ ؟یهست یزودباش، منتظر چ-

 ؟ینیو بب
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بگم، باالتنه اش رو از  یزیکه چ نیروند؟ قبل از ا یرو م نیماش یک پس

بخندم. حواسم به جلو بود  ایدونستم بترسم  یداد و داد زد. نم رونیب شهیش

 .رهیداخل و فرمون رو بگ ادیخواستم ب یازش م غیو با ج

 زده نگاهم کرد. جانینشست و ه یصندل یرو

 زود باش، نوبت توئه!-

 یکارها نکرده بودم و کم نیسراسر وجودم رو گرفته بود، تا حاال از ا جانیه

که  انیتونستم بگذرم، شا یخب از امتحان کردنش هم نم یترس داشتم، ول

 ره زدبه رو به رو اشا جانیبا ه دیرو د میدو دل

ببر و تمام اون  رونیفقط سرت رو ب شه،یزود باش االن طول تونل تموم م -

 بزن... غیج اریب ادتیکنه رو  یم تتیکه اذ ییزهایچ

نکردم، که اخم  یکار یجواب مثبت تکون دادم ول یرو به نشونه  سرم

 کرد یفیظر

 داد بزن ؟یهست یزود باش دختر معطل چ -

که به  یبردم، باد سرد رونیصبر نکردم و سرم رو ب گهید انیحرف شا نیا با

و چشم هام رو بستم و  نا  امیشد باعث شد به وجد ب یم دهیصورتم کوب

کرد رو به  یم تمیکه اذ یزدم و هر چ غیزدم، با تمام توانم ج غیخودآگاه ج

به  دمزدم که گلوم سوخت، چشم هام رو باز کر غیآوردم اونقدر ج ادی

 جانیسرم رو داخل آوردم و نفسم رو با ه م،یشده بود کیتونل نزد یخروج

 فرستادم رونیبه ب
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 چطور بود؟ -

 دمیسرم رو سمتش چرخوندم و دست هام رو به هم کوب انیسوال شا با

 ...یلیباحال بود  خ یلیشدم... خ یکنم خال یبود، احساس م یعال -

 شد قیچند لحظه تو چشم هام عم یزد و برا یلبخند مهربون

 ...شهیشن حالم خوب م یطور شفاف م نیچشم هات که ا -

 یخشک شدم، لحن و نگاه گرمش باعث شد دلم بلرزه. نم هیچند ثان یبرا

رو  شهیم یکردم روز خوب یاحمقانه روزم رو که حس م یخواستم با فکر ها

و  دمیبه گلوم کش یزدم و دست یخراب کنم، پس لبخند دست پاچه ا

 چپ زدم یخودم رو به کوچه عل

 یآدم ول شهیم یگلوم سوزش گرفته... خال دمیکش غیخب از بس ج یول -

 مونه... یخب حنجره برات نم

 سر شونه نگاهم کرد و دکمه پخش رو روشن کرد از

 واسه سوزش گلوتم نسخه دارم بانو.. -

 چشمم رو بستم و لب هام رو جمع کردم کیو  دمیچرخ سمتش

 وال بپرسم؟س هیمن  انیدکتر شا یآقا گمیم -

 شما دوتا سوال بپرس... -

 و سرم رو تکون دادم  دمیخند زیر
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 پرسم یباشه پس دو تا سوال م -

 تکون داد یو سر دیخند طنتمیش به

 ؟یزن یهوا م یتعارفات رو رو  عیقدر سر نیهم شهیهم -

 کردم نییمثبت باال و پا یو سرم رو به نشونه  دمیخند

 هستم... یزیبله من کال دختر ت -

 باهات نداشته باشم یبه بعد تعارف نیپس حواسم باشه از ا -

 در کار بود، شما تعارف نکن... یحاال اگر دفعه بعد -

 لب هاش نبود یاز لبخند رو یاثر گهیکرد د نگاهم

 گذره؟! یبا من بهت بد م نقدریا  ؟یاین گهید یخوا یم -

و به  دمیکش غیاومد، ج یکه داشت سمتمون م ینیجلو نگاه کردم و ماش به

 جلو اشاره زدم

 روبه رو انیشا -

تصادف  کیرو کنترل کرد، اگر فرمون رو نچرخونده بود  نیزود ماش انیشا

 ده،یکردم که رنگم پر یزد و احساس م یقلبم تند تند م م،یداشت یحتم

پارک کرد، کامال  ابونیرو کنار خ نیمتوجه حال بدم شد و ماش انیشا

قلبم بود و به کف  یرو صدا زد، دستم روو نگران اسمم  دیسمتم چرخ

 صدام زد دهیشده بودم که  نگران و ترس رهیخ نیماش

 ترنم جان ... ؟یترنم، خوب -
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رو دور زد و در سمت من  نیشد و ماش ادهیپ نیندادم، که زود از ماش یجواب

ندادم، قصدم سر به سر  یرو باز کرد و سمتم خم شد و صدام زد جواب

 بازوم گذاشت و تکونم داد یگذاشتنش بود که دست رو

 حرف بزن یترنم سکتم داد -

گفتم و  " یدال "رو بلند کردم و چند لحظه نگاهش کردم و بعد  سرم

از حد انتظارم بود... تک خنده  شتریمات کارم شده بود، بهتش ب دم،یخند

 کردم و گفتم: یا

 ن خوبم اومدم سر کارت بذارم...  نمردم فعال کردم بابا، م یشوخ -

 یجد یلیداخل موهاش سر داد و اخم کرده نگاهم کرد و خ یدست کالفه

 حرف زد:

 نکن.... یبا من شوخ نطوریوقت راجع به خودت ا چیه گهید -

انداختم، صداش دوباره تو  نییناراحت شدم و سرم رو پا تشیجد نیا از

 بار اما لحنش کامال گرم بود نیا دیچیگوشم پ

زبونم الل اگر به خاطر  ؛یزن یاز مرگ حرف م یشم وقت یناراحت م -

آخه من  ختم؟یر یبه سرم م یاومد من چه خاک یسرت م ییاشتباه من بال

 احمقم.... نقدریچرا ا

 کرد، سرم رو باال آوردم و نگاهش کردم یشلوغش م یادیز داشت

 ؟یکن ینشده که چرا شلوغش م یزیچ -
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 ترنمم ببخش... -

قدر گرما داشت که  نیانگار روز خشک شدن من بود، چرا لحنش ا امروز

زدم و از  ی! دوباره لبخند دست پاچه اد؟یکش یم شیتمام وجودم رو به آت

 کنار حرفش رد شدم

به کجا  نیسوال بپرسم بب هیخواستم  یم ؛یبابا تو هم شلوغش کرد یا -

 شد... دهیکش

 یمونده بود، نگاهش گرما داشت که ذوبم م رهیحرف به چشم هام خ یب

لبم رو از داخل گاز گرفتم و نگاهم رو   دم،یشن یکرد، کوبش قلبم رو نم

 انداختم نییپا

 ؟یطور نگاهم نکن نیا شهیم -

 ؟یچطور -

لبم رو به دندون گرفتم، آب دهنم رو قورت دادم و شجاعت  یبار گوشه  نیا

 ده کردمرو تو وجودم زن

 ...رهیطور خ نیهم -

که داشتم باعث شد نگاهم رو باال  ینزد، شجاعت کم یلحظه حرف چند

 به چشم ها و صورتم بود رهینگاهش هنوز خ ارم،یب

که همه  هیینگاهت شد... نگاهت همون آهن ربا نیا الیخ یب شهیمگه م -

 چشم هات شدن... الیخ یکنه، سخته ب یرو به خودش جذب م زیچ
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و باعث شد دستم مشت بشه و گرما تو  خت،یتو وجودم فرو ر یزیچ دوباره

شد... من  یم دهیوجودم فوران کنه، ضربان قلبم حاال صداش به وضوح شن

که  یا بهیبود، غر بهیحرف ها به گوشم غر نیحرف ها رو نداشتم، ا نیتاب ا

اهل  اکنه... من ام یآشنا معرف کیداشت خودش رو  یحاال با تمام قوا سع

 ها و آشنا ها ترس داشتم. بهیغر نینبودم از ا ییآشنا

تکون دادم و  نیبه طرف زیهم فشار دادم و سرم رو ر یهام رو محکم رو لب

 بهش نگاه کردم

حرف ها  نی! من معذبم، دوست ندارم بشنوم ا؟یحرف ها نزن نیاز ا شهیم -

 رو اصال سواد درکشونم ندارم...

و  دیبه موهاش و بعد به صورتش کش یو کالفه اول دست ستادیا صاف

 ارهیلبش ب یرو یداشت لبخند یفوت کرد و سع رونینفسش رو به ب

سراغ  می... تو ببخش، خب برستینشو، باور کن دست خودم ن یتو عصب -

 ؟یبپرس یخواست یم ی... چیکه داشت یسوال

کرده بود  دایقبل رو پ تیمیکرد و لحنش صم ینگاهم نم رهیخ گهید نکهیا

گرفتم  انیباعث شد بتونم نفس بکشم و شجاعتم دوباره بر گرده، نگاه از شا

 و صاف سر جام نشستم

 بپرسم؟!  ابونیگوشه خ نیهم یخوا یم -

 خوب که به تو  هم خوش بگذره... یجا هی میری. االن مدیآخ آخ،  ببخش -
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 یسوار شد، گذرا نگاهرو دور زد و   نیحرف رو گفت و به سرعت  ماش نیا

 بهم انداخت 

 ...میکمربندت رو ببند که بر -

 بندم ینم -

 چرا؟! -

 کردن.. رمیذاره تو جام وول بخورم انگار دست گ یکنه، نم یخفه ام م -

 رو راه انداخت نیو ماش دیخند انیشا

 به خاطر سالمت خودته... نیوروجک خانم، ا -

... اگر یبش یرانندگ ییمن افسر راهنما یخواد برا یخوام، حاال نم ینم -

 من سوالم رو بپرسم! یگذاشت

 لحظه دستش رو از فرمون رها کرد و باال آورد کی یو برا دیخند

 من رو ... ینشو.... نزن من رو بپرس کشت یباشه باشه، عصب -

قهر طرف  یام جمع کردم و سرم به نشونه  نهیس یهام رو جلو دست

 پنجره چرخوندم

 پرسم ینماصال  -

خرم همه رو  یدونه چطور ناز م ی! حاال مادهیبابا، شما که نازتونم ز یا -

 فروشه... یداره گرون م
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 دهینشن یکه تا حاال از کس یبود، پر از محبت، محبت دیهاش جد حرف

بود، اگر با خودم رو راست  دهیطور ناز از من نخر نیتا حاال ا یبودم... کس

اما نگفت و اصرار کرد،   "خب نپرس "بگه  انیبودم انتظار داشتم که شا یم

 یرفتارها یرو ادیکردم ز یاومد، سع یاز اولش داشت متفاوت جلو م انیشا

 و نگاهش کردم دمیسمتش چرخ الیخینشم، ب قیدق انیشا

 ؟یکش یم غیتو تونل ج یایگم واقعا م یم -

شد لبخند بزنم و  یباعث م خنده هاش یبلند و مردونه، تن صدا دیخند

چند خط کنار چشم هاش بمونه و تو دل  یچند لحظه نگاهم رو یبرا

 داره...  ییبایز یخنده هاش ملود یاعتراف کنم که صدا

بهم  یو از سر شونه نگاه دیلبش کش یاش رو کنترل کرد و  زبون رو خنده

 انداخت

 ؟یسوال رو بپرس نیا یدو ساعته من رو چرخوند -

 تو هم جمع شد و به خودم اشاره زدم صورتم

 چر خوندمت؟! ی! من ک؟یبا من -

تکون داد و از  یزد و لبشم رو به دندون گرفت و سر یبار لبخند پر رنگ نیا

 چشم بهم نگاه کرد یگوشه 

 !یمتر باش لویقدر صفر ک نیا ادیبهت نم -

 و سرم رو تکون دادم دمیبار منظورش رو فهم نیا



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 46

ارتباط  یخب من با کس یول ،یع به من فکر کردراج یدونم چ ینم -

طرف و اون  نیا ادینبودم که ز یهم دختر اجتماع یلینداشتم، خ یادیز

 فهمم مسخره ام نکن... یرو نم یطرف رفته باشم... اگر اصطالح

بود،  دهیموضوع رو فهم نیخوب ا یلیهم خ انیخور شده بودم و شا دل

 دیپارک کرد و کامل سمتم چرخ یرو گوشه ا نیماش

 نمتیترنم بب -

باشم، دلم اتاق خودم رو  نشیتو ماش گهیخواست د یداشتم و دلم نم بغض

 خواست یم

 لطفا من رو برسون خونمون... -

 ترنم؟! -

خواست  یگرفتم، حالم خوش نبود و فقط دلم م دهیکالمش رو نا د تعجب

 بر گردم

 !؟یترنم تو از من ناراحت شد -

بدم،  یحیتوض ایبزنم  یخواست حرف یرو از داخل گاز گرفتم، دلم نم لپم

بازوم نشست که  یدر رفت و دست اون زودتر رو رهیدستم سمت دستگ

 باعث شد با اخم سمتش برگردم

 به من دست نزن -

 زده دست هاش رو باال برد و تند تند شروع کرد به حرف زدن بهت
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 یبد زیخوام، آخه من که چ ینشو من معذرت م یباشه، باشه. تو عصب -

 !یکردم ناراحت بش یساده بود فکر نم یشوخ هینگفتم فقط 

که در باز نشد و متوجه شدم که در قفله، اخم کرده  دمیدر رو کش رهیدستگ

 نگاهش کردم

 شم. ادهیخوام پ یدر رو باز کن م نیا -

 ترنم؟! -

برم. اصال از اولش هم اشتباه  خوام یباز کن م ار،یاسم من رو ن نقدریا -

 کردم که اومدم

 کنم... یباز نم -

 و سرش داد زدم دمیکردم، و سمتش چرخ نگاهش

 در رو باز کن نیا یلعنت -

 یذارم بر ینم یند حی. تا توضیذارم که بر ینم ،یهست یتو عصب -

که حرف هات رو  یخوش باش یبا کس یفهمم بهتره بر ینم یچیمن ه -

 ستهیو صد و ب ستیصفر ن لومترشیفهمه، که ک یم

 تکون داد نینگاهم کرد و سرش رو به طرف مبهوت

 ! یپس واقعا ناراحت شد -

ابله بهم نگاه کنن بدم  هیمثل  نکهیاز ا زارم،یکه مسخره ام کنن ب نیاز ا -

 ادیم
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هوا  یدستش رو باال آورد و کف دستش رو مقابلم گرفت و آروم رو کی

 ضربه زد

واقعا  یدیاومده. تو سوال پرس شیسو تفاهم پ هیخب  زم،یآروم باش عز -

 گهید زیچ هی دیکردم سوالت با یکشم، منم فکر م یم غیداخل تونل ج

 رو کردم... یباشه که اون شوخ

خواست از اونجا  یکرد فقط دلم م یاز من دوا نم یبار درد نیهاش ا حرف

اگر  دیاومد... شا یدست و پا بودن خودم بدم م یکنم، از ب هیبرم و بلند گر

زن  هی دمیجنگ یم مونیزندگ یبرا شتریدست و پا نبودم و ب یقدر ب نیا

 کرد...  ینم یپدرم دلبر یمادرم برا یکرده جا شیآرا

خودش آروم  دیکه نشن یآروم صدام زد، جواب دیکه سکوتم رو د انیشا

 حرفش رو گرفت یدنباله 

 پره؛ درسته؟! یا گهید زیکنم دلت از چ یمن فکر م -

جادوگر  ایتونست حدس بزنه  ینابغه بود که م ایپسر  نیبود، ا دهیفهم باز

 خوندن مغزم رو داشت ییبود توانا

 شدم رهیمن بود خ خیکه نگاهش م انیرو بلند کردم و به شا سرم

 خوام برم... یباز کن م انیشا -

اومده  نییکه پا ییهمه ضعف، از اشک ها نیلرزش صدام بدم اومد، از ا از

 بودن.... مبهوب به اشک هام نگاه کرد و با بهت گفت:
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 ده؟یداره آزارت م ی! ترنم چ؟یکن یم هیگر یآخه چرا دار -

 نییپا یشتریباعث شد که اشک هام با شدت ب دیپرس یکه م یسوال هر

شد شک داشت  یکالفه بود و مدام دست هاش جلو و عقب م انیشا ان،یب

لبش کرد و انگشت اشاره  کیدستش رو نزد کیا ام ،یچ یدونستم برا ینم

 یگرفت و به من نگاه کرد با همون صدا یقیاش رو گاز گرفت و دم عم

 به حرف زدن کرد روعمخدر وارش ش

تو تونل داد  رمیم یخوام حاال جواب اون سوالت رو بدم، آره منم گاه یم -

که احساس  ره،یزنم که گلوم درد بگ یبشم،  اونقدر داد م یزنم تا خال یم

 دمیاحساس رس نی... اون وقت که به استیوجودم ن یتو یزیچ چیکنم ه

 بزنم ادشونیکه باعث شده من فر لیو به تمام اون دال نمیش یگوشه م هی

.... نهیش یسراغم، دوباره غم عالم به دلم م ادیکنم... دوباره غصه م یفکر م

ازش دوا  یزیچ یبزن ادیهم دردات رو فر شهیفهمم هم یاونجاست که م

 اجهیشن  به زمان احت یدوا م ریطورن ترنم د نیدرد ها ا یشه،  بعض ینم

 یبخور یقو نمسک هیدردها شد  الیخیب یگاه دیکه دواشون کنه... فقط با

بعدا که اومد سراغت  ،یاز اون لحظه هات استفاده کن ،یبش الشیخیبعدش ب

و  یبش یکیکه با دردت  یبدکار رو انجام  نی... اونقدر اگهیمسکن د هیباز 

داد  نیدردهام عادت کردم، مسکنم هم ی... منم به بعضیبهش عادت کن

 دیو بوده اما با هست شهیو .... درد هم دنهیزدن تو تونله با دوستام چرخ

 ستیبد ن الشیخیب یاگر بگ یباهاش کنار اومد گاه
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هم  یرو واضح تر کنم، لب هام رو رو دمیتا د دمیچشم هام کش یپا یدست

 به خودم مسلط بشم و بتونم حرف بزنم یفشار دادم تا کم

 ؟یکنه چ تمیاذ یلیچشم هام باشه؟ اگر خ یاگر دردم جلو -

اصال  شه؟یدرست م زیهمه چ یو مدام بهش فکر کن یخودت رو آزار بد -

 هست؟ رییقابل تغ یزیچ

گذروند و  ینبود بابا همراه زن لوندش خوش م رییقابل تغ یزیچ چیه نبود،

خونه مشغول بشور بساب بود،   یتنها  تو ندهیشو یمامان هم با پودر ها

 بود. یممکن ریبرگشتنشون به هم کار غ

تکون دادم، لبخند  نیبه طرف ینف یسرم رو به نشونه  انیجواب شا در

 چشم ها و صورتم شد خیلب هاش نشوند و باز م یرو یمحو

شه  یکه عوض نم یزیبخواد واسه چ ستیچشم ها ن نیا فیخب پس ح -

کنه خودت  یم تتیکه اذ یزیاون چ یبباره؟ ترنم ببند چشم هات رو به رو

 کنه ینم رییتغ یزیچ چیرو آزار نده و قبول کن که ه

 سخته یلیخ یالیخ یسخته ب -

 که گفتم استفاده کن... ییاز همون مسکن ها -

رو کنار و اطرافم ندارم، خودم بودم و  یزیخودش درده من چ نمیهم -

 خودم

 و بعد به خودش اشاره کرد زیهاش  و ر چشم
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 ینیب یرو مقابلت نم یگندگ نیخوره مرد به ا یداره بهم بر م -

 رونیکردم و نفسم رو به ب یکیکوچ یاشک هام خنده  نیحرفش ب نیا با

 فرستادم

! اصال ؟یبهم بکن یکمک یکه بخوا یارباهام د یآخه مگه تو چه نسبت -

 ؟یشناس یمگه چقدر من رو م

 شهیوگرنه ما هم دنید زیما رو ر شهیخانم، شما هم نیدار اریاخت -

خوام  یشناسم ترنم...نم یخوب م یلی... من تو رو خمیدیچرخ تونیحوال

 وقته خاطر خواهت شدم... یلیمن خ یول یبزنم  ناراحت بش یحرف

دوباره گرمم شده بود و  د،یچرخ یصورتش م یهدف رو یهام ب چشم

 :دیزد و پرس یلبخند محو د،یلرز یدلم م یتو یزیچ

رو که   یامروز مسکن اول رو بهت بدم، تا  هر چ ید یحاال اجازه م -

 ؟یببر ادتیکرده از  تتیاذ

چند لحظه که شده  یخواست برا یبگم، حاال فقط دلم م یدونستم چ ینم

زدم و چشم هام  یداد، لبخند یکه آزارم م ییدور بشم از تموم اون فکر ها

که تو  یو نفس گرم قیهم فشردم، که با بازدم عم یموافقت رو یرو به معن

نگاه  انیفشرده شد و بعد باز کردم و به شا شتریصورتم فوت شد چشم هام ب

 کردم

 صورت من؟ تو یکرد ینفست رو فوت م دیحاال با -
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 یفوت کرد، جعبه  رونیلحظه نگاهم کرد و دوباره نفسش رو آروم به ب چند

داشبورد برداشت و سمتم گرفت و با سر به  یرو از رو یدستمال کاغذ

 نگاهش کردم یسوال دمیفهم یکارش رو نم نیا یجعبه اشاره کرد، معن

 ...گهیبردار د -

 !؟یچ یبرا -

 بردار تو... -

دستمال رو برداشتم که دوباره جعبه اش رو تکون  یاز برگه ها یکیناچار  به

 داد

 هم بردار گهید یکی -

 !؟یچ یآخه برا -

 گمیبردار بهت م زم،یترنم عز -

کردم و از حرص  یزیر یکنه، خنده  یم یکردم داره باهام باز یم احساس

 دمیکش رونیچند برگه رو پشت سر هم تند تند ب

 کردم یو خالخوب شد، جعبه دستمالت ر -

 باهام حرف زد یو جد د،یحرف و کارم نخند به

 ایصورتت رو پاک کن؛ بعد اون رژ المصبت رو  یرو یاول اشک ها -

 پاکش کن کال... ایکمرنگ کن 

 هام از تعجب گرد شده بود، مبهوت نگاهش کردم چشم
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 ؟یچ یبرا -

رو باز  نشیاز من گرفت و مشغول باز کردن کمربندش شد و در ماش نگاه

داد، انگار که داشت با خودش غر  یلب ریکرد و تو همون حال جواب من رو ز

 .زدیم

 در اومد... چارهیچون پدر من ب ،یچ یبرا گهیم -

و به  دمیکش رونیرو ب کمیکوچ نهییکردم و آ فمیشد، دست داخل ک ادهیپ

بودم باعث شده بود رد  ختهیکه ر ییخودم نگاه کردم،  اشک ها ریتصو

دادم بگه  یخاطر بهش حق م نیاز خودشون به جا بذارن و به ا یگکمرن

صورتم رو پاک کنم، به لب هام نگاه کردم که رژ پر رنگ قرمز روشون خود 

بودم که  دهیکرد، لب به دندون گرفتم از حرص مامان اصال نفهم یم ییانم

کنم زدم و اون هم به  یرو که معموال اصال استفاده نم غیرنگ ج نیچرا ا

 یتکون دادم و کرم پودرم رو برادشتم و رو نی... سرم رو به طرفیپر رنگ نیا

رژم رو  کالرو هم برداشتم و  یصورتم زدم تا رد اشک ها پاک بشه، دستمال

رد اشک هام و رژ پر رنگم پدر  دیاومد چرا با شیپاک کردم و برام سوال پ

 ...ارهیرو در ب انیشا

 دم،یلب هام کش یرو آروم رو میباال انداختم و رژ کالباس یه اشون الیخیب

بار به خاطر اعصاب  نیرو دوست داشتم و ا میمال شیآرا شهیخودم هم

شدم  ادهیپ نیبودم که چطور حاضر شدم...  از ماش دهیمتشنجم اصال نفهم

 یک مبود دهیکه وجود داشت نگاه کردم، اصال نفهم ییبه اطراف و مغازه ها

 دمیگرفتم و سمتش چرخ ابونینگاه از خ انیشا یبا صدا م،یدیرس نجایبه ا
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 نجایا ایترنم ب -

 و به اطراف اشاره زدم ستادمیرفتم و مقابلش ا سمتش

 متوجه نشدم.. نجا،یا میدیرس یما اصال ک -

 زد و مهربون نگاهم کرد یلبخند

 یکرد یم هیکه شما گر یهمون وقت -

 یگفتم، نگاه مهربونش داخل صورتم م "آهان  "رو باال انداختم و  ابروهام

 چکسیهمه حجم نگاه برام سوال شده بود چون تا حاال ه نیا د،یچرخ

 نشده بود رهیبه من خ نقدریا

 ؟یکن ینگاه م یبه چ -

بهم زل زده  رهیرنگش خ یعسل یچشم هام موند، مردکم ها یرو نگاهش

 بودن

 نکن.. هیگر یوقت اون طور چیه گهید -

 به خودم گرفتم و لب هام رو جمع کردم یسوال صورت

کردنم انواع داره که بخوام فرمش رو  هیکنم؟!  مگه گر هیگر دیبا یچطور -

 بدم؟! رییتغ
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 تکون داد نیکه سرش رو به طرف دمیخند یحرفم نخود نیا به

. رهیگ یم شیکه دل آدم آت ییها هیاز اون گر ،یکن یم هیمظلوم گر -

 رمیخودم رو کشتم تا بغلت نگ

 دادم... یتا نشونت م یگرفت یم -

فرو رفت و آروم سرش رو  طونیش انیو تو جلد شا دیکالمم رو فهم یشوخ

 تکون داد

 رونیب یکن یپرتم م نیاز ماش یزنیدونستم م ینه خب م -

 ازیامت ستیب ،یدیپسرم خوب فهم نیآفر -

  دیتو هم کش فیهاش رو ظر اخم

 و....پسرم  -

 به کمرم گذاشتم یکردم و دست زیهام رو ر چشم

 پسرم و... -

 بزن؟! میبابا من مگه جرات دارم حرف یچیه -

 و سرم رو تکون دادم دمیحرفش خند نیا به

 با ترنم در افتاد ور افتاد یهر ک ،یدیخوب فهم نیآفر -

 به خودش گرفت یظاهر از خود متشکر یباال انداخت و الک یا شونه
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از چند نوع مسکن حرف  ادتهیمن کال به خاطر خودت گفتم،  یدون یم -

 دهیخوب جواب م یلیخ ته،یبغل حاج نیهم شیکیزدم. 

 تو استفاده نکنم یها زیالعالج بمونم از تجو ماریدم ب یم حیترج -

من هم  یبفهمم که ناراحت شده، ول یتونستم به راحت یکرد و م سکوت

کرده بودم هر جند حدودم رو براش مشخص کردم اما  یمثل خودش شوخ

 کالمم واضح بود یبه گمونم شوخ

 ؟یاز من متنفر نقدریا یعنی -

کنم که خودش زودتر به حرف  حیکردم  و خواستم حرفم رو توج نگاهش

 اومد

... میولش کن بگذر یچی... هیول اد،یدونم از من اصال خوشت نم یم -

 امروز رو کنارم بد بگذرون.... کی نیهم

گفت،  یحرف ها رو م نیشده بود که داشت ا ونهیکردم، قطعا د نگاهش

 و نگاهش کردم دمیخند

کردم  یشوخ ،یدوز یو م یبری! خودت مونهید یزنیم هیحرف ها چ نیا -

 واال مرد دل نازکم نوبره... ،یریگ یم یباهات تو چرا جد

 نگاهم کرد یون طور جدنشد و هم جادیتو صورتش ا یرییتغ

تو  یاز نسخه ها رمیالعالج بگ یماریکه ب دونمیبود حرفت م یواقعا شوخ -

 یهم مشخصه اما باطنش چ یلیخ هیکنم، ظاهرش شوخ یاستفاده نم
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 ینم یحت ادیکال از من خوشت نم نکهیحدت رو نگه دار ا یبگ یومدین

 !؟یو تحملم کن یرفتن کنارم باش رونیب هیاندازه  یخوا

 فوت کردم رونیگرفتم و بازدمم رو به ب یقیعم نفس

 !؟یدیها رو از اون دو کلمه حرف من فهم نیهمه ا -

 !نه؟یا ریغ -

گمم ازت  ی... نمادینه، حد مشخص کردم درست. اما نگفتم ازت بدم م -

  ،یداد یدوست شنهادیندارم، قبال پ ی... در واقع احساس خاصادیخوشم م

موضوعات فکر نکردم.  نیدوست دارم باهام باش... خب من راجع به ا یگفت

االن که باهات  نیهم ندارم هم ینبودم و تجربه ا یچون تا حاال با کس

خواستم حالم خوب بشه،  یاومدم تجربه اولمه، خسته بودم و حالم بد بود م

 نه؟یا ریغ گم؟یکنم، اشتباه م یحالت رو خوب م یتو گفت

سمتش  یزدم و قدم یتکون داد، لبخند نینه به طرف یرو به معن سرش

 برداشتم

من دعوتت رو قبول کردم تو هم به  م،یبش زیهمه چ الیخیب ایخب پس ب -

 قولت عمل کن... 

 میداخل اون کافه بخور یزیچ هی میاول بر ای... پس بیتو بگ یباشه، هر چ -

 میخوش بگذرون یکه حساب میر یبعد م

 یکه دختر و پسر میدیرس یدستش رو دنبال کردم و به در کافه ا اشاره

شدم و به  رهیخ انیشدن، نگاه از کافه گرفتم و به شا یداشتن داخلش م
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زد،  یهم لبخند انیزدم، شا تیاز سر رضا یموافقت لبخند ینشونه 

برداشت..... به قامت بلند مردونه اش نگاه کردم،  یرو قفل کرد و قدم نیماش

بدنش  زیسا قایدق دشیشرت سف یداشت، ت یپهن یبود و سر شونه ها بلند

متنفر بودم از  شهیبود رو دوست داشتم؛ هم دهیبه بدنش نچسپ نیبود و از ا

 انیپوشن... اما لباس شا یجذب و تنگ م یشرت ها یکه ت ییپسر ها

 شیو مشک دیاسپورت سف یو کفش ها شیخی نیاندازه بود، شلوار ح قایدق

 یپشت بیرو داخل ج شیپول چرم قهوا فیک دن،یرس یبه نظر م بایزهم 

 فشیقاپ ک فیک کیمثل  نکهیا یداد برا یشلوارش جا داده بود و جون م

عادت رو  نیا  شهیهم انیبا خودم فکر کردم اگر واقعا شا ،یرو ازش بدزد

 فیعقب شلوارش جا بده؛ چند بار تا حاال ک بیرو داخل ج فشیداره که ک

 دیکه د انیزدم. شا یفکر خودم لبخند نیرو زدن؟! به ا فشیک اقاپ ه

 دیکنم سمتم چرخ یحرکت نم

 ؟یایو نم یستادیچرا ا -

 ...انیشا -

 جونم؟ -

بگم تا خودم  دیاحساس کردم که با ینه ول ایداشتم که حرفم رو بزنم  دیترد

کردم  یسمتم برداشت. سع یقدم دیرو که د دمیبکنم، ترد تیاحساس رضا

 بدون خجالت و محکم حرفم رو بزنم، سرن رو باال آوردم و نگاهش کردم
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 یگ یهم که تو م یاون احساس یعنی... ادیمن، من ازت بدم نم انیشا -

به  نجامیکه مجبور به تحملت باشم، االن که ا ادیازت  بدم نم یندارم، ول

 کنم...  یکه من دارم تحملت م یخوام فکر کن یخودمه، نم لیم

صورتم  یباال انداخت و رو ییابرو یشد و با سوءظن نگاهم کرد. تا کمینزد

 ناباور زمزمه کرد: یخم شد، و با لحن

 ؟یکم واضح تر حرف بزن هی... شهیم ؟یچ-

 کردم مسلط حرف بزنم. یدهانم رو قورت دادم و پلک زدم، و سع آب

 لیم یتو اومدنم نبوده. همه اش از رو یاجبار چیو ه اد،یگفتم ازت بدم نم-

حوصله  یکه چون حالم بد بود و ب یخوام فکر کن یو رغبت خودم بود. نم

مثال اومدم تا حرفت رو  ای امیدر ب یحوصلگ یبودم، به اجبار اومدم تا از ب

 کنم! ینندازم... من تحملت نم نیزم

ف صا نه،یلب هاش نشست. دست به س یرو یزد و لبخند محو یپلک

 نگاهم کرد. یو موذ ستادیا

 به من... هوم؟ یستین لیم یب نیپس تو هم همچ-

کردم لپ هام رنگ گرفتن. لبم رو به  یانداختم. احساس م نییرو پا سرم

خنده اش بلند شد.  یو آروم گاز گرفتمش که صدا دمیدندون کش ریز

 فت:پشتش رو بهم کرد و به طرف رو به رو به راه افتاد، و در همون حال گ

داخل که اشتهام  میبر ایدوست داشتن که خجالت نداره... خجالت نکش، ب-

 باز شده!
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بلند بهش برسونم.  یکردم خودم رو با قدم ها یبه راه افتادم و سع دنبالش

تونم، سکوت کنم تا  یکردم تا م یم یداشتم و سع یکنارش قدم بر م

کرده بود و  ریبد تعب یندم. فکر کنم حرف هام رو کم یا گهید یسوت

تونست  یم دیمرد... شا نیزد! ا یربط حرف نم یهرچند... اون قدر ها هم ب

اش رو بهم ثابت کرده  یمردونگ انیمن باشه. شا یادامه زندگ یبرا یلیدل

بودم که  دهیشناختمش و اون دنبالم بود، فهم یکه م یچندوقت نیبود و تو ا

 تونم روش حساب کنم! یم ست،یدوست داشتنش کشک ن

و  نمیتا بش دیرو عقب کش یرفت، صندل زیو به طرف م میکافه شد داخل

در کار  یگارسون چیرفت تا سفارش بده. ظاهرا ه شخوانیخودش به طرف پ

 .میرفت یدادن سفارش ها م یخودمون برا دینبود و با

پولش  فیشدم و ک زیخ مین یصندل یبرداشت، از رو یکه چند قدم نیهم

که از من بپرسه،  نینشستم. بدون ا یصندل یرو عیرو برداشتم، و سر

 نیب یزینشست. موقع نشستن، اخم ر یصندل یسفارش داد و برگشت، و رو

که من بشنوم،  ینشست. آروم و طور یصندل یابروهاش نشوند و با شک رو

 کرد: مزمهبا خودش ز

 ن؟یپولم رو برنداشتم؟ جا موند تو ماش فیک-

کردم و سرم رو  ی. تک سرفه ارمیخنده ام بگ یرو گاز گرفتم تا جلو لبم

 و به طرفم خم شد. زیم یانداختم، که مشکوک نگاهم کرد و رو نییپا

 کجاست؟ فمیک یدون ی... تو منمیبب-
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 تکون دادم. ینف ینگاهش کردم و سرم رو به نشونه  یرچشمیز

 !یبهم بگ یخوا یو نم یدون ینه انگار تو م-

 به طرفم خم شد. شتریو ب بلندتر شد یخنده ام کم یصدا

 ! ؟یکرد یترنم؟ چرا رو نم یها بلد بود طنتیش نیتو هم از ا-

 نگاهم کرد. نهینشست و دست به س یصندل یرو صاف

 ؟یدون یم یزیحاال راستش رو بگو... تو چ-

 دمیکرد. من هم د یم ییخودنما بیعج تیپشت بیج یتو فتیراستش ک-

 زنه، خواستم جواب چشمکش رو بدم! یداره بهم چشم م

 ؟یدیرو م فمیخوبه خوبه، که جواب چشمک ک-

تاسف تکون داد و با چشم  یکه با خنده، سرش رو به نشونه  دمیخند بلند

زل زد بهم. خنده ام آروم آروم محو شد و جاش  بش،یبراق و نگاه عج یها

 داد. یرو به لبخند محو و مات

برداشت و  زیم یتکون خورد و جلوتر اومد. دست هام رو از رو یصندل یرو

به جلو خم شم تا دست هام کش  ی. مجبور شدم کمدیبه طرف خودش کش

کردم.  یدو دستش گرفت و باال آورد. احساس گرما م ونی. دستم رو مادین

 دستم کاشت که نفسم بند اومد. یرو یزیر یدستم رو باال آورد و بوسه 

تا  نیکرد؟ حال صبح و االنم، زم یکار م یمرد داشت باهام چ نی... اایخدا

 یوحشتناک یکرد. صبح در حال مرگ بودم، صداها یآسمون با هم فرق م
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 یبوسه  نیرسوندن و حاال ا یمن رو به جنون م دنیچیپ یکه تو سرم م

وا  شوقفه به تپ یو اون رو ب دیکوتاه و پر عشق... اون قدر از قلبم کار کش

از حرکت  هوی ایبزنه  رونیام ب نهیهر آن از س دمیترس یم داشت که

 ...ستهیبا

بگه، گارسون اومد و سفارش ها رو  یزیخواست دهنش رو باز کنه و چ تا

دستم رو ول کرد و به  ،یلیم یخودش رو جا به جا کرد و با ب یآورد. کم

 پر نگاه کرد.  یبشقاب ها

 و گفتم: دمیخند آهسته

 فکر کنم اشتهات باز شده بود!خب... بفرما بخور، -

 تخش سر تکون داد. یتکون داد و مثل بچه ها ینف یرو به نشونه  سرش

کنم  یم ریشما س یندارم. فعال دارم تو چشم ها ییاشتها چینه، االن ه-

 بانو!

بود، شدم و از خجالت سرم  یگارسون، که پسر جوون کیلبخند کوچ متوجه

 یکه م یکرد و تو هر جمله ا ینم اطیمرد اصال احت نیانداختم. ا نییرو پا

. بهم رنیشد تا از خجالت گونه هام رنگ بگ یگفت، دو کلمه اش باعث م

دونستم چطور  یتعارف کرد که شروع کنم و خودش هم مشغول شد. نم

خوره. بشقابم رو با نوک انگشت هاش  یراحت، داره م یلیبدون استرس و خ

اشاره کرد که شروع کنم. معذب، بشقاب رو جلو به جلو هل داد و با سر، 

 و قاشقم رو برداشتم. دمیکش
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رفت تا قاشق رو باال  یدستم نم یشدم و حت ینگاهش داشتم ذوب م ریز

فرستادم و  رونیکرد؟ نفسم رو به ب ینگاهم م یطور نی... چرا ایببرم. لعنت

ه گوشه داخل قاشق ب یاز محتوا یو کم دیقاشق رو بلند کردم. دستم لرز

 لبم خورد.

 شتریسوزان که ب یشدم. نگاه میکنار زیاز م ،یا گهید ی رهینگاه خ متوجه

 انیکرد. نگاه شا یم تمیاذ ان،یشا یگاه و عاشقانه  یگاه و ب یاز نگاه ها

 نگاه...  نیپاک بود اما ا دیشا

صورتمه و  رهیمشغول خوردن شدم که متوجه شدم نگاهش خ الیخ یب

 یمتمرکز شده. کنجکاو نگاهش کردم و سرم رو به نشونه  ینقطه ا یرو

 تکون داد. "شده یچ"

و به طرفم  دیکش رونیب یاز جعبه دستمال کاغذ یزد و دستمال یلبخند

که انگشتش لب  دیلب هام کش یخم شد. آروم دستمال رو به گوشه 

تو تنم  یجون چیحس شده بود، انگار ه یام رو لمس کرد. تموم تنم ب ینییپا

تونستم حرف بزنم و انگار، برخورد انگشتش با لبم شده بود  ینمونده بود. نم

 که به لب هام خورده و اون ها رو به هم چسبونده. یمهر داغ

انداختم تا  نییبراق و درخشانش گرفتم و سرم رو پا یرو از چشم ها نگاهم

رو کردم و قاشقم  یخودم رو با خوردن غذا مشغول کنم. تشکر آروم

قاشق  هی یبخورم؟ حال بلند کردن حت یزیتونستم چ یبرداشت. اما مگه م

شدم  ینگاه مجذوب کننده اش، هر لحظه داشتم آب م ریرو هم نداشتم و ز

 زدم... ینم دمو 
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 یرو رو انیپول شا فیبلند شدم. ک زیخوردم و از پشت م یزور چندقاشق به

به دست و  یتم تا ابرف یبهداشت سیکنارش گذاشتم و به طرف سرو ز،یم

 روم بزنم.

نگاه کردم. چشم  نهیو به صورت گر گرفته ام داخل آ ستادمیا نهیآ یجلو

هام روشن تر شده بود و گونه هام رنگ گرفته بودن. دست هام رو با آب 

کردم و به گونه هام چسبوندم تا از التهابش کم کنم، و ظاهرا  سیسرد خ

 موفق هم بودم.

حرکت کردم. با چشم  یگرفتم و به طرف در خروج قینفس عم چندبار

 یرو رو ینگاه ینیکنم. دوباره سنگ داشیگشتم اما نتونستم پ انیدنبال شا

! به رمیدادن تا آروم بگ ینم یمجال ی... حتیخودم احساس کردم. لعنت

گشتم. نبود... من رو  انیرفتم و با چشم، دنبال شا یسمت در خروج

 .. چرا؟گذاشته و رفته بود؟ اما.

استرس گرفتم. برگشتم و تا خواستم صداش بزنم، متوجه شخص  ناخوداگاه

 رو به روم شدم. یدرشت اندام و قد بلند

زد و سرش  یلبخند مچهیبه عقب برداشتم و با اخم، نگاهش کردم. ن یقدم

 رو آروم تکون داد.

 م؟یبا هم صحبت کن شهیسالم... م-

 .نمیرو بب انیشا دیندنم، تا شاسوءظن نگاهش کردم و سرم رو برگردو با

 به صحبت با شما ندارم. یعالقه ا چیآقا، من ه دیبر دییبفرما-
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 .دیاش کش ینییلب پا یو انگشت شصت و اشاره اش رو رو دیخند

 ...گمیخوام خواهش کنم، دارم با زبون خوش م ینم-

باال  میتسل یو دست هاش رو به نشونه  دینگاهش کردم که مردونه خند زیت

 برد.

 مکالمه کوتاه رو کردم. هیفقط درخواست -

 ؟یدرباره -

که اون آقا با عجله از رستوران  دمی. ددیجد یرابطه  هی دیخودمون... و شا-

 یحواسم بهت بود. از دخترها یوارد شد یخارج شد و خب... من هم از وقت

 .ادیخوشم م طونیش

 یگشتم تا ازش کمک بخوام، ول یبه اطراف انداختم و دنبال شخص ینگاه

فرستادم و رو گرفتم تا برگردم،  رونیآشنا! نفسم رو به شدت به ب هیاز  غیدر

 که از بازوم گرفت و من رو به طرف خودش برگردوند...

 ولم کن احمق ؟یکن یکار م یچ-

 یچموش باز یطور نیازت داشتم. چرا ا کیدرخواست کوچ هیمن فقط -

 ؟یاریدرم

به هم گره خورده  یو با ابروها دمیکش رونیم از دستش برو محک بازوم

سبز و براقش، جزء به جزء صورتم رو  ی دهیدر ینگاهش کردم. چشم ها

 اومد؟ یکجا بود؟ چرا نم انیشد. شا یو مور مورم م دیکاو یم
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 یخواستم برا یگشم. نم یدنبال دردسر نم یشده بودم و از طرف کالفه

مرد چشم سبزِ چموش، داشت هرطور که شده  نیخودم دردسر بتراشم اما ا

 برد. یم نیچندساعت گرفتم رو از ب نیکه ا یتموم آرامش

از تو هم  ستم،یکنم، دست از سرم بردار. من دنبال دردسر ن یخواهش م-

 .یو بر یکنم راهت رو بکش یخواهش م

جز ما اون اطراف نبود.  یخلوت بود. سر ظهر بود و انگار، کس اطرافمون

تاسف تکون دادم و راه  یاز رو یگرفتم و نگاهش کردم. سر یقینفس عم

رو  انیبتونم شا دیرفتم تا شا نگیگرفتم. به طرف پارک شیمخالف رو در پ

داره و  یکردم اون مرد هم دست از سرم بر م یکنم. فکر م دایاون جا پ

 .ادیدنبالم نم گهید

قدم  یاومد و بعد، صدا یتک سرفه ا یشدم، صدا نگیکه وارد پارک نیهم

 یم نییام از استرس باال و پا نهیبود.  ستادهیپشت سرم ا قایهاش که دق

هم  نگیگلوم گذاشتم تا بهتر نفس بکشم. پارک ریشد. دست راستم رو ز

 زد. یخلوت بود و پرنده هم پر نم رونیمثل ب

براق و  یچشم ها دنیطرفش برگشتم و با غضب نگاهش کردم، اما با د به

 لب هاش، تمام جرئت و شهامتم دود شد و رفت هوا. یرو یلبخند موذ

اومد و از هر دو بازوهام گرفت. توان جدا کردن خودم ازش رو نداشتم.  جلو

 آورد و زمزمه کرد: نییسرش رو پا
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در  یخودت چموش باز م،یگفته بودم بمون تا حرف بزن زادیبا زبون آم-

 ...یآورد

دست از سرم  ؟یکارم دار یچ ؟یخوا یاز جونم م یچ ،ین عوضولم ک-

 بردار...

 تر آورد، و در گوشم گفت: نییو سرش رو پا دیخند مستانه

دخترِ اون محسن احمق و پست  ش،یوقته دنبالتم ترنم آسا یلیمن خ-

 فطرت.

 ؟یشناس یتو... بابام رو از کجا م ؟یچ-

 چشم تنگ کرد، و به دقت نگاهم کرد. یو ال دیخند زیر

 هی... یدون یشناختم و بعدش با تو آشنا شدم. م یدرواقع اول پدرت رو م-

 رم،یگ یکردم که خانواده اش رو ازش م دشیو تهد میشراکت ناموفق داشت

اعتنا راهش رو گرفت و رفت. االن اومدم  یاما به حرف هام گوش نداد و ب

رو  شهستم که فکر یزین خطرناکتر از اون چثابت کنم... بهش بفهمونم م

 کنه! یم

کردم تا ولم  یزدم تا بازوهام رو از دستش رها کنم و التماسش م یم زور

ام در اومده بود و اشک هام، آروم  هیکنه. اما انگار گوشش بدهکار نبود. گر

 ری. سرش رو زدنیگونه هام غلت یکردن و رو دایآروم راه خودشون رو پ

پوستم پخش کرد. چندشم شده بود و از  یگوشم برد و نفس گرمش رو رو

 خورد. یضعف خودم، حالم به هم م نیا
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رو همون طور روشن، کنار  نیرو باز کردن. ماش ینینفر اومدن و در ماش دو

 قایدق نیشدن رفتن. ماش یا گهید نیما گذاشتن و خودشون سوار ماش

 ما رو کور کرده بود.به  هیبق دیپشت سر اون مرد بود و د

چندش  ی. لب هادمیلرز یاز اشک شده بود و از ترس م سیصورتم خ تموم

رو  ییآشنا یبگه، صدا یزیو تا خواست چ دیگونه ام کش یو منفورش رو رو

 ...دمیشن

 !؟؟یکن یم یچه غلط یدار-

. آب دهانم رو قورت دادم و دیتو چشم هام درخش یدینور ام دنش،ید با

 ی. صدادیکش رونیکردم. بازوم رو گرفت و از بغل اون مرد بملتمس نگاهش 

کرد، توان حرف زدن  ی. نگران نگاهم مهیگر ریهق هقم بلند شد و زدم ز

 ختیرو ر تشینداشتم. نگاه نگرانش رو از من گرفت و تموم خشم و عصبان

 تو نگاهش و به اون مرد نگاه کرد.

 ؟یکرد یم یچه غلط ی... داشتیتو... تواِ عوض-

 سپر کرد. نهیو س اوردیمرد هم کم ن اون

من و  نیهست، ب یداره؟ هر چ یبه تو چه ربط ؟یاش باش کارهیتو چ-

 ترنمه، تو دخالت نکن!

 :دیشوکه نگاهم کرد و آروم پرس انیشا

 ؟یشناس یمرد رو م نیتو ا-



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 69

بودمش... خودش گفت با  دهیبار هم ند هی یمن حت ان،ینـ... نه به خدا شا-

 خواست من رو... یم نیهم یپدرم خصومت داره، برا

تو گلوم  نیرو قطع کردم و هق زدم. برام سخت بود با اون بغض سنگ حرفم

ولم کرد و با دست چپش من رو به پشتش فرستاد. با دو  انیحرف بزنم. شا

ودن و با هم ب کلیهم قد و ه بایقدم بلند خودش رو به اون مرد رسوند. تقر

 شدن.  قهیبهش، با هم دست به  انیشدن شا کینزد

که  ی. اون دو نفرنییخوردم و سر خوردم پا واریعقب رفتم، به د عقب

 رهنیافتادن. پ انیرو آورده بودن هم اومدن و با هم به جون شا نیماش

هق هقم باال رفت، تحمل  یپر خون و سرخ رنگ شده بود. صدا دشیسف

 یصحنه رو نداشتم. دو نفر گرفته بودنش و اون مرد با سر و صورت نیا دنید

 زد. یبود و تو شکمش مشت م ستادهیا انیشا یرو به رو ،یخون

 یبه سرش م ییمن... چه بال یصحنه دلم به درد اومد. خدا نیا دنید با

 داد زدم: هیآوردن؟ با گر

 یخواهش م دیکارتون کرده؟ ولش کن یمگه اون چ د،یتو رو خدا ولش کن-

 کنم.

رو به طرف من  انیتکون داد و شا ینفر به مرد نگاه کردن که اون سر دو

تو تنش نمونده بود. تموم صورتش رو خون پوشونده بود  یپرت کردن. جون

 گفت. یحال، آخ هم نم نیو باز با ا
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در کار  ی. دفعه بعد بخششیکنم تا بپر یولت م یطور نیکه ا هیبار آخر-

 مواظب خودت باش! یمرد نجاتت داد، دفعه بعد نیا یآورد... شانس ستین

 انیخارج شدن. به طرف شا نگیشدن و گاز دادن، و از پارک نیماش سوار

شالم پاک کردم و  نییرفتم و سرش رو تو بغلم گرفتم. صورتش رو با پا

 .ارمیتر ب نییهق هقم رو پا یکردم صدا یسع

. تو رو خدا ادیبال به سرت ب نیخواستم ا یمن... من نم ان،یشا دیببخش-

 ...دیببخش

از  یآروم کردن من زد که عضالت صورتش کش اومدن و آخ یبرا یلبخند

 سرِ درد گفت.

 شدم. یکم زخم هیمن خوبم، نگران نباش. -

 کم؟ داغونت کردن. هی-

 و گفتم: دمیخند هیگر ونیم

 ات نگاه کرد. افهیتو ق شدیو م یباز قبال قابل تحمل تر بود-

 پاهام جا به جا کرد. یو سرش رو رو دیوجود درد خند با

 برم؟ یولم کن یخوا یبابا، االن م یا-

 چشمم رو با دست آزادم پاک کردم. ریو اشک ز دمیخند

 ام؟ وونهیمگه د-
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شالم  نیینگفت و تو سکوت نگاه کرد. تحمل نگاهش رو نداشتم... پا یزیچ

 صورتش شدم.  زکردنیرو تو دستم گرفتم و مشغول تم

 شد رهیکه گفت هول شده بهش خ یآخ یصدا با

 ؟یشد یچ انیشا -

هاش رو از درد بسته و صورتش در هم رفته بود، جوابم رو نداد. نگران  چشم

 تر از بار قبل صداش زدم

 شد؟ یچ ان،یشا -

من  ایسرش آوردن  ییبال اینکرد، احتمال دادم  جادیتو حالتش ا یرییتغ

صورتش گذاشتم و بغض کرده صداش  ی... دستم رو روسرش آوردم. ییبال

 زدم

کنم!   یتو رو خدا چشم هات رو باز کن، من االن از ترس سکته م انیشا -

 جان... انیشا

 شد رهیچشم بهم خ کیچشمش رو باز کرد و با همون  کی

 شرط؟ کیبه  -

 ؟یچ -

 بهم بگو... گهیبار د کی -
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به حرکت  نیقیزنه، حدسم داشت سمت  یحرف م یکه از چ دمیفهم ینم

 ییزدم که حتما بال یسرو تهش حدس م یب یحرف ها نیاومد، با ا یدر م

 نگفتم که خودش دوباره گفت: یزیسرش اومده... نگران نگاهش کردم و چ

  ؟یشرطم رو بشنو یخوا یچشم هام رو باز کنم؟! نم یخوا ینم -

فته شده بود، پس به تکون حرف زدن از من گر ییکرده بودم و توانا بغض

زد و بالفاصله  ییاکتفا کردم. لبخند محو هیچ یبه معن نیدادن سرم به طرف

 گفت:

 جان... انیبهم بگو شا گهیبار د هیخب گفتم  -

 بردم ادیهام از تعجب گرد شد و بغضم رو از  چشم

 !؟یچ -

 فرستاد رونیبه خودش گرفت و نفسش رو مثل آه ب یمغموم ظاهر

آدم کتک خورده داغون  کی ی! نه واقعا براه؟یادیجان خواستم ز انیشا هی -

 !ه؟یادیجان گفتن حالش رو خوب کنه ز نیا دیکه شا

کردم و مشتم رو باال آوردم و  یظیندازه، اخم غل یداره دستم م دمیفهم

 صورتش گرفتم: کینزد

من رو دست  گهیرو صورتت که د ارمیرو هم فرود ب یکی نیا یخوا یم -

 !؟یننداز
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 یرو با تاسف تکون داد و خواست لب هاش رو جمع کنه که صدا سرش

اتفاق  ایبه شخص  " یلعنت "آخش بلند شد، دستش سمت لبش رفت و 

حواله کرد. سرش رو از آغوشم جدا کرد و نشست و دستش رو کنار  یخاص

ند شدم و رو به بار معلوم بود که واقعا درد داره... بل نیگرفت. ا شینیلب و ب

 زانو نشستم یوروش ر

 بده! یلیدکتر، حالت خ میپاشو بر -

 رو باال انداخت و سرش رو روبه سقف گرفت سرش

 ...ادیها خوشم نم یسوسول باز نیخواد، از ا ینم -

 میپسر، حالت خرابه پاشو بر هیچ یسوسول باز -

 شم... یخواد االن خوب م ینم -

داد، بلند شدم و مقابلش دست به کمر  یبود و حرف گوش نم سرتق

 ستادمیا

 به زور ببرمت؟! ای یایکه حرفم رو چند بار تکرار کنم، م نیمتنفرم از ا -

 زد یبه سر تا پام انداخت و به زحمت سوت  ینگاه

من  یخوا یبه زور ببرمت... اون وقت خودت م گه،یم یچ نیمن بب یخدا -

 ؟یرو زور کن

 تو هم گره خورد رشتیمن ب یو اخم ها دیخند

 کنم... یبله که زورت م -
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من  افهیخودش و بعد به ق کلیبه ه یتکون داد و اول نگاه زیسرش رو ر 

 داد

 ...یسانت من رو از جام بلند کن کی یحت یتون یگن که نم یمحاسباتم م -

 یشما هنوز ترنم رو نشناخت ال،یخیتفکراتت رو ب -

 

 جاش جا به جا شد یتو یهمراه درد زد و کم یلبخند

 یمن رو زور کن یخوا یمشتاقم بدونم چطور م -

و  ستادمیو بعد مقابلش ا دمینگاهش کردم و دورش چرخ یجد افهیق با

 لبخند زدم

 دکتر میگم پاشو بر یبار آخر اونم به زبون خوش م یخان برا انیشا -

 یچ یگفت یخان، جان م یاگر جا  ام،ینم ییجا چیه سیمن با آدم خس -

 !نینقطه خرجش بود هم هیشد؟  یم

کردم. با حرص  یم ینقشه ام رو عمل دیبرد، با یحوصله ام رو سر م داشت

 فرستادم رونیگرفتم و نفسم رو به شدت ب یقیزدم و دم ع یلبخند

 ...ینشد خودت خواست تیباشه، زبون خوش حال -

رو کنج لبش نشوند، و انگار منتظر بود که برم و واقعا  یمسخره ا لبخند

متفاوتش رو  یزورش کنم... اما سخت در اشتباه بود چون ترنم و راهکارها
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 دمیکش یفیخف غیاول ج یبلند یصاف کردم و با صدا ییشناخت، گلو ینم

 گفتم: دیو بعد با تاک

 دکتر میبلند شو بر -

که من رو ساکت  یکردم که کامال صورتش در هم شده بود،  وقت نگاهش

 شد رهیچشم هاش رو باز و اخم کرده بهم خ دید

 ؟یزنیداد م یچ یبرا -

 زدم و سمتش خم شدم یلبخند

 !یومدیدکتر خودت ن میبا زبون خوش بهت گفتم پاشو بر -

 امینم گمیهنوزم م -

کارش رو تموم کنم، خواست همون جا خودم  یکه زد دلم م یلبخند با

بار  نیصورتش بردم و ا کیدستم رو سر زانوهام گذاشتم و صورتم رو نزد

 بلند گفتم: غیهمراه ج

 ....میپاشو بر گمیم -

بلند  یو اونم با صدا دیحرفم پر نیگوشش گذاشت و ب یرو رو دستش

 گفت:

 امیم ،ینزن لعنت غیج -
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و به بلند شدن همراه زحمتش نگاه کردم،  ستادمیاعالم موافقتش صاف ا با

تکون داد،  هیچ یبا اخم سرش رو به معن دینگاهم رو متوجه خودش د یوقت

 راه افتادم نشیزدم و سمت ماش ییلبخند دندون نما

 شدم... روزیفقط به خودم افتخار کردم که بازم پ ،یچیه -

 !امیاصال من نم ه،ینطوریاه ا -

 به سر تا پاش انداختم یو نگاه دمیخو سمتش چر ستادمیجام ا سر

 دوباره صدام رو به گوشت برسونم؟ یخوا یم زم،یجان عز انیشا -

 باال انداخت و سمتم اومد ییو ابرو دیخوش خند سر

به خشونت  یازیخوب  کار خودشون رو کردن ن زمینه همون جان و عز -

 ...ستین

رو باز کرد، انگار  نشیزد و در ماش ینگاهش کردم که چشمک با مزه ا مات

 و با دست بهش اشاره زدم دمیبد متوجه شده بود. هول شده سمتش چرخ

ها  زمیاز اون جان و عز زمیجانم و عز نیپسر، اشتباه نکن ا یه  یه -

 ستین

داد و با اون نگاه خاصش  نییرو پا شهینشست و ش نیو داخل ماش دیخند

 ام شد رهیخ

خاصن، حال خوبم  یها زمیجان و عز خوام به اشتباه  فکر کنم همون یم -

 دکتر... میرو خراب نکن ترنم. سوار شو که بر
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داشتم انگار واقعا را اون حرف  یبگم، احساس برق گرفتگ یدونستم چ ینم

کرد، آب  یداشتن من رو خشک م یبیخاصش که برق عج یها و نگاه ها

رو دور زدم سوار  نیشونه خم کردم و ماش یرو یدهنم رو قورت دادم و سر

 شدم.

رو فقط  نیمسکوت داخل ماش یرو به حرکت در آورد، فضا نیحرف ماش یب

 شکست. یم یعاشقانه ا میآهنگ مال

 سکوت رو شکست انیشا میرو که رفت ریاز مس یبخش

 ترنم؟ -

اونقدر که لحنش خاص  ختیوجودم فرو ر یتو یزیهمون صدا زدنش چ با

قرار داشت جمع کردم و از سر شونه رون پام  یبود، دستم رو که  رو

 نگاهش کردم

 بله؟ -

 یزیشد، چ رهیلحظه تو عمق چشم هام خ کیرو سمتم چرخوند و  سرش

نداخت، آب  یرو به تپش م یا ندهیقلب هر بب دینگاهش بود که شا یتو

رو بهش فهموندم، نگاه  " هیچ "دهنم رو قورت دادم و با اشاره سر و صورت 

 فوت کرد و گفت: رونیگرفت و نفس کالفه اش رو به ب

 بودن؟ یک نگیداخل پارک یاون مردا -
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 ینبود که م یزیاون چ نیداشتم ا نیقیلحنش رو احساس کردم و  رییتغ

بار دوم  یمن هم بهتر بود پس برا یلحن برا رییتغ نیا یخواست بگه، شا

 جواب اون سوالش رو دادم

پدرم بود و بعد از ناکام شدن، قسم  یکار کی. شرستمیمطمئن ن قیدق-

دونم بابام  یشناسمش. نم یبودمش و نم دهی. من ندرهیگیخورده انتقام م

که انتقام  دهیرس ییدر حقشون کرده و چرا کارشون به جا یا یچه بد

 به من... یعنیگرفتن براشون 

چند  نیکرده بود و ا یدر حقم پدر بی. پدرم، چند وقت عجدیلرز یم صدام

بود.  یلیرو در حقم کامل کرد. دلم ازش گرفته بود، خ یحق پدر ر،یروز اخ

هم و محبت به من و  شیخانواده پ یبا برگشتن دوباره  د،یاون قدر که شا

 مامان، باز هم نتونم ببخشمش. 

 ؟یریدلگ یلیاز دست پدرت خ-

 نشوندم.لب هام  یرو یکردم، و لبخند تلخ نگاهش

 یجا ها بکشه. حاال نه من دل خوش نیذاشت کار به ا یاگه پدر بود که نم-

 با ما... یاز زندگ یاز اون دارم، و نه اون دل خوش

 :دیمکث، پرس ینگاهم کرد و با کم مشکوک

 افتاده؟ یچرا؟ اتفاق-

 گفت: عیخودش به حرف اومد و سر د،یرو که د سکوتم
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تا سبک  یندارم. فقط خواستم بگ یاصرار چینگو ، ه یستیاگه راحت ن-

 !ستمین ی. آدمِ فضولیبش

 زدم و به رو به رو نگاه کردم. یکوتاه لبخند

 نگاه بهت بندازن، بعد جواب سوالت رو بدم. هیدکتر تا  میاول بر-

 ترنم! یشرور یلیخ-

و  نیبود، حاال بب ومدهیو شرارتم به چشمت ن یبود دهیمظلومم رو د یرو-

 کن! فیکِ

 کیرو به سمت نزد رشیتاسف تکون داد. مس یاز رو یو سر دیخند زیر

هم  ی. شونه به شونه میدیرس قهیکج کرد و بعد از چند دق مارستانیب نیتر

 یقیداره. نفس عم یکه احساس کردم با مشکل قدم بر م میرفت یراه م

شدم. مشتم رو چندبار باز و بسته کردم و دستش رو  کشیو نزد دمیکش

 و متعجب نگاهم کرد. ستادیجاش ا سرگرفتم. 

 گفتم: یفیضع یرو باال اوردم و دور گردنم انداختم، و با صدا دستش

 کنه. یبده، فکر کنم پاهات درد م هیبهم تک-

و ملتمس  اوردمینگاه گداخته اش، طاقت ن ریکرد. ز یحرف نگاهم م یب

 نگاهش کردم.

 ؟ینگاهم نکن یطور نیبه داخل ساختمون، ا میدینرس یتا وقت شهیم-

 کنم. ینم یاحساس راحت
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. دیخند زیو ر د،یاش رو به دهان کش ینییانداخت و لب پا نییرو پا سرش

 به سمت جلو قدم برداشت و در همون حال گفت:

نداره اگه  یمشکل گه؟یحله د زهایچ هیاگه نگاهت نکنم بق یعنیآهان، -

 دست دور گردنت بندازم و...

 !شعوریکشم ب یبسه! خجالت م ان،یشا-

 من... یجان، اله یا-

انداخت، و با  نییحرفش رو قورت داد و سرش رو پا هیاومدن پرستار، بق با

 یم ریهم د قهینجاتم و اگر چند دق ی. پرستار شده بود فرشته دیدرد خند

 ذوب بشم. انیشا یبار نگاه ها و حرف ها ریاومد، امکان داشت ز

و صورتش رو شستشو دادن. گوشه  تو بخش اورژانس بردنش یسمت تخت به

هم از مزد امروزش  نیخورده بود. ا هیدوتا بخ شیشونیو پ دهیلب هاش ترک

 ی! دکتر به دست و پاهاش نگاهدهیو صورت پک دهیکه بهش دادم، لب ترک

زود برطرف  یلیداره که خ یکوفتگ ینشده، فقط کم یزیانداخت و گفت چ

سوخت.  یاز دنده هاش. دلم به حالش م یو فرستادش عکس بردار شهیم

 پدرم شده بود؟ یکرده بود که پاسوز خطاها یاون چه گناه

 مارستانیاز ب ست،ین شیزیچ انیکه شا نیبر ا یدکتر مبن دییاز تا بعد

 .میشد نیو سوار ماش میاومد رونیب

. شدیم کیزود تار یلی. تابستون بود و هوا خمیدیبود که به دم در رس غروب

 گفتم: انیبه شا م،یدیرس ابونیسر خ تا به
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 .رمیم ادهیراه رو پ هینگه دار بق ابونیسر خ نیهم ،یمرس-

 شده اش زمزمه کرد: دیکل یدندون ها ینگاهم کرد و از ال یظیاخم غل با

 .یدو قدم بر نیذارم به بادِ ا یسرت؟ نم زنیبر انیباز ب یالزم نکرده، بر-

 نگران نباش. شه،ینم یزیچ-

رو از اون سر  نیرفتم حساب کنم و ماش قهی. من دو دقشهینم یچیآره، ه-

 سرت. ختنیر دمید هویبردارم  نگیپارک

 صورتم خم شد. یچشم هاش رو تنگ کرد و رو یال

 یچه اتفاق یبگ یخوا ینم ؟یاز سوال هام رو جواب بد یکیقرار نبود -

 افتاده؟

 انداختم. نییگرفتم و سرم رو پا یقیعم نفس

 ؟یبدون یخوا یم یچ-

 یوفتیخانواده م ادیخوره و  یم یبه توق یچرا تق ،یکه چرا ناراحت نیا-

 دم مشکت، چرا... ادیاشکت م

حرفش  ونیاشک، نگاهش کردم، و م یرو باال آوردم و از پس پرده  سرم

 :دمیپر

از خونه انداختتم  روزیپدر و مادرم از هم جدا شدن، پدرم ازدواج کرد و... د-

 .رونیب
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کرد. سرم رو  یصدا، نگاهم م یاش حبس کرده بود و ب نهیرو تو س نفسش

که نسبت  یبه خاطر اعتماد دیدونم چرا بهش گفتم، شا یانداختم. نم نییپا

من  یراحت خودش رو سپر دفاع یلیچون خ دیکرده بودم، شا دایبهش پ

کرد،  هیبهش تک شهیکه م هیکرده بود و بهم نشون داده بود اون شخص

 حساب باز کرد... روش شهیم

 منو... نیترنم؟ بب-

 گفت: یا انهیام رو با انگشت هاش گرفت و باال آورد، و با لحن دلجو چونه

بودم اما  دهیرو فهم ییزهایچ هیخواستم ناراحتت کنم.  ینم د،یاوال ببخش-

تونم بهت بگم ناراحت  ینه. من نم ایداره  تیواقع هیقض نیدونستم ا ینم

 یو اگر ناراحت نباش ه،یعیطب یکه دار یچون احساس غصه نخور. اینباش، 

تونم بهت کمک کنم  یم ،یخوام آروم باش یازت م یتعجب داره. ول یجا

 . مثل امروز...یریکه آروم بگ

 زد و ادامه داد: یشخندین

 !میبود ومدهیکه از کافه در ن شیالبته تا قسمت-

چشم هام رو  ریز یسیزدم و دستم رو باال آوردم تا خ یکیکوچ لبخند

اش رو به طرف  گهیداد و دست د نییکه دستم رو با دست آزادش پا رم،یبگ

صورتم آورد و با سر انگشت هاش، اشک هام رو پاک کرد. انگشت هاش رو 

که  یروشون زد و با لبخند یکوتاه یبه طرف لب هاش برد و بوسه 

 مختص خودش بود، نگاهم کرد.
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 یلحظه هم غصه به دلت راه بد هی یخوام حت یمن کنارت هستم ترنم، نم-

غم و غصه به قلبت رسوخ کنه، من  یخوام بذار ینم ،ییتنها یو فکر کن

 کنارتم...

 روش کاشت، و ادامه داد: ینرم یرو به طرف لب هاش برد و بوسه  دستم

کنم و به جاش، بذر  رونیتموم اون غم و غصه ها رو از قلبت ب دمیقول م-

بمونه، دوست ندارم  ونیچشم ها گر نیذارم ا یعشق و محبت رو بکارم. نم

 یترنم. من کنارت هستم، بهت کمک م نمیچشم هات بب یباز اشک رو پا

 میمراهه دیتو هم با ،یایباهام راه ب دی... اما خودت هم بایکنم تا بهتر بش

 ؟یو جا نزن یکنارم بمون یدی. قول میکن

 دوختم. شیخون ی قهیرو تکون دادم و نگاهم رو به  سرم

و ترکم  یاگه تو بمون ،ی... اگه تو مرد عمل باشانیزنم شا یمن جا نم-

 !انیشا زارمی. من از ترک شدن بینکن

 صورتم خم شد... یتر کرد و رو کیهاش پر غصه شد. خودش رو نزد چشم

کرد  ینگاهش رو نداشتم، احساس گرما داشت کالفه ام م ینیسنگ طاقت

 صداش نگاهم رو به چشم هاش دادم. دنیکه با شن

که بهت دروغ  یکه جا بزنه کس یترنم؟ کس یشناخت یطور نیتو من رو ا -

 گه؟ یم

تونستم باهاش تعارف کنم و اونچه که  یتکون دادم، نم نیرو به طرف سرم

 دلم هست رو بهش نگم یتو
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االن بگم نه من کامال  یخوام الک ینم ستم،ین ییمن آدم دروغ گو انیشا -

بهت فکر  یاصال حت شبینه. تا د ؛یمن یها ایبهت اعتماد دارم تو مرد رو

 یتیبرام اهم دمتید یمن نم ینکرده بودم، هر چقدر که تو دور و برم بود

 بودم، نیخب من کال هم یحرف هام باعث نشه بهت بر بخوره ول ،ینداشت

دغدغه  م؛یچطور داغون نکهیاز مشکالت خودم و خانواده ام بهت گفتم ا

راستش رو بگم به خاطر فرار از اون فکر  شبیمن اون ها بودن. خب د یاصل

حالم رو  یخسته، تو گفت یلیخ انیها به تماست جواب دادم، خسته بودم شا

اون  روز،باهات حرف زدم خب بهتر شدم. بعد قرار ام شبید ،یکن یخوب م

 یبهت بگم وقت نکهیو ا رم،یبگ دیتونم ند یرو نم یکه در حقم کرد یفداکار

 یچقدر خوبه آدم کس نکهیپشت و دلم گرم شد. ا یاون طور ازم دفاع کرد

 ،یحس کردم مناسب دمیکنه، خب من تو رو د هیرو داشته باشه بهش تک

 خسته شدم.  مییخب از تنها

خوام فعال بشناسمت به  یگم عاشقتم و دوست دارم نه اصال، فقط م ینم

 قول خودت به هردومون فرصت بدم...

 بیاز من نگرفت، حرفم که تموم شد عج یا هیثان یبرا یهاش رو حت چشم

 . اوردمیخودم ن یبه رو یکردم، ول یم یاحساس تشنگ

ناراحت شده که از حرف هام  دمیترس یضربان قلبم باال رفته بود م تمیر

زد، آب دهنم رو قورت  یگمانم دامن م نیزد به ا ینم یحرف نکهیباشه، و ا

 کردم که شجاع باشم. یدادم و سع

 از حرف هام؟ یناراحت شد -
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کرد و باز با نگاهش صورتم رو کنکاش کرد، استرس وجودم رو  سکوت

 گرفته بود لبم رو به دندون گرفتم و رها کردم.

 دیبود که با ییها قتیخب حق یول ،یاراحت شدتونم درک کنم  ن یم -

رو تموم  زیجا همه چ نیهم ست،ین یمشکل یاگر منصرف شد ،یدیشن یم

افتاده... خب بابت امروز واقعا  ی... انگار نه انگار که اصال اتفاقمیکن یم

 ممنون. روز خوش...

رفت که بازوم رو گرفت و مجبورم کرد که  نیماش رهیسمت دستگ دستم

به چشم هاش نگاه  یگفتن نداشتم و تنها سوال یبرا یسمتش برگردم، حرف

 شونه خم کرد یکردم، که چشم هاش رو تنگ و سرش رو رو

رو زود  زیقدر همه چ نیا یعادت دار شهیدختر؟! هم یگ یم یدار یچ -

 !یهست یماهر اطی! گمونم که تو  خ؟یو بدوز یببر

 یکالمش رو درک کنم فقط منتظر بودم که ادامه  یتونستم شوخ ینم

شد و با  رهیبه عمق چشم هام خ دیکه سکوتم رو د یحرفش رو بزنه، وقت

 خاص و گوش نوازش شروع به حرف زدن کرد: یهمون صدا

اصال ناراحت نشدم! بلکه احساس  یصادق بود نقدریتو ا نکهیترنم من از ا -

 چیکه ه یتو اونقدر صاف و زالل نکهیحس کردم، ا وجودم یرو تو یخوب

دروغ  هی یپر کردن وقتت حاضر نشد یبرا یحت نکهیا ؛یندار ینقطه کدر

 رابرمن با ارزشه و ارزش تو رو برام چند ب یبرا نهایا یهمه  ؛یبگ کیکوچ
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که کنارت باشم  یفرصت رو داد نیکنه؛ من واقعا خوشحالم که تو بهم ا یم

 و خودم رو بهت اثبات کنم... 

 لب هام نشست یرو تیحرف هاش دلم گرم شد، لبخند رضا با

 قبوله؟ ه؛ییقرار آشنا هیپس فعال قرارمون  -

اش نگاه کردم،  دهیکش یهم فشرد، به پشت پلک ها  یهاش رو رو چشم

زخم  یشونیکرد، به پ یرو آب م یا ندهیکه داشت دل هر بب یبلند یمژها

نگاهش  ینیبال سرش اومده، سنگ نیشده اش نگاه کرد و دلم گرفت که ا

 چشم هاش غرق بشم... یعسل یباعث شد نگاهم رو به چشم هاش بدم و تو

 مرد زل نزن؟! هی یطور تو چشم ها نیوقت ا چیبهت نگفتن ه -

و نگاه گرفتم اما ناخوآگاه  دمیآدم خطا کار رو داشتم، لب گز کی احساس

 :دمیپرس

 نگاه کرد؟ دیچرا نبا -

لحظه سکوت کرد، به خودم جرات دادم و سرم رو باال آوردم  که به  چند

باره دست هاش دورم حلقه شد و من  رو تنگ در آغوش گرفت، مثل  کی

که گرفت به گوش هام  یقیدم عم یبرق گرفت ها خشک شده بودم، صدا

 دمیمخمورش رو شن یخورد و صدا

 یاون چشم هات رو اون طور  ،یکن یش مطاقت یب یطور نیچون ا -

که نگاهت  یدون یچشم هات... آخ ترنم، آخ... نم ارنینغلتون که پدر در ب
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چرا به چشم  یدیپرس ینم یدونست یکنه، که اگر م یو روم م ریچطور ز

 ...یزل نزن یکس یها

کرد و مغزم رو از کار انداخته  یم جمیشده بودم و حرف ها و صداش گ الل

اون من رو تو بغلش حبس کرده بود...  یبود ول ییار ما فقط آشنابود، قر

تصور  یدختر دم دست کیمن رو  انیکردم که مبادا شا دایپ یاحساس بد

 بغض دار گفتم: یکرده، بغض کرده بودم و با همون صدا

 نبود... نیقرارمون ا انیشا -

حرف انگار که به خودش اومده باشه من رو از خودش فاصله داد و به  نیا با

 با بهت نگاه کرد سمیخ یچشم ها

 ترنم، من... من... -

نفس هاش کالفه  یتر آورد، گرما کیگرفت و صورتش رو نزد یقیعم نفس

شد،  ریو قطرات درشت اشک از چشم هام سراز دیام کرده بود، لب هام لرز

چشم به  یسوخت، از گوشه  یم بیبازوم بود عج یدست هاش که رو یجا

 دستش نگاه کردم

 ...انیدست هات رو بردار شا -

هاش رو برداشت، نگاهم رو بهش دوختم که بهت زده نگاهم کرد،  دست

 شکست خورده حرف زدم کیتکون دادم و مثل  نیسرم رو به طرف

 هیمن  یکرد الیمن، تو خ یبود نه شکستن خط قرمزها ییقرارمون آشنا -

 ! ؟یکه هر وقت دلت خواست لمسش کن میابونیدختر خ
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تکون خورد، آب دهنم رو قورت دادم و دستم  یگفتن حرف یهاش برا لب

 سکوت باال آوردم یرو به نشونه 

من رو مثل  نکهیاز ا انیشا شمیبذار حرف هام رو تموم کنم، دارم خفه م -

بود که  یا مهینشستم به خاطر اعتماد نصفه و ن نتیاگر تو ماش ،یدید هیبق

لحظه  نیبهت کردم، اگر من دستت رو گرفتم فقط به خاطر کمک بود، هم

 انگار یانگار بد برداشت کرد یول میبرات حرف زدم و گفتم آشنا بش شیپ

 ....دینا ام ان،یشا یکرد دمینا ام ،یدید گهیمن رو به چشم د

که صداش مانع از گرفتن  دمیگرفتم و سمت در چرخ یقیعم نفس

 شد گرهیدست

من رو بشنو، فکر  یپس حرف ها ؛یکرد دمیقطع ام یحرف هات رو زد -

 یدیپسر  هوس باز د هیو من رو  یکنم تو هم راجع به من بد فکر کرد یم

 یطور نی! ارهیگ یبه اون چشم داره و بغلش م رسهیم یکه  به هر دختر

طور  نیا یچون، چون... من عاشقتم، وقتاگر االن طاقت از کف دادم  ست،ین

چه  شهیکه دل و جونم گرم م یزنیم ییحرف ها یدار یوقت یقابلمم

! اگر بغلت کردم اگر دست هات رو لمس کردم از هوسم نبود ؟یدار یانتظار

! که اگر یستیتو سخته چون تو عاشق ن یدرکش برا دیو از عشقم بود... شا

منم بهت حق  ،یگ یتو راست م دیشا ی... ولیدیفهم یحال من رو م یبود

 یرو درک م نیا دیمن با ،ینسبت به من ندار یاحساس خاص دونمیم دمیم

 کردم.. تتیدونستم... ببخش اگر اذ یکردم و تو رو مثل خودم نم
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 ینم دن،ید یرو م نیبود که داشتن کف ماش ییدوخته به چشم ها نگاهم

گفت عاشقمه؟! مگر چند وقت  یبدم... م یحرف هاش چ نیدونستم جواب ا

 شناخت؟!  یبود که من رو م

چشم هاش  ینگاهم رو حس کرد سرش رو باال آورد، عسل ینیسنگ یوقت

 یکرد، نگاهم رو تو یخودش م ریداشت که نا خودآگاه تو رو اس یبرق

 :دینگاهش چرخوندم که با همون لحن خاصش پرس

 ؟یگرد یم یدنبال چ یتو نگاهم دار -

 صداقت -

 !؟یکرد دایپ -

کردم،  یتر از قبل م جیگفتم خودم رو گ یبود که اگر م یاعتراف جوابش

خودم رو چطور قانع  دادمیم یگفتم جواب خودم رو چ یصادق بود و اگر م

 زود اعتماد کرد.... دینشد، که نبا کیهم به مردها نزد ادیز دیکردم که با یم

 بردم و در رو باز کردم... رهیرو گرفتم و دستم رو سمت دستگ نگاهم

 ترنم؟! -

بود لحن صداش آرامش  رایهام بسته شد، صدا و لحنش جذاب گ چشم

که پوستت رو  یروز گرم و آفتاب کی یتو دیداشت درست مثل تابش خورش

چند لحظه  یکرد که چشم هاش رو برا یداد، و آدم رو مجبور م ینوازش م

 .کرد.. یببنده و فقط اون گرما رو احساس م
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 دی.... شاارهیبه روز من م یلحن و صداش چ نیکه ا دیفهم یم انیشا کاش

مکث  هیکرد... بعد از  یکار رو م نیخلع سالح من ا یدونست و برا یهم م

 کرد خکوبیرفتم... که باز صداش من رو م نییدر رو باز کردم و پا یطوالن

 ؟یشروع نشده تمومش کن یخوا یم ؟یبر یخوا یترنم، م -

چشم هاش مقابلم  یکردم؟! چشم هام رو بستم و عسل یتمومش م دیبا

تونستم از  یگوشم به صدا در اومد، م یمخمورش تو یجون گرفت و صدا

زود هنگام  ادیاعت نیپوک اول ا الیخیگذشتم و ب یم دیها بگذرم؟! با نیا

 نه؟!  ایشدم  یم

 یانداخت و داشت گرفتارم م یم یگمونم پوک اول داشت  به نئشگ به

 ترسوندم هم.... یکه هم م یکرد... گرفتار

ضربان قلبم باال رفته  دم،یلبم رو به دندون گرفتم  و سمتش چرخ ی گوشه

 نگاه کردم شیدوست داشتن یها یبود دستم رو مشت کردم و به عسل

 کردم، صداقت چشم هات رو... دایپ -

 یرو یموم حرفم رو بفهمه، لبخندتا مفه دیلحظه نگاهم کرد طول کش چند

تونستم اونجا بمونم، اعتراف کرده بودم اون  ینم نیاز ا شتریلبش نشست، ب

 دارم... ادیهم سر بسته که به نگاهش اعت

 بگو نگاهم نکنند  تیچشم ها به

 سرشان به کار خودشان باشد!! شومیات م رهیخ یوقت بگو
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 ها نه کشمیخجالت م یکه فکر کن نه

 …شومیعاشقت م ستین حواسم

 

 *** 

 

به دست و صورتم  یرفتم، آب یبهداشت سیو سمت سرو دمیکش یا ازهیخم

خودم نگاه کنم، به  ریبه تصو نکهیا یانداختم به جا ینگاه نهییزدم و به آ

 شدم، ابروهام خود به خود باال رفته بود رهیخ نهییآ یرو یلک ها

 رو دستمال بکشه... نجایرفته ا ادشیالبد  -

تکون دادم و چند برگ دستمال کندم و اول  یسر یساختگ هیفرض نیا با

 نهییآ ینم دار رو یصورت خودم رو خشک کردم و بعد با دستمال ها

 تیو برق رضا زییتم نهییبه آ یو لکه هاش رو پاک کردم، لبخند دمیکش

 یبه صورت گل انداخته ام زدم، اگر مامان من رو م یچشم هام زدم و دست

 یچند وقت م نیمثل ا یکم سابقه ا طنتیزد و با ش یم یلبخند احتم دید

 گفت:

و عوض   شتیلوازم آرا ایخودته  یپوستت، سرخ لپ هات برا ریآب رفته ز -

 !؟یکرد
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گرفت و صورت مهربون  یزدم و لب به دندون م  یم یهم هر بار لبخند من

خود به  شیعسل یچشم ها یآور ادیکردم و با  یرو مقابلم تجسم م انیشا

 شد.... یم شتریشد و سرخ لپ هام ب یم نیریخود کامم ش

داشت، اونقدر پر رنگ شده بود  یروز هام نقش پر رنگ نیا یتو زندگ انیشا

 گرفت... دیشد اون رو ند یکه نم

کردنش کم کم حال من رو خوب کرده  یها و صبور یکه با مهربون یپسر

 یر کنم، تا کمتر فکرم حوالفک میکمتر به شکست بزرگ زندگ گهیبود، تا د

نگاه کردم و احساس  نهییخونه پدر بچرخه... به دختر لبخند به لب داخل آ

لبخندم مثل  دنیمنعکس شده و با د نهییداخل آ انیشا ریکردم که تصو

 :گهیاوقات م شتریب

 یقند و شکر است آن لب و دندان که تو دار -

 بزن تاجر قند و شکرم کن.... لبخند

 

گفتم حالوت  یشدم و اگر جراتش رو داشتم م یم دیمن هم سرخ و سف و

 ! یدیخودت رو ند یچشم ها یعسل

کردن  یبه شوخ یگاه ایکردم و  یشدن اکتفا م دیبه همون سرخ و سف یول

 افتادم...  یم

زدم، سکوت داخل خونه بدون  رونیب ییقرار امروز از دستشو یآور ادی با

شدنم شک کنم و به ساعت  داریه به ساعت بباعث شد ک ییسر و صدا چیه
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داد، محال بود  یبندازم که ساعت هشت صبح رو نشون م ینگاه وارید یرو

ساعت از روز رو خواب باشه، سمت آشپز خونه رفتم و با  نیکه مامان تا ا

شد..  یم رمیداشت د د،یابروهام باال پر شبینشسته د یظرف ها دنید

 بار خودم صبحانه درست کنم.  نیاول یرو پر از آب کردم تا برا یکتر

نداشتم و به خاطر تنوع هم که شده بود دستکش  ادیصبر کردن ز حوصله

 میدستم کردم و شروع  به شستن ظرف ها کردم، آشپزخونه رو مرتب و چا

 ....دمیرو چ یصبحانه مختصر زیخودم م یرو هم دم کردم و برا

روزها مثل گذشته  نیبذاره، ا یرو باق ید که ظرف نشسته ابو دیمامان بع از

 یزدم خوشحال م ینم یداد، من هم حرف ینم تیبه نظافت  خونه اهم

 مامان بهتر شده. یکه وسواس دیام نیشدم به ا

فکر کردم که مبادا نا خوش احوال باشه، صبحونه ام رو  یلحظه ا یبرا اما

به در زدم، چون جواب  یروم تقه ازود خوردم و سمت اتاق مامان رفتم و آ

چون به اتاق  دم،یداخل اتاق کش یدر رو باز کردم و سرک یآروم ال دمینشن

 نداشتم پس داخل شدم. یادیاشراف ز

رو از  دشیجد یبود نگاه کردم، مدل ابروها دهیتخت خواب یمامان که رو به

 نیا قتیکه گذاشته بود نگاه کردم.... حق ینظر گذروندم، و به خط لب دائم

 یخوشحال م راتییتغ نیاز ا لیکرد و من اوا یم رییبود که مامان داشت تغ

 نیکردم، چرا که مامان اصال اهل ا یاحساس ترس م یحاال گاه یشدم ول

 شیمدل آرا نیتر دیشد که از جد یم شتریام ب ینگران ینبود، وقت ریینوع تغ

 . دیپرس یو لباس و... م
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فرو کش  اقمیاشت نیدادم و اما کم کم ا یم حیبراش توض اقیبا اشت لیاول

 داد... یم یخودش رو به ترس نا معلوم یکرد و جا

... دیمامان لرز یشدن تخت، پلک ها نییتخت نشستم و از باال و پا ی کناره

 خوابش کامال سبک بود، آروم صداش زدم

 مامان، مامان جان... -

که با  دید یرو مات م رمیباز کرد، انگار تصو یکمچشم هاش رو  یال

از من  یواضح تر ریانگشت اشاره و شست چشم هاش رو فشرد تا تصو

 داشته باشه

 ترنم؟  ییتو -

 باشه؟ یک نیخواست یبله پس م -

جاش جا به جا شد و با صورت خواب آلودش بهم نگاه  یزد و تو یلبخند

 کرد

 ؟یخوا یم یزیچ -

 خواستم بدونم حالتون خوبه!  ینه فقط م -

 خوبم، چطور؟ زمیآره عز -

 دور اتاق چرخوندم کیزدم و به نگاهم رو  یلبخند

که مبادا  دمیترس د،یوقت شما خواب باش نیآخه سابقه نداشته تا ا یچیه -

 ....دینا خوش احوال باش
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 داد هیو به تاج تخت تک دیرو باال کش خودش

 شد؟!  یشدم چ داریهمه سال صبح زود ب نیا زم،ینه خوبم عز -

 یدونستم مامان هر چند به رو ینزدم و صورتم رنگ غم گرفت، م یحرف

بود،  ومدهیاما  هنوز با طالق خودش و ازدواج بابا کامال کنار ن ارهیخودش نم

 زد یمامان دستم رو تو دست گرفت و لبخند

 رمیشدم. االن م یم داریوگرنه ب ،یش یم داریدونستم تو صبح زود ب ینم -

 صبحونه رو حاضر کنم

 خودم درست کردم، ممنون -

 زد و دستم رو تو دستش فشرد یلبخند

 دخترم چقدر زرنگ شده... -

 مامانم لوس کردم یبرا یو خودم رو کم دمیخند ینخود

 شستم و آشپزخونه رو مرتب کردم... شبمید یتازه ظرف ها -

لپ هات داشته  یبه سرخ یربط دیبازبر و زرنگ شده،  یبه به دختر خانم -

 باشه...

که به  دیانداختم، مامان بلند خند نییرو به دندون گرفتم و سرم رو پا لبم

 اعتراض اسمش رو صدا زدم

 مامان... -

 و کوتاه بغلم کرد دیرو کش لپم
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 گم... یجون مامان، دروغ که نم -

 ریدونست که معذبم خودش مس ینگفتم و به صورتش نگاه کردم، م یزیچ

 داد رییصحبت رو تغ

 !؟یشد داریتو صبح زود ب یچ یحاال برا -

 و از جام بلند شدم دمیبه صورتم کوب یقرار امروزم دست یآور ادی با

 شد... رمید یوا -

 ؟یبر یخوا یکجا م -

به مدرسه بزنم، قبال گفته بودن براشون عکس ببرم  یسر هیبرم  دیبا -

 هم دارم، ناهارم با دوستم قرار دارم....امممم بعد... گهینبردم، چند تا کار د

نه، که خودش چشم هاش رو  ایحرفم درست باشه  یدونستم ادامه  ینم

 کرد زیر

 ؟یچ -

 شام برم اونجا... یبابا زنگ زده، گفته برا -

و پتو رو از  اوردیخودش ن یبه رو یگ غم گرفت، ولکه چشم هاش رن دمید

 خودش کنار زد یرو

 برو بهت خوش بگذره... زمیپس برنامه ات تا شب پره، باشه عز -

رفتم تا آماده بشم، سمت اتاقم رفتم  رونیگفتم و از اتاق ب یلب ریز ممنون

داخل اتاق  یتلفن همراهم باعث شد ما تند کنم اما وقت یزنگ گوش یصدا
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از  یتخت برداشتم و به تماس ها یم، صداش قطع شد... تلفن رو از روشد

 زدم... یلبخند انیشا یدست رفته 

و تند تماس رو  دیکه تلفن داخل دستم لرز رمیشماره اش رو بگ خواستم

اما مگه با  افتمیگرفتم که پس ن  یرو م شیدست پ  دیوصل کردم و با

 امکان داشت؟! انیوجود شا

 ؟ییمعلوم هست کجا چیالو، ه  -

شما هم  یبایصبح ز یممنونم تشکر منم خوبم، راست ان،یالو سالم آقا شا -

 ....ریبخ

لب هاش رو تصور  یمحو رو یتونستم خنده  یلحظه سکوت کرد و م چند

 کنم

 ؟یسالم خانم کوچولو، خوب -

 ممنون -

 د؟ید یتلفن مبارکتون رو پاسخ نم نیچرا ا دیبگ شهیحاال م -

 ...دمیتلفن داخل اتاق بود، صداش رو نشن دیببخش -

که باز من  د،یو آماده باش دهیلباس پوش دوارمیام یکنم، ول یخواهش م -

 ...دیرو منتظر نذار

 یبرا انیزدم، من قرارم با شا یکردم و لبخند معلوم و الحال زیهام رو ر چشم

 حاال نبود، پس گفتم:
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و گرنه  خته،یرو به هم ر ماتتیکه تنظ یخورد یزیفکر کنم صبحونه چ -

 نه کله صبح... نیایناهار قراره دنبال من ب یشما برا

 ؟یمدرسه ات بر یکارها یبرا ستیدوما مگه قرار ن ست،یاوال کله صبح ن -

سمت کمدم رفتم و در کمدم رو باز  د،ید یرو تکون دادم که قطعا نم سرم

 کردم

 به قرار ما داره؟  یخب االن چه ربط یچرا قراره برم، ول -

که  امیخب منم باهات م ،یخانم باهوش، تو فکر کن من بذارم تنها بر -

 برسونمت...

 نیو نگاهش کردم، قطعا ا دمیکش رونیاز مانتوهام رو از داخل کمد ب یکی

گفتم و مانتو رو  یخورد، نوچ یکوتاه به درد رفتن مدرسه نم دیمانتو سف

 دیچیپ یداخل گوش انیامعترض ش یسر جاش گذاشتم. که صدا

 ؟یکن یم کاریچ یدار نمیبب -

 ...یچیه -

 ؟یستیپس حواست کجاست؟ با من ن -

 بپوشم؟ یچ انیبپوشم؟! شا یگردم که چ یدارم دنبال لباس م -

 ؟یر یمگه مدرسه نم -

 "اهوم  "حواس  یمانتو هام چرخوندم و ب فیرد یرو گهیبار د کیرو  نگاهم

 جواب داد: انیگفتم، که شا
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 خب لباس فرم هات رو بپوش... -

رو به روم قرار داشت، قطعا نگاه  انیمانتو ها ثابت موند و اگر شا یرو نگاهم

 زیر د،ینداختم، سکوت معنا دارم رو که د یبهش م یا هیعاقل اندر سف

 خنده هاش گفت: نیو ب دیخند

 !؟یشد یچ -

 قدر درخشانه؟! نیهم شهینظراتت هم انیشا -

 آره -

 خوام یوقت ازت نظر نم چیپس ه -

من هم نشست، خنده  یلب ها یکه خنده رو دیخند نیبار بلند و دلنش نیا

 هاش که تموم شد به حرف اومد:

که از قضا چندان هم  یبپوش ریغ یمانتو هیگفتم، االن تو  یجد نیبب -

 دن؟ ینم ریخب تو مدرسه بهت گ ستیمناسب ن

که به قصد درس خوندن  یتو روز رونیب یمانتو دنیباهوش خان پوش -

 داره؟ یبه اون ها چه ربط رمیمدرسه نم

درست  زیچ هیبهتره  شون،ینیب یتموم بشه م التتیخب باالخره تعط -

رو  یوجب مین یاون مانتو ها هی. چیکن یروح منم شاد م ،یدرمون بپوش

 !؟یپوش یم

 دمیکردم و پرس زیباال انداختم و چشم هام رو ر یابرو
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 !اد؟یمن خوشت نم افهیو ق پیتو از ت انیشا -

 شد و تند تند گفت: هول

وقت از  چیخب اگر بخوام صادق باشم ه یول ست،ین ینطورینه نه اصال ا -

 ...ومدهیپوشن خوشم ن یکوتاه که دختر ها م یمانتو

تا به حال من رو فقط با  انیفوت کردم، چون شا رونیرو به ب نفسم

سوال رو  نینگفته بود؟! ا یزیچرا تا حاال چ یبود، ول دهیکوتاه د یمانتوها

کرم  یمانتو دنیموکول کردم که خودش حضور داشته باشه، با د یبه وقت

 یصدا دنیخواستم، با شن یبود که م یزد، همون یرنگم چشم هام برق

 ان حواسم رو جمع کردمیشا

 از حرفم؟ یترنم ناراحت شد -

 دمیکش رونشیسمت مانتو بردن و ب تید

 ان؟یشا یندار یکار -

 ؟یناراحت شد -

 تکون دادم و گفتم: نیو سرم رو به طرف دمیخند

 دنبالم؟! یایب یخوا یخوام لباس بپوشم، مگه نم یم ونه،ینه د -

 .امیچرا، م -

 یخب پس من قطع کن آماده بشم، تو هم برو آماده شو که سر وقت برس -

 کرد و بعد گفت: یچند لحظه ا سکوت
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 یمنتظر م ابونیسر خ رمیخب م یخونتونم، ول یجلومن اومدم، االن  -

 ....یایمونم تا ب

 دمیرو د انیشا نیدهن باز سمت پنجره رفتم و پرده رو کنار زدم و ماش با

 زدم و گفتم: یکرد، لبخند یکه داشت طول کوچه رو رد م

 پسر... یا ونهیتو د -

 ترم کن، منتظرم  وانهید ایچشماته.... ب ریهمش تقص -

که الزم  ییزهایبه تن کردم، و چ عیرو قطع کردم و لباسم رو سر تلفن

گرفتم و بدون  یقیرفتم. نفس عم رونیو از اتاق ب فمیتو ک ختمیداشتم رو ر

 رفتم. رونیبگم، از خونه ب یزیکه به مامان چ نیا

هام رو به پام کردم و به طرف آسانسور پا تند کردم. داخل که شدم،  کفش

تا رژ لبشون  دمیو لب هام رو چندبار به هم مال دمیچرخ نهیبه طرف آ عیسر

 دو طرف پخش بشه. نیب یمساو

پرت کردم و تا پا به کوچه  رونیو با حالت دو، خودم رو به ب ستادیا آسانسور

برم. با چشم  انیگذاشتم، کمر صاف کردم تا مودب و موقر، به طرف شا

به سمت  دنش،یزد و بعد از د یگشتم که تک بوق یم نشیدنبال ماش

 رفتم. نشیماش

رو از  فمیدادم، که با محبت جوابم رو داد. ک یشدم و سالم آهسته ا سوار

که  یعقب انداخت. به طرفم برگشت و با لبخند یصندل یمن گرفت و رو

 صورتش بود، نگاهم کرد. یجداناشدن یفکر کنم اجزا
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 تنگ شده بود. دنتید یدلم برا دمت،یوقته ند یلیخانوم؟ خ یچطور-

سرخ و  نیزد و من چه قدر از ا یپروا حرف هاش رو م یقدر راحت و ب چه

 یمن هم نم یکردم وقت یشدن هام منتفر بودم! احساس ضعف م دیسف

سرخ شدن گونه هام رو  نیا یجلو ای ارم،یتونستم احساسم رو به زبون ب

 رنگ عوض نکنم. یو ه رمیبگ

ناهار مهمون  میرو انجام بدم، بعد برمدرسه ات، کارهات  میخب، اول بر-

 من. خوبه؟

 مونده! یاما... تا وقت ناهار که کل-

 اشکال نداره، خب...-

 فکر کرد و ادامه داد: یکم

زمان ناهار فرا برسه  دیبا گهیبعدش د د،یخر برمتیبعد م ،یبستن میریم-

 گه؟ید

که مدرسه ام درش بود  یابونیاکتفا کردم. به خ ینگفتم و به خنده ا یزیچ

فضول  داریبشم. سرا ادهینگه داره تا پ ابونیو ازش خواستم سر خ میدیرس

از  ییخطا نیکتریبود کوچ یما بود و کاف دنییدر حال پا شهیمدرسه، هم

 کشونهو اون وقت بود که تا موضوع رو به آموزش و پرورش ن د،ید یم یکس

 تیدانش آموزش و برهم زدن نظم مدرسه شکا یانضباط یو به خاطر ب

 داشت. ینکنه، دست بر نم
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خودم  یرو رو دارینگاه سرا ینیمدرسه شدم و از همون دم در، سنگ داخل

 دستش ندم. یباشه و باز بهونه ا دهیند یزیبودم چ دواریکردم. ام یحس م

وم و آر یگرفتم، در رو باز کردم و داخل شدم و با صدا شیدفتر رو در پ راه

بود، سالم  ریمد زیکنار م زشیو معاون که م ریلب، به مد یرو یلبخند

شناسنامه خواسته بودن، همه  یاز ما عکس و کپ ییامتحان نها یدادم. برا

 گذاشتم و با لبخند، رو به معاون گفتم: زیم یالزم رو رو یزهایچ

 نفر آوردم. نیشد. فکر کنم آخر رید دیفقط ببخش د،ییبفرما-

ترم مونده، تو نگران  انیبه امتحانات پا ینشده. هنوز چندماه ریدخترم دنه -

 نباش.

داده بودم، گفته بودم پدر و مادرم طالق گرفتن و  حیرو توض طمیشرا بهشون

خوندم!  یدرس م یحضور مهین ،ییجورا هی. امیتونم هرروز به مدرسه ب ینم

 رفتم. یرفتم و چندروز نم یچندروز م

سالم داد و با حرف زدنش،  ییآشنا و رسا یم، صداخواستم برگرد تا

 ... ستادیاحساس کردم که قلبم از تپش ا

 .ریسالم، صبحتون بخ-

... انیمن شا یها شده. خدا چارهیبه ب هیام شب افهیکردم که ق یم احساس

درباره ام  یگفتن؟ چه فکر یبهم م یحاال چ ؟یکرد یکار م یجا چ نیتو ا

اصال  یکردن؟ دختره برداشته دوست پسرس رو آورده تو مدرسه؟ وا یم

 پشت سرم؟ ادیمگه من بهش گفته بودم ب
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نگاهش  ،یو با حالت زار دمیاومد. به طرفش چرخ یبه زور باال م نفسم

در همه و  دایو معاون شد ریمد یتونستم حدس بزنم که ابروها یکردم. م

 زیم یلوتر اومد و کنار من، رو به روکنن. ج یدارن با سوءظن، به ما نگاه م

 .ستادیا ریمد

 ... ؟یسالم. آقا-

 به من انداخت و بعد، با اعتماد به نفس گفت: ینگاه مین انیشا

 ترنم خانوم. یپاکزاد. پسرخاله  انیپاکزاد هستم، شا-

 نیباز نشه. چطور همچ نیاز ا شتریتا ب رمیدهنم رو بگ یکردم جلو یسع

 ؟یزد چ یبه مامان زنگ م ریاگه مد ،یاز خودش در آورده بود؟ وا یزیچ

و خودم رو  ارمیخودم ن یکردم به رو یدادم؟ سع یبه مامانم م یچه جواب

 جلوه بدم. یعاد

 د؟یدار یشما؟ کار دیخوب هست د،ییبله بفرما-

ترنم  یدرس تیخواستم درباره وضع یکه وقتتون رو گرفتم. م دیببخش-

اوضاع،  نیو مسلما ا ستین یمناسب تیخانوم بپرسم. دخترخاله ام تو وضع

 تیو درباره وضع امیگذاشته. خاله ازم خواستن تا ب ریدرسش هم تاث یرو

 درس هاش بپرسم.

درسم  تیخواست درباره وضع یانداختم. م نییو سرم رو پا دمیگز لب

بود و مو رو از ماست  یزینگاه کرد. زن ت انیبا شک به شا ریبپرسه؟ مد
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 یلیحرف ها بود و خودش رو خ نیپرروتر از ا انی. اما شادیکش یم رونیب

 بافتش! یراحت به هم م یلیداد. دروغ که حناق نبود، خ یجلوه م یعاد

 گفت: ره،یرو بگ انیخواست منچ شا یکه انگار م یبا لحن ر،یمد خانوم

زنگ  ای ارنیب فیتونستن خودشون تشر یخب... مامان ترنم، نم یلیخ-

 بود؟ خانومِ...؟ یاسمشون چ یبزنن؟ راست

 با همون اعتماد به نفس جواب داد: انیشا

روزمره  یهم مشغله ها یشون بد بود، از طرف یحال روح کمینه راستش -

 .یغفار میهستن. مر میداد. و آهان، مر یاومدن رو نم یشون اجازه 

 یلیبود؟! چطور اسم و فام یک گهید نینگاهش کردم. ا دهیباال پر ییابروها با

 دونست؟ یمامان من رو م

نگاه کردم،  ریو به مد دمیکش یزد. پوف ینگاهم کرد و لبخند کج یرچشمیز

 رو مخاطب قرار دادم: انیشا ،یو با لحن شوخ

 دیحتما با ؟یدیدرسم رو از خودم نپرس تیخحب پسرخاله جان چرا وضع-

بهم  شهیهم د،ینیب یم رینوم مدخا ؟یریمچم رو بگ یتا بتون یاومد یم

ترنم درسش خوب  دیشا گنیدن و نم ینم دیکم بهم ام هیشک داشتن. 

 !ستیبه پرسش و پاسخ ن یازیباشه و ن

مامان و خاله. هر  الِ یراحت شدن خ یپرسم صرفا برا ینه خانوم، دارم م-

دوشون نگران درس تو هستن، و خب جفتشون هم مشغول کارهاشون 

 هستن و من رو فرستادن.
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 انیمادرم از زبون شا یلیاسم و فام دنیبعد از شن الشیکه انگار خ ریمد

 گفت: انیزد و رو به شا نانیاز سر اطم یراحت شده بود، لبخند

. خوبه که دیبهتون تا به مادرش نشون بد میدینمرات ماهانه شون رو م-

بکنه و پشتش رو  تیداره تا ازش حما یحام هیحداقل  ت،یوضع نیترنم تو ا

نکنه. شما به عنوان برادر بزرگتر حواستون به درس و مدرسه اش  یخال

که  یباشه و جو ایمه طیکه شرا یبه شرط هیدرس خون یباشه. ترنم بچه 

 خونه، آروم باشه. یدرس م توش

 یکنم. شده از خاله اجازه م ایرو براش مه یآروم یکنم فضا یم یسع-

 درس خوندن. یخودمون برا یبرم خونه  یو م رمیگ

کفشم، پاش رو له کردم که پشت  یرو از داخل گاز گرفتم  و با پاشنه  لپم

 بندش گفت:

بخونن و تونن با هم درس  یهمسن هستن، م کترمیبا خواهر کوچ بایتقر-

 باشن. گهیکمک حال همد

داد. بعد  انیرو نوشت و به شا رمیسه ماه اخ یکارنامه نمرات کالس معاون،

 ی نانهینگاه ذره ب ریو ز میکرد یخداحافظ ر،یاز مد یتشکر و قدردان

به  یمشت محکم م،یشد نی. تا سوار ماشمیرفت رونیاز مدرسه ب دار،یسرا

 گفتم: یغیج یو با صدا دمیشونه اش کوب

 ! نیذارم، فقط صبر کن و بب یکنم، من زنده ات نم یخفه ات م انیشا-

 بهم انداخت یزد و نگاه یقهقهه بلند انیشا



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 107

 کردم؟ یباز یچطور داخل شدم و چه نقش یحال کرد -

رو نگه  نینگفتم و الم تا کام حرف نزدم. منتظر بودم ماش یزیچ ریمس تو

 داره و لهش کنم.

به  یشدن، با حرص لگد آروم ادهیپارک و پ یمحض نگه داشتنش جلو به

 کفشش زدم یپشت پاشنه 

 !یبود سرم رو به باد بد کینزد وانهیپسرک د -

 زد یبهم انداخت و لبخند یو نگاه ستادیا

 دادم یسرت م یاون وقت سرم رو به جا -

 جمع کردم نهیس یو دست هام رو جلو گهیحالت قهر روم رو سمت د با

 !یسر خودت رو بد ستیشما سر خودم رو تو خطر ننداز الزم ن -

نگفت، آروم سرم رو سمتش چرخوندم و نگاهش  یزیسکوت کرد و چ انیشا

کرد، انگار که داشت  یشده و لبخند نگاهم م زیر یکردم، داشت با چشم ها

 مقابلش چرخوندم یگشت؛  سرم رو چپ و راست و دست یم یزیدنبال چ

 ه؟یها چ -

بهم  یبه چونه اش زد و نگاه کل یبه عقب برداشت و دست یبار قدم نیا

 باال انداختم و چشم هام رو گرد کردم یانداخت، کالفه شونه ا

 !ه؟یچ -
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 شیو شصت و ش کیکنم تو که با قد  تیخواستم کامال برس یم ،یچیه -

وزن باال و سن... اممم ، خب فعال کمه سنت اجازه  لویو احتمال پنجاه ک

و هشتاد،  کیبه من با قد  ییبا چه رو ،یبگم..... با سن هجده سالگهست 

 پسرک؟ یگ یکه م هیسال چطور شیو ش ستیو سن ب شیوزن هفتاد و ش

 یکردن من برا یو برس ینیهمه مقدمه چ نیدهن باز نگاهش کردم، ا با

 بود؟! کیگله کوچ نیا

 نیکه هم یو خودت رو خسته کرد یهمه به مغز خودت فشار آورد نیا -

 ! ؟یرو بگ

 کمه؟! -

 به سر تا پاش انداختم یتاسف تکون دادم و نگاه یاز رو یسر

 یواقعا پسرک م یگاه ،یو هشتاد کی یکنم آقا یآور ادیخب پس بذار  -

 به آمار و ارقام توجه نکن، باشه پسرم؟! ادی. زیش

 یلبخند  یکرد و لب ش رو از داخل گاز گرفت تا جلو زیهاش رو ر چشم

ال  دمیحالت بامزه اش رو د یوقت ره،یرو بگ نهیلبش بش یخواست رو یکه م

باال انداختم، که اون هم سرش رو تکون داد و برگه  یو شونه ا دمیخند دیق

 الو مشغول باز کردن تا هاش شد و در همون ح دیکش رونیب بشیاز ج یا

 گفت:

چه  نمیا ببخانم بزرگ بندازه ت کیبه نمرات  یپسرک نگاه نیخب پس ا -

 کاشته... ییخوش بو یگل ها
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 و سمتش رفتم دمیکش یغیحرف ج نیا با

 کشتمت... ینگاهشون کن انیشا -

دستش رو باال  رمیبرگه رو از دستش نگ نکهیو به خاطر ا دیهم خند انیشا

 کرد یبرد نگاهش رو به برگه داد و بعد نوچ نوچ

 ... ستیاصال قابل گفتن ن نیرو بب شیسیکه داغونه، اوه اوه انگل تیعرب -

هم بد نبود که  یلیخ میدرس تیگه چون وضع یدونستم داره دروغ م یم

که  رمیتا برگه رو ازش بگ دمیکرد، باال پر یم یطور جو ساز نیا انیشا

 و من با حرص گفتم: دیدستش رو عقب برد و خند

 بده اون برگه رو... -

 انداخت و با همون صورت خندون گفت: ینگاه بهم

 ! یندار یانگار با ملل مختلف رابطه دوستانه ا -

بود   کیخورد و نزد چیپ یکه پام کم دم،یاخم نگاهش کرد و باال پر با

ام  نهینفس تو س کیفاصله نزد نیکه دستش پشتم قرار گرفت، از ا افتمیب

 تو چشم هام انداخت..... یحبس شد که نگاه

 خانم کوچولو... یبود کار دست خودت بد کیاوه ....اوه، نزد -

 رونیب یام رو به آروم نهیهام رو بستم و نفس حبس شده تو س چشم

رو  انیبسته شده شا یفرستادم و بعد چشم هام رو باز کردم و چشم ها
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که نفسم رو تو صورت اون فوت کردم، چشم هاش رو باز  دمیفهم دم،ید

 کرد، شرمسار لبم رو به دندون گرفتم

 حواسم نبود... د،یببخش -

زد، چشم هاش رو  داخل چشم هام  یهاش برق یرفته بود و عسل لبخندش

بار داخل صورتم چرخوند...و ضربان قلبم رو به  نیچرخوند و نگاهش رو ا

هاش  یگرفت و سرش رو تکون داد و فاصله عسل یقیشدت باال برد، دم عم

 رو با چشم هام کمتر کرد..... 

بود تا  یوقت عال هیاون مردِ فرصت طلب،  یبرا نیکامال خلوت بود و ا پارک

 دلش رو اجابت کنه.  یخواسته 

رو با تموم  یمرد چشم عسل نیخواستم. من... ا یچرا، خودم هم م دروغ

 وجودم دوست داشتم.

تر اومد و لبش درست مماس لب هام قرار گرفتم. چشم هام  کینزد سرش

که لب هاش سمت  شدم... یخواستن یرو بستم و منتظر وقوع اون فاجعه 

 .دیلب هام رو بوس یرو هدف گرفت و گوشه  یا گهید

 یفرستادم و چشم هام رو باز کردم. چشم ها رونیرو به شدت به ب نفسم

که بهم  یو احترام یزد. اما مردونگ یم ادیخواستن رو فر ش،یمخمور و عسل

 بشه. کمیکه من نخوام، نزد یداد تا وقت یذاشت، اجازه نم یم
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زد، و از من فاصله گرفت. گرمم  یصورتم پخش کرد و پلک یرو رو نفسش

 یبه نظر م بیعج یکم یسرد بهار یهوا نیگرما، تو ا نیشده بود و ا

 .دیرس

 ...رمیخودم رو بگ یمن... متاسفم ترنم. نتونستم جلو-

 گرفت و ادامه داد: یقیعم دم

فتن برام رو گر التمیتما یجلو ،یرس یبه نظر م یواقعا خواستن یگاه-

  رم؟یتونم آروم بگ یحضور پررنگت کنارم، چطور م نیسخته... با وجود تو و ا

 یم رونیام بخار ب قهیکردم از  یهام باز رنگ گرفته بودن و حس م گونه

 :دیمدهوش کننده اش به گوشم رس یتر انداختم که صدا نییزنه. سرم رو پا

 ترنم؟ منو نگاه کن...-

چونه ام گذاشت،  ریو دستش رو ز اوردینگاهش کردم که طاقت ن یرچشمیز

 و باال آورد.

وجود نداره. تو  دنیخجالت کش یبرا یزی، چازم خجالت نکش دختر جون-

 شیکه پ ینه حاال، نه وقت یرو دوست دارم ول اتیشرم و ح نیا ،یمن یبرا

 .یمن

 ادامه داد: طنتیبا ش خهیآم یبا لحن و

 ه؟یادیز زیچ ،یباش ایح یمن ب شیاصال دوست دارم پ-
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نگاهش کردم. تموم خجالتم دود شده و رفته بود  زیرو باال آوردم و ت سرم

 :دمیغر یهوا. عصب

 کنم! یخفه ات م ـــان،یشا-

به عقب  یباال برد، و چند قدم میو دست هاش رو به عالمت تسل دیخند زیر

 برداشت.

 خفه شدن توسط شما هستم بانو! یمن آماده  د،یاگه دستت بهم رس-

تونستم بهش برسم!  یجوره نم چیه ی. لعنتدمیتند کرد و پشت سرش دو پا

دادم و نفس نفس زدم.  هی. دستم رو به زانوهام تکستادمیو ا نفس کم آوردم

 :دمیسرم شن یبه همون حالت موندم که صداش رو از باال یا قهیدو دق یکی

 حالت خوبه؟-

در  خی وانیهمون حالت، سر بلند کردم و اخمو، نگاهش کردم. با دوتا ل تو

 زل زده بود بهم. ،یضیسرم و با لبخند عر یبهشت مونده بود باال

 نفست گرفت! یبخور نفس تازه کن. دو قدم راه رفت ایب-

 به حالت! یوا ان،یبه حالت شا یراه رفتم؟ اونم دو قدم؟ وا-

. دستش رو رمشیدراز کردم تا بگ وانیرف لو دستم رو به ط ستادمیا صاف

 یو نرم عیسر یتر بشم، که بوسه  کیو مجبور شدم بهش نزد دیعقب کش

 به عقب برداشت. ی، و چند قدمرو به دستم داد وانیگونه ام نشوند و ل یرو

 !!ـــــانیشـــــا-
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 یشونه ا الیخ ینگاهم کرد، که ب طنتیهم عقب رفت و با ش یقدم چند

پا انداختم، و با  یرفتم. روش نشستم و پا رو یمکتیباال نداختم و به سمت ن

 در بهشتم شدم. خی دنیمشغول نوش یمحلیب

 مکتین یباهاش ندارم، به طرفم اومد و کنارم رو یکار دید یهم وقت انیشا

 جا گرفت. 

 :دیپرس یو معمول یعاد یلیکه خ میدر بهشت بود خی دنیحال نوش در

 خونه مون؟ میبر یایا مترنم؟ فرد-

آوردم و با  نییرو پا وانیتو گلوم و به سرفه افتادم. ل دیدر بهشت پر خی

 گرد شده از تعجب، نگاهش کردم. ییچشم ها

 !! ؟یگیچرا چرت و پرت م انی! شا؟یچـــــ-

 در بشتش رو  مزه کرد خیاز  یکم الیخیبه اطراف انداخت و ب ینگاه

 ...یدیاالن کار دستم مجمع کن اون چشم هات رو،  -

 هم گذاشتم و با تموم حرص صداش زدم یهام رو رو چشم

 !!!ان؟یشا -

 دیگذاشت و سمتم چرخ یدر بهشتش رو کنار صندل خیگفت و  ینوچ

 !گهیگفتم مگه؟! دعوتت کردم خونمون د یچ هیبابا؛ چ یا -

 !!ان؟یشا -
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من  رم،یگ یبه من چه اصال  دعوتم رو پس م ان،یشا گهیبابا همش م یا -

 ...زنهیقرمزمون رو نشونت بدم که حرف م یخواستم ماه یرو باش م

شدم، که  رهیحرف بهش خ یرفت! سرم رو کج کردم و ب یبشر از رو نم نیا

 دستش رو مقابلش از مچ چرخوند کیکرد و  زیچشم هاش رو ر الیخ یب

 هینظرت رو جلب نکرد؟!  باشه خب  زنهیکه حرف م یقرمز یخب ماه -

 ...یباش دهیشک دارم د گهیرو د نیا رقصه،یتکنو م میبه دارگر

 یهم محکم فشار دادم و تا به لحن بامزه اش نخندم، شوخ یهام رو رو لب

 تکون دادم یصاف کردم و سر ییکالمش مشخص بود، گلو

 

 !زنه؟یکه پشتک م نیهم دار لیف هیالبد  -

 گفت: یرو باال انداخت و جد سرش

 سهیمیکه رو دو پا وا میمارمولک دار هیخب  یول م،ینه در اون حد ندار -

 خونهیبلند آواز م

نتونستم خودم رو کنترل کنم  گهیخنده داشت د یحرفش که رگه ها نیا با

که آروم  یکم د،یخنده و خودش هم پشت بند من بلند خند ریو بلند زدم ز

 :دمیشدم به صورتش نگاه کردم و پرس

 ؟یحرف ها خام کرد نیچند نفر رو با ا ییخدا -
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زدم  یکه حرف بد دمیاش رنگ باخت و مسکوت نگاهم کرد، فهم خنده

 چند لحظه بستم و باز کردم یچشم هام رو برا

 زدم... یحرف بد دیببخش د،یببخش -

 !؟یکرد یترنم تو راجع به من چه فکر -

 گفتم که اشتباه کردم... د،یببخش -

 یدختر چیم قبل از تو با هکن یترنم، انکار نم ستمین یمن آدم عوض -

 یطور نیدختر رو هم کیوقت به خودم اجازه ندادم که  چینبودم؛ اما ه

دارم  یکه فکر کن گهید یهر جا ایو خانواده ام بکنم...  یشخص میوارد حر

خودم رو  ستمیخودم ارزش قائلم حاضر ن یکنم.... من برا یم یغلط اضاف

پسر هم اگر از  کی! ستیدختر ها ن یفقط برا یپسره هرزه بکنم! هرزگ کی

نداره... من حدم رو  یابونیدختر خ کیبا  یحدش تجاوز کرد، اونم فرق

 نشکستم...

دوختم،  دمیچیدر هم پ یرو گاز گرفته بودم و نگاهم رو به انگشت ها لبم

 یمنظور و از سر شوخ یمن واقعا ب یبهش برخورده، ول یمعلوم بود حساب

بغض گلوم رو گرفته بود، آب دهنم رو قورت دادم و  اون حرف رو زده بود...

 بهش نگاه کردم

خواستم  ینداشتم... نم یکردم، من منظور یباور کن شوخ انیشا -

 من.... انیناراحتت کنم! شا
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حرفم رو بزنم، اشک حلقه شده داخل چشم هام و  ینتونستم ادامه  گهید

انداختم  نییحرفم شد، سرم رو پا یگلوم مانع از ادامه  خیبغض جمع شده ب

 رو به دندون گرفتم مییو لب باال

! یفکر کنم که بهم اعتماد ندار نکهیده ترنم؟!  ا یآزارم م یچ یدون یم -

بهم حق بده که فکر کنم  یول ،ینداشت یو منظور یکرد یشوخ دمیفهم

 ...دهیکه آزارم م نهی.... ایبهم اعتماد ندار

 دیچک نییلحظه دو قطره اشک از چشم هام پا رو بلند کردم و همون سرم

کامل  یکنارت نبودم، روز نجایاگر بهت اعتماد نداشتم مطمئن باش االن ا -

 ... من....یمن کرد یبهت اعتماد کردم که اون طور خودت رو سپر بال

 شد و با بهت گفت: رهیگرد شده بهم خ یچشم ها با

 !؟یکن یم هیگر یترنم دار -

 نداشتم... یمن منظور انیباور کن شا -

 هام رو تو دستش گرفت و آروم فشار داد دست

 خانومم... دونمیدلم، م زیعز دونمیم -

 الیو خ یتو هم گفت ستم؛ین یجمع شه که من آدم بد التیگفتم که خ من

دلم.... پاشو  زیپاشو عز م،یبحثش رو تموم کن گهیپس د ،یمن رو راحت کرد

 بهش فکر نکن.... گهید میبا هم بخور یناهار مشت کی میبر
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که  م،یبه راه افتاد نیو سمت ماش میزدم و با هم از جامون بلند شد یلبخند

 انداخت یاز سر شونه بهم نگاه انیشا

دختر خالمه، بعد از اون مراسم که  یعروس یمامانم االن مشغول کارها -

 خونه شما... میایما ب یکه به صورت رسم میذاریقرار م کیسرش خلوت شد 

 دمیگرد شده سمتش چرخ یو با چشم ها ستادمیحرکت ا از

 ! ؟یچ -

 انگشتش رو داخل گوشش فرو کرد کی

 دختر؟! یزنیچرا داد م -

 !؟یگفت یتو چ -

 دیبه صورتش کش یعقب رفت و دست یبه سر تا پام انداخت و کم ینگاه

 !یکه باهوش نباش ادیبهت نم -

 تکون دادم و دستم رو مقابلش گرفتم نیرو به طرف سرم

 !؟یگفت ی! بگو چگهینکن د تمیاذ انیشا -

 گفت: دیفکر کردن  با ترد یلحظه سکوت کرد و بعد از کم چند

نه با خانواده  ییخونتون، خودم تنها میایب میقرار بذار کیخب گفتم  -

 !یمنظورم بود! اشتباه برداشت نکن
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 یایب یخوا یم یعنی!  ؟یزن یحرف م یجد یتو االن دار انیشا -

 من؟! یخواستگار

 !ام؟یب دینبا -

دهنم گذاشتم، هضم حجم  حرف هاش برام دشوار بود،  یرو جلو دستم

رفتم و  نیسمت ماش انیتوجه به شا یزبونم علنا از کار افتاده بود، ب

 اش رو گرفتم رهیدستگ

 !؟یشه درش رو باز کن یم انیشا -

 ؟یترنم ناراحت شد -

 ...انیفعال شا باز کن -

 یشدم و سرم رو به صندل نیرو زد و قفل در باز شد، داخل ماش موتیر

شد و پشت رل  نیهم داخل ماش انیدادم، بعد از چند لحظه شا هیتک

 قاینگاهش رو عم ینیسنگ یچشم هام رو بستم ول د،ینشست و سمتم چرخ

 حس کردم

 زدم؟! یترنم من حرف بد -

 نه... -

 !ه؟یچ یحالت برا نیپس ا -

 یکه حت یمن اد،یمن ب یخواست به خواستگار ی! معلوم نبود؟! اون محالم؟

قبال از خانواده و  اد،یخواست با خانواده اش ب یخانواده نداشتم و اون م کی
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چقدر  کیجمع کوچ نیبودم که ا دهیبودم، و فهم دهیشن شیخانواده دوست

تو  گهید منته بود رف ادشیانگار  یداره، ول تیخانواده و خودش اهم یبرا

 خانواده رو ندارم... یاون واژه  میزندگ

 چرخوندم و نگاهش کردم یصندل یپشت یرو رو سرم

 !؟یاز من به خانواده ات گفت یزیتو چ انیشا -

 سر جاش جا به جا شد یزد و کم یلبخند

من  یخانم کوچولو افتخار دادن که پا تو زندگ کیمعلومه که گفتم! گفتم  -

 ریخب گفتم درگ یول ننیخواست تو رو بب یدلشون م یلیبذارن، اون هم خ

 میریم یمراسم دختر خاله ام هستن، گفتن بعد از مراسم به صورت رسم

 مینیب یپرنسست رو م

 دمیلبم کش یگلوم رو قورت دادم و زبون رو آب

 ! ؟یبهشون گفت یزینبود، از خودم خانواده ام چ نینه منظورم ا -

 نداره! یهنوز، چون فعال ضرورتنه  -

 نکن... کیخودت رو کوچ ان،یشا الشیخیپس ب -

 گذاشت نیفرمون ماش یدستش رو رو کیکرد و  زیهاش رو ر چشم

 !؟یچ یعنی -

 گهیرفته من د ادی م؛یرفته من ک ادتیانگار  ان،یفراموشش کن شا یعنی -

کنم.  یم یمادرم زندگ شیندارم پدرم ازدواج کرده، و من پ یخانواده ا
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کنم بودن ما با هم از اول هم اشتباه  یحاال که فکر م انیفراموش کن شا

 میامروز تمومش کن نیهم ایبوده... ب

 ترنم؟! یگ یم هیمزخرفات چ نیا -

 !یکه تو فراموش کرد هیها زیچ ان،یشا ستیمزخرف ن -

 دیداخل موهاش و بعد به صورتش کش یدست کالفه

به خانواده ام نگفتم به  یزینرفته، اگر فعال چ ادمیرو  یزیمزخرفه، من چ -

نداره منتو رو  ینداره! چون واقعا لزوم یفکر کردم هنوز لزوم نکهیخاطر ا

 گذارن... یمن احترام م یانتخاب کردم و خانواده ام  مطمئنا به خواسته 

که  ارهیرو به خونه اش ب یکه بخواد عروس هیکدوم پدر و مادر ان،ینه شا -

 یلیمسائل خ نینداره؟! اون هم خانواده شما که ا یدرست و درمونخانواده 

 براشون مهمه....

بعد  ارهیگرفت و چند لحظه سکوت کرد تا آرامشش رو به دست ب یقیعم دم

 دست هام رو تو دستش گرفت و داخل چشم هام زل زد

مطمئن باش اگر از طرز تفکر خانواده ام مطمئن نبودم  ،یتو انتخاب من -

 ای نیزم ادیاومدم... آسمون ب ینم کتیبه خاطر خودت هم شده نزد یحت

فکر نکن  تیمسائل کم اهم ی... لطف کن به ایبره آسمون تو مال من نیزم

 ....یو خودت رو آزار نده... که تو محبوب من

حرف هاش دلم گرم شد و آب از چشم هام سر رفت، دستش رو سمت  با

 ردصورتم و آورد و اشک هام رو پاک ک
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 کنه...  یم یچشم ها که من رو طوفان نینذار ببارن ا -

 ترنم؟ منو نگاه کن؟-

 یهدف، به گوشه ا یبه صدا زدنش ندادم و همون طور مسکوت و ب یتیاهم

انگشت هاش گرفت و  ونیشدم. به سمتم خم شد. چونه ام رو م رهیخ

 صورتم رو به سمت خودش برگردوند.

 ؟یشده؟ از حرفم ناراحت شد یزیچ-

به چشم هاش بودم که خودش دوباره  رهینگفتم، خ یزیکردم و چ نگاهش

 به حرف اومد.

 ی. نمزمی... بهم بگو عزیناراحت شد ایگفتم که بهت برخورد  یزیاگه چ-

 یکار چیو من نادونسته ه یریکلمه از حرف هام رو به دل بگ هی یخوام حت

 دلت نکنم!  رِیرفعِ گ یبرا

 انداختم. نییو سرم رو پا دمیخند شیدغصه هام، به جمله بن ونیم

 ی. رودیوا دادم، از فرصت استفاده کرد و من رو به آغوش کش دیفهم تا

محکم تر از قبل فشرد. در همون  یو شونه هام رو کم دیموهام رو آروم بوس

 حال که تو بغلش بودم، سرش رو خم کرد و کنار گوشم زمزمه کرد:

 دلم. زیترنم؟ بهم بگو عز دهیرنجت م یچ-

 ... من... انیشا-

 بگو گلم. ان،یجانِ شا-
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ندارم، پدرم دوباره ازدواج کرده و مادرم معلوم  یمناسب یمن خانواده -

کنه. امروز  یکار م یخوره و چ یتو الک خودشه، چقدر غصه م یوقت ستین

. دینکرد و تا لنگ ظهر خواب یزکاریکه داشت، اصال تم یرغم وسواس یعل

به یکامال باهاش غر گهیتا چندماه د دیکه شا یبه حدکرده،  رییتغ یلیخ

مرد فرصت  هیو  یوسواس ی دهیزن تک هی ان،یباشم. من خانواده ندارم شا

 که پدر و مادر او انتظارش رو دارن... ستنین یزیطلب، اون چ

من مهمه؟  یاالن خانواده تو برا تیوضع یکن یآخه عشقِ من، چرا فکر م-

و تازه به  رتمیگیشناسمت؟ پدرم با پدرت آشناست، چندوقته پ یمن تو رو م

مسخره از دستم فرار  یبهونه  یذارم به خاطر  یدستت آوردم. به نظرت م

 زپا؟یت یآهو یکن

 و من رو محکم تر به خودش فشرد. "جونم"که آروم زمزمه کرد  دمیخند

قط تو! برام مهم من قراره با تو ازدواج کنم ترنم. نه تو، نه پدر و مادرت، ف-

 دختر...  ییاون ها چطورن، مهم تو ستین

 بود ازش جدا شدم و قدر دان نگاهش کردم یهاش باعث دلگرم حرف

 نیحرف هات ا نیوقت ا چیقراره بشه، اما ه یچ ندهیدونم تو آ ینم -

به من گفت که  یکس یروز کیکه  رهینم ادمی ره،ینم ادمیهات رو  یدلگرم

 خواد... یمن رو به خاطر خودم م

 رو داخل چشم هام گردوند و دستم رو تو دستش گرفت نگاهش
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من رو... مگه قراره  یترسون یم یدار ،یزن یحرف م یطور نیترنم چرا ا -

 بشه؟ یچ

 یداد، سع یبد م یگوا یاما دلم گرفته بود و گاه هیدونستم علتش چ ینم

 دنیچک نییاما دو قطره اشک همزمان از چشم هام پا زمینر یکردم اشک

 یخوب شده م نقدریا زیهمه چ نکهیا ازیول ان،یخبر ندارم شا ندهیمن از آ -

شدم  داریاز خواب ب یخواب باشه و من وقت کیترسم همش  یترسم، م

قراره بشه و چه  یدونم چ ینم انیشا نم،یبب میخودم رو تو کابوس زندگ

... یموند شهیهم یو برا یقلبم هک شد یتو تو یافته ول یقراره ب یاتفاق

خوام  یخوامت... م ینم گهید یبگ یاگر روز یاگر من خواب باشم حت یحت

رو  چکسیخوامت که تا حاال ه یو م یزیبرام عز یبهت اعتراف کنم جور

 طور نخواستم... نیا

حاال  دم،یهام رو تو دستش فشرد، ستاره بارون چشم هاش رو د دست

تمام حرف هام رو بهش  یخجالت چیکردم که بدون ه یم یاحساس راحت

 زده بودم 

 

 !؟یکن یم کاریبا من چ یدختر دار -

 ریغ نقدری... تو چرا ارمیکه نم جانیمن چطور خودم رو کنترل کنم از ه االن

 !؟یهست ینیب شیقابل پ

 دمیکش رونیانداختم و دستم رو از دستش ب نییرو پا سرم
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 بشه... ریکه د دمیترس یم زدم،یم دیبود که با ییها حرف -

 خواد بشه ترنم؟ یم یچ ؟یترسون یبابا تو چرا من رو م یا -

خواست دورم  یکرد، سرم رو باال آوردم دست هاش م یم تمیگلوم اذ بغض

دوست  یها یحلقه بشن، دستم و باال آوردم و مقابلش گرفتم و به عسل

 نگاه کردم شیداشتن

 ؟یافت یه برا شهیم -

خورد اما  یتکون م یگفتن حرف یتو هوا معلق بود، لب هاش برا دستش

رو راه انداخت و دست هاش دور فرمون  نیو ماش دینگفت، چرخ یزیج

دادم و چشم  هیتک نیماش یسفت شد، نگاه ازش گرفتم و به پشت نیماش

 یتوش جار انیشا یهوا که نفس ها نیسکوت و ا نیهام رو بستم تا از ا

 نیا گهید یروز کی دمیترس ینگفته بودم اما م انیبود تنفس کنم... به شا

 آرامش رو نداشته باشم...  نینفس ها  و ا

حرف، خاموش کرد و به طرفم  ینگه داشت و ب ابونیرو سر خ نیماش

بشم، من رو به  ادهیرو بردارم و پ فمی. تشکر کردم و تا خواستم کدیچرخ

 .دیآغوش کش طرف خودش چرخوند و محکم به

دونستم چطور  یاومد. نم یام حبس شده بود و به زور باال م نهیتو س نفسم

 اتفاق رو هضم کنم. نیا

 یام م نهیس واریوقفه داشت خودش رو به در و د یمن... قلبم ب یخدا

نشون بدم، به  یدونستم چه عکس العمل یکرد. نم یم یقرار یو ب دیکوب
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فشرد  یبه خودش م یکه من رو طور یشدنم توسط مرد دهیدرآغوش کش

 ماست. دارِ ید نیآخر دار،ید نیانگار ا

 ترنم؟-

 جوابش رو دادم: یلرزون یصدا با

 بله؟-

 تر بود. دهیبار، مخمور و کش نیا صداش

 ترنـم؟-

 دهنم رو قورت دادم و مصمم، گفتم: آب

 جانم؟-

 یلعنت... توئه یاز اون چه که فکرش رو بکن شتریدوستت دارم... ب یلیخ-

و  یقلبم، هست یجا، درست تو نی. ایرینم رونیوقت از فکر و ذهنم ب چیه

 ...یرینم رونیوقت هم ب چیه

 ؟یکن یاگه بخوام برم قلم پام رو خورد م-

 خورد. یفیخنده، چون شونه هاش تکون خف یکردم م احساس

 من جرئت ندارم از گل نازک تر بهت بگم عشقم...-

دم به تله  گهیبار رو د نیا دیشم هام. انگار بامن جدا شد و زل زد تو چ از

 دادم! یم
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صورتش گشت و  یتک تک اجزا یدهنم رو قورت دادم و چشم هام رو آب

داشت و مثل  یهم چشم از لب هام بر نم انیلب هاش ثابت موند. شا یرو

 آماده حمله به شکارش بود. ،ینر و گرسنه ا ریش

شد  یصورتم پخش م یتر کرد. نفس گرمش رو کیو نزد کیرو نزد سرش

 یخواستم زود وا بدم، اما انگار چاره ا یکرد. نم یخود م یو من رو از خود ب

 یفرود م میمرد سر تعظ نیا ینداشتم! من... داشتم در مقابل خواسته ها

 آوردم. 

لب  یرو انیشا یهام ناخودآگاه بسته شدن و با قرار گردن لب ها چشم

 آروم و کوتاه گرفتم. هام، نفسم رو

 نی. طاقت ادیبوس یهاش دو طرف صورتم قرار گرفتن و نرم، من رو م دست

در  یو پ قیعم یبگم که با بوسه ها یزیرو نداشتم، خواستم چ جانیهمه ه

 ساکتم کرد...  ش،یپ

تابش نگاه کردم.  یب یبود، ازش جدا شدم و تو چشم ها یهر جون کندن با

نداشتم اما مطمئن بودم صورتم  یشد. احساس بد یمن... باورم نم یخدا

آروم از چشمم به  ،یاشک یانداختم و قطره  نییسرخ از خجالته. سرم رو پا

 .دیچک نییپا

نگاه  شهیاز ش رونیب یو به فضا دیموهاش کش ونیم یکالفه دست انیشا

 لبش زد. ریداد و دستش رو ز هیکرد. آرنجش رو به لبه پنجره تک

 خوام. دست خودم نبود... یذرت مترنم من... مع-
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پاش گذاشته بود، گذاشتم و نگاهش  یدست آزادش که رو یرو دستم

 کردم. سرش رو برگردوند و ناباور، نگاهم کرد.

 ترنم...-

 کردم! یدوست داشتنش رو سرکوب م دیکه نبا شهینوبت من بود. هم حاال

 .نیبود، هم رمنتظرهیفقط... برام غ ان،یمن ناراحت نشدم شا-

 چشمم رو گرفت. ریز یسیاش رو برداشت و خ گهید دست

 ؟یکنم از من ناراحت یچرا حس م ه؟یچ یچشمت برا ریاشک ز نیپس ا-

 انداختم و زمزمه کردم: نییرو پا سرم

و  تی. از موقعانیدلم از خودم گرفته شا دی... شادیشا ستم،یاز تو ناراحت ن-

. یباش میاتفاق زندگ نیتو... بهتر دیشا ان،یشا ری. اما تو به دل نگتمیوضع

 ...رمیگ یازت به دل نم یزیو چ شمیوقت از حضورت ناراحت نم چیه

. دمیجلو رفتم و گونه اش رو بوس عیزد و به طرفم اومد که سر یلبخند

شدم! سرم رو آروم عقب  یقدم م شیبار بود که من پ نیخشکش زد، اول

چشم هاش، تنم رو خشک . برق دمیبه روش پاش یبردم و لبخند مهربون

هم تو همون حالت بمونم، کار دست خودمون  یدونستم اگر کم یکرد، اما م

 دم. یم

 رون؟یب میناهار نر-
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 یزود برگردم خونه. مامان تنهاست، شب م دیتونم، با ینه امروز رو نم-

که کم براش  نیکنه از ا یم یوقت احساس ناراحت هیبابام،  شیخوام برم پ

 ذارم. یوقت م

شدم. خم شدم و نگاهش کردم،  ادهیپ نیرو گرفتم و از ماش فمیک ی دسته

 و با خنده گفتم:

 .نمتیب یم ،یکرد میجا همراه نیممنون که تا ا-

 شدم! یترنم، من تازه داشتم گرم م یبد یلیخ-

 .دمیانداختم و با خنده، لب گز نیینگاهم کرد که سرم رو پا طنتیش با

 ،یاز من رو ندار دنیشن یحرفِ گل و بلبل اقتیاصال ل ،یشعور یب یلیخ-

 !نمتینب گهیبرو د

 اد؟یدلت م-

 یرو بلند کردم تا بکوبم تو شونه اش که دست هاش رو به نشونه  فمیک

 باال برد. میتسل

 یخودت بر یتون یم ؟یندار یکار رم،یخب! من م یلیخب بابا، خ یلیخ-

 ببرمت؟ امیب ای

 اقب خودت باش، خداحافظ.نه ممنون دو قدم راهه... تو هم مر-

 دور نشده بودم که صدام زد. یرو بستم و دو قدم در

 ترنم؟-
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 داد و نگاهم کرد. نییسمت شاگرد رو پا ی شهیش

 جانم؟-

 عاشقتم...-

 .دمیخند آروم

 !وونهید-

 ات هم هستم. وونهید-

 !انیبرو شا-

 دیتخس، لب برچ یتکون داد و مثل پسربچه ها دییتا یرو به نشونه  سرش

رو به راه انداخت. بعد از دور  نیزد و ماش یو سرش رو تکون داد. تک بوق

 شیشونه ام جا به جا کردم و راه خونه رو در پ یرو رو فمیشدنش، ک

 گرفتم.

 یآسمون رو آب یبرام قشنگ شده بود، حاال حت ایدن یهمه  انیوجود شا با

 یکم جانیرو شدم و از ه ادهیرو گرم تر، داخل پ دیو خورش دمید یم

 جانیه نیقلبم گذاشتم تا از ا یرو یو چشم هام رو بستم و دست ستادمیا

 هگرفتم و به راه افتادم و نا خودآگا قیکم کنم، چند نفس عم یکم یدرون

افتادم که چند وقت  یمتن ادیمقابلم جون گرفت و  انیصورت مهربون شا

 داشت... یمن سازگار یبا حال و هوا بیخونده بودم و عج شیپ
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 افتم! یاز وحشت به لرزه م یآن قدر دوستت دارم که گاه"

به جز  یزیچ گری. خود من هم دستیبه جز تو ن یزیچ گریمن د یزندگ

 یمنعکس م تیواقع ی نهیمرا در آ ی. چهره ات تمام زندگستمیخود تو ن

 ماند! یاست که به افسانه م میآن قدر عظ تیواقع نیکند و ا

 یاست که مرا به زندگ یقتیدوست داشتن، حق نیرا دوست دارم؛ و ا تو

 کند. یدلبسته م

است که تو  یشود؛ و کاف یلبخند تو خالصه م کیدر  میها یشاد ی همه

را در  ایدن یها یها و خوش بخت یشاد یتا من همه  یریبگ یناشاد افهیق

 یداند چقدر دوستش م یکه خدا م یچهره ا-آن،  یخطوط درهم فشرده 

 "گم کنم! -دارم

 (دایاحمد شاملو به آ ی)نامه ها

 

خنده  یدر رو باز کردم صدا یانداختم وقت دیو کل دمیبه خونه رس باالخره

 یخونمون باشه نگاه یکس دیشا نکهیا الیبه خ دم،یبلند مامان رو شن یها

نبود، آروم داخل شدم و در رو بستم، و  یکفش چیدر انداختم  اما ه یبه جلو

هاش  خنده نیبودم ب دهیکه تا حاال نشن یخاصکه مامان با لحن  دمیشن

 گفت

 پوشم...  یم یکه تو دوست دار یهر چ -
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. دیخند یو مامان همچنان مستانه م د،یرس یاز داخل اتاق به گوش م صدا

رو به  لشیبا شونه اش موبا کهیمامان در حال دمیسمت اتاق رفتم و د

 مانتوش هستش یگوشش چسپونده مشغول بستن دکمه ها

 مامانم، مامان جونم... -

افتاد و  نیزم یرو شیو گوش دیاز جا پر دهیترس دیمن رو شن یصدا تا

 دستش سمت قلبش رفت

 چه طرز وارد شدنه؟! نیا ،یدختر من رو سکته داد یوا -

 یریغافلگ نیاز ا میشگیو همون مامان هم دمید یمقابلم رو نم یچهره  اگر

 بود،  قطعا از خنده کف اتاق نشسته بودم.  دهیترس

 یمادر و اون روژ پر رنگ براق قرمز و پشت پلک ها ظیغل شیحاال آرا اما

 شده اش، باعث شده بود که مات صورتش بمونم.  ینقاش

 :دمیو با بهت پرس دمیلبم کش یدهنم رو قورت دادم و زبون رو آب

 !؟یریم ییمامان جا-

 یفوت کرد و ب رونیو نفسش رو آروم به ب نازک کرد یپشت چشم مامان

 توجه به سوال من گفت:

مگه  نمیچه طرز وارد شدنه، بب نیزنه، آخه ا یقلبم هنوز داره تند تند م -

 ؟یبمون رونیقرار نبود ب

 برگردم؟! نیخوا یم -
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 یایکردم نم یچون فکر م رون،یبودم برم ب ختهیچون من برنامه ر ر،ینخ -

 تا نصف شب...

 با مامان بود، لپم رو از داخل گاز گرفتم و کامل وارد اتاق شدم حق

برگشتم که ناهار با هم  نییگفتم شما تنها یبود، ول نیخب قرارم هم -

 بابا... شیبعد واسه شام منم برم پ م،یباش

 ینم یزیتا منم برنامه ر هیکه برنامه ات چ یگفت یم یزدیزنگ م هیخب  -

 کردم...

 رهیو ظاهر مامان خ پیتخت نشستم و به ت یختم و روباال اندا یا شونه

 الک خورده اش موند... یناخن ها یشدم و نگاهم رو

 ادیالک قرمز به دستت م -

 زد و دستش رو باال آورد و به انگشت هاش نگاه کرد یلبخند

 واسه تنوع خوبه... -

 !نیزد یتنوع ها نم نیقبال از ا -

 صورتش انداخت شیبه آرا یو نگاه دیچرخ نشییآ سمت

 کردم... یبه خودم توجه م شتریب دیبا دیکردم، شا یکارها نم یلیقبال خ -

خودش رو  یلینزدم و فقط نگاهش کردم حق با مامان بود، اون خ یحرف

رفتارهاش چندان درست و قابل قبول  دیبا پدرم  کرده بود، شا یوقف زندگ
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.... یباشه اما اشتباه یداره زن خوب یبودم که چطور سع دهینبود، اما من د

 دل خودش تنوع به خرج بده. یبرا یحاال حق داشت گاه

 زدم یتخت بلند شدم و لبخند یرو از

 رمیم یتو اتاقم بخوابم، شما هم قرارت رو به هم نزن. منم غروب رمیمن م -

 بابا شیپ

 ...رمینم گهیخواد د ینم -

 نگشتم...قرارت رو به هم نزن مامان، فکر کن اصال بر  -

 ؟یکن یپس ناهار رو چه م -

 ...ارنیب تزایپ زنمیزنگ م -

 رفتم. رونیو از اتاق ب دمیگفت صورتش رو بوس یا باشه

بلند  یخداحافظ یصدا دم،یسر کش یآب وانیآشپزخونه شدم و ل داخل

 ییرایو داخل پذ دمیبسته شدن در رو شن یمامان و پشت بندش صدا

 شدم...

تنوع داشته باشه و راحت بخنده، اما من  شیمامان حق داشت تو زندگ دیشا

 نیمستانه اصال خوشب ینه به اون خنده ها دیتنوع و ظاهر جد نینه به ا

 نبودم... 
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بود، من حواس  یتلفنم سراغ نداشتم. هرچقدر مامان وسواس قیمحل دق از

 یجا هیعد دفعه ب دیبا ذاشتم،یم ییرو جا یزیپرت و شلخته بودم. اگه چ

 .گشتمیدنبالش م گهید

پولم،  فیها رو برداشتم و همراه ک دیلباس عوض کردن نداشتم. کل حوصله

 یخوشمزه ا یها تزایبود که پ یکیرفتم. سر کوچه فست فود کوچ رونیب

 ینیزم بیو س تزایپ یا قهیپخت. داخل شدن و سفارش دادم، ده دق یم

 دادن و بعد از حساب کردنش به خونه برگشتم.  لمیهمراه نوشابه اش رو تحو

شدم و  داریاستراحت کردم. عصر بود که ب یرو خوردم و تا شب، کم ناهارم

 .امیو سر حال ب رمیبه طرف حموم رفتم تا دوش بگ

همراه شلوار  یرنگ یمشک ریحر رنی. پدمیو لباس هام رو پوش دراومدم

 شیسرم کردم و با آرا رو هم می. مانتو مشکیو شال سرمه ا یسرمه ا

 از خونه خارج شدم. ،یمختصر

ساعت بعد، هن  میرفتم. ن ادهیراه رو پ ابونینگرفتم و اون چند خ یتاکس

گرفتم. نگاهم به  یقیو نفس عم دمیرس ابونشونیهن کنان به سر خ

خونه شون مهمون بودم،  دم؟یخر یافتاد. گل م ابونیاون طرف خ یگلفروش

 یم نییسرم رو پا یطورنیدونستم و هم یخودم رو صاحبخونه م دیپس نبا

 شدم. یو داخل م ختماندا

 یانداختم. ک ییبه پل هوا یشونه هام محکم کردم و نگاه یرو رو فمیک

که اصال حسش رو نداشتم!  یکیهمه راه رو بره؟ من  نیحوصله داشت ا
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 نیوت بود و ماشگذاشتم. نسبتا خل ابونیباال انداختم و قدم به خ یشونه ا

شد. طرف اول رو رد کردم و به طرف دوم قدم  یتک و توک از داخلش رد م

با سرعت به طرفم اومد و تو چند  ینیتو قدم سوم بودم که ماش گذاشتم،

 من ترمز کرد. یمتر

به هوا رفت. بهت زده همون جا  ن،یماش یها کیمن و الست غیج یصدا

 نیهم داخل ماش نیکردم. صاحب ماش ینگاه م نیبودم و به ماش ستادهیا

 گرد شده از بهت و تعجب، خشکش زده بود. یینشسته بود و با چشم ها

بودن که  دهیبسته شد. انگار همه ترس ابونینفر به طرفمون اومدن و خ چند

شناختن،  یافتاده باشه. چندتا از مغازه دار ها که من رو م یمبادا اتفاق

ت زده، بهشون گفتم حالم خوبه و دوباره به که به دنیاومدن و حالم رو پرس

 راننده نگاه کردم. 

که  نیاومد. مردم کم کم بعد از ا نییرو باز کرد و پا نیدر ماش باالخره

گرفتم و به طرف راننده  یقیحال من خوبه متفرق شدن. نفس عم دنیفهم

 شروع به حرکت کرده ،یکنار نیها از ال نیباز شده بود و ماش ابونیرفتم. خ

 بودن.

کردم چشم هام  یم یشد، هر چقد سع ادهیو پ ستادمیاخم رو به روش ا با

داشت!  آب دهنم رو قورت دادم و  یشدم. عجب قد یباال نرن موفق نم

به  یروشنش، لرز بد ینگاهش کردم. اخم فوق العاده ترسناک و چشم ها

کنم! اما نباختم  یخواستم معذرت خواه یکه خودم م یجونم انداخت. جور

 طلبکارانه گفتم:و دست به کمر، 
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به  نیاگه ماش د؟یکن یحواستون کجاست آقا؟ چرا حواستون رو جمع نم-

 ...دیخواست یشما م د؟یپدر و مادرم بود یشما جوابگو ؟یخورد چ یمن م

 :دیحوصله، غر یو ب دیحرفم پر ونیم

 ست،ین واناتیعبور ح یبرا ییاون پل هوا ،یشد یرد  م ابونیاز خ دیتو نبا-

 !یری، به خودت خرده بگمواخذه من یانسان هاست! بهتره به  جا یبرا

با لهجه  ختهیآم یفارس بیهاش کامال قانعم کرد و اون لحن عج حرف

 مکث، جوابش رو بدم. یاش، باعث شد با کم گهیزبون د هی دیو شا یسیانگل

 م.رد بش ابونیخواستم زودتر از خ یمن عجله داشتم، م-

 

کردم. اما باز مقصر  یم یرانندگ عیسر نیهم یطور، برا نیمن هم هم-

 .ینر رمیبه بعد جمع کن ز نینه من. حواست رو از ا ،ییتو

 دیکردم، که انگار خودش هم فهم یاز فرط تعجب نگاهش م ییچشم ها با

 اشتباه کرده و زمزمه کرد:

 رو جا انداختم؟ یزیچ-

خنده ام هم گرفته بود. اما  ،یاز خجالت سرخ شده بود و از طرف صورتم

 بودم! یهنوزم عصب

 بله، مفعول! واقعا که!-
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 نییکه سرش رو پا یو درحال د،یبه جمله اش فکر کرد و بعد لب گز یکم

 انداخته بود گفت:

خوام،  یها. به هر حال معذرت م نیاشتباه و ا یشرمنده ام. بابت جمله بند-

 .دیکارتون رو تکرار نکن نیشما هم دوباره ا دوارمیام

رو  فمیو پشت چشم نازک کردم؛ ک دمیگرفت. لب گز شیسرتق نیاز ا نفسم

 شیراهم رو در پ ،یا گهیحرف د چیشونه ام جا به جا کردم و بدون ه یرو

 گرفتم.

گرفتم  یکه گل بخرم، شاخع گل رز نیاز ا مونیشدم و پش یگلفروش داخل

 رفتم. یفروش ینیریو به طرف ش

 نهیکردم و هز یتر رو بسته بند کرد و داد به دستم. تشکر ینیریش یقوط

گذاشتم و شاخه گل رو از بندش رد کردم، و به طرف پل  زیم یاش رو رو

دادم و سالم و  یم یدفعه هم بهونه به دست کس نیا دیرفتم. نبا ییهوا

 شدم! یرد م یلعنت ابونیخ نیسالمت، از ا

 ابونیشدم و سالنه سالنه، راه خ مونیپش دم،یپل رس یه هاکه به پل نیهم

 شدم!  یگرفتم. من آدم نم شیرو در پ

زدم و  یلبخند ستم،یفکر که خودم رو شماتت کردم و گفتم آدم ن نیا با

 دمیبازوم کش یدست رو

 یناراحت نشو جوجو، تو فرشته ا -
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عبور کردم، آروم  ابونیاز خ یآسوده ا الیزدم و با خ تیاز سر رضا یلبخند

محبت پدر نداشتم،  نیبه ا یندیآروم قدم برداشتم حس چندان خوش آ

اما من هر بار گفته  میبخور یچند بار اصرار کرده بود که شام پدر دختر

بود  هذارم که در جوابم گفت یاون خونه نم یبودم تا شراره اونجاست پا تو

 د.بو میفرسته و ما تنها خواه یم ییکه شراره رو جا

لبم نشست،  یرو یو لبخند تلخ دمیخودمون رس یآشنا ابونیخ داخل

شد اما  یمن بود و محله من محسوب م یقدم ها ریتا چند ماه قبل ز نجایا

کنم، چشم هام رو بستم و دست  یرهگذر دارم ازش عبور م کیحاال مثل 

 دنیآشنا گرفتم، که با شن یهوا نیاز ا یقیهام رو از هم باز کردم و دم عم

 ابونیو منتظر شدم که کف خ دمیکش غیج یسره ا کیبوق بلند و  یداص

 ولو بشم...

هم فشرده بودم، همه جا تو سکوت فرو رفته بود و  یهام رو محکم رو چشم

مرده باشم و  دیحدس زدم که با دم،یشن یچند گنجشک رو م یفقط صدا

 یتم و نمرو دوست داش ایباشم، دن ستادهیدر بهشت ا یاحتماال االن جلو

بهشت باعث شد آروم چشم  دنید یبرم، اما کنجکاو ایخواستم زود از دن

 یزد، با دقت به انتها یخلوت بود و پرنده پر نم ابونیهام رو باز کنم، خ

 یگرومپ مانند یخورد، با صدا یبه چشم نم یزیچ چینگاه کردم ه ابونیخ

و به پشت  دمیو از جا پر دمیکش یخفه ا غیدوباره ج دم،یکه از پشتم شن

 سرم نگاه کردم

 آخه بزغاله... -
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و  با اخم  دیمن حرفش رو بر دنیصورت اخم کرده اش نگاه کردم که با د به

 با بهت گفت: یدو برابر

 تو؟! -

 به سر تا پاش انداختم ینگاه طلبکارانه

 !ن؟یدار یهم دست از سرم بر نم نجایا -

 !نیپرو هست یلیجدا خ -

 نگاهش کردم یظیصورت جمع شده از غ با

 بابا... مینیب نیشیب -

 خودش رو به تعجب داد  یو  بهت جا دیباال پر ابروهاش

 !د؟یواضح تر صحبت بکن دیتون یمتوجه نشدم، م دیببخش -

 یبه سخت یداشت و معلوم بود کم یسیحرف زدنش که لحجه انگل یفارس از

عادت  زبان و کشور نیشد چندان هم به ا یمعلوم م زنه،یحرف م یفارس

بود از  دایروشنش نگاه کردم، از ظاهرش پ یبور و چشم ها ینداره، به موها

 کیبا  دیبه خودم گفتم شا یلحظه ا یاون طرف نقشه است  برا یبچه ها

صاف  ییگلو  ارم،یرو به جا ب میمهمان نواز دیمواجه هستم و با ستیتور

 زدم: یکردم و لبخند محجوبانه ا

 بزرگوار!  نمیبب دینیعرض کردم که بش -

 به اطراف انداخت یهاش رو تنگ کرد و نگاه چشم
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 ؟یچ یبرا نم؟یکجا بش -

 نییخنده، سرم رو پا ریاز کنار رون پام گرفتم که مبادا بلند بزنم ز یشگونین

 دوختم نیانداختم و نگاهم رو به زم

 ...الیخی... بدینیجا نش چیه د،یولش کن یچیه -

نگاهم رو  یکنه وقت یکه داره فکر م دمینزد که سرم رو باال آوردم و د یحرف

 زد و انگشتش رو سمت من گرفت: یبشکن دید

 تواه؟! یمن جام رو دم،یآها فهم -

 یتونستم خرده ا یهم رفت، نم یو بعد اخم هام تو دیابروهام باال پر اول

اقص زبان با بلد بودن ن ستهیتور ایبودم  دهیچون که فهم رمیبهش بگ

 که از کشور دور بوده هیرانیکال ا ای ،یفارس

 یکمک نکن، الزم نبست تعارفات و قول ها یبببن تو به زبان فارس -

 !یبگ ادیمعروف  رو 

 هاش رو بست و انگشت اشاره اش رو کنار سرش گذاشت و بعد گفت: چشم

 اشتباه گفتم؟! ایجا انداختم،  یزیباز چ -

کرد و  زیکردم، که باز چشمهاش رو ر نییبله باال و پا یرو به معن سرم

 دستش رو مقابلم چرخوند

 !نم؟یتو بش هیچ یبگم رو دیامممم با -
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خواست هر طور که شده به  یبشر فقط م نیرو از داخل گاز گرفتم، ا لپم

رفت،  یداشت سر م میحوصله مهمون نواز گهیکمک کنه! د یزبان فارس

 گفتم: یحوصلگ یباخم هام تو هم رفت و با 

 

سر  یجات رو گنیدونم! م ینم یکن یکه کمک زبان فارس هیچه اصرار -

 ؟یما... آندرستند مستر خارجک یبرا نیزیعز یعنیبنده است 

 سمتم برداشت یهاش تو هم رفت و قدم اخم

که هم وسط  نیاین ابونیداخل خ نیمست هست ستم،یشما ن زیمن عز -

 ....دیابراز عشق کن گرانیهم به د دیریرو بگ ابونیخ

 ،یزاری!  در ضمن شما همش خودت رو سر راه من مه؟یبرو بابا مست چ -

 بود دور از جونم جون مرگ بشم.... کیبار دومه نزد یبرا

کرد که ادامه  یبهش انداختم که همچنان طلبکارانه نگاهم م ینگاه ظیغ با

 دادم

 زارنیخودم نم ابونیدارن، داخل کشور خودم و داخل خ ییواال چه رو -

 ! کایاصال مرگ بر آمر ن،یراحت بگردم،واقعا که حقا اشغالگر

 به سر تا پام انداخت و با تاسف سرش رو تکون داد ینگاه

 رمیتو نم یپوچ برم؛ من رو زیچ هی یخوام رو یمن نم -
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گرد شده نگاهش کردم، لب به دندون گرفتم و اخم هام رو تو  ییچشم ها با

 دمیهم کش

 حرف نزن خب! یستیتو؟ بلد ن یگ یم یچ -

 دیاشاره اش رو داخل گوشش فرو کرد و صورت تو هم کش انگشت

 تر.. نییپا دیاریکر شدم، صداتون رو ب -

 !؟یدلت خواست بگ یتر که هر چ نییپا ارمیصدام رو ب -

 نگفتم! یزیمن که چ ن،یخودتون گفت -

 هام رو گرد کردم و به خودم اشاره زدم چشم

 رو من؟! ایگفتم بمن  -

اش  قهینگاهم کرد و به شق ادیصورتش رنگ گرفت و بعد با تاسف ز یکم

 آروم ضربه زد یچند بار

 ن،یسرتون ندار یتو یزیشما چ ایگو یول ن،یسرمن هست یرو نیگفت -

 ...ادیبر م ییحرف ها نیچن نیآدم مست ا کیارزشه.... از  یکامال ب

 زیخودش اشتباه کرده بود و همه چ نکهیشد، ا یباز نم نیاز ا شتریب دهنم

رو به آروم به  نشیرفت و ماش نشیرو گردن من انداخت.... داخل ماش

 حرکت در آورد و خودش به اطراف نگاه کرد.

 ظیکه شدم با غ نشیماش کیفوت کردم و راه افتادم، نزد رونیرو به ب نفسم

 زدم ینگاه کردم، و پوزخند نشیماش یدود شهیبه ش
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 یمسخره خارج کهیمرت -

 دهیرو شن راهامیکه مبادا بد و ب دمیاومد ترس نییکه پا نشیماش یها شهیش

 باشه، زود لب بستم و به جلو نگاه کردم

 مادام؟ -

 رفتم  یتوجه به مادام گفتنش همچنان راه م یب

 مادام مست....  یه -

 باال بردم یکرده نگاهش کرد و صدام رو کم اخم

 !؟یکن یمست مست م یه هیکه باهاته... چ یو هر ک یمست خودت -

 باال انداخت ییزد و ابرو یلبخند

 ...یاوه، چه عصب -

آورد  رونیب نینزدم که لبخندش رو پر رنگ کرد و دستش رو از ماش یحرف

 یانگشت هاش بود نگاهم کرد و خواست حرف یال یکیکاغذ کوچ کهیدر حال

 سرش داد زدم یبزنه که عصب

بعد بهمون شماره  یچرخ یتو کشور ما ول م یاومد ،یمردک بور خارج -

 ! خجالت بکش...؟یبد

 من انداخت یبه سر تا پا یو نگاه دیبار بلند خند نیا

... ییتو فضا یلیرو بهم بگو، خ یکن یکه مصرف م یقرص ایمارک مشروب  -

 ...نیخوام هم یآدرس م هیمادام؟!  هیشماره چ
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 یطور آبرو نیتوهم نزنم و ا نقدریاز کنار رون پام گرفتم که ا یشگونین

 نیصاف کردم و سمتش رفتم و برگه رو از ب ییخودم و کشورم رو نبرم، گلو

 . دمیکش رونیانگشت هاش ب

 ابانیخ نیرو که از دستش گرفتم به آدرس روش نگاه کردم، داخل هم برگه

 ینی!  سنگیگفت مست یخواست و اون وقت به من م یبود و آدرسش رو م

 ینگاهش رو که حس کردم چشم هام رو بهش دوختم و نگاهم رو از موها

 روشنش گذروندم یبور و چشم ها

 ؟یکن ینگاه م هیچ -

 ام شد رهیتمام بهم زل زد و خ ییزد و با پرو یکج لبخند

 چطور باشه.... گهیتونه د یآدم مست م هی نمیخوام بب یم -

زدم و بعد  نشیماش ریبه تا یو لگد محکم دمیهام رو تو هم کش اخم

 سمتش خم شدم

 ... ستمیمن مست ن یمستر خارج نیبب -

بور  یموها یکه دستم بود رو یرو داخل صورتش گردوندم و با کاغذ نگاهم

 و ادامه دادم دمیروشنش کش یو چشم ها

 نمینب یمردک مستان آباد ،یکه تو ازش اومد ییو اونجا ییمست تو -

 مست..... یبه من بگ گهید
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و با همون لحجه  دیعقب رفتم که چشم هاش رو باز کرد و خند یکم

 خاصش گفت:

 بشه...  یتونه عصب یمست هم م هیانگار  یول ؛یگفت یچ دمیکامال نفهم -

زدم قطع کردم و چشم غره  نشیماش ریکه به تا یا گهیرو  با لگد د حرفش

 باال برد میتسل یو دست هاش رو به نشونه  دیبهش رفتم، خند یا

 . فقط آدرس رو بده ممیمن تسل ،یاوک -

زدم و با اقتدار نگاهش کردم و خواستم آدرس رو  یمندانه ا روزیپ لبخند

 به من انداخت گفت: یبگم که نگاهش رو به جلو داد و بعد نگاه

 درسته؟! گهید نیگ یرو م نی... همیو راست یچون باالخره مست-

کردم و لبخند حرص  زیرو رحرص لپم رو از داخل گاز گرفتم و چشم هام  از

 زدم و سرم رو تکون دادم یدار

 چ،یرو تا ته برو بعد دست چپ بپ ابونیخ نی... ایو راست یمست میگیآره م -

که  یکوچه ا نیو بعد اول چیتا ته برو، بعد دست راست بپ ابونمیبعد اون خ

 داخل.... حاال هم برو و شرت کم.... چیبپ یدید

پرت کردم و با حرص از کنار  نشیکه تموم شد برگه رو داخل ماش حرفم

 رد شدم نشیماش

 مردک پرو -
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که  دمیزد و  با سرعت رفت و شن یکه از کنارم رد شد تک بوق نشیماش

 گفت:

 ...یدیمچکرم ل -

به خودم  یمغموم یرفتنش نگاه کردم و چهره  ریزدم و به مس یپورخند

 گرفتم

خودت بچرخ تهش باز  یساعت رو برا مین کی اوه متاسفم مستر؛ حاال -

خوب نبود،  یلیخ میجا.... اوه وطنم متاسفم که مهمون نواز نیبرس به هم

 پر رو بود... بیمهمونم عج قتایحق

به ساعت دور مچم انداختم و لبم رو  یفوت کردم و نگاه رونیرو به ب نفسم

 به دندون گرفتم

 شد.... رمیکنه مستر، د  کارتیخدا بگم چ -

در  یرو به رو قهیفکر بلند خودم قدم هام رو تند کردم و بعد از چند دق با

موندم و فکر  رهیخونه خ واریو چند لحظه به در و د ستادمیپدر ا یخونه 

که قبال  یبگذارم، خونه ا میخونه پدر یکردم بعد از چند ماه قراره پا تو

فوت  رونینفسم رو به ب ....بهیغر یبنا کیامنم بود و حاال شده بود  یجا

و به  دمیکش رونیب بمیرو از داخل ج یکردم که تلفنم زنگ خورد، گوش

 بابا نگاه کردم و تماس رو وصل کردم یشماره 

 الو سالم بابا -

 چرا؟! یومدین ییسالم دخترم، کجا -
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 داخل شدم.... دیپشت درم، اف اف رو بزن -

 دیچیشاد بابا داخل اف اف پ یتلفن قطع شد و صدا یحرف چیه بدون

 داخل... ایدخترم، ب یخوش اومد -

فوت کردم و  رونیکردم و نفسم رو به ب یباز شد، تشکر یکیت یبا صدا در

 داخل شدم.

 نیماش دنیانداختم و با د ینگاه نگیپارک شده داخل پارک یها نیماش به

طاب به زدم و خ یها قرار گرفته بود پوزخند نیماش هیکه کنار بق یدیجد

 جان گفتم یاون جسم ب

 !؟یخانم هست یالبد واسه اون سوگل -

فرستادم و چشم هام رو بستم تا به خودم مسلط  رونیرو مثل آه ب نفسم

 یو حال خوب االنم رو خراب کنه، نم ادیبشم که مبادا بغض سراغم ب

دوباره با هم بودنمون برداشته من خرابش  یبرا یخواستم حاال که بابا قدم

 کنم... 

خونه  یگذشتم و سمت داخل نگیهام رو باز کردم و از محوطه پارک چشم

بود و داشت با لبخند نگاهم  ستادهیدر ا یجلو شوازیپ یراه افتادم. بابا برا

 کرد یم

 سالم به دختر بابا... -

 ستادمیزدم و جلو رفتم و مقابلش ا یلبخند
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  ؟یبابا جان، خوبسالم  -

 .زمیعز یممنون خوش اومد -

که گرفته بودم رو دستش  یکیو گل کوچ ینیریش یکردم و قوط یتشکر

 دادم

 نا قابله -

از هم باز کرد، بغض  دنمیبه بغل کش یزد و دست هاش رو برا یکج لبخند

 یتابانه به آغوش پدر رفتم و عطر پدرانه  یسراغم اومد و ب یناخواسته ا

بشه،  ریهام فرستادم، که باعث شد اشک از چشم هام سراز هیتنش رو به ر

 آغوش بودم نیقدر تشنه و دلتنگ ا نیدونستم که ا ینم

پدرش مثل مهمون ها  دنید یشده که برا بهیقدر غر نیدختر بابا ا -

 ارهیو گل م ینیریش

 تو آغوشش جا دادم شتریها بستم و خودم رو ب یگلگ یرو چشم

 اتون تنگ شده بود...دلم بر -

 دیرو بوس میشونیهام رو گرفت و من رو از خودش فاصله داد و پ بازو

 معرفت.. یدل منم برات تنگ شده بود ب -

نگفتم، بابا بسته ها رو از  یزیو چ دمیچشمم کش یزدم و دست پا یلبخند

 تمیو دست پشتم گذاشت و به داخل خونه هدا ستادیدستم گرفت و کنارم ا

 کرد.
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 لیو وسا ونیخانم دکوراس یکه سوگل دیشد فهم یخونه م یهمون ورود از

 ایخونه رو عوض کرده. گوشه  لبم رو به دندون گرفتم که مبادا پوزخند 

 . میبزنم که پدر و خودم ناراحت بش یحرف

 رهنمیطرف اتاقم رفتم تا لباس هام رو عوض کنم. مانتوم رو دراوردم و پ به

گاه  هیتک یسرم برداشتم و تا کردم، و رو یز رورو مرتب کردم. شالم رو ا

که اومده بودم  یبار نیگذاشتم. برگشتم و به اتاق نگاه کردم؛ از آخر یصندل

. تعجب کرده دکرده بو یا یجزئ رییتغ ونیگذشت و دکوراس یوقت م یلیخ

 بودم که شراره چطور به اتاق من دست نزده!

 بابا از پشت در اومد. یاتاق زده شد و صدا در

 اجازه هست؟-

 رو صاف کردم و جوابش رو دادم: صدام

 تو. دییالبته، بفرما-

به روم زد و چند قدم جلوتر  ینیرو باز کرد و داخل اومد. لبخند غمگ در

 .ستادیاومد، و رو به روم ا

اتاقت  یها لیوسا یدونم رو یبه شراره گفتم به اتاقت دست نزنه، م-

 اتاقت بشه... کیمادرت نزد یحت یذاشتینم ،یحساس

 یلیدل یخود یخواستم ب یقرار بود زنگ بزنم و بگم، نم د،یکرد یکار خوب-

 خودم و شما به وجود آورده بشه. یاعصاب خورد یبرا
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اشاره  یو لبخندش رو کشدار کرد. به سمت در خروج دیکش یقیعم نفس

 کرد و گفت:

شال  یخوا یآقاست. م هی. میمهمون ناخونده هم دار هی... امشب یراست-

 .ستین بهینداره، غر یفرق ایمو باز ب یطور نیهم یخوا یسر کن، م

زد و از اتاق  ی. لبخند مهربوندمینگاهش کردم و ابرو در هم کش دیترد با

 رفت، در رو بست و از پشت در گفت: رونیب

 .نییپا میمنتظرتم، با هم بر رونیب-

کردم  یبود. فکر نم بیعج یبرام کم شیمهربون نیرو داشت، اهوام  یلیخ

حرفش افتادم،  ادیمن مونده باشه...  یهم برا یمحبت گهیبعد از ازدواجش، د

 مرد؟ هی م؟یمهمون دار

کردم؟ اما بابا  یبه شالم کردم. شال سر م ینگاه میباال انداختم و ن یا شونه

فرستادم  رونینبود! نفسم رو با حرص به ب یازیپس ن ست،ین بهیکه گفت غر

لب هام  یو به سمت کشوم رفتم. رژ لبم رو از ته کشو درآوردم و رو

زدم و از اتاق  یرو برداشتم و سر تا پام رو اسپر ینیریش ی. اسپردمیکش

 رفتم. رونیب

اف اف به  ی. همون لحظه صدامیرفت نییبابا گرفتم و از پله ها پا یبازو از

. خواستم به بابا بگم پس خدمتکار کجاست اف اف سوخت دیگوشمون رس

به طرف در رو رفت و دکمه اف اف  عیبود سر ومدهیکه شراره که ن دمیاما د

 رو رفت. با بهت به پدرم نگاه کردم.
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 ... ستیبه من قول داده بود که شراره دعوت ن اون

 خواستم داد بزنم اما نگاه پدر سمت در بود یم

 یخوردم که در باز شد و قامت مرد یو حرص م دمیجو یلبم رو م داشتم

پلک بزنم. بهت زده  یتونستم حت یتو چهارچوب در ظاهر شد. از تعجب نم

 :دمیبودم که صداش رو شن رهیبه درگاه در خ

 سالم مامان، حالتون خوبه؟-

 تو... یذره شده بود، کجا بود هیماهت پسرم، دلم برات  یسالم به رو-

که  یزیپلک زدم تا از چ گهی. چندبار ددیرو در آغوش کشمحکم اون مرد  و

تو گلوم  دیبه بابا بگم که آب دهنم پر یزیمطمئن بشم. خواستم چ نمیب یم

 و به سرفه افتادم.

بند اومده بود  بای. سرفه ام تقردیاز دستم گرفت و من رو به طرف در کش بابا

جفت ابروهاش باال  دنم،یکردم. با د یو بهت زده، به اون مرد نگاهش م

باز نگاهم کرد. چند بار پلک زد تا مطمئن بشه درست  مهیو با دهن ن دنیپر

 و آروم لب زد: ده،ید

 ! ؟یکن یکار م یجا چ نیتو؟ تو... ا-

کردم که با حرف شراره همه  یم زیذهنم آنال یهاشون رو داشتم تو حرف

 شد لیتبد نیقیحدس هام به 

 !؟یشناس یجان رو مجان مامان تو ترنم  انیدار -
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سرش رو تکون داد و نگاه  انهیبودم اسمش دار دهیمو بور که حاال فهم پسر

نگفت که بابا دست به  یزیشد، اما چ لیبهت زده اش کم کم به اخم تبد

 دراز کرد انیکمرم گذاشت و به جلو من رو روند و دستش رو سمت دار

 یجان، خوش اومد انیسالم دار -

فشرد و با همون زبون  ینگاه از من گرفت و  دست پدر رو به گرم انیدار

 لحجه دارش گفت:

 جان ریام ،یمرس -

اون هم گرم و  زدیصدا م کشیپدر من رو به اسم کوچ د،یباال پر ابروهام

 رد و بدل کرد انیمن و دار نیب یبابا نگاه ،یمیصم

خانم  نیادونم اما  یرو نم شیچطور د،یشناس یفکر کنم که هم رو م -

 پسر شراره جانه... انیهم دار شونیترنم دختر منه، و ترنم جان ا

 کنج لبش نشوند یو لبخند کج دیمن چرخ یرو انیدار نگاه

داشته باشه، حقا که از لحاظ  یقدر نیدختر ا هی ریکردم ام یفکر نم -

دختر کامل و خوب... معلومه پدر  کی... دیدیواقعا براش زحمت کش یتیترب

 تالش رو کردن. نیشتریب تشیو مادر تو ترب

هام رو به روم  یها و سهل انگار یادب یپروند، تمام ب یم کهیبه من ت داشت

من حرف بزنه؟! بابا که از  تیداشت که از ترب یاون چه حق یزد، ول یم

زد  یرو صادقانه برداشت کرد و لبخند انیدار یخبر نداشت حرف ها یزیچ

 و به شراره نگاه کرد
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ها  نیاما ا میچطور آشناشون کن میدونست یشراره جان، ما نم ینیب یم -

 کرده بودن. دایاگار زودتر هم رو پ

اومد و دست دور بازوش حلقه کرد و  انیکرد و کنار دار یتک خنده ا شراره

 کردخاص خودش به پدرم نگاه  یبا همون لوند

 م،یخبر ندار یزیاز چ میجان، انگار تنها ما هست ریحق با تو هستش ام -

 حاال چطور آشنا شدن؟!

از سر شونه به مادرش  انیشد، دار دهیکش انیشراره از پدرم سمت دار نگاه

 شد رهیخ

 به من کمک کردن هنوز تو خاطرم موندن یلیاتفاق، ترنم خ کی یتو -

به شراره و  یظیمضحک خسته شده بودم، پوزخند غل شینما نیاز ا گهید

بزنم که پدر زودتر شراره رو مخاطب قرار داد و  یزدم و خواستم حرف انیدار

 گفت:

با هم راجع به  مینیبش ییرایشراره جان بهتره همراه بچه ها داخل پذ -

 .ستیطور سر پا خوب ن نیا میصحبت کن ونییآشنا

برداشت و انگشت  انیدار یدور بازو کرد و دست از یتک خنده ا شراره

 گذاشت شیشونیپ یالک خورده اش رو رو دهیکش یها

 دییمن اصال حواسم کجاست؟! بچه ها بفرما یوا -
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. شراره به طرف آشپزخونه میمبل ها نشست یو رو میرفت ییرایطرف پذ به

 .میتنها شد انیرفت و من و بابا و دار

گاه مبل گذاشت، و  هیتک یپا انداخت و دست هاش رو باال یپا رو بابا

 موشکافانه نگاهمون کرد.

 د؟یچطور با هم آشنا شد د،یکن فیخب... تعر-

 حرف هاش و گفتم: ونیم دمیپر عیبگه که سر یزیخواست چ انیدار

 !ابونیتو خ-

 نیهم خنده اش گرفته بود. بابا بدون ا انی. داردنیبابا باال پر یابروها جفت

بگه، که  یزیخواست چ یزد و م یاز گلوش خارج بشه لب م ییکه صدا

 ادامه دادم:

داشتم تو  دیخر یرفتم و کل یمن داشتم م م؛یبا هم آشنا شد ابونیتو خ-

 ...نیاومدن و با ماش شونیدستم، ا

 حرفم و گفت: ونیم دیپر انیدار

دستش  یتو یبارها شونیبودم که متوجه شدم ا نیمن با ماش گهیبله د-

 و کمکشون کردم تا به مقصد برن. نهیسنگ

رو شروع  یبد بحث ،یگرفت! لعنت یم رمیز نیبگم داشت با ماش نذاشت

 ."دارم برات! انیدار"زدم و تو دلم گفتم  یکرده بود. لبخند ژکوند
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اومد و  شیکمکم کردن تا برسم خونه اما وسط راه براشون کار پ گه،یبله د-

 کردن! ادهیمن رو همون جا پ

 یرو یبا لبخند حرص درآرم نگاهش کردم، که با اعتماد به نفس کم و

 حرفم رو گرفت: یجا به جا شد و دنباله  یصندل

خانوم محترم  هیکه خب زنگ زدم بهشون و کنسل کردم! راستش رسوندن -

 بود که به خاطرش بهم زنگ زدن! یواجب تر از کار

من دنده  یو موقع دور زدن رو دیام کرد ادهیبله درسته، که سر کوچه پ-

 !نیعقب اومد

 !نشد مادام یزیو چ نیخب از اون هم جون سالم به در برد-

 !تیگار یرهایتا ریهام له شدن ز دیتموم خر ینشد ول یزیدرسته چ-

کردم که شراره هم تو درگاه  یکرد و احساس م ینگاهم م حیبا تفر بابا

 خنده. یکنه و م ینگاهمون م نهیو دست به س ستادهیآشپزخونه ا

 یقهقهه  یکه صدا میداد یکل کل هامون ادامه م نیبه ا میداشت همچنان

اومد و  ییچا ینیبابا به هوا رفت و توجهمون بهش جلب شد. شراره با س

 و ذوق زده نگاهمون کرد. ستاد،یکنارمون ا

 ر؟یهستن، نه ام یچه خواهر و برادر خوب-
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 یم یمن، داشت چه چرت و پرت یخورد. خدا یحرص خون خونم رو م از

 دییبافت به هم؟ خواستم جوابش رو با توپ پر بدم که بابا هم حرفش رو تا

 کرد:

 شناسن. یرو م گهیآره واقعا، انگار چندساله هم د-

 گفت: انیاز من، دار زودتر

تونم به عنوان خواهرم  ینم یمحترم هست ول یلیخ یدیل نیدرسته ا-

 قبولش داشته باشم! 

باال انداخت و  یچشم تنگ کردم و با حرص نگاهش کردم که شونه ا یال

 ادامه داد:

ندارم،  یزبون دراز دل خوش یدونه، از دختر ها یمامان هم اخالقم رو م-

! برو خدات رو شکر دمیچ یشک نکن زبونت رو م یاگر تو خواهر من بود

 !میندار ینسبت چیا هم هب بایکن که تقر

 انیدار یالیخ یبه حرص خوردن من و ب حیبابا و شراره همچنان با تفر و

 . دنیخند یکردن و م ینگاه م

 انیدار یبابا و سر به سر گذاشتن ها یها یخنده و شوخ ونیم شام

 یم یاومده بود تو کشور خودم و بهم زبون دراز یگذشت. مردک خارج

کرد! از حرص تموم مدت مشتم رو محکم بسته بودم و دندون هام رو محکم 

دادم از  یآدرس م یطورشعور! حقش بود  یفشردم. احمق، ب یبه هم م

 شد! یکشور خارج م
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که من رو مورد خطاب قرار داده  انیگرفتم و به دار زیم یاز کارد رو چشم

 بود نگاه کردم.

 بله؟-

 د؟یرو کرد یقصد جون کس د،یکن یه کارد نگاه مب دیبد دار یلی... خگمیم-

 نازک کردم و خصمانه گفتم: یچشم پشت

 ! دمیکش یاز دوستان رو م یکیبله، داشتم نقشه قتل -

آن حس کردم  کیگرفته بود،  یجد یلیام رو خ یکنم لحن جد فک

 نیکه حرف شراره به ا د،یاش پر یطبعو حس شوخ  دینگاهش ترس

 احساسش دامن زد.

رو به زور  یکیجون  مهیکه جسم ن یبه حد ان؛یدار هیجد یلیترنم جان خ-

 یزیچ گهیکنه، د شیعصبان یکس ی. وقتمیدیکش رونیدست هاش ب نیاز ب

 .رهیتونه جلوش رو بگ ینم

و متعجب نگاهم کرد. البد داشت با خودش  دیباال پر انیدار یابروها جفت

بدنم و بزن  یرد چاقو رو یبا کل یدختر اجنب هیکرد که من  یفکر م

، و رو به شراره شل شد و قدردان نگاهش کردم یاز حرف ها شمیبهادرم! ن

 زدم. یپوزخند انیدار

باهم لج  یکس یگذرم! وقت ینم یهم از گناه کس یراحت نیبله، و به هم-

 خودش رو جسد بدونه! دیافتاد، با
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به گلوش به  دیکلمه جسد، آب پر دنیخورد که با شن یداشت آب م انیدار

به رفتار ما  حیسرفه افتاد، و وحشت زده نگاهم کرد. بابا که تموم مدت با تفر

شروع کرد به  یبلند یو با صدا اوردیدفعه رو طاقت ن نی، اکرد ینگاه م

 .دنیخند

داغش  ازینکن دخترم! شراره جان شما هم چرا پ تی؟ مهمونمون رو اذترنم-

 یعصب ی! بچه ام گاهستیترنم اونقدر ها هم قلچماق ن ؟یکن یم ادیرو ز

 جسد؟ یو فوقش بتونه دست و پا بشکونه، ول شهیم

ذاره،  یکه انگار تازه متوجه شده بود مادرش هم داره سر به سرش م انیدار

، رو داد نیخدا باز بابا به ا یگرفت و دوباره نگاه تخسش برگشت. ا ینفس

 خواد جمعش کنه؟ یم یک

 !ست؟یحساب، جسد کردن تو کارش ن نیا پس با-

فوقش  ستن،یکارها بلد ن نیاز ا یرانیا یکدوم از زن ها چینه پسرم. کال ه-

 و بشقاب بشکونن، مگه نه خانوم؟ وانیبزنن و ل غیدو تا ج

به بابا نازک  یزد که شراره هم پشت چشم یکیرو به شراره چشمک کوچ و

 رو به من، کادر کنار دستش رو برداشت!  یحیکرد و با لبخند مل

اخم هام تو هم رفت و  دمیبابا و شراره رو د یرد و بدل شدن نگاه ها یوقت

مادرم  ینگاه ها نداشت... دلم برا یباز نیوقت از ا چیمامانم افتادم که ه ادی

 دلش جا خوش کرده بود.... یاز حسرت ها رو یلیسوخت که خ یم
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 یبرا یآب وانیحالم رو احساس کردم و ل ینبه گلوم نشست دکرگو بغض

رو به هم بزنم و  زیتونستم همه چ یو جرعه جرعه خوردم، م ختمیخودم ر

کنم که چرا شراره خونه است  یمثل بچه ها داد و هوار کنم و به پدرم گلگ

... زبون به دهنم یجمع خانوادگ هیبود نه  یشام پدر دختر هیو قرار ما فقط 

 زیگرم رو سرکوب کنم که مبادا طوفان بشه و همه چ انیگرفتم تا روح طغ

 رو به هم بزنه...

 شیکنار اومده بودم که پدرم ازدواج مجدد کرده و زندگ هیقض نیبا ا گهید

ماجرا... اما  رشینبود جز پذ یاز مادرم جدا شده، پس چاره ا شهیهم یبرا

جمع  نیبرام واقعا سخت بود، چون من هم دوست داشتم ا رششیپذ

 یزیچ چیه گهیخودم باشه با مادر خودم... اما افسوس که د یبرا کیکوچ

بدم...  قیتطب طیباشم که خودم رو با شرا دیمن با نیکرد و ا ینم رییتغ

 ینیاز آب رو خوردم اما بغضم سر جاش بود... با حس سنگ گهید یکم

به خودم رو احساس  انیسرم رو بلند کردم و نگاه موشکافانه دار ینگاه

چشم هام و وجودم  یکردم، نگاهش تا عمق وجودم نفوذ کرد انگار داشت تو

 میبه حالت درون یکه مبادا پ دمیکرد، از نگاهش ترس یرو جستجو م یزیچ

 ببره.

 :دیبلند شدم که بابا پرس زیروشنش گرفتم  از پشت م یاز چشم ها نگاه

 دخترم؟ یبلند شد یواسه چ -
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گرفتم دوست داشتم هر چه  راهنمیپ نییصاف کردم و دستم رو پا ییگلو

خودم رو  یکردم خونسرد یهوا رو ترک کنم.  سع یب طیمح نیزودتر ا

 زدم یحفظ کنم و نگاهم رو به بابا دادم و لبخند تصنع

 با غچه ها تنگ شده یقدم بزنم، دلم برا یکم اطیداخل ح رمیم -

اشک  ای دهیدونستم بغض صدام رو فهم ینگفت، نم یزیچند لجظه چ بابا

 ! دهیحلقه زده داخل چشم هام رو د

 تکون داد. زیزد و سرش رو ر یهم لبخند اون

 داخل. ایزود ب یول زم،یبرو عز -

 چشم. -

 دیجوابم رو داد و اون هم تاک یشراره بابت شام تشکر کردم که به گرم از

گفتم و از  یه اون هم چشم. بمیدور هم باش شتریتا ب امیکرد که زود داخل ب

هام  هیآزاد رو به ر یهوا صانهیشدم و حر اطیرفتم و داخل ح رونیسالن ب

 دنیبار ی ازهو آروم آروم شروع به قدم زدن کردم و به اشک هام اج دمیکش

پشت سرم از  یزیقدم زدن با حس قرار گرفتم چ قهیدادم بعد از چند دق

هام  هیهوا به ر ژنیرو مخلوط با اکس یو خنک رنیو عطر ش ستادمیحرکت ا

 فرستاد

 حالت گرفته است؟ -

 اشکم نگاهش کردم. یو از پس پرده  برگشتم
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 ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا-

 کرد. ینگاه م کیفرو برده بود و به آسمون تار بشیهاش رو داخل ج دست

 من هم اومدم قدم بزنم.-

 راه پله... ،ییرایقدم زدن نبود؟ راهرو، پذ یبرا یا گهید یجا-

شب احساس  یکیتار نیتو ا یشد به خوب یرو م طنتیکرد. برق ش نگاهم

 کرد.

 چسبه! ینم گهید یجا چیجا مثل ه نیا یرو ادهیپ یول-

 چشم هام رو گرفتم و کنجکاو نگاهش کردم. ریز نم

 چرا؟-

تاب نشست و  یرفت. رو میکه ته باغچه گذاشته بود یو به طرف تاب دیخند

 تاب حرکت داد. یاش، آروم خودش رو رو دهیکش یبا پاها

باهاش بحث کنم، سر به سرش بذارم. بعد با خودم  ستین یداخل کس-

اون دوتا عاشق رو تنها بذارم تا با هم خوش باشن و  قهیگفتم بهتره چند دق

 !میآشنا بش شتریتا با هم ب  رونیب امی... من هم ب

انداختم و زل زدم  نییبه طرف تاب رفتم و روش نشستم. سرم رو پا متعاقبا

 گره خورده ام در هم. یبه دست ها

 .یالیخ یموضوع ب نینسبت به ا یلیکنم، خ یبهت حسادت م-

 آوردم. یکردم، اما سرم رو باال نم ینگاهس رو احساس م ینیسنگ
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 . امیکنار ب هیقض نیکردم با ا یفقط سع ستم،ین الیخ یب-

خونت به جوش  ؟یندار رتیغ ،یباشه تو هم مرد یهر چ ؟یاینار بک-

 اد؟ینم

 .دیهوا دستش رو به طرف صورتم آورد و لپم رو کش یو ب دیخند

نشون  تی! خب چرا، من هم اولش حساسیشیم یرتیپدرت غ ینگو که برا-

من  یفقط برا یزندگ نیداره، ا یدادم. اما باالخره مادرم هم حق زندگ یم

رو شروع کنه  دیجد یزندگ هیتونست  یاختصاص داده بشه. اون هم م دینبا

 رو بگذرونه. شیدرباره من، ادامه زندگ یو بدون نگران

 مادرت جدا شده بود؟-

 نبودم و... رانیتنها بود. من هم ا ینه، پدرم فوت شده و مادرم هم چندسال-

 نی... همیبود اما پدر من مادرم رو طالق داد تا با مادر تو باشه! اگر تو-

 یانگار نه انگار که اتفاق یرس یسرخوشانه به ادامه م ؟یاحساس رو داشت

 افتاده؟

نگفت. انگار تازه متوجه وخامت اوضاع شده بود. نفسش رو به شدت  یزیچ

 :دیفرستاد و آروم پرس رونیبه ب

 کنه؟ یم یمادرت... خوبه؟ کجا زندگ-

 به جمله اش زدم. انگار تازه عذاب وجدان به سراغش اومده بود! یپوزخند
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باال تر، تنها تر و  ابونینه چندان بزرگ، چند خ تیسوئ هیآره خوبه، تو -

 ها... یبود، وسواس داشت. اما تازگ ضی... مادرم مرشهیتر از هم شونیپر

 گرفتم و ادامه دادم: یقیعم نفس

 !الشیخ یب-

گرفتم که از مچ دستم  شیو راه خونه رو در پبلند شدم  یصندل یرو از

 گرفت و آروم، اسمم رو صدا زد. 

نگاه کردم، اون هم چند  یروشنش سوال یبرگشتم و تو چشم ها سمتش

 شتریدستش رو دور مچم ب ینگفت، گرما یزینگاهم کرد و چ یا هیثان

بزرگ مردونه اش که دور مچ  یاحساس کردم و نگاهم رو به انگشت ها

حلقه شده بود دادم و بعد نگاهم رو باال آوردم که زود دستش رو  فمیظر

 دستش رو باال برد  هردوو  دیکنار کش

 من رو... ینزن -

 و متعجب نگاهش کردم دیباره باال پر کیابروهام به  جفت

 بزنم؟! یواسه چ -

 یآورد ادیام انداخت، با  افهیبه ق یقیعقب رفت و نگاه دق ینزد و قدم یحرف

زدم و چشم هام رو  یه وقت شام انجام داده بودم افتادم و لبخندک یشوخ

 کردم و انگشت اشاره ام رو سمتش گرفتم  زیر
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 یشام با همکار زیبود که سر م یشوخ هیاون  ونهی!  د؟یترس یتو از من م -

 بوده یکه شوخ یدیفکر کردم فهم م،یمادرت انجام داد

تکون داد و همچنان چند قدم عقب رفت، که من  نیرو به طرف سرش

کارش  نیشده بود، من با ا یباز کیبه  لیرفتم، انگار تبد یناخودآگاه جلو م

تاب  یبه پشتش انداخت و رو ینزد و نگاه یو اون حرف دمیخند یفقط م

کردم و مقابل تاب  ینشست و خودش رو آروم هول داد، تک خنده ا

 ستادمیا

 سر از دختر بترسه!پ هیبودم  دهیند -

رو از حرکت انداخت و صاف نشست و با همون لحجه خاص خودش  تاب

 گفت:

 ...دمیمن از تو نترس -

 !؟یپس چرا در رفت -

خانم کمک کنم مچش  کیخواستم به  شیچند روز پ یطور نیچون هم -

 یرو گرفتم زد تو گوشم، نگاهش مثل نگاه تو بود فکر کردم که تو هم م

 یبزن یخوا

 

 تاب نشستم یو کنارش رو دمیخند

 ....رهیگ یرو نم یآدم که دست هر کس -
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 دونستم فکر کمک داشتم. یمنم نم -

 بده رییپس نوع کمک هات رو تغ -

رخش گرفتم و  مینگفت، نگاه از ن یزیو چ دیبورش کش یداخل موها یدست

 شدم که صداش به گوشم خورد رهیبه رو به رو خ

 ؟یحرف بزن یخوا یم -

 نیاز زم ینگاهش کنم، نگاهم رو به پاهام دادم که با فاصله کم نکهیا بدون

 دادم یداشتم تکونشون م

 !؟یچ یدر مورد -

 به اشک کرده... لیکه خنده هات رو تبد یهر چ -

 ...ادنیمن ز یها یهر چ -

 میخوب یو من شنونده  -

 یشده بود، لبخند ب رهیانداختم که منتظر بهم خ یسر شونه بهش نگاه از

 شدم و براش شروع به حرف زدن کردم.  رهیخ اطیزدم و به کف ح یلیدل

مادرم در حال بشور و  ادمهی یشروع کنم... از وقت دیدونم از کجا با ینم-

مدت بابا  هیشده. بعد از  یطور نیا مانشیگفت بعد از زا یبساب بود. بابا م

کار داشتن. بابا صبح تا شب  گهیکمتر با هم د گهیهم از مامانم زده شد. د

افتاد  یکن م پاک شهیدستمال و ش هیو سر کارش بود، مامان هم با  رونیب

 خونه... وارِیبه جون در و د
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 کرد که ادامه بدم. یگرفتم و نگاهش کردم، مشتاق نگاهم م یقیعم نفس

قبلش کار  یبا شرکا گهیگذشت و بابا کارش رو از سر گرفت، د یچندسال-

 کرده بود، که... سیشرکت تاس هیخودش  یخودش برا کرد و ینم

 نگاهش کردم و ادامه دادم: یچشم ریز

شرکت پدرم، بعد از شروع رابطه عاشقانه اون ها،  یمادرت اومد و شد منش-

از چه قراره و درخواست طالق داد، بابام هم با  هیمامانم کم کم بو برد قض

 طالقش داد و دوباره ازدواج کرد. لیکمال م

 ؟یپس... از دست مادرم ناراحت-

نثارش کنم، اما به تکون دادن سرم  "پ ن پ" هیخواست  یدلم م یلیخ

 نگفتم. یزیاکتفا کردم و چ

جا  نی. ادمیکه اومده بودم به مادرم سر بزنم، اما تو رو ند شیمن چندماه پ-

 ؟ینبود

 نگاهش کردم. نه،یو دست به س دمیخند تلخ

 نیکردم... ا یم یمادرم زندگ شیاومدم؟ پ ینیریچرا با گل و ش یفکر کرد-

 مهمون حضور دارم! هیجا هم به عنوان 

 ؟یدر اون حد از پدرت متنفر-

تاب نشستم و آروم با پاهام خودم رو حرکت  یطرفش رفتم و کنارش، رو به

 دادم.
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 گهیکه قبال داشتم. د یخب متنفر که نه، دوستش دارم. اما نه در اون حد-

کمرنگ  یلیکه بهش داشتم، خ یا یقلب دیشد یو عالقه اون حس احترام 

 تر شده...

همون جا مسکوت  یتکون داد و به رو به رو نگاه کرد. چندلحظه ا یسر

بلند شد و  انی. دارمیبرد یلذت م یخنک بهار یو از هوا مینشسته بود

 دستش رو به طرفم گرفت، و گفت:

 .ستیهم تنت ن یجا نمون. لباس مناسب نیداخل، هوا سرد شده، ا میبر ایب-

بازوهام رو باز کردم و دستم رو به طرفش بردم. زتش بود  یدست رو ی گره

دادم که دستم رو ول  یکردم! هر چند، امکانش رو م یاگر دستش رو رد م

 . نیبودن خاک باغچه، با مخ بخورم زم زیکنه و به خاطر ل

رو گرفت و محکم به طرف دستش گذاشتم، دستم  یکه دستم رو تو نیهم

از  انیشد که دار یپاهام خال ریلحظه حس کردم ز هیکه  دیخودش کش

 کمرم گرفت و منو محکم به خودش چسبوند.

کردم. مطمئن بودم چشم هام تا  یاومد و متعجب نگاهش م یباال نم نفسم

بزرگ شدن ندارن! آب دهنم رو  یبرا ییجا گهیحد امکان گشاد شدن و د

شد و  یصورتم پخش م یقورت دادم و چند بار پلک زدم. نفس گرمش رو

 یآن رفتن و جاشون رو به گرما کیتنم  یکرد، تموم سرما یمور مورم م

 دادن. میرپوستیاز خجالت ز یناش
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هاش گذاشتم، و آروم ازش  نهیس یگرفتم و دستم رو رو یقیعم نفس

پلک زدم تا از  یفرستادم و چندبار رونیاره نفسم رو به بفاصله گرفتم. دوب

کرد و دست هاش رو به حالت  ی. خودش هم تک سرفه اامیشوک در ب

 باال برد، و گفت: میتسل

گفتم محکم  ن،یخواستم بندازمت زم یاز عمد نبود، نم گهید یکی نیا-

 خبر نداشتم خاکش لزجه! ،یبکشمت تا زود بلند بش

 دهیخجالت کش ،ییهویبغل شدن  نیاز ا یام گرفته بود و از طرف خنده

 کردم و سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم. یبودم. تک سرفه ا

 !یکه من رو گرفت یباشه، اشکال نداره. مرس-

به کارش ندارم، دست هاش رو  یانگار که راحت شده باشه کار الشیخ

 آورد و دست چپش رو به سمت خونه گرفت. نییپا

 خونه؟ میبر-

 ! میباشه، بر-

 یکه با صدا میدور نشده بود یو چند قدم میطرف خونه به راه افتاد به

 :دیپرس یآروم

خواستم به اون خانوم کمک کنم و از دستش  یم یمن چرا وقت نم،یبب-

شما زن ها هم  ؟یتو گادر نگرفت یبهم حمله کرد ول یگرفتم، اون طور

 !دیهست یبیموجودات عج
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 انداختم. نترییو سرم رو پا دمیخند زیر

اگه دست من رو هم تو مکان  دی. شامیرفتار کرد طیخب، با توجه به شرا-

بار به خاطر نجات جونم  نیا یگوشت! ول ریزدم ز یم یگرفت یم یعموم

 بوده!

 ...ابونیخب من هم قصد کمک داشتم تو خ-

 نداشت! ینسبت چیاون زن باهات ه یول-

رو باز کرد تا داخل بشم. بابا با  ی، در ورود"شدمقانع "و با گفتن  دیخند

 به طرفم اومد تلفن رو به دستم داد، و آروم گفت: دنمونید

 مادرته، کارت داره.-

دونستم  یرو از دستش گرفتم و به طرف راهرو رفتم. نم یگوش متعجب

رو تو دستم جا به جا کردم و  یدر ارتباطن. گوش یمامان و بابا با هم تلفن

 گفتم.  یآروم ی "بله"

 گذره؟ یخوش م ؟یسالم دخترم، خوب-

 افتاده؟  ی. اتفاقیسالم مامان جان، مرس-

 داشت. یلرزش نامحسوس صداش

 خونه؟ یگرد یبر م یراستش... کِ-

 فرستادم و موهام رو پشت گوشم دادم. رونیرو کالفه ب نفسم

  ؟یدونم، تازه شام خوردم. خونه ا ینم-
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تو  ییتونم تنها یتنهام، گفتم زنگ بزنم بهت... نم. دمیآ... آره، تازه رس-

 زود تر خودت رو برسون. یتون یترسم. اگه م یخونه بمونم، سخته برام، م

مبل  یرو ییرایشدم، که تو پذ انیزدم و متوجه دار یخودم چرخ دور

 نشسته بود اما نگاهش معطوف به من بود.

 افتم، خوبه؟ یبعد راه م قهیخونه. چند دق امیزود م زم،یباشه عز-

کردم و  یلرزه و نگرانه. بازدم یکردم صداش م یدونم چرا احساس م ینم

 زیم یو تلفن رو رو میکرد یفرستادم. از هم خداحافظ رونینفسم رو ب

گرفتم. داخل اتاق شدم و لباس هام رو  شیگذاشتم، و راه طبقه باال رو در پ

برم که بابا سر راهم سبز شد.  رونیبه تن کردم. خواستم از اتاق ب عیسر

 موشکافانه نگاهم کرد و آروم گفت:

امشب تو رو به من بسپره؟ من  هیتونست  یخونه؟ نم یمادرت گفت برگرد-

 حق داشتن دخترم رو ندارم؟

تونستم مامان رو تنها بذارم. بابام  یخب نم یبودم ناراحت شده، ول مطمئن

 کس رو! چیشراره رو داشت و مامانم... ه

 برم، مامان تنهاست. دیبا-

 برات. رمیآژانس بگ امیباشه... مراقب خودت باش. بذار ب-

 تونم برم.  یخودم م ست،ینه بابا الزم ن-

 .امینشنوم ترنم! خودم باهات م یحرف-
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من، با  دنیاومد و با د رونیکه شراره از آشپزخونه ب میرفت نییپله ها پا از

 گفت: یحالت گرفته ا

 پختم... یم کیقدر زود؟ داشتم ک نیترنم جان؟ چرا ا یریم-

و  روقتهیدستت درد نکنه، اما مادرم زنگ زد، گفت برگردم خونه، د-

 تنهاست

جمله ام خواستم بهش  نیو با ا رمیزبونم رو بگ شین یجلو نتونستم

 دونم! یخودم م یجا رو خونه  نیبفهمونم که نه اون مادر منه و نه من ا

 بلند شد و رو به بابا گفت: انیبه جلو برداشتم که دار یقدم

 رسونمش. ینباشه... من م یاگر مشکل-

 زد. یانداخت و لبخند کوتاه انیبه شراره و بعد، دار ینگاه بابا

 جان برو. انیبا دار زم،یترنم عز ست،ین ینه مشکل-

 . میرفت یازشون، به طرف در خروج یتکون دادم و بعد از خداحافظ یسر

 یو سع میراه، هر دو ساکت بود ی. تومیشدم و به راه افتاد نشیماش سوار

 یگفتن باق یبرا ی. درواقع حرفمینزن یو حرف مینپرس یزیچ میکرد یم

 نمونده بود!

کردم که متوجه لرزش  ینگاه م رونیداده بودم و به ب هیتک شهیرو به ش سرم

درآوردمش و به صفحه نگاه کردم.  فمیحوصله از ک یشدم. ب میگوش
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 افتیکوتاهِ در یجمله  دنیرو باز کردم  با د امیبود. پ انیشا ام،یفرستنده پ

 .ستادیشده، قلبم از حرکت ا

 عاشقتم دختر.-

که  سمیبنو یزیو آب دهنم رو قورت دادم. خواستم چ دمیکش یقیعم نفس

نبود بهش بگه چرا  یکیخودم احساس کردم.  یرو رو انینگاه دار ینیسنگ

 ! ینگرفت ریرو ز گهیبدبخت د هیرو بکن تا  تیرانندگ ؟یکن یم یفضول

که به خونه  یوقت یشدم و گذاشتمش برا انیجواب دادن به شا الیخ یب

بو ببره و بره به بابا بگه، اون وقت... اون  انی. وگرنه ممکن بود داردمیرس

من و  یمالقات ها یلوخواستن بکنن؟ بابا ج یکار م یمثال چ ؟یوقت چ

قصدش  انیگفتم که شا یگرفت؟ خب... اون وقت بهش م یرو م انیشا

 که دارم! یخانواده داغون نیبه خاطر ا اد،یو من نذاشتم جلو ب واجهازد

 نیآست نییبشم که از پا ادهیازش کردم، خواستم پ یو تشکر آروم میدیرس

اشاره  نمیو به آست دیمانتوم گرفت و نگهم داشت. نگاهش کردم که خند

 کرد.

 نزن! رم،یکردم دستت رو نگ یسع-

 که ادامه داد: میدیخند

رو به  یزندگ ،یدلخور نباش ای ینداشته باش یا نهیک یکن از کس یسع-

 یپر از خوش تیکه چطور زندگ ینیب ی. اون وقت مریخودت سخت نگ

 .شهیم
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 .ستمین یا نهیمن آدم ک-

 عشق و دوست داشتنه، نه؟پس حتما نگاهت به مادرم پر از -

خنده ام  یکه صدا دمیانداختم. لب گز نییام گرفت و سرم رو پا خنده

 بلندتر نشه.

 .رمیبه دل نگ یا نهیک یکنم از کس یم یباشه، سع-

دفعه  نیسبز نشو، ا نمیهم سر راه ماش گهیخوبه، حاال زود برو خونه، د-

 ترمز! یکنم بزنم رو ینم ینیتضم

 ی. آخدمیپر رونیب نیاز بازوش گرفتم و از ماش یزیر شگونین ناخوداگاه

 یبازوش گذاشت. با بوق کوتاه یو دستش رو رو د،یگفت و خند

 کرد و من هم به سمت ساختمون قدم برداشتم.  یخداحافظ

رو تو قفل چرخوندم  دی. کلدمیباال رفتم و به در خونه رس یکیها رو دوتا  پله

رو همون جا تو  فمیو در رو باز کردم. خودم رو تو خونه پرت کردم و ک

 کردم. زونیآو یورود یراهرو

 ؟ییمامان؟ مامان کجا-

اومد. آب دهنم رو قورت دادم و آروم  یاز اتاق م یفیخف یناله ها یصدا

ود. من چرا برگشتم؟ نفسم تند شده ب یمن.. نکنه... وا یجلو رفتم. خدا

 دوباره صداش زدم:

 ؟یدیمامان؟ چرا جواب نم-
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 که همراه با لرزش و ناله بود: دمیگرفته اش رو شن یصدا

 جام، از خونه بــ... نیترنم؟ من ا-

و دستم رو  دمیکش یفیخف غیدهنش رو گرفت. ج یجلو یبعد انگار کس و

دور شکمم حلقه شد  یدهنم گذاشتم، آروم آروم عقب رفتم که دست یجلو

 چسبوند. یقو یو من رو به صاحب اون دست ها

زد هم بلند  یمامان که اسمم رو صدا م یها ادیبلندتر شد و فر غمیج یصدا

تر. صاحب اون دست ها، سرش رو به طرف گوشم آورد و در گوشم زمزمه 

 کرد:

از دست من  یخانوم کوچولو. داشت میدیخب خب خب... باالخره به هم رس-

و ازت دفاع کنه؟  ادیاون جوجه خروسه کجاست ب نم،یبب ؟یکرد یرار مف

 هوم؟

انداخته. نگاهم به  رمیشد دوباره گ ی. باورم نمدمیلرز یبه خودم م دیب مثل

 یبود. وا فیکرده بودم و تلفنم داخل ک زونشیبود که از راهرو آو فمیک

 ...کنمیزنگ بزن، خواهش م ان،یشا

... فقط یدم، هر چقدر بخوا یبهت م یبخوا یچ دست از سرم بردار... هر-

 ولم کن!

 یو من رو محکم تر به خودش چسبوند. الله  دیخند یطرز چندش به

 گرفت و در همون حال زمزمه کرد. یگوشم رو با لب هاش به باز
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 یخوام... تو وجود توئه دخترکوچولو... من نه پول م یکه م یزیتنها چ-

سهم من  د،یکه پدرت باال کش یا یکوفت از اون شرکت یخوام و نه سهم

 !ییتو

 غیج یبرا یی. نانهیب یرو نم ییو جا رهیم یاهیکردم چشم هام س یم حس

کردم که  یو تقال م دمیکش یتند و کوتاه م ینداشتم. نفس ها دنیکش

 بکشم. رونیدست هاش ب ونیخودم رو از م

زدن هام، من رو به طرف اتاقم  غیتوجه به ج یمچ دستم گرفت و ب از

 کشوند... 

زدم  یچند ساعت گذشته بود. داشتم دست و پا م ای قه،یدونم چند دق ینم

کرده بودم که نفسم باال  هیرو نداشتم. از بس گر میو توان قبل روین گهیاما د

. پلک هام دمیکش یکرد و به زور نفس م یام خس خس م نهیاومد. س ینم

 از حال رفتم... یکِ دمیهمهم افتادن و نف یرو

به طرفم اومد. دست هاش  یهیداخل خونه شدم و اون مرد، با خنده کر باز

دستش رو به طرف دهنم برد تا صدام در  یکیشکمم گذاشت و اون  یرو رو

تنم پاره کرد. اتاق در  ی. من رو به اتاق خواب کشوند و لباس هام رو توادین

 ...دمبدل ش والیه هیشد و اون مرد، به  شهیتر از هم کیآن، تار کی

. دمیو پر دیبه گوش خودم رس غمیج یکه صدا یطور دم،یکش یبلند غیج

. متوجه مامان شدم که نمشیکردم که مبادا باز بب یبا لرز به اطراف نگاه م

 کنه. یبغ کرده، و داره نگاهم م یبازوهاش رو بغل کرده و گوشه ا
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شد و به طرفم اومد، و محکم بغلم کرد.  به هوش اومدنم، بلند  دنید با

 ییزهایکردم تموم اون چ یو تو آغوشش هق زدم. خدا خدا م دیبغضم ترک

کردم.  یشکمم رو احساس م ریکابوس باشن. اما نبودن... درد ز ادمه،یکه 

 شدم.  یروز هام نم نیمردم و شاهد ا یمن... کاش م یخدا

که به دستم متصل شده بود نگاه  یحرف، به سرم یمامان جدا شدم و ب از

 کردم.

 هوشم؟ یچند ساعته ب-

 چندساعت نه، سه روزه...-

 سه روز؟؟-

 بود... نییپا تیاریسطح هوش-

. مامان میاومده حرف بزن شیاز اتفاق پ میخواست یکدوممون انگار نم چیه

 یکه تو زندگ یطرف، گند نیرازش برمال بشه و از ا دیترس یانگار م

 هم رو بشه...دخترش خورده 

هام گذاشتم و چشم هام رو  قهیشق یتو مرز انفجار بود. دستم رو رو سرم

 هم فشردم...  یمحکم رو

 ترنم؟ مامان جان حالت خوبه؟-

 یچشم هام رو باز کردم و به چهره نگرانش چشم دوختم. م یال یجون یب با

ها نابودم کرده بودن... چطور  نیتونستم خوب باشم؟ من نابود شده بودم، ا
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من رو دخترش خطاب کنه؟ چطور عذاب وجدان  یطور نیتونست باز ا یم

 نداشت؟ مسبب حال االنم، اول پدرم بود و بعد اون...

اومده بود. مادرم و اون مرد...  ادمیحاال قشنگ  ادمه،یزمزمه هاش رو  یصدا

زمزمه  یاجبار، صدا ینه از رو د،یتهد یاون دو نفر با هم بودن. نه از رو

... ادمهیانداخت رو  یداد و مامان رو به خنده م یکه پشت تلفن سر م ییها

به خاک  روکرد و ما  یبود؟ پدرم که دشمن تراش یمن، مقصر ک یخدا

 اون مرد؟ ایبود رو هم  ختهیپدرم ر یمیقد کینشوند؟ مادرم که با شر اهیس

 یخورد. دلم م یبه هم م انمیداشتم، حالم از خودم و اطراف جهیسرگ

 ی! کاش مارمیحال بدم رو باال ب نیتموم ا ارم،یخواست عق بزنم و باال ب

 نهی... آره، مردن گزرمینه، اصال بم ایتونستم چشم ببندم و فراموش کنم، 

 بود! یخوب یلیخ

 ترنم مامان؟ -

 یو دکتر رو صدا زد. احساس م د،یدو رونیکنارم بلند شد و از اتاق ب از

کردم  یو حس م دنید یرو نم ییکردم فکم قفل شده، چشم هام جا

 و تار شده. رهیهمه جا ت نیهم یچشم هام باال رفتن، برا یاهیس

 در اومد و بعد، چند نفر اومدن داخل و از دست و پاهام گرفتن... یصدا

دونم چند مدت بعد دوباره به هوش اومدم. تو حال خودم نبودم،  ینم

و  دمیآرنجم خودم رو باال کش یکس رو نداشتم. رو چیو ه زیچ چیحوصله ه

 یعسل زیم یداخل اتاق نبود، تلفنم رو یدادم. کس هیگاه تخت تک هیبه تک
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ن یدونستم هم یخورد. م یالکل داشت به هم م یکنار تخت بود. حالم از بو

از دست  یتعداد تماس ها دنی! تلفن رو برداشتم و با دارمیاالناست که باال ب

نگرانم بود...  انیلب هام جا خوش کرد. شا یرو یها، لبخند تلخ امیفته و پر

از دست دادن  یبرا یزیچ گهیدونست من د یاون نگرانم شده بود و نم

 ندارم...

داشتن. خواستم  یو دلتنگ یهاش رو خوندم، همه مضمون نگران امیپ

معده ام دارن به سمت باال هجوم  اتیجوابش رو بدم که حس کردم محتو

انداختم و به طرف سطل کنار تختم خم شدم و  یرو به کنار ی. گوشارنیم

 زرداب باال اوردم... 

تخت صاف نشستم. به  یپاک کردم و رو رهنمیپ نیدهنم رو با آست دور

 یزنه. احساس م ینگاه کردم و متوجه شدم که دوباره داره زنگ م یگوش

. چندبار سرفه کردم و دکمه سبز رو ادیو صدام در نم دهیکردم رنگم پر

 لمس کردم.

 بله؟-

 ...امینه بهم پ ید ینه جواب زنگم رو م ییچندروزه کجا ؟ییترنم؟ ترنم تو-

 سالم.-

 و با عجز گفت: دیکش یاز سر کالفگ ینفس

چند  یدون یدختر خوب. م یسالم، تو که من رو نصفه جون کرد کیعل-

چندروز خواب و  نیاز طرف توام؟ ترنم من ا کیکوچجواب  هیروزه منتظر 
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نبود در رو باز کنه...  یدم خونه تون اما باز کس یخوراک نداشتم، اومدم حت

 ؟ییحالت خوبه؟ کجا

 ونیداد. م ینم ییپاسخگو یبرا یزد و به من مجال ینفس داشت حرف م هی

 و صداش زدم: دمیحرفش پر

 ان؟یشا-

 گفت: یآروم و روح نواز یصدا با

 ان؟یجانِ شا-

 یگفتم نم یاومدن. چطور بهش م نییهام آروم شروع کردن به پا اشک

رابطه رو ادامه بدم؟  نیخوام ا ینم گهیگفتم د یتونم باهاش باشم؟ چطور م

 مرد بودم... نیمن عاشق ا ایخدا

 تمومش کن...-

 رو؟ یچ-

 هات رو... من حالم خوبه. درضمن... یابراز نگران نیهم-

 ذاشت حرف هام رو بزنم. ینم بغضم

 .یبهم زنگ بزن گهیخوام د ینم-

 یفشرده م شیاز پ شتریو قلبِ من ب دیلرز ی. مدیلرز یمردونه اش م یصدا

 شد...
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 نیا لیبهت زنگ نزنم؟ دل گهید یچ یعنیترنم؟ حالت خوبه؟  یگیم یچ-

 ه؟یدرخواست محالت چ

ام رو خفه  هیگر یکردم صدا یم یو به هق هق افتادم. سع اوردمین طاقت

 بشه. نیکنم و نذارم بلندتر از ا

رابطه رو ادامه بدم. ما به درد هم  نیتونم ا ینم ان،یکنم شا یخواهش م-

 ...میخور ینم

از  ینه؟ تو چ ای یخور یکه به درد من م یکن یم فیتکل نییتو برام تع-

کنم،  یترنم درکم کن خواهش م ؟یاصال خودت قلب دار ؟یدون یدلم م

 هات رو ندارم... یشوخ نیمن تاب ا

خواستم بره، بغض  یاز چندروز جوابش رو داده بودم و حاال هم ازش م بعد

کرد. خدا تاوان  یم شیو من رو شرمنده تر از پ دیلرز یداشت و صداش م

شکل ممکن،  نیرحمانه تر یگرفت و من به ب یرو از من م هیاشتباه بق

 گرفتم...  یبنده اش م نیکه به سرم اومده رو از ا ییداشتم تاوان بالها

 یبخشمت. خواهش م یوقت نم چیبخشمت ترنم، ه یباشه نم یاگه شوخ-

 کنم، تمومش کن.

 ... من...گمیم یجد ان،یشا ستین یشوخ-

 دهیفا انیمن بدون شا یکردم؟ زندگ یم یبودم. داشتم چه غلط مستاصل

اگه  ؟یکنم... اما اون چ یتونستم بدون اون زندگ ینداشت خدا... من نم یا

بدتر از  یلیشکست، خ یبال به سرم اومده، شک نداشتم م نیا دیفهم یم
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... مطمئن بودم کمرش رتشینداشت، اما غ یشکست اشکال یاالن! غرورش م

 شد... یم خم

سکوت  کیسکوت  نیکردم هر چند ا یسکوت م دیخاطر خودش با به

 یدرد رو با خودم به گور م نیا دیبا انیشا یبقا یبرا یشد ول یمرگبار م

از اونجا  انیشا ریوقت مس چیکندم که ه یم یخودم گور یبرا دیبردم، و با

 نگذره....

رو قورت دادم و چشم هام رو بستم که بتونم راحت تر حرف بزنم و  بغضم

 راحت تر دل بکنم.... دیشا

 وجود داشت؟! یدل کندن اما

تموم شد... نپرس چرا... فقط  زیهمه چ گهیندارم... د یمن حرف انیشا -

 خداحافظ...

چشم  یکه داشت جلو ییاهایتموم رو یرو قطع کردم و هق زدم برا تلفن

 رفت... یشد و به هوا م یهام دود م

 میگوش امیزنگ پ یزنگ زد که بر نداشتم که صدا گهیو چند بار د نیچند

باشه اما دلم طاقت  انیاز شا یفو حر یامیپ گهیخواستم د یبلند شد، نم

 رو باز کردم و خوند امیو پ اوردین

 که در هوا رها میکنیم ینیست که چه راحت با حرف حواسمان

 یک نفر را به هم میریزیم! چگونه
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 نفر را به جان هم می اندازیم! چند

 به جای میگذاریم! یهای یسرخوردگی یا دلخور چه

 زخم میزنیم...! چقدر

رک  ینیست؛ که ما میگوییم  و رد میشویم و میگذاریم به پا حواسمان

 بودنمان...

 ممکن است گیر کند! ییک اما

 ما... یما... بین قضاوتها یکلمه ها بین

 ما... یبرداشت ها بین

 که میشکنیم ارزان نیست... یدل

پتو انداختم و  یرو رو یاشک هام به راه افتاد، گوش لیباز س امشیپ دنید با

 یداخل اومد وقت یبدم لعنت فرستادم، در اتاق باز شد وپرستار به بخت

 گرد شده گفت: ینگاهش بهم افتاد با چشم ها

 ؟یاز حال بر یخوا یباز م یتازه به هوش اومد ه؟یدختر خانم چرا گر -

اگر هوش  دمیخواب یکردم، اگر م یفقط نگاهش م یاشک یچشم ها با

 یبرام راحت تر م زیهضم و تحمل همه چ دیشد شا یوحواسم گرفته م

 شد...

بود  ییو به پرستار که دختر جوان خوش بر و رو دمیچشمم کش یپا یدست

 نگاه کردم
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نشم؛  داریباهاش، دو سه روز اصال ب رهیخوابم بگ یبهم بد یزیچ هی شهیم -

 !شه؟یخواب دائم م هینداره... برم به  ینشدم مشکل داریاگر اصال هم ب

 و به صورت اشک بارم نگاه کرد ستادیجلو اومد و کنار تخت اپرستار  

 و تلخ؟ دینا ام نقدریچرا ا -

 یدونست و م یم یو تلخ؟!  ک دینا ام نقدریچرا ا دیپرس یم یسواالت چه

شده  یو به زندگ دیکه تازه پر از عشق و ام یتونست من رو درک کنه، من

 بودم....

 دیتو نگاهم د یدونم پرستار چ یو نم دیبار یطور مرتب م نیهام هم اشک

 شد رهیبازوم گذاشت و به عمق چشم هام خ یکه دست رو

 یم یهمه چ نجایرو نخور ا ایخانم کوچولو، غصه دن یندار یتو که سن -

 راحت... التیگذره خ

تونست بگذره  یم زیهمه چ دمیحرفش به فکر فرو  رفتم و  از خودم پرس با

که  یزمان ییآبرو یب ایتونست بگذره  یبه تاراج رفتم م ینه؟! دخترانگ ای

که تمام آرزو هام رو باهاش ساختم اما  یانیشا ای دیفهم یم یزیچ یکس

 یها م نیکردم کدوم از ا یاون رو به خودم حرام م  شهیهم یبرا  دیحاال با

 وجود نداشت یتونست بگذره؟! گذشت

 سن کم شکسته بودم... نیتو هم من

 رهیشد واز پشت همون پرده اشک به پرستار خ شتریهام شدتشون ب اشک

 شدم ولب از لب باز کردم
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 نیهم دهیبه آخر رس یزندگ گهی... دشهیتموم نم یچیگذره ه ینم یچیه -

کم  گهیتونم د ینم گهیکن تموم بشه د ی... تو رو خدا کاراستیجا ته دن

 آوردم...

کرد که آرومم کنه  یم یبلند من هول شده بود و مدام سع یبا صدا پرستار

خواستم سوزن دست پرستار  یکرده بودم و م یقرار یو من هم شروع به ب

به  گهیبود و چند نفر د دهیرو تو دست خودم فرو کنم.... پرستار هم ترس

دستم فرو کردن که  یرو تو یکمکش اومدن و من رو کنترل کردن و سوزن

 گهیرفت و د لیآهسته آهسته تحل میشد و انرژ یبرام تار م زیکم کم همه چ

چند لحظه هم  یتا من برا دیرس یاهیمقابلم به س ایشد که دن یچ دمینفهم

 به آرامش برسم...  یاهیس یکه شده تو

پلک هام رو باز کردم و به اطراف نگاه کردم. با آرنج هام  یبودم. آروم ال جیگ

تخت نشستم. پرستار در رو باز کرد و داخل  یخودم رو بلند کردم و رو

 اومد. پرسشگرانه نگاهش کردم.

 دخترجون؟ یخوب-

 سرم رو هم تکو ندادم. ینگفتم، حت یزیچ

 ...یمادرت اومد دنبالت، قراره مرخص بش-

 .رمیجا نم چیمن با اون ه-

 اما...-

 داد زدم: بلند
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 بره... دیبهش بگ رم،یجا نم چیگفتم من با اون ه-

بود، به  مونی. مطمئنم پشدمیشن یمامان رو از پشت در م یها هیگر یصدا

 ندهیفکر گرفته... اون آ یکه بدون ذره ا یمیکه کرده و تصم ییخاطر کارها

 نینداشت؛ حقش بود که ا یحس ناراحت یمن رو تباه کرده بود و باز ذره ا

دونم ظلم بود،  یطور درد داشته باشه و غصه بخوره. م نیطور زجر بکشه، ا

 من بود! یو زندگ ندهیاما... اون مقصر برباد رفتن آ

 یاز مامان نشد. فکر کنم رفته بود خونه. شونه ا یگذشت و خبر یساعت مین

 یتخت، زانو هام رو بغل کردم. چشم هام داشتن گرم م یباال انداختم و رو

 .دیبه گوشم رس ییآشنا یشدن که صدا

 غم بغل کرده؟ یطور زانو نیشده دختر کوچولومون ا یچ-

 دنش،یزانوهام بلند کردم و به درگاه در نگاه کردم. با د یرو از رو سرم

 لب هام جا خوش کرد. یرو یلبخند تلخ

 داخل؟ امیاجازه هست ب-

 آره.-

تختم  یکنار تختم رو چرخوند و رو به رو یشد و در رو بست. صندل داخل

 داد و نگاهم کرد. هیتک یگاه صندل هیبه تک نه،یگذاشت. دست به س

 ؟یختیبه هم ر یطور نیشده ا یخب، چ-

 ابروهام رو باال انداختم و نگاهش کردم. یتا جفت
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 مارستانم؟یمن ب یدیتو چطور فهم-

 تو چشم هام نگاه کرد. ق،یو عم دیکش یقیعم نفس

مسافرت  هیخونه نبودن، بهم گفتن بمونم تا برگردن. رفتن  ریمامان و ام-

خونه زنگ زد و گفت که حالت مساعد  یبه گوش یکیو روزه... د-یکیکوتاه 

 دمیبرت گردونه خونه. فهم ریام خوادیو م یشد یبستر مارستانیب ست،ین

خونه  هک نیمادرته، نگفتم که پدرت... با مادرم رفتن مسافرت. به گفتن ا

کم مکث کرد و خب...  هیبسنده کردم و گفتم من پسر شراره ام.  ستین

 یمعلوم بود بهش برخورده که پسرِ زن دوم اومده تو خونه اش... درکش م

انگار چندان هم حرف  ،یدون یدنبالت و ببرمت خونه. م امیکنم! بهم گفت ب

 از ته دلش نبود، اما ناچار بود. 

 دنبالم؟ یاومد یتو هم به حرفش پاشد-

 ام؟یب دیآره، چرا نبا-

زانوهام گذاشتم و چشم هام رو بستم. انگشتش رو به  یورو دوباره ر سرم

و نگاهش  دمیطرف بازوم آورد و آورم صدام زد، که مثل برق گرفته ها پر

و  دیدستش رو عقب کش عیچون سر د،یکردم. خودش هم انگار ترس

 مبهوت، نگاهم کرد.

 کردم؟! یکار بد ؟یخوب-
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 یمن چه حس دیفهم یزدم. اون چه م ینم یکردم و حرف ینگاهش م مات،

جنس متنفرم؟ حاضر بودم  نیدونست از ا ینسبت به مردا دارم؟ چه م

 بهم نخوره...  ینر چیو دوباره دست ه رمیبم

دادم و  هیتخت تک یخودم مچاله شدم و کامال به پشت یبه خود تو خود

 هیتو نظرم کم کم شب شیرنگ یشدم، چشم ها رهیخ انیبه دار  دهیترس

 هید و صداش هر لحظه بم تر و خنده کنار لب هاش کرش یم اهیآسمون س

 تر، انگار همون نامرد مقابلم جان گرفته بود.

 یاحساس کردم و تند شدن نفس هام رو م یدست هام رو به راحت لرزش

 یو از جاش بلند شد و کم دیرو عقب کش شیصندل دهیترس انی... داردمید

 :دیپرس یسمتم خم شد و با نگران

 ؟یترنم؟ خوبچت شده  -

بکشم   غیخورد باعث شد ناخودآگه ج ینفس هاش که به صورت م یگرما

 صدام رو باال ببرم

 کمک، کمک... -

فقط همه جا رو نگاه  جیگ انیپر از پرستار شد و دار هیکمتر از چند ثان اتاق

و گوشه تخت خودم رو مچاله کرده  دمیلرز یداشتم م دیکرد، مثل ب یم

 بودم. 

 دیمن اومد و دست دور شونه هام انداخت و نگران پرس کنار یپرستار

  زم؟یشده عز یچ -
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و اشکبارم رو از  دهینداختن، نگاه ترس یم رونیاون مرد رو از اتاق ب دیبا

تر دور تا دور اتاق دنبال اون مرد منفور گشتم، اما  دهیپرستار گرفتم و ترس

حرف  انیبا دار یبود و داشت با بد اخالق ستادهیا انیکنار دار ینبود، پرستار

 زدیم

 ؟یهست یاصال تو ک ؟یکرد کارشیچ -

نگاهم رو دور تا  گهیبار د کیفقط به من بود،  جیاما مبهوت و گ انیدار نگاه

 جواب داد انیکه دار دمیدور اتاق چرخوندم و شن

 زد... غیباره ج کینکردم خودش به  یمن کار ،یچیه -

و تنها نفس  ستیاتاق ن نیا یاون مرد تو دمیتاد، فهمهم اف یهام رو چشم

داغ  ینفس ها ادیصورتم باعث شده  یرو یغرض یگرم مردونه ب یها

بغض گلوم  د،یچرخ یصورتم م یافتم که چطور هوس بازانه رو یب یفیکث

 :دیپرس انیکه پرستار از دار دمیبزرگ شد و شن

 ؟یباهاش دار یتو چه نسبت -

که باعث شد چشم  یو بعدش جواب دمیرو شن انیدار یچند لحظه ا سکوت

 اش بمونم رهیهام رو باز کنم و خ

 من برادرشم....  -

 اما... ن؟یبرادرش-
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 دیو بپرس دیبه شماره داخل پرونده اش زنگ بزن دیتون یبله برادرشم، م-

 رو فرستاده دنبالش. یک

 انیدار یجد افهیروح من و ق یچهره ب نیتکون و نگاهش ب یسر پرستار

 .دیچرخ

خانوم رو آماده  دیقبال انجام شده، فقط با صیترخ یخب... کارها یلیخ-

 .دیو ببر دیکن

شون  هیرفت و در رو بست. بق رونیتکون داد که پرستار ب یحرف سر یب

هم پشت سرش از اتاق خارج شدن. کالفه، به طرف کمد گوشه اتاق رفت و 

تخت انداخت.  ید خارج کرد و رودرش رو باز کرد. مانتو و شالم رو از کم

 تخت انداختش. یشلوارم رو هم برداشت و به طرفم اومد، و رو

 بپوشش، منتظرم.-

کرد، و با همون نگاه مغموم و گرفته ام زل زده  ینگاهم م نهیبه س دست

لباس عوض کنم؟ ابروهام رو  دش،ید یتونستم جلو یبودم بهش. چطور م

 :دمیغر ،یآروم یو با تن صدا یو عصب دمیدر هم کش

 تو بپوشمشون؟! یکه جلو یتا عوض کنم! انتظار ندار رونیبرو ب-

 یپشت چشم یبعد، به طور خنده دار ینگاهم کرد و لحظه ا موشکافانه

 نازک کرد و پشتش رو بهم کرد.

 یخودت رو از پنجره م مت،یوخ یحال روح نیبا ا ست،ین یبه تو اعتماد-

 .میعوض کن بر عیسرجا موندم؛  نی. همرونیب یانداز
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 ...رونیبرو ب انیدار-

 خورم. یجا تکون نم نیگفتم که، از ا-

بذار راحت لباسم رو  رونیکنم. برو ب ینم یگفتم که کار ،یلجباز یلیخ-

 عوض کنم، اِ!

 ، و گفت:و زل زد تو چشم هام برگشت

 قسم بخور؟-

 ینکنم... قولِ من از صدتا قولِ مردونه، مردونه تره. راض یکار دمیقول م-

 !رونیحاال برو ب ؟یشد

باال انداختم و پشت  یچشم تنگ کرد و خصمانه نگاهم کرد. شونه ا یال

 رفت. رونیو از اتاق ب دیکش یچشم نازک کردم که پوف

ملحفه عوضش کردم. مانتوم رو هم  ریدستم رو به شلوارم انداختم و ز عیسر

 دنیتن کردم و خواستم شال رو به سر بندازم، که در اتاق زده شد. با د به

نفسم رفت. چندبار پلک زدم تا خوب  ستاده،یکه تو چهارچوب در ا یشخص

 من... یمطمئن بشم. خدا دمیاز اون چه که د

سست جلو اومد و نگاه پر اشکس رو دوخت تو نگاه لرزونم. آروم  ییقدم ها با

 لب زدم:

 جا...  نیتو ا... انیشا-
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شده بودم، آروم آروم جلو اومد و کنار تختم  رهیبهش خ ریو متح خشک

صورت و  یآب دارش رو بهم دوخته بود، نگاهم رو یها ی... عسلستادیا

شد از پشتش هزاران حرف رو خوند... هم  یکه م ینگاهش ثابت موند، نگاه

 یو سانت مجز به جز صورتم ر رهیخ رهیمشتاق بود و هم گله داشت... خ

زد، بغض  یذهنم مدام چراغ م یتو ینگاه سوال یتمام اون باز یزد....  تو

 نشسته تو گلوم رو پس زدم و سوالم رو به زبون آوردم

 !نجا؟ی....تو  اانیشا -

سر  ییدونستم چه بال یکه دست خودم بود، نم یو لرزش دیلرز یم صدام

 رنگ گله گرفت انیحنجره ام اومده.... نگاه شا

 ...یلیترنم، خ یمعرفت یب یلیخ -

معرفت.... مگه چقدر از من  یگفت ب یداد و به من م یسوالم رو نم جواب

به حرفش زدم و به چند قطره سمج اشکم اجازه  یدونست... لبخند تلخ یم

بود خودم  نیا بیصورتم نشست و عج یدادم، دستش بلند شد و رو دنیبار

بود که وجود  نیا قتیتم، حقو با لذت چشم هام رو بس دمیرو پس نکش

 کرد. یمخدر عمل م کیان برام درست مثل یشا

گرفتم و  یقیچشمم نوازش گرانه حرکت کرد، دم عم ریشستش ز انگشت

پاف کرده  شیشگیمچش به عادت هم یو خنکش رو  که رو نیریعطر ش

 رو کامل کنه... میهام فرستادم تا مخدر بودنش نئشگ هیبود رو با لذت به ر
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 نیهم یتو انیو فقط من و شا  ستادیا یداشتم زمان از حرکت م دوست

حس  نیا دیکه من نبا ادیب ادمیکه زد باعث شد  یاما حرف م،یموند یحال م

 یگریبه د شهیهم یرفت که برا ادمیخودم بخوام،  یو حال خوب رو برا

 حرام شدم

م دونست ینتونستم تحمل کنم، م گهید یجوابم رو داد یاون طور یوقت -

رو به تنم  زیهمه چ یدر خونتون و پ یرفتم جلو یزن ینم یحرف لیدل یب

رو داد، ترنم چرا  نجایشدم که آدرس ا ایو احوالت رو از مادرت جو دمیمال

 شد؟! نیهمچ

مامانم  یعنیموندن،  رهیخ انیشا یهام به سرعت باز شدن و رو چشم

 نقدریهم هم انیگفته بود و شا انیرو به شا زیفکر بود که همه چ یب نقدریا

 بود؟! ستادهیآروم مقابلم ا

 نیا دنیپرس یذهنم برا یتونستم به چراغ ها ینم یشده بودم و حت الل

بدم که خودش کارم رو هم  ییگفته، قدرت خود نما یسوال که مادرم چ

 راحت و هم دشوار کرد

ساده  یدعوا هی! اون هم به خاطر زه؟یراه همه چ یترنم آخه مگه خودکش -

 نکهی! اارم؟یبدون تو دووم نم نکهیا یبا مادرت! تو واقعا فکر من رو نکرد

 یمن رو نگران کرد یطور نیو ا یدونست ینفسم بند نفس هات شده؟! نم

 ؟یو خودت رو عذاب داد
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بار درک کرده بود که  نیاومدن، پس مامان ا یم نییپا اریاخت یهام ب اشک

که در من به جا  یذره توان هی نیبگه تا که هم انیرو به شا زیهمه چ دینبا

 یم انیشا شیرازم و برمال شدنش اونم پ دنیمونده بود هم به باد نره فهم

 کستنخواست ش یسر هر دو مون آوار بشه و من دلم نم یتونستم رو

خوشحال  یلحظه ا ی... اما فقط برانمیحالت ممکن بب نیرو به بدتر انیشا

 یزیچ نکهیآروم و بدون ا یلیو االن خ دهیرو فهم زیهمه چ انیشدم که شا

 ... ستادهیروم بزنه مقابلم ا یتو

شتم رو تو صدام که از جنس مذکر دا یو حرص و غضب یرحم یب تموم

 کردم و لب زدم یخال

 دیکنم، بر ینداره. خواهش م یخصوصا شما ربط ،یموضوع به کس نیا-

 ...رونیب

 زده گفت: بهت

 

 شدم؟ واقعا؟ بهیترنم؟ حاال برات غر یگیم یشما؟ چ-

به عقب برداشتم، دستم رو به لبه  یبرام سخت بود. قدم تیوضع نیا تحمل

که چشمش  اد،یبه سمتم ب یتخت گرفتم و روش نشستم. تا خواست قدم ی

 به دستم افتاد.

 ؟ینکرد یترنم... تو... خودکش نمیبب-
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دستش، از شدت  یانگشت ها ریدستم رو گرفت و برگردوند. پوست ز مچ

گرما در حال سوختن بود. آب دهنم رو قورت دادم و خواستم دستم رو از 

 بکشم که محکمتر مچ دستم رو گرفت. رونیدستش ب

 ... نه؟ینکرد یتو خودکش-

 ول کن دستمو.-

هم داشتم  یبهش بگم و از طرف یزیتونستم چ یشد، نم یداشت بد م حالم

 .دمیکش یعذاب م

 .انیکنم شا یولم کن، خواهش م-

بدونم ترنم،  دی. من باکنمیافتاده، دستت رو ول نم یچه اتفاق یتا بگم نگ-

جواب دل  دیبا ،یبهم جواب پس بد دی. تو بایکار در بر ریاز ز یتون ینم

 جواب بده، منتظرم... االی... یشکسته ام رو بد

 یپشتم نشسته بود و تنم از شدت گرما درحال سوزش بود. چ یسرد عرق

گفتن نبود،  یبرا یچی... هیچیگفتن داشتم؟ ه یبرا یفتم؟ چه حرفگ یم

 کنم! دایتونستم پ ینم یبهونه ا چیه

انگشت  ونیصورتم نشوندم و مچ دستم رو با شدت از م یرو یظیغل اخم

 یمانند غیج یبشه، با صدا کمی. تا دوباره خواست نزددمیکش رونیهاش ب

 گفتم:

 ...نمتیخوام بب ینم ،رونیبرو ب-
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 داخل اومد. انیتر بشه که در باز شد و دار کیبگه و نزد یزیچ خواست

 شده ترنم؟ حالت خوبه؟ یچ-

 یظیهم اخم غل انیو شا د،یافتاد که جفت ابروهاش باال پر انیبه شا نگاهش

 زل زد. انیابروهاش نشوند و به دار ونیرو م

 باشه؟ یآقا ک نیا-

 انیشا یبه طرفم اومد و پشت سرم، اون طرف تخت، رو به رو انیدار

 .ستادیا

 من... -

و ملتمس، نگاهش کردم.  دمیبگه، به طرفش چرخ یزیخواست چ انیدار تا

 یکردم، و با صدا کشیدستش رو گرفتم و به خودم نزد لم،یرغم م یعل

 گفتم: یلرزون

 آقا... نامزد منه... نیا-

از  ییکه صدا نیبدون ا انی. دارنمیجفتشون بب تونستم تعجب رو تو نگاه یم

اما با خشم، زل  انیزد. شا یصدا لب م یب یطور نیدهنش خارج بشه، هم

گردنش رو  یتونستم رگ متورم شده  ی. مانیدار یزده بود تو چشم ها

زد. آب دهن رو قورت دادم  یم یدی. دستش مشت شده بود و به سفنمیبب

دعوا  ایزد. خدا یبود و پلک نم انیبه دار رهیچشم هاش نگاه کردم. خ بهو 

 !ادین شیپ ییکنم فقط دعوا یدر توانم باشه نذر م ینشه، هر چ
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 یخارج یپسر سوسول ها نی. اخه استیکه مشخص بود اهل دعوا ن انیدار

 زد. یو فقط پلک م انیرو چه به دعوا؟ مبهوت زل زده بود به شا

و  انیغرد شا دم،یشن یشد. صداش رو م یوضوح شکستنش احساس م به

 قلب من، در حال خرد شدن بودن!

 لب باز کرد و زمزمه وار گفت: آروم

 ها... نیو ا یخودکش هیقض نینامزد؟ واقعا؟؟ پس... ا-

اومده بود،  شیسوال پ یبود که تعجب کنه. البد براش کل انینوبت دار حاال

نداشتم که به جفتشون  یحرف چیخب... ه ی! ولهیچ یخودکش نیا هیکه قض

 بزنم!

 هم فشردم و در همون حال، گفتم: یهام رو محکم رو چشم

هم در کار نبود. حالم خوب نبود و دارا من  یا یآره، نامزد کردم، خودکش-

 !نیهم مارستان،یرو آورد ب

و  دیبار یهام رو باز کردم و دوباره نگاهش کردم. از چشم هاش غم م چشم

رحم  یقدر ب نیتونستم ا یکرد. چطور م یم کهیت غمش، دلم رو هزار نیا

تو هم تباه  یخواستم زندگ یمجبور بودم. نم ان،یباشم؟ من رو ببخش شا

 !یتو هم نابود بش دنشیخواستم با فهم یبشه، نم

کم پرس و جو بفهمه  هیرو از عمد کامل نگفتم، ممکن بود با  انیدار اسم

گشت و  یپسرِ شراره ست. اون وقت دوباره بر م ان،یبه اسم دار یشخص

 کنم... دایروندنش از خودم پ یبرا یا گهیمجبور بودم بهونه د
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گرفت و دوباره  یقیانداخت. نفس عم نییباز شد و سرش رو پا مشتش

 نگاهم کرد. یسرش رو باال آورد، و با لبخند تصنع

 ... دیباشه... باورم شد. خوشبخت بش-

هاش که اشک دورشون رو احاطه کرده بود  یتلخ کنج لبش با عسل لبخند

چنگ  انیاز افتادنم مجبور بودم که به دار یریجلو گ یزانوهام رو لرزوند، برا

دست من  خیم انینشست و نگاه شا انیدار یبازو یرو یبزنم، دستم از ناتوان

 شد... انیدار یو بازو

بلند زار  میزندگ زیشکسته شدن غرور عز یرو از داخل گاز گرفتم که برا لبم

شکست  یداشت م انمیو خودم متنفر شدم شا اینزنم... اون لحظه از تمام دن

 یدستم برداشته شد و رو یبکنم، نگاهش از رو یتونستم کار یو من نم

دوست  یمقابل چشم ها نیاز ا شتریچشم هام متمرکز شد، نتونستم ب

رگ شد و اشک به وفور داخل چشم مقاومت کنم، بغض گلوم بز شیداشتن

و  یهام نشست... نگاهش هزاران حرف داشت و من تمام خواهش و دلتنگ

نگاهم  قیکه فقط از طر ختمیچشم هام ر یمهر شده ام رو تو یجواب ها

 بگم 

 انیسر تو خراب بشه.... شا یخوام  آوارم رو یبد جور شکستم، نم انیشا -

 به خاطر خودت بود... زیهمه چ

کرد، زمان انگار متوقف شده  یم یسمتش رفتن لجباز یبرا بیعج پاهام

 شد.  شتریشدن ب کشینزد یبود و خواهش دلم برا
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هم افتاد و بعد از  یبه عقب برداشت،  چشم هاش رو یجلو رفتم قدم یقدم

زد، اشکم   شیچشم هاش وجودم رو آت یسیبازشون کرد، خ هیچند ثان

 اهش قفل کردم و صادقانه گفتم:اومد و نگاهم رو تو نگ نییپا

 بشه... یطور نیخواستم ا ی... من نمانیمن رو ببخش شا -

 انیدار یبازو یدست من که رو یرو یزد، هنوزم نگاهش گاه یلبخند

 نیدونستم با هم ی. م دمید ی...شکستنش رو مدیچرخ ینشسته بود م

باشه اما  یا گهیمتنفر بشه و بعدا بتونه با کس د دیاز من شا کیضربه کوچ

تونست سر پا بشه و از  یوقت نم چیه گهید دیگفتم شا یرو م قتیاگر حق

 خودش رو دوباره بسازه... هاششکسته 

گرفت و  یقیو دم عم دیچشم هاش کش یانگشت شست و اشاره رو با

 لبش نشوند.  یرو یلبخند

چون خاطرت  ست،یهم از شکست دلم ن یتونم بکنم گله ا ینم نتینفر -

 یمن به آب یها یزور عسل دیکم بودم برات... شا دی... شازهیرام عزهنوزم ب

 مبارکت باشه. ی... آسمون آبیباشه... دلم شکست ول دهیآسمون نرس

به سرعت از اتاق  انیتحمل وزنم رو از دست داد و قبل از افتادنم شا پاهام

چشم هاش هنوزم  ی.... عسلختمیچطور فرو ر گهیکه د دیزد و ند رونیب

رو عوض  امیرنگ دن انیدار یکرد چشم ها یم الیخ یبود ول امیآسمون دن

شد... جراتش رو  یرو بگم اما نم قتیحق یتونستم همه  یکرده.... کاش م

 شتریمن ب دینگاهم گفته بود... شا تیاز معصوم شهیهم  انینداشتم چون شا
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نگه نگاهم معصومه....  گهید انیکه شا دمیترس یم نیاز ا انیاز آوار شدن شا

رفت تا روح ترنم از  انیشد.... شا یذهنم اکو م یحرف آخرش مدام تو

 وجودش پر بکشه...

 دیتنم خسته از تابش خورش ریکو

 ندیب یسراب م شهیترراز هم وتشنه

 میاب یب یترکها

 شکند یم اریش اریش

 شوم رابیباران ببارم  که س نیتو باکدام یب

 یفرض نبیز

 شیراه پله رو در پ ریمس ان،یبابا شدم و بدون توجه به دار یخونه  داخل

تخت انداختم.  بالشت رو  ی، خودم رو روگرفتم. وارد اتاقم شدم و ال جون

اطراف، به گوشم نرسه.  یسکوت کرکننده  یسرم گذاشتم تا صدا یرو

 خوردن، شدم. یکه به در م ییمتوجه تقه ها

 .میبا هم حرف بزن دیتو؟ با امیتونم ب یترنم؟ م-

 گفتم: یبلند یآوردم و با صدا رونیبالشت ب ریرو از ز سرم

 حرف بزنم، تنهام بذار! یخوام با کس ینم-

 داخل. امیبذار ب ست،یدونم حالت خوب ن یکنم ترنم، م یخواهش م-
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دونستم قصد  یانداخت. م یبه جونم م یاصرار کردن هاش، دلهره بد نیا

مثل خوره داشت از داخل من رو  ینداره اما... استرس و اضطراب بد یبد

 خورد. یم

 تخت نشستم و بالشت رو بغلم گرفتم، و گفتم: یرو

 داخل... ایب-

پشت  یکه نگاهم کنه، به طرف صندل نیرو باز کرد و داخل شد. بدون ا در

و ر یصندل ،یادیرفت و هلش داد به سمت تخت. با فاصله نه چندان ز زمیم

 ، و منتظر نگاهم کرد.اش انداخت گهید یپا یگذاشت و پاش رو رو

 ؟یحرف بزن یخوا یم-

 تکون دادم که گفت: یمنف یرو به نشونه  سرم

، اگر درست بود سرت رو به باال و . من حدس بزنممیکن یکار هی ایخب... ب-

 تکون بده، اگر اشتباه بود به چپ و راست تکون بده. خوبه؟ نییپا

جا  یصندل یرو یزد و کم یرو به نشون مثبت تکون دادم که لبخند سرم

 به جا شد.

 انتیخ هی دیدونم... شا ی. به خاطرِ... نمیبا خودت کرد یکار بد هیتو... -

 . آره؟یکه انتظارش رو نداشت یکیاز جانب  ،یدیبزرگ د

بود و من، مادرم رو مدنظر گرفتم، و سرم رو به باال و  انیاون شا منظور

 حرکت دادم. نییپا
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مورد اعتمادت بوده. اون  یلی... خمیزن یکه درباره اش حرف م یاون شخص-

 نداره؟ یراه برگشت ه؟یکه کرده، نابخشودن یکار

 رونیبه ب یرو به چپ و راست تکون دادم که نفسش رو از سر کالفگ سرم

 فرستاد و گرفته، نگاهم کرد.

که به سر خودت  ییاالنت؛ بال یها ی... همه ناراحتمیدیکه د یاون مرد-

 نیگفت حالت بد شده، اما مطمئنم ا یاون بود؟ مادرت م ری... تقصیآور

 ... ستیطور ن

 یروحش هم خبر نداشت... مستاصل نگاهش م یبود؟ اون حت انیشا ریتقص

 تکون دادم.  ،یرو گرفتم و سرم رو به نشونه منف ممیکردم، باالخره تصم

 ...اون مرد نبود؟ پس ریتقص-

مثبت تکون داد. نگران بودم  یو سرش رو به نشونه  دیکش یقیعم نفس

 نیدونستم باز هم نگاهش به من، ا یببره و اون وقت... نم هیاز قض ییبو

دستمال استفاده  هی... هیبهم به چشم  ایخواهد بود  لهیش یساده و ب یطور

 کنه... یشده نگاه م

کردم که با  یم لیو تحل هیبودم و داشتم فکر هام رو تو سرم تجز ساکت

 صداش، سرم رو باال آوردم و نگاهش کردم.

کرد  انتیبهت خ ،یکه تو دوستش داشت یهم وجود داشت؟ کس ینفر سوم-

 یم یرو باز ییهم نقش همون کسا مارستانیتو ب ی شهیمرد عاشق پ نیو ا

 ... درسته؟شنیم یحام یواشکیکرد که 
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با  انینفهمه. درسته، دار یزیبودم... مجبور بودم دروغ بگم تا چ مجبور

برام سخت بود بهش بگم،  یفرهنگ غرب بزرگ شده و اخت گرفته بود. ول

بود! به اجبار  ونینگاه اون بهم در م یبود، پا ونیخودم در م یآبرو یپا

 :دیسرم رو به عالمت مثبت تکون دادم که دوباره پرس

طرفه که آخر  کیعالقه  هی... یدوستت داشت و تو دوستش نداشت یلیخ-

 هیو سا یآخر رو بزن ریمن به عنوان نامزدت، ت یبا معرف یسر مجبور شد

 . آره؟یاش رو از سرت کم کن

نگاهش! اون  یعسل یدادم برا یدوستش نداشتم؟ من... من جونم رو م من

ب اون چشم ها شد عاشق صاح یمن بودن، مگه م یایها همه دن یعسل

وار دوستش  وونهیشد بهت محبت کنه و دوستش نداشت؟ من د ینبود؟ م

از  دیفهم یچه م انی، مجبور بودم پسش بزنم. اما دارداشتم اما مجبور بودم

، باالخره دادم یخودم ادامه اش م دیمرد بود. با هیاون هم  حساس؟ا نیا

 ی، اون وقت من بودم که خرد مکنه رییممکن بود طرز نگاهش بهم تغ

 شدم! یشدم و ذره ذره آب م یم ریشدم، با هر نگاهش تحق

خواستم اون هم درد  یکنم. نم یمجبور بودم تو رو به عنوان نامزدم معرف-

 ینم د،یکش یموند عذاب م یبکشه. من... داغدار بودم، اون هم اگر به پام م

 ...خواستم یخواستم متحمل به دردش کنم، نم

بلند شد و به  یصندل یچون از رو دیهم انگار فهم انی. داردیلرز یم صدام

 طرفم اومد... 
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 ده،یبازوم بذاره، که ناخواسته و ترس یرو به طرفم آورد و خواست رو دستش

 و تو خودم جمع شدم.  دمیعقب کش

خواست دستش   یم یدلدار ینبود، صرفا برا یبد زیدونستم قصدش چ یم

بود  یبراش عاد زهایچ نیبغلم کنه. مطمئن بودم ا ایبازوم بذاره،  یرو رو

 من... یاما... برا

بودم! وحشت داشتم از  دهیو همه کس ترس زیبودم، از همه چ دهیترس من

هرم  یافتاد وقت یبخواد لمسم کنه. رعشه به تنم م گه،یمذکر د هیکه  نیا

 هیشده بود به  لیتبدجنس برام،  نیکردم... ا یداغ نفس هاش رو احساس م

 بتِ منزجر کننده!

 ندارم! یقصد نیباور کن همچ ست،یکه تو فکرته ن یترنم... من... اون-

 دونم... اما... یم-

، با فاصله از من نشست. دست و اون طرف تخت دیکش یاز سر کالفگ ینفس

 نگرانش رو دوخت تو چشم هام. یِهاش رو در هم گره زد و نگاه آب

از سرِ  یرانیا یدونم همه دخترها یبکنم. م یکار نیخواستم چن یمن نم-

دن.  ینسبت به لمس شدنشون توسط مرد ها م یواکنش هیو خجالت،  ایح

 ترنم... آره؟ یترس یواکنشت... تو م نیاما ا

نگاهم رو عوض  ریقدر راحت حدس بزنه؟ مس نیتونست ا یچطور م یلعنت

 دوختم. ،یوتختر یرو زیو ر یصورت یکردم و به گل ها
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به هر  ؛یدیندارم. فکر کنم خودت هم فهم یمن... از مردها دل خوش-

 یتوتم... معذرت م یکنه، نم یم یکنم پشتم رو خال یاعتماد م یمرد

 خوام.

 نی. اون مردتر از اانیکردن، جز شا یم یهمه مرد ها پشتم رو خال آره،

که به خاطر گناه  یبابت تاوان ،یحرف ها بود، اون دوستم داشت و منِ لعنت

 پدر و مادرم داده بودم، اون رو از خودم روندم...

 شدم! یم کتینزد دیخوام، نبا یپس... من معذرت م-

 یرو یرو باال آوردم و متعجب، نگاهش کردم که لبخند آرامش بخش سرم

 انداخت. نییلب هاش نشوند و سرش رو پا

 کنم. یرو درک م طتتی، شراتعجب نکن-

 ؟یهست یزیچ یتو... روانشناس نمیبب-

 .دیکرد و آروم خند نگاهم

 ! لمینه، وک-

درد و پولداره  یمرفه ب هیکردم  یتا االن فکر م دن،یاز تعجب باال پر ابروهام

 !نشهیبا ماش یکه دائم مشغول گشت زن

 ...یعنیکردم...  ی. فکر نمیجالبه... موفق باش-
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قدر  نیکه باهاش ا یاومد؟ خب چرا؟ راستش... تنها کسان یبهم نم یعنی-

 طیو تو... وگرنه تو مح ر،ی، امخانواده ست. مادرم نیو راحتم، ا رمیگ یگرم م

 از خونه... رونیکال ب ای یکار

 یو طلبکار باهاشون حرف م یریگیم نیماش ری، ملت رو زبله دقت کردم-

و دوباره  یریگیرسه که تهش دنده عقب م یم ییکارتون هم به جا ،یزن

 به مقتول! یکنیم لشیو تبد یشیمصدوم رد م یو از رو ،یایم

از حرف زدن باهاش سبک شده  ی. کمدمیجمله من خند نیبه ا هردومون

 یادیکه بهش گفته بودم درست نبود، دروغ ز ییبودم. درسته، همه حرف ها

 . خورد اما.. یگفته هام به چشمم م یال به ال

فرستادم و دستم رو دور زانوهام حلقه کردم. از  رونیرو با شدت به ب نفسم

 یفرو برد، لبخند مهربون بشیتخت بلند شد و دست هاش رو داخل ج یرو

 به روم زد و گفت:

صدام بزن، طبقه  یداشت ازین یزیتو استراحت کن. اگر به چ رم،یمن م-

 شام هم بذارم!  دیو... شا نمیبب ونیتلوز رمیم نییپا

 یزدم، سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم و تشکر آروم یتلخ و کوتاه لبخند

 کردم. 

کنار تختم  یِصندل ی. رودمیکش رونیرفت و مانتوم رو از تنم ب رونیدر ب از

تخت، تو خودم مچاله شدم. ملحفه رو آروم باال آوردم و  یپرتش کردم و رو

حموم داغ و آرامش بخش. اما  هیواست، خ ی. دلم حموم مدمیبدنم کش یرو
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دردِ وحشتناک و سرسام آور.  هیشده ام درد داشت،  دهیدردِ تنم... تنِ در

 تونستم فراموشش کنم... یتا عمر داشتم، نم دیکه شا یدرد

 ازیاستراحت کنم. ن یکردم کم یهم گذاشتم و سع یهام رو آروم رو پلک

که  ییصحنه ها نیناله ها، با ا نیتونستم با ا یاعصابم داشتم، نم نیبه تسک

 کنم... ی، زندگچشمم بودن یمدام تو سرم و جلو

 فرو رفتم...  یقیچطور، به خواب عم دمیهام گرمِ خواب شدن و نفهم چشم

چشم هام رو باز کردم. ضعف  یاومد، ال یدر م رینوازشگر غذا که از ز یبو با

هفته  کیکه حدود  نهیه خاطر اداشتم و مطمئن بودم همه اش ب یدیشد

رو، با سرم نگهم  مارستانینخوردم. اون چندروز تو ب یزیشد که چ یم یا

... داشتم د، اما حاالگرسنه ام نبو ایبه غذا نداشتم  ییداشته بودن. اشتها

 مییبهم وصل نبود که کمبود غذا یسرم گهیچون د دیکردم. شا یضعف م

 رو جبران کنه.

تا مرتبشون  دمیبه موهام کش یتخت نشستم. دست یبلند شدم و رو کالفه

، تموم تنم عرق کرده بود. به حموم بودم دهیکه د یکنم. به خاطر کابوس

 داشتم! اجیاحت

شدم و به طرف کمدم رفتم. لباس ها و حوله ام رو برداشتم و راه حموم  بلند

 ربختمشون تو سبد. گرفتم. دونه دونه لباس هام در درآوردم و  شیرو در پ
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 ریدوش و خودم رو به ز یآب رفتم و بازشون کردم. زدم رو ریطرف ش به

 یو مقطع قیعم یو چشم هام رو بستم، و نفس ها ستادمیدوش بردم. ا

 .دمیکش

اشک هام با  ،قهی. بعد از چند دقدمیپوستم کش یرو برداشتم و آروم رو فیل

پوستم  یرو محکم رو فیگونه ام روونه شدن و ل یرو یشتریشدت ب

از  ی. نفسشمینم زیشورم، تم یکردم هر چقدر که م ی. احساس مدنیکش

از حموم نشستم، زانوهام رو بغل کردم و  یو گوشه ا دمیکش یسر کالفگ

 .انیب نییگذاشتم اشک هام خودشون پا

 افتیدر یدر زدن در اتاق اومد. جواب یدونم چقدر گذشته بود، که صدا ینم

و با  ستادیدر اتاق رو باز کرد و اومد داخل. پشت در حموم ا انینکرد که دار

 گفت: یبلند یصدا

 حالت خوبه؟ ؟یترنم خوب-

که در رو  دیرس یحموم رو سهوا باز گذاشته بودم، اما اون قدر شعورش م در

 گفتم: یلرزون یباز نکرد. با صدا

 .ستین یزیآره خوبم، چ-

 دختر خوب، من که نصفه جون شدم! یداد یزودتر جواب م-

 پاهام گذاشتم. یزدم و سرم رو رو یتلخ لبخند

 ؟یحوله و لباس الزم ندار-
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 نه ممنون، برداشتم.-

 هست از تو بخوام؟!  یازیچه ن گه،ینبود بهش بگه آخه تو اتاقمم د یکی

از  دم،یبسته شدن در رو که شن یرفت. صدا رونیگفت و از اتاق ب یا باشه

آب رو بستم و  ریربع، ش هیدوش رفتم. بعد از  ریبلند شدم و ز نیزم یرو

 اومدم. رونیو از حموم ب چوندمیحوله رو دور خودم پ

بود باز  زیهام رو نتونستم همون جا بپوشم، هرچقدر هم حموم تم لباس

شدم بندازمشون تو  یو مجبور م شنیم فیکردم لباس هام کث یاحساس م

 سبد رخت چرک ها.

حوله رو دور کمرم سفت کردم و با کالهش، آب موهام رو گرفتم.  کمربند

تخت نشستم و کالهش رو از سرم برداشتم. لباس ها رو از اون سمت  یرو

رو بردارم که در باز شد  رمیو خواستم لباس ز دمی، به طرف خودم کشتخت

 داخل شد. انیو دار

گرد شده از  ییپتو انداختم و با چشم ها ریز عیتو دستم رو سر لباس

 نگاه کردم. انیتعجب، به دار

آوردم و  یخوراک یبرات کم ،یمن... متاسفم! فکر کردم هنوز تو حموم-

 ...یاومدنت بخور رونیگفتم به محض ب

ساالد  ل،یآج وه،یو آبم یشکالت کیتو دستش افتاد. ک ینیبه س نگاهم

 و... تزایچند برش پ ،یماکارون
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. جلو اومد و دیتش و درست هاش چرخصور نیپلک زدم و نگاهم ب چندبار

به سمت  یکوتاه یگذاشت، و با معذرتخواه وترمیکامپ زیم یرو رو ینیس

 در رفت.

 ممنونم.-

به طرف عقب خم شد و با لبخند  یکه نگاهم کنه، سرش کم نیا بدون

 لب هاش گفت: یرو یکیکوچ

 کنم.. یخواهش م-

فرستادم و  رونیرفت و در رو بست. نفسم رو با شدت به ب رونیاز اتاق ب و

 شدم... دنشونیآوردم، و مشغول پوش رونیپتو ب ریرو از ز رمیلباس ز

 زیکه موهام رو خشک کنم به طرف م نیلباس هام، بدون ا دنیاز پوش بعد

خواست همه  یدلم م یدوختم. از طرف ینیرفتم و نگاهم رو به س وتریکامپ

در حال پختن بود،  رونیکه ب ییغذا یبو گه،ید یسو هیشون رو بخورم و از 

 داد. یمشامم رو نوازش م

تندش لذت بخش  یبهش زدم. مزه  یبرداشتم و گاز بزرگ ییتزایپ برش

رفتم تا  شیآرا زیگذاشتم و به سمت م یدست شیبود. برش رو داخل پ

 موهام رو خشک کنم. 

زدم و مشغول خشک کردن موهام شدم. در چندبار رو به برق  سشوار

 از پشت در اومد. انیدار یشد و صدا دهیکوب

 داخل؟ امیتونم ب یم-
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بدم رو  طیهم شرا دی! شادیچرخ یدور و بر من م یامروز چش بود؟ ه نیا

کنارم باشه و غم  یطور نیخواست ا یناراحت نبودنم، م یدونست و برا یم

 و غصه هام رو ازم دور کنه!

 داخل. ایب-

 نگاهم کرد. نه،یو از آ ستادیرو باز کرد و داخل شد. پشت سرم ا در

 .یبهتر شد یلیخ-

 رنگ و روم باز شده؟ آره خب... نهیمنظورت ا-

 شه؟یرنگ و روت باز شده؟ رو هم باز م یچ یعنی-

 گذاشتم. نییسرعت پا یو سشوار رو رو دمیخند آروم

 و رو گرفتن منظورمه. پوست رفتن و رنگ رینه... همون آب ز-

 پوست رفتن؟ مگه... ریآب ز-

دونم...  یکنم؟ نم جشیداشتم با اصطالحات حرف بزنم و گ یعالقه ا چه

 شد!  یدل خودم شاد م یطور نیا دیشا

 زد و سشوار رو از دستم گرفت. یمتقابال لبخند د،یرو که د لبخندم

شناختم، برام  یخوشحالم که حالت خوبه. من اون ترنمِ ناراحت رو نم-

 !یبود بهیغر

شناختم، دوست نداشتم!  یبودم... من، منِ االنم رو نم بهیخودم هم غر یبرا

ابراز عالقه  نیتر کیبودم که با کوچ یدنبال همون دخترک شاد و سرخوش
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کردن... من دنبال همون  یگرفت و تو دلش قند آب م یگر م ان،یشا یها

قهقهه هاش، رعشه به تن  یبودم که صدا یالیخ یدخترک سرخوش و ب

دختر رو دوست  نیداشت... من ا یرو به خنده وا م هیانداخت و بق یم نهخو

 بودم! ینداشتم، دنبال منِ قبل

 من رو دوست ندارم...  نیخودم هم ا-

 خودش نگه داره. کیکه دوست نداره رو نزد ییزهایچ دیآدم نبا-

 کنم؟ خودم رو بندازم دور؟ کاریچ-

 یو همزمان، سشوار رو رو دیموهام کش یرو از دستم گرفت و آروم رو برس

 موهام به حرکت درآرود.

 رو بکَن و بنداز دور.  یکه دوست ندار یخصلت نینه، خودت رو دور ننداز، ا-

و  شنیزالو م ،یرو دور بنداز یکه دوست ندار یزیچ شهینم یگاه-

 کنن! یول نم قطره خونت رو نمکن نیبه جونت، و تا آخر چسبنیم

 جونت در عذابه... یوقت ؟یکَنیزالو رو نم نیچرا ا-

 دور انداختش، قراره تا آخر عمرم تحملش کنم! شهینم دیدونم... شا ینم-

 عذاب، تا آخر عمرم...  نیمحکوم بودم به تحمل ا من

 نیخودت رو از بند ا یتون یمحکومت نکرده به تحملشون ترنم. تو م یکس-

 به خود سابقت. یدوباره برگرد یتون یم ،یاسارت خالص کن

 زدم و به انگشت هام نگاه کردم. یتلخ لبخند
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 وقت! چی... هشمیاون ترنمِ سابق نم گهیمن... د-

 .یکن دایرو پ تیخود قبل یبتون دیشا یاگه تالش کن-

شکسته  یها هی. من باختم... تکشهیحل نم یزیبا تالش هم چ ان،ینه دار-

 ...شنیدلم، باز مثل سابق به هم وصل نم ی

انگشت هاش سر داد و سشوار  ونیگذاشت و موهام رو م زیم یرو رو برس

که تازه از خواب  نیشدن. با ا ی. چشم هام آروم آروم داشتن گرم مدیکش

 اومد. یشده بودم اما انگار بخواب خوابم م داریب

 یال ان،یدار یخنده  یاکه با صد میتو اون حالت بود قهیدونم چند دق ینم

 نگاهش کردم. ج،یچشم هام رو باز کردم و گ

 خوابت گرفت بچه؟-

 و چندبار پلک زدم. دمیکوتاه کش ازهیخم

 !ستمینه، من خوبم. بچه هم ن-

کردم خانوم ها دوست دارن بچه  یفکر م ؟یریگیهوم... چرا جبهه م-

 .یخطابشون کن

 .دمیخند آروم

 ینه بچه! راست ده،یم یمعن زمیعز یتو فارس یمنظورته؟ خب آره، ول یبیب-

 .یا بهیغر یبا فارس یادیز ؟یتو چندسال اونور بود
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جا جمع کرد، و با کش  کیرو خاموش کرد و تموم موهام رو  سشوار

 بستشون و آروم مشغول بافتنشون شد. یکیکوچ یکیپالست

کردن. من هم همراه  یبودم که پدر و مادرم از جدا زندگ کیکوچ یلیخ-

گفتن تو خانواده شون مرسوم  یپدرم رفتم و با اون بودم. طالق نگرفتن، م

چهار -خودشون رو داشتن. فکر کنم حدودا سه ی. اما هرکدوم زندگستین

 یمبا هم حرف  ش،یسالم بود که رفتم. با مادرم در ارتباط بودم و کم و ب

 یخوند، کار م یدرس م خودش رو داشت. یزندگ رانی. اون هم تو امیزد

 شیوقت نخواستم مزاحم زندگ چیگذروند. ه یکرد، با دوست هاش خوش م

 یوقت یبا پدرم بودم. اون هم سرش تو کارش بود و حت نیهم یباشم. برا

شد.   نیو خونه نش ماریبه من نداشت. بزرگ شدم، پدرم ب یدگیرس یبرا

سر زدن به مامان.  ای حیگردش و تفر ی، برااومده بودم رانیبه ا یبارچند

 ستیجا فوت شد. حدودا ب نیو هم رانیشد، آوردمش ا میحال بابا وخ یوقت

چهار سالم بود که پدرم فوت شد و... چندسال بعدش هم مادرم -و سه

 دوباره ازدواج کرد.

شونه ام انداخت و از  ی، روبست و آروم یا گهیموهام رو با کش د نییپا

 نگاهم کرد.  نه،یداخل آ

 ییها یو بلند یپست ینداره ترنم. هر کس یفیمن هم چندان تعر یزندگ-

 یها یها هم پست یبعض رن،یگ یها ازش درس م یرو تجربه کرده. بعض

 کنن... یدره و توش سقوط م هیکنن به  یم لیشون رو تبد یزندگ

 ؟یدرس گرفت تیزندگ یها یتو هم از سخت-
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غم و  الیخ یب یتون یکردم به درس عبرت. تو هم... م لشونیآره، و تبد-

تموم غصه  ،یدرس عبرت بساز هیاز برباد رفته هات  یتون یم ،یغصه بش

درس عبرت بکنشون و راه درست رو  هیفراموششون کن، اما  گمیهات رو نم

 انتخاب کن.

 

بلند شدم. رو به روش  یصندل یرو به نشونه مثبت تکون دادم و از رو سرم

 نگاهش کردم. ،یو با لبخند کمرنگ ستادمیا

 .زیممنونم... به خاطر همه چ-

. حرف هاش، تک تک گفته هاش دیانداخت و آروم خند نییرو پا سرش

آرامش گرفته بودم که  یکرده بود. طور ریبه وجودم سراز یبیآرامش عج

رو  زیچند لحظه هم که شده؛ همه چ یبود. برا وفتادین یاتفاق چیانگار ه

 کردم. یوش کرده بودم و فقط به حرف هاش فکر مفرام

رو به سمت شونه ام آورد. امتناع نکردم و گذاشتم آورمم، بهش  دستش

 کنه. قیاجازه دادم آرامشش رو از دست هاش، به وجودم تزر

 یرو یکیبازوم، چشم هام رو بستم و لبخند کوچ یقرار گرفتن دستش رو با

 لب هام نشوندم.

بازوم  یانداخت. دستش رو از رو نییو سرش رو پا دیرو دزد نگاهش

 گفت: یبرداشت و ازم فاصله گرفت، و با مکث کوتاه
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 ،یگرسنه ا یلیسر به شام بزنم. تو هم اگر خ هی رمیخب... من م یلیخ-

که  یستی. اگر نینگاه بنداز هیرو  ینیداخل س یکنم محتوا یم هیتوص

 مگه نه؟ ،یاریب طاقت یمنتظر شام بمون. اما فکر نکنم بتون

گرفتم  یقیگرفت. نفس عم شیرو در پ یزد و راه خروج یکیکوچ چشمک

احساس آرامش  نیمن... ا یپرت کردم. خدا یصندل یو خودم رو رو

 بود...!  ندیبرام خوشا یقابل باور ریو غ بی... به طرز عجبیاحمقانه و عج

داشت آرومم کنه و ذهنم  یسع انیمنوال گذشت. دار نیبه هم یچندروز

خواست باهام تماس داشته باشه و حرف  یبده. مامان چندبار نیرو تسک

 دادم. یبزنه، اما جواب زنگ هاش رو نم

شد  یدونم چ ینم یبمونن، ول شتریب  یقرار بود همراه شراره چندروز بابا

که  ینگران بود و بعد از قطع تماس انیگرفتن زودتر برگردن. دار میکه تصم

 کرد. یبا بابا داشت، نگران نگاهم م

داد. شب بود و به  یبروز نم یچیباشه، اما ه دهیفهم یزیکه چ دمیترس یم

 نیکردم که شام بذاره. ا یاومده بودم، و کمکش م رونیاز اتاقم ب انیزور دار

نرفته بود و دائما تو خونه بود، که  رونیچندروز رو به خاطر من از خونه ب

 شهیتونه هم یو نم ه،دونستم اون هم کار دار یکنم. م یمقانه امبادا کار اح

، خودش مونده من باشه. اما خب... من که ازش نخواسته بودم شیجا پ نیا

 بود!
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رفتم و پشتش نشستم.  زیخورشت رو گذاشتم و به طرف م یقابلمه  در

انداخت. چند لحظه بعد،  نییتلفن رو تو دستش فشرد و سرش رو پا انیدار

 ینشست و گوش زیقدم برداشت. پشت م زیاومد و به طرف م رونیفکر ب از

 نیحس ع نی، اما اکنم یخواستم فضول یپرت کرد. نم زیم یاش رو رو

 داشت! یبود به جونم و دست از سرم بر نم تادهخوره اف

 افتاده؟ یشده؟ اتفاق یزی... چانیدار-

 رو باال آورد و کالفه، نگاهم کرد. سرش

 گردن خونه...  یو مامان دارن بر م ری. امومدهین شیپ ینه اتفاق-

 یمن نگرانم، دلشوره دارم... رفتار تو عاد وفتاده؟ین یاتفاق چیه یمطمئن-

 !ستین

 یبزنه و چهره اش رو عار یآروم نشون دادن خودش، لبخند یکرد برا یسع

 و اضطراب نشون بده. شیاز هر تشو

 .وفتادهین ینگران نباش، گفتم که اتفاق-

 کنم! یشده... خواهش م ی! بگو چانیدار یستین یخوب یاصال دروغ گو-

کردن. البته  کیتصادف کوچ هیو مادرم موقع برگشتن  ریراستش... ام-

شده بود.  نییتع شیحادثه از پ هیگف  یم ریتصادف که نه، اون طور که ام

خب... به پدرت زدن که  ییحرف ها هیپدرت مسببش بود و...  یقبل یشرکا

 اصال جالب نبود... 
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 یکشم! خدا ینفس نم گهیام حبس شد. مطمئن بودم د نهیتو س نفسم

نگاه  یرو گهیگفت... من د یم انیو به دار دیفهم یم یزیمن... اگه بابا چ

 رفتم! یجا م نیاز ا دیکردن تو چشم هاشون رو نداشتم! من... با

گرفتم تا  قیبگم. چندبار نفس عم یزیتونستم چ یگرفته بودم و نم لکنت

کردم بدون استرس، جمله ام رو  یبه خودم مسلط بشم. نگاهش کردم و سع

 .ارمیبه زبون ب

 گفتن؟ یگفت؟ اون آدم ها بهش چ یبابا... چ-

 نکن. ریذهنت رو درگ ست،یمهم ن ادیز-

 کنم. یخواهش م ان،یدار-

که تو و  یهرکس یآب خوش از گلو ذارمیو مسلماً نم لمیترنم، من وک نیبب-

اون ها هم جز  یبره. خب... حرف ها نییکرده پا یدیخانواده ات رو هر تهد

 کنم و... یاقدام م ینبوده. از راه قانون یزیمشت چرند، چ هی

 گفتن. یخواهش کردم ازت... بهم بگو چ ان؟یدار-

 ینگاهم کرد. گفتنش حت یرچشمیرو به نشونه مثبت تکون داد و ز سرش

اون هم سخت بود! خودم رو باخته بودم. نفسم رو حبس کرده بودم و  یبرا

 کنم. یدم رو آزادش نم نینگه، ا یزیچ انیمطمئن بودم تا دار

کردن که اگر مسائل مربوط به شرکت رو رفع و رجوع نکنه، عکس  دیتهد-

بودن  یساختگ کنن... و خب... احتمال یاز تو رو پخش م ینامربوط یها

 ...ستیبند ن ییمطمئنم دستشون به جا م،یدیعکس ها رو م



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 218

 یمردم و زنده م یتک تک کلماتش، م دنیزد و من با شن یحرف م انیدار

اومد.  ینم ادمی یزیهم گرفته بود؟ چ یشدم. عکس؟ اون پست فطرت عکس

. چشم هام رو محکم رمیخواست بم یدلم م ،ییاون شب کذا یادآوریاز 

برام  انیدار یهام فشردم. هضم حرف ها قهیشق یدستم رو رو بستم و

 کار کرده بودن؟ یمن چ یزندگ اسخت بود. ب

 دیبکنن؛ اون ها تهد یدم نتوتن کار یترنم؟ حالت خوبه؟ بهت قول م-

 زم،یعز هیپوچ و تو خال دشونیرسن. تهد یاعمالشون هم م یکردن و به سزا

 راه بندازن، نگران نباش، باشه؟ یا یزیآبرو ر نیذارم چن ینگران نباش. نم

من رو تباه  ی ندهیآبرو و آ ،یزندگ یشد نگران نباشم؟ اون عوض یم مگه

دادم؟  یبه دلم راه نم یتونستم آروم باشم؟ چطور نگران یکرده بود. چطور م

فکر کردن و آروم شدن  یبرا یاسترس مثل خوره به جونم افتاده بود و مجال

 داد...  یبهم نم

 یتونست، آرومم کرد و بهم قبولوند که اتفاق یکه م یبا هر روش نایدار

به طرفم اومد و  دنم،یو بابا با د دنیو نگران نباشم. باالخره رس وفتادهین

 محکم بغلم کرد، و آروم در گوشم گفت:

رنگت رو  یذارم حت ینم وفته،یب یذارم اتفاق یدلم، نم زینگران نباش عز-

 .ننیبب

 ونیرنگ و رخ گذشته، اون ها تنم رو م دنیکار از د خبر نداشت که بابا

و از من جدا شد. به  دیام رو بوس یشونیخودشون به حراج گذاشته بودن! پ
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در واقع  م،یگشت بزن یو با هم کم رونیگفت من رو برداره ببره ب انیدار

تا خودش و شراره راحت حرف  اهینخود س یفرستاد پ یداشت من رو م

 رو بزنن! هاشون

 

 یرفتم. نه لباسم تجمل یو شالم رو به تن کردم و به سمت در خروج مانتو

 نیروح و سردم، به طرف ماش یچهره ب نیکردم. با هم یشیبود و نه آرا

 رفتم و در جلو رو باز کردم.  انیدار

شدم. بعد از  انیانداختم و منتظر اومدن دار یصندل یرو رو خودم

جا گرفت و  یصندل یودش آورد. رورو هم همراه خ فمیچندلحظه اومد و ک

رو ازش  فیدر رو بست. کالفه نگاهش کردم و دستم رو دراز کردم تا ک

 چندبار باال انداخت. ،ینف یکه ابروهاش رو به نشونه  رمیبگ

 ...گهیخب بده د ست؟یمن ن فیمگه ک ؟یخب... پس چ-

 ،یهست که مطمئنم خودت حوصله اش رو ندار فتیداخل ک یزیچ هینه، -

 خوام امتحانش کنم. یاما من م

درآورد و درپوشش رو برداشت که جفت ابروهام باال  فیلب رو از داخل ک رژ

 و گفتم: دمی. آروم خنددنیپر

 !یخودت امتحان کن یرو یخوا ینگو که م-

 کرد و به طرفم اومد که خشکم زد. یبامزه ا اخم
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 ؟یکن یکار م یچ یدار ،یه-

شد، و در  رهیدوتا از انگشت هاش گرفت و به لب هام خ ونیام رو م چونه

 همون حال گفت:

 ... یفهم یم ر،یچند لحظه آروم بگ-

و نفس  دیبعد، عقب کش هیو چندثان دیلب هام کش یلب رو آروم رو رژ

 یرو یبکشم و خودم رو کم یگرفت. من هم تونستم نفس آسوده ا یقیعم

رو از داخلش  کمیکوچ نهیم و آرو ازش گرفت فمیجا به جا کردم. ک یصندل

 و گفتم: دمیدر آوردم، و به لب هام نگاه کردم. آهسته خند

 ها... یبزن یخوب بلد-

 هم گذروندم! یشگریآره، چند دوره آرا-

رو روشن کرد و  نیو ماش دیخند یبلند یبا صدا د،یمتعجبم رو که د نگاه

خواست فکرم رو از  یزد و م یحرف م یبه راه انداخت. تو راه از هر در

 اومده دور بکنه. شیاتفاقات پ

شد. به طرف من اومد و در رو باز  ادهیپ نینگه داشت و از ماش یپارک یجلو

 .دیکش رونیکرد، و مچ دستم رو محکم گرفت و به سمت ب

راه  یشدم و به دنبالش، به راه افتادم. حوصله  ادهیپ نیحوصله از ماش یب

 رو نداشتم!  یلعنت یسرد و دونفره  یهوا نیرفتن و قدم زدن تو ا
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مانتوم فرو بردم و به رو به رو چشم دوختم. بخار  بیهام رو داخل ج دست

گرفت. خرداد ماه  یرو م دمید یاومد و جلو یم رونیدهنم به شکل دود ب

دونستم  یامتحاناتم افتادم. نم ادیشب هاش، سرد و خنک.  یبود و هوا

بود  همامان بهشون زنگ زد دیامروز چندمه، و چندتا امتحان رو رد کردم. شا

امتحان و بعدا جبرانشون  یبرا امیتونم ب یترم رو نم نیو خبر داده بود که ا

 کنم. یم

برام مهم نبود. بعد از  زیچ چیشدم. ه رهیخ ریباال انداختم و به مس یا شونه

 نداشت! یتیاهم چیبرام ه ی... زندگانیشا

 یبازوهام گذاشتم. سرما یآوردم و رو رونیمانتوم ب بیرو از داخل ج دستم

 ستادمیا ان،یدار یکرد. با صدا یجا هم ولم نم نیا ی... لرز و سرما حتیلعنت

 و به عقب نگاه کردم.

 ترنم؟ سردته؟ -

 فقط... ست،ینه نه سردم ن-

هم سردم نبود اما با  ادیشونه هام انداخت. ز یرو از تنش درآورد و رو کتش

تنم متمرکز شدن تو گونه هام.  یکردم تموم گرم یکارش... احساس م نیا

 یزیزد و چ یازش کردم. لبخند یانداختم و تشکر آروم نییسرم رو پا

روغن داغ و  ی. بوستادمیرفتم و جلوش ا ینگفت. به طرف دکه فالفل

 بسپره. یشارشورهاش، خوب تونسته بود تموم دردهام رو به فرامویخ

 ؟یفالفل بخور یخوا یجا؟ واقعا م نیا-
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 مثبت تکون دادم. یو سرم رو به نشونه  دمیخند

 ؟داره یآره، اشکال-

 .میکه نداره، اما تو خونه شام پخت ینه خب اشکال-

 رو به کمرم زدم و با اخم، نگاهش کردم. دستم

 شامم رو بخورم!  دیحاال نه که گذاشت-

. رو به فروشنده گفتم دوتا ستادیدکه ا یشد و رو به رو کیقدم نزد چند

خم  انیکرد. دار یفالفل درست کنه و منتظر، نگاهش کردم که چطور کار م

 شد به طرفم و آروم زمزمه کرد:

 ؟یدار نانیبودن غذاهاش اطم زیحاال به بهداشت و تم نم،یبب-

 ن دادم.چپ نگاهش کردم و سرم رو به نشونه نه، به سمت باال تکو چپ

مرد نگاه کرد. انگار هر مرحله از  یو به دست ها دیکش یاز سر کالفگ ینفس

از  ذاشتیاومدم. مامان هم نم یشخص وسواس کنار م هیبا  دیرو با میزندگ

خوردنشون  یرو شهیخوشمزه ها بخورم، و من هم فیکث چیساندو نیا

 کردم!  یم یپافشار

نذاشت. حساب کرد  انیها آماده شدن خواستم حساب کنم که دار چیساندو

 .میوسط پارک رفت مکتیها رو گرفتم، و به طرف ن چیو ساندو

 یکه با فاصله از هم گذاشته شده بودن و فضا ییخنک و چراغ ها یهوا

 داد. یم یکرده بودن، بهم حس زندگ کشیتار یپارک رو کم
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باال  یپاش انداختم. شونه ا یورو ر چشیو ساندو مینشست یمکتین یرو

 .میرو باز کرد، و مشغول خوردن شد چشیانداخت و ساندو

 گاز اول رو که زد، اخم هاش از هم باز شد و متعجب نگاهم کرد. مردد

 خوشمزه ست!-

که نگاهش دوخته شد به کنار لبم. دستم رو باال بردم و  دمیلحنش خند به

 و گفتم: دمیبه گوشه لبم کش یچندبار

 پاک شد؟ -

گذاشت و به طرفم خم شد؛ انگشت شصتش رو  مکتین یرو رو چشیساندو

 ... دشیلب زد و به سمت صورتم آورد، و آروم کنار لبم کش

دهنم رو قورت دادم و زل زدم تو چشم هاش، و منتظر تموم شدن  آب

که سس رو از گوشه لبم پاک کرد،  نیبعد، و بعد از ا یکارش موندم. لحظه ا

 شد. به زور چشم ازش گرفتم و آروم گفتم: رهیتو چشم هام خحرف  یب

 ...یمرس-

 ...نیهم ی... برایپاک کن یخب... نتونست-

کردن  یدهن ادیرو تو دستم جا به جا کردم.  چمیو ساندو دمیگز لب

 کرد؟ انگار بچه ام!  نیانگشتش افتادم و خنده ام گرفت. حاال چرا همچ

شد و بعد از  چشیخوردن ساندو مشغول یعکس العمل خاص چیه بدون

تموم کردن، اشغالش رو از من هم گرفت و به سمت سطل زباله رفت و 
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که نگاهم کنه، با گفتن  نیداخلش انداخت. برگشت به طرفم و بدون ا

 رفت و من هم پشت سرش به راه افتادم. یبه سمت راه خروج "میبر"

دستمال رو نامحسوس تو . ستهیکه بهش گفتن با میپارک خارج نشده بود از

تونستم تعجب و  یدستم گرفتم و باال آوردم، و تو چشم هاش نگاه کردم. م

 رو تو چشم هاش بخونم.  یبهت زدگ

کردم لبخندم رو جمع و جور کنم تا تابلو نشه.  یزدم و سع یکیکوچ لبخند

سس مونده بود پاک کردم و  یدستمال، کنار لبش رو که کم یبا گوشه 

و  دمی. همون طور که دستم باال بود، بدجنس خنددمینار کشدستمال رو ک

 گفتم:

 پاک کرد، به دستمال تو دستم دقت کن! شهیهم م یطور نیا-

 لب زد: یآروم یبا صدا ره،یکه چشم هاش رو از نگاه بدجنسم بگ نیا بدون

 ترنم! یبدجنس یلیخ-

 ممنونم، نظر لطفتونه.-

 !یلیدختر... خ یشرور یلیخ-

نشستم و منتظر اومدنش  نیرفتم. تو ماش نیو به طرف ماش دمیخند آروم

تونسته بود من رو از اون  ان،یشدم. حال دلم بهتر شده بود، حرف زدن با دار

 درب و داغون، فاصله بده. یحال روح
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و برگشتم  دمیشد و در رو محکم بست. پر نیسوار ماش ،یاز مکث کوتاه بعد

 نگاهش کردم. دهیبه طرفش،  و ترس

 آروم تر! کمیخبره... چه -

رو روشن کرد و به راه انداختش. دنده رو عوض کرد و پاش رو آروم  نیماش

 گفت: یگاز فشرد و با اخم و جد یرو

 دست خودمه! ارشیخودمه، اخت نیماش-

تونستم  یبکنه؟ باشه... من هم خوب م یخواست لجباز یبود؟ م ینطوریا

 باشم!  اریحرص در ب

 ...یلی... خیلیدست خودته؟ خ ارشیخودته و اخت نیکه ماش-

 باال انداخت و با لبخند کجش نگاهم کرد. ییابرو یتا

 !؟یچ یلیخ-

 نازک کردم. یرو محکم فشردم و پشت چشم فمیک دسته

اگه  وار،یرو بزن به در و د نتینداره، اصال ماش یهم به من ربط یلیخ-

 گفتم! یزیچ

. دنیشروع کرد به خند یدبلن یبعد، با صدا ینگاهم کرد و لحظه ا متعجب

که خنده تو صداش موج  یصداش رو صاف کرد و در حال یبا تک سرفه ا

 زد گفت: یم

 !؟یکن یم یلجباز یترنم؟ االن دار-
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 زدم. یبه رو به روم نگاه کردم و لبخند حرص درآر خونسرد

 شیرو در پ یکه انتخاب کرد یا هی، روکنم یم ینه، فقط دارم تالف-

 !رمیگیم

و داخل شدم. بدون  میدیاش ادامه داد. به خونه رس یو به رانندگ دیخند

بابا به  ی، به طرف اتاقم رفتم که تو راه، صداسر بزنم نایکه به بابا ا نیا

 :دیگوشم رس

 کارتون دارم. اد،یجا، ترنم رو هم صدا کن ب نیا ایپسرم؟ ب انیدار-

رفتم. بابا و  ییرایتختم انداختم و به طرف پذ یرو رو فمیحوصله ک یب

مبل نشسته بودن و مشغول حرف زدن با هم بودن. با ورود ما،  یشراره رو

 . مینیحرفشون رو قطع کردن و بابا اشاره کرد تا بش

و منتظر  میبابا و شراره نشست یمبل دو نفره رو به رو یرو ان،یو دار من

 .مینگاهشون کرد

 .یحرف متفرقه زدن و بعد بابا رفت سر بحث اصل یکم

 ی. حرف هامیالزم رو گرفت یها میخب... با شراره حرف زدم و تصم-

 یپوچ و تو خال دشیاگر تهد یکرد. حت ریبد ذهنم رو درگ یلیحامد... خ

تونم با  یهاش رو تحمل کنم. درسته م دیتونم حرف هاش و تهد یباشه، نم

 ستین یرو حل و فصل کنم اما... حامد کس زیهمه چ کیکوچ تیشکا هی

 دست از سرم برداره. یراحت نیمکه به ه
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راحت بگو من  ؟یبگ یخوا یم یسر اصل مطلب؟ چ یریبابا؟ چرا نم-

 تحمل ندارم.

 سرش ادامه داد: دییو به شراره نگاه کرد، که با تا دیکش یقیعم نفس

رو با هم اونور  یمدت هی ران،یرو بفرستم خارج از ا انیخوام تو و دار یم-

 .رانیا دیبعد برگرد وفتن،یب ابیتا آب ها از آس دیباش

 گفتم: انیبا دار همزمان

 با هم؟! ؟یچ-

 بهش کردم و دوباره روم رو به طرف بابا برگردوندم. ینگاه

 همسفر بشم! نیمن عمرا با ا-

 گفت: یهم دنباله حرفم رو گرفت و از سر لجباز اون

، خونه بمونم هیتونم با ترنم تو  یجان حرفتون محترم اما من عمرا نم ریام-

اومد، امشب زبونش باز  یبود و صداش در نم ضیدو هفته هم مر یکی نیا

 د! دا یشد داشت درسته قورتم م

 :میبگم که با حرف بابا، هر دومون ساکت شد یزیبه طرفش تا چ برگشتم

 ه؟یها چ یبچه باز نی. ادیکنم تمومش کن یخواهش م-

 نگاه کرد و ادامه داد: انیدار به

 ...انیانتظار نداشتم دار از تو-
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لب هام  یبابا، پوزخند رو یبهش زدم که با حرف بعد یمحسوس پوزخند

 خشک شد:

رو  تیکنم وضع یهات رو تمومش کن، خواهش م یترنم تو هم بچه باز-

 .یجا بمون نیتونم بذارم ا یدرک کن نم

کرد،  یدرک م دیبا یزد؟ اگر کس یحرف از درک کردن م یکنم؟ ک درک

قرار گرفته بودم، من بودم  یتوجه یاون بابا بود نه من! من بودم که مورد ب

که از سمت پدر و مادر ترد شده بودم، من بودم که تاوان گناه اون دو نفر رو 

دو نفر خراب کردم!  نیام رو فقط به خاطر ا ندهیو آ یدادم و زندگ یپس م

بچه  گهی! من دارمیدر م یکنم، بچه باز یگفتن درک نم یاون وقت م

بودنم هم ناخواسته بود، و فقط به خاطر گناه  نیزن بودم، و ا هینبودم، حاال 

 دادم! یبود که اون دو نفر مرتکب شده بودن و من داشتم تاوان پس م ییها

 یبرم. اما اگر فکر م رانی، دوست ندارم از اجا برم نیخوام از ا یمن نم-

! بار و مونم یخب، خونه تون نم یلیوجود من براتون دردسره... خ دیکن

هم پول تو  یکنم، به اندازه ا یم یتنها زندگ رمیکنم و م یو جمع م لمیبند

 حسابم هست که بتونم تا آخر عمرم امرار معاش کنم...

 ، اشتباه برداشت نکن.کنم ینبود. خواهش م نیترنم... من... منظورم ا-

روحم رو دوختم تو چشم هاش، و با تلخ  یبلند شدم و نگاه بمبل  یرو از

 لحن ممکن گفتم: نیتر
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شما نداره. باشه... من  یبرا یزیرو گفتم... وجودم جز سر بار چ قتیحق-

نه به  د،یریبگ یها رو جد دی. نه تهددیتا شما هم راحت باش رمیم رم،یم

و خوشتون  دیجد یراحت به زندگ الیبا خ د،یخودتون استرس وارد کن

 ...شمیمنم مزاحم نم د،یبرس

 دخترم... کنمیخواهش م-

 مخاطب قرار دادمش: یبلند یطرف اتاقم رفتم و در همون حال، با صدا به

 یها دیو تهد دیتو کارهاتون گند بزن دیداشته باش یکه استرس نیبدون ا-

 چیه دی. مطمئن باشدیریبگ دهی، نادشما رو بردن یبر آبرو یاون ها رو مبن

 !دیکه نگران حالش باش دیندار یدختر گهیتونن بکنن، چون د ینم یغلط

 رونیتخت ب ریو چمدونم رو از ز دم،یاتاقم شدم و در رو محکم کوب وارد

 ... دمیکش

و  یتو چمدون. گوش ختمیبود رو ر ازمیکه مورد ن یلیلباس ها و وسا تموم

پولم رو هم انداختم داخلش و درش رو محکم بستم. مانتو و  فیکارت و ک

بابا و شراره، از خونه  یشالم رو به تن کردم و بدون توجه به صدا زدن ها

 رفتم. رونیب

شد که  یم یساعت میمقصدم نامشخص بود. ن رم،یدونستم کجا م ینم

 توقف نکرده بودم. ییرفتم و هنور جا یداشتم راه م

 قیدور شده بودم. دق یلیشد به خونه مون، خ یم یهکه منت یابونیخ از

 مهیشد و ن ی. شهر داشت خلوت مابونمیدونستم کجام و تو کدوم خ ینم
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مطمئن  قیبود، دق میو ن ازدهیحدودا ساعت  دیشد. شا یم کیشب نزد

 نبودم.

 یچندتا جوون م یروند و خنده ها یکه با سرعت بلند م ینیماش یصدا

رو از  یبوق یها! تو فکر بودم که صدا نیداشتن ا یاومد. چه دل خجسته ا

توام با خنده شون به گوشم  یو متعاقبا، صدا زدن ها دمیپشت سرم شن

 :دیرس

 !متیخوره، برسون یم رمونیکجا خانوم خوشگله؟ مس-

خواستم دردسر  یگرفتم. نم شیبهشون ندادم و راه خودم رو در پ یتیاهم

 بسازم، حوصله شون رو هم نداشتم.

 تو! یچقدر ناز دار زم؟یعز ؟یبیخانوم؟ ب-

باز و بسته شدن  یرو پشت سرم نگه داشتن و خاموشش کردن. صدا نیماش

 تو دلم انداخت. یدر اومد و ترس بد

 !زنمیدو ساعته دارم صدات م گه،ید سایبابا، وا یا-

بازوم رو حس کردم. من رو  یخواستم دوتا بارش کنم، نشستن دستش رو تا

 اش، نگاهم کرد. دهیدش برگردوند و با نگاه درطرف خوبه 

و بازوم رو از دستش  دم،یخودم جرئت دادم و ابروهام رو در هم کش به

 آوردم. رونیب

 ؟یزن یبهم دست م یبه چه حق ،یولم کن عوض-
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 دوستش از پشت سرمون اومد. یصدا

 !ستیاهلش ن نیا م،یبر ایب اوشیس-

 کنه، گفتم که خانوم ناز داره! ینه بابا، هست و رو نم-

 گفتم: یبلند و داد مانند یصدا با

جا  نیا زنیکه کل شهر بر زنمیم یغیخفه شو، دستت بهم بخوره چنان ج-

 ، برو گمشو!و لهت کنن

داشت. روم رو گرفتم و  یبود اما دست از سرم بر نم دهیترس نگاهش

 .دیشخواستم برم که دوباره دستم رو گرفت و به طرف خودش ک

و پشت  دمیرو کنارم شن ییها کیالست غیج یبگه، صدا یزیخواست چ تا

 تنم رو راست کرد... یبه گوشم خورد که تموم موها ییآشنا یسرش، صدا

 کنم!  یوگرنه دستت رو خرد م ریازش فاصله بگ-

مرده،  ایدونستم زنده ام  یبم و مردونه اش، لرزه به تنم انداخت. نم یصدا

ام حبس شده  نهی! نفسم تو سدمیشن یاون صدا رو م ایانگار داشتم تو رو

 یخورد. صدا چیشد و پ دهیاومد. دست پسر باال کش یبود و به زور باال م

 اومدن رونیب نیاون پسر از ماش یدادش بلند شد و پشت سرش، دوست ها

 شدن. ریدرگ انیو با شا

که  نیجا، نداشتم. بدون ا نیو ا وقتِ شب نیرو اون هم ا دنشید انتظار

 کردم. ینوجوون نگاه م یداشتم به کتک خوردن اون پسرها رم،ینفس بگ
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 یکوتاه غیو از داخل، چاقو آورد. ج نیبه داخل ماش دیشون دو یکی

 با دستش من رو به پشت خودش روند. انیکه شا دمیکش

شد.  ادهیپ نیاز ماش انیاومد و دار نیترمز ماش یلحظه، صدا همون

 یدوم که از دوست ها نی. ماشدایبه را افتاده بود که اون سرش ناپ ییبلبشو

 شدن.  ادهیپ نینگه داشت و دو نفر از ماش یقبل نیاون پسرا بود، کنار ماش

از اون  یسر و گردن هیهم که  انیو دار انیپنج نفر اون ها بودن و شا-چهار

 کردن! یهشون مکلمه ل یواقع یها بزرگ تر بودن، داشتن به معنا

. باالخره اون ها ختمیر یوقفه اشک م یافتاده بودم و ب هیاسترس به گر از

جلو اومد.  یو چند قدم دیبه طرفم چرخ انیشدن و رفتن، شا نیسوار ماش

 اومد. یلب هاش خون م یمن... گوشه  یخدا

دستم رو باال ببرم و خون کنار لبش رو پاک کنم که نصفه راه  خواستم

 آوردم. نییمنصرف شدم، دستم رو مشت کردم و پا

شد.  یم دهیپشت پرده اشکم محو د انیشا ریهام پر شده بود و تصو چشم

 زبونم هم بند اومده بود! یاز سر دلتنگ دیتشکر قاصر بود، شا یزبونم برا

 حالت... خوبه؟-

خودش هم  دیکرد. شا یبود و نگاهمون م ستادیطرف تر ا اون انیدار

خواست مزاحممون بشه. سر و صورت اون هم دست  یبود و نم دهیفهم

 نداشت. انیاز شا یکم

 ... انتظارت رو نداشتم...یآره... ممنونم که اومد-
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 ؟یکن یکار م یچ رونیب نیوقت شب... ا نیتو ا-

 اومد باز بهش دروغ بگم! یدلم نم د،یچرخ انیو شا انیدار نیب نگاهم

 و انگار... اومدن دنبالم. رونیبا خانواده ام دعوام شد، از خونه زدم ب-

 گفت: یداد مانند یصدا با

 تیقدر خر نیچرا ا ؟یایب رونیوقت شب ب نیا دینبا یدون یتوئه خر نم-

 رونیساعت ب نینداره ا تیدختر خوب یبرا یفهم یترنم؟ چرا نم یکن یم

 باشه؟ 

، ابروهام در هم رفت و ناخوداگاه بغض کردم. سرم "دختر"کلمه  دنیشن با

 ...ختمیرو تو صدام ر یو سخت یسرد تیانداختم و نها نییرو پا

 ممنون به خاطر اومدنت، نامزدم منتظرمه... خداحافظ... -

اش از  نهیکه قفسه س یبود و در حال دهیتعجب باال پر یا انیشا یابروها

 کرد. یشد، هاج و واج نگاهم م یم نییس نفس زدن باال و پاشدت نف

گفتن نمونده بود! به  یبرا یحرف چینداشتم بهش بگم. درواقع ه یحرف

. خم شدم و دسته چمدونم رو ازش ستادمیرفتم و کنارش ا انیطرف دار

و  دمیکش رونیمانتوم ب بی. دستمال رو از جستادمیگرفتم، و رو به روش ا

 .دیبه گوشم رس ان،یتند شا یقدم ها یکردم که صدا زیکنار ابروش رو تم

گونه ام به راه افتاده بودن.  یمونده بودم و آروم اشک هام رو انیبه دار رو

 رو صداش بزنم.. انیمستاصل بودم و جرئت نداشتم برگردم عقب؛ و شا
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ذاشت و پدال گاز گ یپاش رو رو د،یشد و محکم در رو کوب نشیماش سوار

 هاش بلند شد. کیالست غیج یصدا

آورد، و آروم  نییشد، از مچ دستم گرفت و دستم رو پا نیغمگ انیدار نگاه

 گفت:

جفتتون  ؟یکن یترنم، چرا خودت رو ازش دور م یتو هم دوستش دار-

همون بود  اقتشیرو فراموش کن، ل ی... اون مرد قبلنیکش یعذاب م نیدار

 هیجا به خاطرت...  نیکه ا یمرد نی... مطمئنم ارونیبره ب تیکه از زندگ

 روکار  نیاز جونش دوستت داشت. چرا ا شتری... بستادیچند نفر ا یتنه جلو

 ؟یکن یم

کردم و  ینگفتم. بابت اومدنش تشکر آروم یزیانداختم و چ نییرو پا سرم

 راهم رو کج کردم، که صدام زد:

 ؟یریترنم؟ کجا م-

 خوام برگردم خونه... یکه نمدونم... فقط مطمئنم  ینم-

 :دمی. صداش رو باز از پشت سرم شنداشتمیبهش بود و قدم بر م پشتم

 شیپ قهیاتفاقات چند دق ؟یبر یخوا یوقت شب خطرناکه، کجا م نیا-

 برات درس عبرت نشد؟

 ...ستیبرام مهم ن-

 تر گفتم: آروم
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 از دست دادن ندارم! یبرا یزیرو باختم، چ زمیمن همه چ-

 تعلل، دوباره صدام زد و گفت: یکم با

نفر  هی یزندگ یاما... برا ستیبزرگ ن ادیدارم. ز کیکوچ تیسوئ هیمن -

. یریمادرت، خونه پدرت هم نم شیپ یبرگرد یخوا یمناسبه. مطمئنم نم

شب رو خونه شون  یکه بخوا یهم ندار یدوست چی... هدمیاون طور که فهم

 گردم... یرسونمت و خودم بر م ی. میبمون

 نگاهش کردم. ن،یطرفش برگشتم و غمگ به

 رسم، نه؟ یبه نظر م زیترحم برانگ یلیخ-

 زد. ینیغمگ لبخند

از  سیچشم هات خ یوقت یحت ،یدیجلوه م یدوست داشتن یلینه... خ-

 اشک هستن...

 شد. رهیطرفم اومد و دسته چمدون رو ازم گرفت، و تو چشم هام خ به

رو به طرف  یباز حس زندگ ،یباش نیچشم ها... هر چقدر هم غمگ نیا-

قهر ها و کل  نیا یمادام، حت یهست یکنن... تو خودِ زندگ یمقابلت القاء م

 ...هیکل هات هم دوست داشتن

اومد. مطمئن بودم گونه هام گر  یام حبس شده بود و باال نم نهیتو س نفسم

 کردم که...  یحرف بهش زل زده بودم و نگاهش م یگرفتن. ب

 لبش نشوند و گفت: یرو یحواله ام کرد و لبخند کم رنگ یچشمک
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 سوار شو ایفکر نکن... ب یادیبهش ز -

موندم...  رهیرفت و من به قامت بلند و مردونه اش خ نیسمت ماش خودش

 یطیو شرا طیمن رو از مح یلحظه ا یبود و برا یطور خاص هیحرف هاش 

تو حرف هاش داشت که  ییمرد انگار جادو نیکرد... ا یکه داشتم دور م

 شد طلسم بشم... یباعث م

راه افتادم... با هر  نیآروم سمت ماش یدهنم رو قورت دادم و با گام ها آب

حرف هاش  یبا جادو انیکه دار یداشتم از احساس خوب یکه بر م یقدم

 شد...  یمن مرور م در انیشا ادیشد و  یبهم داده بود کم م

 نداخت...  یهاش افتادم و بغض به گلوم چنگ م یو نگران تیعصبان ادی

 شکست  یهر بار م دنمیبا د انیخودم بدم اومد که شا از

خودم... بغضم باعث لرزش لب  یشد رو یآوار م انیدل و غرور و شا شکست

رفتم گ نیهام شد و نتونستم خودم رو کنترل کنم دستم رو به کاپوت ماش

 آوار باعث خم شدن پاهام بشه... نیتا مبادا فشار ا

 یرو رو انینگاه دار ینیسنگ دن،یچک نییاشک از چشم هام پا قطرات

 نگاهش کردم.... یلحظه ا یخودم احساس کردم و برا

گرفتم و به  انیتار بشه؛ نگاه از دار رشیاشک هام باعث شد که تصو زشیر

 آسمون شب نگاه کردم...

مثل من  دیو حس کردم که دل آسمون هم شا دمیرو ند یستاره ا یسو سو

 کرد... یها نگاه م ینیداشت به زم بانهیغر نطوریگرفته باشه که ا
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لبم آورد دستم رو دراز  یلبخند رو نشیریش یها یو عسل انیشا ریتصو

 یبرا ریتصو نیا نکهیا یآور ادیرو لمس کنم اما با  شیالیخ ریکردم که تصو

 تیبه خواهش دلم اهم دیمن ممنوعه لبخندم تلخ شد و رنگ باخت... نبا

 من ممنوع بود... یبرا انیدادم شا یم

 

از هر وقت  شتریخواستمش ب یرو نخوام نه... م تیممنوع نیمن ا نکهیا نه

خواستم  یبراش کم بودم... نم گهیخوب بود و من حاال د انیاما شا گهید

  ارهیکنارم کم ب انیشا

شکست  یحتما م دیفهم یاگر رازم رو م یدونست ول یمن رو معصوم م اون

 شکست... یحتما م دید یخوند رو لکه دار م یکه معصوم م یو دامن دختر

 فرستادم... رونیگرفتم و نفسم رو مثل آه ب یقیعم دم

 کشه؟! یم یحالت شده چ نیکه باعث ا یآهت دل من رو سوزند... اون -

بهش انداختم و ناخودآگاه  یاز سر شونه نگاه انیبم مردونه دار یصدا با

 زدم یپوزخند

 ...زنهیم شیفعال داره خودم رو آت -

 ترنم؟ دهیعذابت م یچ -

 و نشه...  یبخوا نکهیا -
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 کهیگرفت و رو به روم قرار گرفت، در حال نیاش رو از کاپوت ماش هیتک

شلوارش فرو کرده بود به عمق چشم هام چند  بیدست هاش رو تو ج

مشغول شد و  یکیکوچ زهیموند و بعد نگاه گرفت و با سنگ ر رهیلحظه خ

 تو همون حال گفت:

 ...هیسخت زیخواستن و نشدن چ ،یگیم یچ دونمیم -

دونستم اما به ظاهر و جدا از بحث طالق  یپسر نم نیراجع به ا یادیز زیچ

خواسته و  یزیچ ایداشته و  شیتو زندگ یتداد که سخ یمادرش نشون نم

بکنم، که  یینگفتم که مبادا قضاوت نا به جا یزینشده!  سکوت کردم و چ

ره یگرفت و نگاهش رو باال آورد و دوباره به چشم هام خ یقیخودش دم عم

 شد

 یلیهم رو خ دی... شامیبا هم آشنا شد ستیوقت ن یلیمن و تو خ -

بدون  یراجع به من خوب بوده باشه ول زیبه ظاهر همه چ دی... شامینشناس

 نکهیا یداره منم برا یعقبه ا یهر بودن نیداشتم االنم رو نب ییها یمنم کم

شد  ینم یکه دوست داشتم باشه ول ییزای... از چدمیبشم زحمت کش انیدار

جنس خواسته هامون متفاوت بوده باشه اما اصلش نه...  دیگذشتم... شا

گذشت که دوباره متولد  دیبا یگذشت تا اوج گرفت گاه یگاه دیاب نکهیا

 شد... تو هم بگذر ترنم.. بگذر و آزاد باش و پرواز کن
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 دمیسکوت کردم و حرف هاش رو تو ذهنم مرور کردم و از خودم پرس باز

 پرواز کرد و اوج گرفت؟!  شهیهم م انیشا یمگر ب

 یبال پروازم بوده وگرنه از اوج گرفتن حرف نم انیکه شا دونستینم انیدار

 زد...

 من یبرا

 یگذشته و خنده ها یتو زیمطلق بود و همه چ یاهیس انیشا یب ندهیآ

 شد... یخالصه م انیشا

گذشتش خالصه نشه که  یاون تو یا ندهیکه آ انیاز شا گذشتمیم دیبا

به  لیتبد دیفقط با گهیو همچنان مستانه بخنده و من د رهیاوج بگ انیشا

از اون  یاونکه سهم یبود ب انیشا یشدم که ناظر خنده ها یم یتماشاچ

 خنده ها داشته باشم...

تو چشم  انیو شا نمیبب یا گهیرو کنار کس د انیکه شا یکردم به روز فکر

اون  دیبده... شا هیاون شخص غرق شده باشه و خنده هاش روبهش هد یها

بار درد  نیا ختنیفرو ر نیا دیشا اما ختمیر یشکستم و فرو م یروز م

 یو خنده ها دیخند یم انیشد... چرا که شا یصدا آوار م ینداشت  و ب

 اتمام هر چه درد بود....  یعنی انیاش

شد. چمدونم رو از  ادهیپ نینگه داشت و خودش از ماش یساختمون یجلو

 بشم. ادهیآورد و به من هم گفت تا پ رونیب نیماش
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. به میشدم و پشت سرش، وارد ساختمون شد ادهیپ نیحرف، از ماش یب

. از نگاه متعجب و مضنونِ نگهبان، مینگهبان سالم داد و وارد آسانسور شد

رو نبرده  یجنس مونث چیپسر تا به حال ه نی. انگار اومدیاصال خوشم ن

 خونه اش!

زده  نمونیب یبه طبقه مد نظرش، حرف دنیو تا رس میاسانسور شد داخل

مبل نشستم و  یو چمدونم رو کنار مبل گذاشت. رو مینشد. وارد خونه شد

 مظلوم و مغموم، نگاهش کردم. یلیخ

و به طرف مبل رو به روم اومد. روش نشست  دیام، آروم خند افهیق دنید با

 بهم چشم دوخت. نه،یو دست به س

 شه؟یم یخب... حاال چ-

 .دیکش رونیب بشیباال انداخت و تلفنش رو از ج یا شونه

 .انیدرب یکردم، تا از نگران دایکه پ دمیزنم و خبر م یبه پدرت زنگ م-

خوام از حالم با خبر بشه و بدتر از اون،  ینگو. نم یزیبه بابا چ ان،ینه دار-

 بفهمه االن کجام.

 نفهمه! گمیم یجور هینباشه،  تیخب... تو کار-

 کریاسپ یبگم، شماره بابا رو گرفت و تلفن رو رو یزیکه چ نیاز ا قبل

 رو برداشت. یگذاشت. بعد از دو بوق، بابا گوش

 ؟یکرد داشیپ ان؟یالو؟ دار-
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 .دیرس ینگران و مستاصل به نظر م صداش

 . دیدور نبود. االن هم حالش خوبه، نگران نباش ادیکردم، ز داشیبله، پ-

 شد؟مزاحمش ن یحالش خوبه؟ کس یکجاست؟ مطمئن-

هام رو تا حد ممکن درشت کردم و تند تند ابروهام رو باال انداختم که  چشم

 جواب بابا رو داد: ،ینگه. خنده اش رو قورت داد و با تک سرفه ا یزیچ

که  نینشده گفتم که حالش خوبه. و درباره ا یزیچ دینه نگران نباش-

هم  یبد یبدونه. حالش خوبه، جا یزیچ یکجاست... دوست نداره کس

 .دینگران نباش ستین

حرف زد و بعد از چندتا  انیهم با دار یبابا اومد. کم قینفس عم یصدا

مبل انداخت و  یرو کنارش، رو شیبهش، تلفن رو قطع کرد. گوش هیتوص

به  یزانوهاش گذاشت و کم یدست هاش رو به هم گره زد. آرنجش رو رو

 جلو خم شد، و با لبخند نگاهم کرد.

 فهمه. ینم یچیراحت، ه التیبهش نگفتم. خ یزیچ ؟یشد یخب، راض-

 رو تکون دادم و قدردان، نگاهش کردم. سرم

که جونم رو  نیدونم چطور ازت تشکر کنم... عالوه بر ا یممنونم، نم یلیخ-

 ...ینجات داد

 .ستیتشکر الزم ن ،یه-

 زد و ادامه داد: یچشمک
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 ! یستین بهیتو که غر-

 کرد. یکار رو نم نیا یبه هر حال... مطمئنم هرکس-

از دو درِ کنار هم رفت و  یکیو بلند شد. به طرف  دیبه روم پاش یلبخند

و  دمیاومد. ابروهام رو در هم کش رونیب یکیبا ساک کوچ قه،یبعد از چند دق

 :دمیپرس

 ؟یریم یکجا دار-

 اش و باال انداخت و بندِ ساکش رو جا به جا کرد. شونه

 مونم، تا بعد.. یدوستم م یرو خونه  یدو روز یکی رمیم-

 ؟یچ یدوستت؟ برا یخونه -

مکث  هیو بعد از چندثان د،یدندون کش ریزد و لبش رو به ز یمهربون لبخند

 گفت:

 .یتا تو راحت باش-

و دست هام رو  ستادمیمبل بلند شدم و به طرفش رفتم. رو به روش ا یرو از

 در هم قفل کردم.

خوام خونه ات رو غصب  یخوام... نم ی. نمیبر ییجا ستین یازین ان؟یدار-

مونم. فردا صبح هم به محض طلوع،  یجا م نیامشب رو ا هیکنم که، فقط 

 ...ایهتل  هیدنبال  رمیم

 ؟یچ یهتل؟ برا-
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 به روش زدم. یو چشمک دمیخند

 خونه هم بمونه و از ما بهترونش! نیکه عوض داره، گله نداره. ا یزیچ-

. من دارم به یبر ییجا یحق ندار ،یمون یجا م نینکن ترنم، تو هم تیاذ-

 ...رمیتو م یِخاطر راحت

رو غصب کنم و صاحبخونه رو از  یخوام خونه کس یمنم گفتم که، نم-

 .رونیخونه اش بندازم ب

 !رمیخودم دارم م وانه،ید یندازیتو نم-

نگاهش کردم، و ساک رو به طرف  یمصنوع یبند ساکش گرفتم و با اخم از

 .دمیخودم کش

 یجا بمونم پس تو هم حق ندار نیمن ا یخوا یبده به من، اگه م نویا-

کاناپه  یجا رو نیمونم، تو هم هم یاتاقِ تو م رمی. فوقش من میبر ییجا

 !یخواب یم

 و محکم، بغلش کرد. یو دو دست دیرو به بغلش کش ساکش

! درضمن، چرا من رو کاناپه و تو رمیم یعنی رمیبده به خودم، من گفتم م-

 اتاق من؟ یتو

 باال انداختم و گفتم: یا شونه

خوابه! به هر حال  یبرا یخوب یآشپزخونه هم جا یستیباشه، اگه راحت ن-

 خوابم! یتخت م یمن رو
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نگاهم  نه،یپاش انداخت و دست به س شیپ ن،ییو ساکش رو پا دیخند آروم

 کرد.

اون جا  ،یتا هر وقت که خواست یتون یاتاق مهمانه. م ،یاون درِ دوم-

 . یبمون

 یانداختم و بعد به چشم ها یدستش نگاه ریتکون دادم و به مس یسر

 چونه ام رو تکون دادم زیشدم و ر رهیروشنش خ

 خوابت باشه؛ راحت باش اونجا یبرا یخوب یجا دیاونجا هم با -

 دیباال انداخت و خند ییهاش رو گرد کرد و ابرو چشم

 مگه قراره اونجا بخوابم؟ -

 باال انداختم یهام رو باال آوردم و  شونه ادست  کف

قطعا تخت خواب صاحب خونه راحت تر از تخت  ستم،ین سکیمن اهل ر -

 مهمانه...

 دیو دستش رو جلو آورد و دماغم رو کش دیبلند تر خند یبار کم نیا

 دختر... یهست یعال -

 عقب رفتم  یزدم و کم یا روزمندانهیپ لبخند

 ... دونمیم -

به سر تا پام انداخت و )اووو( گفت و بعد  یهاش رو جمع کرد و نگاه لب

 اضافه کرد عیسر
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 ...یهم دار ییاعتماد به نفس باال -

 و از سر شونه بهش نگاه کردم ستادمیسرم رو تکون دادم و کنارش ا دوباره

 اریلطفا ساکم رو تا اتاقم برام ب دونم،یم نمیا -

 

 ستادمینگفت و من هم چند قدم ازش دور شدم و ا یزیچند لحظه چ یبرا

 گفت: انهیکه باالفاصله دستش رو سمتم دراز کرد و شاک دمیو به پشت چرخ

 ای! بیصبر کن دختر خانم من رو با گارسونت اشتباه گرفت ،یه ،یه -

 خودت ببر ساکت رو

 به سر تا پاش انداختم یجمع کردم و نگاه نهیس یهام رو جلو دست

... افتخار رمیم یتون ینم یخوا یکه بمونم، نم یصرار کردخودت ا -

 بدم یا گهیبه کس د ونمیگارسون بودن رو نم

چمدونم رو گرفت و سمت  یدسته  یو نا راض دیهاش رو تو هم کش اخم

و باهاش  دمیکارش خند نیبه ا زد،یلب با خودش غر م ریاتاق رفت و مدام ز

و چمدون رو داخل گذاشت و با  ستادیدر باز اتاق ا یهمقدم شدم، جلو

 دست به داخل اتاق اشاره زد

 ... دییمادام بفرما -

انداختم و  یقرار گرفتم و اول به خودش و بعد به داخل اتاق نگاه کنارش

 قدم جلو گذاشتم که خودش برق اتاق رو روشن کرد
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رنگ  بیدوختم از ترک یسورمه ا وارید کیو  دیسف واریرو به سه د نگاهم

 گفتم: انیوشم اومد و بدون نگاه کردن به داراتاق خ

 رنگ اتاقت مورد پسند واقع شد -

 بودم قهیخوش سل شهیمن هم -

 گفتم و اضافه کردم " شیا "دادن و  مینیبه ب ینیچ

 ...یپسرک از خود راض -

 عقبم یلیمورد از تو که هنوز خ نیتو ا -

رنگ  بیبا ترک یرنگ که رو تخت دینزدم و نگاهم رو به تخت سف یحرف

رو دوست داشتم  یرنگ سورمه ا شهیداشت دوختم، هم یو سورمه ا دیسف

کردم، خواستم راجع به  یرنگ استفاده م نیلباس هام رو از هم شتریو ب

تخت چمبره زده بود باعث  یکه رو ییبدم که جسم پشمالو یتخت نظر

 یمبه عقب بردارم که پشتم به جس یبندازم و قدم مینیببه  ینیشد چ

بازو هام  یبکشم، دو دست رو یخفه ا غیخورد و باعث شد از جا بپرم، و ج

و به نفس  دمیرو شن یمردونه ا ینشست و که نفسم رو بند آورد و صدا

شد، و باعث شد که به  ینفس افتادم و تمام اتفاقات چند روز قبل برام تداع

 بکشم غیافتم و مدام دست و پا بزنم و ج یتقال کردن ب

 کن. ،ولمیکن عوضولم  -

  ؟یخوا یاز جونم م یچ
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بازوهام باال و  یدست هاش مدام رو دم،یشن یشخص مقابلم رو نم یصدا

خواست آروم باشم،  یکه از من م دمیشن یم ییرفت، و زمزمه ها یم نییپا

 اما مگه امکانش بود؟!

 یگردن و بازوهام حرکت م یکه رو یگرم یاون صحنه ها و لب ها مدام

و  زدمیم غیبسته ج یکردم و با چشم ها یتنم احساس م یکرد رو رو

گفتم که ولم کنه، با فرو اومدن  یناسزا م یکردم و گاه یالتماس م یگاه

دست برداشتم و  دنیکش غیصورتم مات موندم و از ج یرو یدست محکم

 دمیرو شن انیدار یابالفاصله صد

 ....انیمنم دار گه،یآروم باش د -

 یاز سر آسودگ یو نفس ختیهام باز شد و اشک از چشم هام فرو ر چشم

پاهام تحمل وزنم رو نداشت و باعث شد زانوهام خم بشه و کف  دم،یکش

 اتاق ولو بشم. 

شد و شرمنده  رهیلرزونم خ یزانو مقابلم نشست و به مردمک ها یرو انیدار

و  طرف صورتم افتادم کیسوزش  ادینگاهش سمت صورتم رفت، تازه 

 دیصورتم لغز یدوباره رو انیصورتم نشست و نگاه دار یناخودآگاه دستم رو

 و لب هاش شروع به تکون خوردن کرد

کردم آروم  یم یبشه... هر چقدر سع یطور نیخواستم ا ینم دیببخش -

 ...یشوک داشت کیبه  ازین ؛ینشد یبش
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رو اشتباه گرفتم اون مرد دوباره  زیکه همه چ دمیرو فهم زیهمه چ تازه

رو  انیبرنگشته بود که من رو آزار بده، بلکه تنها فقط فکر خودم بود که دار

برده بود اشتباه گرفته بودم... تنها  غمایبا اون مرد که دخترانه هام رو به 

لبخند  تیلبخند محزون بود که خودم هم به ماه کی انیجوابم به دار

 بودنش شک کردم.

 یدرون من م یزینگاهم کرد، انگار دنبال چ قیچند لحظه عم نایدار

تخت و اون  یو نگاهم رو به رو دمیجستجو گرش ترس یگشت، از چشم ها

رنگ  اهیس یدکمه ا یدوختم که حاال با چشم ها دیسف یجسم پشمالو

 شده بود، دوختم.  رهیبامزه اش به من خ

 ؟یدیترس یتو از جس -

 یبود ب دهیکه سوال پرس انیرو از اون سگ کوچولو گرفتم و به دار نگاهم

 زد و گفت: یحرف نگاه کردم که خودش لبخند

 یم یچند وقت کاست،یاسمش جس یدیکوچولو خانم که ازش ترس نیا -

وگرنه بهت  یترس یدونستم از سگ م یکنه، نم یم یشه که با من زندگ

 سگ دارم. هیگفتم که  یم

 کردم لبخند بزنم یت دادم و سعدهنم رو قور آب

شد، انگار  یدونم چ یداشتم. نم یخونگ ونیترسم، خودم قبال ح ینم -

 شوکه شده بودم...
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 اد،یرو صدا زد و بهش اشاره زد که سمتش ب کایجس انیحرفم دار نیا با

کنان خودش رو به  "عو عو  "بود،  انیهم که انگار منتظر حرف دار کایجس

به  نه،یبدن پشمالوش بش یرو انینوازشگر دار یرسوند تا دست ها انیدار

 یانگاه کردم و ناخودگاه دستم بر کایسر جس یرو انیدار یحرکت دست ها

  دمیبدنش کش یجلو رفت، آروم دستم رو رو کایجس یلمس بدن پشمالو

 یداشت و بدش م یمامان چون وسواس ینوع سگا، ول نیمنم داشتم از ا -

دادمش  گهیکرد، منم د یم تشیو اذ ارمشیاشت داخل خونه بذ یاومد نم

 نشه.  تیاز دوستام که الاقل اذ یکیبه 

 اسمش بود؟ یچ -

خب نشد  یدوسش داشتم ول یلیکوچولو خ یسگ پشمالو هیپاکوتاه،  -

رو که  یزیعالقه داشته باشم... هر چ یزیبه چ دینگهش دارم، انگار من نبا

 از دستم رفته...  ییجورا هیدوست داشتم 

که هنوزم  یخورد، نگاه یصورتم چرخ م یرو انیروشن دار نگاه

 جستجوگرانه بود.

 انداختم نییزدم و سرم رو پا یلبخند

 حرف هام نکن.. ریخودت رو درگ ادیز -

کردم که از جام بلند بشم، دست  یتخت گرفتم و سع یرو به لبه  دستم

 یاز جام بلند شم، نگاه قدر دانبازوم نشست و کمکم کرد که  یرو انیدار

 بهش انداختم و گفتم:
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 ممنونم -

 

نزدم و سمت  یصورتم چرخوند، حرف یباز سکوت کرد و چشم هاش رو تو و

 متوقف شدم انیدار یدر راه افتادم که با صدا

 ترنم... -

لحن  نیصدا زدن با ا نیهم افتاد، ا یو چشم هام خود به خود رو ستادمیا

پشت  یحرف نکهیا یعنی نینبود؛ ا یصدا زدن عاد کیخاص و آروم ابدا 

هم  یبزنم و از طرف یخواستم حرف یبندش قرار بود زده بشه، و من االن نم

 به گردنم حق داشت، آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: انیدار

 بله؟ -

و لب  دمینزد و سکوت کرد، از سکوتش خسته شدم و سمتش چرخ یحرف

به کف  یتکون دادم، نگاه هیچ یبه معن زیر هام رو جمع کردم و سرم رو

 و بعد به من نگاه کرد دیدور لبش کش یاتاق انداخت و دست

 !رون؟یب یریاز اتاق م یگم واسه چ یم -

 شیسوال مضحک رو پ نیمشخص بود که حرفش رو عوض کرده و ا کامال

پسر تو منحرف کردن بحث اصال تبحر نداشت اما هر  نیا دیشا ده،یکش

 یحرف چیه تیباز من ممنونش بودم چون واقعا ظرف یول انهیچقدر هم ناش

 رو نداشتم
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 منیاونجا واسم خوش  دیشا خوابم،یمن تو اتاق مهمون م یاگه اجازه بد -

 تر باشه

 بهم انداخت یا روزمندانهیبزنه و بعد جلو اومد و نگاه پ یکرد لبخند یسع

 !یتختم رو فتح کن یآخرش نتونست یدید -

 وگرنه که من فتحش کرده بودم... دلم سوخت برات... دمشیبخش -

 من داره یبرا یکنه و جواب یزبونت کار م یطیتو هر شرا ادیخوشم م -

 ترنم... گنیبه من م گهیبله د -

 ...گنیم گهید زیچ هیکردم  الیچه جالب من خ -

 رهیداشت خ طنتیکردم و به چشمهاش که حاال برق ش زیهام رو ر چشم

 مقابلش تکون دادم دیتهد یشدم و انگشت اشاره ام رو به نشونه 

 

 راجع به من بگو... یاشتباه یزیچ هی یجرات دار -

 یگفت و بعد دست هاش رو به نشونه  "اوه،اوه  "هاش رو جمع کرد و  لب

 باال برد میتسل

 میترور نکن من تسل -

 گفتم و بعد اضافه کردم "خوبه  "زدم و  یلبخند

 تو اتاق... اریلطفا چمدونم رو ب -
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 دونستیسمت چمدون اومد انگار خودش م یزدن حرف ایمخالفت  بدون

 ام...  گهیندارن و من شکسته تر از هر وقت د قتیاالنم حق یلبخند ها

تو  یبرق اتاق رو روشن کرد، دوست نداشتم روشن انیاتاق شدم و دار داخل

 رو مخاطب قرار دادم انیچشم هام رو بستم و دار نم،یاتاق بب

 لطفا خاموش کن -

اتاق به خاطر  یفرو رفت، فضا یکیرو زد و اتاق تو تار دیکل ایحرف  یب

داخل اتاق قابل  لیاومد روشن بود وسا یدر داخل م یکه از ال ینور

چمدونم رو  انیتخت نشستم، دار یسمت تخت رفتم و کناره  ص،یتشخ

 تخت گذاشت و گفت: نییپا

برات پر از تنش بوده،  وینداشت یو امشب شب خوب یخسته ا دونمیم -

 ...یفکر نکن یچیو به ه یکن چشم هات رو ببند یسع

ها داشتن جمع  الیفکر نکرد، امشب تمام فکر و خ یزیشد امشب به چ ینم

 یسع انیداراما به خاطر  دم،یرس یبه تک تکشون م دیشدن و من با یم

 بزنم. یبند میکردم لبخند ن

 زیبابت همه چ ان،یممنونم دار -

 . شبت آروم.ذارمیراحت باش. تنهات م ست،یالزم به تشکر ن -

 .ریشبت بخ -
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 یکیتار یتو یرفت و با بستن در اتاق، فضا رونیتکون داد و ازاتاق ب یسر

دادن خودشون داشته  شینما یبرا یشتریفرو رفت تا فکر هام فرصت ب

 باشن...

 

سرم زدم و   ریدستم رو ز کیتخت خواب انداختم و  یخسته  ام رو رو تن

شد به  یبود... مگر م انمیشا یآور ادیبه  دیکه به ذهنم رس یفکر نیاول

شد حواس  یرو فراموش کرد؟ مگه م انیشد شا یفکر نکرد؟ مگر م انیشا

 پرت کنم؟ انیخودم رو از شا

که محکوم به رها  یانیبود... شا انمیآور شا ادیبرام  ایدن نیا زیچ همه

 کردنش بودم...

 روز ها این

 حواس ترین زن دنیا منم بى

 در گذر از میان مردم شهر که

 هر عطرى به یاد تو با

 مى شوم مست

 در چهار خانه ی و

 پیراهنى شبیه تو هر

 مى کنم بیتوته
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 روز ها این

 و نیستى هستى

 میان بى حواسی هاى معلقم و

 مى زنى قدم

 را مى گردم تو

 میان تمام کسانى که شبیه تو نیستند در

 سراغ تو را و

 شلوغ ترین خیابان هاى شهر مى گیرم از

 که نیستى نیستى

 من و

 حواس ترین زن دنیا بى

 از تو حواسم

 نمى شود که نمى شود! پرت

 حسینی  منیره

 

 

 *** 
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صبح  م،یبه کار هم نداشت یبودم. کار انیدار یشد که خونه  یم یچندروز

 گشتیپختم و شب ها برم یخودم ناهار م یرفت، ظهرها برا یم رونیها ب

 .دیخواب یرفت به اتاق مهمان و م یخونه، شام خورده و نخورده م

خواد  یو م ییرایاز چندروز، ظهر برگشت خونه. صدام کرد تا برم پذ بعد

جمع کردم  زیرخت آو یشک شده ام رو از روخ یباهام حرف بزنه. لباس ها

 یمنته ریبالکن نورگ هیو داخل چمدونم گذاشتم. شانس آوردم اتاقش به 

 !انیچشم دار یشد و مجبور نبودم لباس هام رو بذارم جلو یم

خودم رو  یمبل نشستم. کم یرو ش،یرفتم و رو به رو ییرایسمت پذ به

 دیکش یقیمنتظر موندم تا حرف بزنه. نفس عم نه،یتکون دادم و دست به س

باال اورد و با نگاهش،  یا کدفعهیو نگاهش رو از من گرفت، سرش رو 

 کرد. رمیغافلگ

 شیکه پدرت پ یبحث ی... درباره یخوام باهات حرف بزنم، درباره  یم-

 .دیکش

 :دمیبه جلو خم شدم و آروم پرس یکم

 گفته؟ یزیشده؟ بابا چ یچ-

 فقط...نه نه، -

 بست تا آرامشش برگرده. یو چشم هاش رو لحظه ا دیکش یقیعم نفس
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 رانیا یخوا یکردم متقاعدش کنم که تو م یبا پدرت حرف زدم و سع-

جا امن  نیتو، ا یاما... ترنم اون متقاعدم کرد، بهم فهموند که جا یبمون

به روال  زیتا همه چ یکن یزندگ رانیو خارج از ا یبر یمدت هی دیبا ست،ین

 یاآدم ها، آدم ه نیکه ا یدون ی. خوب مرانیا میبرگرده و بعد برگرد

. نشستم میهاشون بش دیتهد الیخ یب میتون ینم ستن،ین یدرست و مطمئن

زنه،  یراه حرف نم یهم ب نیهمچ دمیو با خودم دو دوتا چهارتا کردم، د

تو  دمیرفتنت رو داده، وگرنه د شنهادیخواد و بهت پ یبابات صالحت رو م

 یم. دائم از تو سراغ دیچقدر عذاب کش ینبود ششیپ یچندروز وقت نیا

 شدم بهش جواب بدم. یگرفت و مجبور م

دست هام  ونیسرم رو م د،یکوب یهام نبض م قهیدرد گرفته بود و شق سرم

 گرفتم و زمزمه کردم:

 کار کنم؟ یچ یخوا ی... ازم مشمیمتوجه نم-

تو هست. بهش  رخواهیپدرت فکر کن، شک نکن اون خ یرف هاح یرو-

فرصت بده، فرصت بده ثابت کنه که دوستت داره و عشقش بهت تا چه 

 راحت کنار نزنش... نقدریحده. ا

 یکردم، نم یحرف هاش فکر م یرو دیبودم... با جیگفت؟ گ یم راست

 گدار به آب بزنم...  یتونستم ب

 یسنگ ها، مجال یچمدونم رو یشدن چرخ ها دهیگوش خراش کش یصدا

و به بابا نگاه کردم. حالش  ستادمیا انیداد. کنار دار یفکر کردن بهم نم یبرا
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 ستادهیاز بابا، ا یخوش نبود. مامان هم اومده بود و با فاصله نه چندان دور

 بود. 

 یآشفته اش کرده بود. بابا فکر م نیدونست، و هم یرفتنم رو م لیدل اون

. اما مامان ختهیبه هم ر یطور نید به خاطر وجود شراره ست که مامان اکر

اون  یها دیدونست که رفتنم و تهد یعذاب وجدان داشت. مطمئن بودم م

مرده  النداره، اون قبال کار خودش رو کرده... ترنم قب یا دهیفا یمرد عوض

 بود!

. میرفت یبه طرف قسمت بازرس ان،یکردم و همراه دار یخداحافظ ازشون

موجود در  یهزاران صدا نیتونستم از ب یآروم مامان رو م یها هیگر یصدا

 یاش، بند بندِ وجودم رو م هیگر یبدم. دروغ چرا، صدا صیفرودگاه تشخ

 لرزوند! 

 یآروم آروم از رو مایو هواپ میشد مایساعت، سوار هواپ میاز حدود ن بعد

 بلند شد... نیزم

*** 

 ( www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته

نگاهم  نهیاومد، و دست به س رونیچمدونم رو داخل اتاق برد و ب انیدار

 به روم زد و گفت: یکرد. لبخند مهربون

رو داشته  شیرو پ یخوش یروزها دوارمیام ،یبه بوستون خوش اومد-

 !یباش
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به روش زدم و  یکردم. لبخند یم یبگیخودم نبود اما احساس غر دست

دوش  هیداخل اتاقم شدم. در رو بستم و لباسم رو عوض کردم، و بعد از 

کردم بخوابم  یهم گذاشتم و سع ی. چشم هام رو رودمیپتو خز ریسبک، ز

 :دیاز پشت در اتاقم به گوشم رس ان،یدار یکه صدا

 ؟یداریترنم؟ ب-

 گفتم: یبلند یو با صدا دمیکش رونیپتو ب ریرو از ز سرم

 ه لطف شما آره، چطور؟ب-

 یبرا رونیب یایسر ب هی یگفتم اگه استراحتت رو کرد اد،یدوستم داره م-

 و... یمهمون دار

دم دستم بود و نبود رو از داخل چمدون که درش همون طور باز  یچ هر

در اتاق رو  ،یو تنم کرد. به طرف در رفتم و عصب دمیکش رونید، بمونده بو

 باز کردم.

تو رو  ادی! دوستت میحموم دراومدم و رفتم بخوابم، اگه اجازه بدتازه از -

 یباز زبانیشناسمش، م یکه نم یکس یبرا ستین یازینه من. پس ن نه،یبب

 !ارمیدر ب

 ظیو غل یسیانگل یکه با لحن دمیرو از اون سمت شن یمردونه ا یصدا

 گفت:

کردم،  یم ها هم که فکرش روها اونقدر یرانیظاهراً ا ان؟یشده دار یچ-

 ! ستنیمهمون نواز ن
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 یاومد نم ادمیبهش بگم که  یزیهام رو مشت کردم و خواستم چ دست

تونستم چهره خندون  یتونم حرف بزنم و در حد متوجه شدن بلدم! م

 که نگاهش کنم گفتم: نی، بدون ارو تصور کنم انیدار

 فرزندم. یرو آب بخند-

 ی، نمام نشد و خنده اش، جاش رو به تعجب داد. درسته هیکنا متوجه

 خودم که بلد بودم! یحرف بزنم، اما در حد معرف یتونستم درست و حساب

 

اون شخص  دنیبه وضوح پر دم،یاومدم و درش رو محکم کوب رونیاتاقم ب از

 نییخواستم از موضعم پا ی! خنده ام گرفته بود اما نمدمیرو با چشم هام د

 رو بدم!  ییکایمردان غاصب آمر نیبه او  امیب

رو  کلشی. قد و هستادیکه به پام بلند شد و رو به روم ا ستادمیبه روش ا رو

که کردم،  هیو غلط ستیدر کار ن یافتاد  دکمه غلط کردن ادمی هوی ،دمیکه د

 !نداره یا دهیفا چیهم ه یمونیپش

 . من ترنم هستم...نیسالم؛ خوش اومد-

 صورتش نشوند. یرو یرو به طرفم دراز کرد و لبخند جذاب دستش

. دیهست انیشناسمتون، شما خواهرِ دار یممنون. بله م یلیسالم، خ-

 درسته؟
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 یشونه ا المینه، تو خ ایکردم  ینبودم جمله اش رو درست حالج مطمئن

 "سی س،ی"به نشونه ادب زدم، و چندبار پشت هم  یباال انداختم و لبخند

خواست من  ی. فقط مدیبه گوشم رس انیدار زیخنده ر یکه صداگفتم  یا

 رو از حرص دق بده!

و در حال حاضر  یهمکالس ،یدوران کودک یمن هم آنسل هستم، همباز-

 با سما خوشبختم مادموازل. یی. از آشناانیهمکارِ دار

 یگوشه  دیو شده، با هیلحظه احساس کردم اون جا وجودِ دامن ضرور هی

 بیزبونشون عج نیها با ا یخارج نیکم خم بشم! ا هیو  رمیشلوارم رو بگ

 کردن! یرو بهم القاء م یقرون وسط لمیحسِ ف

 آقا. نطور،یمن هم هم-

که پشت سرم قرار گرفته  یاومد و درحال انیآرومِ دار یکف زدن ها یصدا

 گفت: یبود، به فارس

 .یحد وارد باش نیکردم تا ا یفکر نم-

، قدم به عقب نگاه کنم انیکه به دار نیبه آنسل زدم و بدون ا یلبخند

 اش دراومد."آخ" یزدم تو شکمش که صدا یکیبرداشتم و با آرنج 

 گفتم: یباال انداختم، و به فارس یطرفش برگشتم و شونه ا به

اصال کار  گرانید یکه عوض داره، گله نداره. تمسخر ضعف ها یزیچ-

 آقا! ستین یدرست
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، از دستش فرار "ارمیمن قهوه م"شپزخونه گام برداشتم و با گفتن طرف آ به

 کردم. 

آشپزخونه همون طور که مشغول درست کردن قهوه بودم مدام به  داخل

آنسل رو هم مورد  یگاه ضهینبودن عر یخال یزدم و برا یغر م انیجون دار

 ... دادمیقرار م تیعنا

و فنجون قهوه از دستم افتاد  دمیاز جا پر ( Please)  دیببخش یصدا با

 لیکرد و بعد از چند دور به پودر تبد دنیوسط آشپزخونه شروع به چرخ

شد و آه رو از نهادم بلند کرد و باعث شد نگاهم رو به آنسل که باعث حول 

 دشیپوست سف یاز رو یکه حت دهیشدنم شده بود بدم، آنسل با رنگ پر

 بایتونستم بگم ز یه جرات مروشنش که ب یآب یمشخص بود و با چشم ها

بودم رو، نگاهم کرد و کف دست  دهیکه تا حاال د یروشن یچشم آب نیتر

 کیهاش رو مقابلم گرفت و تند تند شروع به حرف زدن کرد که من تنها 

اشکال نداره خدا  "رو متوجه شدم و با خودم فکر کردم که  دشیببخش

 ...شهیم یچ قایبه زبون اون ها دق "ببخشه 

 یهم خنده ام گرفته بود هم حرص م زدیداشت بال بال م نطوریا نکهیا از

 خوردم.

رو به عنوان مترجم صدا بزنم که  انیبراش سوخت و خواستم دار دلم

موجود انداخت و  تیبه وضع یخودش زود داخل آشپزخونه شد و نگاه

 از سر تاسف به من انداخت ینگاه
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 یغر بزن یفقط بلد! انگار یستیقهوه درست کردنم بلد ن هی -

خودش انداختم وبعد  یاول به سر تا پا یدستم رو به کمرم زدم و نگاه کی

 با انگشت شستم به آنسل اشاره زدم

در ضمن  ،یتوقع پخت و پز ازش داشته باش یاوردینوکر که به خونت ن -

 داخل شد و من رو ترسوند... هویبود که  تیخاک ریدوست ز نیا ریتقص

باز موند و چشم  مهیامه بدم که با حرف آنسل دهنم نهمچنان اد خواستم

 گفت یم یزک یبه نعلبک یهام تا حدود

 ... ستیکارم با خاک ن یعنی ستم،ین یخاک ریاما من ز -

باز نگاهش کردم و لب هام  مهیو با دهن ن دمیسمت آنسل چرخ ناخودآگاه

 گفتم: دهیبر دهیخورد و در آخر بر یاراده تکون م یب

 !؟یبلد یتو فارس -

لبش  یرو یبلند شد و آنسل لبخند انیدار یخنده  یسوالم صدا نیا با

 گفت: یخودش به آروم ظینشوند و با همون لحجه غل

 رو... یفارس یریگ یم ادی یکم ؛یداشته باش یرانیدوست ا هی یوقت -

دهن باز کنه و  نیخواستم زم یهام سمت صاف شدن رفت و خودم م لب

 بزنم و گندم رو جمع و جور کنم یکردم لبخند یمن رو درسته ببلعه، سع

 یمدارج باال تر بر شاهللیا ،یهم عال یلیخ -
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 دیباز بلند خند حیبا تفر انیکرد و دار زیحرفم آنسل چشم هاش رو ر نیا با

که دوباره گند زدم، دست هام رو کنارم مشت کردم و چشم هام  دمیو فهم

 یقدرت رو بهم م نیا انیدار یخنده ها یچند لحظه بستم، صدا یبرا رو

رو با  مدونفرشون رو به قتل برسونم، نفس یداد که داخل آشپزخونه به راحت

 دمیتوپ انیفرستادم و به دار رونیب تیعصبان

رو جارو بکشم و  نجایا خوامیاصال م رونیب دیبر ؟یخندیم یهر هر، به چ -

 ...رونیزود ب ارم،یبعد قهوه ب

خنده  نیآنسل گرفت و ب یخنده اش رو کنترل کرد و از بازو یکم انیدار

 هاش اون رو مخاطب قرار داد

 ...رونیب میبر ایب -

 زود گفت: انیبزنه که دار یمردد به من نگاه کرد و خواست حرف آنسل

 درستش کنه... دمیخواد، خودش خراب کرده با یکمک نم -

 یباال انداخت و سمت خروج یرفتم که شونه ا انیبه دار یغره ا چشم

جا  میتا من رو با خراب کار دیآشپزخونه رفت و آنسل رو دنبال خودش کش

 یخراب کار یحساب انیبرخورد با مهمون و دوست دار نیبذاره و من در اول

 کرده باشم... 

 

*** 
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 یبه دلم م یبیگاه غم غر گذشتیاز اقامتم تو بوستون م یهفته ا چند

و  انیمدت دار نیا یکرد، تو یکشور و شهرم م ییست و دلم رو هوانش

بدن تا  ادیکردن که بهم زبان  یم یهوام رو داشتن، هردو سع یآنسل حساب

آنسل خودش رو به  دمیفهم یکه نم یداشته باشم، گاه یمشکل کمتر

هم  انیکرد، هم دار یصحبت م یفارس یو به سخت نداختا یزحمت م

 یم ینازم رو حساب یآنسل درست مثل دو دوست کنارم بودن و گاه

 ...دنیکش

هوام رو  یدوست واقع کیداشتم و اون هم مثل  یخوب یآنسل رابطه  با

به من نداشت  یدگیرس یبرا یفرصت ایخونه نبود  انیکه دار یداشت و گاه

م رو برد و حال و هوا یو من رو به داخل شهر م دیکش یآنسل جورش رو م

 کرد... یعوض م

کشور و شهر  نیا یطور تو نیممنون بودم که ا یو آنسل حساب انیدار از

 خودم بشه... اریشهر و د ییمن رو داشتند که مبادا دلم هوا یهوا بیغر

 یکرده بود دلم رو م رییکه تغ ییرنگ نگاه ها ریچند روز اخ نیا یتو اما

از جنس دلهره  یاز جنس خواستن و دوست داشتن لرزش یلرزوند نه لرزش

 طنتیش یباشه برا دهیدلش لرز یروشن تو یکه مبادا صاحب اون چشم ها

تونستم حس کنم  یکه من باشم... م یدختر یها و اشک ها و لبخند ها

چشم هاش برق  ین ین یتو یآنسل به من عوض شده و گاه نگاهرنگ 

دل  نکهیاز ا دمیترس ینس خواستن... ماز ج یاون هم برق نمیب یم یخاص
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رو  زانمیاز عز یکیآنسل سر خورده باشه و من باز مجبور بشم که دوباره 

 کنار بگذرارم...

کاش احساس من اشتباه بوده باشه و آنسل  یکردم که ا یروز آرزو م هر

 معشوق... کیدوست به من نگاه کنه نه  کیهنوز به چشم 

به بدنم دادم و به پنجره  یخودم کنار زدم و کش و قوس یرو از رو پتو

کرد نگاه  یم یگوشیپرده باز یداشت از ال به ال دیداخل اتاق که نور خورش

و ساختمون  یرونیب یشدم و به فضا دهیاراده سمت پنجره کش یکردم و ب

بود  یتها و آدم ها نگاه کردم... من چند مد نیبلند و رفت و آمد ماش یها

کردم تا که فراموش کنم وجود  یم یزندگ بیشهر و کشور غر نیا یکه تو

 دی... اما بامیبود وجودش تمام هست امیرو که نگاهش دن ییها یصاحب عسل

 یکردم اون وجود ناب رو هر چند که فراموش کردنش کار یفراموش م

 بود... ینشدن

 نداشتم یزیبود که ازش راه گر یمن همون داغ بر دل نشسته ا یبرا انیشا

از حال دل من  یرفت و دکمه روشن رو زدم تا کس کرمیسمت اسپ دستم

 بگه...

 دل ی بانهیغروب غر یا سالم

 طلوع سحرگاه رفتن یا سالم

 ییجدا یغم لحظه ها یا سالم

 روشن... یشعر شب ها یا خداحافظ
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  "یریاحسان خواجه ام"

قلبم  یبرگشتم و به در نگاه کردم. دستم رو رو دهیاتاق زده شد؛ ترس در

 گرفتم. قیگذاشتم و نفس عم

 داخل. ایب-

 یکه دل از تخت کندم، لبخند دنمیدر رو باز کرد و داخل اومد. با د انیدار

 زد و قدم هاش رو به طرفم برداشت.

 !یشد داری... چه عجب بریصبحت بخ-

 ییزهایکردم، نتونستم چهره ام رو شاداب نشون بدم. اون چ یسع هرچقدر

ذره آسوده  هیذاشت  یکه تو ذهنم بود و مثل خوره افتاده بود به جونم، نم

 خاطر باشم.

 آره، بدخواب شدم.-

 تختم نشست و متفکر، بهم زل زد. یرو

ساعت خوابت به هم خورده  دیاوم... شا خته؟یبه هَمت ر یشده؟ چ یزیچ-

 ...دمیون. شاهم یبرا

 شو، بهش فکر نکن. الشیخ یدونم چمه. ب ینه... نم-

 نییگرفت و سرش رو پا یقیتختم نشست. نفس عم یتکون داد و رو یسر

 کرد، گفت: یم یطور که با انگشت هاش باز نیانداخت، و هم
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دونم برات سخته...  یم ؟یستیکنه ترنم؟ راحت ن یم تتیبودن اذ نجایا-

از دست من بر  یخب... کار یخونه ات تنگ شده ول یمطمئنم دلت برا

 ...ادینم

عشق و  یکردم. چون بو یخواستم برگردم، چون احساس خطر م یم

خواستم باز دل  یبه مشامم خورده بود. نم گهیشکست د هیدوست داشتن و 

شکستم، هزاران برابر دل خودم  یرو م یبار که دل هیبشکنم، چون هر 

 شد. یشکسته م

 . هیموندنم کاف گهیکنم د ی... حس مرانیبرگردم ا خوام یم-

به  ؟یبرگرد یخوا یچه طور م ،ییجا نیماه هم نشده که ا هیترنم  ه؟یکاف-

 چندروز تو رو فراموش کردن؟  نینظرت تو ا

 . دلم واسه خاکم تنگ شده...انیدار ستیبرام مهم ن گهیدونم، د ینم-

تخت بلند شد و به طرفم اومد. رو به روم قرار  یگرفت و از رو یقیعم نفس

گرفت و خم شد تو صورتم، و تو چشم هام زل زد. نفسش رو تو صورتم فوت 

 کرد که ناخوداگاه چشم هام رو بستم.

 زیصبر کن، همه چ گهیکم د هی. یتحمل کن دیبا یول ،یقرار یدونم ب یم-

 قولِ من، به توئه. نی. اشهیزود تموم م یلیخ

چونه ام گذاشت و  ریگرفته بودم که انگشت اشاره اش رو ز نییرو پا سرم

 سرم رو باال آورد، و آروم زمزمه کرد:

 مادام! یناراحت نمینگاهم کن، نب-
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 لب هام نشوندم. یرو یکیهام رو باز کردم و لبخند کوچ چشم

کنه،  یم نیغم تو چشم هات من رو هم غمگ ،یناراحت نمیدوست ندارم بب-

! نمیحالت رو بب نیتونم ا ی... نمیناراحت نمیب یم یوقت رهیگ یدلم م

ذهنت رو مشغول  یفکر ناراحت کننده ا چینذار ه گهیکنم... د یخواهش م

 تتقدر دوس نیا یکی... یکیکه  نیخوب فکر کن ترنم، به ا یزهایکنه. به چ

داره که حاضره تک تک کلماتت رو چشم بسته بپذره، حاضره برات هر 

 بکنه... یکار

 مینییلب پا یلب هام خشک شد، انگشت اشاره اش رو رو یرو لبخند

 یکردم گونه هام گر گرفتن. نم ی. نفسم کشدار شده بود، احساس مدیکش

 افتاد... یم دیاتفاق نبا نیدونم چم شده بود اما... ا

صورتم قرار گرفت. زل زد تو  یصورتم خم شد و درست چند سانت یرو

اجازه  هیمثل  یزیگشت... چ یم یزیو چشم هام دنبال چچشم هام، انگار ت

 ...ستیدرست ن میدونست یکه هر دومون م یکار یبرا

کار بود،  نیعدم انجام ا یکه برا زمیالتماس آم یتوجه به نگاه ها بدون

گرفت. آب دهنش رو قورت داد و نفس  یقیچشم هاش رو بست و نفس عم

صورتم پخش کرد. جلوتر اومد، با دستش صورتم رو قاب  یداغش رو رو

 لب هام قرار داد...  یگرفت و نرم و آروم، لب هاش رو رو

دستش رو  ،یاسترس و اضطراب چیو بدون ه دیبوس یمن رو م یبه نرم 

 یکرده بود و توان حرکت نداشتم. نم خیچرخوند. تنم  یموهام م ونیم
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دستش بذارم، و دستش رو از  یروو  ارمیدستم رو باال ب یتونستم حت

صورتم دور کنم. چند لحظه بعد، نفس کم آورد و انگار که تازه به خودش 

خمار و پر خواهشش، نگاهم کرد.  یاز من جدا شد و با چشم ها شه،اومده با

 یدادم و ب ینشون نم یعکس العمل چیمطمئن بودم چشم هام تر شده. ه

ام از شدت وحشت و کمبود  هنیحرف، فقط بهش زل زده بودم. قفسه س

نفس نفس زدن هامون بود که  یشد و فقط صدا یم نییباال و پا ژن،یاکس

 . دیرس یبه گوش م

انداخت.  نییحالم رو از نگاهم خوند، چشم هاش رو بست و سرش رو پا انگار

. نمیتونستم بب یم یگونه اش رو به خوب یاشک رو یسر خوردن قطره ها

صورتم برداشت و از من فاصله گرفت. تو چشم هاش  یدستش رو آروم از رو

 ،یبیرو باز کرد، پلک هاش نم شده بودن و چشم هاش رو به طرز عج

 کرده بودن. یتنخواس

 خوام ترنم، دست خودم نبود... یمن... معذرت م-

 دست هاش گرفت و زمزمه کرد: ونیو سرش رو م برگشت

 کار کردم؟ چرا... یمن چ-

که  یزدم... هنوز تو شوک کارش بودم و نتونستم اتفاق ینم یحرف چیه

بعد، انگار که تازه به خودم اومده باشم،  یاومده رو هضم کنم. لحظه ا شیپ

گونه هام رو پاک کردم و نگاهش کردم. به طرفم  یرو یسیبا کف دستم خ

... یاما باز اون دوست داشتنِ لعنت دیبار یم یمونیبرگشت، از نگاهش پش
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زد و انگار با همون  یبد تو ذوق م یلیمزخرفِ دوست داشتن خاون حس 

 زد... یم ادینگاهِ مسکوت، داشت خودش رو فر

 خواستم اما... یم یعنیخواستم...  ی... من، نمدیترنم... ببخش-

شده بود، باز  کیمرد ناخواسته بهم نزد هیاز اون حادثه وحشتناک، باز  بعد

 یشکستنم رو کس نیاز من شکستم و ابود... ب دهیتنم رو محسوس، اما در

 !دیجز خودم ند

 کنم. یخواهش م رون،یبرو ب-

گرفت.  قیانداخت، چشم هاش رو بست و چندتا نفس عم نییرو پا سرش

افتاده، از اتاق  ییبود. با شونه ها نیجفتمون سنگ یاتفاقات برا نیهضم ا

تخت انداختم و دستم رو دور زانوهام  یو در رو بست. خودم رو رو رونیب

 یزانوم گذاشتم و به سمت پنجره برگشتم. ب یحلقه کردم. سرم رو رو

کردم و اشک هام  یاز پنجره نگاه م رونیب یاز فضا یبه نقطه نامعلوم ،هدف

گونه هام. چشم هام رو محکم  یآروم آروم شروع کردن به روون شدن رو

 یلعنت یاومده، به اون بوسه  شیفاق پهم فشردم و فکر کردم. به ات یرو

که بر  یممنوعه که تموم فکر و ذهنم رو مشغول خودش کرده بود. بوسه ا

 ازیهوس نبود، از سر ن یاز رو وون،یاون ح زِیچندش آم یبوسه ها خالف

که پشت   یخواستم به احساس ینبود! نم ازینبود... مطمئن بودم که از سر ن

 ..کارش بود فکر کنم اما. نیا
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کمرنگ تر شده بود و جز سالم و  انیگذشت، رابطه من و دار یروز چند

. مثل قبل که تو خونه اش بودم، میبا هم نداشت یا گهیحرف د ،یاحوالپرس

. دیخواب یرفت به اتاقش و م یخونه و م گشتیروزها نبود و آخر شب ها برم

 ایاون؟ من اشتباه کردم  ایکردم کارم باهاش درست نبود. من  یحس م

 !؟یرفتم معذرتخواه یداشتم؟ م یشده بودم. از خودم چه انتظار جیاون؟ گ

گرفتم و دفتر خاطراتم رو بستم. اصال حوصله نوشتن نداشتم.  یقیعم نفس

 رونیرفتم و به طرف آشپزخونه قدم برداشتم. پارچ آب رو ب رونیاز اتاق ب

 انیدار یکردم صدا کشیبه لبم نزد که نیرو پر کردم، هم وانمیو ل دمیکش

 راه خشک بشه. ونیباعث شد دستم م

 .ریسالم، شبت بخ-

و به طرفش  خچالیو نگاهش کردم. پارچ آب رو گذاشتم داخل  برگشتم

 برگشتم.

 .ریسالم، شب تو هم بخ-

بود حرفش رو بزنه. دستش رو پشت گردنش گذاشت و به طرف  مردد

 بزنه اما مردد بود. یخواست حرف یکرد. انگار م تیموهاش هدا

شام فردا شب. گفت حتما تو  یاومدم بهت بگم... آنسل دعوتمون کرده برا-

 من هم نتونستم ممانعت کنم... ارمت،یرو هم ب
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نفس سر  کیگفتم. آب رو  یرو به نشونه مثبت تکون دادم و باشه آروم سرم

رو از  گذاشتم، و خواستم خودم ییرو داخل ظرفشو وانیو ل دمیکش

 بازوم رو گرفت...  انیبندازم که دار رونیآشپزخونه ب

انداختم و به دستش نگاه  نییحرف نگاهش کردم. سرم رو پا یو ب برگشتم

 بازوم برداشت و کالفه، نگاهم کرد. یکردم که دستش رو از رو

 باهات حرف دارم.-

 شنوم. یم-

 ه کرد:دهنش رو قورت داد و تو چشم هام نگاه کرد. آروم زمزم آب

  م؟یبا هم حرف بزن شهیم-

 شنوم. یگفتم که، م-

اما... حق  ست،یخشکه و مناسب ن یلیبودم لحن حرف زدنم خ مطمئن

کرده بود و  یقدر در حقم خوب نیا انیداشتم خب! واقعا حق داشتم؟ دار

هاش... نفسم رو به  یخوب یکردم رو یم یاشتباهش رو سرپوش هیداشتم 

 نگاهش کردم. ،یرچشمیفرستادم و ز رونیب

 حرفت رو بگو. م،ینیبش میبر-

مبل نشست. رو به روش  یرفت و رو رونیاز من، از آشپزخونه ب جلوتر

 نشستم و منتظر موندم تا حرفش رو شروع کنه.
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داده و همه دوست هامون رو به  بیترت یا یخب... راستش... آنسل مهمون-

 یخودم ببرم... مصورت زوج دعوت کرده. از من هم خواست تو رو همراه 

تنم  یخواد سر رو یو دلت م یهست یدونم از دستم عصبان یدونم... م

 خب... ینباشه! ول

سرم رو باال آوردم و زل زدم تو چشم هاش. به جلو خم  دم،یرو که د مکثش

 گفت: یشد و با لحن ملتمس

. یخوام دوباره مثل قبل بش یرفتار سردت رو تحمل کنم. م نیتونم ا ینم-

تونم  ینشست... نم یبه دل همه م یها طنتیترنم مهربو که شهمون 

بود اما باور  یدونم کار اشتباه یکه کردم ببخشم، م یخودم رو به خاطر کار

 در کار نبود، من... یهوس چیکن ه

گفتم.  ینم یزیکردم و چ ینگاهش م یرچشمیز دم،یکش یزور نفس م به

 یو عذاب وجدانش عمر بشنوم یزیخواستم بشنوم... دوست نداشتم چ ینم

که  ارمیرو به سرش ب ییکرد همون بال یم یداشت کار انیبمونه تو دلم. دار

 کیکنم.  یتونستم با احساسش باز یخواستم... نم یآوردم! نم انیبه سر شا

آن بلند شدم و به طرف اتاقم قدم برداشتم که صدام زد. دستم رو گرفت و 

تو نگاهش خواهش و  د،یلرز یمن رو به سمت خودش برگردوند. نگاهش م

 یلرزون یشد. آب دهنم رو قورت دادم و با صدا یم دهیالتماس به وضوح د

 گفتم:

 کنم. یخواهش م ان،یولم کن دار-
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 چیقسم... ه یکه باور دار ییخوام باهات حرف بزنم، به همون خدا یم-

 ندارم، من... یقصد سوءا

شد.  رهیبعد، باال آورد و تو چشم هام خ یانداخت و لحظه ا نییرو پا سرش

 شد... یم دهینم اشک تو چشم هاش به وضوح د

 ... یمن دوستت دارم لعنت-

 

حرفش انگار فلجم کرده بود  نیتونستم تکون بخورم. ا یزده بود، نم خشکم

و توان حرف زدن از من گرفته شده بود. عقب عقب رفتم و چشم ازش 

م. صدام کرد اما جوابش رو ندادم و وارد گفتن نداشت یبرا یگرفتم. حرف

 تختم انداختم... یاتاقم شدم. به سمت تختم رفتم و کالفه، خودمو رو

 

*** 

 

دونم چه قدر گذشته بود و چطور شد که به  یهام رو بسته بودم، و نم چشم

. بلند شدم و آماده شدم، و به دانشگاه رفتم. بعد از برگشتن، دمیصبح رس

رو داخل قفل چرخوندم و داخل خونه شدم.انتو و مقنعه ام رو درآوردم  دیکل

 انیکه با دار ودمپله آخر ب یو با همون تاپ تنم، به طرف طبقه باال رفتم. رو

 شدم. نهیبه س نهیس
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 .یسالم، خوش اومد-

کرد؟  یکار م یجا چ نی... اانیتو خونه پدرم تعجب کردم. دار دنشید از

بار... رفتارِ  نیگذشت. اما آخر یچقدر م دارمونید نیاز آخر ستین ادمی

 !میبا هم نداشت یچندان جالب

 .یدونستم خونه ا یسالم داداش، ممنون. نم-

 .ستادیاومد و با فاصله چند قدم از من ا جلوتر

 کلمه... نیصدام نکن؟ متنفرم از ا ینطوریترنم؟ چندبار بگم ا-

 اتاق رفتم و خواستم لباسم رو عوض کنم که داخل شد. داخل

 نیحرف هام رو بهت گفتم سرسنگ یشده؟ از وقت یچ یبگ یخوا ینم-

 ...یشد

 کنم... یرو فراموش م یکه گفت یینشده، فقط دارم حرف ها یزیچ-

شد. خودش رو بهم  یو قانع نم میکرد یهاش برام گنگ بود. بحث م حرف

که داده و قسم خورد  ییگرفت. حرف زد، از قول ها رسوند و رو به روم قرار

خورده بودم و حاال  یتونستم... من ضربه بد یپاشون هست. اما من نم

 داداز صورتم قرار  ی! صورتش با فاصله کمستمیتونستم راست با یحاالها نم

 یرفت و نفس ها یم نییاش باال و پا نهیکرد. قفسه س یقرار، نگاهم م یو ب

 کیکرد. سرش رو نزد یخورد و مور مورم م یگرم و داغش، به پوستم م

لب هام قرار داد و با  یکرد و چشم هاش رو بست. لب هاش رو آروم رو

 ... دنمیشروع کرد به بوس ،یخشونت خاص
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 یشک چیبوسه قرار بود به کجا ختم بشه... درباره اش ه نیدونستم ا یم

چشم هام رو باز کردم، به عقب هلش خواستم... وحشت زده  ینداشتم و نم

مفهوم  ان،یکردم اون رو از خودم برونم. اشکم دراومده بود و دار یدادم و سع

کرد و با  اهم... از من جدا شد و نگران، نگدیفهم یهام رو تازه م هیگر نیا

 دروم در گوشم زمزمه کرد: ،یلرزون یصدا

 کنم. یاهش م... خوریخودت رو از من نگ ،یمن دوستت دارم لعنت-

تر از اون چه انتظارش رو داشتم، اتفاق افتاد... به خودم  عیسر ز،یچ همه

در آروم  یاومدم و متوجه شدم تو آغوشش، و داخل وان نشستم و اون سع

 بود و حاال... دهیمن رو فهم یبود، اون رازِ لعنت دهیفهم انیکردنم داره... دار

دادم اما  یاالن سر نم ییناله هام رو بشنوم، ناله ها یتونستم صدا یم

هم فشردم، دست هام رو  یمنه. چشم هام رو محکم رو یمطمئن بودم صدا

داره  یکردم کس یزدم. احساس م غیگوش هام گذاشتم و بلند، ج یرو

 ونگرفتم، از وان بلند شدم و انگار از اون اتاق، از ا قیده. نفس عم یتکونم م

 زدن... یکه صدام م یین شهر و کشور کنده شدم و اومدم به جاخونه، از او

 !ینیب یکابوس م یشو، دار داریترنم؟ حالت خوبه؟ ترنم ب-

خواستم بهم دست نزنه. از ترس تموم بدنم  یزدم و ازش م یم غیج محکم

برخالف درخواستم، من  انی. داردمیلرز یبه خودم م دیب نیکرده بود و ع خی

و سرش رو در گوشم آورد و با لحن آرامش  دیرو محکم به آغوشش کش

 گفت: یبخش
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 ... زمیعز ینیب یخواب م یآروم باش... دار-

خواست با جفت دست  یمن فاصله گرفت و تو صورتم نگاه کرد. دلم م از

نداشت و من  یریتقص چینداشت... ه یریهام خفه اش کنم. اون تقص

دونست  یکه نم یار بودم! اون... اون فقط عاشق بود. عاشقگناهک

 جهیهم، سرگ یکردم بدنم عرق سرد کرده. از طرف یمعشوقش... احساس م

 اریهوش ،یگفتن کلمه ا یبزا یذاشت حت یبود و نم دهبه جونم افتا یبد

 یمن نم یمن رو از خودش فاصله داد و نگران، صدام زد. ول انیباشم... دار

 بود...  دهیفهم یموضوع رو به خوب نیحالم اصال خوب نبود و اون، ا ...دمیشن

 

 ... تورو خدا... برو عقب، بهم دست نزن...انیدار-

 ونیازم فاصله گرفت و تو چشم هام نگاه کرد. دست هام رو م یناراحت با

 شد. رهیبهم خ نش،یدست هاش گرفت و با نگاه غمگ

کدوم از حرف هام و  چیخواستم ناراحتت کنم، باور کن ه یترنم... نم-

 یدونم چطور بهت بفهمونم نظر سوءا یهوس نبوده. نم یکارهام... از رو

 روت ندارم...

لحظه هم از  کیداشتم،  انیاز دار شیپ ی قهیکه چنددق یریتصو اون

 یتونستم بدون در نظر گرفتن اتفاق یرفت. نم یچشم هام کنار نم یجلو

 تاده، اجازه بدم کنارم باشه.که اف

 رونیاز اتاقم برو ب-
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 .زمیآروم باش عز ،یدیشده؟ تو خواب د یترنم چ-

 یتفاوت ،یداریکابوس و ب نیتونستم ب یبودم، نم جیبودم؟ گ دهید خواب

که افتاده بود، متضاد بودن.  یحرف ها و رفتار ها با اتفاقات نیقائل بشم. ا

چشم هام رو پاک کردم. آب دهنم رو قورت  نییگرفتم و پا یقینفس عم

 :دمیپرس یلرزون یدادم و با صدا

  م؟ییما کجا-

 یمهمون یاومدم بهت گفتم فرداشب برا شیمن، چندساعت پ یخونه -

 .یدیاتاقت و خواب یبعد رفت م،یدعوت

 مظلوم به نظر برسه. یلیتو صدام، باعث شده بود صدام خ بغض

 یتو... تو کار ران؟یا میما برنگشت وفتاده؟ین یاتفاق ی... مطمئنیمطمئن-

 باهام...

تونستم  یرو م ی. تو نگاهش، ترحم و دلسوزدیکنم منظورم رو فهم فکر

کرد با اون لحن بم و  ی. بدون توجه به ممانعتم، من رو بغل کرد و سعنمیبب

 آرومش، آرومم کنه... یصدا

 چیوس بودن. هکاب هیفکر نکن، همه شون  یدیکه د ییزهای... به چشیه-

بشن. آروم باش،  یواقع ستیوقتم قرار ن چینبودن ترنم، ه یکدومشون واقع

 خب؟
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. با رمیرو بگ زششونیر یتونستم جلو ینم م،یختیر یاشک م اریاخت یب

گونه هام رو پاک کرد و آروم، از من فاصله  ینوک انگشت هاش، اشک رو

 گرفت.

. یفکر نکن زیچ چیکن به ه یدراز بکش و سع ارم،یآب ب وانیل هی رمیم-

 نبوده. باشه؟ شیب یکابوس ،یدید یباشه هرچ ادتی

رفت.  رونیرو به نشونه مثبت تکون دادم و از کنارم بلند شد، و از اتاق ب سرم

. جرئت بستن دمیچونه ام باال کش ریو پتو رو تا ز دمیتخت دراز کش یرو

 یزدم هم اون صحنه ها جلو یپلک م یوقت یچشم هام رو نداشتم، حت

 انداختن. یرفتن و تنم رو به لرزه م یچشم هام رژه م

 هیگاهِ تخت، تک هیآب داخل شد، با کمک آرنجم نشستم و به تک وانیل با

به  یتخت، کنارم نشست و لبخند یآب رو به دستم داد و رو وانیدادم. ل

 روم زد.

 ممنونم.-

 کنم. یخواهش م-

 به روم زد و زمزمه کرد: یهربونخوردن آب، لبخند م بعد

 ؟یبهتر شد-

 ...یآره... مرس-
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 یرو یکه بهم اجازه حرف زدن بده، بوسه آروم نیاومد و بدون ا جلو

چشم هام رو بستم و  اریاخت ینشوند. خواستم ممانعت کنم اما ب میشونیپ

به  یاضطراب و دلهره، آرامش خاص یگرفتم. به جا یقینفس آروم و عم

کرد. از من فاصله گرفت و با همون لحن مجذوب کننده اش  قیوجودم تزر

 گفت:

 .ریتو هم استراحت کن... شبت بخ رم،یم-

 رفت...  رونیبزنم، از اتاق ب یا گهیکه بهم اجازه بده حرف د نیبدون ا و

حال  ،یشدم. تشنه ام شده بود و از طرف داریاز خواب ب یبا سردرد بد صبح

 یدراز کردم و از رو یبلند شدن رو نداشتم. به زور دستم رو به طرف گوش

. مطمئن دمید یرو هم واضح نم یصفحه گوش یبرداشتمش. حت یعسل

مطمئن بودم  یخواستم مزاحمش بشم، ول یاالن سر کاره. نم انیبودم دار

 ی! بدنم داشت از شدت گرما مرمیم یحال بمونم، م نیهم تو ا یاگر کم

کردم  دایرو پ انیداغِ داغ! شماره دار ،یکوره آجر پز نیخت. شده بودم عسو

م گذاشتم و منتظر جواب دادنش موندم. بعد  نهیقفسه س یرو رو یو گوش

 رو جواب داد. سیاز چندتا بوق باالخره گوش

 .ریسالم، صبحت بخ-

 خونه... ای... بانیدار-

 :دیپرس یانگار تو دستش جا به جا شد، و با لحن نگران یگوش

 که نشده؟ تیزیترنم؟ حالت خوبه؟ چ-
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 حرف زدن نداشتم، اما به زور جواب دادم: ینا

 خونه...  ای. بستیدونم، حالم اصال خوش ن ینم-

 از مکث و خش خش فراوان اون طرف خط، گفت: بعد

کشه  یبرسم خونه طول م. تا یکار کن یچت شده دختر؟ بهم بگو، بگم چ-

 . ادهیترنم، فاصله خونه و محل کارم ز

 .انیدار شنی. چشم هام باز نمرهیم جیبدنم گرمه، سرم گ-

آب سرد رو باز کن و پاهات رو  ریخب. برو حموم، ش یلیخب، خ یلیخ-

 ای وهیآب م وانیل هیکن  یبذار داخل آب. با همون لباس تو تنت برو. سع

 .امیتا من ب یبخور ریش

نگهم داره و آخرسر، مجبورم کرد تا برم داخل  داریباهام حرف زد تا ب یکم

. حال دیلرز یآب سرد. گرمم بود و بدنم داشت از سرما م ریحموم ز

دادم به لبه وان، بازوهام رو بغل کردم  هینداشتم، پشت سرم رو تک یمساعد

در باز شدن  یگذشته بود که صدا یا قهیو چشم هام رو بستم. چند دق

اما حال باز کردن چشم هام رو نداشتم. تو همون حالت  دم،یاتاقم رو شن

 .دیبه گوشم رس انینگران دار یبودم که در حموم هم باز شد و صدا

 ؟یشنو یمنو م یصدا ؟یترنم؟ به هوش-

بهش  ینگاه میچشم هام رو باز کردم و ن یتونستم جواب بدم، آروم ال ینم

حرکت، من رو از  هیانداختم و دوباره چشم هام رو بستم. به طرفم اومد و تو 

زانوهام سفت کرد و  ری. دستش رو زدیداخل وان بلند کرد و به آغوش کش
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 یاش رو محکم تر کرد و من رو به خودش چسبوند. احساس م گهیدست د

 یر حالتخت گذاشت و د یکردم گند زدم به کت و شلوار مارکش! من رو رو

 ، گفت:آورد یکه کتش رو در م

سرت هنوز گرمه. صورتت سرخ شده  یسرد شده ول یبدنت به اندازه کاف-

 یخالص بش سیخ یلباس ها نیاز شر ا دیترنم... لباس هات کجان؟ اول با

 .یتا سرما نخور

هام؟ نه... نه! به زور چشم هام رو باز کردم و با التماس نگاهش کردم  لباس

 و با عجز گفت: دیموهاش کش ونیم یدستکه کالفه، 

من  ،یو عوضشون کن یپاش یتون یهم هست؟ اگر خودت م یچاره ا-

 نکن، بگو تو کدوم کشو هستن. یکنم لجباز یندارم. پاشو! خواهش م یحرف

 به کمد اشاره کردم و گفتم: ناچار

 دوم و سوم... یکشو-

برگشت که از سر خجالت چشم هام رو بستم  ریو ز یدست لباس راحت هی با

رفت که چشم هام رو باز  رهنمیو محکم به هم فشردم. دستش به طرف پ

 کردم و با التماس، نگاهش کردم.

 .انیتونم دار یتونم... نم ینم-

تنگش رو به زور باال زد. کرواتش رو از  یها نیو آست دیکش یکالفه ا نفس

چشم هاش گذاشت و پشت سرش گره زد.  ی، رودور گردنش باز کرد و آروم

کنم. اجازه  هیخواستم به حال خودم گر یهم خنده ام گرفته بود و هم م
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 یعکه س یدادم تا کارش رو انجام بده و بعد از تموم شدن کارش، در حال

 نییچشم هاش پا یجلوه بده، کروات رو از رو یکرد خونسرد و عاد یم

 گفت: یلرزون یو با صدا دیکش

 . تو استراحت کن...ارمیحوله و لگن آب سرد رو ب رمیم-

 نیا الیهم به خ انیتونستم چشم هام رو باز کنم، دار یشدت خجالت نم از

رفت. با حوله و لگن  رونینگفت و از اتاق ب یا گهید زیچ دم،یکه خواب

پاهام  یرو مدام رو شیگریو د م،یشونیپ یاز حوله ها رو رو یکیبرگشت و 

حوله، دوباره تو آب سرد خنکشون  یشدن سرما دهیکشو بعد  دیکش یم

دونم چقدر گذشته بود که باالخره  ی. نمذاشتیام م یشونیپ یکرد و رو یم

کم متعادل، و حالم هم بهتر از  هیبدنم  ی. دمادیدست از عوض حوله ها کش

قبل شده بود. از کنارم بلند شد و کنار تختم زانو زد. دستش رو به بهونه 

به بدنم بر  ت. باز گرما داشدیصورتم کش یبدنم، نوازش گونه رو یدما دنید

 یگرما هم تب باشه! نفس هاش رو نیگشت اما... مطمئن نبودم ا یم

و از  اوردی. طاقت ندیچیپ یعطرش تو مشامم م یشد و بو یصورتم پخش م

 رفت...  رونیکنارم بلند شد، و بعد از برداشتن حوله و لگن، از اتاق ب

 یرفت و نم یم جیشدم. سرم گ داریاز خواب ب یکه با سر درد بدبود  غروب

کرد و کنترلش  یم ینیتنم سنگ یتونستم خودم رو کنترل کنم. سرم رو

تخت نشستم.  یحوصله و کالفه، با کمک آرنجم رو یبرام سخت شده بود. ب

دادم و چشم هام رو بستم. دستم رو باال آوردم و  هیگاه تخت تک هیبه تک

کم متعادل شده  هیبدنم  یگذاشتم. انگار دما میشونیپ یپشت دستم رو رو



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 284

به بدنم دادم.  یاومدم و کش و قوس نییشکر داشت. از تخت پا یبود و جا

به خاطر تب و عرق کردن صبحم، بدنم بو گرفته بود. حوله ام رو برداشتم و 

رو به  م. حوله ارمیکردم با آب سرد، دوش بگ یرفتم، و سعبه طرف حموم 

اون تو بمونم.  ادیدر، نذاشت ز یاومدم. صدا رونیو ب دمیچیدور بدنم پ

کرد. دو طرف  یم یزد و ابراز نگران یدر م یپشت در مونده بود و ه انیدار

کردم تا مبادا  کیاش رو محکم به هم نزد قهی یحوله ام رو گرفتم و لبه ها

نگاه نگرانش شدم.  متوجه! سرم رو باال آوردم که زهیبر رونیب میر و زندگزا

از سر  ی. نفسدیرس ینگران به نظر م ،یخواست نگاهم کنه و از طرف ینم

 نگاهم کرد. نه،یفرستاد و دست به س رونیبه ب یکالفگ

 یرفت یحالت چرا پاشد نیدر ضمن... با ا ؟یخبر بد دینبا یریم ییتو جا-

 ؟یرو به راه یلیحموم؟ خ

 شلوغش نکن. یخود یمن حالم خوبه، ب-

معلومه حالت چقدر خوبه، االن  شتیآره مشخصه، از احوال چندساعت پ-

 !یکِش یو خودت رو م یدار یقدم بر م یهم به زور دار

رو هم  رمیآوردم. خواستم لباس ز رونیطرف کمدم رفتم و لباسم رو ب به

 یتونستم بردارم، م یاون که نم یافتاد. جلو انیبردارم که نگاهم به دار

 تونستم؟ 

و پشتش رو کرد بهم.  دینگاهش کردم که خودش فهم رهیخ یطور همون

شعوره که  یبره، و نه اون قدر ب رونیتا ب رهیبشر نه از رو م نیدونستم ا یم
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برگرده. پس حوله رو از دور کمرم باز کردم و مشغول خشک کردن موها و 

 بدنم شدم.

 برنگرد تا من لباسم رو بپوشم. ای رون،یبرو ب ای-

 خیزد و من رو توب یکه جوابم رو بده، همچنان داشت سرم غر م نیا یجا به

گشاد و بلندم رو هم  یخاکستر شرتیو ت دمیرو پوش رهامیکرد. لباس ز یم

 یرفت و آخ آروم جی. خواستم بلند شم شلوارم رو بپوشم که سرم گدمیپوش

به  تادم،اف یمن که داشتم م دنیبه طرفم برگشت و با د یفور انیگفتم. دار

تا مانع سقوطم  رمی. خواستم دستم رو به کمد بگرهیسمتم اومد تا من رو بگ

 بشم که خودش رو بهم رسوند و تو آغوشش فرو رفتم... 

که ممکنه، سرم رو  ییکردم تا جا یاومدم و سع رونیخجالت از آغوشش ب با

ازم دور شد. برگشت و  ،یبندازم. از من فاصله گرفت و با تک سرفه ا نییپا

 رفت، گفت: یم یکه به طرف در خروج یدر حال

 یتون یاگر حالت خوب بود بهم اطالع بده که م نی... ببرونیب رمیمن م-

 نه. ایشب،  یبه مهمون یایب

 ان؟یباشه... دار-

 جیخنده ام گرفت. گ. از حرکتش ستادیسر جاش ا خیبرگرده اما س خواست

 کار کنه! یدونست چ یشده بود و نم

 ...زیممنونم به خاطر همه چ-

 کنم... فعال. یخواهش م-
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تخت  یرفت و در رو بست. شلوارم رو به تن کردم و رو رونیاتاق ب از

که گرفته بودم، سر حال اومده  یبهتر شده بود و با دوش ینشستم. حالم کم

 برم؟  یتونستم به مهمون یبودم. م

به  شبیاز د یی. باز صحنه هادمیتخت دراز کش یهام رو بستم و رو چشم

دوباره شون  دنیخاطرم اومد و وحشت زده، چشم هام رو باز کردم. طاقت د

تخت بلند  ی! از رودمیکش یشون هم زجر م یادآوریبا  یرو نداشتم... حت

از  ل.. حداقرفتم. یم یمهمون نیبه ا دیرفتم. با شیآرا زیشدم و به طرف م

و با  دمیشدم! موهام رو سشوار کش یافکار عذاب آور خالص م نیشر ا

 ان،یصورتم نشوندم. تلفنم رو برداشتم و به دار یرو یکمرنگ شیحوصله، آرا

که من هم تو جشن حضور خواهم داشت، فرستادم و  نیتحت عنوان ا یامیپ

کردم. چند  شیبلند شدم. به طرف کمدم رفتم و با دقت، بررس زیاز پشت م

به تن کنم و  یکی یکیتخت انداختم تا  یو رو دمیکش رونیدست لباس ب

گذشته بود و هنوز،  یساعت کیهرکدوم که مناسب تر بود رو بپوشم. حدود 

از  ،یو لباس خونگ شیکنم. با همون آرا دایپ ینتونسته بودم لباس مناسب

 یزیاالن چ ات شبید رفتم و به طرف آشپزخونه قدم برداشتم. از رونیاتاقم ب

 دنیرو باز کردم و با د خچالیگرسنه ام بود. در  داینخورده بودم و شد

 یرو بستم و رو خچالیسرد، آه از نهادم بلند شد. در  ایاماده  مهین یغذاها

بلند صدن رو نداشتم اما به  ینشستم که در، به صدا دراومد. حوصله  زیم

شده  یمخف انِیو با دار کردماجبار بلند شدم و به طرف در رفتم. در رو باز 

 ها مواجه شدم.  دیپشت خر
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 جا چه خبره؟ نیا ،یه-

 برو کنار، دستم شکست دخترجون!-

مبل انداخت  یها رو رو سهیدر کنار رفتم و داخل شد. چندتا از ک یجلو از

 یبه آشپزخونه برد. دنبالش وارد آشپزخونه شدم که بوشون رو هم  هیو بق

 زدم. یکیو لبخند کوچ دمیمستم کرد. بوش رو به مشام کش تزا،یپ

 گرسنه ام؟ یدونست یتو م-

گرگ  هی نی... درست عیکرد یبد نگاهم م یلی. خدمیاوم... از نگاهت فهم-

 گرسنه!

 م؟یدار یجا چ نی! خب... اباتیز هیممنون بابت تشب-

 اشاره کرد و گفت: یجعبه ا به

 گه؟ید یقارچ و گوشت، دوست دار هیگرفتم برات... و  یپپرون هی-

جز تو رو بخورم!  یزیتونم هرچ ینشد بگم اون قدر گرسنه هستم که م روم

 نشستم. زیبه تکون دادن سرم اکتفا کردم و پشت م

بلند  زیاز پشت م ن،یدور دهنم رو پاک کردم و سنگ تزاها،یاز خوردن پ بعد

 و به شکمم اشاره کرد. دیشدم. خند

 خوب جلو اومده ها! ،یخورد ادیفکر کنم ز-
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رو  یگشنه! تا حاال طعم گشنگ ؟یفهم یکارش کنم؟ گشنه بودم م یچ-

 ریو با شکم س یدرد! از بس خورد یمرفهِ ب ی... غرب زده گهینه د ؟یدیکش

 !ه؟یچ یگشنگ یفهم یمگه م یدیخواب

و شروع کرد به  دیکه لقمه اشو گلوش پر دیخند یبه حرف هام م داشت

 .دمیسرفه کردن. با خنده به طرفش رفتم و با مشت، به کمرش کوب

حد هم  نیدر ا گهید ره،یلقمه تو از دستت بگ ستیقرار ن ینترس، کس-

 !ستمیگشنه ن

که دستش رو به  دمیکوب یزدم و به کمرش م یداشتم حرف م همچنان

و دست به کمر،  دمیباال آورد. دست از کتک زدنش کش ستادنینشونه ا

 نگاهش کردم.

 ه؟یهوم؟ چ-

 سرخ شده اش، نگاهم کرد. یاز نوشابه اش خورد و با چشم ها یقلوپ

برو لباست  یرو پس گرفت تیو کتک زدن من، حاال که انرژ یوراج یبه جا-

 رو بپوش!

 ندارم. یمن که لباس-

 ره کرد.مبل اشا یرو یها سهیابرو به ک با
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وضع  نیهر چند... با ا شن؟یاندازه ات م نیاون ها رو گرفتم برات... بب-

. نظر رمیگنده ترش رو بگ زیدو سا یکیخوردنت، به نظرم برم پسشون بدم و 

 ه؟یتو چ

باال  میمن، ساکت شد و دست هاش رو به نشونه تسل یچشم غره  دنید با

 برد. 

به دست هام  یرفتم و آب ییزدم و بعد سمت ظرف شو کیهام رو م انگشت

 انینوچ نوچ دار یزدم و با پشت بلوزم دست هام رو خشک کردم که صدا

 بلند شد

هنوز دستش رو با لباسش  ،یخوام برم مهمون یم یمن رو باش با ک ایخدا -

 کنه نه چهارتا دستمال یخشک م

و برو بابا براش تکون دادم  یبه معن ینگاه کنم دست انیبه دار نکهیا بدون

 اضافه کردم

که دست  نهیلباس ا یها تیاز خاص یکیدر ضمن  ،یبکن دیافتخارم با -

از  دیکه با مونهیم خچالیداخل  یبطر نیلباس تن ع ،یهات رو خشک کن

 یخودش آب بخور

 دمیرو د انیسکوت دار یشدم وقت دیخر یها سهیبه باز کردن ک شروع

 هیچ یکرد، دستم رو به معن یکه مات داشت نگاهم م دمیسمتش چرخ

 تکون دادم که گفت:

 ...وانیاونم بدون ل یخوریم هیشیکه هم مهینصف و ن ینگو که بطرها -
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 ...وانیبدون ل خورم،یآب م یها  همون طور یاز  تمام بطر قایدق -

  دیهجوم آورد و تو همون حال برام خط و نشون کش سمتم

 کشتمت ترنم -

و خواستم که فرار کنم اما فاصله اش باهام کم بود و از پشت مچ  دمیخند

اش فرو اومدم،  نهیتو س میکه تعادلم به هم خورد و مستق دیدستم رو کش

آه و ناله ام  یبود که سرم رو به درد آورد و صدا ادیشدت ضربه برام اونقدر ز

 رو بلند کرد

 !؟ید یباد مناقابل آب سرم رو به  یبه خاطر چهارتا بطر نیبب -

کرد که آخم بلند شد و خودم رو ازش فاصله  ادیدستش دور مچم رو ز فشار

 دادم و نگاهش کردم که اخم کرده بهم نگاه کرد

 یچیحاال خودم ه شهیم یموارد حساسم؟! خب دهن نیمن رو ا یدون ینم -

 ست؟یخونه آب خواست من از اون آب بهش بدم زشت ن نیتو ا ادیم یکی

حرف ها بودم، مردمک هام رو تو  نیمقصرم اما سرتق تر از ا دونستمیم

 نگاه کردم انیکاسه چشمم چرخوندم و لب هام رو جمع کردم و بعد به دار

 فهمن! یاونا که نم -

اخم کرد. لب هام رو با  یبهم انداخت، و بعد کم یا هیعاقل اندر سف نگاه

 نیب یتا گره که آزاد بود  رو باال بردم  یجمع کردم و دست یدلخور

 ابروهاش رو بردارم و تو همون حال گفتم
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 هیقدر اخم نکن مثال مهمون نی. تو هم اشهیتکرار نم گهیخب باشه حاال، د -

دست  نیکرده بود و نگاهش ب رییهاش کنار رفته بود و رنگ نگاهش تغ اخم

چشم هاش باعث شد  یلحظه روشن کی یو چشم هام در حرکت بود، برا

که مجبور بشم آب دهنم رو قورت بدم و بخوام  ادیبه وجود بتو گلوم  یمانع

 شتمکه آزاد بود رو باال آورد و پ یدست انیاما دار رم،یازش فاصله بگ یکم

کارش  نیبرداشت و محکم بغلم کرد، با ا ونیگذاشت و فاصله رو باهام از م

 خارج شد ییرو درک نکردم و از گلوم صدا لشیمات موندم و دل

 !ان؟یدار -

 جان دلم؟ -

بگم که از کنار گردنم نفس  یزیزنگ خاص صداش شدم و خواستم چ مات

فرستاد و بعد من رو از خودش فاصله داد و  رونیو مثل آه ب دیکش یقیعم

 پام دوخت نییصاف کرد و نگاهش رو به پا ییگلو

تو اتاقم تا تو  رمیکردم. م یرفتار کن، باهات شوخ یهر طور دوست دار -

 ... ینیببلباس ها رو 

دادم که  حیاز رفتارش نداشتم و ترج ینگاه کردم، درک انیرفتن دار ریمس به

 بیروزها انگار همه اخالقشون عج نیرفتارش نکنم، ا ریدرگ یلیذهنم رو خ

 شده بود...

سه دست  دنیمبل نشستم و شروع به باز کردن لباس ها کردم، با د یپا

 لب زمزمه کردم ریگفتم و ز نیآفر انیدار قهیبه سل بایلباس ز
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 ..یشیم یزیچ هی ینخور یترش -

 باز گفتم: دمیلباس ها رو د زیسا یوقت دمیخند زیر زیحرفم ر نیبه ا خودم

 یشیم یزیچ هی ینخور یو باز هم ترش دونسته،یم زممیسا قیچه دق -

مدل لباس ها  نیدکلته کوتاه قرمز زوم کردم از ا راهنیپ یرو رو نگاهم

 الشیخیدادم ب حیباز و کوتاه بود و ترج یلیدوست داشتم اما به نظرم خ

 راهنیپ هی یاش بذارمش، لباس بعد سهیبشم و مرتب تاش کنم و داخل ک

 دش یاز جلو داشت و باز دکلته م یادیز یبود و چاک ها یبلند ماکس اهیس

 به نوع دکلته داره یانگار عالقه خاص -

 یها نیبود و آست یو کرم یرنگ خاک بیبلند با ترک راهنیپ هی یبعد لباس

شد و  یگشاد م نییداشت و تا کنار رو پا کامال جذب بود و از پا یحلقه ا

که از پشت بهش وصل کرده بودن  یریحر یپشت لباس به خاطر پارچه ها

 یخوشم نم یحلقه ا نیچندان از لباس آست نکهیشد، با ا یدنباله دار م

 به دلم نشست  بیلباس عج نیاومد اما ا

 یشیم یزیچ هی ینخور یناگفته نمونه ترش نکهیو ا ان،یدستت درست دار -

و از جام بلند شدم و سمت اتاق رفتم تا زود آماده بشم که  دمیخند زیر زیر

 معطل نمونه. نیاز ا شتریب انیدار

 یلیو متناسب به رنگ لباسم انجام داده بودم که خودم خ تیال شیآرا

درست کردن موهام نبود به سشوار  یبرا یادیدوست داشتم، چون فرصت ز

موهام اکتفا کردم موهام رو از وسط فرق دادن و تاج گل کرم  دنیکش
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سرم گذاشتم که  یداشت و رو یکه داشتم و با رنگ لباس همخون ییطال

خودم بگم  فیدر تعر یزیذوق کردم و خواستم چ یدن خودم کلیخودم با د

 بلند شد انیدار یاق زده شد و پشت بندش صداکه در ات

 وقتت تمومه گهید قهیشده تا ده دق رید یدر، حساب یجلو رمیمن م -

 و شنلم رو بردارم اومدم فیآماده ام من ک -

 منتظرم -

رفت کفش  ادمیرفتم که  رونیرو برداشتم و از اتاق ب فمیشنل و ک زود

جفت کفش کرم پاشنه بلند هم پام کردم و به  کیتند تند  دم،ینپوش

نشسته بود، سوار شدم تا با هم  نیداخل ماش انیرفتم، دار رونیسرعت ب

فکر  یتو بیبهم ننداخت و عج ینگاه یحت انیاما دار میبر یسمت عروس

 بود. هفرو رفت

رو به راننده داد تا  چیی. سومیشد ادهیپ نیو از ماش میدیخونه آنسل رس به

 هیشهر و  یآنسل، تو قسمت شمال یرو ببره پارک کنه. خونه  نیماش

شونه هام  یشنلم رو رو ان،یمنطقه خوش آب و هوا بود. بدون توجه به دار

دستم گرفتم. هم هوا سرد بود و هم لجم  یرو محکم تو فمیو ک دمیکش

 هم از من نکرده! کیکوچ فیتعر هی یحت انیبود، که چرا دار گرفته

مشغول نواختن  یگوشه اش گروه هیکه  یسالن بزرگ م،یساختمون شد وارد

بودن و مشغول  ستادهیبلند ا هیو پا کیبار یها زیبودن. همه سر پا و دور م
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انگار  دن،یرس یگرم و مجلل به نظر م یلیبودن. همه خ دنیمعاشرت و نوش

 جمع، من بودم! نیکه تنها وصله ناجور ا

خبر  انیرفتم. از دار ییه باالتا نخندم و به طرف طبق دمیهام رو گز لب

دونستم  یاز اتاق ها، که م یکینداشتم، اصال بره گمشه، به من چه! داخل 

هم  هیاتاق آنسله شدم و در رو بستم. خدا رو شکر اتاقش خلوت بود و بق

 کردن! یاز اتاق نم یاستفاده ناجور

راستم انداختم. خواستم از اتاق  یشونه  یرو در آوردم و موهام رو رو شنلم

 یکه داشت با تلفنش صحبت م یبرم که در باز شد و آنسل، در حال رونیب

نگاهم  ،یکرد و با لبخند محو یبا یبا عیسر دنم،یکرد وارد اتاق شد. با د

 کرد.

 .یرانیا یدیل یخوش اومد-

 خم شدم. یها کم یدامنم رو گرفتم و مثل خارجک یها گوشه

 ، قدم رو تخم چشم شما گذاشتم!ممنونم یلیخ-

بگه که متوجه  یزیو متعجب نگاهم کرد، خواست چ دنیباال پر ابروهاش

 گفتم: یسیبه انگل عیمنظورش شدم و سر

 چشم، چشم!-

و من از خجالت  د،یو آروم خند زیتکون داد و ر دنیرو به نشونه فهم سرش

 ! شعوریسرخ شدم. مردک ب



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 295

گفت خوب  انی. داریایکردم ب یفکر نم دمت،یجا د نیخوشحال شدم که ا-

 ...یستین

 د،یصافم رو د افهیق یهم بلغور کرد که متوجه نشدم و وقت ییها زیچ هی

 و دست و پا شکسته گفت: یخودش به فارس

 !ی. خوب نبودتیحال جسم ت،یحالِ روح-

مارموز  انیدار نیا ی... ولرمیغمباد بگ دیکه نبا شهیآره آره همون. خب هم-

 یپشت سر دختر مردم حرف م دینیشیها، قشنگ م هیهم خوب ننه قنبر

قد و  نی... حداقل از اگهیپاک کردنتون کم بود د یسبز هی ؟یکه چ دیزن

 !دیقواره تون خجالت بکش

و  دم،یفهم یرو از حالت چهره اش خوب م نیشد و ا یحرف هام نم متوجه

خنده ام گرفت و خواستم از زدم! آخرسر  یراحت حرف هام رو م الیبا خ

 یبرم که راهم رو سد کرد. سرم رو باال آوردم و نگاهش کردم. بو رونیاتاق ب

 قیعمداد. چندبار مقطع و کوتاه، نفس  یمشامم رو قلقلک م نش،یریعطر ش

 ت،ینداشت و در نها دهیگرفتم و تند تند آب دهنم رو قورت دادم، اما فا

 کردم. از من فاصله گرفت و با خنده نگاهم کرد. یعطسه بلند

 شد؟ یچ-

دونم...المصب  یچه م ایدارم،  تیعطرت حساس یاممم... فکر کنم به بو-

تو دهنم  یدفعه هر چ نیمن نشو که ا کینزد گهیدماغمو بد قلقلک داد. د

 پاشم تو صورتت! یرو م ستیهست و ن
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در  یو از جلو دیکلماتم رو متوجه شده بود، چون با صدا خند یبعض انگار

که  نیکه خواستم از اتاق برم، از پشت صدام کرد. بدون ا نیکنار رفت. هم

تا صداش رو گوش بدم. با لحن آروم و نجواگونه  ستادمیبه طرفش برگردم، ا

 گفت: یا

 یدادم و اگر نم بیرو به خاطر تو ترت یمهمون نی... ادمتیخوشحالم که د-

 شدم. یناراحت م یلی... خیاومد

دهنم رو قورت دادم. آروم اما وحشت زده، در اتاق رو بستم و به طرف  آب

 پله ها رفتم. 

 یها یشد تنها موند. همه گرگ صفت بودن، خارجک یجمع نم نیا تو

 یرو داشت، ب یناموس دزد نیاز ا ییهم رگه ها انیدار یناموس دزد! حت

 گهید یکیکنم تا  داشیکردم زودتر پ یشم دنبالش گشتم و سعشرف! با چ

 . ارمیب نییو مجبور نشدم بزنم دک و دهنش رو پا ومدهیجلو ن

مسن بود، به طرفش رفتم و از  یکه مشغول حرف زدن با مرد دنشید با

 گفت: یسیبهم انداخت و به انگل ینگاه میشونه اش زدم. ن یپشت، رو

 لحظه خانوم. هی-

بگم دوباره برگشت و نگاهم کرد. ابروهاش  یزیگرفت، تا خواستم چ حرصم

 یکرد. من هم دلم م ینگاهم م ن،یبودن و با تحس دهیاز تعجب باال پر

چشم هاش!  هیو پاشنه کفشم رو فرو کنم تو عنب ارمیخواست کفشم رو درب
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مرد مسن رو از پشت  یکه صدا ارمیو خواستم مشتم رو باال ب دمیپوفش کش

 .دمیشن سرش

 ؟یکن ینم یخانوم رو معرف نیا ان؟یدار-

 که از من چشم برداره گفت: نیطرف مرد برگشت و بدون ا به

 خانوم... راستش... نیا-

 :دمیشن ینه چندان دور یآنسل رو از فاصله  یصدا

که امشب افتخار دادن  لیاص یرانیا یدیل هیخواهرش هستن، خانومِ ترنم. -

 ما. یو اومدن به مهمون

فقط  یاز دهنم خارج بشه الک ییکه صدا نیبدون ا ،یو مثل ماه برگشتم

نگاه کردم. اون  انیلب زدم. چندبار پلک زدم و بعد از هضم حرفش، به دار

... انیخب... آنسل که دروغ نگفته بود. من و دار یبود. ول جیهم مثل من گ

 اموش! همون لحظه چراغ ها خمیشد یخواهر و برادر محسوب م ییجورا هی

تر از قبل شد و  میمال یقیشد. موس نییمز ییبایز تیشدن و فضا با نور ال

. آنسل خواست جلو دنیزوج ها، دوتا دوتا رفتن وسط و شروع کردن به رقص

معترض آنسل  یکرد و دستم رو گرفت، که صدا یدست شیپ انیکه دار ادیب

 :دمیرو شن

 امشب رو با من برقصه! هیبذار  ،یخواهرت رو دار شهیتو که هم ،یه-

باز  شیکه داخل اتاق زده بود، خصمانه نگاهش کردم و با ن یحرف یتالف به

 گفتم: یو به فارس
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 نداره!  یکه ناراحت نیا ،یبا اون آقاهه برقص یتون یتو هم م-

از  یزی. هرچند من چمیو با هم، مشغول رقص شد میرفت ستیوسط پ به

 یدادم! الک یفقط خودم رو تکون م ،یآوردم و الک یرقص ها سر در نم نیا

اون عطر  یها عوض شدن و دوباره بو اریکه  میدیرقص یم میداشت یالک

کردم از  یگرفتم و سع یقی. نفس عمدیچیمشامم پ ریز نیریمزخرف ش

 دمیگوشم شن رینکشم تا وسط رقص، گند نزنم. صداش رو ز فسام ن ینیب

 که آروم زمزمه کرد:

 .یشد بایز یلیامشب خ-

 !نهیب یم بایممنون، چشم و چالتون ز-

 گرفت تا خنده اش رو قورت بده، و دوباره با همون تن صدا گفت: ینفس

 رسم. یتر از قبل به نظر م یخواستن یلیخ-

 .یخواست که شما نداشت یکه بودم، اما چشم م یخواستن-

خنده. لبم رو  یتونستم حدس بزنم که داره م یشونه هاش م دنیلرز از

 نذارم. یابونیغول ب نیسر به سر ا گهیو به خودم تشر زدم که د دمیگز

 ...چونمیخوام طفره برم و موضوع رو بپ ینم-

 کنم! ی. بهت افتخار میگرفت ادیخوبه، کلمات قلمبه سلمبه -

 یقیکلماتش، بامزه تر! نف عم نیا یحرف زدنش بامزه بود و طرز ادا یفارس

 تر آورد. نییگرفت و سرش رو پا
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کنم ترنم...  یخوام ازت خواستگار یکن بذار حرفم رو بزنم... م طنتیکم ش-

اما...  یخوام تو جواب دادن بهم عجله کن یلحظه. نم نیجا، و هم نیهم

 میتصم یرو بسنج. دوست ندارم سرسر طیقبلش خوب فکر کن و شرا

 ارهدوب یبرا یبهونه ا هیدادم، تا  بیمراسم رو به خاطر تو ترت نی... ایریبگ

 ؟یکن یداشته باشم... با من ازدواج م دنتید

 یلب ها نیو بهت زده، نگاهش کردم. آروم از ب ستادمیا یا چندلحظه

 شده ام گفتم: نیسنگ

بوده، بهت  ادیز یلیخ نتیتمر ؟یرو چطور حفظ کرد یجمله طوالن نیتو ا-

 کنم! یافتخار م

آه  دم،ینگاه منتظرش رو د یمتوجه وخامت اوضاع نشده بودم اما وقت هنوز

 نبود!  یشوخ یاز نهادم بلند شد. انگار

 بدم... منو ببخش... یچه جواب دیدونم با یمن... نم-

که همون  یزیجدا شدم و از پست رقص فاصله گرفتم. به طرف م ازش

که  یرنگ دیسف عیما نیبود رفتم و با چشم، دنبال آب گشتم. اول یکینزد

 وانی. ته گلوم به شدت سوخت و لدمیفس سر کشن کیرو برداشتم و  دمید

 یتو مهمون نایآوردم و شروع کردم به سرفه کردن. ا نییرو با ضرب پا

 کردن؟ یسرو م هرمارهاشون ز

زد، به طرفم اومد. از شونه هام  یکه صدام م یکرد و در حال دامیپ انیدار

 گرفت و من رو به طرف خودش برگردوند، و بهت زده نگاهم کرد.
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 ؟یکار دار یچ زیم نیسر ا ؟یکن یکار م یچ-

 دونم... یخب... نم-

گرفتم. حالم  زیم یرفت، چشم هام رو بستم و دستم رو به لبه  جیگ سرم

درد ها، با  نیخوب نبود، دوباره اون سردرد و تب به سراغم اومده بودن. اما ا

 ها رو صدا زد تا شنل شخدمتیاز پ یکیهمراه بود.  یخاص یرپوستیلذت ز

ها  یندلو خودش هم از دستم گرفت و من رو به سمت ص اره،یرو ب فمیو ک

امتناع کردم  شیمحتو دنیکرد که از نوش کیرو به دهنم نزد یوانیکشوند. ل

 به لبم چسبوند. ،یرو با پافشار وانیو لبه ل

 بخورش، آب خالصه.-

 !کایغرب زده... اصال مرگ بر آمر کهیمرت ،یزن یگولم م یخوام، تو دار ینم-

 نگران اما لحنش خندون بود. نگاهش

 نکن، اِ ! یبخور، لجباز ریدختر بگ-

تشنه  گهیخوام، د یها... اصال من آب نم یآورد ریولم کن، تو هم وقت گ-

 نم؟یرو بب یک دیبا ست،یام ن

رو آورد و  فمیشنل و ک شخدمتیگذاشت. پ زیم یرو رو وانیو ل دیکش یپوف

شنل،  نیداشت متقاعدم کنه ا یدر هم، سع یا افهیبه زور و با ق ان،یدار

و از دور کمرم گرفت، و من رو به  دمیشنلِ خودمه! باالخره شنل رو پوش

کرد و من هم تونستم  یا یسرسر یکرد. از آنسل خداحافظ کیخودش نزد

و  مینشست نیفق بهش لبخند ژکوند بزنم و صحنه رو ترک کنم. داخل ماش
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که صداش زدم. نگاهم کرد و منتظر موند. سرم رو به  وفته،یخواست راه ب

 یکیطرفش چرخوندم و نگاه خمارم رو دوختم تو چشم هاش. لبخند کوچ

شد  یم نییاش به شدت باال و پا نهیزدم و سرم رو به طرفش بردم. قفسه س

 ن؟یری... عطرِ شیو منتظر رخ دادن اون لحظه حساس بود. لعنت

باال اومد و تموم اونچه که خورده و  یدنینوش یِکردم که تلخ یبزرگ عطسه

 شد...!  یخال انیکت و شلوار دار ینخورده بودم، رو

و  دمیترس یاز باال آوردن م شهیخورد و هم یاز استفراغ به هم م حالم

بار  کیرو محکم گرفتم و  انیدار یبازوها د،یلرز یدست هام به شدت م

 شد یم نییپشتم نشست و مدام باال و پا انیباال آوردم. دست دار گهید

 ستین یزینترس، نترس چ -

بد اونچه  یکردن بو دای! اشک هام راه خودشون رو پد؟یشد نترس یم مگه

 شتریو باعث شد شدت اشک هام ب دیچیدماغم پ یکه باال آورده بودم تو

خجالت  یبودم و ازش حساب دهیرو به گند کش انیبشه چون تموم لباس دار

 .دمیکش یم

شدم  رهیو شرمسار بهش خ یاشک یرو ازش فاصله دادم و با چشم ها خودم

 و اون هم نگران نگاهم کرد

 ترنم؟ یخوب -

 یو بغضم مدام تو گلوم چنگ م دیلرز یهام رو جلو داده بودم که م لب

 شد یحرف زدنم م دهیبر دهینداخت و باعث بر
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 انی...دارایدا...دار -

 ان؟یجان دل دار -

 ...یشد چرا باال آوردم، ببخش یدونم چ یبخدا نم د،یبب..ببخش -

 موند. مهیلب هام نصفه و ن یرو انیبا قرار گرفتن انگشت اشاره دار حرفم

 کرد نگاه کردم ینگاهم م یکه داشت با لبخند مهربون انیدار به

که نشده  یزیکنه! چ یم هیگر یدختر رو داره واسه چ نیا نیبب یه ،یه -

عذر  اد،یب شیتو بود پ یکه جا یهر کس یحال ممکنه برا نیا زم،یعز

 که نداره... دنیو خجالت کش هیو گر یخواه

 رو با دستم گرفتم و از لبم جدا کردم دستش

 .دمیلباست رو به گند کش -

 و بعد مهربون نگاهم کرد دیرو بوس میشونیجلو اومد و کوتاه پ سرش

 لباس منه؟! یسرت، تو مشکلت خراب یفدا -

رو  نیزد و در ماش یکردم که  باز لبخند نییرو مثل بچه ها باال و پا سرم

 باز کرد و سمت صندوق عقب رفت و صداش رو بلند کرد و گفت:

به دهنت بزن که  یآب هی نییپا ایهست، تو هم ب نیترنم آب داخل ماش -

 یبهتر بش

داشتم چون دهنم  اجیواقعا بهش احت  آب گشتم یدنبال بطر نیماش داخل

 یرفتم و چند بار نییرو دستم گرفتم و پا یداد. بطر یزهر مار م یمزه 
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رو به روم سرم رو  یکردم و با قرار گرفتن شخص یدهنم رو پر از آب و خال

 باال آوردم و با تعجب نگاهش کردم. 

 ؟یتو از کجا اومد -

 تاسف تکون داد یاز رو یو برام سر دیو مردونه خند بلند

 ،یلباس ها رو از کجا آورد نیگن که ا یم یگن از کجا اومد ینم -

 خانم کوچولو؟! یدیفهم

 کردم یو دهن کج ستادمیا صاف

ما لغت آخر هر  یاصال تو فرهنگ لغت زبان فارس ؛یباشه بابا تو خوب -

 درس...

که تموم  دنشیبازوم نشست و خند یاش شدت گرفت و دستش رو خنده

 شد بعد مهربون نگاهم کرد 

 حالت بهتره؟! -

 موافقت تکون دادم و زود اضافه کردم یرو به نشونه  سرم

 ؟یلباسا رو از کجا آورد نیا -

 !؟یاز فضول یرینم -

 ؟یبگو از کجا آورد رم،یم ینه تا نفهمم نم -

 به درد خورد یمثل امشب دیشا ذارمیمعموال لباس اضافه م نیتو ماش -
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چشم هام رو زود بستم و  جهیبزنم که با احساس سر گ یحرف خواستم

بازوم رو محکم نگه داشت و زود  انیگرفتم، دار نیماش یدستم رو به بدنه 

 گفت:

 یخونه استراحت کن میحالت هنوز به راه نشده، سوار شو بر -

قبل از سوار شدنم داخل  انیموافقت تکون دادم، دار یرو به نشونه  سرم

نامطبوع  یکارش ممنون بودم چون هنوز اون بو نیزد از ا یرو اسپر نیماش

داد  یگل رز م یکه بو یکردم و با اون اسپر یرو داخل دماغم احساس م

 شد. یقطعا حالم بهتر م

رو کامال برام خوابوند تا راحت  یشدم که صندل نیسوار ماش انیکمک دار با

که  نیسکوت ماش یتو میرسکه به خونه ب یتر بتونم استراحت کنم، تا وقت

شکست چشم هام رو بستم و گوش دادم به  یپخش سکوتش رو م یبا صدا

 فتادما یلحظه ا ادیداده بودم و ناخوداگاه  انیکه خودم به دار یآهنگ ینوا

تا باز  ختیکه آنسل اون درخواست رو ازم داشت و باز هم ذهنم به هم ر

 ....رهیمقابل چشم هام جون بگ یعسل یصاحب چشم ها

 زردو زمستونه سردو زییپا هی

 زخم قشنگو هیزندونه تنگو  هی

 حصرو هیبیجمعه عصرو غر غم

 یگذاشت نمیسوالو تو س ایدن هی

 غروبو ایدن هیدروغو  یجهان
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 غویت هیزیت هی قویدرد عم هی

 ظویآه غل هی ضویقلب مر هی

 یگذاشت نمیمحالو تو س ایدن هی

 ییکجا قایدق ییکجا قمیرف

 ییمن کجا یمن تو ب یتو ب ییکجا

 ییکجا قایدق ییکجا قمیرف

 ییمن کجا یمن تو ب یتو ب ییکجا

 بمیحب یخدا ا آه

 زمیعز ییکجا بمیغر ایدن هی

 زمیتا چشامو تو چشمات بر ایب

 نکرده ییخدا یدیدل بر نگو

 کرده یخوابه چشمات با چشمام چ نیبب

 زمیعز ییجا رو گشتم کجا همه

 زمیتا رگامو تو خونت بر ایب

 رو کن رویروتو رو کن منو ز ایب

 رفو کن یجور هیزخمامو  ایب

 ییکجا قایدق ییکجا زمیعز
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 ییمن کجا یمن تو ب یتو ب ییکجا

 ییکجا قایدق ییکجا زمیعز

 ییمن کجا یمن تو ب یتو ب ییکجا

♫♫♫♫♫♫♫♫♫ 

 یکرده بودن، آرامش انگار نم دایراه خودشون رو پ یهام به آروم اشک

بود که دوستش داشتم اما  یخواست به من برگرده... آنسل دوست تازه ا

 رو که دوست دارم رو داشته باشم... ییزایانگار قسمت نبود که من چ

غم تازه دردش  نیباعث شد که ا شیعسل یو چشم ها انیشا ادیباز هم  و

که  دمیبهم انداخت، د یاز گوشه چشم نگاه انیتر بشه... دار ادیبرام ز

لب  نیاز ب یشه و اما حرف یباز و بسته م یزدن حرف یدهنش مدام برا

 زد... ینم یو حرف دید یحالم رو م انیشه... کاش دار یهاش خارج نم

 به خونه سکوت کرد...  دنیتا رس انیبود که دار اریبار بخت باهام  نیانگار ا و

که  رمیازم خواست تا دوش بگ انینه رسوندم و دارخسته ام رو به خو تن

در آوردم  یحرف سمت حموم رفتم و لباسم رو به آروم یحالم بهتر بشه، ب

آب تمام خاطرات بدم رو بشوره و با  دیو تنم رو دست آب دادم تا که شا

 یتنم جاشون تا ابد برام ماندگار بود... نم یزخم ها یخودش ببره، اما بعض

 که به در خورد به خودم اومدم یآب موندم که با تقه ا ریدونستم چقدر ز

 بله؟! -
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 رمیدوش بگ دیچون منم با رونیب یایزودتر ب شهیترنم م -

هاش لبخند زدم، به  یدلواپس نیبه ا ،یبود و صداش پر از نگران انیدار

رو مجبور به زدن  انیحموم مونده بودم که دار یتو یادیگمونم مدت ز

هم داشت... به  یا گهیخونه حموم د نیکرد، چون ا یحرف نینچنیا

 آب رو بستم ریزدم و ش یلبخند شینگران

 امیباشه چشم االن م -

 منتظرم -

 واریاش رو به د هیتک انیاومدم، دار رونیو از حموم ب دمیهام رو پوش لباس

گرفت و سمتم  واریاش رو از د هیتک دنمیمقابل در حموم داده بود و با د

 اومد که زودتر به حرف اومدم

 دیکم طول کش هی دیببخش -

 زد یمهربونش رو بهم دوخت و لبخند نگاه

 عیگذاشتم  برو مشغول شو تا منم سر کیسرت، برات قهوه و ک یفدا -

 رمیدوش بگ

دونست چطور و کجا  یخاص و دلگرم کننده بود، م انیدار یها محبت

 بهش شدم رهیخ نه،یمحبت کنه که به دل بش

 ...انیدار یهات، ممنون که هست یممنونم از تموم خوب -
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رو دست  سمیخ یاز موها کهیجلو اومد و دستش باال اومد و چند ت یکم

گرفت و بعد از لمسشون اون ها رو پشت گوشم فرستاد و تو همون حال 

 گفت:

پر از  امیخودت چقدر خوبه، دن یبودن ها یدونیاز خودته و تو نم یخوب -

 خودت یممنونه بابت تمام بودن ها

آرامش خاص که باعث شد ته  هیداشت صداش  ییدونستم چه جادو ینم

زد و  یخوب حرف م یلیخ انیدلم بلرزه و چشم هام پر از اشک بشه، دار

در جواب حرف هاش زدم و چشم  یداد؛  لبخند یاعتماد به نفس بهم م

 چند لحظه بستم و باز کردم  یهام رو برا

 میخور یبا هم قهوه م ا،یب ریدوش بگ -

 لبخند. کیبود و بستن چشم هاش همراه  یمنم لبخند جواب

 ونیزیکه مقابل تلو یکیقهوه و ک ینیرفتم و چشمم به س ییرایپذ سمت

گذاشته بود افتاد و سمت مبل رفتم و خودم رو روش رها کردم و سرم رو به 

 دادم  هیتک شیپشت

و به طرفم اومد.  ختیخودش ر یهم برا یاومد و قهوه ا رونیحموم ب از

موهاش رو رو شونه  یرو یکه حوله  یمبل، رو به روم نشست و درحال یرو

 انداخت، گفت: یهاش م

 خوابت که نگرفت؟-

 ندارم! گهینه نه، بهترم. حداقل اون حالت تهوع مزخرف رو د-
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 و به قهوه ام اشاره کرد.  دیخند

 .ارمیب یکیخودم هم  یکنم و براسرد شده، برم گرم -

 ندارم. لیمن م-

 نشنوم! یحرف-

 یو شونه هام رو باال انداختم. خب باشه، حرف دمیدندون کش ریرو به ز لبم

بعد شامم رو بده نصفه شبه گرسنه ام، بعد مسواکم  ار،یزدم. برو قهوه ب ینم

 زدم! یرو بزن و من رو بخوابون، اگر الم تا کام حرف

 انیدار یزنم تا نخندم، که صدا یکردم و زور م یبه حرف هام فکر م داشتم

 .دمیرو از آشپزخونه شن

 ؟یخند یم یدار یبه چ-

 :دمیکه سرم رو برگردونم، آروم پرس نیا بدون

 دم؟یتابلو خند یلیخ-

 یکه به خودت اورد یشونه هات از فشار یول دم،ینه خب صورتت رو ند-

 !دیلرز یداشت م ،یتا نخند یبود

. اومد و رو به روم نشست. ارهیگفتم و منتظر موندم تا قهوه رو ب یآهان

گاه مبل گذاشت و  هیلبه تک یمبل انداخت و دستش رو رو یخودش رو رو

 کنجکاو، نگاهم کرد.

 ؟یدیخند یم یداشت یبه چ-
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 ... ولش کن!ستیهوم؟ مهم ن-

باال انداخت و به طرف جلو خم شد. دست هاش رو به هم گره زد و  یا شونه

 زانوهاش گذاشت. یآرنج هاش رو رو

 !یایکنم به حرف ب یبگو وگرنه مجبورت م-

 آهان... اون وقت چطور؟-

 !یهست یقلقلک یلی... و اشاره کرد خمیزد یحرف م ریبار با ام هی-

 نینگاهش کردم. در برابر ا دهیباال پر ییدهنم رو قورت دادم و با ابروها آب

و پشت  اریاخت یدفاع بودم! آب دهنم رو قورت دادم و ب یواقعا ب دش،یتهد

 هم گفتم:

گفتم اصال بره قهوه رو عوض کنه، شامم رو  ی... داشتم با خودم میچیه-

 بده، مسواکم رو بزنه و ببره من رو بخوابونه، من از خدامه!

گشاد شده نگاهش  یو با چشم هادهنم گذاشتم  یدست هام رو رو جفت

 از قهوه اش خورد و بلند شد، و به طرفم اومد...  ی. قلپدیکردم که خند

 کهیدر حال ستادیرو به دندون گرفتم و خودم رو جمع کردم، مقابلم ا لبم

 اش جمع کرده بود نهیدست هاش رو مقابله س

 همه کار هات رو من انجام بدم؟ یخوا یپس م -

و  رهیاوج نگ دنمیخند یحکم به دندون گرفته بودم تا صدارو همچنان م لبم

 کردم. نییسرتقانه سرم رو باال و پا
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 شونه خم کرد یکرد و سرش رو رو کیهاش رو بار چشم

 !؟یمطمئن -

بودم، لب هاش رو جمع کرد و  رهیخندون همچنان بهش خ یچشم ها با

 تکون داد زیو چونه اش رو ر ستادیکامال صاف ا

  یپس خودت خواست (ok)یاوک -

 خودم رو جمع و جور کردم یبهش نگاه کردم و کم مشکوک

 سرته؟! یتو یچ -

 حاال ... -

مبل نشست و شروع به قلقلک زدنم  یباره کنارم رو کیرو گفت به  نیهم

خواستم که من رو  یو ازش م دمیخند یکرد، من هم فقط بلند بلند م

 نکنه تیاذ

 بسه... تو رو خدا.. انیدار ینکن، مردم... وا انیدار یوااا -

کردم اما گوشش بدهکار حرف هام  یو مدام التماس م دمیکش یم غیج

 گفت: ینبود و کامال مصرانه 

 تازه خوشم اومده و نقطه ضعفت دستم... -

 گفتم: یخنده ها و دست و پا زدن هام م نیمن ب و

 کنم از خنده! یتو رو خدا، االن غش م انینه دار یوا -
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 کارهات رو من انجام بدم یگ یباز محاال  -

 گم ینم گهینه، نه د -

 یدست از قلقلک دادنم برداشت، دست رو یبا چند چرب زبون باالخره

 دمیکش یاز سر آسودگ یشکمم گذاشتم و نفس

 خدا مردم یوا -

 یتو ذهنت من رو نوکرت فرض نکن یتا تو باش -

 کردم و باز سرتق نگاهش کردم یخنده ا تک

 کنمیخودمه هر طور دوست داشته باشم فرض مذهن  -

 میتسل یهاش رو مقابل شکمم تکون داد که دست هام رو به نشونه  انگشت

 باال بردم

 کنم یفرض نم دینه، ببخش یوا -

فرستادم  رونیب یو مهربون نگاهم کرد، نفسم رو دوباره از سر آسودگ دیخند

آروم  یصدا دنیدادم و با شن هیمبل تک یراحت سرم رو به پشت الیو با خ

 از گوشه چشم نگاهش کردم انیدار

 ترنم؟ -

 بله؟ -

 بخند...  دیق یب ینطوریهم شهیهم -
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 دیالق شهیشد هم یلبم پاک شد، مگر م یحرفش لبخند کم کم از رو نیا با

بپرسم اما دوست نداشتم حاال  انیسوال رو از دار نیخواستم ا ی! مد؟یخند

سوال ها حال خوبمون رو خراب کنم، هر  نیبهتر شده بود با ا یکه حالم کم

 یوجود نم نیباخت، با ا یچند حال خوب خودم کم کم داشت رنگ م

کردم خودم رو شاد نشون  یرو خراب کنم؛ پس سع انیحال دار خواستم

 بدم و تو همون حال گفتم:

 ؟!دوا کنه یاز کس یبشه؟! مگه شفاست که درد یبخندم که چ دیق یب -

 رهیخ یکردم گاه یاعتراف م دینگاهم کرد، با رهیو خ دیرخ چرخ مین به

 ان،یدونستم اشکال از منه نه نگاه دار یکرد. م یم تمینگاه کردن هاش اذ

کرده  ریینسبت به اطرافم تغ دگاهمیزخم خورده بودم که د کیچون من 

 یشنرو چا یلبخند کم رنگ انیجدال ها با خودم بودم که دار نیبود، تو هم

 لب هاش کرد و گفت:

که تو  نیخوبه، هم یهمه چ یکه تو بخند نیآره، به قول معروف هم -

 آرومه... یهمه چ یبخند

اکتفا  یبدم و به گفتن تشکر کوتاه یمحبتش رو چ نیدونستم جواب ا ینم

 کردم.

راه گلوم رو سد کرد و باعث شد که چشم هام رو ببندم  یبغض نا خواسته ا 

صدام زد که صدا  انیبه حالم نبره... بعد از چند لحظه دار یپ نایتا دار

حرف ها و  دیصدا زدن نبا نیدونستم پشت ا یجواب موند م یزدنش ب
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خواست بپرسه و  یم انیبار دار نیباشه، اما انگار ا دهیخواب لمیسواالت باب م

 دیتوجه به من پرس یبدونه که ب

که حالت خراب  دمتید ؟یختیباره به هم ر کیشد  یچ یترنم تو مهمون -

رو باال  یآب اون کوفت یو به جا یشد، اونقدر خراب که سمت بار رفت

 ...یدیکش

 هم فشار دادم و بغضم رو قورت دادم یهام رو محکم تر رو چشم

 ...انیشو دار الیخیب -

 دیحالم رو فهم یبد نیا انیلرزش صدام حرصم گرفت و دار از

 کرد؟ تیباز طوفان یلرزه؟ چ یچرا صدات مشده ترنم؟  یچ -

 انیب نیینداشت و به اشک هام اجازه دادم که راحت  پا دهیمقاومت فا گهید

 ترنم؟! -

لرزون و چشم  یینگاه کردم و با لب ها انیام رو از مبل گرفتم و به دار هیتک

 یکه خودم جواب یاشکبار شروع به حرف زدن کردم و تمام سواالت یها

 دمیپرس انیبراش نداشتم رو از دار

و  ادیم یاحساس آرامش کنم، طوفان یخوام کم یهر بار م دیچرا با انیدار -

 ! زه؟یریتمومش رو به هم م

 ...زمیکن عز یحرف بزن ترنم، خودت رو خال -

 :دمیهقم شروع شد و باز پرس هق
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 از دست بدم؟! یجور هی دیرو که دوست دارم با یچرا هر چ -

 بازوم نشست و آروم اون رو فشرد کی یرو دستش

 بگو ترنمم، حرف بزن -

 ییزایانگار قسمت نبود که من چ یاصال از همون بچگ ان،یدار یدون یم -

بود. اصال  زیبرام عز یلیعروسک داشتم خ هیرو که دوست دارم داشته باشم، 

روز که از مدرسه اومدم و  هیکردم که مبادا خراب بشه  ینم یباهاش باز

شده بود؟  یچ یدونینبود، م دمیبغلش کنم د یکم شهیرفتم مثل هم

کرده بود من اون عروسک  الیگدا چرا چون خ هیاون رو داده بود به  مامانم

من عاشقش بودم و  دینکردم. مامانم نفهم یرو دوست نداشتم که باهاش باز

 دتش،یاز من سوال کنه بخش نکهیا ینکردم ب یخاطر  باهاش باز نیبه هم

بشه  الاز من سو نکهیا یبوده ب نیهم شهیهم یعنی نه،یحاال هم برام هم

 یکه بهش عالقه دارم، دارن ازم م یحال من رو درک کنه هر چ یکس

 دیرو دوست داشته باشم؛ انگار اصال من نبا یزیترسم چ یم گهی... درنیگ

 ام داشته باشم. نهیس یتو یقلب

 یداد وقت یچندان حرف هام رو نفهمه، اما داشت گوش م دیدونستم شا یم

 یکم دیکه هق هقم اوج گرفت بغلم کرد و دست پشتم  حرکت داد تا شا

 ... رهیطوفان وجودم آروم بگ نیا

 شده؟ یبارون ینطوریدل ترنممون ا یشده که هوا یچ -
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 ینم دیکه فهم یبدم وقت انیبه دار یتونستم جواب یکردم و نم یم هیگر

که آروم شدم ازش فاصله گرفتم  یکرد، کم یتونم االن حرف بزنم صبور

از  گهیام موند، د رهیچند دستمال دستم داد و اشک هام رو پاک کرد و خ

کرد،  ینگاهم م رهیبودم، اصال چرا داشت خ زاریبود ب یگ رهیخ یهر چ

 نیو مثل آنسل دلش رو بهم باخته بود که ا انیهم مثل شا انیدار دیشا

رو از دست بدم...  گهینفر د کیخواستم  یشد... نه، من نم یام م رهیور خط

 یپام که داشتند تند تند تکون م یگرفتم و به انگشت ها انینگاه از دار

 ستادنیاز حرکت ا انیدار یشدم،  که با صدا رهیخوردن خ

 ؟یبزن یحرف یخوا ینم -

نه باال انداختم، چند لحظه سکوت کرد و  یحرف سرم رو به نشونه  یب

 دوباره به حرف اومد

که پا تو بستون  یدوباره حالت رو بد کرده، از وقت یدونم چ یترنم نم -

 یکه م ییبوده که حالت رو رو به راه کنم وقتا نیتالشم ا میگذاشت

وقت  دمید یتالشم رو م جهیشد چرا که نت یحال منم خوب م یدیخند

شه چون  یقابل تحمل م ریبرام غ ایدن یش یگرفته م یطورنیهم که ا یها

به باد رفته، ترنم من به پدرت و به  زیکه تالش کردم همه چ ونچها یبرا

قول    هیمادر خودم قول دادم که هوات رو داشته باشم، اول ها فقط حرف 

 ،یداد گهیرنگ د میاست تو به زندگ گهید زیمردونه بود، اما حاال بحث چ

هات با  یتو با اومدنت با خنده هات با شلوغ باز یرو عوض کرد زیهمه چ

 نیا یکه االن تو نمیتونم بب ینم یتموم بودن هات حالم رو عوض کرد



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 317

! ترنم هیچ زیدونم اون چ یکنه و نم یم تتیاذ یزیچ هی یدون یم یتیوضع

 عذاب بمونم. یحرف بزن برام و نذار تو یزیتو برام عز

حرف  انیدستم رو مشت کرده بودم و بغض باز سراغم اومد، پا یها انگشت

 البد دوستم داره و قصد ازدواج رو داره. نکهیهم مشخص بود ا انیدار یها

که دوسشون دارم و اونا با  هییزدم و خواستم بگم دردم تموم کسا یپوزخند

کنن، دردم انسل بود  یغلط خودشون رو از من  دور م یدوست داشتن ها

رو خراب  زیش اهتماد کردم و اون با دوست داشتن غلطش همه چکه به

رو به  میکرد، دردم دوست داشتن غلط مادرم به پدرم بود که اونطور زندگ

 یرو ازم جدا کرد و حاال دردم خودش بود که م انمیکشوند و شا شیتآ

 گهیکرده بودم که د دایمدت پ نیکه ا ییخواست امضا کنه تموم باورها

راه ندم، دهن باز کردم که داد بزنم سرش اما با ادامه  میزندگرو به  یکس

 حرفش سکوت کردم و ماتش موندم.... 

که نسوزوندن و  شایندارم، هم سن و سال هام تو مدرسه چه آت یسن -

 ریدختر گوشه گ شهیروزهاشون خاطره نساختن، من اما هم نیچقدر از ا

 یحال خانواده اشون م یخوند، همه از خوش یبودم که فقط درس م یمنزو

 یو تو ختیکردم... اوضاع خانواده ام به هم ر یسکوت م دیگفتن و من با

 شتریب اد،یگفت از من خوشش م یشد که م داینفر پ هی ایختگیهم ر هب نیا

با پسرا  یهام به قول خودشون عشق داشتن، اما من دنبال دوست یهم کالس

گرفت و  یجلو راهم رو م شهیکردم... هم ینبودم، حرف هاشون رو باور نم

گفتم خودش خسته  یدادم و م یگفت که دوستم داره، جوابش رو نم یم
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و  دی... اما نرفت...خانواده ام از هم پاشرهیو م رهیگ یشه و راهش رو م یم

تنها  یلیاون ور... خ یور گاه نیا یمن آواره خونه پدر و مادر شدم، گاه

رو پر کنم، رو  مییخواستم تنها یبودم و تنها تر شدم با جدا شدنشون م

سمج رو  هشد، اونجا باز همون پسر یکه برگزار م ییها یپارت نیاوردم به ا

نرم شدم و  یکم ،یکن یپسر رو رد م نیکه ا یگفتن خنگ ی. همه مدمید

کامال  مییهااز تن گهیاومدم خونه مامان د یدادم، وقت یجوابش رو م یگاه

خوب بود و همه جوره هوام رو داشت، حرف هاش  یلیبهش رو آوردم، خ

 قرارهداد؛ کم کم منم عاشقش شدم گفت  یبهم م یکرد... دلگرم یجادو م

 ،یعاد ریمن غ یخوب بودن برا نیخوب بود و ا زیهمه چ م،یخواستگار ادیب

تو  یزیچ هی شهیبه کام من باشه؟! من ترنم که هم نقدریا ایشد دن یمگه م

 نیاز ا دمیزد، خودم بهتر شانسم رو شناختم و ترس یلنگ م شیزندگ

اون هم به گناه پدر و مادر، بابا سر همون شراکت که  ختیآرامش، به هم ر

که به  یازش طلب داشتن و باهاش مشکل داشتن و مامانم به خاطر عشق

به باد بره، تا  بشم و دختر بودنم یپدرم داشت راه غلط رو رفت تا من قربان

 بود...  امیکه دن یبه گناه نکرده من تاوان بدم تا دور بشم از اون کس گهید

 یپا یدهنش گذاشت، دست یبا بهت نگاهم کرد و دستش رو جلو انیدار

رو به دندون گرفتم تا  نمیریو لب ز دمیاز اشکم کش سیخ یچشم ها

 دهیدرد من هم بر نیاز ا انیدار یتا صدا رهیهام اوج نگ هیبلند گر یصدا

 بشه دهیبر

 تر... ترنم...تو...  -
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وقت طعم  چیکه ه یدرست مثل همون خواهر ،یزیترنم تو برام عز -

مدت تو رو به چشم همون  نیتمام ا یداشتنش رو احساس نکردم، تو

تو به خاطر ازدواج مادرم با پدرت دل  دیشا دونمیخواهر نگاه کردم، م

بدون من واقعا دوست دارم اونم به عنوان  یول ،یاز من نداشته باش یخوش

برادر  کیمن رو به چشم  یتون یم یکن یحس م یدرصد اگرخواهرم... 

خوره و هر  یکه هر روز داره وجودت رو م یبرام حرف بزن از درد ینیبب

برام حرف بزن ترنم تا  ی! دوست داشتزنه؟یم نتیبار تو رو زم کیچند وقت 

 کنم... یاگر تونستم در حقت برادر

زده باشه،  انیحرف ها رو دار نیشد ا ینگاهش کردم، باورم نم رهیو خ مات

من رو به عنوان خواهرش قبول داشت؟! پس اون بوسه...  انیواقعا دار یعنی

 یبودن. نم ضیبا هم ضد و نق یاون دوستت دارم گفتنش... حرف ها

احساسش رو  هویگذشت؟ چرا  یتو فکرش م یتونستم درکش کنم، چ

ام نگه دارم، پس  نهیسوال رو تو س نیتونستم ا ینم ؟رکوب کردس

 :دمیو جواب شن دمشیپرس

دختر لوس که فقط کارش  هیازت نداشتم  یاز اول که نه، منم دل خوش -

بار مادرم کردن بود، اما کم کم که باهات آشنا شدم  کهیکردن و ت غیج غیج

اومد و من  یخوشت نمتو از من  دینتونستم تو رو دوست نداشته باشم، شا

 که یا هیکردم رو یمن... خب سع یول یدونست یم بهیغر تیزندگ یرو تو

 یتونست ینم ،یمن نبود یوقت برا چیبدم، تو ه رییگرفتم رو تغ شیدر پ

 ! پس... تو رو خواهر خودم دونستم...یباش
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که  دمیکش یاز خودم خجالت م یعنیگفتن نداشتم،  یبرا یجوابش حرف در

کردم، از  یم ریخودم تعب یشکل برا نیرو به بدتر انیدار یرفتارها یگاه

موندم، اون چه  رهیخ انیاشک داخل چشم هام نشست و به دار یشرمندگ

 کردم... یکرد و من چه فکر ها که نم یم یفکر

 ؟یدون ینم تیبرادر قیمن رو ال -

دونست که من چطور شرمنده اش شدم و گرنه  یگفت؟! اون نم یم یچ

بار  نیاما ا د،یزد، چند قطره اشک از چشم هام چک یحرف رو نم نیا

 زدمیحرف م دینبود و با زیسکوت جا

بود که  ینه خواهر دم،یکش یتک بچه بودم عذاب م نکهیاز ا شهیهم -

 ایتو رو شهیکه پشتم رو بهش گرم... هم یباهاش درد و دل کنم نه برادر

 یکه به درد و دل هام گوش م یبرادر، خواهر هیخواهر داشتم و  هیهام 

 یکرد و  ب یکه تو سکوت فقط گوش م یکرد و برادر یکرد و آرومم م

بهم چپ نگاه کنه،  یذاشت کس یکرد و نم یمسائل رو حل م ومحرف تم

و  یکن هیراحت بهش تک یتونست یکوه بود که م هی هیشب شهیبرادر برام هم

 یدون ینم یتو خواهرم یگ یم یدار ی... وقتیباش یزینگران چ نکهیا یب

ها همون کوه رو برام آورده و مقابلم  ایاز دل رو یکیانگار  میچه حال

داشتن  ،یکرد لیتبد تیهام رو به واقع ایبا حرف هات رو انیگذاشته، دار

 مثل تو آرزومه... یبرادر

روشنش  یزد و چتد بار پلک زد تا اشک حلقه زده داخل چشم ها یلبخند

 لب هاش نشوند یرو یآب دهنش رو قورت داد و لبخند زه،ینر نییپا
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 بگو... یدار نهیکه تو س یبرادرت و از درد یپس حرف بزن برا -

شد براش گفت و حرف زد  یم دیبرادر بود شا انیاما باز دردم، حاال که دار و

رو داشتم که دردم رو باهاش  یهم شده حس کنم کس یلحظه ا یتا که برا

نقطه  یهام رو چند لحظه بستم تا تمرکز کنم روکنم، پس چشم  میتقس

شد  یم شتریکه روز به روز عفونتش ب یدمل چرک نیدرد تا باز کنم ا

 گرفت...  یرو در بر م جودمو

تحمل نکردم و دست هام رو مقابل صورتم  گهیرو تکون دادم و د سرم

 هام فقط تونستم بگم هیگر نیگذاشتم و از ته دل زار زدم و ب

 خاطر رها کردم... نیرو به ا زمیاونا... عز ان،یدار ستمیدختر ن گهیمن د -

 یم یبا من نامهربون نقدریا نکهیاز ا ا،یکردم از دست دن یزدم و گلگ هق

 کرد.

پناهم شد و با سکوتش  انیدار یکردم که دست ها یم یپناه یب احساس

 گفتم و یکردم که رازم رو به کس یم یاحساس سبک یآرومم کرد، از طرف

نگران بودم که مبادا  یدوشم رو سبک کردم و از طرف یاز بار رو یکم

کردن باالخره از  هیربع گر کینگاهش به من عوض شده باشه، بعد از  انیدار

 جدا شدم تا از اون چه که حاال ذهنم رو مشغول کرده بود بپرسم انیردا

 من... یکن ینم الیتو که خ انیدار -

 لبش گذاشت یرو به عالمت سکوت رو دستش
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 یو حرف زد ینگو. ممنونم که من رو مورد اعتماد دونست یچیه س،یه -

 خواهرم...

 زدم، که اون هم لبخند زد یخواهرم گفتنش لبخند به

لب  ینذار که لبخند رو از رو زیچ چیلبت باشه، ه یلبخند رو شهیبذار هم -

 هات دور کنه...

 انیسخته دار -

 هیشدن یول -

 کنم. یرو م میسع -

زد و از جاش بلند  یهم فشرد و لبخند دلگرم کننده ا یهاش رو رو چشم

 برداشت زیم یقهوه رو از رو ینیشد و س

 دیدم کنم شا ییچا هیبرم  م،یقهوه بخور هیامشب ما  ستیانگار قسمت ن -

 قسمت شد. یچا

فرستادم. بعد از چند  رونیب یرفتنش نگاه کردم و نفسم رو از سر آسودگ به

 دستم داد یوانیبرگشت و ل یچا وانیبا دو ل قهیدق

 دستت درد نکنه -

 نوش -

با لبخند نگاهم کرد و  انیبه دل نشست. دار شیرو مزه کردم، داغ میچا

 کرد  زیچشم هاش رو ر
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 ؟یخند یم یبه چ -

 کرد؟! یتو گوشت وز وز م یاون آنسل تو مراسم چ نمیبگو بب -

گشت  که  یبود و دنبال جواب اون سوال م دهیپس فهم د،یباال پر ابروهام

 من سفره دلم رو براش باز کردم

 !یدیپرس یاز من سوال م نقدریو ا یکه بفهم یپس دنبال اون بود -

از  دیحالت با یکردم که خراب الیخب اگر بگم نه دروع گفتم، اول خ -

 یاز اون هم نم یحرکت یول ،یدیکرده که رنج یکار دیجانب آنسل باشه شا

 شده؟ یچ نمیحالت رو خراب کنه. حاال بگو بب نقدریونست ات

منتظر نگاه  انیبه دار میچا وانیل یرو مزه کردم و از باال میاز چا گهید یکم

 کردم

 کرد.  یبهم ابراز عالقه و بعد از من خواستگار یچیه -

 !؟یآنسل، خواستگار یچ -

 تعجب داره؟! یجا نقدریا -

نگاهش متفاوت شده اما تا  دمید یکردم.م یاصال فکرش رو هم نم ،یلیخ -

 حد رو نه... نیا

 هی. آنسل برام زمیریکنم به هم م یبهش فکر م ان،یدار میبش الشیخیب ایب -

 طور خراب شد. نیدوست بود که ا
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که از  یبه تکون دادن سرش اکتفا کرد و هردو تو سکوت به آهنگ انیدار

و گفتن شب  یو بعد از خوردن چا میشد گوش داد یپخش م ونیزیتلو

... میبرسون انیرو به پا بیعج یتا شب میسمت اتاق هامون روانه شد ریبخ

از صاحب  ییکردم هم برادر دار شدم تا از جدا ادیکه هم از عشق  یشب

 نه... انیشا ادیو  دیرس یم انیبردارم بگم. شب به پا یبرا ها یعسل

 ...امشب

 ییآ ینم تو

 چشمانِ من... و

 شهر یتمام پنجره ها پشت

 ماند...  یم جا

****** 

 ( www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته

گذشت و هر  یدرد و دل کرده بودم م انیکه با دار یاز اون شب یروز چند

عوض شده  یحساب انیدار یشدم، رفتارها یتر از روز قبل م مونیروز پش

گشت. کم  یبر م ریرفت و شب ها د یزود از خونه م یلیبود، صبح ها خ

 زدیکه م یحرف نیشتریزد و ب یحرف م

 نیزد و هم یمثل سابق باهام حرف نم گهیبود. و د " ؟یخواهر یچطور "

 نیداشتم که ا دیو تو الک خودم فرو برم. ام رهیباعث شد که دلم بگ
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با  دید و باش یکرد، حالم داشت بد م ینم رییکنه اما تغ رییتغ تیوضع

 .زدمیحرف م انیدار

بعد  انیداد و دار یکه ساعت نه شب رو نشون م وارید یبه ساعت رو ینگاه

برگشته بود اما از  نکهیاز چند روز زود به خونه برگشته بود انداختم، با ا

اومد، صبرم تموم شد و سمت اتاقش رفتم تا  ینم رونیداخل اتاقش ب

پر   توپرو بپرسم، در زدم و با  رشیاخ یرفتارها لیباهاش دعوا کنم، و دل

کرد مات  یکه داشت جمع م ییو چمدون ها انیدار دنیداخل شدم اما با د

 زد و بهم اشاره زد ینگاهش کردم  که لبخند

 تو... نیا نمیکمک کن لباس هام رو بچ ایب ،یچه به موقع اومد -

 !؟یر یم ییجا -

 زد یسر تکون داد و لبخند یخونسرد با

به مادرم بزنم  یسر هیچندتا کار دارم و برم  ران،یا رمیم یچند روز هیآره  -

 دلم تنگ شده براشون.

 !ران؟یا -

 آره، تعجب داره؟ -

 !؟یپس چرا به من نگفت -
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هفته  کیکارهام بودم فرصت نشد، منم  ریمدت از بس درگ نیا دیببخش -

پس  یایب یونت ینم طیگردم. تو هم که به خاطر شرا یو بر م رمیم یا

 کمک بده هی ایکرد. حاال ب یم ییگفتش فقط دلت رو هوا

زشت اومد، شک نداشتم  یلیدر نظرم خ انیهام تو هم رفت رفتار دار اخم

تره هم برام خورد  یحت گهیکرده که د رییتغ یلینسبت به من خ دشیکه د

 کنه، بغض گلوم رو پس زدم و اخم هام رو حفظ کردم ینم

خودت چمدون خودت رو ببند،  ،یریبگ میمن تصم یجاتو الزم نبود  -

زدم و در رو  رونیتو.. بغضم نذاشت ادامه حرفم رو بزنم و از اتاق ب انیدار

کردم و  دیو سمت اتاق خودم رفتم و در رو از داخل کل دمیمحکم به هم کوب

 انیکردم. دار هیتخت انداختم و به حال خودم دوباره گر یبعد خودم رو رو

جواب موند و من به خواب رفتم  یپشت در اتاق اومد که هر بار ب یچند بار

نامه پشت  کینباشه و فقط  یانیشم دار یم داریکه صبح از خواب ب یتا وقت

 باشه دهیدر اتاقم چسپ

 یسالم خواهر -

 دیشا ایهفته  کیمن  ،یاومدم که در رو باز نکرد یخداحافظ یبرا یچندبار

گردم نگرانم  یزود بر م یمسافرتم طول بکشه، ول شتریب یهم چند روز

 .انینباش باهات در اتباطتم دوست دارم از طرف داداش دار

 هینشستم و دوباره به حال خودم گر نیزم ینامه و خوندنش رو دنید با

 رو داشته. یرفتار نیباهام همچ انیکردم، که دار
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ودم، خونه پر از خونه سخت بود به وجودش عادت کرده ب یتو انیدار نبودن

 یتو ایشد تا تمام افکار بد دن یجون من م یکه بال یسکوت شده بود سکوت

رفتن از  رونیکردم حوصله ب یم یاحساس افسردگ ره،یبگ یذهن من جا

 یپشت در خونه اومده بود که هر بار ب یخونه رو هم نداشتم، آنسل چند بار

رو  میدل مردگ نیزد و هم یهم نا مرتب زنگ م انیموند، دار یجواب م

 نیا یخواد من رو تو یهم م انیکردم که دار یکرد، احستس م یم شتریب

که  یهفته ا کیشد که  شتریب یاحساسم وقت نیتنها بذاره و ا بیکشور غر

 دههم زنگ نز یشد و چند روز لیازش حرف زده بود به ده روز تبد انیدار

 بود.

خونه  یازش نداشتم، هوا یخبر گهیگذشت و د یم انیروز از رفتن دار ده

 یبزنم و کم رونیدادم که از خونه ب حیشده بود و ترج ریدلگ یلیبرام خ

 یعصر با تن کیخوردم و نزد رونیکنم، ناهار رو ب نییها رو باال و پا ابونیخ

 نیاول یپرت کردم و خودم رو رو یخسته خونه برگشتم و کتم رو گوشه ا

 مبل پرت کردم و چشم هام رو بستم

 چقدر خسته شدم یاو -

 ... گذرهیخوش م یمن حساب یب گهیبله د -

خنده هاش بلند  یکه صدا دمیکش یبلند غیو ج دمیصدا از جا پر دنیشن با

مبل برداشتم و سمتش پرت  یقامت آشناش کوسن رو از رو دنیشد، با د

 کردم
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 زهره ترک شدم یخند یم یدرد، به چ یا -

از  یرو کنترل کرد و بعد سر دنشیو خند دیدست دور لبش کش یبار چند

 تاسف تکون داد یرو

 ؟یکن یاز برادرت استقبال م یطور نیواقعا که، بعد از ده روز ا -

 برداشتم سمتش پرت کردم گهید کوسن

بهتر  نینباشه، از ا یخبر چیازش ه یبره و چند روز ییهویکه  یبرادر -

 شه ازش استقبال کرد.  ینم

 زد و سمتم اومد و محکم من رو تو آغوش گرفت یلبخند

 دلم برات تنگ شده بود وروجک. -

 کردم هیسر باز کرد و بلند گر بغضم

 یچرا تنهام گذاشت ان،یدار یمعرفت یب یلیخ -

 رفتم یم دیخوام، با یمعذرت م -

 یپدر و شراره برا یبرام گفت و از دلتنگ رانیاز ا انیو دار میهم نشست کنار

 ییچند روز جا نیا یقهوه درست کردم و گفتم که تو انیدار یمن، برا

هر  میر یم رونیگردش ب یو برا رهیگ یم ینرفتم که گفت که دوش کوتاه

و  منشد فشیجبران کنه، حر دیچقدر که حرف زدم قبول نکرد و گفت که با

و داخل شهر  میرفت رونیب انیکردم و بعد همراه دار ضیلباس هام رو تعو
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تونستم  یبود م انیکه دار یوقت م،یکرد دیو خر میدیرو چرخ یچند ساعت

 از دستش دلخور باشم. دیببرم که با ادیبخندم و از 

قبول نکرد و  انیکه دار میبخور یزیچ رونیشام گفتم که همون ب یبرا

خواسته اش شدم و  میباز تسل م،یحتما شام رو خونه بخور دیگفت که با

باعث شد  نیفرو رفته بود و هم یکیو تارخونه ت م،یسمت خونه راه افتاد

 نگاه کنم انیچپ چپ به دار

 المپ رو روشن بذار؟ هیاومدن  رونیمگه نگفتم قبل از ب -

 باال انداخت یهاش رو جمع کرد و شونه ا لب

 داخل میبر ال،یخیب -

رو دستم داد و  دیپشتم گذاشت و من رو به جلو حول داد و کل یدست

 دمیرو کش رهیدر چرخوندم و دستگ یرو تو دیخواست که در رو باز کنم، کل

 و داخل رفتم

 من... ان،یدار کهیچقدر تار -

که باعث شد  دیباال پر ییزهایچ دنیو دست و ترک غیج یباره صدا کی به

 دنیسر جام خشکم بزنه وبا روشن شدن چراغ ها وگفتن  تولدت مبارک و د

 انیآشنا دهنم باز بمونه و به عقب سمت دار یشده و چهره ها نیخونه تزئ

 برگردم که با لبخند نگاهم کرد

 تولدت مبارک خواهرم... -
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گرفتم و به پدرم که با آغوش باز  انیبگم و نگاه از دار یدونستم چ ینم

و عطر  دمیآغوشش خز یتو یمعطل یشدم و ب رهیکرد خ یداشت نگاهم م

دلم براش تنگ شده باشه، با  نقدریشد که ا یکردم باورم نمتنش دو بو 

 دنیکردم و با د یهم رو بوس مونییکایآمر یشراره و چند تا از دوست ها

شده بود، مات نگاه کردم. باورم  رهیاشکبار بهم خ یمقابلم که با چشم ها نز

پشتم نشست و من رو  یباشه، دست تیواقع کیزن  نیشد که وجود ا ینم

بود نگاه  ستادهیکه کنارم ا انیجلو حول داد، از سر شونه به دار به یکم

 کردم

 مادرته ترنم، برو بهش خوش آمد بگو -

آدم ها  نیقابل هضم بود، با اونکه دلم از ا ریبرام غ زیهمه سوپرا نیا هضم

آغوش  یگرفت، تو یدلم بهونه اشون رو م بیگرفته بود اما هنوزم عج

خواست که  یو مادرم ازم مدام م میکرد هیو هردو با هم گر دمیمادرم خز

که تو  قهیدونستم چه جواب بدم... بعد از چند دق یببخشمش و من نم

مهمون ها برسم. از  هیاز من خواست که به بق انیآعوش مادرم بودم، دار

 نگاه کردم انیمادر جدا شدم و به دار

 ؟یبرام دار یزیچه سوپرا گهید -

 اشاره زد تیبا دست به جمع زد و یلبخند

 یکرد داشیپ یدور نگاه کن کی -
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باره خشک شدم، انگار که خون  کیچند نفر چرخوندم و به  یرو  رو نگاهم

 ریاون تصو دنی...قطعا دستادیبست و زمان از حرکت ا خیرگ هام  یتو

 نبود...  شیب یالیخ

 یبود که رو انیقدم به جلو بردارم، دوباره دست دار کی یتونستم حت ینم

 دیچیگوشم پ یپشتم نشست و صداش تو

 برو، خودشه -

که  یپر آب یها یگرفتم و به عسل انیروشن دار یرو از چشم ها نگاهم

به جلو بذارم و هردو  یشد دوختم، باالخره تونستم قدم یم کمیداشت نزد

دستم باال رفت و  م،یهم رو نگاه کن رهیخ رهیو فقط خ میستیمقابل هم با

 بودنش مطمئن بشم یصورتش نشست تا از واقع یرو

 ترنمم -

خودش بود با  ،یریتر از هر تصو یهم افتاد، خودش بود واقع یهام رو چشم

 یها یبا همون عطر مخصوص با همون عسل شیدوست داشتن یهمون صدا

 نیریش

 ...انیشا -

 ان؟یجان دل شا -

دور کمرش حلقه  یمعطل یبردم زمان و مکان رو و دست هام رو ب ادی از

 شد آرامش رو دوباره معنا کنم. یچند لحظه هم که م یکردم تا برا
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دادم،  یم دنیو به اشک هام اجازه بار دمیکش یبو م قیتنش رو عم عطر

من دور شونه هام حلقه شد و  یمحکم تر ازدست ها انیشا یدست ها

 دیسفت و محکم من رو به آغوشش کش

 تو جان دلم یکجا بود -

 ی. چطور مدمیآغوشش فرو رفتم و با تموم وجود، بوش رو به مشامم کش تو

 یصدارو؟ خدا نیعطرها رو؟ صاحب ا نیتونستم فراموش کنم صاحب ا

مرد رو فراموشش کنم؟ مطمئنم  نیمن... چطور با دلم کنار اومده بودم که ا

 نبودم. شیب یسنگ دل

تکون بخورم. خودم  ذاشتیبازوهاش نگه داشته بود و نم ونیرو محکم م من

شخص رو به روم  نیاومدن رو نداشتم. اون قدر دلتنگ ا رونیهم قصد ب

 خواست تو آغوشش حل بشم... یشده بودم که دلم م

که تو  یا یو با دلتنگ میاز هم فاصله گرفت ان،یدار یتک سرفه  یصدا با

اومد ازش جدا  ی. دلم نممیشد رهیزد، به هم خ یچشم هردومون موج م

رهاش کنم و  دمیترس یلحظه هم ولش کنم. م هی یخواستم حت یبشم، نم

 ...نمشینتونم بب گهیآروم آروم محو بشه و د یالیخ ریتصو نیبره، ا

خورن و قولِ باهم  یقسم م یطور نیمونن؟ ا یقول م یپا ینطورینامرد ا-

و  یبذار رسمش نبود... رسمش نبود که تنهام نیترنم ا دن؟یبودن رو م

 ...یبر
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زدم و دست  ی. لبخند لرزوندنیچک یگونه هام م یمهابا رو یهام ب اشک

 دستش گذاشتم. یسردمو، رو

 ینم زم،یرو به هم بر تیخواستم زندگ یمن... نم ان،یگناه از من نبود شا-

 یات رو تباه کنم. من دوستت داشتم... دوستت داشتم و برا ندهیخواستم آ

 ولت کردم... نیهم

مبل نشستم و با عشق،  یرو گرفت و من رو به طرف مبل کشوند. رو دستم

 ان،یجز شا یجا کس نینداشتم، انگار ا هیبه بق یتوجه گهینگاهش کردم. د

 حضور نداشت!

رو از ما  هیکرد حواس بق یسع انیمشغول حرف زدن با هم شدن و دار هیبق

به پشت سرم  یهنگا مین انی. شامیپرت کنه، تا راحت تر با هم حرف بزن

 فرستاد. رونیبه ب ق،یانداخت و نفسش رو کالفه و عم

بهم گفت و...  ییزهایچ هی... باهام حرف زد، شمیکرد و اومد پ دامیپ انیدار-

شد  ی. باورم نمدیدور سرم چرخ ایدن دم،یاون حرف ها رو شن یترنم وقت

 یاز چ ز،یاز همه چ شتریب یدون یبرات افتاده باشه. اما م یاتفاق نیهمچ

 لمراحت و یلیخ یموضوع مزخرف نیکه تو به خاطر چن نیسوختم؟ ا

 یداد یوجود داشته، انگار نه انگار که تو قول یانی. انگار نه انگار که شایکرد

 !یسرش بمون یو قسم خورد

 کار ممکنه... نیکارم... بهتر نیکردم ا یخوام... فکر م یمن... معذرت م-
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که مشغول  انیچشمم رو با انگشت شصتش گرفت و با سرش، به دار ریز نم

 لب هاش نشست. یرو یحرف زدن با بابا بود، کرد و لبخند

خواد درباره  یگفت م یرو نداشتم. اما وقت دنشید یاومد، رو شمیپ یوقت-

کاسه ست. بهم گفت  مین ریز یکاسه ا هی دمیعشقم باهام حرف بزنه، فهم

از  ی. گفت... گفت دوستت داشته اما وقتتهیپسرِ نامادرو ...  ستینامزدت ن

 ونکرده احساس تو دلش رو مدف یچشم هات حرفِ دلت رو خونده... سع

 .هیبزرگ یلی. مرد خیکنه تا تو به خواسته ت برس

 یگفت و م یداشت با بابا م الیخ یو ناباور، نگاهش کردم که ب برگشتم

 یبه روش زدم که نگاهش بهم افتاد و متقابال، لبخند یقی. لبخند عمدیخند

رو درک کنم... اون چه  نشیغمگ یاون نگاه ها یتونستم معن یزد. حاال م

 داشت و من... من چه کوتاه فکر بودم!  یروح بزرگ

 ترنم؟-

صدا  نیمن... چند وقت بود که ا یطرفش برگشتم و نگاهش کردم. خدا به

 نیاسمم از زبون صاحب ا دنیحسرت شنچند وقت بود  دم؟یشن یرو نم

لبم، نگاهش  یصدا رو داشتم؟ به طرفش برگشتم و با همون لبخند رو

 کردم.

 جانم-

. آب دهنش رو قورت داد و دستش رو داخل دیگرفت و لب گز یقیعم نفس

 کتش برد، و در همون حال گفت: بیج
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گفتم به ! ضایرفتم با پدرت صحبت کردم، گفتم من دوستت دارم و تو هم ا-

 یو... تو رو از پدرت خواستگار یبه رفتن شد یخاطر فرار کردن از من، راض

 کردم. حاال... 

که ازشون  ییپام زانو زد و با چشم ها یخارج کرد، جلو بشیرو از ج جعبه

بم و لرزون،  ییزل زد تو چشم هام و با صدا دن،یبار یعشق و محبت م

 گفت:

 ؟یکن یبا من ازدواج م-

دهنم گرفتم و از پس پرده اشک، نگاهش کردم. لب هام  یرو جلو دستام

رو از اون  انیدار یبهش بدم. صدا یدونستم چه جواب ینم دن،یلرز یم

 که من رو مخاطب قرار داد: دمیسمت شن

 ترنم تعلل نکن، بله رو بده!-

کردم.  یمنتظر ما بودن و من بهت زده، به مردِ عاشق رو به روم نگاه م همه

 یهام چشم گذاشت و من رو به خاطر وجودم م بیع یکه رو یبه کس

که  یخواست. به خاطر خودم... به خاطر ترنم بودنم دوست داشت! به کس

 یکردم، ولش کردم و هردومون رو تو عذاب باق یم هیبهش تک دیبا یوقت

که فقط  ییدهنم برداشتم و آروم و با صدا ی. دستم رو از جلوتمگذاش

 خودمون دوتا بشنوم، گفتم:

 بله...-
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رو آروم، داخل انگشتم کرد و بلند شد، و محکم من رو تو آغوش  انگشتر

از اون طرف سالن بلند شد. من رو بلند  ه،یبق غیدست و ج یگرفت. صدا

 کرد و چرخوند و در همون حال گفت:

 عاشقتم ترنم، عاشقتم عاشقتم عاشقتم...-

گذاشت  میشونیپ یگذاشت و لب هاش رو نرم و آروم، رو نیزم یرو رو من

و تموم عشق و حس دوست داشتنش رو، با همون بوسه به وجودم منتقل 

 کرد...

به  م،یکه کنارمه. به زندگ یام، به شخص ندهیمطمئن بودم، به آ گهید حاال

که بعد از چندماه، داشت شکل  یوندیگرفت و پ یکه داشت شکل م یا"ما"

مرد بودم و هرچقدر  نیمن عاشق بودم، با تموم وجودم عاشق اگرفت.  یم

. چون ردک یم دایکردم... اما اون باالخره من رو پ یخواستم، فرار م یهم م

 ِِ اون هستم..."سهم"قسم خورده بود... قسم خورده بود که من، 

 را تیهالب

 دارم یدوست م میکتاب ها یاز تمام شتریب

 که با لبان تو چرا

 دانم. یبدانم، م دیاز آنکه با شیب

 را تیهالب

 دارم یگل ها دوست م یاز تمام شتریب
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 آنهاست. یتر و شکننده تر از تمام فیلط تیهاکه لب چرا

 دارم یکلمات دوست م یاز تمام شیرا ب تیهالب

 تو یهاکه با لب چرا

 به کلمه ها نخواهم داشت. یازین گرید

 ور_پره_ژاک#
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