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 سراغ رمان. میریبعد م دمینامه خدمتتون م یمعرف کیبا سالم. اول 

 :بیماندگارم به ترت اثرات

 .ی. سِوگ۱

 (ی. )جلد دوم سوگقراریب شهی. هم۲

 برگ زرد. کی ادی. فر۳

 .یکیدر تار ی. شبح۴

بنام خدا
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 . مردِ بال، زنِ ناقال۵

 چشمک بزن. تیکودک یاهای. به رو۶

 رکانی. ه۷

 (یکیتاردریشبح. )جلد دوم شبح کی. راز پنهان ۸

 .نهیتون بشو به دل ادیکه خوشتون ب دوارمیسراغ رمان ام میریم

 ۱۳9۶/۱0/۱9شروع:  خیتار

 قلب ییِرمان: الال نیا نام

 :نکته

 . با ذکر نام خودم باشه.دیدار یداخل رمان اثر خودم هست. اگر قصد کپ یهاها و گفتهمتن یِتمام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مقدمه

 ها...وقت یگاه

 ...هایکینزد نیهم در

 .میانشانه یِپ در

 ...مثلِ

 .گذردیم یکه بر زندگ یآبشار

 ها...وقت یگاه

 اند.انهاز ما به دنبال نش گرانید هم
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 ...مثلِ

 .یو انتقاد ما بر زندگ رادهایا

 ها...وقت یگاه

 مثل ابر گذشت. دیبا هم

 ...مثلِ

 .دیوز باد

 ...و

 ...مثلِ

 بود. یجار رودخانه،

 اما،

 ها...وقت یگاه

 پروانه بود و... دیبا

 نشست. یهر گل یرو

 ...چون

 .ستیاو زِ ما ن ،ی. ولمیزِ اوئ ما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کل. ی: دانایراو

سال او را  ۱۴که پس از  یمادربزرگش بوده و هست. کس دشیکه تنها ام یاخانواده چیتنها بدون ه یدخترک حسرت،

. دیرس یسالگ ۲0به  نکهیبزرگ کرد تا ا
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 مادر و پدرش و برادر بزرگش را. تصادف، خدا خانواده حسرت را از او گرفت. کی شیسال پ ۱۴

را  یاش کنکور داد و رتبه تک رقمو در رشته مورد عالقه دیکرد و به دانشگاه رس شرفتیپ ،ییخود به تنها حسرت

او در دانشگاه آغاز شد.  لیشد. و تحص رفتهینمونه در دانشگاه پذ یدانشجو کیآورد و به عنوان 

 شب است. امشب،

 من. یهوا شبِ

 .یرانشب با کی

 من. یدل تنها یبرا

را متحمل شد. در  یاریبس یهاو رنج دیکش یفراوان یهایسخت اشیزندگ یهاهمانند اسمش در طول سال حسرت،

او به خاطر حضور گرم مادربزرگش است که او را بزرگ کرده  یهایشاد عیکم بود. ته ما یلیاو خ یهایواقع عمر شاد

 .دهیبخش اتیو ح

در دل  یاهرگز لحظه ،یرا پشت سر نهاد. ول یزندگ یهایاش را از دست داد و سختکه خانواده یبا آن حال حسرت

را به  زینکرد و همه چ یتلق انصافیبوده و خدا را ب نیهم رشیتقد "یمن یتو مقصر مرگ خانواده ایخدا "نگفت 

را  دشیگاه خود قرار داد و ام هیتکحال خدا را  همهدست سرنوشت سپرد. او به قسمت روزگار اعتقاد داشت. او در 

محرم و رمضان  یهااهل نماز و قرآن نبود. اما، دوست داشت و دارد. و در ماه ادیز نکهینسبت به او از دست نداد. با ا

 .آوردیو... سجده شکر و نمازش را به جا م

 را قرار است با تو، امشبم

 کنم. یسپر

 ...خداوندا
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 امشب را به من فرصت بده که، هی

 از هر باران شوم. ترسیباران آسمانت خ با

آسمان خدا بود و  ریروها در زقدم انیشهر م کیتار یهاتنها در کوچه یشب گذشته بود و حسرت تنها 9از  ساعت

در بدن  یحسوسمتوجه لرزش م یشده بود و پس از گذشت لحظات سی. لباسش تماماً خکردیم سینم باران او را خنم

تر از . جاده خلوتدیلغزیو م خوردیسرما به هم م از شیهاخود شده بود. سرما در عمق بدنش نفوذ کرده بود. دندان

باشد. باد و  یدر جاده نور مضاعف یباعث شده بود کم هاربرقید کم شده بود. نور تبود و عبور و مرور و ترد شهیهم

و نمور مشهود بود.  کیتار نیرقصان درختان بر زم یهاشاخه یهیو سا لرزاندیطوفانِ سرد درختان را م

 ! حتماً تا االن مادربزرگ نگرانش شده است.رفتیتا خانه م ادهیپ دیبا آن هم لرزش چگونه با دانستینم حسرت

بوده بود و از حرص  مشیمر ادگاریاش که و نگران نوه زدیقدم م یهمان لحظه مادربزرگ در خانه نگران و حرص در

 یبود. هر کار یمنف یها. در ذهنش پر از فکر و موجدیایکوفت. منتظر بود که او ب یم نیبلندش را بر زم یِچوب یعصا

. کردندیپرت م رونیسرعت افکار مثبت را از ذهن به ب هب یتا به افکار مثبت فکر کند اما افکار منف کردیم

 یزیاز هر چ شتریبگردد. ب شیبایبخواهد به دنبال دخترک ز هید و از پسر همساباعث شد که به طبقه دوم برو همان

ا زد زنگ ر دیثابت کرده بود. مادربزرگ به پشت در خانه که رس ریزنِ پ نیبه آن پسر اعتماد داشت و پسر خود را به ا

 و گفت: دیو پسر به در رسکار دارد. زن پسرش را صدا کرد  شکه مادر آن پسر در باز کرد و مادربزرگ گفت با پسر

 افتاده؟ یسالم. مادرجون اتفاق -

 .ومدهیپسرم نگران دخترمم. هنوز خونه ن -

 هست. رونیحتماً با دوستاش ب -

 کنه. ریوقت شب د نینداره. اصالً سابقه نداشته تا ا یدخترکم دوست -

 .ارمیبراتون م کنمیم داشیدنبالش پ رمیبفرما داخل مادرجون من م -

 پسرم. ینیبب ریخ -



 قلب ییالال

 
8 

 

رار ق گرید یرا بر پا شیپا کینشسته بود و  ونیزیتلو کیمبل نزد یکرد. پدرش رو تیمادربزرگ را به داخل هدا او

. کردیدود م بیس لونیدر آن حال ق دیدیرا م "حس ششم  " یِمیقد لمِیف ونیزیکه از تلو یداده بود. در حال

کرد. اُورکت را از کمد برداشت و تن کرد و به  ضیوو لباسش را تعنشست و پسر به اتاقش رفت  یمبل یمادربزرگ رو

 گفت: شتگذایمادربزرگ کنار م یسبز ترش را برا بیکه س یاز اتاق رفت. مادرش در حال رونیب

 کجا پسرم؟ -

 دنبال ماه راز. رمیم -

 مراقب خودت باش. -

 چشم. -

 لحظه پدرش گفت: همان

 برو. نیکت من هست. بردار با ماش بیتو ج نمیماش چیماهان سوئ -

 چشم بابا. -

 .جانیهم ارشیب یکرد داشیپ -

 باشه. -

رفت. سپس کفشش را  یکت پدرش برداشت و سمت در خروج بیرا از ج نیماش چیکه ماهان نام داشت سوئ پسر

روزها  نیا پدرش شد. یوندایه نیرفت و سوار ماش نییطبقه را به پا کیآسانسور از پلکان  یو به جا دیپوش

 کند. هیرا ته یینو نیرا فروخته بود و قرار بود ماش نشیماش

 یورزش کلیمناسب داشت. ه یسبزه و ل*ب و دهان یداشت صورت یرنگ یقد بلند بود و چشمان مشک یپسر ماهان

به او نظر نداشته و ندارد. او پس از  چوقتیو ه دیبه چشم خواهر د یسال است و حسرت را از بچگ ۲۶داشت و 

 ادامه نداد. شتریرا ب لیتحص گرید اشیپزشک سانسیمدرک فوق ل

 حرکت کرد. یاصل ابانِیرا روشن کرد و سمت خ نیماش



 قلب ییالال

 
9 

 

و کودکانه،  دیسف یپوش. صورت کیش یدارد. دختر ییبایسال دارد و اندام الغر و ز ۲0طبق گفته قبل  حسرت

. ابروها و ل*ب و دهان او مناسب است. در کل کردیرا با آن چشمان جادو م یهر پسرکه  ،یچشمان معصومش آب

قلب  یجسم و روح او، بلکه پاک ی. نه تنها پاککندیبرابر م نیاو را چند ییبایخالص اوست که ز یپاک نیاست و ا بایز

 .شیایریکوچک و ب

 اشیکه در بچگ ییجا. از آنشناسندیه نام ماه راز مکه در شناسنامه او هک شده ماه راز است. و همه او را ب ینام

 دوست داشت. شترینام را ب نیپدر و مادرش نام کوچک او را حسرت گذاشته بودند. ا

 یبه سنگ شی. ناگهان پاکردیو سمت خانه حرکت م داشتیجاده، لرزان و آرام آرام قدم بر م سیخ نیدر زم او

را نگه  نیبرخورد کند با دو دست زم نیزم بر سرش که افتاد و قبل آن نیخورد و محکم بر زم چیپ شیخورد و پا

و کبود شده است. چون  یدارد و حتماً زخم یگرفتگ شیماند. احساس کرد پا حرکتیب نیزم یطور روداشت. همان

که به  دیرا د نیاز ماش یحس کند. نور یبه همان راحت توانستیرا م ختیریم شیرا که از پا یظیغل عیسوزش و ما

 از خود مراقبت کند.  توانستیبود و نم فیضع نکهیگرفت از ا اشهی. گردیآیسمت او م

را دور  نیونک بزند.  ماش دانیسر به م کیگرفت  میکه تصم زدیم دیرا د ابانیو با چشم اطراف خ نیبا ماش ماهان

را افتاده بر  ینگذشته بود که جسم یقیداد. هنوز دقا تیهدا میرا به راه مستق نیزد و سمت ونک حرکت کرد و ماش

 یجسم رفت و از صدا کیو نزد دیو در باران دو شتاز او نگه دا یمتر کیرا با فاصله  نیماش دید نیزم یرو

 داد که حسرت است. همان ماه راز! صیاو تشخ یهاهیگر

 :دیرفت و کنارش زانو زد که حسرت چشمانش را بست و نال کینزد

 نداشته باش. یرو خدا با من کار تو -

 ماه راز؟ منم ماهان. -

. شستیاو را م یها. باران اشکختیاشک ر شتریچشمانش را باز کرد و ب یراحت شد و با آسودگ الشیخ حسرت

 گفت: یماهان عصب

 کرده؟ تتیاذ یک -

 .یچکیه -

 دختر خوب؟ یکنیم کاریچ نجایآخه ا -
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 تو بارون قدم بزنم. خواستیدلم م -

 بغلت کنم؟ یذاریعوارض تو بارون قدم زدن. م نمیا -

 نه. -

 خب پس پاشو. -

 نهاد و گفت: ریسر خود را ز نیشرمگ حسرت

 .دهید بیپام آس -

 اور کت را از تن خود در آورد و تن حسرت کرد و گفت: ماهان

 نکن دختر خوب. هیخب. گر یلیخ -

 گرفت. آرام او را از کمر در آغوش و

 پام. یآ... آ -

 .شیه -

ه ک یپشت فرمان نشست و در حال زیعقب خواباند و سپس خود ن یرفت و حسرت را صندل نیشد و سمت ماش بلند

 به عقب که حسرت بود کرد و گفت: یجلو نگاه نهیی. از آکردیرا روشن م نیماش

 .ریدکتر. کمتر آبغوره بگ میریم -

 به او داد و گفت: یدستمال سپس

 اشکت و پاک کن. ایب -

 دستمال را تا کرد و گفت: کردیم نیف نیکه ف یدر حال حسرت

 م؟یدکتر نر شهیم -

 آره.  -
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 را حرکت داد و گفت: نیماش سپس

 شرط داره. یول -

 ؟یچ -

 .یبگم گوش کن یهر چ -

 باشه. -

 قول؟ -

 قول. -

 زد و سمت خانه حرکت کرد. یلبخند ماهان

قفل کرد و به  موتیرا با ر نیرا پارک کرد و به عقب رفت و او را در آغوش گرفت و ماش نیماش دیبه خانه رس یوقت

و زنگ در خانه را فشرد که مادرش در باز کرد  دیها به طبقه دوم رفت و به خانه خود رسداخل آپارتمان رفت و از پله

 به داخل خانه رفت و به مادرش گفت: یو فور

 کمک. نییایاتاق خودم. لطفا ب برمشیم -

 باشه. -

 حسرت شد و گفت: کیرا از تن در آورد و نزد رونشیتخت خواباند و لباس ب یبا بردن او به اتاق خود، او را رو ماهان

 .یالیخیقدر تو بآخه دختر چه -

 بلند گفت: یبعد با صدا و

 .اریرو لطفاً ب هیاول یهامامان جعبه کمک -

 گفت: ختیریو اشک م دیلرزیم یدر حال حسرت

 شد. سیتمام تختت خ دیب... ببخش -
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 .نتیسر نازن ی. فداستیمهم ن -

 .یخوب یلیتو خ -

 .یترتو خوب -

 آمد و دست ماهان داد و گفت: هیاول یهابا جعبه کمک مادر

 ؟یندار یکار گهید -

 . کنمی. کارتون داشتم صداتون مدیبر دیتونیفعالً م ،یچرا! ول -

 باشه. فعالً. -

 را باز کرد و گفت: هیاول یهاماهان جعبه کمک رفت، مادر

 پات در چه وضعه. نمیخب بذار بب -

 وار گفت:را برداشت تا شلوارش را بُرِش دهد که حسرت ناله یچیق

 .دمیمن شلوارم و تازه خر -

 خوبه؟ خرمیبهترش و برات م نیخب حاال. از ا -

او  یبه پا یداشت دست یزیاو برخورد که خونر یپا یو با کبود دیرا سمت شلوار او برد و شلوارش را بر یچیق و

 سر داد و گفت: یاکه حسرت ناله دیکش

 در رفته؟ -

 آره. -

را  یاپارچه هیاول یهاو آب دهانش را قورت داد که ماهان از جعبه کمک دیاز ترس مردمک چشمانش لرز حسرت

 دهان حسرت برد و گفت: کیبرداشت و نزد

 آ کن. -
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 سر خود را به عقب برد که ماهان گفت: حسرت

 .زهیتم -

 بار سرش را تکان داد و گفت: نیچند حسرت

 نه نه. -

 کرد و گفت: یزیاخم ر ماهان

 که نرفته؟ ادتی. یبه حرفام گوش کن یقول داد -

 خوردیاز سرما به هم م شیهاکه دندان یشده بود. در حال شتریو لرزش بدنش ب کردیبه شدت درد م شیپا حسرت

 مظلوم گفت:

 . کنهیدرد م یلیخ -

 را به دهان او بست و گفت: زیتم یبه زور پارچه ماهان

 و خفه کنم. غتیو بستم که ج نیا -

 او ور رفت و به تکان خوردن او حساس شد و گفت: یبا پا یاو رفت و کم یپا کینزد سپس

 اِنقدر تکون نخور. -

 نکن. یتو رو خدا دستکار -

 شد و گفت: یورد که ماهان حرصتکان خ شتریب و

 تکون نخور بچه. _

گشت. ماهان پارچه را از دهان او باز کرد و  حالیحسرت در گلو خفه شد و ب غیاو را در هم فشرد که ج یناگهان پا و

 از اتاق خارج شد و رو به مادر خود و مادربزرگ گفت: یکرد و فور یکرد و پانسمان بند یرا ضدعفون شیپا یِکبود

بهش  دیکه باز با ی. فقط فورنی. مالفه رو تختم عوض کنسهیاش خهمه دیفوراً لباسش و عوض کن دیامان برم -

 .لرزهیم سرهکی ستیبرسم. اصالً حالش خوب ن
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از کمد حسرت لباس برداشت و به خانه خود برگشت و  عیسر یلیها رفت و خمادربزرگ به خانه آن ییبه راهنما مادر

رفتند  رونیبه اتاق ماهان رفت و لباس حسرت را به کمک مادربزرگ عوض کرد و مالفه تخت را هم عوض کرد و به ب

 که ماهان گفت:

 تموم شد؟ -

 آره. -

 .دیبر دیتونیم گهیممنون د -

 باشه. -

 .دیبراش سوپ هم درست کن یراست -

کرد و  هیرفتن مادر و مادربزرگ ماهان وارد اتاق شد و به حسرت سِرُم وصل کرد و به او سُرنگ زد و او را پاشو با

 فیضع یاو را فشار داد و بست که صدا یاو قرار داد و با بانداژ محکم پا یرا کنار پا لیزد و دو م شیرا به پا یپماد

 .دیحسرت به گوش رس

 آخ. -

 ستش را شست و دوباره آمد کنار او نشست و گفت:بلند شد و رفت د ماهان

 ماه راز؟ -

 .میه -

 کنم؟ قیبهت آرامبخش تزر یخوایم -

 نه. -

 .یکه دو ساعت بخواب زنمیآور م. االن بهت خوابزمینکن ع... عز هیگر -

در تمام  ینیریماهان خوشش آمد و حس ش " زمیعز "سرخ شدند. از کالم  شیهاشد و گونه نیشرمگ حسرت

ها از آن ینداشته و محبت یصحبتهم یجنس مخالف چیبا ه اشیدخترک تنها در تمام زندگ نیوجودش جان گرفت. ا

 !غیگاهش باشد. اما، در هیکه تک خواستیمحکم م یحام کیروزها دلش  نیچه قدر ا ده،یند
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 با زدن سُرنگ به او گفت: ماهان

 .یخوب بخواب -

 خواب رفت. چشمانش بسته شد و به حسرت

 و ماهان رو به او گفت: دیرفت. مادربزرگ حال دخترکش را از او پرس رونیو از اتاق ب دیاو کش یپتو را رو ماهان

 کم حالش بهتره. هینسبت به قبل  -

 کرد و رو به مادر ماهان گفت: یتشکر مادربزرگ

 ام باش.دونه هی یکیدخترم مواظب  -

 .دیاستراحت کن دیراحت باشه. شما بر تونالیهستم خ -

 با اجازه. ببخش زحمت دادم. -

 مادر جان. ماه راز برا من مثل دختر نداشتمه. ستین یزحمت -

 تون نکنه.کم یخدا از بزرگ -

 مادرجان. یمرس -

شد همان لحظه ماهان با  داریصحبت مادربزرگ به خانه خود رفت و دو ساعت بعد حسرت از خواب ب یپس از کم و

 سوپ داغ آمد و گفت:

 ؟یشد داریب -

 هوم! -

 تخت گذاشت و سِرُم را از دست او جدا کرد و گفت: یغذا را رو ینیس

 ؟یبهتر شد -

 کم. هی -
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 ؟یدرد ندار -

 پام. -

 !گهید -

 تب دارم. کنمیو کرخت شده. احساس م حسیبدنم ب -

 و گفت: دیاو کش یِشانیبه پ یدست ماهان

 . خب؟یبخور دمیبُر مسوپ رو بخور بعد اون بهت قرصِ تب ایب -

 هوم! -

 دهان او برد و گفت: کیقاشق را پر از سوپ کرد و نزد کینشست و  شیغذا رو به رو ینیرا نشاند و با س حسرت

 بخور. -

 .خورمیخودم م -

 حرف نباشه. بخور. -

 بعد به خورد او داد و حسرت گفت: و

 آب. -

 دهان او برد و گفت: کیآب را نزد وانیل هانما

 گلم. یبفرما آبج -

 و گفت: دیاز آب را نوش یکم حسرت

 .یممنون داداش -

 سرخ او زد و گفت: ینیبر نوک ب ماهان

 بهم بگو داداش. شهیبه بعد هم نیاز ا -
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 باشه. -

 نفر داداش صدام کنه. هیکه  هیقشنگ یآوا یلیخ -

 اوهوم. -

 غذات و بخور. هیبق -

 را خورد و پس از تشکر گفت: شیغذا هیبق حسرت

 که زنت بشه. یخوش به حال اون دختر -

 لبخند زد و گفت: ماهان

 .ادیآره مجبوره با اخالق گند من کنار ب -

 .یهم خوب یلی. خرینخ -

 م؟یقول به هم بد هی -

 ؟یچ -

یم هیبرات ته یهم بخوا ی. هر چشمیگاهت م هی. تککنمی. بهت محبت میبرادر واقع هی شمیمن برات داداش م -

مزاحمت بشه و بهت نگاه چپ بکنه. در عوض تو قول بده  یکس ذارمی. نمکنمیام و خرجت ممردانه یهارتی. غکنم

 . قول؟یباش ی. تو فقط برام آبجیپاک و معصوم بمون شهیهم

 و گفت: دیاش لرزو چانه ختیحسرت ر یهااشک

 ؟یذاریمثه مامان بابام تنهام نم -

 نه. -

 ؟یریمثه داداشم که رفت نم -

 نه. -
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 ؟یشیراه نم مهین -

 نه. -

 قول. -

 او را پاک کرد و گفت: یهاگونه او گذاشت و اشک یدستش را رو ماهان

 ش؟یبریم نیاز ب یکه با اشک دار ستیجذاب ن یچشما نیا فیح -

 .مونهیاز من نم یچیه هگید یتنهام. تو هم بر یلیمن خ -

 . رمینم -

 مردانه او زد که ماهان با اخم گفت: نهیبا انگشت کوچکش به س حسرت

 بود؟ یچه کار نیا -

 .گهیبغل د -

 آهان. -

 او را در آغوش گرفت و گفت: ماهان

 کوچولو. یآبج -

 .کردمیبغلش بوس بارونش م دمیپریو من م بودیام زنده مداداش بزرگه خواستیدلم م شهیهم -

 خدا رحمتش کنه.  -

دهان او برد که حسرت  کیبُر را نزدتخت خواباند و تب یاو را در آغوش نوازش داد و از خود جدا کرد و او را رو یکم

 ممانعت کرد و گفت:

 .یسُرنگش و بزن نیهم شهینم -

 نه. -
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 آخه قرص دوست ندارم. -

 .دمیبه خوردت م یزور ینخورد چ،یکه ه یخورد ،یکه بخور کشمیمن منت نم نیبب -

 ما... -

 هنوز اسم ماهان را کامل صدا نزده بود. که ماهان قرص را داخل دهان او برد و با آب به خورد او داد و گفت: حسرت

 بخواب. -

 .ییزورگو یلیخ -

 . حاال هم بخواب.دونمیم -

خود  یپتو را رو نی. حسرت شرمگدیبوس یگرم و طوالن او را یشانیچشمانش را بست که ماهان خم شد و پ حسرت

 سر او برداشت و گفت: یو پتو را از رو دیانداخت که ماهان محکم خند

 گه؟یم یخجالتت چ نیکه. پس ا یبغل داد شنهادیپ شیپ قهیچند دق نیهم -

 نکن. تمیاذ -

 باشه. بخواب. -

 گردن او برد و گفت: یرا تا رو پتو

 .ری. شب بخینیبب یعروسک یهاخواب -

 .ریشب بخ -

را داخل  ینیرفت و سمت آشپزخانه حرکت کرد و س رونیغذا به ب ینیچشمانش را بست. ماهان هم با س حسرت

 .دیرفت و خواب یگریگذاشت و به اتاق د نگیس

یتر ممادر و مادربزرگ حالش به یهایدگیهر روزه ماهان و رس یو حال حسرت با مداوا گذشتیهم م یاز پ روزها

او  شی. ماهان هم پرفتیماهان م شیروزها هر موقع پ نیهفته بعد او کامل خوب شد و توانست بلند شود. ا کی. شد

 . آمدیم



 قلب ییالال

 
20 

 

صبح زود آماده شده بود تا به دانشگاه برود. مادربزرگش صبحانه را آماده کرده بود. حسرت با خوردن صبحانه  امروز

آسانسور استفاده کرد. که ناگهان  یاز پلکان به جا شهیو از خانه خارج شد. مثل هم دیگونه مادربزرگش را بوس

 بودند. ستادهیا یاکه کنار در خانه دیدو دختر جوان را شن یصدا

 دختره... نیا -

 کدوم دختره؟ -

 اسمش ماه راز هس. گهید نیهم -

 ؟یخب که چ -

 .چسبهیهمش به ماهان م -

 ؟یزنیم خب به تو چه؟ تو چرا حرص -

 خب ازش خوشم اومده. -

 کرده. ریآها تو گلوت گ -

 بذاره من بهش برسم. زونیدختره آو نیخب آره. البته اگه ا -

 برسه. یینون و نوا هیپسره رو تور کنه تا به  خوادیپدر و مادره م یدختره ب -

اش از شدت درد نامنظم است. معده تیاز عصبان شیهاو نفس ستادهیها اآن یجلو دیبه خود آمد که د یوقت حسرت

دخترک اول نواخت و  اول را محکم بر گونه یلیآن دو رفت و س ی. جلوکردیو اعصابش آن را بدتر م سوختیم

 گفت:

 .هچاریکه متعلق به خودته به من نگو. که همه تو ساختمون از حال و روزت خبر دارن ب یزیچ ییدختره هرجا نیبب -

 دوم را به گونه دخترک دوم زد و گفت: یلیس و

که پدر و  یی. توکنمیم یپدر و مادر نداشته باشم. اما شرف دارم و با وجود مادربزرگم دارم پاک زندگ دیمن شا -

 ؟یپریچرا هـ*ر*ز م یمادر دار
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 زد و رو به هر دو گفت: یپوزخند صدا دار و

 کنه.  اشندهیمثل شما رو زن آ یخراب یداداشم دخترا ذارمینم . منکنهیمثل شما نگاه هم نم ییماهان به دخترها -

گرفت و  یرفت و تاکس ابانیها عبور کرد و از آپارتمان دور شد و سمت خآن یرا پاک کرد و از جلو شیهابعد اشک و

 سمت دانشگاه رفت.

 حسرت دهان هر دو را در هم بست. یکوبنده یجمله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به او زند که دست  یمحکم یلیحسرت به آپارتمان دو زن سمت او هجوم بردند و زن اول خواست س دنیرس با

. خواست او را آرام دیماهان رس یعصبان یدست او را گرفت. حسرت دست مردانه را دنبال کرد و به چهره یامردانه

 :دیکند که ماهان رو به زن غر

 .کنمیدستت بهش بخوره قلمش م -

 و گفت: دیکش رونیدستش را از دست او ب زن

 گفتن. یترگفتن بزرگ یترچشمم روشن. کوچک -

 .کشمیو خط م یترو بزرگ یترخواهر من بلند بشه دور کوچک یدست رو -

 خواهر؟ یگیم طهیعفر نیهه، خواهر؟ تو به ا -

 خواهر من حرف بزن.اول دهنت و آب بکش بعد راجع به  نیبب -

 خوبه خوبه. بزنه تو صورت دخترم بعد من بمونم نگاه کنم. -

 .کنهیبلند نم یکه زدتش. وگرنه ماه راز دست رو کس ختهیر یزهر هیخوب کرده. حتماً دخترت  -

 بعد دست حسرت را گرفت و گفت: و

 ماه راز. میبر ایب -

 بلند گفت: یدوم با صدا زن
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 ه؟یها چو داداش گفتن یآبج گهی. درونیب دیبر نیالس بزن نییخوایده. مش یاعجب دور و زمونه -

در گوش او  یمحکم یلیمتورم شد و حسرت را رها کرد و سمت زن رفت و س رتشیشد و رگ غ یماهان عصب ناگهان

 نواخت و گفت:

 جانیچطور از ا نیدرست کن بب عهی. نه من اهلشم نه ماه راز. تو شاستین نایالس و ا ی. آپارتمان جاکهیزن نیبب -

 .ی. حاال هم هِرّرونیب کنمیپرتت م

وارد خانه شدند ماهان رو  یبعد رفت و حسرت را سمت خانه خود برد. حسرت در طول مدت سکوت کرده بود. وقت و

 بلند گفت: یبه مادرش با صدا

 مامان غذا رو آماده کن لطفاً. ماه راز گشنشه. -

 باشه پسرم. -

 بلند گفت: یرا به داخل اتاقش برد و با تحکم و صدا حسرت ماهان

 بده. حیزود باش توض -

 که ماهان بلندتر گفت: ستیگرینهاده بود و م ریسرش را ز حسرت

 حرف بزن. اهللای -

 اش را محکم در دست گرفت و گفت:شد و دو شانه کشیو در خود جمع شد. ماهان نزد دیترس حسرت

 نگاهم کن. -

 گرفت و گفت: دنیشروع به بار شیهاشد و اشک رهیبه او خ حسرت

 به من تهمت بد زدن. -

 گفتن؟ یچ -

 

 .دیسکوت کرد که ماهان داد کش حسرت
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 با توأم. ماه راز؟ -

 آخه؟ -

 بگو. -

 . ماهان دستش را دور کمر او حلقه کرد و گفت:ستیبلند گر یحسرت خود را در آغوش او رها کرد و با صدا ناگهان

 شده قربونت برم؟ یچ -

 گفت: هیبا گر حسرت

 شدم. یطورنیپدر و مادر بزرگ شدم که ا ی. بهم گفتن بزنمیدختراشون به من گفتن خراب. گفتن باهات الس م -

 ؟یگفت ی. تو بهشون چزمینکن عز هی. گرکنمیشون مآدم -

 !؟یپریچرا هـ*ر*ز م یو مادر دارکردم تو که پدر  یپدر و مادرم اما، شرف دارم و پاک زندگ یگفتم درسته ب -

 شون بوده.. حقی. خوب کردزمیعز نیآفر -

 .ترسمیم -

 به خدا باشه. دتیام -

 هست. -

 .کنمیساختمون صحبت م تیریمن امشب با مد -

 بعد او را از آغوش جدا کرد و گفت: و

 ناهار. میزود برو اتاقت لباست و عوض کن بر -

 چشم. -

 بشم. تیدیرمروا یاون چشما یفدا -
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لباس دست و صورتش را شست و رفت در  ضیاز اتاق ماهان خارج شد و سمت اتاق خود رفت و بعد از تعو حسرت

 ها ناهارش را خورد و پس از اتمام غذا گفت:جمع نشست و با آن

 .یممنون خاله پر -

 و گفت: دیحسرت پاش یبه رو ینیبود لبخند دلنش سایماهان که نام او پر مادر

 . بهم بگو مامان.نی. منو مثل مادرت ببشمیناراحت م ها؟یخاله پر یبه من نگ گهید -

شان را باز و بسته کردند. حسرت سمت چشم دییبه ماهان و پدر ماهان کرد که هر دو به عالمت تا ینگاه حسرت

 برگشت و گفت: سایپر

 ها!شرط داره -

 ماهان که پدرام نام داشت گفت: پدر

 !ذارهیچه شرط م نیپدرسوخته رو بب -

 گفت: سایپر

 ؟یدخترم دار کاریچ -

 رو به حسرت گفت: پدرام

نداشتم اول به من بگه بابا. حد اقل تو دلم و خوش کن و اول بهم بگو  قیاومدن ماهان که توف ایدخترم موقع به دن -

 بابا.

 آهسته لب زد و گفت: حسرت

 بابا. -

 و گفت: دیاش بود و سرش را بوسدور شانه به خود آمد که دستان مردانه پدرام یوقت و

 . یخونه زنده کرد نیرو به ا دیممنون دخترم. تو ام -

 نهاد و گفت: ریسرش را ز نیشرمگ حسرت
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 ممنون. -

 گفت: ماهان

 .شهیم میداره حسود گهیمن د -

 و گفت: دیسر ماهان را بوس سایپر

 نشه. تیحسود -

 بعد رو به حسرت گفت: و

 ه؟یخب شرطتت چ -

 ها با من.شستن ظرف -

 باشه دخترم. -

 ممنون مامان. -

 .ی. به خونه خودت خوش اومدیافشار هست یخانواده دیدخترم تو االن عضو جد -

 ممنون. -

 ساید که در آغوش گرم و مادرانه پرها را به آشپزخانه برد و خواست برگردها کرد و آنشروع به جمع کردن ظرف و

 فرو رفت.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دو سال بعد.      

را که در دل  ییهادوباره به دلش برگشته بود و حسرت یرا به دست آورده بود. شاد یدیجد یخانواده حسرت

 ها را به دست آورده بود. همان نکیبه داشتن نداشت ا دیکاشته بود و ام

خود را با مادربزرگ و  یلیالتحصخود را گرفت. و جشن فارغ سانسیو مدرک فوق ل شد لیالتحصفارغ شیپ هفته

 برپا کرد. دشیخانواده جد
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 مشغول به کار شده بود. مارستانیدو سال ماهان در ب نیا یط در

یکه ازدواج کند. او مخالفت م کردندیداشت. هر چه مادربزرگ و پدر و مادرش اصرار م یادیخواستگاران ز حسرت

 بگذراند. دشیبا خانواده جد شتریو دوست داشت ب کرد

ماه بر آسمان آمد و غروب شده بود. غروب شنبه بود و حسرت تازه داشت به خانه  مهیوداع گفته بود و ن دیخورش

! از آسانسور استفاده کرد و به ستیبه خاطر چ دانستیآمده بود که نم دیدر دلش پد یا. دلشورهرفتیمادربزرگ م

 نگی. سمت آشپزخانه رفت و از سدیجواب نشن دسوم خانه خودش و مادربزرگش رفت. هر چه او را صدا زطبقه 

 یرو زیمادربزرگ کنار م هوشید که با جسم بگذاشت و خواست برگرد نگیس یرا رو وانیآب خورد و ل ییظرفشو

و سمت مادربزرگ رفت و او را  دیکش غیو اضطراب تمام وجودش را پر کرد و ج یمواجه شده. وحشت و نگران نیزم

 زد. شیه صدایو با گر دیدر آغوش کش

 مادر جون. مادر جون. چِت شده؟ تو رو خدا پاشو. -

بلند شد و سمت تلفن رفت و شماره آمبوالنس را گرفت. دوباره سمت مادربزرگ را گرفت و او را در آغوش  یفور

 .ستیو گر دیکش

و سوار  دیلباس پوش یرا به آمبوالنس انتقال دادند و حسرت هم فور و مادربزرگ دیبعد آمبوالنس رس قهیدق ده

 . کردندیم یهمه جمع شده بودند و اظهار نگران هاهیو پدرام خبر داد. همسا سایآمبوالنس شد و قبل آن به پر

 گفت: هیحرکت کرد و پرستار به او سِرُم وصل کرد. حسرت دست مادربزرگ را گرفت و با گر آمبوالنس

 قدر دوستت دارم! مادرجون پاشو. منم ماه راز. پاشو من هنوز بهت نگفتم چه -

 به پرستار گفت: هیبعد با گر و

 شه؟یخوب م -

 به خدا باشه ماه راز خانوم. دتیام -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شده بود. با خبر  لیتبد چیحسرت، به ه یگ برازنده ماندن مادربزر دیساعت گذشته بود. پس از دو ساعت ام دو

 کنارش رفت و او را نوازش داد. سایشد و او را به بخش انتقال دادند. پر هوشیدکتر به حسرت او ب
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 آمده بود. مارستانیهم باخبر شده بود و به ب ماهان

و  سایان لحظه پدرام و پرساعت که گذشت حسرت به هوش آمد و پرستار سِرُم را از دست او جدا کرد و رفت. هم دو

 او شد و او را در آغوش گرفت و گفت: کیماهان وارد بخش شدند. مادر نزد

 متأسفم دختر گلم. -

 مامان؟ -

 جانم مادر؟ -

 بگو مادرجونم زنده است. بگو نمرده. بگو دروغه. -

 را مهار کرد و گفت: شیهااشک مادر

 راحت شد و رفت. -

. مادر موفق نشد او را نگه دارد. دیکش ادیو فر ستیکرد و هق هق کرد و گر یود زناز آغوش مادر در آمد و خ حسرت

 او آمد و او را نگه داشت و گفت: کینزد یماهان فور

 .زمیماه راز آروم باش. آروم عز -

 صدا زد. دهیمحکم و کش ادیمادربزرگش را با فر حسرت

 مادرجون. -

 آروم باش. آروم فدات بشم. -

 از پرستارها گفت: یکیآمدند تا جو را آماده کنند که ماهان به  پرستارها

 .اریبرو آرام بخش ب -

 چشم. -

 .دیکش ادیرفت که حسرت دوباره فر پرستار
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 .خوامیولم کن. ولم کن. مادرجونم و م -

 با آرام بخش آمد و گفت: پرستار

 دکتر. نییبفرما -

 بلند گفت: هیتقال کرد و با گر حسرت

است. خودش گفت باشم. اون زنده ششیپ دیمن با شهیم داریمادرجونم. االن ب شیرو خدا بذار برم پ تو یداداش -

 . شهیناراحت م ستمیمن ن نهیبدم. اگه بب ادشیو  یلمس ی. از من قول گرفت گوشذارهیتنهام نم

 .دیذهن حسرت به گذشته پر کش ناگهان

 ) گذشته (

یرا تماشا م کردیرا که داشت با روز وداع م دیخورش یبایبود و غروب ز کنار پنجره نشسته یصندل یرو مادربزرگ

کنارش نشست و  یصندل یبود کنار مادربزرگ رفت و رو یکه داخلش دو فنجان چا یفلز ینی. حسرت با سنمود

 گفت:

 مادرجون؟ -

 جانم ماه رازم. -

 ؟یدیقول م هی -

 ؟یچه قول -

 .یمثه پدر و مادرم تنهام نذار نکهیا -

 باشه دختر خوشگلم. -

 .یباشه قول داد ادتی -

 تر کرد. سپس گفت:صورتش را جمع یهازد که چروک یتبسم مادربزرگ

 آره قول دادم. -
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 ( ندهی) در آ

 یلیچه کند! ناگهان س دانستی. ماهان نگرانش شد و نمدیشنیماهان را نم یخشک شده بود و صدا حسرت

 بر صورت او زد و گفت: یمحکم

 راز. ماه -

 شد و گفت: ریاز نو سراز شیهااشک حسرت

 مادرجون زنده است. به من قول داد تنهام نذاره. -

 و گفت: دیتر به او زد و داد کشدوم را محکم یلیماهان س و

 .اینشو. سر عقل ب ونهیماه راز. د ایماه راز به خودت ب -

 .دیکش ادیفر حسرت

 . مادرجونم و بهم بده.خوامینم -

 سوم را به او بزند که پدر دست او را گرفت و گفت: یلیخواست س ماهان

 .گهیبسه د -

 بشه.  ونهید ذارمینه بابا. نه! ماه راز عقلش و از دست داده. من نم -

 را از دست پدر جدا کرد و گفت: دستش

 .نیرو انجام بد عیتش یکارها دیشما بر -

 خب. اریبس -

تر بر صورت سوم را محکم یلیحسرت تمام بخش را پر کرد که ماهان س غیپدر دست مادر را گرفت و رفت و ج سپس

 او زد و گفت:

 ؟یدی. فهمشهیهم ی. رفته براستیمادرجون ن -
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 اش نهاد و مظلوم گفت:گونه یدستش را رو حسرت

 ازم سر زده؟ ییمگه خطا ؟یزنیچرا م ؟یداداش -

 دورت بگردم. یشدیم ونهید یداشت -

 اباند و گفت:تخت خو یاو را رو و

 .یکه راحت بخواب زنمیبهت آرامبخش م -

 نه. -

 .یبهتره تا اون موقع بخواب کننیمادرجون و دفن م گهی. دو ساعت دشیه -

 تقال کرد که ماهان رو به پرستاران گفت: حسرت

 .نیاش دارنگه -

کرد و کم کم چشمان حسرت بسته شد. پرستاران  قیحسرت را نگه داشتند. ماهان آرامبخش را به او تزر پرستاران

 او را رها کردند. سپس هر کدام سراغ کار و پست خود رفتند. ماهان هم کنار او نشست.

 

 دل تو دست تو بوده. نیخواب ا رگ

 قلبم شکست تو بوده. یهاترک

 

قلب او را در هم شکست و ترک داد. حسرت دوباره حسرت زده  گریحسرت را از او گرفت. بار د یتنها زندگ خداوند

 شد و غمخوار گشت.

 

 با لبخند، منو
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 .یابرها کشوند به

 قطره اشکت، هی با

 .ینشوند شیآت به

 

او دل بسته بود حاال  نیریش یهاقطره اشک مادربزرگش را نداشت و به خنده کیبود. او که تحمل   نیغمگ حسرت

 آمد؟یشتن او کنار مبا غم ندا دیچگونه با

 

 .یرا النه کرد خدا

 و، امیدلواپس با

 .یگرفت دهیند

 و. امیکس یب همه

 

او  یدیتو که د ؟یدخترک قرار داد یبود که برا یچه سرنوشت سخت نی. ایدیدار و ندار او را د یتو که همه ا،یخدا

خدا  ؟یتنها مادربزرگش را چرا گرفت یداد دیحاال که به او خانواده جد ،یمادر نداشت، پدر نداشت، برادرش را گرفت

بود که  یاچه سرنوشت حسرت زده گرید نی. ایرا گرفت زشیچاست که همه  یانصافینبود؟ به خدا که ب یانصافیب

 در دل حسرت النه کرده؟

 

 ،ییآرزو نیا با

 تو محاله. یب که

 شبه آروم، کی که
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 .الهیخ هی فقط

 

 ؟یخواست. چرا از او گرفت یشب شاد کی یش خواست. چرا نداشت؟ آرزوشب پر از آرام کی یفقط آرزو حسرت

 ؟یکرد بشیبود که نص یچه سرنوشت شوم نیآخر روزگار ا

 

 : رگ خوابشعر

 .گانهی: محسن خواننده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنگ قبر او بود و  یبرگزار کردند. حاال حسرت رو شیبرا ییروز گذشت و مادربزرگ را دفن کردند و مراسم واال کی

بودند.  دهیپوش ی. هر دو لباس مشکخواندیاو فاتحه م یقبر مادربزرگ گذاشته بود. ماهان داشت برا یسرش را رو

 کدام را نداشت. چیکه حاال ه یحسرت در دل گله داشت. گله از خانواده واقع

 .کردیخود سولولوگ م یداشت در دل با خدا او

 

 شده! رنگیقدر ببنگر که چه امییایبه چشمان معصوم در ایخدا " -

 یرا به نابود میبایها چشمان زو اشک زندیریم یچون ابر بهار میاشک ها بایچشمانم نگاه کن، نگاه کن که چه ز به

 .کشانندیم

 !شوندیم یکن که چگونه باران نگاه

 از اشک و آه است. سیبه دو چشمان ترم که خ بنگر

 سوزد؟ینم میبرا دلت

 .شناسدیو نه م ندیبیاند که نه مرا م. دلت را چنان از سنگ ساختهیسرنوشت، تو که رحم ندار یآها ،یول سوزد،یم
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 ؟یدار ییبه نام اشک آشنا یزیاصالً با چ تو

 درون دلم چه غوغاست! نیبب

 !یاپا کردهبر  ییدرون دلم چه بلوا نیبب وفایروزگار ب یآها

 .سوزدیو اشک م هیچشمانم دارد از گر نیبب

ام دهخور رهیگانت چگونه قلب تبنده نیهم نیخدا، بب نیخودت بب یدست بنده گانت بود، ول دمیهمه ام یروز ایخدا

 ! انددهیرا به آتش کش

 بماند؟ میبرا دمیتنها ام یچرا اجازه نداد ایخدا

 چگونه مشتاق کور شدن چشمانم هستند! نیبب

 ام.به تو را از دست نداده دمی. با آن حال امشومیدارم خسته م گرید ایخدا

 بود که کشتند. یزندگ هدفم

 !ستین ست،یانصاف ن نیا

 خواب تا ابد. کی خواهدیم ییالال کی دلم

 . کشمیو نفس م مانمیزنده م یتا هر وقت که تو بخوا اما،

 ". تپدیزنده ماندن م یراقلب ب نیا

 

 

 .دایهو یتو باش گر

 .دایهستم همان عاشق ش من

 عشق. نیشکستند مرا در ا کنیول
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 .دایشدم شئ با ارزش و نا پ گرید

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شده بود که حرف  لیخشک تبد یاروزها حسرت به مجسمه نیو رنجش گذشت. ا یماه پر از اندوه با همه سخت کی

اتاقش  ی. او در گوشهیمهر و صفا و عشق و شاد ی. بغض کرده بود. عقده داشت. عقدهختیریاشک نم گرید زد،ینم

یخورد. مادر و ماهان به زور او را چند لقمه غذا میو بغض هر لحظه امکان داشت او را خفه کند. غذا نم کردیکز م

و  لباسش ضیکز کرده بود و تنها بود. ماهان تازه از سر کار برگشته بود. پس از تعو واریه د. شب بود و او گوشدادند

 خوردن غذا به اتاق حسرت رفت و کنارش زانو زد و گفت:

 .می. نگرانتیدیکن. آخه چرا هم خودت و هم ما رو زجر م هیحرف بزن. گر زم؟یماه راز؟ عز -

صحبت کند. اما، انگار زبانش بسته شده بود و قدرت تکلم از او گرفته شده بود. بغض مانند  خواستیراز دلش م ماه

 . ماهان دوباره حرف زد.دادیو او را عذاب م فشردیرا م شیگلو یبیس

 غذا بخور. میبر ایب ؟یگینم یچیآخه چرا ه -

 که حسرت به شدت او را پس زد و ماهان گفت: ردیخواست دست او را بگ و

 . حرف بزن.یکنیم یقربونت بشم. کمخور یشد فیضع -

 سکوت کرد و دوباره گفت: یکم

 ماه راز. حرف بزن. میذاری. ما تنهات نمیمن هستم. مامان هست. بابا هست. تو ما رو دار -

 دمیقول م "مادربزرگش  یو بعد صدا "ماه راز.  میذاریما تنهات نم "ماهان بارها در ذهن حسرت اکو شد.  یصدا

آخه مگه  "برادر بزرگش  یو بعد صدا "دخترم.  میذاریما تنهات نم "پدر و مادرش  یو بعد صدا "که تنهات نذارم. 

 "من هستم.  یمونیرو تنها گذاشت. تو تنها نم کنهیم ادش هاشیخواهر زبون دراز و که همه رو با شوخ هی شهیم

رفت و  کشیسر خود را نگه داشت. ماهان نگران شد و نزدو با دو دست محکم  دندیصداها همه در ذهن او چرخ

 دست او را در دست گرفت و فشرد و گفت:

 ازت. کنمیماه راز حرف بزن. خواهش م ؟یخوب -

 . ماهان دوباره گفت:آمدیاز او در نم ییحسرت مهرِ سکوت را بر دهان زده بود. صدا ،یول
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 .نمیات بببپر بغل داداش بزرگه -

 گفت: دیحرکت ماند. که ماهان نا ام یطور بحسرت همان اما،

 .کنمیپس خودم بغلت م -

 تخت نشست و او را نوازش داد و گفت: یاز کمر در آغوش گرفت و رفت رو یاآرام او را چون گهواره و

 یکوچولو ی. آبجی. دختره شون هستکننی. مامان بابا دارن از غصه دق مانصافیدلم برا صدات تنگ شده آخه ب -

 . به خاطر من حرف بزن. ماه رازم؟یمنم هست

 راز خواست حرف بزند اما قلبش درد آمد و در هم فشرده شد و در دلش با خود سولولوگ کرد. ماه

 ات کند.آواره ایقلب من، بخواب نگذار دن " -

 ... الال... الال... الال.الال

 کنند. ترترهینگذار غصه ها ت ریمن، آرام بگ قلب

 .میکرد تا اندوه نداشته باش دیبا ییالال ،یآر دهدیمن فرمان م بقل

 بلرزانند. دیکن نگذار تو را چون درخت ب ییمن، الال قلب

 قلب را بخوابان. دهد،یهم فرمان م مغزم

 آرام، در سکوت، بدون همهمه. ییالال کی

 ؟ینداد ییپس چرا الال ،یاز درون قلبم را شکافت ایخدا

 قلبم را. رانی! بمستیکه گفتم ا من

 ندارد. یهمه سخت نیتحمل ا گری! قلبم دستیا دمیکش ادیکه فر من

 دادم! ستیا گرید من

 مرگ! ستیا
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 قلب! ییالال ستیا

 همه عذاب. نیکشد از ا ی! مغزم سوت مستیا

 شده است. دهی! قلبم به صالبه کشستیا

 ست؟ینگفتم ا مگر

 ... تپش...تپش

 تپش ندارد. گرید قلبم

 !ستیا و

 کرد. ستیقلب ا ،یآر

 ... الال... الال... الال.الال

 من راحت بخواب. قلب

 ". شودینم اتیباران گرید چشمانم

 لب زد. یبه سخت حسرت

 الالالال. -

گشت. ماهان نگران شد و او را صدا زد. نبضِ او را گرفت که  هوشیسپس چشمانش بسته شد و در آغوش ماهان ب و

 بلند گفت: یبلند شد و او را از اتاق خارج کرد و با صدا ی. فورزدیکند م

 .مارستانیماه راز برسونم ب دی. بااریو برام ب نمیماش چییمامان سو -

 اش شده؟خدا. ماهان دخترم چه یوا -

 .چییمامان آروم باش. سو -

 برگشت و گفت: چییرفت و با سو یفور مادر
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 .امیمنم م -

 بابا بمون.  شیشما پ -

رفت و قفل ماشبن را باز کرد و حسرت  نگیرا گرفت و به سرعت باد از آپارتمان خارج شد. سمت پارک چییسوبعد  و

 یراند و به سو ابانیآپارتمان خارج شد و سمت خ نگیسوار شد و به سرعت از پارک زینهاد و خود ن نیرا درون ماش

 حرکت کرد. مارستانیب

که  یداد به خاطر بغض صیبردند. دکتر تشخ وی یس یحسرت او را به آ رشیپس از پذ مارستانیماهان به ب دنیرس با

االن  ،یکرده. ول ستیقلب او ا یالحظه یباعث شوک شده و برا نیدست داده و ا یدر گلو داشته به او احساس خفگ

کند. ماهان را اعالم  اشینظر قطع تواندیدکتر نم دیایاست و تا به هوش ن هوشیب وی یس یحال او خوب است و در آ

 ها را خبر کرد.به پدر و مادر زنگ زد و آن

 مارستانیتخت ب یکه دخترکش رو شدی. پدر نگران بود و از دل داشت ذره ذره نابود مکردیم هینگران بود و گر مادر

د رشب با همه د نی. اندیاست. حسرت ممنوع مالقات بود. فقط چون ماهان پزشک بود توانست برود او را بب دهیخواب

 روزِ پر از درد. کیشد.  دهیبه روز کش یو سخت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساله کنار تخت حسرت  ۲۷و  ۲۶و دو پرستار حدود  آمدیساله به نظر م ۴0 ای ۳۸حدوداً  یمعالج که مرد پزشک

 .کردیم نهیبودند. او به هوش آمده بود و دکتر داشت او را معا

 خب دخترم اسمت و بگو. -

 "سکوت  " -

 و بگو. تیلیپوردل حاال تو اسم و فام اهللبیمن دکتر تو هستم دکتر حب -

 "سکوت  " -

 چند سالته؟ -

 "سکوت  " -
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 چرا حالت بد شد؟ آدیم ادتی -

 "سکوت  " -

 . یحرف بزن یخواینم نکهیخب مثه ا -

 رو به پرستار گفت: سپس

 به بخش. نیهم انتقالش بد گهیبهش آرامبخش بزن. دو ساعت د -

 و گفت: ستادیقصد رفتن کرد که حسرت لباس دکتر را در دست گرفت که دکتر ا و

 ؟یمشکل تکلم دار -

 که در دست دکتر بود اشاره کرد و دکتر گفت: یبه کاغذ و قلم حسرت

 ؟یسیبنو یخوایم -

. بعد از آوردن کاغذ و قلم آن را به دست اوردیا فرستاد تا کاغذ و قلم بتکان داد و دکتر پرستار ر یسر حسرت

یسالمه. م ۲۲ یشد. نام من حسرت صباح نجوری. من بغض کرد باعث شد استمیمن الل ن "حسرت داد و او نوشت 

 " شم؟یپ ادیب یبه ماهان بگ شه

دکتر خواند و دکتر متوجه شد که بغض مانع از  یبعد کاغذ و قلم را در دست پرستار سپرد و پرستار متن را برا و

 رفت که پدر و مادر و ماهان سمت او هجوم بردند و مادر گفت: رونیحرف شده. و به ب

 دکتر حال دخترم چه طوره؟ -

 ه؟یتون باهاش چنسبت -

 مادرش هستم. -

 ه؟یماهان ک -

 منم. برادرشم. -

 .دیباش ششیپ یتونیم قهیدق ۱۵. فقط نهیشما رو بب خوادیم -
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 باشه ممنون. -

 بعد دکتر رو به پدرام گفت: و

 ن؟یهست ماریشما پدر ب -

 بله. -

 باهاتون دارم. یعرض خصوص نییبفرما -

 باشه. -

 گفت: سایرو به پر پدرام

 .امیباش من زود م جانیهم -

 باشه. -

شد و کنار تخت حسرت رفت. دست او را در دست گرفت و  وی یس یبعد به دنبال دکتر راه افتاد و ماهان وارد آ و

 گفت:

  ؟یگینم یچیحرف بزن. آخه چرا ه -

 دهان خود برداشت و ماهان دوباره گفت: یرا از رو ژنیشد و ماسک اکس رهیسکوت کرد و فقط به او خ حسرت

 برام؟  یزنیحرف نم -

 و گفت: دیوقت او به اتمام رس قهیدق ۱۵را نوازش داد و  شیو موها دیو کوچک او را بوس فیدست ظر ماهان

 .یسکوتت و بشکن دوارمیام -

 شانیکیحسرت کرد و خواست برود که همان لحظه پرستارها آمدند و  یشانیگرم و نرم مهمان پ یاشد و بوسه خم

 رو به ماهان گفت:

 به بخش. میو انتقال بد شونیو ا میکاراشون و بکن دیما با رونیب دییبفرما -
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 خب. اریبس -

 رفت و سپس پرستارها مشغول شدند. رونیب وی یس یاز در آ ماهان

 حسرت را به بخش منتقل کردند. یاز اندک پس

شکل م نیشتریندارد و ب یخاص یِپوردل که با پدرام صحبت کرده بود. به او گفته بود که حسرت مشکل جسم دکتر

به او وارد شده که  یشوک بزرگ ای. زندیحسرت حرف نم نکهیا لی. و دلاست که به او وارد شده است یاو ضربه روح

را فشرده کرده باعث شده که او نتواند حرف بزند.  وا یکه گلو یبغض ایباعث شده او قدرت تکلم را از دست داده و 

 شکستن بغض است که او را از خفقان در آورد و وادار به صحبت شود.  یراه برا نیترمناسب هیسپس دکتر افزود گر

را که خانواده تحمل کردند. باالخره تمام شد و سه روز بعد  ییشدن حسرت، سپس تمام دردسرها یاز بستر پس

 حسرت مرخص شد.

آنجا بلند شد که  بود و شبانگاه که خانواده در حال شام خوردن بودند. حسرت پس از دو قاشق غذا خوردن از شب

 پدر با تحکم رو به حسرت گفت:

 .نیبش -

 تر گفت:بار پدر محکم نیحسرت بلند شد که برود. ا اما،

 .نیگفتم بش -

 آرام نشست که پدر گفت: ریسر به ز حسرت

 .یخوریغذات و کامل م -

ند پدر او را از هوش بل یشد. که صدا شیبا غذا یبه مادر و سپس به ماهان کرد و بعد مشغول باز ینگاه حسرت

 پراند.

 ماه راز؟ -

 که مادر بلند شد و حسرت را بلند کرد و گفت: دیلبانش لرز حسرت

 پدرام؟ سر دخترم داد نزن. -
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 بعد حسرت را سمت اتاق کشاند و گفت: و

 .هیکم عصب هیدختر گلم. بابات  میبر ایب -

 و رو به پدر گفت: دیدست از غذا خوردن کش ماهان

 . شهیحل نم یزیداد زدن و مؤاخذه کردن ماه راز، چبابا؟ با  -

 و گفت: دیسر نوش کیآب را  وانیل

 .ریتون بخشب -

 .ریشب بخ -

مادر از اتاق  هیگر یرها کرد و ماهان هم بلند شد و سمت اتاق خود حرکت کرد که صدا رونینفسش را به ب پدر

 :گفتیاش را جلب کرد که داشت محسرت توجه

 ؟یدیخودت و من و بابات و ماهان و عذاب م قدرنیآخه دختر گلم. من مادرت هستم. چرا ا -

 ها گوش نکرد و ناراحت به اتاقش رفت و در را بست.آن یهابه حرف گرید ماهان

 

 اوقات، یگاه

 درد است. نیباالتر ییتنها دردِ

 ...و

 اوقات، یگاه

  ،ییتنها همان

 .درد است یدرمان برا نیباالتر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حسرت را شاد کنند که موفق هم شدند.  یجمع خانواده توانستند کم انیدر م یبا به وجود آوردن شاد یاز مدت پس

 . زدینم یاما، او هنوز سکوت کرده بود و حرف

به مزار مادربزرگ برود. همان که  خواستیبود و م دهیجمعه بود و چهلم مادربزرگ، حسرت لباسش را پوش امروز

شد و  کیبه حسرت نزد یخواست سمت در برود، ماهان در را باز کرد و وارد اتاق او شد و در را از داخل بست و قدم

 گفت:

 .یسکوت دو ماهه رو بشکون نیو ا یامروز حرف بزن دوارمیام زم؟یعز -

تن برادرش  یو بو دیبه آغوش او پر کش درنگیبعد دو دستانش را از هم باز کرد و به آغوشش اشاره کرد. حسرت ب و

سرش را نوازش  یاو را داخل شال او قرار داد و رو یاو برد و موها ی. ماهان دستش را درون موهادیرا به مشام کش

 داد و گفت:

 شو.دوستت دارم گلم. لطفاً هر چه زودتر خوب  -

 او را در آغوش نگه داشت و بعد او را رها کرد و گفت: یکم

 .نمیاز شال نب رونیموهات و ب گهید -

 یرفت و پس از اندک رونیرفت. ماهان هم به ب رونیتکان داد و زودتر از ماهان در را باز کرد و به ب یسر حسرت

 یبه مزار مراسم کوچک دنیو پس از رس شدند و به سمت مزار حرکت کردند نیباهم سوار ماش یمنتظر ماندن همگ

آن جا ماندند. ساعت  گریشد چند ساعت د اممراسم تم یپخش کردند و وقت راتیخ یخوان یگرفتند و پس از مداح

قبر گذاشته  بود. پدر و مادر  یحسرت کنار مزار مادربزرگ نشسته بود و سرش را رو ک،یهشت شب بود و هوا تار

نند. ماهان سمت حسرت رفت دست او را گرفت و خواست او را بلند کند که حسرت شدند که حرکت ک نیسوار ماش

 و با تحکم گفت: زد شیممانعت کرد ماهان صدا

 .کنمیبلندت م یگریوگرنه جور د یشیبلند م گهید قهیدق کیماه راز؟ تا کمتر از  -

بلند شد . ماهان دست او را  شیرا برگرداند و حسرت آرام از جا شیبه او کرد که ماهان رو یزیانگنگاه غم حسرت

 شدند، ماهان سمت خانه حرکت کرد. نیسوار ماش یکشاند و حرکت کرد. وقت نیگرفت و سمت ماش

. پدر و دیچ زیم یلباس و حمام، مادر به آشپزخانه رفت و شام را آماده کرد و رو ضیبه خانه پس از تعو دنیرس با

 نشستند که پدر رو به مادر گفت: زیم یماهان رو
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 خانوم؟ -

 بله؟ -

 شام. ادیبرو ماه راز و صدا کن ب -

 .خورهیصداش کردم گفت نم -

 بلند شد که مادر گفت: شیشد و از جا یپدر عصب ناگهان

 نداشته باش. شیپدرام کار -

 نداشته باشم که خودش و به کشتن بده؟ شیکار -

 مرد. ریزبونت و گاز بگ -

 غذا را هضم کرد و گفت: ماهان

 .ارمشیم رمیخودم م نیبش ایبابا؟ ب -

 الزم نکرده. -

 بلند گفت: یسمت اتاق حسرت حرکت کرد که ماهان با صدا و

 بابا نزنش.  -

 هم گفت: پدر

 .زنمیدخترم و نم یول زنمیمن تو رو م -

 بعد بدون در زدن وارد اتاق حسرت شد و همان لحظه ماهان رو به مادر گفت: و

 از ابراز محبت. یواقعاً لطف داره. من واقعاً حسود شدم. مرس -

 و گفت: دیخند مادر

 .نمیغذات و بخور بب -
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 بله چشم. -

 گفت: تخت کنارش نشست و دست حسرت را در دست فشرد و یتخت نشست و پدر هم رو یرو یفور حسرت

 ؟یزنیدختر گلم؟ من پدرتم با منم حرف نم -

 شد که پدر گفت: رهیبا اندوه به او خ حسرت

 آره دخترم؟ ؟یپنجاه سالمه رو بشکون کیکه نزد یمن یدل آدیدلت م -

 و گفت: دیبر سر او کش ینهاد و پدر دست ریسرش را ز نیغمگ حسرت

 .زدلمیزشام ع میپاشو بر ؟یکه شامم و کوفتم کن یخواینم -

برد و سمت آشپزخانه برد و او را کنار خود نشاند و رو به زنش  رونیبلند کرد و او را از اتاق ب شیحسرت را از جا و

 گفت:

 خانومم. زیبراش غذا بر -

 شروع به غذا خوردن کردند.  یحسرت شد و بعد همگ یبرا ختنیکه لبخند به لب داشت مشغول غذا ر یدر حال مادر

 و گفت: دیبر سر او کش ی. مادر دستدیاز اتمام غذا، حسرت بلند شد و دست مادر را به عنوان تشکر بوس بعد

 نوش جونت دخترم. برو استراحت کن. -

 تختش ولو شد. و آن قدر به خاطرات خود با مادربزرگ فکر کرد که خوابش برد. یبه اتاقش رفت و رو حسرت

 .دندیبه اتاق خواب خودشان رفتند و خواب یچا دنیپس از نوش خانواده

از خواب بلند شد. ماهان و پدر و مادر هراسان  ادیو با فر دید یبامداد بود که حسرت خواب بد کیبه  کینزد ساعت

هق هق  یشدند و سمت اتاق او هجوم بردند. امشب پس از دو ماه، بغض حسرت در هم شکست و صدا داریاز خواب ب

 که پدر گفت: دیوارد اتاق او شد و جسم او را محکم در آغوش کش ینه را پر کرده بود. ماهان فورتمام خا شیهاهیگر

 شد؟ یچ -

 شما برو بخواب. -
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 بعد رو به مادر گفت: و

 .اریآب قند ب وانیل هیمامان  -

 آرام او را در آغوش تکان داد و نجوا کرد. و

 کن قربونت برم. خودت و سبک کن. هیگر -

 گفت: نید و اندوهگش کینزد پدر

 ؟یایدختر گلم؟ بغل بابا نم -

 دهان او برد و گفت: کیرا نزد وانیآب قند آمد و ماهان حسرت را از آغوش جدا کرد و ل وانیلحظه مادر با ل همان

 و بخور. نی. ازمیآ کن عز -

 و ماهان دوباره به خورد او داد و گفت: دیبه خورد او داد که حسرت پس کش یکم و

 بخور. شتریدلم. ب زیعز نیآفر -

 را دست مادر داد و رو به حسرت گفت: وانیکامل به خورد او داد ل یوقت

 ؟یخوب -

 آغاز شد و گفت: شیهاهیدوباره گر حسرت

 نیزنیسرم داد م ی. وقتستمیخوب ن نیتنهام بذار نیخواهیم ی. وقتستمیخوب ن نیستین ی. وقتستمینه خوب ن -

 نمینب گهیتا د رمیبم دمیم حی. ترجشهیقلبم تکه و پاره م نیروز نباش هیکه شما هم  نمکیفکر م ی. وقتستمیخوب ن

 .دمیرو دارم از دست م گهینفر د هی

 یگونه او نواخته شد. سوزش و درد را حس کرد و دست رو یاز جانب پدر بر رو یمحکم یلیجمله آخرش س با

 گفت: یاش گذاشت. ماهان عصبگونه

 ش؟یبابا؟ چرا زد -

 و گفت: دیپدر حسرت را محکم به آغوش کش ناگهان
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. درکم نمیپرپر شدنت و بب تونمی. من نمیحرف از مرگ بزن یحق ندار ،یببخش دخترم. منو ببخش که زدمت. ول -

 کن.

رو به  زدندیاو نشاند که حسرت از او جدا شد و با چشمان مادرش که از اشک برق م یپدرانه و گرم بر موها یابوسه

 شد و تمام گونه او را غرق بوسه کرد و گفت: کشیو شد. مادر نزدر

 مادر دورت بگرده دخترکم. یدخترم. اله یشکنیو دلم نم یایبه حرف م دونستمیم -

 خدا نکنه. -

 دخترم؟ یچرا داد زد -

 .دمیخواب بد د -

 گفت: ماهان

 .یخانواده هست نیاز ا یعضو گهی. تو دمیذاریتنهات نم چوقتیباشه. ما ه ادتی شهیهم نویماه راز ا -

 گفت: مادر

. االن میذاریما هرگز تنهات نم گهیبرات دخترم. ماهان هم راست م دمیباشه. فردا صدقه م ریکه خ اهللشایا -

 ؟یبهتر

 بله. -

. دندیصحبت پدر و مادر از اتاق حسرت خارج شده و به اتاق مشترک خودشان رفتند و خواب یبعد از کل باالخره

 گفت: دیخود د یحسرت را رو رهینگاه خ یماهان همچنان کنار حسرت بود. وقت

 زم؟یجونم عز -

 .یچیه -

 نگام نکن. یپس اونجور -

 چرا؟ -
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 نگام نکن. یاونجور گمیم -

 کنم؟ینگاه م یمگه چجور -

 کرد و گفت: یاخم ماهان

 تر منو نگاه کن.بخواب. کم ریبگ -

 .خوامیخواب نه. بغل م -

 و گفت: دیاو را در آغوش کش ماهان

 نگام نکن. یاونجور گهید -

 چشم. -

 و گفت: دیرا بوس شیموها

 .یخوشحالم که حرف زد یلیخ -

 تر در خود فشرد و گفت:را تنگ او

 من عاشق شدم. -

 و گفت: ختیاو را به هم ر یموها طنتیبا ش حسرت

 ؟یشد یعاشق ک -

 . اسمش نداست.هیدختر قشنگ -

 مالکه؟ یفقط قشنگ از نظرت -

 خب نه! -

 نه؟ ایدختره پاک هست  ینیبب یکرد قیتحق -

 آره. پاکه. -
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 از آغوش او جدا شد و گفت: حسرت

 ؟یداداش یکرد قیخوب تحق -

 آره. -

 ؟یعنی یازدواج کن یخوایم -

 .گهید کنهیباهاش ازدواج م شهیم یعاشق کس یآدم وقت -

 .شمیمن دوباره تنها م یتو ازدواج کن -

 .شهی. جمع مون شلوغ میشیزن داداش دار م ؟یشیگفته تنها م ینه ک -

 ذوق زده گفت: حسرت

 .شمیبعد من عمه م -

 کرد و آرام بر گونه او زد و گفت: یاخم ماهان

 .ادبیب -

 دوست دارم. ینیخب. آخه ن دیببخش -

 خودت شوهر کن بچه دار شو. یخوایم ینین -

 و گفت: دیسرخ شدند که ماهان خند شیهاهو گون دیخجالت کش حسرت

 ا؟ینکن هایشوخ نیبا من از ا گهید -

 .خوامیمعذرت م -

 .کنمیبخواب. فردا راجع به ندا باهات صحبت م -

 چشم. -

 و گفت: دیرا بوس اشیشانیگذاشت و پ یتخت خواباند و پتو را رو یرا رو او
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 .ریشبت بخ -

 شد که ماهان گفت: رهیبه او خ حسرت

 ؟یکنیکه نگاهم م یدار یکار -

 اوهوم. -

 کار؟یچ -

 ؟یخوابیم شمیپ -

 نه. -

 .ریباشه. شب بخ -

 را برگرداند که ماهان او را چرخاند و گفت: شیرو و

 ؟یاالن مثالً قهر کرد -

 .گهیبخوابم. برو د خوامیم -

 ؟یآشت خوابمیتو م شیخب منم پ -

 نه! یتو که گفت -

 کردم. یشوخ -

 و گفت: دیاو کوب نهیمحکم بر س حسرت

 قهرم. -

 و گفت: دیکنار او خواب ماهان

 .یکنیقهر نم گهیاالن که محکم بغلت کردم استخونات خورد شد د -

 حسرت بلند شد. یاو را محکم در آغوش گرفت و صدا و
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 آخ. داداش. برو کمر نداجونت و فشار بده. -

 .یشیپر رو م یدار یادیبخواب که ز هم موقوف، فعالً یاونم به موقعش. بلبل زبون -

 .دندیصحبت هر دو خواب یاز کم پس

گشت و کل  داریبا نور تابنده و سوزانش در آسمان پد اشییبایبا همه ز دیکه خورش گریصبح د کیشد.  صبح

 آسمان را در خود گرفت.

آمد تا به سر کار  رونیشده بودند و صبحانه را خورده بودند. ماهان به اتاقش رفت و آماده ب داریاز خواب ب یهمگ

 برود که حسرت گفت:

 ام؟یمنم باهات ب شهیم یداداش -

 ؟یواسه چ -

 کار کنم. شتیپ مارستانیتو ب امیب خوادیخب منم دلم م -

 .یمونده بذارم تو کار کن نمیهم -

 .وادخیخب دلم کار م ؟یداداش -

 .کنمیبرو واسه دکترا کنکور بده کمکت م -

 کار کنم. خوامیدارم بسه. م سانسیفوق ل -

 کت را تن کرد و گفت: ماهان

 برو اتاقت استراحت کن. -

 ماهان؟ -

 نه. حاال برو. یعنیکوفت. گفتم نه  -

 و نگاه کنم. واریدر و د نمیهمه درس نخوندم که خونه بش نیمن ا -
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 گفت: یبا اخم تند ماهان

 رو حرف من حرف نزن. برگرد برو اتاقت. -

را برگرداند و به سرعت از اتاق ماهان خارج شد و به اتاق خود رفت و در را محکم به  شیرو یبا اخم و دلخور حسرت

 .دیهم کوب

 حرکت کرد. مارستانیشد و سمت ب نیرفت و سوار ماش رونیهم از خانه ب ماهان

 

 اوقات، یگاه

 کوچک... یهایدلخور نیهم

 بزرگ... یهایبه دلخور لیتبد

 ...شوندیسپس کدورت م و

 قابل جبران است. ریغ که

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شد، حسرت با پدر و مادر صحبت کرد تا بتواند کار کند و هر دو هم  یخود ط یِبه روال عاد یکه زندگ یاز مدت پس

موضوع  نیکه حسرت به سر کار برود. سر ا دادیاش اجازه نممردانه رتیو غ شدینم یهان راضموافق بودند. اما، ما

و پا  امدیو باز هم ماهان مخالفت کرد، حسرت هم کوتاه ن آمد شیپ یآن دو دلخور نیبارها باهم بحث کردند و بارها ب

 اصرار کرد. شتریو ب دیپس نکش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دیپوشی. کنار در بود و داشت کفش مرفتیبود و داشت به سرکار م دهیعصر بود و ماهان لباسش را پوش ۱۵ ساعت

که چهره دمغ و ناراحت  ستادیو در مقابل ا دیقرار گرفت. ماهان کفشش را پوش شیشد و رو به رو کیکه حسرت نزد

 . پس  گفت:کردیو او را از کار کردن منصرف م شدیتلخ م دیاو را نداشت. اما، با یهای. طاقت ناراحتدیرا دحسرت 

 . حاال هم برگرد تو اتاقت.دمیاجازه نم گمیبار آخر م ی. برایباز هم راجع به کار بحث کن یاگه اومد -
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 داداش؟ -

و در را محکم به هم  دیبا بغض فرو خورد. و سمت اتاقش دو رو به او کرد که حسرت ادامه حرفش را یاخم تند ماهان

 و بست. دیکوب

 نگیشد و از پارک نیحرکت کرد و سوار ماش نگیرفت و سمت پارک نییدر خانه را بست و با آسانسور به پا ماهان

 حرکت کرد.  مارستانیب یرفت و به سو ابانیخارج شد و سمت خ

داد. اما، حسرت گوشش بدهکار نبود.  اشیرفت و دلدار شیپ دیحسرت را از اتاق شن یهاهیگر یصدا یوقت مادر

 شود. او نگران حسرت بود. دارحهیجر رتشیغرور و غ خواستیپسر بود و دلش نم کیماهان 

 کرد دوباره با او صحبت کند.  یکه ماهان از سرکار برگشت، بعد از شام حسرت به اتاق او رفت و سع شب

 تخت نشست. حسرت هم کنار او نشست و آرام شروع به حرف زدن کرد. یرو ماهان

 یمن که کار خاص ،یدار رتیغ ،یغرور دار دونمیدرکت کنم. م تونمیتو رو خدا قبول کن. به خدا من م ؟یداداش -

 کار کنم.  خوامیبکنم. فقط م خوامینم

 یِکه گرم دینکش یاهیو ثان دیاش لرزچانهشد که حسرت ناراحت شد و  رهیبه او خ یبا اخم وحشتناک ماهان

 را حس کرد. با آن حال ادامه داد. شیهااشک

. بعدشم من که از اون میخودم و با تو بردارم که باهم باش یهافتیش دمیقول دخترونه م گه،ی. قبول کن ددیببخش -

 که انگار، انگار... یکنیباهام رفتار م یجور هی. یشی. همش حساس مستمیبد و چشم چرون ن یدخترا

رفت دو دستان او را در دست  کیخواهر کوچکش سوخت. نزد یداد سکوت کند. ماهان دلش برا حیکرد و ترج بغض

 گفت: دادیتر نشان مکه او را جذاب نینمک یگرفت و با لبخند

 ار.هات و واسه خودت نگه دباشه ماه راز، خرج خانواده با من و باباست. پول ادتی یباشه. ول -

 چشم. -

 

 .یکن یبا کارت خداحافظ دیخطا ازت سر بزنه. اون وقته که با هی هیبعد، فقط کاف -
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 چشم. -

 .یرینم یاگهیجنس مذکر و مؤنث د چیخودم. سراغ ه شیپ یایم یهر موقع کمک خواست -

 چشم. -

 .میایباهم هم م میریباهم م -

 چشم. -

 و دستانش را رها کرد و محکم او را در آغوش گرفت و گفت: دیاو را بوس یشانیماهان پ سپس

 قربونت برم. یعاقل تر شد -

 با دو دستان کوچکش کمر ماهان را فشرد و گفت: حسرت

 .یدیدیعاقل بودم تو نم -

 .ایشد طونیش -

 اوهوم. -

 ؟یدیمنو فشار م یچرا ه یآخه تو که زور ندار -

 .خوادیدلم م یمیداداش -

 ماه قشنگم؟ یستخونات و خورد کنم. اوکا خوادیم مخب منم دل -

 .یاوک -

 تر کرد و گفت:ماهان حلقه دستان خود را دور کمر حسرت تنگ سپس

 .یآروم بش تیتو بغل داداش دیباز هم با ،یاگه شوهر کرد یحت -

 محکم کمرش را در هم فشرد. و

 آخ -
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 دردت اومد؟ -

 آره. -

 و گفت: دیا گلگون داو را رها کرد و چهره حسرت ر سپس

 چوب خشک؟ ای یکمرِ تو دار نیا -

 .یکمر. منتها از نوع بارب -

 .یزبون درازتر هم شد -

 او زد و گفت: ینیآرام بر ب سپس

 .میدار یبرو بخواب. فردا روز شلوغ -

 چشم. -

 لب گفت: ریمحو زد و ز یاز اتاق او خارج شد. ماهان لبخند یو فور دیشد و گونه ماهان را بوس خم

 بال. طونیش -

 تخت ولو شد و چشمانش را بست. یسپس رو و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شد. به آشپزخانه رفت تا صبحانه آماده کند که  داریآغاز شد و حسرت خوشحال صبح زود از خواب ب یگرید صبح

 پدر رفت و گفت: کیبه مشامش خورد. نزدکله پاچه  ی. بودیصبحانه د زیم دنیپدر را در حال چ

 .ییسالم بابا -

 .ریسالم دختر گلم. صبحت بخ -

 .ریصبح شما هم بخ -

 .دمیخر یکله پاچه که دوست دار -
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 آخ جونم.  -

نشست. که همان لحظه ماهان و مادر آمدند و  یصندل یرو زیو از او تشکر کرد و پشت م دیپدرش را بوس گونه

و خنده صبحانه را خوردند. بعد از اتمام صبحانه حسرت به اتاقش رفت و لباسش را  یشوخنشستند و دور هم با 

 نیاز پدر و مادر، از خانه خارج شدند و سوار ماش یو آماده شد. ماهان هم حاضر شد. سپس بعد از خداحافظ دیپوش

 حرکت کرد. مارستانیشده و ماهان سمت ب

رفتند. پس از  استیعبور کردند و به اتاق ر مارستانیشلوغ ب تیاز جمع ی. دو نفردیرس مارستانیبه ب یوقت

 در کنار ماهان شروع به کار کند. دنتیها، قرار شد حسرت به عنوان رزاز صحبت یاپاره حاتیتوض

 

 ست،یحس خوب چه

 ،یبدان که

 در کنار توست. یکی شهیهم

 .کندیرا خرج م شیهارتیغ تیبرا که

 گاه. هیتک کی ،یحام کی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشغول شد. هر جا که ماهان با او بود باهم  دنتیآغاز شد و به عنوان رز مارستانیحسرت کارش در ب ،یاز مدت پس

 کیکه حسرت مشغول شده بود  یمدت نیا یجدا از هم باشد. در ط شانیکه کارها آمدیم شیکم پ یلیبودند. خ

 یهاتر! دکست؟یکه نسبت حسرت و ماهان چ انندکنجکاو بودند تا بد مارستانیب یهات. پرستارها و دکترهفته گذش

یبودند. و هر کدام در دل دعا م رتیاو در ح یِبیو نج ییبایحسرت شده بودند و از ز فتهیش ان،یاز جمله آقا یجوان

 دختر مجرد باشد. نیکه ا کردند

! از بودن در کنار آن ستینسبت ماهان و حسرت چ دانستندیکه نم هایدختران، بعض لیجوان هم از قب یپرستارها

که عاشق ماهان بودند و او را دوست داشتند حرص و طمع وجودشان را پر  گرید یهای. بعضخوردندیدو حسرت م

 کرده بود.
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 روزگار؟ یِچه بود و چه شد باز و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماه گذشته بود. کی

بود و مادر صبحانه را آماده کرده بود. ماهان و حسرت آماده بودند. بعد از خوردن صبحانه از خانه خارج شدند و  صبح

 ستگاهیه الباس، ب ضیشان رفتند و بعد از تعوبه اتاق دندیرس مارستانیبه ب یحرکت کردند. وقت مارستانیبه سمت ب

 مار را گرفتند. یمربوط به ب یاکدام پروندهرفتند و هر  یپرستار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نیا دیدارد. به نظرش با یمشکل قلب آمدیبود که به نظر م ریپ یمشغول درمان زن مارانیاز ب یکیماهان در اتاق 

 بود. نهیگز نی. پرفسور راسخ بهتردادیمتخصص قلب انتقال م کیپرونده را به 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بود که داشت از درد  ینوجوان ی. پسر بچهکردیبود و داشت او را درمان م یگرید ماریلحظه حسرت در اتاق ب همان

 جهیعمل شود. نت دیشده و با یاو دچار شکستگ یکه پا دیفهم نهیمعا ی. حسرت پس از کمبردیخود رنج م یپا

شود. بعد از آن که کارش تمام شد به سمت  لپسر عم نیدکتر جراح مغز و استخوان صحبت کند تا ا کیگرفت با 

 رفت. یپرستار ستگاهیا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از دکترها سمت او رفت و گفت: یکیداده بود. که  هیتک واریبود و به د یپرستار ستگاهیدر ا ماهان

 .یسالم دکتر افشار خسته نباش -

 سالم تو هم. -

 ممنون. -

 زد و گفت: یبه او نگاه کرد که ماهان لبخند رهیخ یبود کم یفالح ثمیکه نامش م دکتر

 ؟یداشت یکار -
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 را صاف کرد و گفت: شیشد و تُن صدا رهیبه او خ ثمیم

 کنم. یرو از شما خواستگار یخانوم دکتر صباح خواستمیراستش م -

شد و  کیقدم به او نزد کیگسسته شد و متورم گشت.  رتشیغ یهااش قرمز شد و رگو چهره یماهان عصب ناگهان

ر او را د قهیدر سکوت مطلق فرو رفت.  مارستانیاو ساکت شدند و ب ادیاز فر یکه همگ دیکش ادیمحکم بر سر او فر

 :دیچنگ گرفت و غر

 دوباره تکرار کن. ؟یدز یتو چه زر -

واسطه شدند و آن دو را از هم جدا کردند. همان  گرید یهاکه دکتر آمدیم شیپ ییداشت بحث و جدال و دعوا تازه

 :دیکش ادیفر ثمیمشوش و حال بدِ ماهان برخورد کرد. ماهان رو به م تیلحظه حسرت آمد و با جمع

 فهم شد؟ ریش کُشَمِتیم یبش یدور و ورش آفتاب -

سمت ماهان رفت  یبعد جمع آرام شد. حسرت فور ی. کمکردندیها و پرستار آهسته در کنار هم پچ پچ مدکتر هیبق

 بزند ماهان رو به او گفت: یو تا خواست حرف

 .اینگو. فقط دنبالم ب یچیه -

کتر جوان که د دندیرسیسمت استراحتگاه حرکت کرد. حسرت هم به دنبال او رفت. داشتند به استراحتگاه م و

 زد. شیهم که هم سن ماهان بود سمت حسرت رفت و صدا یگرید

 ؟یخانوم دکتر؟ خانوم صباح -

رفت که از چشم ماهان دور نماند و  یرا در دستش داد و فور یشد و کاغذ کیدکتر جوان به او نزد ستادیا حسرت

 سمت او رفت و او را سمت اتاق استراحت کشاند و رو به حسرت گفت: یعصب

 نوشته! یتوش چ نمیده من ببب -

شد که  تریکاغذ را به دست ماهان سپرد. ماهان کاغذ را باز کرد و آن را خواند و هر لحظه قرمز تر و عصب حسرت

 حسرت گفت:

 نوشته؟ یتوش چ -
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 گفت: یعصب ماهان

 ؟یکاغذ و گرفت یبرا چ -

 من نگرفتم خودش گذاشت تو دستم و رفت. -

 ؟یواستاد یبرا چ -

 خب صدام زد. -

 حسرت را در دست گرفت و محکم فشرد. دست

 آخ. -

 منتظر عواقبش هم باش. نمیکنارت بب یلحظه هر دکتر مرد نیخوب گوش کن ماه راز، از ا -

 تر دست او را فشرد.محکم و

 آخ داداش دستم. -

 فهم شد؟ ریش -

 نکردم. یمن که کار ؟یآخه برا چ -

 ؟یدیماه راز فهم -

 دستم و. یآخ. داداش فشار نده. شکست -

او حلقه بست. ماهان  یِدیو از درد اشک در چشمان مروار اوردیتر دست او را فشرد که حسرت طاقت نمحکم ماهان

 بلند و رسا گفت: ییبا صدا باًیتر و با تحکم و تقرمحکم یکم

 ؟یدیفهم -

 آ... آره. د... دستم. -

 کرد و دستش را رها کرد و از استراحتگاه خارج شد.او  یِبه چشمان اشک ینگاه ماهان
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 یبعد در حال یکرد و کم زانیسر م یرا رو اشیمشک یصورتش را شست. مقنعه یبه آبدار خانه رفت و کم حسرت

 از استراحتگاه خارج شد. گذاشتیم دیروپوش سف بیکه دستش را داخل ج

 کرد.  یدگیرس مارانیتا هشت شب با ماهان برخورد نکرد و به ب گریو کبود شده بود. د کردیدرد م دستش

داد. چند لحظه بعد ماهان  هیتک نیخارج شد و به ماش مارستانیتمام شد. حسرت زودتر از ب شانیهر دو کارها یوقت

 را روشن کرد و گفت: نیباز کرد که حسرت به عقب نشست. ماهان ماش موتیرا با ر نیهم آمد و قفلِ ماش

 .نیجلو بش ایب -

 را برگرداند و گفت: شیبا حالت قهر رو حسرت

 ترم.عقب راحت -

 با تحکم گفت: یاز حرص دستانش را محکم مشت کرد و سپس آزاد کرد و عصب ماهان

 جلو. ایگفتم ب -

به خانه  یشد. ماهان حرکت کرد. وقت رهیخ رونیبه ب نیماش شهیشد و ناراحت جلو نشست و از ش ادهیپ حسرت

 شود ماهان دست او را گرفت و گفت: ادهیآپارتمان برد. قبل آن که حسرت پ نگیرا داخل پارک نی. ماشدیرس

 صبر کن. -

 و تلخ شد و اخمو گفت: دیکش رونیدستش را از دست او ب حسرت

 به من دست نزن. -

 او زد و گفت: نهیمحکم بر س فشیکه حسرت با ک ردیخواست دوباره دست او را بگ ماهان

 ؟یدیقهرم. حاال تو فهم -

 ها استفاده کرد و به خانه رفت. آسانسور از پله یشد و به جا ادهیپ نیبعد دلخور از ماش و

 ضیآسانسور به خانه رفت. هر دو لباس را در اتاق تعو قِیرا قفل کرد و از طر نیشد و ماش ادهیپ نیهم از ماش ماهان

 کردند. و در اتاق نشستند.
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 .کردیدر آشپزخانه داشت شام را آماده م مادر

 از آماده کردن پدر خسته به خانه آمد و به حمام رفت.  بعد

 نگران گفت: دیجمع شدند. که مادر تا دست حسرت را د زیدور م یو همگ دیغذا را چ زیم حسرت

 شده؟ یماه راز؟ دخترم دستت چرا کبوده؟ چ -

 و پدر گفت:خودش را با غذا سرگرم کرد  نیشرمگ ماهان

 کبودش کرده؟ یادهیند ریکدوم از خدا خ -

 کرد و گفت: یلحظه ماهان سرفه مصلحت همان

 بابا؟ -

 کار توعه بچه؟ -

 دست شما درد نکنه. -

 گفت: مادر

 کار ماهانِ دخترم؟ -

 .شهیبله کار خودِ وحش -

 با اخم رو به ماهان گفت: پدر

 ؟یتو کرد یِچه کار نیماهان؟ ا -

 خودش بود. ریتقص -

 رو به پدر گفت: حسرت

 .ییبابا گهیدروغ م -

 به ماهان رفت و گفت: یاچشم غُرّه مادر
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 .نیخب غذاتون و بخور یلی. خیِزیخجالتم خوب چ -

آخ حسرت هوشش را پراند و  یرا خوب هضم نکرده بود که صدا شیمشغول غذا خوردن شدند. ماهان هنوز غذا و

 گفت:

 شد؟ یچ -

 سپس رو به پدر گفت: شد،یحسرت از درد در هم جمع م یهااخم کردیحسرت را لمس م یودکب یکه جا پدر

 . بابا؟ دستم!ییآ -

 و پدر رو به ماهان گفت: دیکه حسرت عقب کش دادیدست حسرت را در دست گرفته بود و نوازش م پدر

 گمشو تو اتاقت ماهان. -

 بابا؟ -

 . گمشو تو اتاقت.لیشام تعط -

باز بخورد. دمغ  خواستیاش شده بود و دلش مگرسنه شتریزبان حس کرده بود و ب ریکه تازه مزه غذا را ز ماهان

 را عقب داد و آشپزخانه را ترک کرد. حسرت ناراحت شد و گفت: یحرف صندل یشد، سپس ب

 ؟یکار و کرد نیا یبابا؟ برا چ -

 الزمه. اشهیبرا تنب -

 گفت: مادر

 آخه مرد بچه کار کرده، خسته است. گرسنشه. -

 غذات و بخور. -

 گفت: حسرت

 ماهان و براش ببر لطفاً. یمامان غذا -
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 گفت: پدر

 دست رو دختر بلند نکنه. غذات و بخور. رهیبگ ادیادب بشه و  دیالزم نکرده. با -

پدر  یها براپس از شستن ظرف غذا خوردند و بعد از شام، حسرت تشکر کرد و به اتاقش رفت. مادر یهمگ سپس

 گذاشت. یچا

 چشمانش را بست و خوابش برد. یتخت ولو شد و از خستگ یهمان لحظه رو حسرت

در را باز کرد و حسرت را  دینشن یجواب یبه در زد. وقت یادر اتاقش را باز کرد و سمت اتاق حسرت رفت و تقه ماهان

 داریکه حسرت ب دینشست و دست کبود او را در دست گرفت و بوس برق اتاق او را خاموش کرد و کنار او دیخواب د

 شد. ماهان آهسته گفت:

 ؟یشد داریب -

و او را در آغوش  دی. ماهان هم کنارش دراز کشدینگاهش کرد و سپس به سمت چپ به پهلو خواب یچپ چپ حسرت

 گرفت و گفت:

 دوست داره. شتریبابا تو رو از من ب -

 ه کرد و گفت:را دور شکم او حلق دستش

 منو؟ یبخشیم -

 نه.  -

پتو فرو رفت. ماهان پتو را کنار زد و نشست. او را به زور نشاند و به  ریماهان را از دور خود آزاد کرد و ز دست

 و گفت: دینداد و او را در آغوش کش یتیاهم شیتقالها

 .یشدم. تو ناموس من یرتیمن غ -

 . ولم کن.یتو مشکل دار -

 .خوامیمعذرت م -
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 .ینکردم باز منو مقصر دونست یمن کار یدیذهنت خرابه. خوبه خودت د -

 . ماه راز؟یمنو درک کن دیتو با -

 را نوازش داد و گفت: شیموها

 !هایاومدم منت کش ؟یبخشیم -

 باشه. -

 تر در آغوش فشرد و گفت:او را محکم ماهان

 بشم. یآبج یفدا -

 یِو ناراحت دیدرنگ که او را ناراحت کرده بود، او را بخش یاحسرت دل رحم و بزرگ بود که بدون لحظه قدرچه

 گفت: یمصنوع یندا در ذهنش فرصت را مناسب دانست و با لبخند یادآوریرفت. با  ادشیخودش 

 شد؟ یندا چ -

 بوده است گفت:ن یراحت که انگار اتفاق خاص یلیفرستاد و خ رونینفسش را از حرص ب ماهان

 کات کردم. -

 ؟یچرا مگه دوستش نداشت -

 من عاشقش بودم. -

 ؟یخب چرا کات کرد -

 .خواستیهامو م. پولخواستیاون منو نم -

 .ی. غصه نخور داداشکنمیم دایدختر ناز برات پ هیخودم  -

 زد و گفت:  یلبخند تلخ ماهان

 .کنمی. من فراموشش مستیمهم ن -
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 او را به خود تنگ فشرد و گفت: سپس

 ؟یدیچند وقته تو بغلم نپر -

 دو ماه. -

 دو ماهه که استخونات و خورد نکردم. -

 .آدیبسه. ولم کن خوابم م یدستم و کبود کرد -

 او را رها کرد و گفت: ماهان

 .زدلمیباشه بخواب عز -

 تخت ولو شد و گفت: یرو حسرت

 تو هم برو بخواب. -

 .رمیمکم بمونم  هی -

 بعد دست کبود او را در دست گرفت و نوازش داد و گفت: و

 دوستت دارم. -

 خواب آلود گفت: دیکشیم ازهیکه خم یهم در حال حسرت

 دوستت دارم. شتریمن ب -

 رفت و رونیو از اتاق او ب دیاو را بوس یِشانیکه او را نوازش داد. پ یچشمانش بسته شد. ماهان کم یاز فرط خستگ و

 .دیتختش ولو شد و خواب یبه اتاق خودش رفت و رو

 

 ...یعنیگرم  حسِ

 و... یباش ایبرادرِ دن نیآغوشِ بهتر تو
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 ...او

 را، بوسه

 کند. اتیشانیپ مهمانِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یو خشنود بود، پدر و مادر یحسرت که از کار خود راض گذشت،یم یطبق روال عاد یگذشته بود و زندگ یوقت چند

داشتند که  یدختر داشتن به گور خواهند رفت، حاال دختر یکه با آرزو خوردندیرا م نیحسرت ا شهیکه هم

 روزها نیکه ا یدوست داشتند، و ماهان یاز فرزند واقع شتریاو را ب ،یعاشقانه دوستش داشتند. هر چند ناخونده! ول

به تنها خواهرش  ش،یهارتیمدت رنگ غ نیا یکه در ط ییداشت، او یدر فراموش یخورده بود و سع یشکست بد

و چه از لحاظ شهرتِ ماهان، دلباخته او شده بودند.  یکه چه از لحاظ مال یپرستاران انیم نیشده بود و در ا شتریب

 !چیه گریو د شدیم شانبیماهان بود که نص روحِیو جواب دلباختگان، نگاه سرد و ب دیفهمیمو  دیدیماهان م

از حسرت آمده بودند که  یخواستگار یهم که دلباخته حسرت شده بودند چند بار برا ییدسته از دکترها آن

اما با آن حال  دند،یاز ماهان خوردند پس کش یهر کدام کتک مفصل یها سمج بودند. اما وقت. آندادیحسرت رد م

. با وجود دانستندیمحال م ییآن را آرزو ،یولخود داشتند.  یرا برا ریو سر به ز بیترک نجدخ نیا یهر کدام آرزو

 چپ کند. ینگاه یبه حسرت حت توانستینم کسچیچون ماهان ه یرتیبرادر با غ

. او عاشق بود و دلباخته. کردیم یو پافشار آمدیکوتاه نم یطیشرا چیبود که تحت ه یفالح ثمیدکتر م انیم نیا در

 دانیم روزِیدر کارش نبود. اما خوب وارد بود چگونه پ دنی. منت کشدیاز عشق سخن بگو دادیاما غرورش اجازه نم

 ها آرزو داشت.بود که سال هشد یشود! آخر دل که دل نبود، بود؟ او دلباخته دخترک

 

 بحث دل وسط باشد! یوقت

 .دهدیرنگ صفا م تیهاعاشقانه

 عشق که باشد! یقتو

 !ستیگریجور د یزندگ



 قلب ییالال

 
66 

 

 !یواقع یجور معنا کی

 .دیبه دست آوردنش جنگ یبرا دیبا

 

عامل  ریو مد کردیکه دکتر بود. در شرکت پدرش هم کار م نیبود و بر خالف ا یقیساله و دکتر ال ۲۸ یپسر ثمیم

که داشت، به خاطر تکبر و  ییبایاطر ز. نه تنها به خشکستندیاو سر و دست م یبود که دخترها برا یبود. او پسر

 اطرافش جذب او شوند.  یدخترها شدیباعث م انیمغرور بودنش با اطراف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وارد  ثمیشب، خانواده افشار تازه از رستوران به خانه برگشته بودند و خسته بودند که م ۲۱:00بود و ساعت  جمعه

 لب گشود. ثمیشد که م رهیآپارتمان شد و به طبقه دوم رفت و زنگ خانه افشار را زد. مادر در باز کرد و به او خ

 سالم مامان. -

 سالم پسرم. -

 تو؟ امیب شهیم -

 یرا جلب کند، با آن حال سایتوانسته بود نظر پر ثمیپسر را دوست داشت و به دلش نشسته بود. م نیمادر ا قدرچه

 گفت: یدامادش شود ول ثمیکه دوست داشت م

 .خوادتیبزنم که غرورت بشکنه، ماه راز نم اتنهیدست به رد به س خوامیخداست پسرم. نم بیمهمون حب -

 شد و گفت: رهیغمبار به او خ یبا چشمان ثمیم

برام مونده که دوسش دارم و دست تنها بزرگم کرده.  ریپدر پ هی. یخواستگار ادیندارم که برام ب یمامان؟ من مادر -

به ماه راز  یو کمکم کن یکن یبرام مادر شمیشده. ممنون م ریبعد از فوت مادرم گوشه گ نشیدیخودتون که د

 برسم.

 بلند ماهان آمد که گفت: یلحظه صدا همان

 پشت در؟ هیمامان ک -
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 گفت: ثمیلحظه م همان

 تو با دخترتون صحبت کنم. امیب دیاجازه بد -

 .میآبرو دار هی. ما جلو همساکنهیخون به پا م نهیبب نجایبرو پسرم. ماهان تو رو ا -

 ن؟یکنینم یبرام مادر -

 یماهان و حسرت مادر یبود که تمام سال با جان و دل برا یرا درد آورد. او زن سایاش دل پرندانست که با جمله و

 بود. نیریش شیپسر را دوستش داشت و برا نیادر بودن را. احس م دانستیکرد. و خوب م

 و گفت: دیکنار کش مادر

 تو. ایب -

که آتش  یشد و در حال یکفشش را در آورد و وارد خانه شد که همان لحظه با ماهان برخورد کرد. ماهان برزخ ثمیم

 یچون ببر نیکرد و ماهان خشمگ یگر یانجیسمت او حمله ور شد که مادر م دیکشیخشم از چشمانش زبانه م

 :دیکه آماده حمله بود غر یزخم

 .رونیخونه ب نیگمشو از ا -

 گفت: مادر

 ماهان ساکت شو. -

 مامان؟ -

 گفت: ثمیبه م یبعد به آرام یمادر رو به او اخم کرد. ول سپس

 ماه راز تو اتاقشه. -

 افتیشم شد. سالم داد و در مقابل سالم درسمت اتاق حسرت حرکت کرد که همان لحظه با پدرام چشم در چ ثمیم

 !چیه گریکرد و د

 رو به ماهان گفت: مادر
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 ؟یدیبه منه فهم یخونه به حرمت نیبه مهمان ا یحرمتیماهان ب -

بدتر هم شده بود. او عاشق مادرش بود. در تمام  چیتر که هبود و کم نیشد. اما هنوز خشمگ ریسر به ز ماهان

کوتاه اکتفا  یابه مادرش کرده باشد. تنها به کلمه یاحترامیب نینداشت کوچکتر ادیگ کرد به که او را بزر ییهاسال

 کرد.

 بله مامان. -

و  دیکشی. آتش خشم در وجود او شعله مدیسپس به سرعت باد سمت اتاقش رفت و در را محکم به هم کوب و

 تر شده بود. سوزان

 ت:گف ثمیشد که حسرت عقب رفت و م کیبه او نزد یتخت نشسته بود. کم یدر اتاق حسرت بود و کنار او رو ثمیم

نه بهش  زنم،یام زنم نشه نه بهش دست مکه دختر مورد عالقه یهستم و تا زمان یدی. اما مرد مقستمین یمن مذهب -

 دارم. یکار

در آمد. سپس  ابیز یفصل بهار شروع به شکفتن کرد و به رنگ سرخ یهاسرخ شد و صورتش چون گلبرگ حسرت

 مشهود بود گفت: شیکه درون صدا یبا خجالت

شون خانواده نداشتم و حاال به دست یادیام باشم. من مدت زکنار خانواده خوامیازدواج کنم. من م خوامیمن نم -

 عشق. یعنیشون نفس بکشم و بفهمم خانواده دارم با بودن ازیدارم هر روز کنارم باشن. ن ازیآوردم. ن

 حضرت. یو سوگوار دیع امیا یات حتخانواده شیپ یایها بتمام جمعه یتونیاز ازدواج م بعد -

گاه من  هیهست. بابام و داداشم. تک می. من دو تا مرد تو زندگخوامیمن هر روزش و م خوامیها رو نممن تمام جمعه -

 .خوامی. اضافه نمهیحام نیهستن. مامانم برام بهتر

 گفت: یبر خورد و دلخور شد، فور ثمیم به

 ام؟یماه راز من اضاف -

که حسرت  دینکش یاز او دلخور شد. طول ثمیکه به کار برد و م یآخر یچه قدر حسرت آن لحظه نادِم شد از کلمه و

 اش آرام گعت:سر بلند کرد و با شرم دخترانه
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داره. من به عشق بعد از  یشتریبا عشق دوام ب یزندگ گه؟ید زیچ اینه؟ به خاطر خودمه  ای یعاشقم دونمینم -

. اگه نه که بفرما در بازه کنمیام قبول مخانواده شیپ یاریمنو هر روز ب یتونیازدواج اعتقاد دارم. استوار تره. اگه م

 .ایهم ن گهیبرو و د

زبانش مُهر شده بود و قاصر از  ثمینماند. م یباق یحرف یبرا ییمحکم بود و جا یادیرا درد آورد. ز ثمیدل م حرفش

هوس و شهوت نبود و  یاز رو ایبود. او عاشق بود. خود را بارها امتحان کرده بود. عشقش زود گذر  یاهر کلمه

 .  دانستیو با ارزش م دسدختر داشت و آن را مق نیبه ا ینخواهد بود. او عشقِ پاک

 اش را دوست داشت.انوادهکرد که عاشقانه خ نیدختر در دل تحس نیبارها به ا او

 و با همان غرورش گفت: ستادیاش اشد و با تکبر و غرور مردانه بلند

 .یجواب مثبت بد یمجبور بش کنمیم یکار دفعهنی. اامیبازم هم م ی. ولرمیم -

ک زد بر دل او و او از دختر شی. اما، حسرت با زبانش ندیها بگواو از عاشقانه یبرا خواستیقدر دلش م چه

 شد و تلخ گشت. یعصب شیآرزوها

 کرد و رفت.  یرفت و از مادر و پدر او تشکر و خداحافظ رونی. از اتاق او برفت

 

 گنگ شده است. گرید روم،یم

 .میآیگفت م دیبا

 .سازمیاز عشق م خانهیو در دلت م میآیم

 ...و

 .کارمیرا در دلت م یاعاشقانه بذر

 شود. یبزرگ یالنه که

 جنس پرستش. از
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خاطر  دهیحسرت را رنج نیبه او اجازه کار را نداد و ا گریآمده بود. ماهان د شیپ یکه موضوع خواستگار یموقع از

 کرد. 

 یفکرها یبود و حت فیضع یادیخود و خانواده را ببرد؟ او ز یآبرو ثمیکه نکند م دیترس ثمیم دیاز تهد حسرت

اش بماند و هر روز هر روز کنار خانواده خواستیاو فقط م شد،یم یروح یکجهو شن آوردیهم او را از پا در م یمنف

 ها را لمس کند.حضور آن

. ماه راز هم خواست بخوابد که مادر تقه به در اتاق او زد و آمد کنار حسرت دندیخوابیم دیخواب بود و همه با ساعت

 و گفت: دیگرم و مادرانه به صورت او پاش یتخت نشست. دست حسرت را در دست گرمش گرفت و لبخند یرو

 دخترم؟ -

 جونم مامان گلم؟ -

 .هیپسر خوب ثمیم -

 .دونمیم -

 ؟یدیخوب چرا همش رد م -

 دوست دارم کنار شما بمونم. -

ی. من و پدرت نوه میو خوشبخت بش یکه ازدواج کن میدخترم؟ مهرش به دلم نشسته. من و پدرت آرزو دار -

 .میخوا

 مامان؟ -

 دخترم؟ یدل من و بابات و بشکون یخوایتو که نم -

 بمونم. تونشیپ خوامیمن م -

 .نجایا یایب یبعد از ازدواج هر موقع خواست یتونی. میهست شهیهم یهست -
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 .شهیهر موقع نه مامان. هر روز، هر لحظه، هم -

 راحت هجرتم و ببندم برم. لایو با خ نمیو بب تیخوشبخت خوادی. دلم میپاره تنم یتو دخترم -

 .ریمامان؟ زبونت و گاز بگ -

 م؟یبه گور بر تیخوشبخت یمن و پدرت با آرزو یتو که دوست ندار -

 و گفت: ختیاشکش ر حسرت

 حرف و نزن قربونت برم. آخه من که طاقت ندارم. نیا -

 جواب مثبت بده. ثمیپس به م -

 نه مامان. -

شب مادر و دختر کنار  کیروان شد. حسرت خود را در آغوش مادرش رها کرد و  شیهااشک لِیبغض کرد و س مادر

 .دندیهم شب را به صبح رسان

 

 مادرم،  نیبب

 را، تو

 .کنمینم فیهم توص میدر شعرها یحت

 .یتو خودِ احساس هست چون

 ...و

 .ریناپذ فیتوص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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روز گذشته بود. شب بود و ساعت خواب بود. خانواده شام را خورده بودند. حسرت تازه مسواک زده بود روز از آن  دو

اش مادرش از اتاق مشترک پدر و مادر توجع هیگر یراه صدا نیتا بخوابد که در ب رفتیو داشت به سمت اتاق خود م

یمادر گوش سپرد که داشت م یکرد و به صدا استراق سمع در یدرِ اتاقِ پدر و مادر رفت و سع کیرا جلب کرد. نزد

 :گفت

 پدرام؟ -

 جانم؟ -

 چه قدر دوستش دارم! یدونی. خودت که منمیماه راز و بب یهایطاقت ندارم ناراحت گهیبه خدا د -

 .دونمیبله م -

 و گفت: دیاو را در آغوش کش اشیپدرام با حرکت ناگهان ندیتخت بنش یرو خواستیکه م یدر حال سایپر

 آروم باش خانوم. -

 گفت: هیبا گر مادر

 .نمیدخترم و بب یام خوشبختتا زنده خوادیدلم م -

 خوادیکه نم ینیبیم یخودت دار ،یازدواج کنه و خوشبخت بشه. ول خوادیماه راز دختر منم هست. منم دلم م -

 ازدواج کنه.

 .هینیریپسر خوب و ش ثمیپدرام؟ تو هم باهاش صحبت کن. م -

 باهاش صحبت کنم. تونمیخانوم؟ ماه راز دختره من که نم -

 نباشه که زنده باشم. ییفردا دیشا ؟یآخه تا کِ -

 آخه؟ یزنیم هیچه حرف نیعه، ا -

 ...ـیمیبه خدا م -

 و جدا شد و گفت: دیقرار گرفت. نرم بوس سایپر یهال*ب یملتهب پدرام رو یها*بل
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 حرف از مرگ نزن. -

 پس باهاش صحبت کن. -

 باشه. -

 ریشد که از چشمانش سراز ییهابه خود آمد متوجه اشک یها گوش کند. وقتنماند که به حرف آن گرید حسرت

سمت اتاقش رفت و خواست در را باز کند، که چشمش به اتاق ماهان خورد که برق اتاقش هنوز  یشده بودند. فور

زد و وارد اتاق او شد که ماهان را  یاتقه وداد و سمت اتاق ماهان رفت  رییبود! راهش را تغ داریروشن بود. پس ب

 اخم کرد گفت: دیاو را د یهااشک ی. ماهان وقتدیتختش د یولو

 گفتم نه. یبکش شیبحث کار کردن و پ یاگه باز اومد -

 مظلوم گفت: ریسر به ز حسرت

 بپرم بغلت. نمتویهر موقع خواستم م یخودت گفت ؟یدیکار نده بغل که م -

درنگ در آغوش برادرش  یتخت نشست و دستانش را از هم باز کرد و به آغوشش اشاره کرد که حسرت ب یرو ماهان

 کرد و آرام گفت: یاو باز یفرو رفت. ماهان او را نوازش داد و با موها

 چته ماه قشنگم؟ -

 تو بغلت بمونم. خوامی. فقط میچیه -

 ؟یکرد هیگر یچیبه خاطر ه یعنی -

 آره. -

 .یستین یخوب یدروغگو -

 .دیببخش -

 اشکال نداره. -

 انگشتش را در هم فرو برد و او را تنگ در خود فشرد و گفت: یهاآرام کمر او را نوازش داد و پنجه سپس
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 آروم باش. -

 کودکانه گفت: یبا لحن حسرت

 کرد. ( هیتن. ) گر هیگل دیبا یتو بغل داداش -

 .یو بخواب یآروم باش دینه! تو بغل من با -

 آره؟ -

 شرط داره. یآره. ول -

 قبوله. -

 .یباشه قبول کرد ادتی -

 باشه. -

 فشار دستانش را تنگ کرد و محکم فشرد و در آن حال گفت: آرام

 گاه. هیتک یعنیبرادر  -

 وارد کرد. یترفشار محکم و

 آخ. -

 تر کرد و گفت:دستانش را محکم فشار

 

 ؟یچند تا ناز دار -

 عالمه. هی -

 .خرهیهمش و شوهرت م -

 گفت: نیحسرت از آغوش او جدا شد و شرمگ ناگهان
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 پر رو. -

 اشکات و پاک کن. -

 را پاک کرد و گفت: شیهااشک حسرت

 ممنون. -

 من بهت بگم چته؟! یخوایحاال م -

 .میه -

 مامان.  یماه راز. من، بابا و حت میکنارت هست شهیما هم -

 داداش؟ -

 .یکنیازدواج م یکه دوسش دار ی! فقط گوش کن. تو با کسسیه -

 داداش... یول -

 گفتم اول گوش کن. -

 چشم. -

 میاکه زنده ی. تا روزمیازدواج کنه. ما هست یروز دیبا یهر دختر ی. ولرتهیدرسته من مخالفم. چون به خاطر غ -

 ؟یکنیم کاریتنها چ مینباش یروز یوقت ی. ولمیذاریتنهات نم

 داداش؟ -

بودن کنار ما رو  دونمیم ؟یکنیم کاریعالمه گرگ چ هی ونیتنها م یوسط حرف من نپر. هان؟ اون موقع تنها -

 که تا ابد باشه. یما سه نفر تو قلبت جا بد ریشخص رو به غ کی دیبا ،ی. ولیدوست دار

 داداش؟ -

 .هیو پسر خوب هیمرد زندگ ثمیم -
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 ؟یستیتو مگه باهاش بد ن -

 گلم. امیبد به نظر م شمیم یرتینه. فقط چون غ -

 داداش؟ -

 شدم از دستت. بسه کمتر داداش داداش راه بنداز. ونهید -

 عه! -

 زنگ بزنه بهشون بگه. یگیو به مامان م یدیفردا صبح زود جواب مثبت م -

 ؟یداداش -

و غرورِ که ضربه  رتینکن. ما مردها از غ یو غرورش باز رتیبا غ چوقتیگلم. ازدواج کن. فقط ه یماه رازم. آبج -

 .میخوریم

 آخه... -

 . خوامیو م نی. منم همیتو خوشبخت بش خوادیمامان بابا دلشون م -

او را  یِسکوت طوالن یماهان فکر کرد. ماهان وقت یهاپدر و مادرش و سپس به حرف یهادر دلش به حرف حسرت

 گفت: دید

 ؟یو دوست دار ثمیاصالً م ؟یگینم یزیخب چرا چ -

 اش گلگون شد که ماهان گفت:چهره حسرت

 ؟یدی. فردا جواب مثبت میپس دوسش دار -

 آهسته لب زد. یآشکار یاینهاد و با شرم و ح ریسرش را ز حسرت

 بله. -

 قربونت برم. نیآفر -
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 نهاد که ماهان گفت: ریسرش را ز حسرت

 .آدیتر پر رو خوشم نم. از دخشهیحال ایکوچولوم شرم و ح یخوبه که آبج -

 پررو؟ -

 آره. -

 .ییخب تو هم پررو -

 من پسرم فرق دارم. -

 ؟یچ یعنی -

 .کنمیم رتیخم یاگه تو بگ ،ینداره. ول رادیا دمیاگه من بهت بگم ل*ب زنم و بوس یعنی -

 و گفت: دیاو کوب نهیکرد و محکم بر س دادیدرونش ب طنتیکه ش دینکش یطول ،ی. ولدیخجالت کش حسرت

 کن. ری. برو زنت و خمشعوریب ؟یکن رمیخم یمگه من آردم بخوا -

 .یدست و بالِ من یفعالً تو تو -

 .دندیو خنده کردند که هر دو خسته شدند و باألخره خواب یقدر باهم شوخآن و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

که  شستیآشپزخانه را م یهاپدر به سر کار رفته بودند. مادر داشت ظرفصبحانه را خورده بودند. ماهان و  یهمگ

 شد و با لبخند گفت: کشیحسرت نزد

 مامان؟ -

 جانم؟ -

 زنگ بزن بگو جوابم مثبته. یبه دکتر فالح -

 ها؟ -
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مد. از که به خود آ یماند. وقت جیگ یو لبخند به لب از آن جا رفت. مادر کم دیخم شد و گونه مادر را بوس حسرت

ها را شست و دستش را خشک کرد و سمت تلفن رفت و با منزل ظرف ی. فورخواستیپرواز م یبرا یبال یخوشحال

 تماس برقرار کرد و نظر حسرت را گفت.  یفالح

در تمام وجودش  یریناپذ فیکه پدر به او داد خوشحال شد و ذوق توص یاش رفت با خبربه خانه ثمیکه م یوقت

 شکل گرفت. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آن دو خوانده شد.  یبه مدت هفت روز برا تیمحرم غهیشد. و حسرت را نشان کردند. و ص یرسم یخواستگار سپس

بودند. از  دهیازدواج کند رس رتیخود که ح یقلب یبه آرزو سایجمع دو خانواده شلوغ و شاد شده بود. پدرام و پر

تک فرزندش ازدواج کرده  نکهیبود از ا شحالهم خو ثمیقلب خوشحال بودند. ماهان هم خوشحال بود. پدر م میصم

 است.

و پدر او را به خانه دعوت کرده بود.  ثمی. مادر، مگذشتیشده بود م ثمیکه حسرت نامزد و محرم م یروز از روز سه

خوردند، سپس شام خوردند و قرار  وهیم دند،ید نویزیتلو یحرف زدند، کم یو خنده باهم، کم یشوخ یپس از کل

کنار حسرت بخوابد. که ماهان دخالت کرد و در  ثمیمدادند. و قرار شد  یاتاق ثمیشد شب آن جا بمانند. به پدر م

 گفت: گذاشتیکه چاقو را داخل بشقاب م یحال

 .خوابهیمن م شیپ ثمیم -

 شد و گفت: رهیبا اخم به او خ پدرام

 ماهان بس کن. -

 آخه بابا؟ یول -

 به هم محرمن. گهیدو نفر د نیا -

 گفت: ثمیبلند شد و به اتاقش رفت و پدرام رو به م شیاز شرم از جا حسرت

 زنت. شیبرو پ -

 چشم. -
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 بلند شد و گفت: سپس

 .ریپس با اجازه شب بخ -

 به اتاق خودش رفت.  یخواب هر کس یاز جا بلند شده و برا زیگفتند و خودشان ن یبه او شب خوش یهمگ و

 بود. ختهیتختش ولو شد و اعصابش به هم ر یرو ماهان

 راحت به خواب رفتند. الیبا خ سایو پر پدرام

 خوابش برد. ندیاش را ببکه نوه دیخواهد رس یکه روز نیا یبا آرزو ثمیم پدر

بود.  هدیگرفته بود و پوش یان لباس راحتاز ماه ثمیتخت نشسته بود م یتن کرده بود و رو یادهیلباس پوش حسرت

م به ه ثمی. مدیکرد به تخت چسب ینیکه حسرت عقب نش ردیتخت نشست  خواست دست او را بگ یکنار حسرت رو

 و لرزان گفت: دیخود لرز هزد که حسرت ب مهیاو خ یتخت پرت کرد و رو یشد و او را رو کیاو نزد

 لطفاً کنار باش. -

 را از سر او برداشت و گفت: یروسر ثمیم

 نباش. دهیهمه پوش نیمحرمتم ا -

 آرام گفت: ثمیکرد و م هیدستش را پشت کمر او گذاشت که حسرت شروع به گر کیاو ور رفت و  یموها با

 . خانومم. آروم باش ماه رازم.شیه -

 پاشو. -

 ندارم. تیکار -

 پاشو. -

 .یبهم عادت کن خوامی. فقط مکنمینم تتیاذ -

 سر داد. یاناله نیمحکم فشرد. که حسرت شرمگ و
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 .ییآ -

 آروم ماه رازم، آروم. -

 و گفت: دیبلند شد و کنارش خواب شیکمرش برد و از رو یرا از کمر او برداشت و باال دستش

 .زمینکن عز هیگر -

فروزان  یو حسرت از برخورد خود با تن او گر گرفت و تمام وجودش چون آتش دیآرام او را در آغوشش کش و

 . سرخ شد و لب زد.دیبر دلش، و ضربان قلبش نامنظم شد و محکم تپ دیسوخت و شعله کش

 ولم کن. -

 آروم باش. -

 .کنمیخواهش م -

 نه. -

 شد.  قیدل و روح و جانِ حسرت تزر تا عمقِ شیاو کرد که گرما یداغ مهمان موها یااو را تنگ فشرد و بوسه و

 آهسته لب زد. ثمیم

 .یرو بخور یزیچ چیحسرت ه ذارمی. ماه من. نمی. فقط ماه رازیستیحسرت ن گهیبه بعد تو د نیاز ا -

 دست از تقال برداشت. ثمیم یکه با جمله بعد کردیم ییشده بود و تقال در رها ریدر آغوش او اس حسرت

و منم  یشیزنم م گهیحِسِت کنم. چند روز د خوامیندارم. فقط م تیانقد وول نخور و تقال نکن. من که کار -

 !یکنیاون موقع هم تقال م نمیشوهرت، بب

 و گفت: دیمردانه او کوب نهیشد و محکم بر س نیشرمگ حسرت

 .ییایح یب یلیخ -

 و گفت: دیخند ثمیم
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 خانومم. یشیمثه خودم م یتو هم به زود -

 نچ. -

 مردانه خود گذاشت و با تحکم گفت: نهیس یسر او را رو ثمیسپس خواست از آغوش او جدا شود که م و

 . یرو بالش بخواب یمنه. حق ندار ینهیس یخواب تو رو یجا -

 گفت: عیبرد و مط ریسر به ز حسرت

 چ... چشم. -

 .میبخواب -

 شان برد.سپس کم کم هر دو خواب و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

و  ثمیم ،یجمع بودند و در حال صبحانه خوردن بودند. ول یغذا خور زیشده بودند و دور م داریب یزود همگ صبح

از آغوش  یبه سخت یخود را چک کرد فور تیوضع یشد و وقت داریچنان خواب بودند. حسرت از خواب بحسرت هم

تخت  یرو ثمیشود که همان لحظه م لندتخت ب یشد. حسرت خواست از رو داریاز خواب ب ثمیخارج شد که م ثمیم

 نشست و رو به حسرت گفت:

 شده؟ یطور -

 نه. -

 نه؟ییپس چرا سرت پا -

 .یچیه -

 .نمتیباال بب ریسرت و بگ ؟یجد -

 گفت: یو با لحن لجوج دیلب بر چ حسرت

 .رونیبرم ب خوامیلطفاً برو کنار. م -
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 گفت: میبا تحک ثمیبار م نیا

 من نگاه کن. یتو چشما زنمیدارم باهات حرف م یوقت -

 خود نشاند و گفت: یپا یاو را گرفت و رو یفور ثمیبرود که م نییو خواست از تخت پا دیاز او کناره کش حسرت

 .یبر رونیاز در اتاق ب یتونیتا من نخوام نم -

 گفت: نیبار آهسته و شرمگ نیا حسرت

 لطفاً بذار برم. کشم،یمن ازت خجالت م -

 شد و گفت: رهیچانه او برد و سرش را بلند کرد و با لبخند به او خ ریدست ز ثمیم

 تر شده.! صورتت از انار هم پر رنگیدونیخجالت خانومم برم. م یفدا -

 ثمیم یهالب یاو بلند شد و از اتاق خارج شد. رو یپا یاز رو یبر گونه سرخ او بزند که حسرت فور یابوسه خواست

 محو نشست. یلبخند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بعد. روز

حرکت به سمت شرکت  نیخارج شده تا به شرکت برود. در ح مارستانیتازه از ب ثمیظهر شده بود و م ۱۲ ساعت

 و غذا سفارش داد و بعد از خوردن غذا، دوباره به سمت شرکت حرکت کرد.  ستادیبه رستوران ا کینزد ییجا

 زمان تلفنمحکم به سمت اتاقش رفت که هم یهاکند با قدم یبه منش ینگاه نکهیبدون ا دیبه شرکت رس یقتو

نشست و تلفن را  یصندل یرو زیگذاشت و پشت م یاتاقش زنگ خورد. کت را از تن خارج کرد و پشت صندل

 برداشت و سرد جواب داد.

 بله؟ -

 .نیبا مهندس کاوُش جلسه دار گهیساعت د کیمهندس  یآقا -

 باشه. نیری. شاریقهوه برام ب هیخب.  اریبس -
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 چشم. -

 برداشت و مشغول مطالعه شد. زیم یرا از رو یارا قطع کرد و پرونده تلفن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

تخت نشست و  یو صاف رو دیبر گردنش کش یدست خواندیاز کنکور را برا دکترا م یکه کتاب قطور یدر حال حسرت

 .دیکتاب را کنار گذاشت و قهوه را که از قبل آماده کرده بود را از کنارش برداشت و تلخ نوش

 . شدیم یعصب کردیاو مسخره م قیبه عال یقهوه تلخ بود، اگر کس عاشق

که  یحرکت ای یاکنندهحرف ناراحت  نیترکه مادربزرگش را از دست داده بود، زود رنج شده بود و با کوچک یروز از

. کردیخوب هم خود را کنترل م یلیو خ شدیم یعصب یدلخور، ناراحت و فور دادیباشد رخ م ندیاز نظرش ناخوشا

 .رساندیم آرامشماهان بود که او را به  شدیکه از کنترل خارج م یمواقع

او رجوع و  یداشت ماهان برا یکمک کند. هر وقت هم که اشکال شیهابه او قول داده بود که به او در درس ماهان

که  کردیفکر م اشیتلخِ زندگ یهابه روزگارش و به سال دینوشیکه قهوه تلخ را م ی. در حالکردیرفعِ اشکال م

 ودشده ب بیرا نص دشیبا خانواده جد یسه سال آرامش کِیقهوه  تلخ، تلخ گذشت و حاال به مدت نزد نیهمانند هم

 مانیپش چوقتیه ثمیو از ته دلش آرزو کرد که از ازدواج با م کردیم یخوشحال بود. و احساس خوشبخت اریو بس

روزگار و سرنوشت دست به  دانستیهنوز نم نکهیبرابر شود. غافل از ا نیچند ثمیبا م اشینشود و بلکه خوشبخت

گوشه لبش جا خوش کرد. قهوه را  یفکر کرد، لبخند ثمیرا تحمل کند! به م ییزهایتا او چه چ انددهدست هم دا

 دکترا بود. یبرا اشیشد که مربوط به کنکورِ پزشک یو دوباره مشغول خواندن کتاب قطور دیالجرعه نوش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رنگ وجود یرونده آبکه درون پ ییهابود، نشسته بود و برگه یخارج یکاوُش که مرد یآقا یمبل رو به رو یرو ثمیم

بود رسا  شیکه در صدا یّیپس از آن که امضأ کرد با جد کرد،یو پس از مطالعه امضأ م زدیورق م یکی یکیداشت را 

 گفت: یبه زبان خارج

 .میداشته باش یخوب یهمکار دوارمیام -

 داشت. ییآشنا رانیاز ا ریبه غ ا،یکامالً به سه زبان دن او
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 داشت. یکامالً مسلّط بود و تسلط کامل نیو چ ایآنتال س،یانگل یهابه زبان او

 گفت: یاانهیکاوُش با لبخند موذ جنابِ

 .نیهمچن -

 کرد و یمانده، عطسه مصلحت یتأهل خال تیقسمت وضع دیچک کرد که د یکی یکیشد و  رهیها خبه برگه سپس

 گفت:

 .دیگذاشته ا یرا خال ییجا کنمیفکر م یجناب فالح -

 کجا رو؟ -

 تأهل. تیوضع -

 آهان. -

 د؟یکنیپر نم -

 گذاشتم. یخب، خب چون قصد ازدواج دارم و هنوز متأهل نشدم به خاطر همون خال -

 گفت: یبا خوسرد کاوُش

 .دیازدواج کن دیتوانیشما نم یول -

 نشست و گفت: ثمیدر ابروان م یفیظر اخم

 چرا؟ -

 دارد. یقانون کیشرکت ما  -

 ؟یچه قانون -

صورت براتون دردسر درست  نیا ریبمانند. چون در غ یمجرد باشند و مجرد باق دیبا میبندیکه قرارداد م یبا کسان -

 .شودیم
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 به ازدواج داره؟ یقرارداد چه ربط ؟یچه دردسر -

 .دیفهم دیبعدها خواه -

 برداشت و گفت: یعسل زیم یرنگ را از رو یکرد و خودکار آب ینچ نچ ثمیم

 خب. اریبس -

که حسرت را داشت و در حال  یمجرد را عالمت زد. بدون آن که به عاقبت کارش فکر کند. در حال نهیگز سپس

مجرد را زد و ازدواجش را  نهیبفهمند او متأهل است گز ستیها قرار نبا فکر آن که آن یحاضر هم متأهل بود. ول

بد روزگار را به او نشان دهد و او را  یساخت که رو را سرنوشت خواهد یکارش روز نیکرد. و ندانست که با ا یمخف

یم نیجان به جان آفر شیبایامروز حتماً ماه ز نیهم زدیم کیرا هم ت یمتأهل یحت نکهیدو جهان کند. با ا یرسوا

 . وستیپیم یزدیا یو به رحمت داد

 قیو ندانسته بدون آنکه تحق کنندیقاچاق را حمل م داتیکه با آن قرار داد بسته تول یکه شرکت دانستینم ثمیم

 گفت: یرا در چنگ دارد با تبسم ثمیم نکهیدام شکار شد و کاوُش او را افسارِ خود کرد و خوشحال از ا نیکند در ا

 .دیگویو شرکت فَنالند به شما خوش آمد م بالمیبا شما به خود م ییمن از آشنا -

شد و  یما رو در رو خواه یبا کار اصل یبه زود یمهندس فالحهمان  ایدکتر  یآقا " گفتیکه در دل م یصورت در

شد و  رهیبه چهره شاد او خ ثمیزد. م یدر ذهن پوزخند دشیبا افکار پل ". یکن یبود ما را همراه یمجبور خواه

 گفت:

 ممنونم.  -

 یاو را از همکار یپس در ذهن شاد چرخاند،یبود که او در ذهن م یدیاو از افکار مسموم و پل یندانست که شاد و

 گونه بود.همان زیدانست که خود ن یموفق

 !ییایچه دن هه،

 کنند. یگناه باز یب یها*ف باشند. که با جان آدمیحد ک*ث* نیتا ا توانستند،یم شیهاآدم که

 ! دهد؟یها نشان مخودش را به انسان یچه گونه رو ندهی! و آست؟یروزگار چ یباز یراست به
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 ##ساعت بعد.  کی ##

باز شد و  تیریکه همان لحظه در اتاق مد کردیداشت با تلفن صحبت م دینوشیآب را م وانیکه ل یدر حال یمنش

 ثمیکه از جانب م ستادیتلفن را قطع کرد و منظم و سرپا ا یفور یآمدند. که منش  رونیو کاوُش باهم از اتاق ب ثمیم

 نشود.  خیتوب

 گفت: یرو به منش ثمیکاوُش رفت م یکرد. وقت یبا کاوُش مردانه دست داد و با او خداحافظ ثمیم

 داشته باشم. یاکن تا با کاوُش جلسه میقرار تنظ هیواسه دوماهِ بعد  -

 چشم. -

 .کنمیات کم ماز حقوق ماهانه یور بر ادیبا اون تلفن ز گهیبار د هیدر ضمن من حواسم بهت هست.  -

 نگران شد و هول کرد و گفت: یمنش

 تو رو خدا! -

 گفت: یفیاش گرفت، اما، ظاهرش را حفظ کرد و با اخم ظراز حرکت او خنده ثمیم

 به کارت برس. -

 .خوامیچشم معذرت م -

 هم بگو. نجایا یاطالعات خواست بگو مجردم. به کارکنان و کارمندها نجایدر ضمن هر کس از شرکت فنالند اومد ا -

 .چشم -

 اتاقم کارشون دارم.  انینژاد بگو ب ییو رضا یو صفو یبه صنوبر -

 چشم. -

ر احظا ثمیکه م ینشست و به کسان شیو سر جا دیکش ینفس راحت یبعد هم به اتاقش رفت و در را بست. منش و

 بعد هر سه به اتاق او رفتند. یکرده بود اطالع داد و کم
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 ییطال ییتپل! موها یچهارشانه و قد بلند و کم یساله که متأهل بود و دو دختر و داشت. مرد ۳۴ یمرد یصنوبر

 یوجود داشت. در کل چهره مناسب یرنگ مشک یکم یلیخ یهابود و در قسمت ییهم طال شیرنگ داشت، ابروها

 داشت. 

 . کردیم یو خواهرش زندگ رشیساله که مجرد بود و با پدر و مادر پ ۲۶ یمرد یصفو

ها را از پشت جمع کرده پر پشت که بلند بودند و آن ییو موها بایپوست و ز دیبلند و خوش اندام، سف یبا قد یمرد

 بود و با کِش بسته بود.

 یبزرگ یهاتیبا او بوده و در همه حال باهم بودند و باهم موفق یکه از بچگ ثمیم یمیصم قیساله و رف ۲۸نژاد  ییرضا

 . نام او سجاد.کردیشان فرق مو چهره ییبایبود. اما ز ثمیمثل برادر بودند. او هم مثل م قیکسب کردند. و دق

 نافذ! چشمان سجاد یِداشتند. مشک یخاص ییرایبودند و گ یمشک ثمیو قد بلند، چشمان م پوشکیو ش بایدو ز هر

 هر دو مناسب بود. یِنیلب و دهان و ب داد،یاو را دو برابر نشان م ییبایبودند، در واقع چشمانش بودند که ز یعسل

در صورت لزوم دست از غرور  ،یمغرور بودن را دوست داشت. ول نکهیسجاد با ا ،یاز حد مغرور بود، ول شتریب ثمیم

 .دیکشیم

رو  دادیسبز رنگ قرار م یاپوشه یکه خودکار را رو یدر حال ثمینشسته بودند. م ثمیم یمبل رو به رو یسه رو هر

 گفت: یبربه صنو

 ؟یصنوبر -

 بله؟ -

 گو.ن ینذار و به کس ونیدر م کسچیکه نگفتم با ه یشرکت فنالند و تا وقت یکن برا میتنظ یقرارداد رسم هی -

 چرا؟ ،یبله چشم. ول -

 .یفهمیبعد م -

 و گفت: یرو کرد به صفو سپس

 ؟یصفو -
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 مهندس. دیبله دکتر؟ ببخش -

 ؟یچته هول -

 .نیی. شما امرتون و بفرمایچیه -

 بده. لیتشک نجایکارکنان ا هیکل یجلسه برا کیانتخاب کن و  گهیدو ماه د یروز رو برا کی -

 مهم؟ یلیخ -

 بله. -

 ؟یاچه جلسه -

 .یفهمیبعد م -

 چشم. -

 .دیبر دیتونیم گهیشما دو نفر د -

ت و نشس ثمیم کیبلند شد و رفت نزد شیرفتند که سجاد از جا رونیاز جا بلند شدند و از اتاق ب یو صفو یصنوبر

 گفت:

 جناب دکتر و مهندس؟ هیمن چ تیخب؟ مأمور -

 .یکنیم یو بررس قیفنالند و از شرکت کاوُش تحق یریم -

 .یاوک -

 ؟یچ -

 زد و با لبخند گفت: یچشمک سجاد

 برات چشم بگم؟ هیمنم مثه بق ینکنه انتظار دار ه؟یچ -

 راحت باش. -
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 بود را برداشت و گفت: یعسل زیوسط م یاشهیش سیکه درون د یاینیریش سجاد

 راحت بودم. -

 گفت: ثمیکرد که م ینیریبعد شروع به خوردن ش و

 ؟یتو کار ندار -

 نه تموم شد.  -

 ات برس.عقب مونده یبرو به کارا -

 ندارم. -

 بزن. مید بستکه باهاشون قراردا ییهاسر به فروشگاه هیبرو  -

 .یاوک -

 آرامشم. شیبرم پ خوامیمنم کارهام تموم شد. االنم م -

 گفت: یبا لحن شوخ سجاد

 .یبدبخت شد یوا ؟یزن داداشم هوو جور کرد یبرا ینکنه رفت گه؟ید هیآرامش ک -

 ها. آرامش من ماه رازِ.چرت و پرت نگو -

 قلبش گذاشت و گفت: یدستش را رو یشیبه طور نما سجاد

 قلبم گرفت. یوا -

 خودکار را سمت او پرتاپ کرد و گفت: ثمیم

 مسخره. -

 سجاد آن را در هوا گرفت و گفت: زمانهم

 .ونهید یکردیکورم م یداشت -
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 چه بهتر. -

 منو انجام بده؟ یبره فنالند کارها آدیات مآهان. اون وقت من کور بشم فردا عمه -

 .یحاال که کور نشد -

 مسخره. -

 و گفت: دیبرداشت و پوش یند شد و کت را از پشت صندلبل ثمیم

 ماه راز. شیپ رمیمن م -

 .امیمنم م -

 الزم نکرده برو به کارت برس. -

 ه؟یزن داداشم چه شکل نمیبب امیب خوامینکن جون من. م تیاذ -

 خب برات گفتم که. -

 .نمیبب کیاز نزد خوامیخب م -

 .میدو کالم حرف عاشقونه بزن میخواست دیشا -

 هست! فیتعر قیاصالً ال یکنیم فیهمه ازش تعر نیتو که ا نمیبب امیب خوامی. اصالً منیخب بزن -

 گفت: یکرد و عصب یو تند ظیاخم غل ثمیم

 سجاد؟ -

 ه؟یچ -

 .رونیگمشو ب -
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 دادیبود. و اجازه نم یو ستودن شیقابل ستا یبود و حت هانیبهتر قیشد و به او بر خورد. ماه رازش ال ناراحت

همدم  نیاگر طرف مقابل او بهتر ی. حتکردیم یدیصورت برخورد شد نیا ریدر غ د،یبه عشقش بد بگو کسچیه

 شد و ناراحت گفت: مانیپش جاندهسجاد باشد! سجاد که متوجه شد او را با حرفش رن اشیدوران زندگ

 .خوامیمعذرت م -

 .نمتیبب خوامیبرو نم -

 عبور کرد و از سجاد رد شد و گفت: زیبعد از پشت م و

 در و قفل کنم. خوامیم -

 شد و گفت: رهیاو رفت مظلوم به او خ کیو نزد ستادیا یفور سجاد

 کردم. یمعذرت خواه -

 بدون آن که به او نگاه کند تلخ گفت: ثمیم

 در و قفل کنم. خوامیمنم گفتم م -

 و گفت: دیاش را با او تنگ کرد و او را مردانه در آغوش کشسجاد فاصله ناگهان

 تلخ نشو داداش اسپرسو. یکن. ول هیتنب ،یکن هیتنب یخوایتحمل ندارم. م یدونیتو که خودت م -

 .یکرد نیتوه زترهیکه از جونم برام عز یاسپرسو بعد تلخ نباشم؟ بعدش هم تو به کس یگیخوبه م -

 باز شود خوبه؟  موقعیکه ب یانلعنت بر ده -

 ول کن سجاد. -

 تر.اون طرفت یشدی. اون موقع دو متر پرت مکردمیولت م یاگه کش تنبون بود -

 برم. خوامی. ول کن میشیکالً. آدم نم یشعوریب -

 من ارزش نداشت؟ یمعذرت خواه -
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 کنه. نیبه آرامشم توه یکس دمینه. من اجازه نم -

 .امیحد اقل بذار ب -

 دوش؟به یگینره، تو م گمیمن م -

رفت و ناراحت از شرکت خارج  رونیسجاد در آورد و خواست سمت در برود که سجاد زودتر ب بعد خود را از آغوش و

 لب گفت: ریز یشد، که منش

 وا! چِش بود؟ -

 رفت و گفت: یآمد و در را قفل کرد و سمت منش رونیهم ب ثمیلحظه م همان

 ات.خونه یبر یتونیم -

 تا ساعت نه دو ساعت مونده! یول -

 خاله زنک. یبا حرفا یکنیفک خودت و خسته م گمیکار نکش، به خاطر پولش نم ادیبمون. از تلفن ز یدوست دار -

 مهندس؟ یآقا -

 ه؟یچ -

 .یچیه -

 دوباره با خود گفت: یهم رفت و منش ثمیم

 کرده. یقاط گهید نیا -

و  دیشک یقیرفته، سپس نفس عم ثمیم دیبه در بسته کرد و د یباشد؟ نگاه دهیشن ثمیکه نکند م دیبعد ترس و

 آسوده شد. الشیخ

که حرکت کند به حسرت زنگ زد که حسرت کتاب آزمون را کنار گذاشت نشسته بود و قبل آن نشیداخل ماش ثمیم

 شد. دکمه اتصال را زد و آهسته گفت: رهیخ ثمیو به شماره م

 سالم. -
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 ؟یسالم ماه رازم. خوب -

 ؟یآره. شما خوب -

 ماه راز؟ -

 بله؟ -

 ؟یدینفرم. فهم هیانقدر منو جمع نبند. من  -

 بله. -

 ؟یکردیکار م یچ -

 .خوندمیدرس م -

 خوشگلم. یخسته نباش -

 .یشما هم خسته نباش -

 .ستمیخسته ن چوقتیبا تو ه -

لب  ریقلب خود گذاشت و ز یحسرت دستش را رو د،یتر تپو قلبش کوبنده دیخجالت کش د،یتپیهر دو م قلب

 زمزمه کرد.

 آروم باش قلب. -

 که گفت: دیچیپ یدوباره پشت گوش ثمیم یبعد صدا و

 ببرمت رستوران. خوامیدنبالت م امیآماده شو ب -

 آخه... یول -

 .زدلمیعز رمیگیات و از بابات ماجازه -

 آخه... -
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 حرف نباشه.رو حرف من  -

 چشم. -

 برم. تیآسمون یچشما یفدا -

 خدا نکنه. -

 تون هستم.در خونه یجلو گهید قهیدق ۱۵تر از تا کم -

 باشه. -

 فعالً. -

به حسرت زنگ زد، حسرت از  دیبه خانه افشار رس یبا پدرام تماس گرفت و اجازه حسرت را از او گرفت، وقت ثمیم

 در جلو را باز کرد و حسرت نشست و آهسته گفت: ثمیو م رفت نییکرد و به پا یمادر خداحافظ

 سالم. -

و در دلش گفت  دیحاال دل حسرت هم لرز د،یلرزیها که دل همه ممردانه زد از آن مرگ نما کش یلبخند جذاب ثمیم

 .شودیم باتریکه چه قدر با لبخند ز

 جواب سالم او را داد و گفت: ثمیم

 نگاهم کن. -

 که تپش دیاو کش یهال*ب یانگشتِ خود را رو ثمیشد که با چشمان خمار او برخورد کرد، م رهیبه او خ حسرت

 بم گفت: ییبا صدا ثمیو صورتش رنگ باخت، م دیقلب حسرت شروع شد و خجالت کش

 ببوسم و بخورم؟ یذاریم -

 لب گفت: ریبعد ز و

 شون شدم.آخه تشنه -
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بود. سه ماه منتظر بود و تحمل  دهیآخر او طاقت از عنان بر گر،یود دداشت؟ زنش ب رادیبودند، چه ا یدود هاشهیش

 یهاآن ل*ب خواست،یرا نداده بود و حاال م شتریب یشرویروز بود به او محرم بود به خود اجازه پ ۴کرد، حاال که 

 دیبا یما تا کِا کرد،ینم ینه او کار گفتیاگر حسرت م ت،او اجازه گرف د،ی. حسرت خجالت کشخواستیکوچک را م

سکوت کرد و چشمانش  برد،یم شیو او کارش را پ شدیاو م یِباألخره که زن قانون گذاشت؟یو نم دیکشیخجالت م

 و گفت: دیاو را سمت خود کش ثمیزد. م دییرا بست و مهر تا

 .یبهم عادت کن دی. خجالت نکش نورِ چشمم. باألخره باکنمینم تتیعاشقتم. ماه من، من اذ یلیخ -

 او کرد و گفت: کیرا نزد سرش

 که کبود کنم. حواسم هست. پس نلرز عشق من. ستمیخمار ن یقدراون -

. در دیاو چسباند و نرم بوس یهارا به ل*ب شیهابرد و ل*ب ترکیو نزد کیرا سمت خود کشاند و سرش را نزد او

رنگ او را از سرش  یشال خردل ثمیرد. متمامش را داغ ک یاآن هنگام تمام وجود حسرت گر گرفته و آتش سوزنده

 یاهبا ل*ب یزد و بعد با ولع شروع به باز زیاو را باز کرد و کنارش قرار داد، آهسته چند بوسه ر بسیبرداشت و کل

او  یشد و زبانش را با زبان او تر کرد و به موها قراریب د،یو با ولع لبالب نوش دیبر ل*ب او کش یکوچک او کرد، زبان

حسرت  قهیضربان قلبش باال رفت. پس از چند دق ثمیو م دیکوبی. قلب حسرت محکم مدینوش شتریو ب دیکشدست 

 از او رها شد و گفت: ثمیرا چنگ زد. م ثمیم یموها اریاختیکم آورد و ب نفس

 جانم؟ -

 ن... ن... نفس. -

 گفت: ثمیمنظم شد م شانیهاکه نفس یهر دو شروع به نفس زدن کردند. وقت و

 قربونت برم؟ یخوب -

 بله. -

 .نهیریش یبهشت بیلبات مثه س -

 راند. کیش یسمت رستوران اطیرا روشن کرد و با احت نیماش ثمیرا برگرداند و م شیو رو دیخجالت کش حسرت
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 کی ثمیعاشقانه م یها. نگاهکردیحسرت نگاه م یو کودکانه یدر طول راه لحظه به لحظه به چهره دوستداشتن ثمیم

ی.حاال مشدیم یدر گوش او مدام تداع شیبایو لبخند ز نیدلنش یشد. صدا یلحظه هم از ذهن حسرت دور نم

از  قهیبه او گفت که چند دق ثمیکه م یدارد! زمان یو دوست داشتن چه مفهوم ستیبفهمد که عشق چ توانست

خواهد  ی. اما هم اکنون دلش مدیکشیرنجاند؟ خجالت م یبگذارد، چگونه او را از خود م ارشیوقتش را در اخت

 ها وقتساعت قه،یچند دق یبه جا خواهدیاز عمرش را با او بگذارند. دلش م هیوقتش را نثارش کند. و هر ثان یتمام

کنم و مطمئنم که او را دوست  یحال احساس م " گفتیاو هم زبان شود. و بعد با خود در دل م ارا به او بدهد و ب

 "پرستمش و دوستش دارم.  یورزم. عاشقانه همچون بُت م یعشق مدارم و به او 

خورم که  یتو را به اندازه تمام وجودم دوست دارم و قسم م زم،یماه راز عز "هم در دلش گفت  ثمیلحظه م همان

 ". نمیترگاه تو را هم از خود جدا نخواهم کرد. دوستت دارم مهربان چیه

را  شانیگارسون غذا یدنج و خلوت را انتخاب کرد و غذا سفارش داد. وقت ییجا ثمی. مدندیکه به رستوران رس یوقت

 ثمی. مشدیم نیو حسرت شرمگ گفتیها ماو از عشق و عاشقانه یبرا ثمیآورد. هر دو شروع به خوردن کردند. م

بلند  یآن هم با صدا د،یخندیم دیدیسرخ او را م ونهسرخ او را دوست داشت و هر موقع که گ یهاها و گونهخجالت

یو م شدیم یحرص دخندیم شیهاکه به خجالت دیدیخنده او را م ی. حسرت وقتلرزاندیکه دل حسرت را م

قدر با آن چه ثمیکه م شدیمتوجه م کردیاو برخورد م یهابا چال گونه یوقت ،یسمت او حمله ور شود. ول خواست

 . کردیو حرصش فروکش م شدیاو م یمحو تماشا میقو مست شدیتر مو جذاب باتریز هاچال گونه

 با لبخند رو به حسرت گفت: ثمیرا تمام کرده بودند که م شانیغذا

 تموم شدم خانومم. -

 ت:و گف دیباز محکم خند ثمیبر پوست صورتش دواند. م شهیبرد عرق شرم ر یحرفش پِ یبه عمق معن یوقت حسرت

 خجالتش و نگاه! -

 نخند. -

 دوست دارم بخندم. -

 خب بخند. -
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 یرا از خود ب ثمیتر کرد و مشدند و صورت او را کودکانه تر و ملوس یاکوچکش غنچه یهاکه لب دیبعد لب برچ و

 خود کرد.

 نکن. یلبات و اونجور -

 .خوادیمال خودمه. دلم م -

 .شونخورمیم امیم یشون نکننچ نچ. مال منه. و اگه صاف -

بلند شد و دستش را گرفت و سمت صندوق رفت  ثمینهاد. که م ریشد و سر خود را ز یصورت حسرت سرخِ انار رنگ

 گفت: ثمیرفتند و سوار شدند که م نیحساب کرد و باهم سمت ماش هیو با رستوران تسو

 .کمینزد ایب -

 با اخم گفت: ثمیکه م دیچسب نیحسرت از شرم به در ماش اما،

 .یریاز من فاصله بگ دینبا -

 و دستش را فشرد. دیبعد او را سمت خود کش و

 آخ. -

 دست حسرت را رها کرد و ناراحت گفت: ناگهان

 حواسم نبود. باور کن. -

توقع بخشش و  دینبا ثمیچون م یدانست از آدم مغرور یداشت و م ییاو آشنا تیبا خصوص یکه به خوب حسرت

 داشت گفت: دنیبخش

 .ستین یمورد -

 ببوسمت. خواستمی. فقط مریاز من فاصله نگ -

 اش تا عمق وجود او را سوزاند.بوسه یکه گرما دیبعد خودش خم شد و گونه او را آرام بوس و
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 ا،یب

 .میدر دست هم ده دست

 .میمثبت کن یرا پر از انرژ وجودمان

 .میکن وندیرا پ مانیهاقلب

 .میبوسه بر عشق هم زن و

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شدندیتر م کیو نزد کینزد شانیبه روز عروس ثمیو حسرت و م گذشتیچون طوفان، همچون برق و باد م زمان

 

 .رهیگیم انیمن ناز کن بغض ما پا عشق

 .رهیگیدست زمونه تو رو از من م یروز هی

 

 .دیخواهد رس انیبه پا یها روزآن یهمه دانستیو م کردیم ریتعب ینیریها را به شها و بغضعقده نیا حسرت

دوباره زجر دهد؟  دیداد، حاال چرا با یو سرنوشت دوباره به او زندگ دیگونه رقم زده، او که از اول زجر کش نیا زمانه

 شود؟یمگر چه قدر نامرد م گریآخر چرخ روزگار د

 تلخ، سرنوشت بخت مرا از سر نوشت. چه

 

 .هیتنها با تو بودن واسه من زندگ یوقت

 ره؟یگیاز من م یتو رو خواستم رو ک دم،یرو د تو
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 .کرانیب یهایعشق، روز شاد وندیروز ازدواج آن دو است. روز پ امروز

 .دهدیرا نشان م اشیاما ندانست روزگار کم کم تلخ دانست،یم ونیسرنوشت مد نیخود را به ا حسرت

 

 ی. کسآمدیدر م یی. حاال داشت از تنهاتروانهیاز او د ثمیعاشق تر، م یکیاز آن  یکی گر،یدو عاشق بودند د هر

 . حسرت!شدیم اشیزندگ کیشر

 

  م،یگفتم تنها یوقت

 تنها باشم،  خواهمیم

 . کنمیرا پر م تیهاییگفت تنها او

  د؟یشدیعاشق نم دیبود شما

 

. او ستیآخر دخترک حقش ظلم و زجر ن جنگم،یم یتلخ کرد شانیرا برا یزندگ نیسرنوشت من با تو که ا یآها

 .خواهدیم ینیریش

 مثل ش. نیریش

 مثل عشق. نیریش

 .یمثل زندگ نیریش

 مثل در کنار هم بودن. نیریش

 من است. یایکنار تو بودن رو در
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 .رهیگیعاشق با تو آروم م نیمن قلب ا عشق

 .هیمن از نگاهت دور یهاناله همه

 

. حاال که یدور کن ایاو را از دن یتوانینم گریآخر آن وقت د ،یتو عشق دار فهمدیم ایداد نزن، دن میبگو خواهمیم

 است. نی. تمام درد من اگذردیم نیریسرنوشتت با روزگار تلخ و ش یداد زد

 دور. اریبس ،یمن دور از

 .رسمیو من فقط با تو به آرامش م یآرامش من هست تو

 

 .نمیبیم تو را خواستم تو رو هر جا دم،یرو د تو

 .مونمیتنها م شهیتو و عشق تو من هم یب

 

 .باستیتصور کردنت هم ز ی! حتیشویظاهر م میاست که تو همه جا به رو یچه حکمت دانمینم

 .مانمیتنها م شهیتو نبود. آن روز روز مرگ من است. من هم یبرا ییدر فکرم جا یروز اگر

 

 من عاشقتم تکرار هر شبانته. عشق

 حرفام به خدا از عشق و از صداقته. همه

 

عاشقتم کم است. اگر هر روز تکرار کنم  میجرم است؟ اگر هر روز بگو یدلدادگ ایعاشقتم. مگر جرم است؟ آ خب

 .ینیدوستت دارم. کم است. تو بهتر
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 ام.عاشق خسته کی. من یصدق کالمم را از چشمانم بفهم کاش

 

 .تهیواسه من نها ایدن یتو بودن تو با

 

و تو را چون  کنمیم یرا سالخ ایدن نیاز تو جدا شوم! من ا دیبا دیبگو ایاگر دن یحت ،یها، بدبخت یتمام در به در با

از من جدا  گذارمیبا ارزش است. نم نشیریبا تو تلخ و ش میها. خاطرهینیتر تینهایب می. تو برادارمیات مگنج نگه

 .یشو

 

 .دیخندیو م گفتیها مها رفته بود و با آنعروس بلند شده بود و سمت مهمان گاهیاز جا حسرت

 .لرزاندیرا م ثمیاش دل مو با هر خنده دیخندیم بایز چه

به بعد با هر  نیرا داشته باشم. از ا میروزها نیاگر تلخ تر یحت "به چهره شاد او کرد و در دل گفت  ینگاه ثمیم

 ". شودیم لیتبد ینیریتو به ش یهالحظه خنده

 رفت و کنار حسرت قرار گرفت و گفت: تیجمع انیبلند شد و م گاهیاز جا زیخود ن ثمیم

 خانومم؟ -

 جونم؟ یعنیبله؟ نه  -

شوم نثارت کنم.  تیاگر از صبح تا شب فدا یحت "و در دل گفت  دیاو پاش یبه رو یلبخند ثمیسرخ شد. م سپس

 آهسته لب زد. "تو کم است.  یبرا هایجان باختگ نیا

 جونت ماه رازم. یجون ب یفدا -

 میشد. خوشش آمد و از م نینکرد. حسرت شرمگ یابودند توجه شانیهاکه شاهد صحبت یتیاصالً هم به جمع و

 لذت برد.  تیمالک
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 گفت: ثمیآمد و رو به م کینزد ماهان

 زنت و بهم قرض بده. -

 اوومم. نچ. -

 ازت اجازه خواست! یاصالً ک -

 هم به دنبالش رفت و گفت: ثمیحسرت را در دست گرفت و سمت سکو برد و م دست

 .یدار فیپر رو تشر یلیخ -

 باهاش برقصم. خوامیزن تو باشه خواهر منه. االنم م نکهیهر روز با خودت تکرار کن. قبل ا -

 بلند گفت: یبعد رو به خواننده با صدا و

 بذار. آهنگ توپ هی یجهید -

 شد. یپل یبر شمیاگه تو از پ شعر

و در دل  شدیم رهیبه او خ ثمیم زد،یکه م ی. هر لبخنددیرقصیشده بود. با ماهان م بایدخترک امروز ز نیا چه

 .رفتیاش مقربان صدقه

 .شدیم شیفدا شتریب ثمیم آمد،یناز که م هر

 .شدیم صیداشتن او حر یبرا شتریب ثمیم کرد،یکه م یدلبر هر

ه او شد یبایو رقص ز ییبایمحو ز یهمگ ثم،ی. نه تنها مستیآن ن یبه ادا یازیناز و ادا است و ن یدختر خدا نیا اصالً

 .دیرقصیبا ناز و اما، متانت وار م نه،یآهسته با طمان با،یبودند. ز

 

 ها را دوره کنم.گذشته خواهمیم

 همه شاد بوده باشم و... نیکه ا یاصالً روز نمیبب
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 باشم، دهیهمه خند نیا

 دارد. وجود

 حق که نه!  به

 من است. یروز زندگ نیتنها روز و بهتر امروز

 دختران در کف او مانده بودند. یو همه دیرقصیجذاب و مردانه با او م ماهان

 فت:و گ دیحسرت پاش یبر رو یرفت و صدها هزار تراول صد هزار تومن شانکینزد ثمیم

 برات کمه.  هانیتمام ا -

 ایریبه عشق پاک و ب تیجمع نیکل فضا را پر کرد. تمام ا تیجمع یهاسوت و هلهله یبار صدا نیتمام شد و ا آهنگ

 در دست ماهان سپرد که ماهان با اخم گفت: یتراول صد هزار تومن ثمی. مخوردندیها غبطه مو مقدس آن

 من ازت شادباش خواستم؟ -

 

 .ینبود بگ یازین -

 زد و آرام بر شانه ماهان زد و گفت: یلبخند

 زن منه. گهیخواهرت د -

 بر قلب خود گذاشت و گفت: دست

 مال ماه رازِ. ؟ینیبیرو م نجایا -

 رقص تگنو بگذارد. یبرا یمیاز او گذشت و از خواننده خواست که آهنگ مال و

جوان دور تا دور سکو بودند  یها. زوجدیچرخیبر سکو م ینور افکن مضاعف ک،یعاشقانه شده بود و همه جا تار فضا

 .دندیرقصیم میو با آهنگ مال
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 تر فشرد و گفت:حسرت تنگ کیحلقه دستانش را دور کمر بار ثمی. مدیو حسرت تاب ثمیبر چهره م نور

 ماه رازِ نازم؟ -

 هوم؟ -

 تر کن.حلقه دستات و دور گردنم تنگ -

 گردن او تنگ کرد. راز حلقه دستانش را دور ماه

و را به ا ثمیم د،ی. تا خواست بوسه بر گردن او بزند حسرت عقب کشترکینزد ک،ینزد ک،یبرد. نزد ریسر به ز ثمیم

 .دیرا بوس اشیشانیخود فشرد و پ

 تیخودش رفت و نشستند. جمع یاز سکو خارج شد و سمت جا یآهنگ تمام شد. فضا روشن شد . و هر کس ناگهان

 بارها و بارها تکرار کردند. "داماد عروس و ببوس.  "زدند.  ادیفر یهمگ

 بر ل*ب او نشاند. یاخم شد و بوسه شیدست پشت کمر حسرت برد و او را خم کرد و رو ثمیم

. دیاو کوب نهیبر س ی. مشت محکمکردیاش در هم شد که او را بامزه مشد، چهره یحرص د،یخجالت کش حسرت

بلند کرد و خواست او را  نیاو را از زم ثمیسالن اکو انداخت و با آهنگ پخش شد. م بر تیو خنده جمع غیج یصدا

 گفت: یبچرخاند که حسرت حرص

 .نییپا ارمی. بنییپا ارمیب -

 به چهره درهم و بامزه او نگاه کرد و گفت: ثمیم

 کوچولو. یآخ -

 .نییپا ارمیب -

 .ارمینم -

را قاب  شانیهاشد و خنده کینزد لمبرداری. دو دور، فدیهمه به گوش رس غیج یدور، صدا کیبعد او را چرخاند.  و

که ناز از  ییقرار گرفت. حسرت با صدا نیزم یحسرت رو یآورد و پاها نییاو را پا ثمیگرفت. سه دور، م لمیکرد و ف

 گفت: دیباریاو م
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 قهرم. -

 .ستمیبلد ن دنیمن منت کش -

 .یریگیم ادی -

 زد و گفت: لبخند طنتیبا ش ثمیم

 نچ. -

یم دنیرا از پا در خواهد آورد و او را مجبور به منت کش یپسرک از خود راض نیخواهد آمد که ا ییالحق روزها و

و او را با  چرخدیو م چرخدیچرخ روزگار م ی. ولستیوارد ن دنیمرد مغرور که منت کش نی. اردیگیم ادیو او  کند

 بتازان. یتوانی. پس فعالً تا مسازدیم دنیو وادار به منت کش کندیدو زانو خم م

 کم کم محو شدند. تیتمام شد و جمع شیهایبا همه بزم و خوش یعروس جشن

مردانه دست و پس از  ثمیماهان هم با م ست،یگریبود، حسرت در آغوش مادر بود و داشت م یخداحافظ وقت

 و خنده گفت: یشوخ

 بشه. کالً دورش و خط بکش. تی. اذیخواهرم و نگه دار ی. بهتره هوایخب خارج از شوخ -

 مراقبشم. یمن چهار چشم -

برد و دست حسرت را در دست  ثمیحسرت در آغوش پدر بود، بعد آن که در آغوش او ماند پدر او را سمت م حاال

 گذاشت و گفت: ثمیم

 خونه. ادیب ونیگر یروز با چشما هی نمیپسرم. جون تو و جون دخترم. نب -

 چشم. -

 هیما شیکه از جان برا یبه آغوش برادر دیحسرت شد و دستانش را از هم باز کرد، حسرت پر کش کینزد ماهان

 .شدیاز او دور م دیاو کم نگذاشت. و حاال از امشب با یبرا زیچ چیگذاشت و ه

 و گفت: دیاو را بوس یموها ماهان
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جذابت برم که همه رو  ی. قربون چشمایداداشت زیباز هم عز یها ازم دور باشاگه فرسنگ ینره حت ادتی زم؟یعز -

 .کنهیم زیپنوتیه

 گفت: ثمیبعد او را رها کرد که م و

 منو. یحت -

 کردند. یبعد او را سمت خود کشاند و باالخره باهم خداحافظ و

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 رد و او را سمت اتاق مشترک برد. حسرت را به داخل خانه ب ثمیم

. لباسش را از تن در آورد و در کمد دیلرزیبود و م ستادهیطور امشغول در آوردن لباس خودش شد. حسرت همان و

 گذاشت و سمت حسرت رفت و دست سرد او را در دست گرفت و گفت:

 چرا دستت سرده؟ -

 ...شهی... مشهیم -

 به او گفت: ثمی. مدیامانش را بر هیگر و

 که. ستین یزی. چزمینلرز عز -

 آخه... آخه... -

 نگاهم کن. -

 .یابرهنه -

 نگاهم کن. -

 .کشمیخجالت م -

 ماه رازم؟  -
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 .خوامینم -

 . نگاهم کن.کنمینم تتیاذ -

 چانه او برد و سر او را بلند کرد و گفت: ریآرام دست ز و

 از با من بودن نترس. وقتچیه وقت،چیه -

مردانه خود چسباند و  ینهیسر او را به س ثمیحسرت به بدن بدون نقص او رفت. و تپش قلب او باال رفت. م نگاه

 سر او را جدا کرد و گفت: یهارهیگ

 نلرز. -

 بر سر او زد. یابوسه

 آروم باش. -

 آرام آرام لباس عروس او را از تن او خارج کرد. و

 سرخ شدند. شیها. گونهختندیبا لرز ر شیهااشک

 نکن. هیگر -

زد. آرام آرام اشک او را پاک  مهیخ شیتخت ولو داد و رو یکمر برد و او را رو ریدست ز ثمیهقش اوج گرفت، م هق

 کرد و گفت:

 آروم باش ماه رازم. ش،یه -

 .ترسمیم -

 ماه رازم. کنمینم تتیاذ -

 ؟یبش الیخیب شهیم -

 ؟یآروم باش شهیتو م -
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 نه. -

 منم نه. -

 با اخم او را صدا زد. ثمیپتو فرو برد. م ریاو را برهنه کرد. حسرت از او فاصله گرفت و خود را ز کامالً

 ماه راز؟ -

 گفت: یحال جد نیآرام و در ع یبا لحن ثمیاز نوع آغاز شد. م شیهاهیراز دوباره شدت گر ماه

 .زمیخودت پتو رو بزن کنار عز -

 .خوامینم -

 ماه خوشگلم. کنمینم تتیمن اذ -

 گفت: هیبا گر حسرت

 آخه سخته. من... من... آخه... -

 گفت: یآهسته کنار او نشست و با لحن آرامش بخش ثمیم

 آرامشم. رونیب ایپتو ب ری. از زستمین یخانومم؟ من وحش -

 از دهانش خارج شد. یحرف اریاختیلحظه حسرت ب همان

 آروم ه... یلیکه خ یینفر بهم گفته مردا هی. یهست -

 او کنار زد و گفت: یکرد و پتو را از رو یاخم تند ثمیبعد حرفش را قطع کرد که م یول

 .نمیدوباره تکرار بب ؟یگفت یتو چ -

 و لرزان لب زد. دیاش لرزچانه حسرت

 .خوامیمعذرت م -

 بهت گفته؟ یک -
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 م... مهتاب. -

 .زمیبغلم عز ایب - 

 نه. -

 .ایمن. ب هیآروم باش چشم آسمون -

 نه. -

 .کنمینم تیمن که تو رو اذ -

 من تحمل درد ندارم. -

 شم؟یجذبت م شتریمن ب یمخالفت کن شتریب یهر چ یدونیم چیه -

 آره. -

 ؟یکنیکار رو م نیخب پس چرا ا -

 .ترسمی. مستیدست خودم ن -

 ؟یدونیاز کجا م -

 مهتاب بهم گفته. -

 ؟یهست یمیبهت گفته. باهاش صم زهایچ یلیمعلومه مهتاب خ -

 نه. -

ل د ریکرد او را آرام و سپس وسوسه کند. دست بر ز یو سع دیاو برداشت و کنارش دراز کش یپتو را کامل از رو ثمیم

 سر داد و گفت: یکه ماه راز آه دیاو کش

 نکن. تیاذ -

 جان. یا -
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 سر داد و گفت: یو او دوباره آه دیشکم او کش ریست بر ز ثمیم

 .کشمیخجالت م -

 جانم. یا -

ی. حسرت گرمش شد و داشت در آتش عشق مدیشد و محکم تپ قراریب شانیهارا نوازش داد. قلب شیموها

که هر دو نفس کم آورده بودند.  دیدست کش ی. وقتدیبوسه بر ل*ب او زد و آرام و پر ولع عاشقانه نوش ثمی. مسوخت

 تازه کرد گفت: ینفس یوقت

 کن. ی. باهام همراهزمیخجالت نکش عز -

 گرفت. یگردن او را دندان محکم و

 آخ. -

 آروم باش آروم جونم. -

 شکم او برد و گفت: ری. سپس آرام دوباره دست زدیدل او را بوس ریآرام و نرم ز و

 .کنمینم تیاذ ادیز -

گرفت و  دنیصورت حسرت شروع به بار یشکمش را نوازش داد. عرق شرم از رو ریبه نوازش دادن کرد، ز شروع

 .دیلرز

 . نلرز.ینلرز لعنت -

 محکم شکمش را فشرد. و

 .ییآ -

 جان دل؟ -

 زمزمه وار گفت: ثمیگرفت. م دنیخفته شروع به بار یبایز نیا یهاتر فشرد و اشکمحکم سپس

 .یداغ شد یلیخ -
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 شد. نیر هم عجد بایز یاعاشقانه یصورت یبایز یهادر اتاق با گلبرگ شانامشب

 از درد و رنج و لذت و عشق. یاعاشقانه

 کردیچرا دلش تاب ندارد. فکر م دانستیشده بود و حمام کرده بود. اما، نم داریاز خواب ب ثمیشده بود. م صبح

او برخورد کرد.  هوشیو جسم ب دهیکند که با چهره رنگ پر داریتا او را از خواب ب کشیحسرت خواب است، رفت نزد

 نگران او را صدا زد.

 ماه راز؟ ماه راز چشمات و باز کن. ماه رازم تو رو خدا پاشو. لعنت به من.  -

به اتاق برگشت و به او سِرُم وصل کرد و  هیاول یهااز جا بلند شد و سمت آشپزخانه رفت و با جعبه کمک یفور

 ت.کرد و همان جا کنارش نشس قیبه او تزر یتیسرنگ تقو

 .دیبه او پوشاند و دستش را بوس ینازک یکاویتن او کرد و ر یشلوار

 غذا با مخلفات سفارش داد. ینمانده بود. زنگ زد به رستوران و کل یزیده صبح بود و تا ظهر چ ساعت

 ها را حساب کرد و دوباره به اتاق برگشت و کنار حسرت نشست وبعد غذا را آوردند و او پول آن قهیدق یس حدود

 . دیدستش را در دست گرفت و بارها و بارها بوس

 نگران گفت: دیاو د داریچشمان ب یوقت ثمیساعت بعد حسرت به هوش آمد. م دو

 قربونت برم؟  یخوب -

 و گفت: ستیمظلوم گر حسرت

 .سوزهیدرد دارم. کمرم. شکمم. دستم م -

 .کنمینکن ماه رازم. خودم خوبت م هیگر -

 شکم او گذاشت و آرام ماساژ داد. یداغش را رو یهادست و

 شکمم. تو رو خدا آروم تر. ییآ -

 دردت به جونم ماه قشنگم. یاله -



 قلب ییالال

 
112 

 

 .اریسِرُم و از دستم در ب نیا -

 باشه فدات شم. -

قرار داشت انداخت و دوباره شکم او را ماساژ  زیکه کنار م یکوچک یرا از دست او جدا کرد و داخل سطل زباله سِرُم

 داد و گفت:

 ؟یبهتر -

 بله. -

 بدنت کمه. نیتامی. وسمیهمش به خاطر کمبود کل -

 با لبخند گفت: ثمینهاد. که م ریسر ز نیبه خودش کرد و بعد شرمگ ینگاه حسرت

 پاشو برو حموم کن. یشدنت برم. اگه بهتر دیسرخ و سف یفدا -

 .کنهیکمرم درد م -

 .میبعد ناهار بخور دمیخب پس خودم حمومت م -

 نه. -

 آره. -

 .خوامینم -

 باش. ینکن و دختر خوب یلجباز -

 !یتو که حموم کرد -

 .کنمیبار هم با تو حموم م هی -

 نتن. تی. اذکنمی. خودم خوب شدم حموم مهینه د -

 .یخانوم خورمی. لوس نشو که گولت و نمیآ یآ -
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مستانه و از ته دل  یاحسرت باعث شد او محکم خنده غیبعد او را در آغوش گرفت و سمت حمام حرکت کرد که ج و

 سر دهد.

یاو را پاک م یهاتخت خواباند، هر چه اشک یاو را رو ثمیکرد و حالش بد شد. م یزیاز حمام، حسرت خونر پس

 .ختیریاشک م شتریاو ب کرد،

 گفت: یو با دلگرم اش را نوازش دادگونه ثمیم

 . آروم باش.میآخه من قربونت برم زندگ ثم،یآخه جون دل م -

 گفت: تیو مظلوم هیبا گر حسرت

 .کنهی. دلم درد مکنهیکمرم درد م کنه،یشکمم درد م ریز -

 محسرت را خ یاز اتاق خارج شد و سمت آشپزخانه رفت و با نبات داغ و عرق نعنا به اتاق برگشت و کم یفور ثمیم

 کرد.

 . یییآ -

 بخور. نوی. ازمیآروم باش عز -

 دهانش برد و گفت: کینبات داغ را آرام آرام به خورد او داد و سپس عرق نعنا را برداشت و نزد و

 بخور قربونت برم. نمیا -

 تو رو خدا بذار بخوابم. -

 بخور. نویباشه فدات بشم. اول ا -

 نه. -

 .یبخور دیبا -

 لبش برد و تا ته آن را به خورد او داد و سپس او را خواباند و گفت: کیرا نزد وانیبعد ل و

 دکتر. برمتیم یاستراحت کن. خوب نشد -
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 .دیو خواب دیکنارش دراز کش کرد و او را در آغوش کش ثمیچشمانش بسته شد. م حسرت

 

 ##دو ساعت بعد.  ##

 

شد و رو  داریاز خواب ب ثمیآمد که م رونیوش او ب. آرام از آغدید ثمیآغوش م ریشده بود و خود را اس داریب حسرت

او  یِشانیپ یحسرت را که رو یموها گرشیسرش گذاشت و با دست د ریدستش را ز کیو  دیبه او به پهلو خواب

 . در همان حال با لبخند گفت:زدیبود را کنار م ختهیر

 نورم؟ یبهتر شد -

 بله. -

 دکتر. میبر یاگه خوب نشد -

 نه خوبم. -

. سپس آرام دیاش را بوس. کمرش را نوازش داد و شانهدیدو شانه او برد و او را در آغوش کش ریآرام دست ز مثیم

 زمزمه کرد.

 دوستت دارم. -

 سرخ شد و آرام از آغوش او خارج شد و گفت: حسرت

 ساعت چنده؟ -

 دو عصر. -

 ناهار درست نکردم. ییوا -

 من غذا سفارش دادم. -

 شام. یاون و بذار برا -
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 ام برم.خانوم نمونه یمن فدا -

فرار کرد و از اتاق  ثمیم یهانگاه ریتخت بلند شد و از ز یتب دار و عاشقانه به او کرد. حسرت آرام از رو ینگاه

 شد. یخارج شد و به آشپزخانه پناه برد و مشغول آشپز

خانه را دربر  یاو کل فضا یغذا ی. بودیچ یغذاخور زِیم یرا رو لیوسا یخاص یقهیکه غذا آماده شد با سل یوقت

 گرفت. 

 به آشپزخانه رفت و هر دو کنار هم در سکوت غذا را سرو کردند. ثمیم سپس

به او  ثمیها را جمع کرد و شست. در طول مدت مکرد و خوشش آمد. حسرت بلند شد و آن فیاو تعر یاز غدا ثمیم

نظر داشت. بعد از آن که  ریتمام حرکات او را ز ثمیگذاشت. م یساز رفت و چا یشده بود. حسرت سمت چا رهیخ

 خود اشاره کرد و گفت: یبه پا ثمی. مدندینوش یچا

 .نیبش نجایببا ا -

 دوباره گفت: ثمیسرخ شد. م حسرت

 .گهید ایب -

را دور زد و سمت حسرت رفت و او را  زیبلند شد و م یصندل یاو قصد تکان خوردن ندارد خود از رو دید ثمیم یوقت

 تخت نشاند و گفت: یاز کمر در آغوش گرفت و سمت اتاق برد و او را رو

 نگاهم کن. -

 شد. رهیبه او خ حسرت

 حاضر شو. -

او را گرفت و  یفور ثمیاز جا بلند شد و خواست سمت در برود که م یبود فور دهیکه تازه منظور او را فهم حسرت

 گفت:

 پس مدام فرار نکن کوچولو. وامت،خیمن م -

 از کشو برداشت و مقابل دهان او گرفت و گفت: یآرام او را نشاند و قرص دیاش رساز آن که به خواسته پس
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 بخور. -

 .آدیمن از قرص بدم م یول -

 .آدیبه بعد خوشت م نیاز ا -

 ه؟یچ نیا -

 .گهیقرصه د -

 هست؟ یقرصه. چه قرص دونمیم -

 .ینابارور -

 شد و گفت: رهیمتعجب به او خ سرتح

 ؟یچ یعنی -

 بخورش. یعنی -

 .خورمینم -

 ماه راز آ کن قربونت برم. -

 و گفت: ختیاشک ر حسرت

 .خوامینم -

 ؟یخوایخوشگلم تو که بچه نم -

 .خوامیم -

 .یاتو خودت هنوز بچه -

 شد و اخمو گفت: یاو را بچه خطاب کرد. حرص ثمیبدش آمد که م حسرت

 دوست دارم. ین یمن ن ،یبچه خودت -
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 او را نگه داشت و گفت: ثمیم ،یبعد بلند شد که برود ول و

 .گهی. بذار سه چهار سال دیدرد بکش خوامیمن نم ؟یفهمیماه راز برات زوده م -

 ؟یتو بچه دوست ندار -

باش و  ی. حاال هم دختر خوبیدرد بکش خوامیدوست دارم. نم شتری. دوست دارم. اما تو رو بزمیدوست دارم عز -

 قرص و بخور. نیا

 دهان او برد و گفت: کیقرص را نزد سپس

 بخور. -

 نه. -

 عروسکم. گهیبخورش د -

 نه. -

 به خوردت بدم. گهیجور د هی یکنیمجبورم م یدار -

 به خوردش داد و گفت: یرا با آب زورک قرص

 حاال بهتر شد. -

 با لرز گفت: شیهاهیهق هق گر انیراز در م ماه

 . ی. تو بدزنمیباهات حرف نم گهید -

 و داد گفت: غیشود که حسرت با ج کیخواست به او نزد ثمی. مستیبلند گر یپتو فرو رفت و با صدا ریبعد ز و

 .یبهم دست بزن یحق ندار -

 نکن. هیگر -

 بعد پتو را دور او چرخاند و او را با پتو در آغوش گرفت و گفت: و
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 .یحرف من گوش کن به دیتو با -

 تقال کرد. حسرت

 ولم کن. ولم کن. -

 آروم باش. -

 ولم کن. ولم کن. -

 ساکت باش خانومم. -

 ولم کن. -

 .ششیه -

 ولم کن. ،یبد یلیخ -

 خب. من بد. آروم باش. یلیخ -

 ولم کن. ولم کن. -

. دیشد و دست از تقال کش حسیبخورد. حسرت ب یتکان گونهچیقدر او را سخت و تنگ فشرد که اجازه نداد او هآن و

 تخت خواباند و گفت: یاو را رو ثمیهمان لحظه زنگ خانه زده شد و م

 هستم. تیقربونت برم. من به فکر سالمت -

بلند شد و رفت در را باز کرد. ماهان وارد خانه شد و پس از  شیاز جا ثمیرا برگرداند. م شیبا اشک و اخم رو حسرت

 گفت: یسالم و احوال پرس

 پس ماه راز کجاست؟ -

 تو اتاق. -

 ؟ینکرد تشیکه اذ ادیز -
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 اوهوم. -

 حالش خوبه؟ -

 اوهوم. -

 شش؟یبرم پ تونمیم -

 بذارم. ییچا هی رمیحتماً. من م -

 .یمرس -

 .دیپتو د ریداخل اتاق رفت و کنار تخت نشست و ماه راز را زسمت آشپزخانه رفت و ماهان  ثمیم

 ماه رازم؟ -

 او خوشحال شد و پتو را کنار زد و گفت: یاز صدا حسرت

 جونم؟ یداداش -

 . ماهان نگران شد و گفت:ستیگر شتریب و

 آره؟ یمن قربونت برم. درد دار یاله -

 . ستیراز سکوت کرد و سرخ شد و گر ماه

 فت:دوباره گ ماهان

 حرف بزن. ؟یدرد دار -

 .دیاز او گرفت و داد کش قهیگذاشت که ماهان برآشفت و  زیم یآمد و آن را رو یچا ینیبا س ثمیلحظه م همان

 زنه؟یباهام حرف نم یهان؟ برا چ شعور؟یب یکرد کارشیچ -

 .دینال فیضع حسرت

 ولش کن. تو رو خدا. -



 قلب ییالال

 
120 

 

 و گفت: دیرا رها کرد و سمت حسرت رفت و او را در آغوش کش ثمیم ماهان

 خونه. برمتینکن. االن م هیگر -

 شد و گفت: کینزد ثمیم

 اجازه نداره. -

 ساکت. یکیتو  -

 گفت: هیبا گر حسرت

 به خدا. حالم خوبه. ستین میچیداداش من ه -

 ؟یجونیپس چرا ب -

 گفت: ثمیم

 تو بغلم چلوندمش. -

 از خود جدا کرد و گفت: حسرت را ماهان

 گه؟یراست م ثمیم -

 گفت: نیشرمگ حسرت

 بله. -

 ؟یکنیم هیخب پس چرا گر -

 .گهیزور م نکهیبرا ا -

 گه؟یرو زور م یچ -

 را به او تعارف کرد و گفت: یچا ثمیم

 دخالت نکن. یعنی نیا کشه؟یخجالت م ینیبیمگه نم -
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 .خوامیبابت رفتارم معذرت م -

 .آدیم شیاوقات پ ی. گاهستیمهم ن -

 بود گفت: دهیخوردن شد و رو به حسرت که دوباره دراز کش یمشغول چا ماهان

 نگفتم. باشه؟ یچی. منم هیدیند یچیتو ه -

 چشم. -

 خوشگلت. یچشما یفدا -

 شیو خنده کردند. و قرار شد ماهان شام پ یخوردن شوخ یحال حسرت بهتر شد و هر سه در هنگام چا سپس

 بماند.ها آن

 ــــــــــــــــــــــــ

 ساعت بعد. چند

 ــــــــــــــــــــــــ

هم نشسته  یمبل رو به رو یو ماهان هم در سالن رو ثمیم کرد،یدر آشپزخانه بود و داشت غذا را آماده م حسرت

 . که ماهان بحث را عوض کرد و گفت؛کردندیبودند. داشتند باهم صحبت م

 د؟یبر دیخواهیماه عسل و کجا م یراست ـ

 هر جا که ماه راز بخواد. دونم،ینم ـ

 اوهوم. ـ

 ؟یحاال خودت کجا رو در نظر دار ـ

 .هیترک ـ

 است. هی. ماه راز عاشق ترکهیعال یعنیاوهوک، خوبه.  ـ
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 ؟یجد ـ

 آره. ـ

 را صدا زد. ثمیلحظه حسرت م همان

 ثم؟یآقا م ـ

 رو به ماهان گفت؛ ثمیم

 کن.  ییرای. تو از خودت پذامیاالن م شرمنده، ـ

 دشمنت شرمنده، برو. -

 خوش گفت: یبلند شد و وارد آشپزخانه شد و با رو ثمیم

 ثم؟یجانِ دلِ م -

 گفت: نیشرمگ حسرت

 ؟یدوست دار یچه ساالد -

 و گفت: دیسمت او رفت و او را محکم در آغوش گرفت و سر او را بوس ثمیم

 .یساالد مورد عالقه منو درست کن یخوایقربونت برم که م -

 و با لبخند گفت: دیلحظه ماهان سوت کش همان

 .شودیم یو صحنه هند -

 رو به او گفت: ثمیشرمزده از آغوش او جدا شد و م یفور حسرت

 .یشعوریب یلیخ -

 .دونمیم -

 را سمت او پرتاب کرد و گفت: یاریخ ثمیم
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 .ییهم پر رو یلیخ -

 را در هوا گرفت و گفت: اریخ ماهان

 .دونمیاونم م -

 گفت: طنتیزد و ابرو باال داد و با ش اریبه خ یگاز و

 دستت درد نکنه. به کارت برس. اریبابت خ -

 با خنده گفت: ثمیدهان باز کند سمت سالن رفت و م ثمیقبل آن که م یفور یلیبعد خ و

 نداره. ایبشر. ح نیاز دست ا -

 گفت: یاو حرفش را خورد و فور یاشک یکه با چهره دیبگو یزیکرد به سمت حسرت تا چ رو

 شده خانومم؟ یچ -

 او را پاک کرد و گفت: یهااشک دیسکوت او را د یوقت

 کرد. خجالت نکش. یماهان شوخ -

 .ستیبه خاطر اون ن -

 ه؟یپس به خاطر چ -

 اشک شوقه. حسرت زده بودم. -

 اش گذاشت و گفت:مردانه ینهیس یآغوش گرفت و سر او را رواو را آرام در  ثمیم

 .ذارمیمن نم ی. اگه خودت بخوایرو بخور یزیچ چیحسرت ه ذارمیمن که گفتم نم -

 سرخ گفت: یهابا گونه نیرا تنگ به خود فشرد که حسرت شرمگ او

 .کنمی! من تازه دارم عشق و تجربه میتنهام نذار -

 .ذارمیمن نم یخودت و تنها بذار یاگه خودت بخوا یحتآخه من قربونت برم.  -
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 گفت: یخاطر نانیرا محکم به خود فشرد و با لحن آرامش بخش و اطم او

 .ذارمی. من نمیخودت و نابود کن یاگه بخوا یحت -

و او را  کردیخود م یبدن او حسرت را از خود ب یچپ او زد. حرارت داغ یداغ بر شانه یابوسه یو طوالن قیبعد عم و

 .لرزاندیم

 گفت: یرا رها کرد و حسرت با لکنت و خجالت او

 ... دوستت دارم.میدو... اهم... دوس... اهم... دوس... تت... ه -

 دوستت دارم. شتریتو و شرمت بشم. من ب یآخ فدا -

 ماهان تنهاست. -

 بهت بگم. یشعر هی خوامیم -

 ؟یچ -

 و مرد از مُردن. آدیاز زن م یخواهد داد. چون زندگ هیرا هد یواژه زن و مرد، زن به تو زندگ انیم -

 .مونهیم ادمیممنون  -

 .یکنی. تو سختش مستیدوست داشتن اصال سخت ن -

 اوهوم. -

 کاهو برداشت و خورد و گفت: یابعد تکه و

 درست کن. یدوست دار ی. ساالد هر چمیبگذر -

 رفت.  رونیبر ل*ب او زد و از آشپزخانه ب یابوسه یبعد فور و

 

 ا،یتمام دن اگر
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 جُرم است. یعاشق ندیبگو

 .ندیبگو بگذار

 را، یعاشق نِیریجُرم ش نیا من

 دارم. دوست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 روز بعد. کی

 داریرا از خواب ب ثمیاق برگشت تا مشده بود. صبحانه درست کرده بود و دوباره به ات داریصبح زود از خواب ب حسرت

 کند.

 رفت و او را صدا زد. ثمیم کینزد

 پاشو صبحونه آماده کردم. ثم؟یآقا م ثم؟یآقا م -

 شده بود و حاال خود را به خواب زده بود. حسرت دوباره صدا زد. داریب ثمیم

 .شهیم رتی. دگهیمنتظرت هستن. پاشو د ماریب یکل مارستان؟یب یبر دیمگه نبا ثم؟یآقا م -

 شد و گفت: یحرص حسرت

 آخه! نهیقدر خوابت سنگ. چهگهیپاشو د ثم؟یم -

 شد و گفت: رهیبرگشت و با چشمان باز به او خ ثمیم

 ثم؟یجان دل م -

 ؟یبود یداریب -

 تو فکر کن آره. -

 .یلوس یلیخ -
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 و گفت: دیاو زد و ل.ب بر چ نهیبعد محکم بر س و

 خسته شدم از بس صدات کردم. -

 و گفت: دیدست او را نگه داشت و دستش را بوس ثمیم

 من دانم و تو. یبغل اسمم آقا بذار گهیبار د هی -

 اوهوم. -

 و گفت: دیکوچک او را کش ینیسپس ب و

 !هاخورمینکن. م یجورلبات و اون -

 شرمزده سمت در رفت و گفت: یفور حسرت

 صبحونه. ایب -

 زد و زمزمه کرد. یلبخند ثمیزد و سمت در رفت. م رونیاز اتاق ب یفور و

 من. یخوشگل خجالت -

 بعد سمت حمام حرکت کرد. و

سر کار رفت. حسرت مشغول  ثمیو باهم صبحانه را خوردند. م دیرا پوش رونیاز آن که حمام کرد. لباس ب بعد

 کرد. زیخانه شد و خانه را تم یِزکاریتم

 .دیبه خانه آ ثمیحسرت ناهار زرشک پلو درست کرده بود و منتظر بود تا مبه ظهر بود،  کینزد

 داخل شد و حسرت سالم کرد. ثمیرا فشرد و سمت در رفت. م فونیآ دیکل اقیزنگ خانه زده شد با اشت یوقت

 .یسالم. خسته نباش -

 .یدلم. تو هم خسته نباش زیسالم عز -

 و گفت: دیخانه را پر کرده بود را به مشام کش یضارا که ف یخوب یبر گونه او زد و بو یابوسه
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 ؟یزرشک پلو درست کرد -

 آره. -

 دستپخت خانومم خوردن داره. -

 حسرت او را سمت اتاق هل داد و گفت: سپس

 .نمیچیو م زیمنم م یتا تو لباس عوض کن -

 ؟یدیبچه پر رو. منو هل م -

 .یخودت پر رو تر -

 بلند گفت: یزد و با صدا یلبخند ثمیبه آشپزخانه پناه برد. م یبعد فور و

 .یخانوم رسمیشب به حسابت م -

را با  زیو به آشپزخانه رفت. حسرت م دیبه اتاق رفت و لباس پوش چیبعد سمت حمام رفت و حمام کرد و حوله پ و

 بود. دهیچ یخاص قهیسل

 نشست و گفت: یصندل یرو زیپشت م ثمیم

 خانومم برم. قهیقربون سل -

برد. باهم  یچا ثمیم یها را شست و براگذاشت و ظرف یبعد هر دو باهم در کنار هم ناهار خوردند و حسرت چا و

 خوردند. یچا

تخت درازکش کرده بودند. حسرت که دلتنگ پدر و  یگذشت، هر دو رو یساعت نکهیاستراحت کردند تا ا یکم

 گفت: ثمیمادرش بود لب باز کرد و رو به م

 ثم؟یم -

 جانم؟ -

 خونه مامان و بابام؟ میبر شهیم -
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 نه. -

 اخم کرد و گفت: تارا

 آخه چرا؟ -

 ها.گفته بودم فقط جمعه -

 .گهید میآخه دلم براشون تنگ شده. بر -

 هم تکرار نکن. گهیبار گفتم نه، د هی -

 .میبر گهید نیدلم هواشون و کرده. آفر -

 گفت: یمحکم و جد یلیخ ثمیم

 نه.  -

 گشت و با بغض گفت: یاشکش جار یدلش گرفت و چشمه حسرت

 . قهرم.یانصافیب یلیخ -

 تخت نشست. یکرد و رو ینچ نچ ثمیتخت بلند شد و از اتاق خارج شد. م یاز رو یبعد هم فور و

 از او داشت. ییدلجو یخودش را برا یوهیش یهرگز، ول دیکشیمرد مغرور بود، منت نم نیا

 جواب داد. یکاوش بود و فور کالسیجناب ن دیبرداشت و شماره را د زیم یرد. آن را از روزنگ خو ثمیم یگوش

 .کالسیبله ن -

 ؟یاول سالم دوم کجا هست -

 .یگرفت ادی یسالم. خوب فارس -

 د؟یبله. نگفت -

 شرکت. امیم گهیساعت د هیام تا خونه -
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 باشد.  -

 ؟یندار یکار -

 نه. خداحافظت باشد. -

 فعالً. -

قرار داد و سمت در رفت. آن را باز کرد و از اتاق خارج شد. حسرت را  زیم یرا رو یتلفن را قطع کرد و گوش ثمیم

 زد. شی. به سالن رفت و کنار او نشست. آهسته صداختیریفقط اشک م صدایکه ب دیمبل د یرو

 ماه رازم؟ -

 دست او را گرفت و گفت: ثمیاز جا بلند شد که برود، م حسرت

 .زمیکن عز صبر -

 یو رو دیو به اتاق پناه برد و در را محکم به هم کوب دیکش رونیب ثمیم یِپرخاشگر دستش را از دست قو حسرت

 سرش انداخت. یتخت ولو شد و پتو را رو

رنگ  یحالت شکر شتریکه ب دیسف راهنیبراق بود، با پ یبه اتاق رفت و از کمد کت و شلوار جذبش را که مشک ثمیم

انه را ش شیقرار گرفت و موها نهیآ یرو به رو دیلباسش را پوش یلباس شد. وقت ضیرا داشت، برداشت و مشغول تعو

به  یبه دست و کم یرا برداشت و کم اشیفرانسو یعطر سرد و خوشبو زیم یزد. از رو شیژل به موها یزد و کم

پتو فرو رفته  ریتخت ز یبه حسرت کرد که رو یو نگاهقرار داد  شیبه لباسش زد و عطر را سر جا یگردن و بعد کم

از  یاو با دستش طره دیکنار کش یپتو را کم ثمیتخت را حس کرد، م یتخت نشست که حسرت فرورفتگ یبود، رو

 گفت: یمیبا لحن مال دادیکه نوازش م یحسرت را در دست گرفت و نوازش داد و در حال یموها

و  یدرد هاتهیگر ذارم،ی. که من نمینیات و ببخانواده یو بخوا یکن یبراشون دلتنگ اگه قرار باشه هر روز زم؟یعز -

 . پس با اشک چشمات و خسته نکن ماه رازم.شهیوجه نظرم دوتا نم چی. چون به هکنهیدوا نم

او  یو حسرت را سمت خود برگرداند، که عطر سرد و خوشبو دیش کشاو زد و دست از نواز یبه موها یابعد بوسه و

 دوباره ل.ب باز کرد و گفت: ثمیحسرت را قلقلک داد. م یِنیب

 هات و.پاک کن اشک -
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 او را پاک کرد و گفت: یهاخودش اشک کند،ینم یحسرت حرکت دید یوقت و

 ات. باشه؟خانواده شیپ برمتیجمعه م -

 برساند و ببلعد. شیهاهیداد عطر خوش تن او را با تمام وجود به ر حیفقط ترج اخم کرد و سکوت کرد. و حسرت

 اما، آرام گفت: ،یجد یلیاو قصد صحبت ندارد خ دیکه د ثمیم

 .کنمیشب دو برابر م یو برا اتهی. نزن. در عوض منم تنبیزنیخب حاال که حرف نم یلیخ -

 در هم شد و گفت: شتریحسرت ب یهااخم

 .یوحش -

 او صاف کرد و گفت: یپتو را رو ثمیپتو فرو رفت. م ریکه اخم کرده بود، باز هم به ز ثمیبعد هم بدون توجه به م و

 .زمیتا شب عز ی. فعالً بایشیخانوم لجباز کم کم رام م -

 برداشت و از خانه خارج شد. زیم یرا از رو چیبعد سوئ و

ه قهو شیزنگ زد و گفت که برا ینشست و به منش زیبه اتاقش رفت و پشت م میمستق د،یبه شرکت رس یوقت

او قهوه آورد و رفت. همان لحظه سجاد در اتاق او را  یبرا یها شد. منشاز پرونده یکی. بعد مشغول خواندن اورندیب

بعد از شرکت فنالند را هم به او ارائه و گزارش داد و  قاتیرا به او داد و تحق شیزد و وارد اتاق او شد. و گزارش کارها

او آورده  یشد که سجاد برا یقاتیمشغول خواندن تحق ثمیو خنده از اتاق او رفت. م یصحبت متفرقه و شوه یکم

به فنجان قهوه کرد که حاال سرد شده بود. برداشت و آن  ی. نگاهکردیبود که داشت مطالعه م یساعت کیبود. حدود 

 . و خواست ادامه را بخواند که تلفن زنگ خورد. جواب داد.دیرا الجرعه سر کش

 ؟یبله خانوم منش -

 مهندس؟ جناب کاوش پشت خط هستن. یآقا -

 وصل کن. -

 چشم. -
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 گفت: یجناب کاوش آمد که به زبان خارج یتلفن پخش شد صدا قیکه از طر یمیاز آهنگ مال پس

 .ثمیسالم م -

 پرداختند. یبه صحبت خارج قیطر نید و از ادا یهم جواب او را به طبان خارج ثمیم

 ؟یسالم خوب -

 سالم متشکرم. -

 شد پس؟ یشرکت چ یایقرار بود ب -

 .یگری. قرارمان باشد روز دمیایب توانمیآمده که امروز نم شیپ یمشکل میکه برا میزنگ زدم بگو -

 کنه. میتنظ گهیوقت د هی گمیم یباشه. به منش -

 گفت: یبه زبان فارس یخداحفظ یبعد جناب کاوش برا و

 خداحافظ. -

 گفت: یهمچنان با زبان خارج ثمیم اما

 .کالسیخداحافظ ن -

 دوباره مشغول خواندن پرونده شد.  ثمیاز آن که تلفن قطع شد، م بعد

 گذشته بود و او سخت مشغول کار شده بود. هاساعت

ماهان تازه از سرکار  کرد،یم یدر آشپزخانه، آشپز داشت ساینشسته بود و پر ونیزیشده بود، پدرام مقابل تلو شب

 .دیپوشیم یبرگشته بود و در اتاق داشت لباس خانگ

را برداشت و شماره  میسیبود، حسرت سمت اوپن رفت و تلفن ب امدهیهنوز ن ثمیشام را آماده کرده بود، م حسرت

 و جواب داد.خانه مادرش را گرفت، بعد از دو بوق پدر بلند شد و سمت تلفن رفت 

 الو؟ -
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 آشکار گفت: یاو بود با ذوق یکه دلتنگ صدا حسرت

 جونم دلم براتون تنگ شده بود. ییسالم بابا -

 حالت خوبه؟ ؟یسالم دختر گلم. خوب -

 ؟یخوبم. خودت خوب ییآره بابا -

 خوبه؟ کجاست؟ ثمی. منم خوبم. مزمیآره عز -

 هم خوبه. هنوز از شرکت برنگشته. ثمیم -

 دختر گلم؟ یهست یراض تیندگاز ز -

 گفت: نیشرمگ حسرت

 بله. -

 بحث گفت: رییتغ یبعد برا و

 مامان کجاست؟ -

 ؟یآشپزخونه. کارش دار -

 اوهوم. -

 .ادیب گمیاالن م -

 یصحبت کردند و بعد هم باهم خداحافظ گرید کیبا  قهیاز چند لحظه مادر کنار تلفن نشست و حدود ده دق بعد

 یرا برا زیبه حمام رفت و حسرت م ثمیم ،یکوتاه یِپرسآمد و پس از سالم و احوال ثمیبعد هم م قهیکردند. پنج دق

و وارد  دیکش شیبه موها یدست کرد،یم تکه سمت آشپزخانه حرک یلباس در حال ضیبا تعو ثمی. مدیشام چ

 و رو به حسرت گفت: برداشت و خورد یاو نشست و از داخل ساالد گوجه دیرا عقب کش یآشپزخانه شد و صندل

 ؟یهنوز از دستم دلخور -
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و بشقاب را  ختیاو غذا ر یحسرت شد و بشقاب را کنار او گذاشت، حسرت هم برا یبرا ختنیبعد مشغول غذا ر و

 قرار داد و گفت: ثمیمقابل م

 .شنیرفع م هایدلخور -

 و گفت: دیخود پاش ینمک به غذا یکم ثمیم

 ؟یدیبخش یعنی نیا -

 د؟یببخش یتو مگه گفت -

 زد و گفت: یلبخند جذاب ثمیم

 .گمیخب معلومه که نم -

 پر رو. -

 مرد مغرور روزگار پر رو بود. نیهم ا الحق

صحبت به اتاق مشترک رفتند و حسرت عزم خواب  یو بعد از کم دندیهم نوش یاز آن که شام را خوردند، چا پس

 لباس او برد و گفت: ریدست ز ثمیکرد که م

 .لیخواب تعط -

پتو برود، که  ریعقب رفت و دست او را پس زد، خواست ز کرد،یبا او به شدت احساس گرما م یکیکه از نزد حسرت

 و گفت: دیاو را سمت خود کش یحرص ثمیم

 .کنمیفرار نکن. من باألخره که کارم و م یخودیب -

 ولم کن. -

 .کنمیهر موقع کارم تموم شد ولت م -

 .خوامینم -
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برهنه شد  زینداد، و در آخر خودش ن یتیاهم شیلباس او را از تن او خارج کرد و به تقالها یدر کمال خونسرد ثمیم

 حسرت چشمانش را بست و گفت:

 ه؟ی. مگه زورخوامینم -

 او را در آورد و او را کامالً برهنه کرد و گفت: رپوشیزد و ز مهیاو خ یرو ثمیم

 .دمیزورمم بهت امشب نشون م -

 برد. شیکارش را پ ثمیکند که م یو خواست از او دور ستیگر حسرت

داشت قرص را به او بخوراند، اما  یاو را آرام کرده بود و سع ثمیم د،یچیپیشده بود، حسرت از درد به خود م صبح

 کرد و گفت: کیقرص را به دهان او نزد ثمی. مدادیو اجازه نم کردیحسرت ممانعت م

 .نمیآ کن بب -

 نه. -

 !ایکنیم میعصب یماه راز دار -

 .خوامینم -

 قرص و بخور. گمیبهت م -

 کرد و مظلوم گفت: هیگر شتریب حسرت

 .خوامیم ین یمن ن -

 . زمیقرص و بخور عز نیا -

 دوست دارم. ین یمن ن -

 بخورش. -

 .خوامیم ین ین -
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 .یدردش و تحمل کن یتونینه، زوده برات. نم -

 .تونمیم -

 قرص و بخور. نیا -

 تو رو خدا.  -

 گفت: نینهاد و شرمگ ریرا ز سرش

 . دمیمن تا صبح درد کش یباعث شد شبیاصالً خودت د -

 مکث کرد و گفت: یکم

 درد بکشم؟ یدوست ندار یگیبعد م -

 ل.ب گفت: ریبعد ز و

 

 زورگو. یِوحش -

 در هم شد و مراعات حال او را کرد و گفت: شیهاو اخم دیشن ثمیم

 به خوردت بدم؟ ای یخوریم -

 خودش را لوس کرد و گفت: حسرت

 تو شکم من بچرخه؟ یخوایاز خون خودت نم ین ین هیتو  ییآقا -

 ماه راز.   شمیمن خ.رت نم -

 و گفت: ختیر شتریرا مهار کند و ب شیهانتوانست اشک حسرت

 نبود. نیمنظورم ا -

 . زود باش بخور.یحاال هر چ -
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 .یانصافیب یلیخ -

 .شمیم انصافیب یخوایخب حاال که تو م یلیخ -

 گفت: یکرد و با اخم و اما، جد کیرا نگه داشت و قرص را به لب او نزد او

 نکردم. ی. زود باش دهنت و باز کن تا قاطنمیبخور. بخورش بب -

 نه. -

 آ کن. آ کن.  -

را بر  وانیاش را فشرد. دهانش را باز کرد و قرص را داخل دهان او گذاشت و لتخت پرت کرد و چانه یبعد او را رو و

 .دیداد کش یکرد و آب را به خوردش داد و عصب کیل.ب او نزد

 بخور. اهللی -

 را کنار تخت وانیبه خوردش داد و ل یشتریآب ب ثمیفرستاد، م نییقرص را قورت داد و به پا د،یاش لرزچانه حسرت

 قرار داد و گفت:

 .نیآفر -

تاد و اف نیبر زم وانیزد که ل وانیمحکم به ل شینشست و با پا انیرفت. حسرت گر رونیبعد بلند شد و از اتاق ب و

او فرو رفت و  یدر کف پا شهیش یابلند شد که برود اما تکه هواسیافتاد. حسرت ب ییاش در جاشکست و هر تکه

 هاشهیاز ش دیحسرت را د یخون یرا و پا تیوضع یهراسان وارد اتاق شد و وقت ثمیکه م دیکش یگوشخراش غیج

 تخت خواباند و گفت: یعبور کرد و حسرت را در آغوش گرفت و رو

 .ششیه -

 گفت: هیلباس او را چنگ زد و با گر حسرت

 .ییی. آکنهیپام درد م -

 .امیمن قربونت برم. االن م -
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را از کنار اوپن برداشت و  ییو به آشپزخانه رفت. دمپا دیبه در رس واریرفت و از کنار د نییتخت پا یاز رو آهسته

 حسرت نشست و گفت: یبه اتاق رفت و کنار پا یبرداشت و فور نتیرا از کاب یضدعفون لیو وسا دیپوش

 نکن. هیگر -

 گفت: هیبا گر حسرت

 تواِ.  ریتقص -

 آروم باش. -

 .یییآ -

 گه داشت و گفت:او را ن یپا ثمیم

 تکون نده. -

 او در آورد. یاز پا متیرا با مال شهیش یکوچک یچیبعد با ق و

 آخ. -

 جان دلم؟ -

 .کنهیدرد م -

زخم نگه داشت. که حسرت  یاو را محکم نگه داشت و پنبه را آغشته به الکل کرد و رو یالکل را برداشت و پا ثمیم

 را تکان داد و گفت: شیپا

 زن.. الکل نیآ یآ -

 ماه راز تکون نخور.  -

 او را پانسمان کرد و گفت: یکرد، پا یاو را ضدعفون یپا نکهیبعد از ا و

 تموم شد. -
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 را جمع کرد و گفت: لیبعد وسا و

 از جات تکون نخور. -

 رفت. رونیبه همراه جعبه از اتاق ب و

 کرد و گفت: زیاتاق را تم بعد

 .مونمیم شتیپ رمیامروز سرکار نم -

 . تو رو از کار انداختم.دیببخش -

 .یتر. تو از کار واجبزمیسرت عز یفدا -

 ل.ب او گذاشت و گفت: یو دستش را رو دیبعد کنار او دراز کش و

 نگو و بخواب. یچیه گهید -

 ناهار درست کنم. دیبا -

 .دمیسفارش م -

 فقط دسپخت من. -

 فدات شم. باشه. حاال فعال بخواب. -

 نه. -

 دستورِ. بخواب. هی نیا -

 چشم. فقط ساعت چنده؟ -

 .میهشت و ن -

 فقط. میتا ساعت نه و ن -

 کوچولو. -
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 شان را بستند.سپس هر دو چشمان و

 ــــــــ ##دو ماه بعد.  ## ــــــــ

او را در خواب  ثمیقرار گرفته بود و م ثمیم یمردانه ینهیس یخواب بودند، سر حسرت رو ثمیبود، حسرت و م شب

 .شدیگرم و منظم زده م شانیهامحکم در آغوش داشت، نفس

شده بود و  داریبود، صبح پر از استرس از خواب ب یخواب بد د،یدیبود. داشت خواب م دنیدر حال خواب د حسرت

دار هش نیخوابش هم ست،ین یشگیهم شیهایکه خوشبخت کردیاحساس م د،یترسیدلشوره داشت و م د،یلرزیم

 به خود آمد. ثمیم یکه با صدا ستیگریم داد،یرا م

 شده؟ یخانومم؟ چ -

 تخت نشست و نگران گفت: یو رو دیبر چشمان خودش کش یدست ثمیم ست،یپر بغض گر حسرت

 کنه؟یدرد م اتییماه قشنگم؟ جا -

 کرد و گفت: ینچ ثمیرا ادا کرد که م "نه  "با تکان دادن سر کلمه  حسرت

 ؟یدیخواب بد د -

 گفت: کردیم هیکه گر یدر حال حسرت

 .ترسمی. مدمیبد بود. من ترس یلیآره. خ -

 گفت: یمیدستانش را از هم باز کرد و با لحن مال ثمیم

 بغل، خانومم. -

را  شیموهاآن که او را آرام کند، او را در آغوش فشرد و  یبرا ثمی. مستیبه آغوش او پناه برد و گر نیشرمگ حسرت

 نوازش داد و گفت:

 ؟یدید یخانومم چه خواب -

 ؟یذاریتو که تنهام نم -
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 .چوقتیه -

 او کرد و گفت: یمهمان موها یابوسه

 ؟یپرسیم یبرا چ -

 ؟یدیقول م -

 .دمی. قول مزمیآره عز -

 از آغوش او جدا شد و گفت: حسرت

 .شهیروز تموم م هیو  ستین یابد یخوش نیا کنمیدارم. احساس م یدلشوره بد -

کنه که در اون صورت  ستیقلبم ا نکهی. مگه اشهیتموم نم چوقتیعشق، ه نیا ،یخوش نیماه رازم؟ محرم رازم؟ ا -

 ...یباهاته. مطمئن باش اگه روز شهیهم روح من هم

 بر قلبش زد و ادامه داد: مشت

 نداشت بدون اون روز روز مرگه منه. یتو تپش یقلب برا نیا -

 قرار داد و گفت: ثمیملتهب و گرم م یهالب یشتش را آرام روانگ حسرت

 !سیه -

 یاگرم ثمیشد و با حرف م قیبه بدن حسرت تزر یقابل وصف ریغ ی. گرمادیدست او را در دست گرفت و بوس ثمیم

 بدن او دو برابر شد.

. تو ستین گهیکه اسمش حسرت بود د ی. اون دختردمیمن از دستت نم ،ی. ماه راز، ملکه قلبمیتو فقط ماه راز -

 راحت باشه. فدات شم. التی. پس خدمیتو قلبم و م یبرات کم باشه، برا ایاگه دن ،یحسرت بخور ذارمی. نمیماه راز

 

 شوم، تیگفت فدا یکس هر

 باور نکن،  تو
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 .ردیمیم تیکه برا دیگویم دروغ

 د،یگویم یرا کس قتیحق

 باشد. دهیتو زجر کش یبه پا یپا که

 

 یدامن او را خواهد گرفت و اتفاق شهیبعد هم یدلشوره روزها نیآسوده، اما، ندانست که ا د،یکش ینفس حسرت

 خواهد شد. اشیزندگ ریگ بانیگر

دلمُرده بود را  شهیکه هم یرا فراموش کند. آن حسرت یروزیحسرت د گریدر دلش به خودش قول داد که د حسرت

 .ثمیم یبای. ماه زشدیفقط ماه راز م گریفراموش خواهد کرد و حتماً موفق خواهد بود. او د

برود، ماه راز هم صبحانه را آماده کرده بود، با هم  مارستانیحمام کرد و آماده شد تا به ب ثمیم شهیزود مثل هم صبح

 ار رفت و ماه راز به کار در خانه مشغول شد.پس از صبحانه به سر ک ثمیصبحانه را خورده بودند. م

یاجازه را به او نم نیا ثمیاما، م خواست،یبود، دلش بچه م ریدلگ زیچ کیبود، فقط از  اشیدختر عاشق زندگ نیا

موافقت نکرد، راه  ثمیبار هم م نیباره صحبت کند، اگر ا نیدر ا ثمیبا م گریبست که بار د مانیبا خودش پ داد،

 .گرفتیم شیپخودش را 

 

 عشق و دوست داشتن... انیم

 مرز است... کی تنها

 ...یهاوارهید نیب یمرز

 و جنون... یوانگید

 داشتن با عشق... دوست

 .باستیز
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 .ندیبب نیو غمگ ریاو را دلگ یالحظه یحت خواستیواقعا هم او را دوست داشت، نم ثمیم و

 

تلخ  یآمده بود، بعد از آن که حمام کرد، به همراه ماه راز ناهار خورند و بعد قهوه مارستانیتازه از ب ثمیبود، م ظهر

 . دندینوش

با  ینشست و کم شیماه راز رفت رو به رو کرد،یرا تماشا م ونیزینشسته بود و داشت تلو ونیزیتلو یرو به رو ثمیم

 خود نشاند و گفت: یپا یاو را رو ثمیصحبت کردند. م گریدکی

 خانومم؟ ذهنت چرا آشفته است؟ -

 راز متعجب گفت: ماه

 ؟یخونیذهن من؟ تو مگه ذهن هم م -

 آره. فقط ذهن تو رو. خب حاال بگو. -

 .چیه -

 بگو. -

 .یچیه -

 ؟یبگ یخواینم یمطمئن -

 اهم. -

 مبل نشاند و بلند شد و گفت: یو او را رو دیگونه او را بوس ثمیم

 تو راه اومدن برات بخرم؟ یخواینم یزیبرم شرکت. چ دیمن با -

 نه ممنون. -
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 ادیدر پشت چشمان او پناه گرفته است، با آن حال ز یمیکه غم عظ دانستیبا آن که قانع نشده بود، و م ثمیم

 و به شرکت رفت به فکر ماه راز بود. دینشود. و در طول مدت که لباس پوش تیکه ماه رازش اذ دینپرس

کردن را،  یشوهرش، دوست داشت دلبر یبرا کردیامشب خود را آراسته م دیشب بود، باراز اما، به فکر  ماه

. ماه دیخریاو را دوست داشت و با جان و دل م یهایدلبر ثمی. و چه قدر مدیکشیخجالت م ،یول گر،یشوهرش بود د

داشته باشد. زن بود و  اشیعشق زندگ یداریپا یبرا یرا جلب کند تا نوزاد ثمیبود، نظر م یامشب هر طور دیراز با

را حاضر بود عاشقانه به جان  شیهایسخت یکند و طعم مادر شدن را بچشد، همه یمادرانه زندگ خواستیدلش م

 بخرد.

در شرکت بر پا شده و تازه تمام شده بود، بزرگان مجلس کم کم در حال رفتن بودند و  یاغروب بود، جلسه کینزد

به او تلفن زد و گفت که جناب  یدر حال قهوه خوردن بود که منش ثمیاق کار خود رفته بودند. مهم به ات نیمعاون

 کردندیصحبت م ی. و در حال صحبت، هر دو با زبان خارجداو را  دارد. و حاال هر دو مقابل هم بودن دنیکاوش قصد د

 .سیسل یهم به زبان فارس یو گه گاه

 .کردیصحبت م یبا زبان فارس شتریب ثمیم یول

 ثم؟یم -

 بله؟ -

 .یرا به دست آور یعال اریبس یهاتیبا ازدواج با او موقع یتوانیاست، تو م یدختر خوب کاین -

 من موفقم.  کالسین -

 ! ستین یمبلغ کم رسد،یبه تو م اردیلیسه م یبا او ازدواج کن یبوده و وقت یازدواج کار نیا ثمیم -

 از اون هست. شتریارم. تو حساب من بند یاجیمن به اون پول احت -

 .یرا بخر کایازدواج سهام شرکت ن نیبا ا یتوانیتو م ثمیم -

 .ستیمن جور ن قهیو با سل هیخارج هیاون دختر  -

یم یشرکت بزرگ تلق کی کایبا حضور ن کاوندی. شرکت ننیباوقار و مت با،یدختر ز کیاست.  یاو که دختر خوب -

 .شود
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 .رمیگیم یرانیا رمیبابا ولم کن. اصالً اگه من بخوام زن بگ یا خوامش؟یچه طور بهت بفهمونم که نم کالسین -

 شدی. او خام نمچاندیکاوش را در هم گره بزند و بپ کالسین ،یمرد روزگار، که چه طور مرد خارج نیخوب بلد بود ا و

فقط  دیآیوجه کوتاه نم چیاو مقاوم است و به ه دیجناب کاوش که د کرد،ینم یکی یدختر چیو ماه رازش را با ه

 گفت:

 ماست. یبه نفع هر دو نیکرد، ا یتو با آن دختر عقد دائم خواه -

 ییبه نام ترس آشنا یامرد با واژه نیا ست،ین گریکه د یپول بود، شوخ یبه نفع خودش بود، بحث کل شتریب و

 .دیترسیاو م یخود و هم برا یهم برا ثمینداشت و م

ترس خوب  یندارد و او ناقص است، پس اندک یبدون ترس دوام یاما زندگ د،یترس دینبا ی] درست است که در زندگ

 است.[ 

 را دارند.  دهیعق نیبلکه روانشناسان هم هم ست،یباال فقط گفته من ن جمله

 

به آشپزخانه رفت و ماه راز  یقتتازه آمده بود، و ثمیبود، م دهیچ زیم یشده بود و ماه راز غذا را آماده کرده و رو شب

 بگذرد، حتماً امشب ییایدر یپر نیو به مثبت هزار رفت. محال بود از ا دیشوکه شد و ضربان قلبش به اوج رس دیرا د

 دست او خواهد داد. یکار

 یگو برجست یداشت، برآمدگ یخاص ییبایز زیر ییهابا طرح یکه ساده بود، ول غیراز با لباس دکلته قرمز رنگ ج ماه

از زانو مشخص  دشیخوش تراش و سف یبود و پاها دیمشخص بود و بازوان برهنه او در د ی*ن*ه ماه راز کمیس*

 کرده بود.  جادیرا ا ییبایز یونداشت سمف یو قرمز که با رنگ لباسش همخوان حیمل یشیبود، آرا

آشفته بود،  ثمیم ن،یاز گرمش بود و شرمگماه ر زد،یم قراریب شانیهادو در حال شام خوردن بودند. قلب هر

خفته که دلش را برده بود را برسد.  یبایز نیهر چه زودتر به حساب ا خواستیرا تمام کرده بود و دلش م شیغذا

 ل.ب گفت: ریمحو زد و ز یلبخند

 ناقال. یِماه ی! ایکردیو رو نم یکردن بلد بود یپس تو هم دلبر -
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 ندیتا نب دیخمار به او زل زده بود و ماه راز از شرم ل.ب گز یبا چشمان ثمیانداخت و م ثمیدار به متب یراز نگاه ماه

 .دیدیم یو خوردن یو خواستن بایاو را ز ثمیبرق خاص چشمان او را، و چه قدر م

 یساز رفت تا چا یجمع شد، ماه راز سمت چا ثمیها به کمک ماز جا بلند شد و ظرف نهیراز آهسته و با طمان ماه

زانو و کمر او نهاده بود و در هوا  ریبود که دست بر ز ثمیمعلق شده است. م یو بلند نیبگذارد که احساس کرد بر زم

 بلندش کرده بود.

 شهیهم خواستیدر دلش دفن کرده و کشته بود. و دلش م شهیهم یماه راز شده بود و حسرت را برا گر،یراز د ماه

 ماه راز بماند. شاد و سرحال.

 گفت: نیشرمگ دید ثمیراز که برق خواستن را در چشمان م ماه

 .ذاشتمیم یداشتم چا -

 جذاب گفت: یسمت اتاق حرکت کرد و با چشمک ثمیم

 ؟یخودت و خوشگل کرد یبرا ک -

 خودم. یبرا -

 فقط خودت؟ -

 مگه من دل ندارم؟ -

 که ضربانش رو هزاره! ؟یپس دل من چ -

 و گفت: دیکش غیراز ج ماه

 .نییپا ارمیب -

 و گفت: دیخند ثمیم

 نچ نچ.  -
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او  یفرار، رو یکند برا دایپ یتخت پرت کرد و قبل از آن که ماه راز فرصت یاتاق را با پا باز کرد و ماه راز را رو در

 زد و گفت: مهیخ

 .یبهشت بیس -

 و گفت: دیبر ل.ب او کش یدست و

 ؟یکنیم یو حاال دلبر یبرا من خوشگل کرد -

 خورد و گفت: یراز تکان ماه

 نه هرگز. -

 یهاسپس ل.ب د،یکند، چه بود مگر؟ شوهرش است، اصالً عشقش کش یدختر هم خوب بلد بود نقش باز نیا

 خشکش را با زبان تر کرد و گفت:

 پاشو. -

 و بدم جوجه. هاتیجواب دلبر خوامیم -

 با توأم. یه -

 .گنیبه اسب م یادب. ه یب -

 مگه؟ یستیخب ن -

 ؟یکن امونهید یخوایم -

 من؟ نه! -

صورتش را در بر  یکه تمام پهنا یبا لبخند ثمیم کرد،یبلد بود و رو نم طنتیدخترک هم ش نیا گفت،یدروغ م یول

 گرفته بود گفت:

 !هیچ هاتطنتیعواقب ش دمینشونت م -
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عشق، و چه راحت و اما، سخت رام کرد  یشروع شد، با بوسه، با گرما شیهاشد و برهنه کرد او را و عاشقانه برهنه

 نیا دیپر درد فقط طلب ،یول حرف،یش بشوهر یهاشد و در برابر خواسته میهمسر دلبندش را و ماه راز تسل

 درونش عشق بوده نه هوس.  شهیو هم شهیرا که هم یخواستن

 قرص به دست ثمینشسته بود و م تخت یبودند، ماه راز رو دهیشده بود و هر دو حمام کرده بودند و لباس پوش صبح

 کنارش نشست و گفت:

 قرص و بخور. نیا ایب -

 .هید المی! بذال بین ین -

 اخم کرد و گفت: ثمیم

 بخور. ری. بگآدیخوشم نم یاز بچه باز یدونیم -

 .کنمیخواهش م -

 نه حرف گوش کن. گمیم یوقت ؟یکن تمیاذ آدیآخه چرا خوشت م -

 .یگولم بزن یخوای. میگی. دروغ میتو بچه دوست ندار -

بچه از خون من تو شکمت  هی خوادیکه عاشق بچه نباشه، باور کن منم دلم م ستین ایتو دن یمرد چیماه راز؟ ه -

 بفهم زوده. یرشد کنه. ول

 ساخت و گفت: یبود را بر زبان جار دهیرا که بر دل و ذهنش چرخ یراز بغض کرد و دلخور شد و حرف ماه

 ؟یدار مشکل -

 که منظور او را متوجه نشده بود متعجب گفت: ثمیم

 ؟یچ -

 ؟یدار یمشکل خاص گمیم -
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که  یرفت و بر آشفت و در حال یشد و صورتش رو به سرخ یکه کم کم منظور او را متوجه شده بود عصب ثمیم

 گفت: دیپاشیم یعصب شیهانفس

 ؟یکرد یچه غلط -

. دیروانه صورت او کند که دستش را در هوا مشت کرد و محکم بر تخت کوب یمحکم یلیدستش بلند شد که س و

 ثمیکرد که م هی. قصد گردیاش لرزچانه د،یکرد خشمش را کنترل کند، ماه راز لرز یسع یگران تمام شد. ول شیبرا

 گفت:

 نکن. هینه. گر هینه نه. گر -

 برخاست و گفت: یشدند و از جا ریسراز شیهاماه راز اشک یول

 .کنهی. دست رو من بلند مزنمیباهات حرف نم گهیمنم د یخواینم ین یحاال که ن -

 من نزدمت ماه رازم. -

 .یبزن یخواستیم -

. در را بست و از داخل قفل کرد و کردیرا در آن پر م شیهارفت که شاعرانه یبعد تند از اتاق خارج شد، به اتاق بغل و

 تخت نشست. یرو

ماه راز بود و در قسمت چپ اتاق قفسه کتاب بود و داخل آن پر  یبا اشعار شاعران بزرگ و شعرها شتریاتاق ب دکور

 گوناگون. یهامختلف در اقسام یهااز کتاب

 ماه راز بود. یکه برا یو لپ تاپ شیرو به رو یو صندل زیم کیقسمت راست تخت بود و  در

در را رها کرد و ماه راز را صدا  رهیدر قفل است، دستگ دید یو وقت دیرا کش رهیپشت در بود و چند بار دستگ ثمیم

 زد.

 ماه راز؟ خانومم؟ -

 و گفت: دیدوباره به در کوب د،ینشن ییصدا یوقت

 در رو باز کن. نیا ایب زم؟یعز -
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 سکوت کرد و دوباره صدا زد. یکم

  طونکم؟یش -

اگر  یول کرد،یقهر نم چوقتیماه راز ه د،یچرخیاصال وارد نبود، در زبانش نم کرد،ینم یمرد مغرور عذرخواه نیا

دل قهر  یول "قهرم  " گفتیم یلفظ شهیدرست مثل االن، هم زد،یو حرف نم کردیسکوت م کردیقهر م یروز

که حاال نسبت به او احساس داشت و توانسته  شیهاحاال، دلش گرفته بود. از مرد روزها و شب یکردن نداشت. ول

 را با او تجربه کند.بود طعم خوش عشق 

 گفت: کندیاو قصد صحبت کردن ندارد، در را هم باز نم دید یوقت ثمیم

یمجبورت م رهیتو شکمت شکل بگ یا. ماه راز؟ باور کن بچهیحواسم هست قرص نخورد یخب باز نکن. ول یلیخ -

 .یسقطش کن کنم

 .ستیگر شتریو ب دیتخت خواب یدمر رو انیراز گر ماه

. دیآب پرتغال را سر کش وانیل کیبرود. سمت آشپزخانه رفت و  مارستانیبه اتاقش رفت و آماده شد تا به ب ثمیم

از خانه خارج شد و ماه راز مطمئن شد که او رفته از اتاق خارج شد و سمت آشپزخانه رفت و خود را با پختن  یوقت

 غذا مشغول کرد.

به اتاق او رفت و بعد از سالم و احوال  میرفت و مستق مارستانید به بدر اتاق بود، سجا ثمیساعت گذشته بود و م کی

 نشست و گفت: ثمیبه م کیمبل نزد یرو یپرس

 خبر؟ چه -

 .یچیه -

 زنداداش چطوره؟ -

 !یاونم خوبه. راست -

 جانم؟ -

 ؟یکنیرو باز م شهیکه از داخل قفل م یدر یتو چطور -
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 .شکنمیمعلومه م -

 .گمیم رو ی. در فلزونهید -

 آها. با سنجاق سر زنونه. -

 شه؟یمگه م -

 آره. -

 و گفت: دیبعد خند و

 مثله دزدا. -

 باال انداخت و گفت: ییابرو ثمیم

 .یمرس -

 برادر؟ یکرد ریگ -

 آره بدجور.  -

 شده؟ یچ -

 ماه راز باهام قهر کرده در و از داخل بسته. -

 شده؟ یچ -

 شد و گفت: مارانیاز ب یکیبه پرونده  یدگیبه او کرد و مشغول رس ینگاه مین ثمیم

 .ستیمهم ن -

 خب نگو. -

 د.تمام ش مارستانیبعد کارش در ب یکرد و به شرکت رفت و ساعات یصحبت سجاد با او خداحافظ یبعد از کم سپس

 بود. دهیچ زیم یناهار را رو لیشده بود و ماه راز وسا ظهر
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در را باز کرد. سمت  دیرا د ثمیچهره م یشد و وقت رهیاف اف خ یرو ریدر خانه زده شد و ماه راز به تصو زنگ

 داد به آشپزخانه رییوارد خانه شد به اتاق رفت و لباسش را تغ یوقت ثمینشست و م یصندل یآشپزخانه رفت و رو

و  دیخودش غذا کش ی. نشست و برادیرا عقب کش یرفت و صندل یغذاخور زیرفت و دستش را شست و سمت م

چهره درهم و ناراحت ماه  خورد،یکم م یو هر از گاه کردیم یشد که با غذا باز رهیمشغول خوردن شد. به ماه راز خ

 عامرانه گفت: ثمیراز او را هم ناراحت کرد. ماه راز خواست بلند شود که م

 غذات و بخور. نیبش -

 کرد و سرد گفت: یراز اخم ماه

 .خورمینم -

تخت  یداخل شد در را از درون قفل کرد. و رو یت اتاق مطالعه رفت و در را باز کرد و وقتبعد هم با عجله سم و

 نشست.

 را کامل خورد و بعد سمت اتاق مطالعه ماه راز رفت و او را صدا زد. شیغذا ثمیم

 خانومم؟ ماه راز خانوم؟ -

 بار او را صدا زد و گفت: نیا د،ینشن یجواب

 ؟یتو بغلم بخواب یدوست ندار -

 ی! دوست داشت هر شب گرماستیدروغ که حناق ن گفت،یدروغ م "نه  " گفتیاگر م خت،یاشک ر نیراز غمگ ماه

 او باز هم سکوت کرده فقط گفت: دیکه د ثمیتن شوهرش را لمس کند. م

 .ریشب بخ -

 تخت ولو شد.  یرفت و رودر را باز کند، اما او را به حال خودش گذاشت و به اتاق  یبه راحت توانستیآن که حاال م با

 شان برد.خواب یبا همه دلخور شب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هفته بعد. کی
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یم بشیخور شده بود و افرادش او را تحت نظر داشتند. همه جا تعقدم ثمیبا م ادیهفته، جناب کاوش ز کی نیا در

. آشفته بود، دیاین شیتا بحث ازدواج پ کردیم یاز او دور توانستیتا م ثمیکنند. م دایاز او پ یتا نقطه ضعف کردند

 آمد،یخوشش نم ثمی. مزدیو به او زنگ م دانستیرا مناسب م هاتفرص کایداده بود و ن کایشماره او را به ن کالسین

از  توانستینباشد، نم ییکایکه ن کردیرا قانع م کالسین دیکه ماه راز به او شک کند و او را تنها بگذارد، با دیترسیم

 داشت. یخوب یدهها شهرت و سودشود، شرکت آن الیخیشراکت با او ب

و سرد شده  خوردیماه راز کم حرف شده بود و کم غذا م کرد،یماه راز اعصابش را خط خط م دیرفتار جد یطرف از

 شده بود. قراریبود، ب دهیهفته که جدا از او خواب کیبود. پس از 

 شان را خورده بودند.شامبود و  شب

آمده و سمت اتاق ماه راز  رونیاز اتاق ب ثمیماه راز در اتاق خوابش برده بود. م زد،یدر اتاق بود و مدام قدم م ثمیم

تخت نشست که ماه راز  یتخت او رفت و آرام کنارش رو کیرفته و با سنجاق سر آهسته در اتاق او را باز کرد و نزد

 تخت نشست و گفت: یآلود رواخمو و خوابشد و  داریاز خواب ب

 تو اتاقم؟ یاومد یتو چطور -

 .کنمینم تتیمون بخواب. اذاتاق میبر ایب ست؟یخانومم؟ قهر بس ن -

 .رونیب -

 ؟یاینم -

 نه. -

 .برمتیپس من م -

 .رونیبرو ب گمیبهت م -

 .کنمیساکتت م یگریوگرنه جور د یشیساکت م -
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نکرد و سمت اتاق مشترک رفت و او را آهسته  یااو توجه یاو را محکم در بر گرفت و در آغوش فشرد و به تقالها و

و  دیبرق را خاموش کرد و خواب ثمی. مدیتخت خواباند، ماه راز با اخم سمت راست به حالت قهر به پهلو خواب یرو

 را در هم بست. مانششدستش را دور شکم او حلقه کرد و او را به خود فشرد و چ

 

 من حق بده به

 داشتنت دوست

 تنها؛

 ام باشد... یزندگ راز

 

  شهیهم من

 را که دوست داشته ام هرچه

 دست داده ام! از

 

 با مرگش. شدیم یدوست نداشت او را از دست دهد، از دست دادن او مساو حسرت

. حاضر نبود خوردیکه به دردش نم کردیقانع م را کاین دیشود و با ریبه خانه اس یکار یهابحران خواستینم ثمیم

 به خاطر حماقت ابلحانه عشقش را از دست دهد.

 ــــــــــــــــــــــــــ

که خواست بلند شود شکمش درد  نیشده بود. هم داریشده بود. ماه راز با احساس درد از دل و کمر از خواب ب صبح

 شد و نگران رو به او گفت: داریهولناک از خواب ب ثمیکه م دیاز درد کش یبلند ادیگرفت و فر

 ؟یشد؟ خوب یخانومم؟ چ -
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 گفت: ثمیکه م ستیبرد و از درد گر ریسر به ز نیشده، شرمگ ودیبود پر دهیراز که فهم ماه

 نکردم. یکارچیباور کن من ه -

 .رونی. لطفا برو بدونمیم -

 !کنه؟یکجات درد م یبگ دی. بارمینم -

 برد و گفت: یتخت شد و به عمق ماجرا پ یرو یمتوجه لکه مالفه ثمیراز از درد خم شد که م ماه

 م؟یزندگ یشد ودیماه رازم پر -

از را ماه ر یبعد با شربت نعنا به اتاق برگشت و کم یرفت و چند رونیب ثمیراز از شرم سرش را بلند نکرد که م ماه

 خم کرد که ناله او بلند شد و مظلوم گفت:

 .رونیلطفاً برو ب -

 و بخور. نیا -

 آرام آرام به خورد او داد و گفت: و

 خجالت نداره که قربون شرمت برم. -

و  جیکرد و گ زیبرد و پد را کنار در قرار داد. ماه راز خودش را تم یبهداشت سیاو را آهسته بلند کرد و سمت سرو و

تخت خواباند  یاز کمر او را در آغوش گرفت و او را رو ثمیآمد و خواست سمت تخت حرکت کند که م رونیب حالیب

 و گفت:

 دمر بخواب. -

 دوباره گفت: ثمیبرده بود که م ریفقط سر به ز نیراز شرمگ ماه

 ماه راز؟ دمر بخواب. -

رفته  درد ماه راز نکهیاو را باال زد، و با دستان داغش کمر او را نوازش داد تا ا راهنیپ ثمیکه م دیراز دمر خواب ماه

د و زنگ ز مارستانیاو قرار داد و به ب یاو را صاف خواباند و پتو را رو ثمیفرو رفت، م قیعم یرفته بهتر شد و به خواب



 قلب ییالال

 
155 

 

حامله نخواهد شد. دل آزرده  تیوضع نیبا ا دانستیم نکهیگرفت، از ا شگرفت. ماه راز قلب یامروزش مرخص یبرا

بود. دو هفته از آن  یوضع ناراض نیاز ا ثمیو م زدیو سرد حرف م کردیسرد برخورد م ثمیروزها با م نیشده بود و ا

که  خوردندیم یشان را خورده بودند. داشتند چاو ماه راز شام ثمیبود و م ۲۱:00روز گذشته بود. شب بود. ساعت 

 جواب داد. یزنگ خورد آن را برداشت و سمت اتاق رفت و در را بست و به زبان فارس ثمیم یِگوش

 کا؟یبله ن -

 جواب داد. یسیهم به زبان انگل کاین

 ؟ی. خوب هستثمیسالم م -

 .یمرس -

که  کندیصحبت م یبا چه کس ثمیروزها م نیگل کرد که ا اشیراز از جا بلند شد و سمت اتاق رفت. کنجکاو ماه

 در حال صحبت بود.همچنان  ثمیاو گوش سپرد. م یهاداد و به صحبت هیماه راز بفهمد. پشت در تک ستیحاضر ن

 گفتم که نه. -

 شد. میهم خواه یبرا یآخر چرا؟ ما زوج خوب -

 .یزنگ نزن گهیکن د ی. سعیکنیاشتباه م یدار -

 من دوستت دارم. یول -

 داشته باشم. خدافظ. یزن خارج خوامیهم زنگ نزن نم گهیمهم منم که دوستت ندارم. د -

در را باز کرد و  ثمیزمان مسر خورد هم واریکنار د نیزم یبارها در سر ماه راز اکو شد. و رو شیقطع کرد و صدا و

 چهار زانو نشست و گفت: شیرو به رو دهیکه حتماً شن دیفهم د،یجسم ماه راز را مغموم و نگران کنار در نشسته د

 ماه رازم؟ -

 و گفت: ختیراز اشک ر ماه

نکنم. پس چرا تو پنهون  یپنهون کار یبهم گفت مونیکه اول زندگ یدر صورت ینکیم یپنهون کار شمیماهه پ هی -

 ؟یکنیم یکار
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 ماه رازم؟ -

 نامرد؟ یکرد تیمنو وارد زندگ یوسط بود برا چ گهیزن د هی یپا یوقت -

 .یکنیاشتباه م یبدم. دار حیبذار توض -

 ه؟یفقط بگو اسمش چ -

 بدم. حیماه راز بذار توض -

 و داد گفت: غیراز با ج ماه

 ه؟یاسمش چ -

 .کاین -

 نامرد. دروغگو. پنهون کار. -

در قرار داد و به  انهیرا م شیپا ثمیبعد بلند شد و به سرعت به اتاق مطالعه رفت و تا خواست در را قفل کند م و

 سرعت در را هل داد و وارد اتاق شد و گفت:

 بدم.  حیبذار توض -

 .رونیبرو ب -

 .ستمید نمن نامر -

 بشنوم. خوامینم -

 . باور کن.هیموضوع کار هیاون فقط  -

 گفت: ادیراز با فر ماه

 .رونیب -

 داد و گفت: هینشست و به در تک نیزم یو رو دیاو را در آغوش کش ثمیم ناگهان
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 کار رو باهام نکن. نی. اکنهیم رمیغم چشمات داره اس -

 ولم کن. -

 تکون نخور. -

 او را پاک کرد و گفت: یهاشکبعد آرام آرام ا و

 بدم. حیبذار توض -

 گونه او را نوازش داد و گفت: یکرد و به آرام فیاو تعر یبعد او را فشرد و کل ماجرا را برا و

 بود. نیکل ماجرا هم -

 ؟یمجرد یبزن یمگه مجبور بود -

 یلیو خ یالمللنیشرکت ب هیفرصت خوب و از دست بدم. شرکت فنالند  نیا خواستمیآره مجبور بودم. چون نم -

 ؟یبخشیمشهوره. م

 کن ببخشم. یمعذرت خواه -

 .یدیبخش دونمیم -

و  دیبوس یاو را شکار کرد. به آرام یهال*ب شیهال*ب یِو در آخر با گرم ترکیکرد، نزد کیرا به او نزد سرش

 برد و گفت: ریسر به ز نیکرد ماه راز شرمگ شیرها

 .رمیمیم ی. ولم کنترسمیم ییمن از تنها -

 .میهرگز تکرارش نکن. مطمئن باش تا ابد ما مال هم -

تخت ولو  یبعد او را از آغوش رها کرد و از اتاق خارج کرد و به اتاق مشترک رفتند و برق را خاموش کردند و رو و

 او را در آغوش گرفت و او را محکم فشرد. ثمیشدند. م

 آخ کمرم. -

 .یکن یآخ و آ قهیدم به دق آدیماه راز خوشم نم -
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 .یکنیله م یکمرم و دار -

 تازه اولشه. نیا -

 .کنمیم هیگر یفشار بد گهیبار د هی -

 .یحق ندار -

 .آدیخب دردم م -

 ؟یدی. فهمادیب دینبا اتهیگر یول -

 زد و گفت: مهیخ شیتر فشرد و رواو را محکم ثمیراز سکوت کرد که م ماه

 بشم. یوحشبه قول خودت  خوامیم -

 .آدیخوابم م -

 .لیکه نخواستم خواب تعط یتا وقت -

 .هیعه! بد نشو د -

شان گرم دی. هر دو شددیل*ب نهاد و عاشقانه و پر ولع نوش یرا به او نداد و ل*ب رو یحرف چیاجازه ه گرید ثمیم

نفس  یجدا شد و کم ثمیکه هر دو به شدت نفس کم آورده بودند م نیم یشده بود و تپش قلب داشتند. بعد س

 یاو هجوم برد و از ل*ب او دندان محکم یهاسمت ل*ب انهیدوباره وحش ردیگرفت و تا ماه راز خواست نفس بگ

 کرد. یشرویکرد و بعد در آن حال پ یگرفت و با زبان او باز

 پاک و زالل. یاعاشقانه

 #ماه بعد.  کی #     

و  کردیبحث م ثمیاوقات ماه راز سر بچه با م یداشتند. اما گاه یوبخ یِو ماه راز زندگ ثمیماه گذشته بود و م کی

ناهار به خانه پدرام و  یو ماه راز برا ثمی. امروز جمعه بود و مکردیو ماه راز با او سرد رفتار م آمدیم شیپ یدلخور

و  ین که ناهار را با شوخ. خانواده پس از آآمدیبه حساب م یدلتنگ رفعو  یمهمان یرفته بودند. در واقع نوع سایپر

 که ماهان گفت: خوردندیم وهیداخل سالن نشسته بودند و داشتند م یخنده خوردند دورهم
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 ثم؟یم -

 گفت: خوردیم بیکه س یدر حال ثمیم

 جانم؟ -

 .گذرهیخوش م انی. دخترعموهام قراره بدیشام هم بمون -

 .میشیمزاحم نم گهینه د -

 گفت: ثمیلحظه ماه راز آهسته به م همان

 . لطفاً.گهید میبمون -

 م؟یبمون یدوست دار -

 آره. -

 .میمونی. مزمیباشه عز -

 بعد رو به ماهان گفت: و

 .میمونیم -

 شد. یعال -

 بعد رو به ماه راز گفت: و

 اتاقم. ایماه راز؟ ب -

 رو به ماهان گفت: ثمیم

 ؟یدار کارشیچ -

 .یخلوت برادر خواهر -

 آهان. -
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تخت نشست و ماه راز هم کنارش نشست ماهان به او  یراز بلند شد و به همراه ماهان به اتاق او رفت. ماهان رو ماه

 شد و گفت: رهیخ

 داره.  آره ماه راز؟ یغم هیچشمات  آدیبه نظر م -

 اوهوم. -

 کرده؟ یکار ثمیم کنه؟یم تتیکه اذ هیاون چ -

 .یداداش دیببخش -

 گه؟ید یبگ یخواینم یعنی نیا -

 .کشمی. خجالت مشهیآخه نم -

 باشه. -

 را از هم باز کرد و گفت: شیهابعد ماهان دست و

 .ایب -

 و ماهان او را سفت و سخت و محکم و تنگ فشرد و گفت: دیراز به آغوش برادرش پر کش ماه

 .یتر شد. ملوسیتر شد. خوشگلیپُر شد -

 ت:راز در ادامه جمله ماهان گف ماه

 هم افسرده شدم. یکم -

 تر کرد که ماهان گفت:ماه راز هم حلقه دستانش را دور کمر ماهان تنگ و

 ؟یگیهنوزم نم -

 نه. -

 من داداشتم. محرم رازتم ماه رازم. -
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 پس نپرس. آدیمن شرمم م -

 ماه قشنگم. یهر طور تو بخوا -

 تأمل گفت: یبعد از کم و

 استخونات و خورد کنم؟ -

 اوهوم.  -

 جانم. یا -

ماهان بدن ماه راز را مماس با بدن خود کرد و او را به خود چسباند و او را در حصار آغوشش فشرد و فشار  سپس

 با تمام وجود به کمر ماه راز وارد کرد. یترمحکم

 آخ. -

 .زکمیجانم عز یا -

 تر فشرد.محکم و

 .ییآ -

 جانم. قربونت برم عسل داداش. یا -

 تخت خواباند و گفت: یبعد آرام او را رها کرد و رو و

 ؟یخوب -

 بله. -

 .رونیب میکم استراحت کن بعد بر هی -

 مکث کرد و گفت: یکم

 ؟یخوشبخت ثمیبا م -
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 اهم. -

 کنه؟ینم تتیخدا رو شکر. اذ -

 تأمل گفت: یراز با کم ماه

 نه. -

 .وستندیرفتند و به جمع پ رونیصحبت هر دو باهم به ب یاز کم بعد

 

 ...نیهم یعنی یزندگ

 که باشد... عشق

 .یکنیزمان را حس نم گذر

 

یو م گفتندیم یآمده بودند و دور هم شانیهاشان و بچهعموها با شوهرانها و دخترمهمان یبود و همه شب

 . دیخند

مبل  یداشت از رو یاش را جلب کرد که سعماه گل توجه یکه دختر شش ماهه کردیصحبت م یراز داشت با هد ماه

 و گفت: دیبلند شد و سمت نوزاد رفت و آن را در آغوش کش اریاختیب توانست،ینم یباال برود ول

 تو خوشگل خانوم. قربونت برم عسل خانوم. یجانم. چه ناز یا -

 لحظه ماه گل آمد و گفت: همان

 .استیاسمش دن -

 خانوم. ایداره دن هم یچه اسم خوشگل -

 ممنون.  -
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 بغلش کردم؟ یشیماه گل ناراحت که نم -

 !هیچه حرف نیا زمینه عز -

 . کنهینگام م یجور هیآخه شوهرت  -

 ولش کن. -

 تو بغلم بمونه؟ شهیم -

 نوبت تو هم بشه. اهللشایآره گلم. ا -

 برد و گفت: ریشد و سر به ز نیراز شرمگ ماه

 ممنون. -

 نشست و گفت: ثمیبرد و کنار م ثمیو او را نوازش داد و خوشحال او را سمت م دیا بوسنوزاد ر گونه

 .هینگاه چه دختر ناز ثم؟یآقا م -

 ناز مامانشه. -

 ندوست. ین یتو ن -

 و محکم گفت: یجد ثمینوازشش داد که م یبعد با حسرت به نوزاد نگاه کرد و با مهربان و

 مادرش بده بچه رو. لیببر تحو -

 . خودش اجازه داد.خوامینم -

 گلم. بده من بچه رو. -

 به باباش. یبد یخوای. مخوامینم -

 کنه؟یباباش چطور داره نگات م ینیبیمگه نم -

 ؟یگیبهش نم یچیه یستادیماست ا نهیخب تو چرا ع -
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 درست حرف بزن ماه راز. -

 گم؟یخب مگه دروغ م -

 بعد با انگشتان کوچک نوزاد ور رفت و گفت: و

 چه دستاش کوچولوعه قربونش برم. -

 .رهیمامانش هست قربونش م ؟ی. بعدشم تو چرا قربونش برادیب شیپ یدلخور خوامیمن نم -

 رو به ماه راز گفت: ینشست و با نوزاد سرگرم شد که هد شیبلند شد و رو به رو ثمیراز از کنار م ماه

 ؟ماه راز -

 بله؟ -

 ؟یبچه دوست دار -

 ام.. عاشق بچهیلیآره خ -

 که خواهر ماه گل بود هم رو به ماه راز گفت: هیمهد

 .اریدونه ب هیخب خودت  -

 گفت: ثمیبرد و نوزاد را نوازش داد که م ریسر به ز نیراز سرخ شد و شرمگ ماه

 براش زوده مادر بشه. -

 گفت: ثمیگل هم رو به م ماه

 کجاش زوده؟  ثمیوا! آقا م -

 زوده. -

 ماه گل داد و گفت: لیبلند شد و بچه را تحو شیلحظه ماه راز از جا همان

 بچه دوست نداره. ثمیآقا م -
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 به شوهر ماه گل گشت و با اخم و تخس گفت: رهینداد و خ یتیماه راز اهم یبا تشر او را صدا زد. ول ثمیم

 نیکنینگاه م یجور هیات و بغل کردم. گناه که نکردم. قط بچهمن ف ؟یکنینگام م یجور هی یآقا محسن برا چ -

 به بچه. رهیگیدارم م دزینکرده ا یانگار خدا

 او گذاشت و گفت: یشانه یبلند شد و سمت ماه راز رفت و دست رو ثمیم

 کن. یماه راز؟ زود باش معذرت خواه -

توهه.  ریکنم؟ اصالً همش تقص یمعذرت خواه یگیازم. م یدفاع کن نکهیخشک. به جا ا ینیزم بی. سخوامینم -

 .یدیم ی. همش به من قرص ضدباردارخوامیم ین یمن ن

 یبار دست رو نیاول یدار شده بود. ناگهان برا حهیجر لیفام یهامردها و زن یجلو رتشیغ نکهیاز ا یعصب ثمیم

عمق جان و دل و روح ماه راز فرو رفت  روانه صورت ماه راز کرد که سوزشش تا یمحکم یلینهاد و س مانشیو ا نید

 کلمه گفت: کیشدند و فقط  ریسراز شیهاو اشک

 سنگدل. -

 گفت: یعصب ثمیم

 .ینکرد یزیآبرور نیاز ا شتریگمشو برو تو اتاق تا ب -

به اتاقش  هی. ماه راز با گردیها به گوش رسپچ پچ آن یبعد صدا یبودند و لحظات رهیها خها شوکه به آنآن یهمه

 زد و گفت: یمحکم یلیشد و به او س ثمیم کیپناه برد. ماهان نزد

 قلم بشه. دیکه روش بلند بشه با ی. دستیدست رو خواهرم بلند نکن گهیمن زدم که د نمیا -

 به جمع گفت: رهیسر بلند کرد و خ ثمیم

 دمیکه بهش قرص م یلی. تنها دلنیبش مونیکه پش کنمیبه پا م یچنان خون یعل یبشنوم به وال عهیشا یصدا -

 درد بکشه. براش زوده. همان لحظه محسن گفت: خوامیفقط نم

 زنه. حق داره مادر بشه. هیماه راز خانوم  ثمیخب م ؟یریگیسخت م یدار یکنیفکر نم -
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 ی. فکر کردیکن زن خودت و فقط نگاه کن یبه بعد سع نیشما اظهار نظرت و برا خودت نگه دار. بعدشم از ا -

. دفعه بعد ادیب شیپ یایدلخور خواستمیفقط نم رتم؟یغیب یفکر کرد ؟یشدیم رهیمدام به ماه رازم خ دمینفهم

 حواست جمع باشه. کنمیخونسرد عمل نم نقدریا

 .ختیریو اشک م زدیبعد هم به اتاق ماه راز رفت که هق م و

 ها عذر بخواهد. طور هم شد و قرار شد که محسن از آنهمانکردند جمع متشنج را آرام کنند و  یو مادر سع پدر

 شد و گفت: رهیتخت پناه برده بود با حرص خ یِجا نیترماه راز که به گوشه یرو به رو ثمیم

 خونه. میزود باش آماده شو بر -

 .رونی. قهرم باهات. برو از اتاقم بامینم -

کنارش نشست و خواست دست بر سر او بگذارد که ماه  ثمیخود نهاد که م یو پتو را رو دیتخت دراز کش یبعد رو و

 راز گفت:

 .زنمیم غیج یبهم دست نزن. دست بزن -

 خب باشه. آروم باش. یلیخ -

 .یزد یلی. به من سرونیبرو ب -

 .یو آبروم و جلوشون برد رتیتو هم غ -

 .یبزن یتو حق نداشت یحقت بود. ول -

 تو ببخش. -

 من؟ ایمغرور. غرورت مهمه  ینکرد یخواهتو معذرت  -

 

 .یماه راز قبول کن اشتباه کرد -

 . خوامینم -
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 گفت: شیهاهیهق هق گر انیآمد و م رونیپتو ب ریبعد از ز و

 به ماه گل گفت مامان خون دل خوردم؟  یوقت یدونیخوردم؟ م یبچه رو بغل کردم چه حسرت یوقت یدونیاصالً م -

 .دونمیآره م -

 به خوردم؟  یدیقرص م یس چرا هپ -

 زوده برات. -

 دوستت ندارم. گهید -

 نزن باشه؟ غیباشه؟ ج کتینزد امی. بذار بیگیاز ته دلت نم دونمیمن که م -

 .خوامیم ین یمن ن -

 .میزنیبذار بغلت کنم. راجع بهش حرف م -

 دروغگو. -

 . گمیدروغ نم -

 رفت و به آغوشش اشاره کرد و گفت: کشینزد یکم و

 بغلم. ای. زود باش بگهید ای. بایب -

 .خوامینم -

 اون اشکات بشم. یفدا ایماه رازم. ب ایب -

 نه. -

! یستی. با بغلم که قهر نیمگه؟ اصالً با من قهر ی. بغل آقات و دوست نداشتامنهیسرت و بذار رو س ایدلم. ب زیعز ایب -

 بپر بغلم آرامشم.
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هم دستانش را حلقه کرد و پشت  ثمیبه آغوش او پناه برد و دستان کوچکش را دور کمر او حلقه کرد. م یراز فور هما

 و مدام گفت: دادیو نوازش م دیبوسیسر هم او را م

فدات بشم. دوستت دارم. بشکنه دستم که رو  ی. الهثمینکن دورت بگرده م هیدوستت دارم. دوستت دارم. گر -

 . یکردیو له م رتمیغ دیصورت خوشگلت بلند شد. تو ببخش. عاشقتم. به خدا کنترلم دست خودم نبود. نبا

 . اعصابم داغون بود.دیببخش -

 .یببخش دیتو هم با ی. ولدمیمن بخش -

 .ینکرد یتو معذرت خواه -

 عمراً. -

 عد بخشش.ب ین ی. اول نبخشمیپس نم -

 .میکنیخونه راجع بهش صحبت م میریم -

 قول؟ -

 .زمیقول عز -

او  ثمیکه م دی. ماه راز خواست از آغوش او در آدیها را در آغوش هم دلحظه ماهان بدون در زدن وارد شد و آن همان

 را سخت فشرد و ماهان با لبخند گفت:

 ؟یاریدلش و به دست ب یتونست -

 دستت. صورتم داغون شد. بابا ناز یآره. راست -

 حقت بود. -

 اوهوم. -

 شام حاضره. دییایب دیاالنم پاش -

 فشرد. یکمر ماه راز را کم ثمیم
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 آخ. -

 هم گفت: ماهان

 . ولش کن.یلهش کرد -

 .میایتو برو ما هم م -

 گفت: نیاز آغوش او رها شد و شرمگ یرفت که ماه راز فور ماهان

 .یداداش یجلو دمیخجالت کش -

 و گفت: دیگونه او را بوس ثمیم

 اشکال نداره. -

. از جا دادیسرخ م بیس یهم قشنگ بود و بو شیهادختر خجالت نیشد. اصال ا شیهابعد در دل قربان خجالت و

 گفت: ثمیبلند شد و رو به م یصندل یبلند شدند و به آشپزخانه رفتند که محسن از رو

 نداشتم. ی. من قصد بددیببخش -

 ماه راز گفت:بعد رو به  و

یبه بوسه حساسه. خب همش م ایبود که دن نیفقط به خاطر ا کردمیتون منگاه نکهیا لیماه راز خانوم دل -

 .دیشیم یا. مادر نمونهنیمطمئنم که اگر مادر بش ی. ولدی. به هر حال ببخششیدیبوس

 ت:گف ثمیو رو به م رونیب دیرا از آغوش ماه گل کش ایکردند که ماه راز دن یکرد و بعد آشت انیرا خالصانه ب حرفش

 نگاه چه نازه. -

 شد و گونه نوزاد را نوازش داد و گفت: کشینزد ثمیم

 آره نازه. -

 .خوامیم نایمنم از ا -
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 .اریترش و بخب تو خوشگل -

 ارم؟یمن ب -

 نه من! -

 .یدیتو به من قرص م -

 خب تو نخور. -

 .یدیم یزورک -

 . دمینم یزورک گهید -

 قول بده. -

 قول مردونه. -

 آخ جونم. -

رفت.  ثمیماه گل داد و به کنار م لینوزاد را تحو نیخنده در خانه پخش شد و ماه راز شرمگ کیشل یصدا ناگهان

کرد و به  یخداحافظ یو خنده صرف کردند. و آخر شب هم هر کس یبعد کنار هم نشستند و شام را با شوخ یاندک

 ت.خانه خودش رف

 تخت ولو بودند که ماه راز گفت: یدر اتاق مشترک خود رو ثمیراز و م ماه

 .میریبود. اگر بحث و فاکتور بگ یخوب یلیشب خ -

 آره. -

 اوهوم. -

 زد و گفت: مهیخ شیشد و رو رهیبه او خ ثمیم

 .کنمیامشب ح*ا*م*ل*ه ات م -
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 ام. بذار بخوابم.خسته ییوا -

 .ستیزودِ زود آماده شو. اعتراض وارد ن -

 .کنهیکمرم درد م -

 .شمرمیتا سه م -

پس از آن که کمر او را ماساژ داد. بلندش کرد و به حمام برد. پس از  ثمیدرد داشت، م یشده بود و ماه راز کم صبح

صحبت با ماه راز  یرد و پس از کملباس، صبحانه خو رییپس از تغ ثمیحمام دو نفره، ماه راز صبحانه را آماده کرد و م

 رفت. مارستانیبه ب

 

 روز بعد. کی               

 ثمیو امتحان داشت، م رفتیبه دانشگاه م دیدرس بخواند روز بعد با توانستیبود و ماه راز افسرده بود، نم شب

ودند و وقت خواب بود. ماه راز بود، شام را خورده ب شیتخت نشسته بود و کتاب جلو یحمام بود و ماه راز در اتاق رو

 ثمیبخوابد که م خواستی. حاال هم مدیخوابیشب م ۱0:00 ایشب  ۲۱:00رأس ساعت  شهیهم خواست،یدلش خواب م

 با حوله رو به ماه راز گفت: شیآمد و در حال خشک کردن موها رونیاز حمام ب

 ماه راز؟ -

 بله؟ -

 پاشو بخون. یمگه فردا امتحان ندار -

 بخوابم. خوامیم -

 .یریمدرک دکترا رو بگ دیبا یکار کن مارستانیبا من تو ب ی. گوش کن اگه بخواینخوند یچیامروز هم که ه -

 .گهید خوامینم -

 کرد و آمد و کنار ماه راز نشست و گفت: زانیحوله را به رختکن برد و آو ثمیم
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 .رهیگیافسرده نباش. دلم م -

 .رهیگینباش. دلم م کایتو هم با ن -

 ماه راز. ستمیمن باهاش ن -

 .یکنیباهاش صحبت م یهر روز تلفن یول -

 خوبه؟ کنمیصحبت نم گهیباشه. د -

 ؟یصحبت کن یبعد پنهون -

 خوبه؟ دمی. اصال قول میکنیاشتباه م -

 به جون من قول بده. -

 .دمیبه جون خودم قول م -

 به جون من. -

 باشه؟ یجونت و قسم نده. قول مردونه دادم. آشت گمیبار آخر که م -

 باشه. -

 .میدرسِت و باهم بخون ایاالنم ب -

 .آدیخوابم م خوامینم -

 دو شانه او را گرفت و او را نشاند و گفت: ثمیم

 .یبخون دیبا -

 بخوابم. خوامیم -

 منم گفتم اول درس بعد خواب. -

 .کنمیخواهش م -
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 اول درس. -

گذشته بود که ماه راز از  یساعت کیداد  ادینکرد و به او درس را  یاتوجه ثمیمغموم و اخمو شد که م راز حالتش ماه

 و گفت: دیکش ازهیخم یخواب یشدت ب

 .رمیگیم ادی. فردا صبح نیسخته ا -

 با صالبت و محکم گفت: ثمیم

 شد؟ رفهمی. شیگرفته باش ادیو سوال و جواب  نیا دیدو تا شربت آماده کنم. برگشتم با رمیماه راز؟ من م -

نار شربت آمد و ک ینیبا س قهیاز جا بلند شد و رفت و بعد از ده دق ثمیگفت که م یلب ریز "چشم  " ریراز سر به ز ماه

 ماه راز نشست و گفت:

 ؟یگرفت ادی -

 بله. -

 کتاب را برداشت و گفت: دینوشیکه شربت را م یدر حال ثمیم

 .نمیبده بب حیخب توض -

 به خود آمد و ثمیو بلند م یعصب یبرد که با صدا ادیخواب رفت و متن را از  یداد، حواسش پ حیکه توض یراز کم ماه

 .ختیر شیهامغموم اشک

 .ریبگ ادیدوباره  -

 تو رو خدا بذار بخوابم. -

 .ریبگ ادی -

را در آغوش گرفت و در  رفت و آهسته او کشیشربت را کنار گذاشت و نزد ینیس دیاو را د یچهره اشک یوقت و

 گفت: دادیکه کمر او را نوازش م یحال

 آخه چته خوشگلم؟ -
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 گفت: تیبا مظلوم یراز با بغض و ناراحت ماه

 .یریگیسخت م یلی. تو خآدیمن خوابم م -

 و گفت: دیسرخ و کوچک او را کش ینیرا پاک کرد و بعد ب شیهااو را از آغوش جدا کرد و اشک ثمیم

 باشه بخواب.  -

 دهان او برد و گفت: کیبعد شربت پرتغال را برداشت و نزد و

 بخور بعد بخواب. نویاول ا -

گذاشت و ماه راز را  زیم یگذاشت و کتاب را بست و رو ینیرا درون س یخال وانیجرعه جرعه به خورد او داد و ل و

 تخت ولو داد و گفت: یرو

 بخواب. -

 رد و گفت:بعد به آغوش خود اشاره ک و

 .ایبپر ب -

 یموها ثمیفرو رفت. م یو به خواب آرامش بخش دیتن عشقش را با تمام وجود بلع یو گرما دیراز به آغوش او خز ماه

 و چشمانش را بست. دیاو را بوس یلخت و خوشبو

 

 سال بعد. ** کی**                    

 گذر کرده بود. دهیچیدرهم، پ ب،یخوب، عج زیسال همه چ کی نیا در

هم از  ثمی. مآمدیعمرش به حساب م یروزها نیبهتر اشیراز حامله شده بود و هشت ماهه بود و دوران حاملگ ماه

 گر،یمرد بود د شد،یم مانیپش دیدیم دنیتا ماه راز را در حال درد کش ،یخوشحال شده بود. ول شدیبابا م نکهیا

 .دیطلبیشتر عشقش را میب یکه از زندگ یماه راز را نداشت. کس دنیطاقت درد کش
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در پوست خود  کسچیه ادیز یاز خوش طور،نیو پدرام هم هم سایخوشحال بود. پر شدیم ییدا نکهیهم از ا ماهان

 .دیگنجینم

 فوت شد و جان باخت. یدر سن صد سالگ یعیبر اثر عمر طب ثمیبود که پدربزرگ م یراز در دوران اول باردار ماه

برخورد نداشته باشد. اما،  کالسیبا ن ادیآن که ز یتا شرکت، برا کردیکار م شتریب مارستانیدر ب ثمیروزها م نیا

غافل از آن که  کرد،یآن که ماه راز ناراحت نشود پنهان م یبود. و او هم برا دهیامانش را بر کاین یدر پ یپ یهازنگ

 .ادکار دست او خواهد د یروز هایپنهان کار نیهم

 دانستیاو مراقب گذاشته بود و حاال م یبرا ثمیسال به دور از چشم م کی نیا ینمانده بود، در ط کاریهم ب کالسین

را  یدوران آخر باردار ثمیزن دارد، و حاال هم زن م ثمیبود که م دهیاز ازدواج را، او فهم یدور یبرا ثمیمکرر م لیدل

 . گذراندیم

 دهیو پاش زدیبر ثمیم یو زندگ ثمیخود را بر م شیچگونه زهر و ن کالسیکه ن دانستیم یروزگار بود که به خوب نیا و

 کالسین ییکایآمر طانیمرد ش نینتوانست ا چگاهیه ثمیکه م کردیو اغراق م کردیم یدوست ثمیبا م یکند. طور

 بشناسد و درک کند.  یکاوش را به خوب

 

 ...یراست به

 روزها که زود گذرند... نیا

 ساده.... یِدوست کیساده عمق  چه

 ...ریاز جنس شمش ینیخنجر زهرآگ به

 و... شوندیم براق

 خواهند کرد. اتیبر زندگ رخنه
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بود  یتند شیرا که چون ن نشیزهرآگ ریتا شمش شدیم کینزد ثمیبه م یکه داشت از راه دوست کالسیمثل ن درست

 کند.  ثمیروانه م

به ذات  یپ ریآن قدر د ثمیکه بر خانه و دل روانه شد و افسوس خورد که چرا م یمیدرد عظ نیبر ا دیآه کش دیبا و

 برد؟!  کالسین دیپل

ماه راز خوب  ،ی. ولگفتیبه او نم یزیآن که ماه راز را نگران نکند چ یروزها، و برا نیا ثمیحال بود م شانیچه پر و

 یرا برا یزیآن که معلوم نبود که در آخر سرنوشت چه چ دنیاز فهم غیهمسرش را، اما در یهایآشفتگ دیفهمیم

 .زدیرقم م یزندگ نیهر دو و ا

به خاطر تالش خودش و  شتریب هانیتمام کرده بود و مدرک دکترا را گرفته بود و ا یحضور ریراز درسش را غ ماه

 بود. ثمیم غیدر یو کمک ب ییهمپا

 دختر بر دلش نشسته بود. نیا بیمحجبه و عج و یبود چادر دهیرا د یراز در دانشگاه دختر ماه

داشت و چشمان  یو تپل دیداشت. صورت سف یاستهیبود و الحق هم رفتار موقر و شا ستهیشا بایآن دخترک ز نام

ودند. داده ب یخاص تیکه به او مظلوم وستهیپ ییکرده بود و ابروها شیبایاز حد ز شیداشت که ب ییبایرنگ ز یعسل

یدر آسمان م دیاش بابود که فقط نمونه ییبایماه ز ماننده شیبایتر نبود. ماه راز همانند اسم ز بایاز ماه راز ز یول

 .دیدرخش

ان ماه یکه از او برا دینکش یاو آشنا شد و طول اتیکه با خصوص دینکش یکه با او دوست شد و طول دینکش یطول

رفت و نامزد شدند. و ماهان ممنون  ستهیشا یواده به خواستگارکه ماهان با خان دینکش یکرد و طول یخواستگار

 یگفت. و پس از دو ماه دوران نامزد نیاو آفر قهیاش ماه راز شد و در دل به سلدانه کیخواهرک  یبایز یقهیسل

هر چه  شانیهفته برگشتند و زندگ کیروز گرفتند و ماه عسل به مشهد رفتند و پس از  کیرا در  یعقد و عروس

. دادیها نشان مخوش را به آن یهم داشت رو یزندگ نیخود برگشت و ا یبه عشق و عالقه هم به روال عاد شتریب

 در راه است. یچه سرنوشت شوم دانستیخدا م طکه فق یدر صورت

 .دیکشیسرک م دیو به سال نو و جد شدیکهنه داشت تمام م سال

در خانه پدر و مادر اُطراق کرده بودند.  یم جمع بودند و شاد و سر حال و همگها دور هبود و خانواده ۱۳9۷سال  آغاز

 . دادیهم روشن بود و شبکه پنج تهران را نشان م ونیزیشده بود. تلو دهیماه راز چ قهیبه سل ییبایز نیسفره هفتس



 قلب ییالال

 
177 

 

که  نیشد و هم اشرهیکنار هم نشسته بودند، ماهان دست او را در دست داشت و با عشق خ ستهیو شا ماهان

 و یو شاد ونیزیدر تلو یاو بنشاند بمب شاد یبایدور از چشم خانواده بر گونه سرخ و ز یواشکی یاخواست بوسه

 همهمه در خانه پخش شد.

 

 .۱۳9۷سال  آغاز

 مَقْلِبَ القلوبِ وَ الْاَبصار ای

 وَ النَّهار لیمُدَّبِرَ الَّ ای

 مُحَوِلِ حَوُلِ وَاالَحوال ای

 حالِنا اِأل اَحْسَنِ الحال. لحَوِّ

 

بوس ها دستو به احترام بزرگتر گفتندیم کیرا تبر دیو ع کردندیم یروبوس ییبا هم با لبخند و خوشرو یهمگ

 شدند.

درد را  یاش کمخم شد که شکم برجسته یقرار داشت کم شیبود و رو به رو یعسل زیکه م شیپا ریراز از ز ماه

 کردیو خنده را م یرا که حاال داشت با ماهان شوخ ثمیآورد و م رونیب یعسل زیم ریرا از ز ثمیم یتحمل کرد و کادو

 صدا کرد و با شرم گفت:

 .میمن به زندگ یدیع نمیا -

شد و  رهیماه راز معذب است به آن خ دیدیکه م ثمیبه آن دو بود، م رهیخ ستهینگاه پدر و مادر و ماهان و شا حاال

 گفت:

 تو اتاق. برمیکه من زنم و م دیتا آخر ما رو نگاه کن دیبابا اگه بخواه یا -

زد  ثمیمشغول شوند. ماه راز دستانش را مشت کرد و محکم بر شکم م یبه کار یحرفش باعث شد که همگ نیهم و

 بلند شد. ثمیم یکه صدا
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 آخ.  -

 خجالت بکش. -

 ندارم خانومم. یمداد رنگ -

 لوس. -

 و گفت: دیش و کوچک او را کشخوشترا ینیب ثمیم

 بهم داده. یدیخانومم چه ع نمیخب بب -

و عطر  یو مجلس کیکه به کفش ش دیمبل به ماه راز چسباند و شروع به باز کردن کاغذ کادو رس یخود را از رو و

بر ل.ب او  یاهواس به جمع خم شد و بوسه یو ب دیاو پاش یپر عشق به رو ینگاه د،یرس اشیمخصوص فرانسو

 شدند. نیآمده و شرمگ دکه ماه راز شوکه شد و بعد هر دو از عطسه ماهان به خو ینشاند طور

 آدم نشسته. نجایبابا ا یا -

و به ر یبا لبخند و مهربان ثمینشست، م شانکیشد و نزد کیها نزدبه آن ستهیماهان بود که به همراه شا یصدا نیا

 ماه راز گفت:

 قشنگه. یلیختو خانومم.  یفدا -

 هم هست. گهید زیچ هی -

 تو. کجاست؟ یآخ فدا -

 .اریبرو از تو اتاق ب -

 باشه. -

 و آن را باز کرد و با کت وستیتخت برداشت و به جمع پ یرا از رو یبلند شد و به اتاق رفت و بسته بزرگ یفور ثمیم

را محکم در آغوش بچالند. اما  یخواستن یبایعشق ز نیا خواستیبر خورد و هر لحظه دلش م یرنگ یریو شلوار ش

 و زمزمه کرد. دیبوساش را نبود و گذاشت به وقت مناسبش. پس آرام گونه زیجا
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 بگم باز هم کمه. یدوستت دارم هر چ -

 راز هم همانند او زمزمه کرد. ماه

 بگم باز هم کمه. یعاشقتم هر چ -

 زد و گفت: ثمیلحظه ماهان بر شانه م همان

 زمزمه عاشقانه.اوه اوه،  -

 زن خودمه برو به زن خودت بچسب. -

 اوه اوه. باشه بابا. -

 به او رفت و گفت: یظیغل یاو زد و چشم غره یمحکم به بازو ستهیکه شا دیرا در آغوش کش ستهیبعد هم شا و

 .هیزیهم خوب چ ایح -

 .ستمیبلد ن زمیشرمنده عز -

 گفت: یهم حرص ستهیشا

 ماهان؟ -

 و گفت: دیا بوسگونه او ر ماهان

 جان دل ماهان؟ -

 برد که ماهان گفت: ریسر به ز نیشدند و شرمگ یبه رنگ انار شیهاگونه ستهیشا

 آخ ماهان قربون خجالتت.  -

 خارج کرد و گفت: بیاز ج یبعد هم جعبه کوچک و

 خانومم. یدیع نمیا -
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اشت با د دیبه شکل طال سف ینیو خالص که تک نگ بایبود ز یبا شوق آن را گرفت و بازش کرد، گردنبند ستهیشا

 گفت: یاذوق بچگانه

 قشنگه. ممنون. یلیخ یوا -

 قابل خانومم و نداره. -

 بایز یماهان را به او داد و ماهان آن را باز کرد، ساعت مچ یهم کادو ستهیبعد هم گردنبند را بر گردن او بست و شا و

 گفت: ثمیبود که ماهان آن را همان لحظه بر دست بست و از او تشکر کرد و رو به م یو مارکدار

 تو کو؟ یکادو -

 .ارمشیم رمیاالن م -

ماه راز کرد و ماه راز آن را باز  میشده برگشت و آن را تقد چیبلند شد و به اتاق ماه راز رفت و با بسته کادو پ یفور و

 باز ماند که ماهان گفت: دهانش انیبرل یطال سیکرد و از سرو

 .کیاوه اوه چه رمانت -

 ها را عکس گرفت و گفت:آن اشیهمان لحظه با گوش و

 شد! یجون تو عجب عکس ثم،یم -

بوسه او را لمس کرد و باز  یبا لبخند جا ثمیکه م دیبوس نیرا شرمگ ثمیتشکر گونه م یراز به خود آمد و برا ماه

 ماهان عکس گرفت و رو به ماه راز گفت:

 بدبخت! نیبا دل ا یکنیبه به خواهر عاشق خودم. چه م -

 گفت: یزد و حرص ینیلبخند شرمگ نیراز نمک ماه

 داداش؟ -

 جان؟ -

 نکن. تیاذ -
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 که نگو! دهیبهم م یامزه هیکردنت  تتیاصال اذ -

 گفت: تهسیکه شا دیراز لب برچ ماه

 ؟یماهان -

 جون دلم؟ -

 ؟یبود دهیام و خرمورد عالقه ینیریش -

 .گریآره ج -

 رو به ماه راز گفت: ثم،یبه ماه راز با اشاره به م یبعد ماهان با چشمک خاص و

 بدبخت رفت تو کما. -

 کرد و گفت: نیبلند شد که ماهان پا به فرار گذاشت و پشت مبل کم ثمیلحظه م همان

 داداش من.هار نشو  -

 .رسهیادب. من که دستم بهت م یب -

 بر فشاند و گفت: ییزد و ابرو یاانهیلبخند موز ماهان

 نوچ. -

 گه؟یکه نوچ د -

 آره. -

 است؟ینجوریا -

 آره. -

 زد و گفت: یزیآم طنتیلبخند ش ثمیم

 باشه. -
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به جمع  وهیم یاشهیش سیبعد هم رفت کنار ماه راز نشست که همان لحظه پدر و مادر شانه به شانه هم با د و

 خاص خودش گفت: طنتیو ماهان با ش وستندیپ

 تو آشپزخونه انجام شد پدر من؟ تونکیاوه، لحظات رمانت -

 را سمت ماهان پرت کرد و گفت: یدرشت قرمز رنگ بیس پدر

 رو. خفه شو بچه پر -

 به آن زد و گفت: یرا در هوا گرفت و دندان بیس ماهان

 .یمنو خانومم و بد یِدیاالن ع نیکه هم یبه شرط -

و مادر کنار هم نشستند و پدر بلند شد و با کتاب قران به دست سمت ماهان رفت و صفحه اول را باز کرد و چک  پدر

پارچه داد به ماه راز  ستهیو مادر هم به ماه راز و شا هیبه بق بیطور به ترتاو کرد و همان میرا تقد یونیلیپول سه م

 اهنریهم پ ثمیکه آن هم ساتن بود و به ماهان و م یسبز چمن ستهیرنگ که جنس ساتن بود و به شا ییمویپارچه ل

 بود. یو مشک دیاز سف یقیرنگ که تلف کیچهارخانه 

 .کردندیو خنده م یو باهم شوخ ،یاشاد بودند به دور از هر غم و غصه اریهم بودند و در کنار هم بس کنار

گردش  ایدادن بودند  یدر حال مهمان ایگذشت و خانواده هر روز  یو خوش یبه خوب گرید یها و روزهاشب و شب آن

 .کردیم انیدر وجود همه غل یقابل وصف ریغ یِو گشت و گذار، و شاد

شدند.  یرفتند و خوش گذارندند و فارغ از هر غم شیشت و خانواده باهم به کگذ یهم به خوش دیروز ع زدهیس

 را آرزو کردند.  یکردند و سال خوب و پر از برکت ییسبزه گره زدند و هر کدام دعا

ز ا یمتر کیو همان طور با فاصله  ستهیاز ماهان و شا یمتر کیو ماه راز کنار هم و با فاصله  ثمیبودند، م ایدر کنار

 پدر و مادر.

 

 : ماه راز.یراو

 به خودم اومدم. ثمیم یحال و احوال خودم غرق شده بودم که با صدا انیم
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 دعا کن. زم؟یعز -

تو هوا  یابوسه نیشدم، شرمگ رهیخ کردیمن رو به او جذب م شتریکه هر لحظه ب ثمیم یبایچشمان نافذ و ز به

 ت:و گف دیبراش فرستادم که سرخوش و عاشقانه خند

 بال. طونیشرمت بشم. ش یفدا -

 .گفتمیم دیکردم و گفتم هر آنچه رو که با انیرو ب میرو گره زدم و خالصانه آرزو سبزه

رو در کنار  امیکن که بتونم زندگ تیبر من عنا یمحکم یرویو ن ریاز من نگ چوقتیخوب رو ه یروزها نیا ایخدا -

سال در کنار هم با  یهاکنم و تا آخر عمرم در کنار او شاد و سرزنده باشم و سال یو تا آخر عمر سپر یبه خوب ثممیم

 خوشبخت عالم شوم. دیگشویم ایچشم به دن گریوجود ثمره عشقم که تا ماه د

 چشمانم را بستم. ثمیکه با بوسه داغ م دمیکش یبعد سبزه گره زده رو روانه آب کردم و نفس آسوده و راحت و

 

 لک ی: دانایراو

 ییرا نشان او داد. او دیشوم و پل یهایسرنوشت و روزگار که فقط چند سال با او خوب تا کرد و بد نیچه بد بود ا و

 یکه اسم منتخب ینام آن را نورا بگذارد نداشت. نام خواستیکه م یاو بجه ثمیدر کنار م یجز زندگ ییکه آرزو

 .آمدیها مآن یبود و به اسم هر دو ثمیخودش و م

 

 .ثمی: میراو

آب و غرق آب شد و امواج آب سبزه رو با  یسبزه رو گره زدم دعام و کردم و سبزه رو گذاشتم تو نکهیاز ا بعد

و خنده هم از لباشون  کردنیو صحبت م زدنیقدم م ایهم دعاشون و کرده بودن و داشتن کنار در هیخودش برد، بق

م قد شیو دست در دست تو ساحل ک میو تکوند اموندست ماه رازم و گرفتم و بلند شدم و خاک لباس رفت،یکنار نم

 ماه راز رو به خودم چسبوندم و دستش و فشردم و گفتم: ی. کممیزد

 ؟یخوب -
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 اوهوم. -

 ؟یکنیفکر م یبه چ -

 کنار تو خوشبختم. نکهیبه ا -

 خانومم برم. یفدا -

 بپرسم. زیچ هی -

 بپرس؟ زیدو چ -

 ؟یشد عاشقم شد یچ -

 ؟ینپرس شهیم یچ -

 از جواب دادن. یکنی. همش فرار مخوامیخب جواب م -

 خب باشه. -

 بگو. -

 ذاشت؟ینم ضیسرنگ بزنم و مر هاضیاز مر یکیبه  خواستمیکه م یروز ادتهی -

 آره. -

و  ضیمر نیستیبلد ن یوقت - " یتو هم گفت "بله؟  - "منم گفتم  "دکتر؟  یآقا - " یو گفت یبعد هم تو اومد -

و  دیرس یمون شد و بعد هم که ماهان اومد و کار به کتک کاربا هم بحث یو وقت " ه؟یتون چسرنگ گهید نیآروم کن

 .نایا

 ؟یعاشقم شد یخب چطور -

باهام  نکهیود باهام هم کالم بشه چه برسه به اجرئت نکرده ب یدختر چیتا اون روز ه نکهیخب از لحن سردت و ا -

 سرد هم بشه. 

 شد و گفت: ایبه در رهیو خ ستادیراز ا ماه
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 خب؟ یچ یعنی -

ار تو نه، انگ یلحن سردت با من باعث شد بهت فکر کنم. همه پرستارها و دکترها با من خوب بودن ول نکهیا یعنی -

 .یازم ارث بابات و طلب داشت

 به بازوم زد و گفت: یمشت یراز هم حرص ماه

 ماهان نذاره من کار کنم.  یخب تو اون موقع باعث شد -

که خودم به خودم شک  ی. دلتنگت شده بودم، طورگرفتمیسراغت و م یومدیدو روز که ن هیاز اون روز به بعد  -

 .یو هست یپرستارها هم بهم شک کردن. برام جذاب بود یعاشقت شدم. حت دمیکردم و فهم

 سر کار. که اجازه داد. امیبودم تا ماهان اجازه بده دوباره ب نیا ریاون دو روز درگ -

از هر روز  شتریب یکردیم یازم دور یبود، اخم کردنت برا من. وقت هیهات برا بقخنده یبعد از دو روز اومد یوقت -

 ...نکهیتا ا شدمیم اتفتهیش

 وسط حرفم و گفت: دیدفعه ماه راز پر هی

 م.شد کاریاز کار ب گهیبعد من رسماً د یو کتک کار یکرد یماهان و از من خواستگار شیپ یاون روز رفت نکهیتا ا -

و منم کنارش نشستم و  یخاک نیفقط بخورمش، نشست رو زم خواستیو با مزه گفته بود که دلم م یحرص یجور هی

 سرم و گذاشتم و رو شکمش و گفتم:

 کنه؟ینم تتیکه اذ ین ین نمیبب -

 نه اصالً. -

 ماه راز بلند شد. یسرم و بردارم که احساس لگد زدن کردم و ناله خواستمیم

 آخ. -

 گفتم: یماه راز نشستم و دستاش و گرفتم و با مهربان یرو به رو یفور

 زم؟یعز یشد؟ خوب یجان دلم؟ چ -
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 بله. لگد زد. -

 حس کردم. فکر کنم دخترمون تکواندو کار بشه. -

 کرد و گفت: اخم

 .فیباشه و ظر فیلط دی. دختر من باکنهیو خشن م اشهی. تکواندو روحرمینخ -

تو بغلم، دستام و دور کمرش حلقه کردم و فشردم که با  دمشیشده بود، درنگ نکردم و آهسته کش یخوردن یلیخ

 مظلومش گفت: یصدا

 .آدیدردم م ثم،یفشار نده م -

 باشه قربونت برم. -

 .کنهید مدلم در ریز -

 چرا؟ -

 . االنم که ساعت دوِ عصر.مینخوردم ناهارم که نخورد یچیآخه از صبح ه -

 امنهی. سرش و تو سمیکرده بود هیکه کرا ییالیبلندش کردم و بغلش کردم و راه افتادم سمت و یاصورت گهواره به

 فشرد و گفت:

 .یدیم یخوب یچه بو -

 عشقِ. یبو -

ماه راز تو بغلم هر دو نگران  دنیبا د دم،یها دکنار گل اطیرو تو ح ستهیو وارد شدم که ماهان و شا الیبه و میدیرس

 اومدن سمتم و ماهان نگران گفت:

 ست؟یشده؟ حالش خوب ن یچ -

 م؟یدار ی. غذا چکنهیدلش درد م -

 .کنهیمامان داره کشک بادمجون درست م -
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 راز اخم کرد و تخس گفت: ماه

 من دوست ندارم. -

 .آدیخوشت م یخوریم -

 .خوامینم -

مبل نشستم.  یتو خونه و ماه راز و رو کاناپه خوابوندم و کنارش رو میرفت ستهیهم همراه همراه ماهان و شا بعد

عمر  مهیمون هم در مورد بو بحث میما نشستن و با هم سرگرم صحبت شد یهم کنار هم رو به رو ستهیماهان و شا

 .میتا ناهار بخور هآشپزخون میبعد مامان صدامون کرد و رفت قهیحدود ده دق بود.

که متوجه شدم ماه راز غذاش و گذاشته کنار داره  میو در حال خوردن بود مینشسته بود یغذا خور زیدور م یهمگ

 . اخم کردم، ساالد و از کنارش برداشتم که اعتراضش در اومد.خورهیساالد م

 ساالدم و بده. -

 غذات و بخور. -

 دوست ندارم بخورم. ساالدم و بده. -

 هم گفت: مامان

 .کنمینکن پسرم. دوست نداره. بعد ناهار براش املت درست م تشیاذ -

 و بخوره. نیهم دینه مادرجون با -

 درست کردم. اصال حواسم به ماه راز نبود. ستهیغذا رو به خاطر شا نیمن ا -

 اشکال نداره. -

 و محکم گفتم: ینشسته بود جد ریبه ماه راز که سر به ز بعد هم خطاب و

 .یخوریخودت غذات و م یماه راز بدون که زورت کنم، بدون لجباز -
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. دوتا هم یِکیشروع کردم غذا خوردن. حرف من  خورهیمطمئن شدم که م یبشقاب غذاش و برداشت، وقت دمید

 .شهینم

 

 کل. ی: دانایراو

 د،یاز غذا نفهم زیچ چیبود، نصفه غذا را به زور و با بغض خورد، ه یعصب ثمیو از دست م ردخویراز با بغض غذا م ماه

در واقع کوفتش شد، بلند شد و سمت سالن حرکت کرد و سمت اتاق رفت و خواست از کاناپه عبور کند که خود را 

 . اخم کرد و گفت:دیرا د ثمیو بعد چشمان براق م د،یو هوا معلق د نیدر زم

 .نییپا ارمیب -

کوتاه بر ل.ب او  یاتخت رها کرد و کنارش نشست، بوسه یوارد اتاق شد او را رو یسمت اتاق حرکت کرد و وقت ثمیم

 نشاند و مهربان گفت:

 .ثمیبغض نکن جونِ م -

یو آرامش او م یداشت. تنها وجود گرمش باعث فراموش ییآشنا یدخترک ملوس به خوب نیا اتیبا خصوص ثمیم

 او نهاد و گفت: یشانیبر پ قیعم یاشد و بوسه. خم شد

 .ثمیبغض نکن عمرِ م -

 و گفت: دیاو را بوس یِنیب یرو

 درست کنه. یکه دوست دار یبه مادرجون گفتم شب قرمه سبز -

 و گفت: دیرا بوس اشچانه

 دوسِت دارم. -

 شیگلو ثمیلباسش را کنار زد که م قهی یخود شد و از گرما کم یکه ماه راز از خود ب دیرا بر صورت او پاش شیهانفس

 را به دندان گرفت و گفت: شیو نرم گلو دیرا بوس

 کنم؟ طنتیذره ش هی -
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 نه. -

 کوچولو! هی -

 نه. -

 ماه رازم؟ -

 خطرناکه برا بچه. -

 نداره هر جا خواستم لمس کنم؟ رادیباشه. پس ا -

 اوهوم. -

 و خوابش برد. ستیاو گر کم ماه راز آرام شد و بغضش را شکست و در آغوش کم

یو خنده در هنگام غذا خوردن صحبت م یو با شوخ خوردندیداشتند شام م یشده بود و موقع شام بود و همگ شب

 .کردند

خوردند و بعد  یچا هیاز ماه راز بق ریگذاشت، به غ یها را شست و مادر چافظر ستهیاز خوردن شام، شا پس

 .دندیخواب

را جمع کردند و عازم تهران  هالیبه برگشت گرفتند. وسا میندند و بعد از سه روز که تصمما شیسه روز در ک تمام

 بانایاز خ یازنگ خورد و گوشه ثمیم یِ گوش یرانندگ نیبودند که در ح دهیو ماه راز هنوز به تهران نرس ثمیشدند. م

 شد و جواب داد. رهیپارک کرد و به شماه سجاد خ

 بله سجاد؟ -

 سالم. -

 ؟یسالم خوب -

 ؟یهم آره هم نه. تو چ -

 . اوضاع شرکت چطوره؟یعال -
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 خوبه. -

 زونه؟یم یهمه چ -

 آره. -

 ؟یداشت یکار -

 آره. -

 شده که صدات انقدر نگرانه؟ یحاال چ -

 راستش... -

 بنال. -

 برو. ریدست زنداداش و بگ یهر جا هست ای. نثمیم ایتهران ن -

 شده؟  یچ -

 .یزن دار دهیفهم کالسین -

 ها؟ آخه چطور ممکنه؟ -

 تحت نظرت دارن. -

 امکان نداره. نیا -

 کنترلت داشتن. یرفتیهر جا م -

 دروغ؟ -

 باور کن. -

قدرها هم به فکر خودش نبود، تمام فکر و ذهنش آشفته آن شد،یم تریعصب ثمیم گفتیکه م یابا هر کلمه سجاد

 لیشد، ماه راز که دل ادهیپ نیحال از ماش شانیپر ثمیتمام شد، م شانیهاصحبت یبود و نگران ماه راز بود. وقت
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جز تهران نداشت برود.  ییاو که جا دیکش یادیفر یبعص ثمیسردرگم شده بود. م دانستیاو را نم یهایِ شانیپر

چرا؟!  دانستینم د،یچسب نیو پنجره ماش یکه ماه راز ترسان به صندل دیبه فرمان کوب یشد و مشت نیسوار ماش

 مهربان گفت: ختیریم شیهاشد که اشک رهیبه ماه راز خ ثمیداشت. م یبد یدلهره و دلشوره ،یول

 ؟یکنیم هیچرا گر -

 .یترسناک شد -

 نکن جون و دلم. هیگر -

 .ترسمیم -

 به آغوشش اشاره کرد و گفت: ثمیم

 .ایب -

و با لحن آرامش  دیاو را سمت خود کشاند و در آغوش کش ثمیرا تکان داد که م "نه  " یراز با سرش عالمت منف ماه

 گفت: یبخش

 .یبترس یچیاز ه دینبا یمنو دار یتا وقت -

 . ولم کن.کنهیشکمم درد م -

 .اریبهونه ن -

 .کنهیبه خدا درد م -

راز از درد لبش خواباند. ماه  یصندل یشاگرد را به حالت خواب در آورد و او را رو یاو را رها کرد و صندل یفور ثمیم

 گفت: دیکه حال بد او را د ثمیرا محکم به دندان گرفت م

 ؟یدرد دار یلیخ -

 آ... آره. -

 وسط؟  نیبود ا یآخه بچه چ -
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 کفر نگو. -

 دکتر. میریاالن م -

روم سبرد و به او  مارستانیاو را به ب دیرس یراند و وقت مارستانیب نیترکیرا روشن کرد و به سمت نزد نیبعد ماش و

 زدند و بعد دو ساعت مرخص شد. 

ماه  یدر فکر خودش و ماه راز مشغول بود که با صدا رفتیبود و حاال داشت به سمت خانه م دهیبه تهران رس ثمیم

 راز به خود آمد.

 ثم؟یم ثمیم -

 ثم؟یجان دل م -

 اوناهاش. برام بخر. خوامیآلو م -

 .زمیباشه عز -

 نیماش ابانیدنده عقب رفت و کنار خ یکرد و کم کیراست چرخاند و اتومات یرا سمت چپ و بعد کم نیماش فرمان

 را پارک کرد و گفت:

 .امیاالن م -

و دوباره رفت  دیآلو خر یکوچک یبسته فروختیآلو م ابانیشد و رفت سمت فروشنده که کنار خ ادهیپ یفور و

را دست ماه راز داد و حرکت کرد و ماه راز مشغول خوردن شد و حرکت کرد و سوار شد و بسته آلو  نیسمت ماش

 گفت:

 اوومم. خوشمزه است. -

 گذاشت و گفت: ثمیدر دهان م ییبعد تکه آلو و

 .هیبخور د -

 آلو خوردن از دست تو خوشمزه است. -
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 به خوردن آلو ادامه داد. نیراز شرمگ ماه

ها را روشن پارک کرد و به همراه ماه راز وارد خانه شد و برق نگیرا در پارک نیماش ثمیو م دندیبه خانه رس باالخره

 خواستیم ثمیتخت ولو شدند. م یکردند. سپس رو ضیرا تعو شانیهاشان شدند و لباسکرد و وارد اتاق مشترک

 و گفت: دیکه ماه راز عقب کش ردیاو را در آغوش بگ

 .آدیشکمم دردم م یدیفشار م -

 .کنمیفقط بغلت م دمیفشار نم -

 گفت: ثمیشد که م رهیراز با شک به او خ ماه

 .دمیقول م -

 و دستانش را دور او حلقه کرد. دیبعد آهسته او را در آغوش کش و

عم دنبال او  ثمیشدند و ماه راز به سمت آشپزخانه حرکت کرد و م داریپنج عصر بود که هر دو از خواب ب ساعت

 اد و گفت:د هیحرکت کرد و به اوپن تک

 ؟یکن کاریچ یخوایم -

 غذا درست کنم.  -

 رستوران. میری. مخوادینم -

 .خورمینم رونیب یغذا تیوضع نیمن تو ا -

 داد و گفت: هیبه گاز تک ستادهیبعد ا و

 تموم شده. برو بخر. مونیترش -

 دختر خوب. گهید یهمه رو خودت خورد -

 .گهیدوست دارم. برو د -

 ؟یدرست کن یخوایم یحاال چ -
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 .ینیبیم کنمیدرست م -

 بال. طونیش -

 را از اوپن گرفت و گفت: اشهیبعد تک و

 آماده بشم. رمیم -

ها را به آشپزخانه برد و به خانه برگشت و آن یترش دیرفت و پس از خر رونیبعد هم به اتاق رفت و آماده شد و به ب و

 که ماه راز گفت: ندیبنش یغذا خور زیجا داد و خواست کنار م خچالیدر 

 برو سالن. -

 چرا؟ -

 .شهیحواسم پرت م یینجایا -

 .یدرست کن یچ یخوایم دمیفهم یباشه. ول -

 ؟یچ -

 .یدرست کن مهیق یخوایمعلومه م یکوبیگوشت گوسفند و م یاون طور که تو دار -

 .نیآفر -

 . حواست به خودت باشه.یبال شد -

 هست. حاال برو. -

 یو از آشپزخانه خارج شد. ماه راز با لبخند جا دیگونه سرخ نرم و گرم او را بوس یواشکیاو رفت و  کینزد ثمیم

 شد. یبوسه او را لمس کرد و بعد مشغول آشپز

 

 ...یعنی عشق
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 ...یواشکیگرم  یهابوسه نیهم

 .شودیتو م بینس که

 

 .بردیبه سر م یآخر ح.ا.م.ل.گ. و ماه راز در دوران شدیو گذر زمان حس نم گذشتیرفته رفته م زمان

 دادیرا انجام م یآشپز ی. تنها کارهاکردیداشتند و شاد بودند، ماه راز در طول روز استراحت م یخوب یدو زندگ هر

. کردندیاز او مراقبت م یهم هر از گاه ستهیماهان و شا طورنیو هم زدیو به او سر م آمدیاوقات مادر م یو بعض

که حاال  دانستیمراقب خود و ماه راز بود. او نم شتریب کشندیاز او دست نم کایو ن کالسین دانستیکه حاال م ثمیم

 است. (  یدگیمنظور و استعاره از هم پاش نجایوصل است. ) در ا یافتنیدست ن ییتار مو کیبه  اشیزندگ

در آمده بود، دو  یو مشک ینارنجبه  دیخورش ییِبه غروب و نور زرد و طال کیغروب بود و هوا نزد ۱۶:00 ساعت

 غیاحساس کرد و ج یفیشکم و کمر درد خف هیبود که از ناح دهیتخت دراز کش یساعت تا اذان مانده بود، ماه راز رو

لرزان  ییهارا برداشت و با دست اشیگوش یسخت بهشد،  شتریکه وجودش به لرزه در آمد و دردش ب دیکش یدردناک

بود جلسه داشت و با او گرم  ییعامل شرکت فرش طال ریکه مد یدر شرکت با منصور ثمیرا گرفت. م ثمیشماره م

ساده  "متأسفم  " کیزنگ خورد و با  ثمیم یِها رساند گوشفرش نهیبحث را به هز یمنصور یصحبت بود. وقت

 را جواب داد. یگوش

 زم؟یجانم عز -

 ثم؟ی... مـیم... م -

 هول کرده گفت: ثمیم

 شده؟ یچ -

 .ای. برمی... میدارم. دا... دارم. م درد -

 سامسونت را بست و گفت: فیاز جا بلند شد و پوشه را بست و ک یفور ثمیم

 .رسمیاز جات تکون نخور االن م -
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 گفت: یرفتند. در اتاقش را قفل کرد و رو به منش رونیکرد و از اتاق ب یخداحافظ یبعد از منصور و

 .نیبد بیو ترت شونیواسه هفته بعد ساعت پنج قرار مالقات با ا -

سرعت در حد  نیرا حرکت داد و با باالتر نیرفت و ماش نگیبعد به سرعت برق و باد از آنجا خارج شد و سمت پارک و

 امکان به سمت خانه راند.

کمرش برد و در آغوش گرفت او را از  ریدست ز یفور دید دنیکردن و درد کش هیماه راز را در حال گر دیرس یوقت

ماه راز حواسش را  غیمورد نظر حرکت کرد. ج مارستانیخواباند و سمت ب نیعقب ماش یخانه خارج کرد و صندل

 به عقب برگشت و گفت: یپراند و کم

 .میرسی. االن ممیقربونت برم. نفسم. عمرم. تمام زندگ -

پشت  هنیپس از پرداخت هز ثمیبه اتاق عمل بردند و م میبرانکارد مستق ماه راز را با یفور دیرس مارستانیبه ب یوقت

 یوقت یول گرفت،یرا در بر م یمیدرد عظ ثمیتمام وجود م دیکشیکه ماه راز م یغیکرد و با هر ج نیدر اتاق عمل کم

 ها اطالع دهد.نبود به خانواده ادشی. اصال زدیرا چنگ م شیوهاشد و م شانیکالفه و پر د،یاز او نشن ییصدا گرید

 

 دو ساعت بعد.              

 نوزاد خدا را شکر کرد و سپاسگزار شد. یاز صدا ثمینوزاد همگام شد با بانگ اذان که به ناقوس در آمد و م یصدا

رد و رنگ سمت تخت او هجوم برد و با چهره ز یفور ثمیاز اتاق عمل خارج کردند. م هوشیراز را با برانکارد ب ماه

 :دیماه راز بر خورد کرد و نگران از پرستار پرس یدهیپر

 شد؟ یچ -

 .نیاز دکتر بپرس نیتونیکنار آقا. م دیبر -

 اشیو ماه راز را با برانکارد به اتاق خصوص دیایتا دکتر ب ستادیگرفته بود، ا یاو اتاق خصوص یکه از قبل برا ثمیم

 بردند.

 :با لبخند گفت ثمیرا در آغوش داشت و رو به م ییبایپوست و ز دیستار نوزاد سفآمد، پر رونیبا پرستار ب دکتر



 قلب ییالال

 
197 

 

 ن؟یذاریم ی. دختره. مبارک باشه. اسمش و چنییبفرما -

 نورا. -

 گفت: یبخش تیبا لبخند رضا دیرا د ثمیم یِزن که چهره سوال دکترِ

 . بچه و مادر هر دو سالمن.دینگران نباش -

 بود. هوشیخانومم ب یول -

 . اثرات عمل و ضعف هست.آدی. به هوش مهیعیطب نیخب ا -

 ممنون. -

که پرستار  ردیکه از برق چشمانش مشخص بود نوزاد را در آغوش بگ یبا ذوق خاص خواستیم ثمیرفت و بعد م دکتر

 گفت:

 .ارمشیتون من مخانوم شیپ دیشما بر -

 دمغ شد و مغموم گفت: ثمیم

 باشه. -

هم به اتاق ماه راز رفت و کنار تخت او نشست و دست او را در دست گرفت و بارها و بارها  ثمیرفت و م پرستار

 گفت: ثمی. پرستار با کالسکه نوزاد وارد اتاق شد و مدیبوس

 آد؟یچرا خانومم به هوش نم -

 .دنیبهشون خواب آور زدن خواب ستنین هوشیبار به هوش اومدن از حال رفتن. االنم ب هی -

 آهان. ممنون. -

و بارها و  دیو بارها و بارها نوزاد را بوس دیدر آغوش کش یسمت تخت رفت و نوزاد را به آرام ثمیرفت و م پرستار

 :گفتیبارها م

 بابا، نور چشم بابا. یدختر بابا، نورا -
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فت و کنارش نشست و نوزاد را درون کالسکه قرار داد و کنار تخت ماه راز ر د،یبالیاز شوق پدر شدن به خود م و

 .دیپر عشق بوس یو طوالن قیدر دست فشرد و عم گریدست او را بار د

 و گفت: دیاو را بوس یِشانیپ ثمی. که مدینال فیشد و از درد ضع داریساعت بعد ماه راز ب دو

 ؟یجانم؟ درد دار -

 . یلیخ -

 گفت: یابعد با ذوق مادرانه و

 ام؟بچه -

 .دهیداده خوابخشک  ریپرستار بهش ش ششیه -

 .خوامیو م امین ین -

 بعد بچه. یشیم تیاول خودت تقو -

 .خوامیم ین ین -

 اخم کرد و گفت: ثمیم

 اول خودت. -

 را برگرداند و گفت: شیراز با اخم رو ماه

 بد. یبابا -

 یناله خواستی. همان که مکردیتحمل م یسوزش داشت، و به سخت شیهاهیبخ یو جا کردیو شکمش درد م دلش

. از او دیزد و عاشقانه بوس هیکوچک او بخ یهارا به ل.ب شیهااو را برگرداند و ل.ب ثمیاز درد سر دهد م یبلند

 فاصله گرفت و مشغول باز کردن کمپوت آناناس شد و گفت:

 .یخانوم کنمیم تتیاالن قشنگ تقو -
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نشست و  شیشد تخت را باال برد و دوباره سرجا بعد باز کردن آن درونش قاشق گذاشت و دست ماه راز داد و بلند و

 دهان او برد و گفت: کیکمپوت را از دست او گرفت و قاشق را پر کرد و نزد

 بخور مامان کوچولو. -

 قاشق اول را به خورد او داد و گفت: و

 اومد. ایموقع اذان به دن قاًیمون دق ین ین -

 قربونش برم. یاله -

 .رمینخ -

 ؟یچ یعنی -

 .یدوست داشته باش ین یاز ن شتریب دی. منو بانمیها، من حسودترحواست باشه نکهیا یعنی -

 قاشق دوم کمپوت را به خوردش داد که ماه راز گفت: و

 که. ییبال طونیتو هم ش -

 و گفت: دیاو را کش یِنیب ثمیم

 .اریمنو در ن یادا -

 چهارم را هم به خوردش داد که ماه راز سر عقب برد و گفت: قاشق

 بده. امین یبسه ن -

 .یکامل بخور دیبا رینخ -

 ؟یثمیم -

 .شهینظرم عوض نم -

 قهرم. -
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 .ستمیهنوز بلد ن دنیاوه منت کش -

 نداره که. یکار یریگیم ادیباالخره  -

 نوچ. -

 را باز کند که ماه راز مظلوم گفت: السیکمپوت گ ستخوایبعد هم کمپوت را تا ته به خوردش داد و م و

 ام و بغل کنم. لطفاً.بذار بچه -

 هیگر یشد و صدا داریکه آن را بغل گرفت نوزاد ب نیکمپوت را کنار نهاد و سمت کالسکه نوزاد رفت هم ثمیم

 ماه راز را باال برد و گفت: راهنینوزاد را سمت ماه راز برد پتو را کنار زد و پ ثمیاتاق را پر کرد. م یاش فضاکودکانه

 بده. ریبهش ش -

در آمده بودند، نوزاد را در آغوش  یزییکه به رنگ گلبرگ پا بایسرخ و ز یهابا گونه ریو سر به ز نیراز شرمگ ماه

مهم نبود و فقط  شیاما، برا سوختین.ه اش م.یدادن بچه شد. س. ریفراوان مشغول ش یاگرفت و با ذوق مادرانه

 . خوردیم ریو با ولع ش زدی.ن.ه او را مک میمهم بود که با دهان کوچکش س. شیبرا ینوزاد

ینوزاد را از ماه راز جدا کرد و درون کالسکه نهاد. ماه راز دلش م یبه سخت ثمیاز آن که نوزاد خوابش برد م پس

 یرا به ارث برده بود در آغوشش نگه دارد و وقت ثمیچهره او و چشمان م ییبایپوستش که ز دینوزاد سف خواست

 را پاک کرد و گفت: شیهااشک ثمی. مستینتوانست گر

بشه.  داری. االن خوابه ممکنه بیهر چه قدر دلت خواست بچه رو بغل کن یتونینکن عروسکم. بعداً م هیگر زم؟یعز -

 باشه؟

 چشم. -

 ابن کمپوت و بخور. اینمونه. االنم ب یتو بشم. مامان کوچولو یفدا -

 دهانش برد و گفت: کیرا نزد قاشق

 دلم. زیآ کن عز -

 را هم تا ته به خورد او داد. السیکمپوت گ و
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بچه شناسنامه گرفتند و نام نوزاد را  یکه بود گذشت و صبح روز بعد ماه راز مرخص شد و برا یهر طور شانامروز

 هادند.نورا ن

را به همراه آن نوزاد کوچک به  ییها آمدند و جمع با صفاپدر و مادر به خانه آن سته،یروز بعد ماهان و شا صبح

با وجود ثمره عشقش شبانه با حضور کل خانواده  یجشن بزرگ ثمیشاد بودند و قرار شد م یارمغان آوردند، همگ

 دهد.  بیمنزل خودش ترت

 تمام شد. یو خوش یدادند و به خوب بیترت یبه عنوان دورهم یبودند. و جشن کوچک ثمیدر خانه م یشد و همگ شب

او را  ثمیکه م رفتیها باال مرفتند، ماه راز که هنوز حالش خوب نشده بود داشت از پله یشب همگ کی یهاکینزد

 تخت یو از باال دیاتاق را خاموش کرد و کنارش خواب برقتخت خواباند و  یاز کمر در آغوش گرفت و به اتاق برد و رو

 .دندیدکمه آباژور را زد و آباژور را خاموش کرد. و بعد با هم خواب

 ــــــــــــــــــــــــ

 * دو ماه بعد. *

 

نوزاد را  هیگر یکه صدا یگشته و صبحانه را آماده کرد و بعد وقت داریصبح زود از خواب ب دیراز با طلوع خورش ماه

در آغوش گرفت و گونه سرخ  یخاص نهیخوردن بود آهسته و با طمان چیبه اتاق نوزاد رفت و او را که در حال پ د،یشن

که او  یدادن به او شد. وقت ریداد و مشغول ش هیتک وارینشست و به د نیزم یو کنار کمد رو دیرا بوس شیبایکودک ز

خواباند و پنجره اتاق نوزاد را هم بست. و از  شیبلند شد، نوزاد را در جا یرا خواباند، خودش را مرتب کرد و به سخت

نشست و  شیرفت و رو به رو کشینزد دیرا در حال صبحانه خوردن د ثمیو م دیرفت و به آشپزخانه رس رونیاتاق ب

 گفت:

 ؟یشد داریتازه ب -

 بودم گلم. داریمن قبل تو ب -

 اوهوم. -

 ؟ینمازت و خوند -
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 ؟یآره. خودت چ -

 برا من بسه. حالت خوبه؟ یتو بخون -

 شرکت؟ ای مارستانیب یریاوهوم. خوبم. م -

 . شرکت و فعال دادم سجاد بچرخونه.مارستانیب -

 خونه مامان؟ میامروز بر شهیاوهوم. م -

 گفت: یبه چهره مظلوم او انداخت و بعد هم جد ینگاه ثمیم

 نه. -

 و گفت: دیراز لب بر چ ماه

 آخه چرا؟ -

 را تمام کرد و گفت: یچا ثمیم

 .ستیامروز جمعه ن نکهیبرا ا -

 جمعه باشه؟ دیحاال حتما با -

 آره. -

 رو به ماه راز گفت: دیپوشیکه م یبعد بلند شد و کت را برداشت و در حال و

 د؟یبچه خواب -

 آره. -

 اومد. هیرفتم بوسش کردم به گر -

 ؟یکرد دارشیپس تو از خواب ب -

 همه جا هستن. کالسیهم نرو افراد ن رونی. مراقب خودت و کوچولومون باش. برمیم گهیآره. من د -
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 باشه. تو هم مراقب خودت باش. -

ماه  یبایسرخ و ز یگونه فیماه راز شد نرم و لط کیکنارش برداشت و نزد یصندل یسامسونت را از رو فیک ثمیم

 رفت. رونیاز خانه ب یکوتاه یو با خداحافظ دیراز را بوس

 

 // سه روز بعد. //

 سهیدر آرام کردن او داشت. ک یسع ثمی. مکردیم هیو گر زدیم غیبود و ج دهیتخت به پشت دراز کش یراز رو ماه

 کمرش صاف گذاشت و گفت: یآب جوش را رو

 تکون نخور ماه راز. -

 گفت: هیراز با گر ماه

 .سوزهیکمرم م -

 با تشر گفت: ثمیم

 به خودم بگو! هان؟ یخواست ینگفتم هر چ مگه -

 .خوامیمعذرت م -

 مگه نگفتم خطرناکن؟ رونن؟یب کالسیمگه نگفتم افراد ن -

 .خوامیمعذرت م -

 ارزشش و داشت آخه؟ ایعدس لوب -

 .خوامیمعذرت م -

 بزنمت ماه راز؟ -

 .خوامیمعذرت م -
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 ؟یکنیبه حرفم گوش نم یبرا چ -

 

 .خوامیمعذرت م -

 ؟یزنگ نزد هیحداقل چرا  -

 .ییی. آیییکمرم. آ -

 .شهینکن من نظرم عوض نم ادیداد و فر -

 .یناملد یلیخ -

 خفه شو. -

 .سوزهیانصاف کمرم م یب -

 خودته. ریتقص -

 .کنمیخواهش م -

 نه. -

 تو رو خدا.  -

 گفت: یاز حد شیب تیو با مظلوم نالدیم هیبعد با گر و

. لطفا برش دار. من تحمل ندارم. خواهش سوزهی. کمرم مرمینم رونیات باجازه یب گهی. ددیاشتباه کردم. ببخش -

 . جون من.ثمیم کنمیم

و با چهره غرق در اشک  گرداندیو او را بر م داردیآب جوش را از کمر او بر م سهیک ثمیبا قسم دادن جانش، م ناگهان

 :دیگویو م کندی. شروع به پاک کردن اشک او مشودیاو مواجه م

 نکن. هیگر -
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 گفت: نیلباس او برد که ماه راز شرمگ رپوشیدست درون ز و

 نکن. تمیاذ -

 ندارم. تیکار -

 گفت: کردیطور که او را لمس مکرد با لمس و نوازش او را آرام کند. همان یبعد سع و

 .شدمیمن نابود م کردنیپرتت م نینکرده با ماش یاگه خدا -

 و گفت: دیزد که ماه راز از درد لب گزبر بدنش  یچنگ

 تو رو خدا.  -

 ندارم.  تیکار -

 و به کمر رساند و کمرش را نوازش داد و گفت: دیکش رونیبه ب رپوشیرا از ز دستش

 ...دمیرسیتر م رید قهیدق هیاگه  -

 چه رسد به گفتن آن! دادیفکرش هم او را عذاب م یرا خورد. حت حرفش

 .دیببخش -

که  گمی. میکه از دستم نر گمیکه حسرت نشه. م گمیعاشقتم. م یلیقربونت برم. فدات بشم. دوستت دارم. خ -

. اگه دیند یجد بیفقط بهت برخورد کرد و کمرت آس نیماش ینداره. شانس آورد یکنار تو غرور برام معن یبفهم

 کردم؟یات و مگله ایدن یکجا زدتتینکرده م یخدا

 گو.ن یجورنیا -

 که استخونات بشکنه. دادمیچنان فشارت م کردیاگه کمرت درد نم -

 راز اخم کرد و گفت: ماه

 .ینرفته باهام بد صحبت کرد ادمیهنوز  -
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 دست از نوازش کمر او برداشت و گفت: یفور ثمیرا برگرداند که م شیبعد هم رو و

 منت بکشم؟  آدیم؟ دلت م. خانومریقهر نکن. نور چشمم؟ با من قهر نکن. روت و ازم نگ -

 .یریگیم ادیگفتم که باالخره  -

 آره حق با تواِ. نگاهم کن. -

 راز سکوت کرد. ماه

 تو ببخش. -

 راز باز سکوت کرد. ماه

 ؟یبخشینم -

 باز هم سکوت. و

 لب زمزمه کرد. ریراز آهسته ز ماه

 ". دیببخش " ییبگو دیبار نه! با نیا یول ،یمن و عشق من یایگرچه دن -

 کنم؟ عمراً. یکه معذرت خواه یبهم بفهمون یخوایشعر م نیاالن با ا یعنی -

 لب زمزمه کند. ریبار ز نیا

 ندارم. میدردها یبرا یکه درمان یتر از آنام. خستهخسته -

 بلند کرد و در آغوش گرفت و گفت: شیآرام او را از جا ثمیم

 .زمیدردت به هم بر یرو برا ایت بگو تا من دنکلمه از درد هیقربونت برم. هان؟ تو  یپس من چ -

 ولم کن بذار بخوابم. -

 . کمرت بهتر شد؟شهینم -

 کم. هی -
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 ماه قشنگم؟ هیدردت چ -

 .ییتو -

 چرا من؟ -

 .دهیکارات عذابم م -

 کدوم کارام؟ -

 دم؟ینفهم ی. فکر کردیدار یکار یو مخف یکنیهنوز هم با اون دختره صحبت م -

 باور کن. یکنیاشتباه م -

 . کنمیباور نم -

 بعد هم از آغوش او در آمد و گفت: و

 کو؟ تیگوش -

 غیپرت کرد و با ج واریرا سمت د یبرداشت و دست ماه راز داد که ماه راز گوش زیم یرا از رو یبلند شد و گوش ثمیم

 گفت:

 کو؟ تیگوش یکیاون  -

 دونه است.  هی نیماه راز هم -

 و گفت: دیشک یبلندتر غیراز ج ماه

 .فونِی. آدمیدروغگو. من خودم د -

 گفت: ثمیبچه از اتاقش آمد که م هیگر یلحظه صدا همان

 چِت شده؟ ی. آخه نصفه شبیکرد داریبچه رو ب غویج غیج یدختره -
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به اتاق نوزاد رفت و نوزاد را در آغوش گرفت و به همراه نوازش دادن او  ثمیبلند شد و بدون توجه به م یراز فور ماه

 مهربانانه گفت:

 قربونت برم خوشگل مامان. یمامان؟ اله یجان مامان؟ جان نورا -

بچه خوابش برد. او را  یدادن بچه شد. وقت ریداد. لباسش را باال زد و مشغول ش هیتک وارینشست و به د نیزم یرو

رفت و به اتاق  رونیتخت کوچک خواباند و از اتاق ب یکرد و نوزاد را رو شیمادرانه کرد و از خود جدا یغرق بوسه

و به او پشت  دیتخت خواب یچشمش گذاشته بود. رو یبود و دستش را رو دهیدراز کش ثمیرفت. م ثمیخودش و م

 و او را از پشت در آغوش گرفت که ماه راز گفت: دیبه پهلو خواب ثمیکرد. م

 ولم کن. -

 با من تلخ نشو. -

 راز برگشت سمت او و گفت: ماه

 و بده. تیپس اون گوش -

 بالشِ خودتِ. ریز -

 را روشن کرد و گفت: یو صفحه گوش افتیبالش را جست و جو کرد و آن را  ریز یراز فور ماه

 رمز؟ -

 تولد خودته خیتار -

 کند،یبرخورد م کایو با نام ن کندی. و آن جا را چک مرودیم یگوش نیماه راز قسمت مخاطب یباز کردن رمز گوش با

 .فشاردیمچ دست او را نگه داشته و م ثمیم ،یشکستن گوش یبرا شودیدستش بلند م یکه عصب نیهم

 آخ. -

 :دیگویو م دهدیو کنارش قرار م ردیگیرا از او م یگوش گریبا دست د ثمیم

 .یقرار نبود بشکن -
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 دستم و ول کن. -

 گاهم کن.ن -

 .خوامینم -

 نکن زورت کنم! یکار هی -

 و گفت: دیخود شد و چانه او را گرم بوس یاز خود ب ثمیکه م شودیم رهیلرزان به او خ یاراز با چانه ماه

 . ستین یچی. به خدا هستین یچی. هششیه -

 هست؟ تیاش تو گوشچرا شماره -

 بغلم. ایب -

 .یبهم دست بزن ذارمیاصال نم یتا بهم نگ -

 ؟یخوایکه نم یبغل زور -

  ثم؟یم -

 جانم؟ -

 .زنمیباهات حرف نم گهیمن د ای یگیو م قتیحق ای -

 ماه راز؟ -

 گفت: ثمیراز سکوت کرد که م ماه

 .یمن زیمهره سوخته است. تو همه چ هی کاین -

 محکم فشرد و گفت: ثمیبکشد که م رونیاو را در دست گرفت. ماه راز خواست دستش را ب دست

 .یمن یایمزاحمِ. تو دن هیاون  -

 را قفل کرد و گفت: شیو دستان و پاها دیدر آغوش کش یراز را به سخت ماه
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 ؟ی. تو مگه منو باور ندارستین یچیه کای. باورم کن. ماه رازم نیتو مال من -

 ولم کن. -

 ؟یجوابم و بده. منو باور ندار -

 نه. کایبه ن یدارم. ول -

 کمر او را فشرد. ثمیم

 .یآ -

م. به دل دل بست تتیدل بستم. به معصوم تتینگاه نکردم. به مظلوم تییبایانتخابت کردم به ز یماه رازم. من وقت -

که  یایتا اوج لوند یپاکت دل بستم. به وجود پاک و چشم پاکت دل بستم. پس مطمئن باش من به اون دختر حت

 .شهیهم از شتریب یم. دوستت دارم. حتداره کشش ندارم. من فقط جذب توأ

 تر کمر نازک ماه راز را فشرد.محکم و

 آخ. -

 کمرت خوب شده؟ گهید -

 آره. منم دوستت دارم. -

 او را از تن آهسته خارج کرد و گفت: راهنیپ ثمیم

 از من. شترینه ب -

در تنش قرار گرفت و خواست عقب  یهمه گرم نی. ماه راز از ادیقلب ماه راز گذاشت و داغ بوس یرا رو شیهالب

 او را به خود فشرد و گفت: ثمیبکشد که م

 .کنمینم تتیاذ -

 نه. -

 ماه راز. شمیکالفه م یقرار یدارم از ب -
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 نه. -

 نکن. یانصاف یب -

 راز از آغوش او جدا شد و گفت: ماه

 و بده. رهنمیپ -

 .خوامتی. من االن مخوامینم -

 خود انداخت و گفت: یپتو را رو نیراز شرمگ ماه

 .ری. شب بخیبهم زور بگ ی. تو هم حق ندارآدیمن خوابم م -

 و گفت: دیزد و او را در آغوش کش شیبر موها یکالفه چنگ ثمیم

 از من دلخور نباش. یکوچولو. ول ریباشه. شبت بخ -

 

 .خرمیرا م تیهایدلخور

 چند! بگو

 جانم تمام شود. متیاگر به ق یحت

 

 نبود و هر دو کنار هم خوب بودند.  یشب قبل خبر یاز دلخور گریشده بودند د داریزود که هر دو از خواب ب حصب

 یبا نورا باز یچند تکه ظرف، کم تنیپس از ش زیکار کرده بود. خودش ن یصبحانه داده بود و او را راه ثمیراز به م ماه

 ناهار شد.  یبرا یکرد، سپس او را خواباند و به اتاقش برد. و به آشپزخانه برگشت و مشغول آشپز

 . کندینم یقرار یاش خواب است و بکرده زیجانش، عز یبود و خوشحال بود که نورا یحواسش به آشپز تمام

 و رو خواهد کرد. ریهمه را ز یگرخ خواهد داد که زند یدیکه از امروز باز هم اتفاق جد دانستینم کسچیه یول
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د ش مارستانیب یِکرد و بعد هم راه تیشکا کالسیرفت و از ن یبرود به اداره آگاه مارستانیقبل از آن که به ب ثمیم

را برداشت و با  اشیبه راه ادامه داد و گوش الیخ یب ثمیداشت، م بیشد که او را تحت تعق ینیکه متوجه ماش

ها ارتباط بر قرار کرده و آن یراه نیب سیو گشت پل خود میگذاشت. سرگرد با ت انیسرگرد تماس گرفت و با او در م

 نیخورد که جزود نقشه سرگرد بود. مامور کیبود که به تراف دهیهنوز به اتوبان نرس ثمیگذاشت، م انیرا در جر

به  نیصحبت با مامور یپس از چند ثمیکردند. م رین را دستگآ نانیرفته و سرنش یپژو مشک نیسمت ماش

 به اداره برود.  حاتیاز توض یاپاره یقرار شد عصر برا ورفت  مارستانیب

 اشیکه گوش راندیسمت خانه م نیخارج شده بود و داشت با ماش مارستانیبود تازه کارش تمام شده بود و از ب ظهر

 زنگ خورد و جواب داد.

 بله؟ -

 در انتظارتِ. یکارت عواقب بد نیات باش فنچل. با اواظب خودت و زن و بچهم -

و نگران ماه راز و نورا  زدیاست. دلش شور م کالسیاز طرف ن زدیحدس م ثمیبود که م یمرد یقطع شد. صدا تماس

 و وارد خانه شد. ماه راز را صدا زد. دیکه به خانه رس نیشد و به سرعت سمت خانه راند و هم

 من؟ یماه رازم؟ خانومم؟ کوچولو -

 آمد و گفت: یراز فور ماه

 شده؟ یسالم چ -

 .دیتند او را در آغوش گرفت و بارها و بارها بوس ثمیم

 دلم. نفسم.  زی. عززمیعز -

 راز از او جدا شد و گفت: ماه

 ؟یشده؟ خوب یچ -

 خوبم. تو رو که دارم خوبم. نورا کو؟ -

 .دهیخواب -
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 خواست سمت اتاق نورا برود که ماه راز گفت: ثمیم

 االن دوباره خوابوندمش. نیتو اتاقش نرو. هم -

 االن؟ نیهم -

 اومدم؟ رونیاالن از اتاقش ب یدیمگه ند -

 نه. -

 سمت او رفت و گفت: کندیرا از او پنهان م یزیچ ثمیراز احساس کرد م ماه

 شده؟  یچ ثمیم -

 .ستیمهم ن -

 گفت: ین ماه راز را منحرف کرد و با اظهار گرسنگذه ثمیبعد هم م و

 .نیبچ زیم یغذا رو رو کنمیتا لباس عوض م زمیعز -

 باشه. -

 شد. زیم دنیلب خدا را شکر گفت و ماه راز هم سمت آشپزخانه رفت و مشغول چ ریسمت اتاق رفت و ز ثمیم

 " لمیمبل لم داده بود و داشت ف یرو ثمیخوردند. م یگذاشت و چا یرا خوردند. ماه راز چا شانیاز آن که غذا بعد

را غرق  ثمیدر آغوش گرفت و به سالن رفت و م دید داریاو را ب یبه نوزادش زد و وقت ی. ماه راز سردیدیرا م " ایک

 زیاعتراض آم ثمیرا خاموش کرد که م ونیزیرا برداشت و تلو ل. نوزاد را در آغوش جا به جا کرد و کنتردید لمیف

 گفت:

 .دمیدیداشتم م ؟یخاموش کرد یماه راز؟ برا چ -

برو  ایبشه؟  یکه چ ی. خونه موندیریدست آقا سجاد و نم ی. شرکتت و که سپردیبریخونه مامانم که منو نم -

 .حیما رو ببر تفر ای مارستانیب

 بعد هم انگشت نوزاد که در دهان نوزاد بود را از دهانش در آورد و مادرانه به نوزاد گفت: و
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 کار زشته. نینکن مامان. انگشتت و نخور. ا -

و  دیخندیو نوزاد م دادیبا بچه شد، او را قلقلک م یبلند شد و نوزاد را از آغوش ماه راز گرفت و مشغول باز ثمیم

 .رفتیاش مقربان صدقه ثمیم

 ات بشه دختر کوچولو.خنده یآخ بابا فدا -

 و اخمو گفت: دیکوب نیپا بر زم یراز حرص ماه

 برم گردش. خوادیمن دلم م -

 ؟یانکن ماه راز. مگه بچه -

 .خوامیگردش م -

 خطرناکه. رونیب -

 .گهید یخب تو هست -

 .رسهیشون نممن که زورم به همه یآره هستم. ول -

 .ختیتخت ولو داد و اشک ر یو خود را رو دیاراحت دمغ سمت اتاق رفت و در را محکم به هم کوبراز اخمو و ن ماه

 نوزاد زد و گفت: ینیوضع، با انگشت بر نوک ب نیخسته از ا ثمیم

 گردش؟ میبر یبا مامان یموافق ییبابا -

 گفت: ثمیکه م دیدو دستانش را به هم کوب نوزاد

 ؟یپس موافق -

 انگشتش را از دهان نوزاد در آورد و گفت: ثمیانگشت دستش را داخل دهانش برد که م نوزاد

 .یشیم ضی. مرکروبهی. انگشتت میینکن بابا -
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بود را از رو به رو برداشت و شماره سرگرد را گرفت که سرگرد با بوق دوم  یعسل زیم یرا که رو یمیس یبعد تلفن ب و

 جواب داد:

 بله؟ -

 .ثممیمسالم سرگرد.  -

 شده؟ یبله؟ طور ؟ییآهان. شما -

 با خانومم برم گردش. خواستمیم -

 خب؟ -

 گه؟یمون هستن داز دور مراقب یکه گذاشت ییهابدونم محافظ خواستمیم -

 . رنیات ازت فاصله بگراحت. فقط نذار زن و بچه التیآره. خ -

 باشه ممنون. -

 .ریباهام تماس بگ یفور یبر خورد یمشکوک زیاگه به چ -

 باشه. فعال. -

تخت  یبعد هم تماس را قطع کرد نوزاد را در آغوش گرفت و به اتاقش برد و بعد به اتاق خود رفت و ماه راز را که رو و

 را پاک کرد. شیهامچاله شده بود را برگرداند و اشک

 دلم. زیعز میقربونت برم خانومم. پاشو بر -

 م؟یریم -

 شرط داره. ی. ولزمیآره عز -

 ؟یچ -

 .یریگیهم از کنارم فاصله نم هیثان کی یحت -
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 زد و گفت: ینیراز لبخند نمک ماه

 چشم. -

 و گفت: دیرا بوس فشیظر ی. شانهدیاو را در آغوش کش ثمیم

 دوستت دارم. -

 بعد هم او را جدا کرد و گفت: و

 .رونیب میآماده شو بر -

 باشه. -

او را لمس کرد و  یبوسه یلبخند بر لب جا ثمی. مدیرا بوس ثمیم یسرخ گونه ییهاو با گونه نیبعد خم شد شرمگ و

 گفت:

 نکن چون هر لحظه امکان داره بخورمت. یدلبر -

هم خندان مقابل او قرار گرفت و لباسش را  ثمیها رفت و ماز جا بلند شد و سمت کمد لباس یفور نیراز شرمگ ماه

 برداشت و گفت:

 شدنتم.  دیعاشقت سرخ و سف -

 یرا آماده کرد و بعد از قفل کردن درها شیکردند. ماه راز به اتاق نوزاد رفت و نورا ضیشان را تعواز آن که لباس پس

ها را به پارک برد و باهم هه را چرخاند و بعد آنتا ساعت پنج کل شهر را دور زد و آن ثمیشدند و م نیخانه سوار ماش

 پارک نشسته بود گفت: مکتین یماه راز که نوزاد به بغل رو یبلند شد و رو به رو ثمیکه م صحبت کردند.

 ؟یبخرم بخور یدوست دار یچ زم؟یعز -

 ؟یکنیبگم دعوام نم -

 با اخم گفت: ثمیم

 هست حاال؟ یچ -
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 هوس ترشک کردم. -

 .میباشه. پاشو با هم بر -

یم ثمیو ماه راز خورد و بعد م دیترشک خر شیبرا ثمید و محرکت کر ثمیراز ذوق زده بلند شد و همراه م ماه

 به شماره ناشناس کرد و بعد جواب داد: یزنگ خورد، نگاه ثمیم یبخرد که گوش یبستن شانیبرا خواست

 الو؟  -

 گفت: ثمیاز پشت تلفن بلند شد که م یخنده مرد یصدا

 شما؟ -

 ات و داشته باش.زن و بچه یهوا شتریب کنمیم هیدوست جناب آق مهندس. بهت توص هی -

زد. ماه راز  شیبر موها یچنگ یو حرص یرا نداد و تلفن را قطع کرد. و بعد عصب ثمیبعد هم فرصت حرف زدن به م و

 گفت: دیکه وضع آشفته او را د

 شده؟ یچ ثم؟یبود م یک -

 کردن. دیتهد -

  ؟یک -

 .ریسانت هم از من فاصله نگ هینپرس. فقط  یچیه -

 .چشم -

م را با س یفروش را که بستن یبستن یِطانیلبخند ش دیو دست ماه راز داد و ند دیخر یبعد از فروسنده بستن و

 یمیو ن خوردیرا خودش م یاز بستن یمینشستند. ماه راز ن کمتین یآغشته کرده بود. و بعد هم دوباره رفتند رو

 تیخوایکرد، م جهیتار شد و احساس سرگ دگانشید هتمام نشده بود ک یهنوز بستن داد،یجانش م یرا به نورا گرید

 او شد و نگران گفت: یدگیمتوجه رنگ پر ثمیرا بخورد که م یادامه بستن

 ست؟یشده؟ حالت خوب ن یماه رازم، چ -
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ت و گرف را از دست او یبستن یبه نوزاد کرد که چشمانش بسته بود، دلهره و ترس تمام وجودش را گرفت، فور ینگاه

 ینوزاد را از آغوش او گرفت و سر نوزاد را رو یفور خت،یشد و همه را دور ر یخورد که متوجه طعم خاص بستن یکم

شد و در حال  هوشیقدم اول را ننهاده بود که ماه راز ب نوزماه راز را بلند کرد ه گریاش قرار داد و با دست دشانه

 زد. ادیداد و فر هیماه راز را به خود تک هوشیبدن ب نوزاد را سخت فشرد و ثمیافتادن بود، که م

 خوشگلت و باز کن ماه رازم. ماه راز؟ ماه راز پاشو. مرگ من پاشو.  یماه رازم؟ عشقم؟ چشما -

 .دیکش یدردناک ادیبه نوزادش کرد نبض نوزاد را گرفت، نفس نداشت، فر ینگاه

 ام.خدا بچه -

فروش را قبل از آن که  یاورژانس را خبر کرده و مرد بستن کردندیها محافظت ماز آن یکه به طور مخف ینیمامور

یجمع بسته بودند و با هم پچ پچ م ثمیدور پارک و م تیکردند. تمام مردم و جمع ریموفق به فرار شود را دستگ

 .کردند

ش او گرفتند و به اورژانس انتقال داده و با جدا کردند و نوزاد را از آغو ثمیماه راز را از م هوشیآمد و جسم ب اورژانس

 دنبال آمبوالنس حرکت کرد. نیهم با ماش ثمیآمبوالنس حرکت کردند. م

 بردند.  وی یس ینوزاد و ماه راز را به بخش آ ینورا یفور دندیرس مارستانیبه ب یوقت

شد و متوجه  وی یس یو وارد آ وردایو آخر هم طاقت ن زدیقدم م وی یس یقرار پشت در آ یآشفته و نگران و ب ثمیم

اش، دستگاه را از نوزاد جدا کردند و طور نوزاد چهار ماههدستگاه وصل است و همان یشد که بر بدن ماه رازش کل

 گفت: ثمیمسن رو به م یدکتر

 .آدیمون براش بر نماز دست یمتاسفم. نوزاد از قبل نفس نداشت و ما هم کار -

 کیعمرش،  یاش سر تا سر وجودش را در بر گرفت. نوراقرار داد و بغض مردانه هیرا تک نیخم شد و زم ثمیم زانوان

جان نوزاد را در آغوش  یتخت نوزاد رفت و جسد ب کیجان نزد یسست و ب یبا بدن یدانه دخترش، رفت، به سخت

 و با بغض گفت: دشیگرفت و بوس

 .زمیعز ی! چه قدر زود رفتییبابا -

 بوسش کرد و گفت: باز
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 دختر بابا.  یبچه بود -

 را به خود فشرد و گفت: نوزاد

 من. ینورا رمیگیانتقامت و م -

او دکترها  تیو پس از چک کردن وضع دادندیمتر جلوتر داشتند معده ماه راز را شست و شو م کیهمان جا  در

 گفت: یماه راز شد و با ناراحت کیبا نوزاد نزد ثمیرفتند. م

 . یو تنها گذاشت یبابا، مامان ینورا -

 جلو آمد و گفت: پرستار

 ببرمش سرد خونه. دیمن. با نیدکتر؟ لطفا نوزاد و بد یآقا -

 بذار تو بغلم باشه. -

 .نشیلطفا بد -

 تنهام بذار. رونی. برو ببرمشیخودم م -

خارج شد و به سردخانه رفت و قبل آن که  وی یس یو از آ دیدست ماه راز را بوس قهیرفت و بعد از ده دق پرستار

 :و گفت دیبار آخر نوزادش را بوس یقلبش فشرده شد و برا ثمینوزاد بگذارد، م یرا رو دیمسول سردخانه پارچه سف

 دختر بابا. دمی. قول مرمیگیانتقامت و م -

 .دیسر نوزاد کش یآهسته پارچه را رو و

 

 شرق یبایکن دختر ز الال

 قیشقا ینوزا یکن رو الال
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 .کردیسولولوگ م شیدر دل با خودش و گاهاً با خدا ثمیم

 .شهیافسرده م تیاز دور تیچهار ماهه من. مامان ینورا یزود رفت ،یرفت شه،یبابا، دلم برات تنگ م زیکن عز الال

 

 .ینینب یمهر یتا رنگ ب بخواب

 .قیتلخ حقا کهی یداریب تو

 

نفس بابا، براب مرگ زود  یبود کیات لک زده. کوچبچگانه یهاطنتیعمر بابا، دلم برا ش یو دلم سوزوند یرفت

 .یبود

 

 .یمونیمثل التماس من م تو

 .دمیهام چکشونه یشب رو کی که

 

من جواب ماه رازم و چطور بدم؟ چطور بگم گلم پر پر شد؟ نورا  ،یکرد ینامرد یول ،یو برد یقشنگ نیگلچ ا،یخدا

 .نمیزتریور به دلت بباره عزجان بابا؟ ن

 

 اون. یهاگرمه نوازش سرم

 .دمیاش و ندخوابم برد و کوچه که

 

 . آخ دخترک مظلومم.زکمی. آخ عزدمتیبوسیاون قدر م کردم،یاون قدر نوازشت م ،یریانقدر زود م دونستمیم اگه
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 کنج خلوت. هیمن موندم و  حاال

 چکه کرده. یاز هر فشفر که

 

کنم؟ چرا ازم  یکامل پدر یچرا نذاشت ایکنم؟ غم نبودش از پا درم آورده، خدا یباز یدخترکم با ک یب ایخدا

 .ستی. خفه! ببار چشمام، ببار که دخترکم نشمیانصاف نبود. دارم خفه م نیا ش؟یگرفت

 

 .ییامواج جدا یهاتالطم

 ام و سر تکه کرده.کاشونه زده

 

ماه رازم  یبرا یبه آسمونت خدا. نذار اتفاق دمیقسم م ،یفرزندم و گرفت . تکیام و گرفتخسته شدم، بچه ایخدا

 ترم نکن. بدبخت نیآواره ترم نکن. از ا نی. از اوفتهیب

 

 دل بر دلم... آه

 دلم... بانهیغر بر

 از هم گسست دلم. که

 

 .نیریپس از اون خواب ش خواستیم دلم

 .شدیوا نم ایبه چشمم به دن گهید
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 .یدلبرکم، خوب بخواب نیریتو خواب ش یرفت

 ...ایدن نیاز ا من

 گله دارم. شیهاتمام آدم و

 ...ایخدا

 .یگرفت یسخت امتحان

 

 .یقلب متلوکم نشون ونیم

 .شدینم دایاز خاطره پ گهید

 

 ماند. میبرا نتیریو خاطرات ش یرفت زمیترک خورده، عز قلبم

 

 ها...از خاطره یغبار انیم در

 .مانندیدر دفتر خاطرات م که

 تو را... من

 ام.کرده یخاطراتت در ذهن حکاک با

 .شودیوقت پاک نم چیه و

 

 کردم. هیاز بس گر نهیغمگ صدام
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 .ستین یانشونه چیاسم و ه چیه ازم

 

 از بغضم خدا صدام و بشنو. بشنو! پر

 دردم و بشنو. یصدا

 .نیدلم و بب درد

 از هم شکستم. نیبب

 .رمیمی. من بدون آرام جانم مرمیمی. من بدون عشقم مریرازم و نگ ماه

 

 ؟یدر چه حال یه یکس چیه پرسهینم

 .ستین یاتازه یاز آشنا خبر

 

 

 ها گفته بودم.پروانه صفت به

 .ستیمن ن یخاموش لیشمع اَم م که

 یی: الالشعر

 .یلیزند وک ی: علخواننده

 نکنه سانسور نوشتم. [ یاشهیکه شعر رمان رو کل نی] توجه: به خاطر ا
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کس  چی. هکردیم هیگر سایبه ماهان و پدر و مادر ماه راز خبر داده بود، همه نگران بودند. پر ثمیشده بود و م شب

 رمق بودند.  ینداشت و هر کدام ب یحال خوش

با سرگرد صحبت کرده بود و  ثمیه بود. مکالفه شد یقرار یاز ب گریبر فلک بسته شده بود و د ثمیم انیم نیا در

 بودند. قیدر حال تحق سیپل یروین

که  گرفتیرفت و دکتر در حال معالجه ماه راز بود. دکتر داشت نبض ماه راز را م وی یس یبه همراه دکتر به آ پرستار

 کرد. انینامفهوم را ب یاز هم تکان خورد و کلمات شیهاانگشت ماه راز تکان خورد و بعد لب

 ن... آ... م... آب -

 خبر یاو را چک کرد و پس از آن که از وضع او مطمئن شد دستور داد او را به بخش منتقل کنند. وقت تیوضع دکتر

 قیبه تمام وجودش تزر یپوست ریز یِخوش ثمیذوق کرده بودند. و م ی. از خوشحالدیرس هیبه هوش آمدن او به بق

 گشت.

 

 // صبح روز بعد //

 تنها کنار ماه راز مانده بود. ثمیبه خانه رفته بودند و م ثمیبه اصرار م یمگه شبید

بود.  دهیدلشوره امان از دل کوچک ماه راز را بر انیم نیآمدند و با او صحبت کردند و رفتند. در ا یزود هم همگ صبح

 چرخاند و گفت: ثمیکنارش بودند. ماه راز چشمانش را سمت م ثمیرفته بودند و فقط ماهان و م یحاال همگ

 ثم؟یم -

 زکم؟یجانم عز -

 کجاست؟ امین یپس ن -

 :دیسکوت کرد ماه راز دوباره پرس ثمیم

 بغلش کنم. اریام کجاست؟ برو ببچه ثمیم -

 .ستینورا ن گرید فهماندیو به او م زدیدر دلش چنگ م یزیانگار چ و
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 گفت: هیانداخت و با بغض و گر شیبغض بر گلو ثمیاز حد م شیب سکوت

 خوبه. امین یبگو حال ن ثمیم -

 گفت: یکرد سمت ماهان و با چشمان اشک رو

 .ومدهین شیام پبرا بچه یبگو اتفاق ؟یداداش -

 گفت: شیهاهیرا در چنگ گرفت و تکانش داد و با هق هق گر ثمیتخت نشست و لباس م یرو

 ینشده. برا چ شیچیمامانمه. بگو ه شیبگو پ .خندهی. بگو حالش خوبه. بگو مشمیپ ارشی. بخوامیام و مبچه -

 ؟یگینم یچیه

 با بغض آهسته لب زد. ثمیم

 .دهیخواب شهیهم یخدا. برا شینورا تنهامون گذاشته، رفته پ -

 کرد. یو خود زن دیکش غیراز ج ماه

 . ثمی. بگو زنده است. تو رو خدا مارنیام و ب. دروغگو. بگو بچهیگیدروغ م -

با بغض و  ثمی. مزدیو هق م کردیم ییرا نگه داشت، ماه راز تقال در رها شیپاها ثمیدستانش را نگه داشت و م ماهان

 گفت: یناراحت

 مجبورم بهت آرامبخش بزنم. زم؟یعز -

 . و با هق هق گفت:دیکش غیدر دلش جا خوش کرد، با تمام توان ج میعظ یاماه راز درد گرفت، غدّه قلب

 . شمیپ اریو ب امینی. نکنمی. التماس مکنمی. خواهش مشمیپ اریام و بتو رو خدا. بچهآرامبخش نزن  -

 نییکه ماه راز خواست از تخت پا نیبه ماهان زد که ماهان هم او را رها کرد، سپس رفت. هم یاکرد و اشاره شیرها

 شد. ریاس ثمیم یدر بازوان قو دیایب

 ولم کن. ولم کن. -

 آروم باش قربونت برم. -
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 تو رو خدا. -

 ستبرش قرار داد و گفت: نهیس یسرماه راز را رو ثمیم

 .یباش یقو دیبا ی. ولارهیو م ین یاالن ماهان ن -

داغ بر  یاتخت خواباند و سرومش را که حاال تمام شده بود را از دست او جدا کرد. و بعد بوسه یهم او را رو بعد

 نشاند.  اشیشانیپ

 گفت: یو دستور ستادیبعد هم ا و

 .زنمیبهت آرامبخش م یکن ضیخودت و مر یو بخوا یکن یرو ادهیحواست باشه ز -

 .دیکرد و تمام وجودش و روحش را غم النه ساخت و با اندوه آه سوزناک کش انهیآش شیدر گلو شتریراز بغض ب ماه

 او را نگه داشت و گفت: ثمی. همان که ماه راز خواست از تخت بپرد، مشدیم کیها نزدبا نوزاد داشت به آن ماهان

 کجا؟ بمون سرجات. -

 .امین ین -

و کوچکش را جلو برد و  فیو مظلوم دستان ظر یاشک یاو ماه راز با بغض و چهره دیها رسلحظه ماهان به آن همان

 گفت:

 کوچولوم و بده. -

نوزاد کنار زد. لرزه بر وجودش افتاد و قلبش  یرا از رو دینوزاد را در آغوش ماه راز گذاشت و ماه راز پارچه سف ماهان

 گفت: یشکست. نوزاد بر خود فشرد و هق زد و با بغض آشکار

 ! ارمیمن بدون تو دووم نم یمامان؟ نگفت زیعز -

 و گفت: دشیبوس

 !یخوب منیقربونت برم مامان. باز کن چشمات و بب -
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زد و آن قدر  غی. آخر جکردیسنگدل را آب م یحت ،یانندهیمظلومانه او دل هر ب یهاهیگر کرد،یم هیته دل گر از

 جان شد و نفس کم آورد.  یو ب دیاش رفت. تا کف برآن قدر بوسه روان نورا کرد و آن قدر قربان صدقه د،یکش ادیفر

 یهاهق هق انیو در م خواستیو باز هم او را م زدیم غیجسد نوزاد را به زور از او گرفت و برد. ماه راز ج پرستار

 اش گفت:مظلومانه

 ام و بهم برگردونن.. بگو بچهثمیتو رو خدا م -

 :گفتیو م زدیم ثمیم نهیبعد هم با دستان کوچکش محکم و پشت سرهم بر س و

 ام. تو رو خدا.بچه شی. بذار برم پکنمی. خواهش مییآقا یتو که سنگدل نبود -

 شد و ماه راز را به شدت به خود چسباند و او را سخت فشرد و گفت: یعصب ثمیم ناگهان

. وجود یمنه. کنار منه. تو قلب من شیجا. جات پ جی. هیجا رو ندار جیخفه شو ماه راز. خفه شو. تو حق رفتن به ه -

 آرام جانم؟ یدی. فهمذارمینم یازم دور بش ذارمی. نمیمن

 بله. -

 خوبه. -

 تخت خواباند و گفت: یجان او را رو یب بدن

 ؟یخوایو نم نی. تو که ابندمتیرو تخت م یکن یشلوغ کار -

 یدر وجود ماهان نبود خم شد و ل*ب ها یماه راز بود و حواسش پ جیکه گ ثمیرا ادا کرد، م یراز با سر کلمه منف ماه

 و گفت: ستادیو بعد بلند شد و صاف ا دیقرارش را شکار کرد و نرم بوس یب

 رو دلم مونده بود. شیآخ -

 گفت: ییهم با پر رو ماهان

 نوش جان. -
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 یازد و با لحن با مزه غیشدند که ماه راز از فرط خجالت صورتش گلگون شد و ج رهیو ماه راز به او خ ثمیم ناگهان

 گفت:

 . قهرم باهات.یتیترب یب یلیخ ثمیم -

 بلند شد، و ثمیخنده ماهان و م کیشل ،ینیاندوهگ یرا برگرداند، و باالخره پس از کل شیبعد هم به حالت قهر رو و

اه به زور م ثمیدر آمدند. و م ینیدوباره به حالت غمگ قهیبعد از چند دق یرفت، ول ادشانیغم  قهیچند دق یفقط برا

 راز را خواباند.

 و گفت: ثمیرو کرد سمت م ماهان

 هستم. ششیرو انجام بده. من پ هاهیمراسم و اعالم یبرو کارها -

 .خورمیخودت برو. من از کنارش تکون نم -

 ثم؟یم -

 .رهینم یکار چیباور کن برام سخته. دست و دلم به ه -

 .ستین یینورا گهی. قبول کن دیایباهاش کنار ب دیپاشو. با -

 به چهره معصوم ماه راز کرد و گفت: ینگاه ثمیم

 ماهان؟ -

 جانم؟ -

 ست؟ین گهیبهش بفهمونم که نورا د یمن چه جور -

 .یتونیتو م -

 ؟یمن خودم داغونم. بعد ازم توقع دار -

که  یو نگه دار فشیظر یهاشونه دی. تو بایو آرومش کن یباش یقو شهیمثل هم دی. تو بایبشکن دیتو نبا ثمیم -

 . هیو اعالم میپاشو برو دنبال ترح یبهتر رو به رو بش تیبا واقع نکهینلرزه. االنم برا ا
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 و گفت: دیبلند شد و ماه راز را بوس یبه سخت ثمیم

 باشه. مراقب نفسم باش. -

 هستم. برو. -

 نشست. یصندل یشد و رو ترکیرفت و ماهان به ماه راز نزد ثمیم

 یاز رو دیاو را د یماهان وقت د،یلرزیم هیاش از گرو چانه کردیم یقرار یشده بود و ب داریساعت بعد ماه راز ب دو

 تخت نشست و گفت: یبلند شد و رو یصندل

 ؟یجان دلم خواهر -

 من کو؟ یِن ی. نخوامیم ین ین -

 دستانش را از هم باز کرد و به آغوش خود اشاره کرد و گفت: ماهان

 .زمیعز نجایا ایب -

 سرش را چند تکان داد و گفت: هیراز با گر ماه

 .خوامی. نورا رو مخوامینه نه. من بغل نم -

خب من داداشتم.  ؟یکردیبغلش بوس بارونش م یدیپر یم یاگه داداش داشت یگفتیم شهیهم ادتهی زمیعز -

 . ایداداش. ب یبغلم کوچولو ایماهانم. ب

 .ین ین -

 .شکنهیدلم م یای. االن نایب ؟یکنیعوض نم یچیبغل داداش و با ه یبهم گفت ادتهی -

 .ین ین -

 .رمیمیاون وقت منم مثه نورا م ،یشکونیدلم و م ،ینکن یاگه شاد ،یاگه نخند -

 و گفت: دیاو کوب نهیراز محکم بر س ماه
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 . نامرد. نامرد. نامرد.کشمیمن خودم و م ی. تنهام بذاریتنهام بذار یحق ندار -

 بعد خود را پرت آغوش ماهان کرد، ماهان کمرش را محکم فشرد و گفت: و

 . ستمیمن نامرد ن -

 .دونمیم -

 تکرارش نکن. گهیپس د -

 .دیببخش -

 نکن. هیگر -

 شروع به نوازش دادن او کرد و گفت: و

 دلم.  زیآروم باش عز -

 ؟یداداش -

 ؟یجان داداش -

 شد؟ یچ یدید -

 جان؟ -

تنهام. منو  یلی. مثل مادرجونم. من خمی. مثل داداش واقعمیخدا بچه ام و از من گرفت. مثل پدر و مادر واقع یدید -

 تنها نذار.

 هق زد که ماهان او را فشرد و گفت: و

 یدردت به جونم. من هستم. مثله کوه پشتتم. مامان هست. بابا هست. کل یستیناز دردونه من. تو تنها ن یخواهر -

 .زمی. تکرار کن عزتنیخانواده واقع نایت. اهس لیفام

 .نیهست میشما خانواده واقع -
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 . اون شوهرته.یکن هیبهش تک یتونیهست. م ثمیتر م. از همه مهمیبخور ییغصه تنها نمینب گهی. پس دنیآفر -

 ؟یکنیتو حال منو درک نم -

 . االنم آروم باش و بخواب.کنمی. درک مزمیعز کنمیدرک م -

 .ین یاول ن -

 پرستارها تو رو رو تخت ببندن و بهت آرامبخش بزنن؟ خوادینه. سر و صدا هم نکن. تو که دلت نم -

 نه. -

 .ریو بپذ نی. استین گهی. باور کن نورا دینکن. قربون اشکات برم اله هیخب پس گر -

 .ین ی. نخوامینم -

 .نیشیدار م ین یدوباره ن ثمیتو و م گهیدو سال د یکیتا  دمیمن بهت قول م -

 و گفت: دیمحکم بر شکم ماهان کوب نیراز شرمگ ماه

 .یتیترب یب یلیخ -

 .یزور هم ندار مچهیقربونت برم. که ن -

 

 .یتیترب یولم کن تو ب -

 .زمیبخواب عز ریبگ -

 .خوابمینم هاتیترب یمن تو بغل ب -

 شد و گفت: کیشد و نزد شیدایپ ثمیلحظه م همان

 شده؟ یچ -
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کنان خود را  هیاو را در آغوش گرفت که ماه راز گر ثمیماهان، ماه راز را رها کرد و م "ولش کن  "حرف  نیبا گفتن ا و

 تکان داد و گفت:

 .خوامیخودم و م ین یولم کن. من ن -

 تکون نخور بذار لمست کنم. -

بر سر  یابوسه ثمی. مکردیماهان رنگ عوض م یو ماه راز مدام جلو شدیروزگار خجالت سرش نم یمرد پر رو نیا و

 او زد و رو به ماهان گفت:

 انقد پرخاشگر شده؟ یبهش گفت یچ -

 زد و گفت: غیراز ج ماه

 .خوامیام و مولم کن. من بچه -

 . آروم باش ماه قشنگم.ششیه -

 با لکنت گفت: کردیم نیف نیکه ف یراز در حال ماه

... منو... ب... بهم... بر... برگردون... ی. نو... نورانیکنی... می... متی... من... منو... اذ... اذاشتو... ماهان... هم... همه -

 .ییت... تو رو خدا... آقا

 گفتنت بشم.  ییقربون آقا -

 بعد رو کرد سمت ماهان و گفت: و

 ؟یبهش گفت یچ -

 به وضع ماه راز گفت: یبا نگاه ماهان

 بچه دار بشه.  تونهیمن فقط بهش گفتم باز هم م -

 و گفت: دیماه راز را بوس یموها ثمیم
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باز  میدار بش ین یدوباره ن میتونی. منمیبشم نازن کتیدل کوچ ینزده. آخه من فدا یماهان که حرف بد زم؟یعز -

 نورا.  میهم اسمش و بذار

 بعد هم او را از خود جدا کرد و گفت: و

 ؟یاالن آروم -

 و بده آروم شم. امین ینه ن -

 .ایکنیم میعصب یدار گهید -

 بلند پرستار را صدا زد و گفت: یبعد هم با صدا و

 .اریآرامبخش ب هی -

 گفت: هیراز با گر ماه

 . آرامبخش نزن. تو رو خدا.ثمینه نه. تو رو خدا م -

 داد و رفت و ماه راز رو به ماهان گفت: ثمیآمد سرنگ آرامبخش را دست م پرستار

 تو رو خدا. نذار بهم آرامبخش بزنه. ؟یداداش -

 .زمیعز ازهیبرات ن -

 رو به ماهان گفت: ثمیزد که م غیراز ج ماه

 اش دار.نگه -

 در حال آماده کردن سرنگ گفت: ثمیتخت خواباند که م یماه راز را رو ماهان

 .یدو ساعت خواب الزم دار -

 گفت: ثمیرو به م یو مظلوم، و خجالت هیراز تقال کرد و با گر ماه
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برام؟  یتر ینگفته بودم از آرامبخش قو ست؟مگهین ادتی مونه؟یمگه نگفته بودم بغلت مثله قرص خواب م -

 ؟یآرامبخش نزن. مگه به خودت شک دار

 سرنگ را ثمیاش به ماهان، ماهان ماه راز را رها کرد. مشد، با اشاره جادیا ثمیبه همراه اخم و لبخند در م ییبایز حس

 قرار داد و رو به ماهان گفت: یکنار

 .یکمک کرد یلیجا هم خ نی. تا همیبر یتونیاصال م ؟یتنهامون بذار شهیم -

 باشه.  -

 در و هم پشت سرت ببند. یبر یخوایم -

 رفت. ثمیبه م یکرد و با چشمک یها خداحافظبر سر ماه راز از آن یابا بوسه ماهان

 گفت: یفیضع یزد. که ماه راز با صدا مهیماه راز خ یتخت و رو ید و بعد رفت رورفت در را از داخل قفل کر ثمیم

 تو. آدیم یکی. مارستانهیب نجایا ؟یکنیکار م یچ -

 .آدیکس بدون اجازه من داخل نم چی. هزمیراحت عز التی. خدونمیم -

 پاشو. -

 چشمات و ببند. -

 پاشو. -

 گفتم چشمات و ببند. -

 و گفت: دیدو چشمان او را بوس ثمیراز چشمانش را بست. م ماه

 قربون چشمات برم که قرمز شده.  -

 . خوامینم -

 .بندمیدهنت و م -
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 .خوامینم -

 باشه نخواه. -

 .خوامیبغل م -

 جان. یا -

 برد و گفت: ثمیم یو نوازش داد. ماه راز دستش را درون موها دیاو را در آغوش کش ثمیم

 نکن. تمیتو رو خدا اذ -

 جوجه. حاال هم بخواب. رسمیبه وقتش به حسابت م یباشه. ول -

 در آغوش او خوابش برد. ثمیم یهاراز با نوازش ماه

 ــــــــــــــــــــ

 بعد. روز

بهشت  یکل فضا یو زار غیو ج هیو گر یمداح یبر تن داشتند. صدا یبهشت زهرا شلوغ بود و همه لباس مشک در

 زهرا را پر کرده بود. 

 یاز طرف مرد یسوزناک یرا در بر داشت. مداح یخانواده آه جان گداز و جانسوز نیبود و دل ا یغمناک یفضا

 .شدیمتمدن خوانده م یِروحان

 کنار سنگ قبر نشسته بودند.  ستهیو ماه راز و پدر و مادر و ماهان و شا ثمیم

 و گفت: دیسوزناک کش یغیماه راز ج ختندیریکه داشتند خاک بر سر نوزاد م یوقت

 .ذارمی. نمدیخاکش کن ذارمیمن نم -

 و گفت: دیکنارش قرار گرفت و او را نگه داشت و در آغوش کش ثمیم

 تحمل کن. شهی. االن تموم مششیه -



 قلب ییالال

 
236 

 

. ستیه. جاش اون تو نگناه یمن ب ین ی. ولم کن. نثمیتو رو خدا. ولم کن. نذار پاره تنم و خاک کنن. تو رو قرآن م -

 .کنمیتو رو خدا. نذار خاکش کنن. خواهش م

 . زدیم ثمیقرار م یدردناک ماه راز آتش بر دل آشفته و ب غیج یشد و صدا دهیخاک بر صورت نوزاد پاش نیآخر

 گفت: ادیاو را محکم نگه داشته بود که ماه راز با فر ثمیم

 نورا. ولم کن. شیبرم پ خوامیولم کن. م -

 به او گفت: ثمیو م ستیروانه صورت او کرد که ماه راز ساکت شد و فقط معصومانه گر یمحکم یلیس ثمیم

 ی. تو هم حق ندارذارمی. من تنهات نمیمونیمن م شی. پیریجا نم جیتموم شد. تو ه گهی. دششیتموم شد. ه -

 فهم شد؟ ری. شزنمیبهت آرامبخش م یحرف از مرگ بزن گهیبار د هی. یذاریتنهام نم

 ب... ب... بله. -

اه م نکهیزدند. تا ا شیو نگران صدا دندیآب پاش شیرو یو ماهان کنارش رفتند و کم ستهیشد. شا هوشیبعد هم ب و

 گفت: ستهیبه هوش آمد که شا فیحال و ضع یراز ب

 . با حال خرابت بدترش نکن. میتر نکن. داغدار هستکار و با خودت. دل ما خون هست. خون نینکن ا -

 رو کرد سمت ماهان و گفت: ثمیم د،یماه راز را بوس یبایبعد هم گونه سرخ و ز و

 .ستین یحالش بهم بخوره. خونه هم کس ترسمیکنم؟ م کارشیچ -

 بخوابه. تا مراسم تموم بشه. نیببرش تو ماش -

 .دینال فیتقال نداشت، فقط ضع یبرا یجان گریراز د ماه

 . یثمیبذار بمونم م -

 .یزد شمیآت هاتهیبا گر ینه. بسه هر چ -

 بعد رو کرد سمت ماهان و گفت: و

 کارت دارم. ایهمراهم ب -
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 باشه. -

 گفت: ستهیرو کرد سمت شا ماهان

 استراحت کن. نیتو ماش میپاشو بر یخانوم -

 .امینم -

 . نمیپاشو بب -

 چشم. -

 را به حالت خواب در آورد و گفت: یخودش برد و صندل نیرا گرفت و سمت ماش ستهیشا دست

 تو شکمت هم باش. ین یاستراحت کن. مراقب ن -

ن جا یماه راز ب ثمیرفت، م ثمیم نیرا بست و سمت ماش نیو در ماش دیاش را بوسسرخ شد که ماهان گونه ستهیشا

خواباند  نیماه راز را عقب ماش ثمیاز کرد و ماو را ب نیرا از او گرفت و در ماش ثمیم چییسو ثمیرا در آغوش داشت. م

ه ما یمانتو نیاز جعبه برداشت و آن را آماده کرد و آست یگسرن ثمیرفت. م تیو از او تشکر کرد و ماهان سمت جمع

 سر داد و گفت: یاجان ناله یو ب فیراز را باال برد که ماه راز ضع

 آرامبخش نزن. -

 فدات بشم؟ کنهی. کجات درد منهیتامی. وزمیعز ستیآرامبخش ن -

 سرم. دلم. قلبم. همه جام. -

 کرد و گفت: قیرا به او تزر نیتامیو ثمیم

 قشنگت و ببند بخواب. یچشما -

 از خواب ماه راز مطمئن شد به مراسم برگشت. یماه راز خوابش برد. بعد هم وقت نکهیمنتظر ماند، تا ا ثمیم

 یمحمد یخواندند و صلوات یافاتحه یروح نورا فالح یشاد یو برا در حال خوردن حلوا و خرما بودند. یهمگ

 فرستادند.
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 ماندند و بعد رفتند. یها کمکم کم محو شد و خانواده تیاز اتمام مراسم، جمع پس

تخت  یو او را به اتاق برد و لباسش را عوض کرد و او را رو دیماه راز را در آغوش کش دیبه خانه رس یوقت ثمیم

باز هم ناشناس.  دیزنگ خورد. شماره را د اشیخواست بخوابد. که گوش زیلباسش را عوض کرد و خود ن خواباند و

 جواب داد.

 الو؟ -

 :دیبه گوشش رس یمرد یصدا

 .ریو پس بگ تتیات دچار نشه برو شکابچه یزنت به بال یخوای. اگه میگوش کن جوجه فوکول -

و  کندیصرفه نظر م تیشد. با سرگرد تماس گرفت و گفت که از شکا رهیمبهوت به صفحه خ ثمیقطع شد و م تماس

 .دیآشفته کنار ماه راز خواب یبرود. و بعد هم با ذهن یبه آگاه دیسرگرد هم گفت که با

 

 روز بعد. صبح

ا صبحانه ر ثمیبر تن داشتند. م یبودند. هر دو لباس مشک دهیپوش رونیشده بودند و لباس ب داریدو از خواب ب هر

او لقمه مربا و عسل گرفت و  ی. براکردیصبحانه را بخورد و او هم لج م کردیآماده کرده بود و ماه راز را مجبور م

 گفت:

 .زمیآ کن عز -

 .خوامینم -

 .ی. بخور جون داشته باشینخورد یچیماه رازم؟ دو روزه ه -

 .ستمیگرسنه ن -

 دهانت و باز کن ماه رازم.  -

 .خورمینم -
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عمل مهم هم دارم. پس بخور  هی مارستانیبعد ب ،یببرمت خونه ماهان، بعد برم آگاه دیشده. هم با رمید زم؟یعز -

 به خوردت بدم. ینذار زورک

 مامانم؟ شیپ یبریمنو م -

 . رینخ -

 دهان ماه راز برد و گفت: کی. بعد هم لقمه را دوباره نزدگشتیخودش بر نم میاز تصم یطیشرا چیمرد، تحت ه نیا

 بخور. -

ماه راز را  ثمیرفتند و م رونیقورت داد، پس از آن که صبحانه را خوردند از خانه ب یراز لقمه را با بغض و به سخت ماه

 حرکت کرد. یبه خانه ماهان رساند و خود سمت آگاه

 گفت: ستهیمبل نشست و رو به شا یراز لباسش را عوض کرد و رو ماه

 ؟یداردرد ن -

 نه. -

 شت؟یپ ادیب یچرا به مامانم نگفت ایخونه مادرت؟  یچرا نرفت ؟ییتنها یبرا چ -

 نخواستم تو زحمت باشن. -

 ؟ی. خب چرا به من نگفتیاونهید یلیخ -

 .زمیتو خودت حال و روزت داغونه عز -

 .یگفتیم دیمهم نبود. با -

 . من خودم حواسم به خودم هست. ماهانم هست.خوادیگفتم که نم -

 آد؟یم ایبه دن یکِ ین یحاال ن -

 .گهیماه د هی -
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 گفت: ستهیراز بغض را فرو خورد که شا ماه

 من برم ناهار درست کنم. -

 .کنمی. من خودم درست مخوادینم -

 .شهیآخه زحمتت م -

 داداشم و درست کنم. یمورد عالقه یغذا خوامی. مستین یزحمت چیه -

 خورده. روزید -

 . کنمیو درست م ثمیمورد عالقه م یآها. خب پس غذا -

 هست. یخواست یباشه. برو از تو آشپزخونه هر چ -

 ثم؟یتون زنگ بزنم به ماز خونه تونمیم -

 . سوال نداره که! زنگ بزن.زمیآره عز -

 نجا؟یا ادیبهش بگم ناهار ب -

 خب بگو. خونه خودته. -

 ممنون. -

 راحت باش. -

 آد؟یم یکِ یداداش -

 ظهر. -

 جواب داد. ثمیبوق م نیرا گرفت که بر دوم ثمیبعد سمت تلفن رفت و شماره م و

 الو؟ -

 سالم. -
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 زم؟یعز ییماه راز تو -

 آره. -

 ماهت. حالت بهتره؟ یسالم به رو -

 اوهوم. -

 ؟یداشت یجانم؟ کار -

 ؟یآگاه یدیرس -

 .دمیاالن رس نی. همزمیآره عز -

 باشه. مراقب خودت باش. -

 ؟یندار یکار گهی. تو هم مراقب خودت باش. دزمیباشه عز -

 .نجایا ایناهار ب -

 دلم. زیباشه عز -

 برو به کارت برس فعال. -

 فعال. -

 شد. مهیقطع شد و ماه راز به آشپزخانه رفت و مشغول درست کردن ق تماس

و همه  کنندیم بیها را تعقآن انهیرا پس گرفت و سرگرد به او گفت که خودشان مخف تیشکا یهم در آگاه ثمیم

 .کنندیم ریها را دستگآن

ه کرد و بعد از آن ک یدگیرس مارانیاز ب یرفت و به بعض مارستانیتمام شد، به ب یکارش در آگاه ثمیاز آن که م پس

 خارج مارستانیبا همکاران از ب یبه شرکت بزند. پس از خداحافظ یگرفت سر می. ظهر شد. تصمدیبه عمل مهم رس

 شد و به سمت شرکت حرکت کرد. نیشد و سوار ماش
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ه و ب دیدست از کار کش دیاو را د یوقت یاز آسانسور باال رفت و بعد داخل شرکت شد. منش د،یبه شرکت رس یوقت

 ست او افتاد و گفت:در د یچشمش به حلقه ثمیاحترام او بلند شد و سالم کرد. م

 ؟یازدواج کرد -

 سرخ شده گفت: یمنش

 .سیینه ر -

 دستت؟ هیپس اون حلقه چ -

 . انگشتر نشونِ.ستیحلقه ن -

 هست؟ یحاال آقا داماد ک -

 .نیشناسیم -

 از کارکنان شرکته؟ -

 .سییبله ر -

 . مبارکه.یخوشبخت بش -

 ن؟یدیپوش یکنکرده؟ که لباس مش یخدا سییافتاده ر یممنون. اتفاق -

 زشیکه پشت م دیشد و جوابش را نداد و بعد هم سمت اتاقش حرکت کرد و در را باز کرد و سجاد را د نیغمگ ثمیم

 بلند شد و گفت: دیاو را د یکار کند. سجاد وقت وترینشسته و دارد با کامپ

 سالم. -

 ؟یکردیکار م یسالم. خدا قوت. چ -

 و گفت: ستادینشست و سجاد کنارش ا زیپشت م ثمیسجاد کنار رفت و م بعد

 لحظه دست نرن خواهشاً. هی -
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 چرا؟ -

 .شهیتموم م یاقهیدق هی یلحظه صبر کن هیپرونده دو دست بشه.  نیا خوادیدلم نم -

 بعد مؤس را برداشت و پس از انجام کار پوشه را بست و گفت: و

 تموم شد. -

 گفت: ثمیمبل نشست که م یبعد رفت رو و

 .کنمیبهت زحمت دادم. جبران م یلیچند وقته خ نیدرد نکنه سجاد. واقعا ادستت  -

 .ی. داداشمیقمی! رفهایزنیحرفا م ه؟یزحمت چ -

او بر خورد. نگران  یِکامال مشهود بود، سپس نگاهش با لباس مشک یدقت کرد که آثار ناراحت ثمیبعد خوب به م و

 قرار گرفت و گفت: زیم یبلند شد و رو به رو

 شده؟ شیطور یزنداداش حالش خوبه؟ کس ؟یدیپوش یمشک یشده؟ برا چ یچ ثمیم -

 تر حرف بزن. سجاد آروم -

 ه؟یبرا چ تیشده؟ لباس مشک شیطور یکس -

 ام از دستم رفت.بچه -

 شد و گفت: رهیمبهوت به او خ سجاد

 ؟یکنیم یشوخ یدار ؟یچ -

 کنم؟ یکه بخوام شوخ هیحال من طور -

 ت و گفت:متأثر گش سجاد

 آخه چه طور ممکنه؟  -

 کرد، سجاد ناراحت گفت: فیاو تعر یکل ماجرا را برا ثمیاز آن که م پس
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 .یگفتیکاش بهم م یمن واقعا متاسفم. ا -

 رفت. ادمیبودم که اصال تو رو  مارستانیمراسم و ب یکارا ریباور کن انقدر درگ -

 .امیصبر کن منم باهات ب یبر یخوایباشه. م -

 .رمیخونه نم -

 مگه زن داداش کجاست؟ -

 خونه ماهان. -

 .کنمیم فشیبه ماهان سه سوت رد زنمی! االنم زنگ میدار ییخب تو که با اخالقم آشنا -

 ؟یهنوز عادتت و ترک نکرد -

 نه داداش. ترک عادت موجب مرض است. -

 رفت؟ شیشرکت خوب پ یمدت نبودم کارها نیا -

 شرکت نامزد کرده. یهم با منش یزدیرفت. ا شیخوب پ یآره. همه چ -

 معاون شرکته؟ اریکه دست نیهم -

 آره. -

 خب؟ -

 خب که خب. -

 !یراست -

 هوم! -

 قرارداد دو سال رو با شرکت فنالند باطل کن. -

 ؟یچ یعنی -
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 لغو کن.  یعنی -

 ؟یکنیم یشوخ -

 . امیهم جد یلیاتفاقاً خ -

 م؟یشیکه ورشکست م یدونیم -

بفرستن که باهاشون قرارداد پنج ساله  ندهینما هیصحبت کردم قرار شد  سیفکر اونجاش و هم کردم. با شرکت پار -

 .میشیترِ. ورشکست هم نم. شرکت اونا هم معتبر ترِ، هم با صرفهسمیبنو

 .کنمیم فیباشه. فردا صبح رد -

 خارج کرد و شماره ماهان را گرفت که ماهان جواب داد. بیرا از ج یبعد هم سجاد گوش و

 الو؟ -

 سالم. -

 سالم.  -

 ؟یخوب -

 .گذرهیم -

 ؟یستیخوب ن -

 ؟یتو خوب -

 .گذرهیم -

 ؟یکار دار ی. چاریمنو در ن یادا -

 ؟یخوایمهمون نم نمیبب خواستمیم -

 نه. -
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 ات دعوتم.من ناهار خونه ی. ولادتیاز لطف ز یمرس -

 ؟یت، خودت و دعوت کردخود -

 آره. -

 .ای. خب بییپررو یلیروت و بنازم. خ -

 ؟یی. کجاامیبله که م -

 خونه. رمیتازه مطب و بستم. دارم م -

 باشه. پس فعال. -

 فعال. -

 و گفت: ثمیاز آن که تلفن را قطع کرد، رو کرد سمت م پس

 نداشت. یتون کار. راه خندوندننیپوف. چه قدر صداش ناراحته. اگه عزادار نبود -

 .یدار مانیآره. خوبه که به دلقک بودنت ا -

 .یی. دلقکم تویکه منو دار یافتخار کن دیزر نزن. با -

 بلند شد و گفت: شیزد و از جا یلبخند کوتاه ثمیم

 گه؟ید یاومد نیبا ماش -

 .امیآره. تو برو منم پشت سرت م -

خود شده و سمت خانه ماهان  نیاز شرکت خارج شدند. سپس هر کدام سوار ماش رفتند و رونیبعد با هم از اتاق ب و

 راندند.

چشمان او  یبود و وارد خانه شده بود که ماه راز پشت ماهان قرار گرفت و دستانش را رو دهیتازه به خانه رس ماهان

 دستان او گذاشت و گفت: یگذاشت و ماهان دستش را رو
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 ماه راز کوچولو. -

 ستانش را دور گردن او حلقه کرد و گفت:راز د ماه

 .یسالم داداش -

 ؟یسالم نفس داداش. بهتر -

 ؟یداداش -

 جانم؟ -

 ؟یکنیصحبت م ثمیخونه مامان بمونم. با م خوامیم -

 نه. -

 راز بغض کرد، سکوت کرد، ماهان دستان او را از گردن خود رها کرد و او را سمت خود برگرداند و گفت: ماه

 . زمیعز بغض نکن -

 و گفت: دیرا بوس شیموها

 .میشال بذار سرت ناهار مهمون دار هیاالنم برو  -

 هست؟ یک -

 سجاد. -

 هستیشا کیآمد و نزد نییپا یراز سمت اتاق حرکت کرد و ماهان هم رفت لباسش را عوض کرد و با شال سبز رنگ ماه

 رفت و گفت:

 خانوم گلم چطوره؟ -

 سالم. خوبم. -

 چطوره؟ ین ین -
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 اونم خوبه. -

 خدا رو شکر.  -

 را به او داد و گفت: شال

 .نجایا آدیبذار سرت سجاد داره م -

 را برگرداند و گفت: شیرو یکوتاه غیبعد خواست ل*ب او را ببوسد که ماه راز آمد و با ج و

 آدم مهمون داره. ی. اونم وقتستیتو اتاق. سالن که جاش ن نیبر نیالو بترکون نیخواهیم -

 مبل نشست و او را نشاند و با اخم گفت: یسمت او رفت و او را چرخاند و رو ماهان

 ؟یگفت یچ -

 .یچیه -

 !دمینشن -

 .خوامیمعذرت م -

 به حرف آمد و گفت: ستهیشا

 ؟یریگیگفت. تو چرا بُل م یچ هیحاال  -

 من حق نداره بگه. یجلو -

 نکن. تشیخود اذ یب -

 و گفت: دیرا بوس ستهیشا یراز گونه ماه

 عادت کردم. ییهوی یهایناراحت نی. من به اگهید ستی. مهم نستیخودت و ناراحت نکن. برات خوب ن -

 قربونت برم. -
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و سجاد وارد خانه شدند  ثمیشال را سر کرد و م ستهیلحظه زنگ خانه زده شد و ماهان دکمه اف اف را زد و شا همان

 سجاد گفت: ،ییگو تیو تسل یپس از سالم و احوال پرس و در را بستند.

 روده بزرگه رو خورد. کهیکه روده کوچ نینیو بچ زیم آدیم یامهیق یبه به چه بو -

دور هم  یو بعد هم همگ دیچ زیم یغذا را رو لیبه آشپزخانه رفتند و ماه راز به کمک ماهان وسا یهم همگ بعد

 گفت: ثمیکه م کردیم یباز شیماه راز هم با غذانشستند و مشغول غذا خوردن شدند. 

 راحت غذام و بخورم. الیماه راز غذام و کوفتم نکن. غذات و بخور بذار با خ -

 .رهینم نییاز گلوم پا -

 بخور. ی. زورزمیبخور عز -

به سالن رفتند و دور هم  یخوردند و پس از تشکر همگ یدنیشان را خوردند هر کدام نوشغذا یاز آن که همگ پس

 و ماه راز که در آشپزخانه کنار هم نشسته بودند. ثمیاز م ریمبل نشستند به غ یرو

 خوشمزه بود. یلی. خزمیدستت درد نکنه عز -

 نوش جونت. -

 غذا را باال آورد و گفت: یقاشق ثمیم

 آ کن. -

 ماه راز را فشرد. یران پا گریبعد با دست د و

 آخ. -

 غذا را داخل دهان او برد و گفت: ثمیم

 بجَوِش. -

 دهانش برد و گفت: کیغذا برداشت و نزد یگریبعد قاشق د و

 . آ کن.یریجون بگ یبخور دیبا -
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 .تونمینم -

 .یتونیم -

گذاشت و  یها را شست و چاو ظرف دینوش یدوغ وانیبعد هم کم کم کل غذا را به خورد او داد و در آخر ماه راز ل و

باهم سرگرم صحبت شدند که  یبه سالن رفت و کنار او نشست و بعد همگ ثمیشعله گاز را کم کرد و بعد به همراه م

 گفت: جادی

 ؟یگذاشت یزن داداش چا -

 .ارمیم رهیآره دم بگ -

 .یمرس -

 او را به خود چسباند و آهسته گفت: ثمیمحو اکتفا کرد. م یراز هم به لبخند ماه

 و تو. دونمی. من مینبر نیو از ب تیاالن بغض لعنت نیاگه هم -

 بود محکم بر کمر او زد و گفت: دهیکه شن سجاد

 و تو. دونمی. من میکن تیزن داداشم و اذ گهیبار د هی -

 دخالت نکن. -

م ه برداشت و خورد. بعد یخود چا یبرا یبرگشت. هر کس یچا ینیراز بلند شد و به آشپزخانه رفت و بعد با س ماه

 تخت یرا بلند کرد و او را به اتاق برد و او را رو ستهیبعد رفت. ماهان شا یباهم صحبت کردند. سجاد هم اندک یکم

 خواباند و گفت:

 استراحت کن گلم. -

سد راهش شد و سکوت  ریمبل بلند شد و خواست برود استراحت کند که ماه راز سر به ز یاز رو ثمیلحظه م همان

 شد و گفت: کشینزد ثمیکرد. م

 ؟یدار یحرف -
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 سر خاک نورا؟ یمنو ببر شهیم -

 نه. -

 .کنمیخواهش م -

 فردا سومشِ.  -

 تا فردا طاقت ندارم. -

 خونه. میبعد بر میکم استراحت کن هی. زمیتو اتاق عز میبر ایب -

 .خوامینم -

 آمد و گفت: رونیاو ب یرا بخواباند از سر و صدا ستهیبعد هم سر و صدا کرد، ماهان که تازه موفق شده بود شا و

 شده؟ یچ -

 به زور ماه راز را از کمر در آغوش گرفت که ماهان گفت: ثمیم

 چه خبره؟ -

 رو به ماهان گفت: ثمیم

 .کنهیم یقرار یلج کرده. ب -

 او شد و رو به ماه راز گفت: کینزد ماهان

برا خودش و  ینگران یدونیم ؟ینگرانش کن یخوای. تو که نمدهیخواب ستیحالش خوب ن ستهیشا زم،ی. عزسسیه -

 تو شکمش خطرناکه؟  ین ین

 گفت: ثمیکه ماهان رو م خوردیو مدام تکان م زدیهق م یراز ساکت شد، ول ماه

 ببرش تو اتاق بخوابونش. -
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تخت گذاشت و او را  یسمت اتاق مهمان حرکت کرد و در را با پا باز کرد و وارد شد و ماه راز را آهسته رو ثمیم

اشاره زد که او را به پشت بخواباند. ماه راز تقال کرد.  ثمیمحکم نگه داشت. که ماهان با سرنگ آرامبخش آمد و به م

خسته و  یهابعد پلک یکرد و اندک قیاو آرامبخش تزراو را به پشت خواباند و ماهان به  ثمیموفق نشد. م یول

 ماه راز بر هم افتاد. یِدردناک و اشک

 گفت: رفتیداشت م یصحبت کرد و در آخر وقت ثمیاز حال و روز ماه راز با م یکم ماهان

 نمیبببرخورد کنم  گهی. در ضمن بار دکنهی. چون فقط حالش و بدتر میکن تا حد االِمکان سرش داد نزن یسع -

 .یخوریدو برابر م شیزد

 بعد هم در اتاق را باز کرد و رفت و در را هم پشت سر بست. و

 و ستهیبا شا یو بعد از خداحافظ دیاو را آماده کرد و لباس پوش ثمیشد. م داریماه راز از خواب ب یساعت بعد وقت دو

 ماهان به خانه خود رفتند.

============================ 

               ●•••〇 ماه بعد کی〇•••● 

و هر روز شاهد الغر شدن  برد،یاز حال او رنج م ثمیتر شده بود، متر و حساسماه گذشته بود و ماه راز افسرده کی

 او بود.  دنیو زجر کش دنیهر روز، شاهد درد کش داد،یاو بود. خود درد داشت و درد ماه راز عذابش م

 

 غذا بخورد.  یتا او کم شدیبه زور متوسل م ثمیبود و مراز کم غذا شده  ماه

 پدر و مادر نگران حال او بودند.  داد،یشدن به خود را نم کیکس اجازه نزد چیه به

 .زدیم غیاو ج رفتیاو م کیماهان نزد یوقت

 د.به خاطر ماه راز بد ش ستهیبار حال شا نیچند ی. حتزدیم غیاو ج شدیاو م کینزد ستهیشا یوقت
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کنند که با  یبار خواستند او را به روانپزشک معرف نیچه کنند! چند دانستندیسخت در تنگنا بودند و نم خانواده

 برخوردند. ثمیم دیمخالفت شد

او را  یاو به سخت یادهایبود، و با وجود داد و فر ثمیشود، م کیبه ماه راز نزد دادیکه به خودش جرئت م یکس تنها

 او را به اجبار آرامبخش بخواباند. شدیاوقات مجبور م یگاه ی. حتکردیرام و آرام م

 

خودش  یهارنج دیدیحال ماه راز را م یاش رنج داشت، اما، وقتخودش هم بابت مرگ دخترک چهار ماهه ثمیم

هوا بود که در  اشیوضع نا به سامان زندگ نیکالفه شده بود و از ا گری. دپرداختیو فقط به او م رفتیم ادشی

 اش بود و بس.کرده زیراز عز هکند فقط ما یاو زندگ شدیکه باعث م یلیخسته شده بود. تنها دل

 

 

مدرک محکم و محکمه  کیها داده بود، هنوز نتوانسته بودند، با به آن ثمیکه م یبا وجود مدرک کم سیپل یروین

 کنند. و سخت در تکاپو و تالش بودند. ریکاوش و افرادش را دستگ کالسیپسند ن

 کایرا که ن یاخود پاک کرد. بلکه شماره یگوش نینه تنها شماره او را از مخاطب زد،یحرف نم کایبا ن گریهم د ثمیم

 .دیخر دیجد مکارتیداشت را مسدود کرد و س

 

 یخود را به سخت ستهی. شادیچیپیشروع شده بود و از درد به خود م ستهیشا مانیهفته گذشته بود و درد ز*ا* کی

و به تلفن جواب  دیو شماره ماهان را گرفت، بوق دوم کامل نخورده بود که ماهان دست از کار کش دیبه تلفن رسان

 داد.

 سته؟یجانم شا -

 ما... هان؟ -

 :دینگران شد و مضطرب پرس ماهان
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 ؟یشده؟ درد دار یچ ستهیشا -

 لب زد. یبه سخت ستهیشا

 آ... آر... ره. -

 .رسونمیاالن خودم و م -

ار خارج شد و سو مارستانیلباس، از ب ضیسپرد و بالفاصله با تعو یگریرا به دکتر د ماریقطع شد و ماهان ب تلفن

 دادیمبل بود و از درد ناله سر م ریرا در سالن که ز ستهیسرعت خود را به خانه رساند. شا نیشد و با باالتر نشیماش

رفت و  نیرفت. با قفل کردن در خانه سمت ماش رونیخانه ب زرا آهسته از کمر در آغوش گرفت و ا کردیم هیو گر

 یرو یخراش بد هاکیالست یپدال گاز فشرد و صدا یرا رو شیخواباند و سوار شد و پا نیرا عقب ماش ستهیشا

 کرد.  جادیبه خاطر سرعت ا نیزم

 ادیاو را آرام کند، با فر کردیم یاز اشک شده بود، سع سیو تمام صورتش خ کردیکرد که ناله م ستهیبه شا ینگاه

 نگه داشت و... مارستانیب یرا جلو نیماش ستهیشا یبعد

 ــــــــــــــــــــ

 ساعت بعد. دو

 وشهیاش بسته شد و بزد و چشمان خسته یجان یلبخند ب ستهینوزاد که در دست پرستار بود، شا هیگر یصدا با

 گشت.

 دادند.  انتقال یاو را با برانکارد به اتاق خصوص دهیو رنگ پر هوشیگرفتند و بعد جسم ب یاتاق خصوص ستهیشا یبرا

و  دیاو را بوس یبایچشم باز کرد، ماهان نگران دو چشمان ز ستهیشا یشب وقت ازدهیدو ساعت بعد ساعت  حدود

 گفت:

  ؟یدلم. خوب زیعز یتو که منو نصفه جون کرد -

 .خوبم -
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درهم شد که ماهان دست او را در  شیهااخم سوخت،یو به شدت م کردیدرد م شیهاهیدل و بخ ریز یبود، ول خوب

 دست گرفت و گفت:

 ؟یدرد دار یلیخ -

 .شمیخوب م -

 ستهی. شادیبوس فیاو را نرم و لط یهاهیبخ یاو کنار زد و لباس او را باال زد و رو یرنگ را از رو دیسف یپتو ماهان

 کرد و رو به او گفت: زانیکه ماهان لباسش را م دیلب گز نیشرمگ

 .زمیعز ی. مرسکنمی. تمام دردهات و جبران میدیدرد کش یلیخ دونمیم -

در به  یکوچک او را شکار کرد، با صدا یکرد و در آخر ل*ب ها ترکیو نزد کینزد ک،ینزد ک،یرا به او نزد سرش

و ماه راز و پدر و مادر  ثمیو م سایبا کالسکه نوزاد آمد و پشت سرش پدرام و پر خود آمد و از او رها شد. پرستار

 وارد شدند.  ستهیشا

 گفت: ستهیرو به شا پرستار

 .یبد ریبهش ش یتونیشد م داری. هر موقع بدهیاالن خواب -

 ممنون. -

در آغوش گرفتن او بود. پدر و مادر پس  یبرا یاقرار لحظه یکودک لک زد و ب نیا یبعد هم رفت، ماه راز دلش برا و

 ثمیدادن او بود. م ریشده بود و وقت ش داریو رفتند. نوزاد ب دندینوزاد را بوس ،یصحبت و خنده، و احوال پرس یاز کم

شدند و باهم گرم صحبت  یبعد دوباره وارد اتاق خصوص قهیچند دق د،دا ریبه او ش ستهیرفتند و شا رونیو ماه راز ب

و  ردیآن کودک را در آغوش بگ خواستیتمام حرکات ماه راز را در نظر داشت. دخترک افسرده، دلش م ثمیشدند. م

اد را نوز نهشد و نوزاد را در آغوش گرفت، گو کیبه تخت نزد نهیخوابش برد، ماه راز با طمان ستهیبه خود بفشارد. شا

 و رو به ماهان گفت: دیبوس

 ن؟یذاریم یاسمش و چ -

 زم؟یبذارم عز یچ یدوست دار -

 بچه تواِ.  -
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 مَهبُد. ذارمیاسمش و م -

 قشنگه. -

ماهان  کرد،یبود که نوزاد را در آغوش داشت. و فقط به نوزاد نگاه م یاقهیدق یرا به خود فشرد و نازش داد. س نوزاد

 شد و گفت: کشینزد

 بغلش کنم؟ ؟یدیقربونت برم. پسرم و بهم م -

 ثمیو نوزاد را به خود فشرد که م ختی. ماه راز اشکش رردیکه ماه راز دلش نگ دینگو یکرد طور یچه قدر سع و

 گفت:

 بچه رو بده ماهان. زم؟یعز -

 گفت: یدو شانه او را فشرد و بعد با لحن آرام ثمیتکان داد. م "نه  "سرش را به کلمه  انیراز مظلوم و گر ماه

 ماه رازم؟ بچه رو بهش بده. -

 گفت: هیبا گرراز  ماه

 مال خودمه. خوامینم -

 و گفت: دیلب گز ثمیم

 خانومِ.  ستهیبچه مال ماهان و شا نیا -

 .دمینم -

 ماهان منتظرِ.  زدلم؟یعز -

یدلش م یدل خواهرکش را بشکند، از طرف آمدیاما ماهان دلش نم د،یبگو یزیبه ماهان اشاره کرد که او هم چ ثمیم

که دل او را  یکرد طور ی. سعدیکشیدر آغوش گرفتن او پر م یو دلش برا ردیپسرکش را در آغوش بگ خواست

 میروانِ ماه راز را با سر انگشت پاک کرد و مال یهارفت و اشک کشیلحن با او صحبت کند. نزد نیترمینشکند با مال

 گفت:
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 کن. باشه نفسم؟ یچه قدر دلت خواست باهاش باز هر گردونمیخوشگلم؟ بچه رو بهم بده. بعد دوباره بهت بر م -

که ماه راز او را به  ردیخواست دست او را بگ ثمیم د،یکش یاراز با تعلل نوزاد را به او داد و ماهان نفس آسوده ماه

 زد،یم شیصدا کرد،یهم او را دنبال م ثمیخارج شد. م مارستانیو از ب دیفرار کرد و دو انیشدت پس زد و از اتاق گر

ود ب کیو نزد دیدو ابانیافتاده! ماه راز به سمت خ شاننیب یچه اتفاق که نیبودند، و متعجب از ا رهیهمه به آن دو خ

 دل مردم را در هم لرزاند. ثمیبلند و از ته م ادیبا او برخورد کند که فر نیماش

 ماه راز؟ -

شکل گرفت و در  یبه محافظ بر خورد و تصادف نیبود، ماه راز را به شدت هل داد و ماش یکه مامور مخف یمحافظ

را در بر گرفت.  ابانیکرد و هق هقش کل خ هینشست و گر نیزم یزد و رو غیبلوا شد. ماه راز ج ییاهویه ابانیخ

 .دیداد کش انیو گر دیکش یردناکد غیسرش گذاشت و ج یماه راز دستانش را رو د،یسمت او دو ثمیم

 خدااا نورام و بهم بده. -

و با تمام  دیکش یگریدردناک د غیج د،یشنیرا نم شیکرد او را آرام کند اما ماه راز صدا یاو را تکان داد و سع مثیم

 سر داد. یمحکم ادیوجود ناالن، فر

 . نورا نورا نورا مامانم. دخترِ مامان؟ خوامیام و مبچه -

 .زدندیپوزخند بر دل دردناک او م یمیو ن کردندیم هیاز حال او گر یمیبه حال او افسوس خوردند و ن مردم

 

 

 .بخواب

 در به در نترس. یهااز نگاه بخواب

 .بخواب

 .ستیرا نه از پروانه گزند تو

 از واژه. نه
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 .تابدیم دیکه از سوراخ کل ینور

 .بخواب

 .یبه قلب من مانند تو

 .یرا مان یباغ

 .کشدیعشق من در آن انتظار م که

 بخواب. آسوده

 .ردیمیبوسه بر لبانم م نیکه واپسآن هنگام  تنها

 شو. داریب

 

 

 زد و تقال کرد. غیماه راز را بلند کرد و او را از کمر در آغوش گرفت که ماه راز ج یبه سخت ثمیم

مامان دلم و خون  ی. کوچولوین ی. نین ی. نین یام و بده. ولم کن. ولم کن. نولم کن. ولم کن. نورام و بده. بچه -

 .یکرد

 حرکت کرد. مارستانیدوان دوان نگران و آشفته سمت ب ثمیبغض دارش خفه شد، م یشد و صدا هوشیب

و  کم کم متفرق و آزاد شد ابانیشلوغ خ تیکرد، جمع ریآمد و راننده را دستگ سیبردند و پل مارستانیرا به ب محافظ

خودروها  یرفت و راه عبور و مرور براراه خودش را  یجامعه آزاد شد و هر کس یِمردم عاد یدوباره عبور و مرور برا

 هم آزاد شد.

 

 او زل زده بود. هوشیکنارش نشسته بود و به جسم ب ثمیماه راز سرم زده بودند و م به
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 دلم واسه غربت چشمات تنگه. دوباره

 واسم دل تنگه. ونهیدل د نیا دوباره

 

 و گفت: دیدستش را بوس ثمینگاه کرد که م ثمیبه م رهیاز دو ساعت ماه راز به هوش آمد، ماه راز خ پس

 .دمی. قول ممیشیدار م ین یتنگ شده تو خوب شو. دوباره ن هاتطنتیدلم برا ش -

 

 هام.ترانه یاز تو خوندنه ستاره وقت

 آهنگه. نیترمن قشنگ یتو برا اسم

 

 و با بغض گفت: دیو بارها دستش را بوس دوباره

 حالت داغونم کرده. دلم و داغون کرده. نیخوب شو. ا میماه رازم. تک ستاره زندگ ارمیدارم کم م -

 

 پروازم. یب ریاس یپرنده کیتو  یب

 آوازم. یبه قله رسمیتو اما م با

 

 و گفت: دیاو را بوس یخم شد و چشمان اشک ثمیو م ختیراز اشک ر ماه

 منتها. یاست ب ییایچشمانت در -

 است به موال.کرده  رمیچشمانت اس غم

 من هستند. یزندگ تیهاکن چشم باور
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 نگذار ببارند. پس

 .امیخود مکن تک ستاره زندگ یز خود ب مرا

 واسه منه؟ -

 تو.  یتو یآره. فقط تو -

 و گفت: دیکش یسوزناک آه

 !ارهیچه به روزم م اتهیگر یدونینم -

 

 .یترانه با من باش نیتا آخر ا اگه

 .سازمیاز آهنگ و صدا م یتو سقف واسه

 

 و گفت: دیسرخش را نرم و داغ و پر حرارت بوس یهاگونه دو

 . تو فقط خوب شو ماه رازم.دمی. قول ممیسازیو م یتو خوب شو. از نو همه چ -

 

 چشمک دوباره. هی با

 زنده کن ستاره. منو

 .اُفتمیاز نفس ب نذار

 تنها راه چاره. ییتو

 

 و جدا شد و گفت: دیرا شکار کرد و پر ولع نوش شی*ب هال



 قلب ییالال

 
261 

 

و دم  ختمیهام و تو خودم رشدم و غم تیاذ یبده. بذار نفس بکشم ماه رازم. بسه هر چ یخوب شو و بهم انرژ -

 کرده. زودتر خوب شو. باشه؟ اهینزدم. باور کن حال تو روزگارم و س

 

 ستاره. یستاره، آ یآ

 نداره. یتو شب نور یب

 تو رو. شهیترانه هم نیا

 .ارهیمن م ادی

 

 را فشرد و گفت: دستش

 .یمن یتو نور زندگ -

 

 .یخونیکه عشقم و از نگاه من م ییتو

 .یهام پنهونکه تو تپش ترانه ییتو

 .یآواز یشهیکه هم نفس هم ییتو

 .یدونیمنو م یکه آخر قصه ییتو

 .کهیبار یکوچه هیصدام  یکوچه اگه

 .کهیاغه، چشم تو تارچر یام بخونه اگه

 به داد من. یرسیآخر قصه م دونمیم

 .کهینزد هانهییشدن تو آ یکی لحظه
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 : ستارهآهنگ

 : شادمهرخواننده

 

 ؟یدیبهم قول م -

 ؟یچ -

 خواد؟یو غرورم بشکنه؟ م ینیاشک مرد مغرورت و بب خوادیماه راز تو که دلت نم -

 ن... نه. -

 ؟یدیهمون ماه راز سابق. قول م ی. قول بده بشیپس قول بده خوب بش -

 .خوامیم ین یبا... با... شه. من ن -

 و گفت: دیآرامشبخش کش یلبخند ثمیم

 .دمیهم بهت م ین ین -

را  ثمیآمد و م مهیتخت نشست، که ماهان سراس یبعد هم سروم را که تمام شده بود را از او جدا کرد و ماه راز رو و

 گفت: یه ماه راز را محکم گرفت و او را تکان داد و با ناراحتکنار زد و دو شان

 ؟ینگرانم کن آدیخوشت م -

 :دیکش داد

 آره ماه راز؟ -

 رو به ماهان گفت: ثمیم

 تر. چِته؟ماهان آروم -

 تو لطفاً دخالت نکن. -
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 تر ماه راز را تکان داد و گفت:بعد محکم و

 یچ نیو؟ بب ثمیم نیصدام بغض دار شده؟ هان ماه راز؟ بب یمنو ماه راز؟ من از کِ نیبب ؟یکار کرد یباهام چ نیبب -

قدر غصه تو رو خورده.  نیفقط از حرص تو الغر شده. ا ثمِ،یهمون م نیا نیشکسته شده! بب نیبب ؟یکارش کرد

چه  یدیده. بابا رو دکر هیچشماش سو نداره از بس گر گهی. دکنهیم هیمامان همش داره گر ؟یدیمامان و بابا رو د

 یات و از دست دادبار حالش بهم خورد. اگه تو بچه نیبه خاطر تو چند ستهیشده؟ همش به خاطر توعه. شا ریقدر پ

 .میشادمون و از دست داد یِما همه زندگ

 سمتش رفت و گفت: ثمیم

 .یکنیم تشیاذ یماهان دار -

 رو به او گفت: ماهان

 تو دخالت نکن. -

حرف زدن باز کند. و انگار مهر سکوت را به اجبار بر  یلب از لب برا توانستیفقط سکوت کرده بود و نم اما ماه راز و

 دهانش بسته بودند.

 تر او را تکان داد و گفت:محکم ماهان

 همون حسرت. ؟یفهمیم یبه اسم ماه راز ندارم. همون حسرت یمن خواهر یکه خوب نشد یتا وقت -

زد و  غیاو حرف بزند، فقط ج دادیدر حال انفجار بود، بغض اجازه نم شیدر گلو ینیراز شوکه شد، بغض سنگ ماه

ماهان قرار گرفت و  یآمد و رو به رو نییحال از تخت پا یماهان پا تند کرد برود ماه راز لباسش را چنگ زد و ب یوقت

 گفت:

 نرو. کنمینرو. خواهش م یتو رو خدا نرو. داداش -

 را پاک کرد و با هق هق گفت: شیهااشک

 نرو. غلط کردم نرو.  شمیبه خدا خوب م -

 زد و گفت: اشنهیبر س یمحکم مشت
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 .ییدروغگو هیدروغگو. تو  -

 زد. غیج

 . شمی. به روح نورام خوب مشمیبه خدا خوب م ؟یذاری. پس چرا تنهام میذاریتنهام نم یدروغگو. تو گفت -

 :دیزد و داد کش اشنهیبر س مشت

 . دروغگوها. یلعنت یلعنت یدروغگو. دروغگو. دروغگو. لعنت -

روانه صورت او کند. که ماه  یمحکم یلیهمه دور او جمع شده بودند. ماهان دست بلند کرد که س مارانیو ب پرستاران

 راز خود را در آغوش او انداخت.

 نزن. تو رو خدا نزن.  ؟یداداش -

 و گفت: دیماهان را بوس یگلو

 منو نزن. تنهام نذار.  -

 و با بغض گفت: دیماهان را بوس قلب

 بمون.  شمی. پستیمن نامرد ن یِداداش -

 شد و گفت: فیضع شیصدا

 هاتیدغ و دل ستین یماه راز گهی. اون وقت درمیمیمن م ی. اگه برینامرد گهید ی. اگه برینامرد یلیخ یاگه بر -

 .یکن یو سرش خال

 تخت یاو را در آغوش گرفت و رو ثمیکرد و چشمان ماه راز بسته شد. م قیبه او سرنگ آرامبخش تزر ثمیبعد هم م و

 خواباند و بخش دوباره آرام شد.

 رو کرد سمت ماهان و گفت: ثمیم

 ؟یبه روزش آورد یچ نیراحت شد؟ آره ماهان؟ بب التیخ ؟یکن شیجورنیکه پاره تنم و ا ؟یخواستیو م نیهم -

 به زن من، به عشق من نداشته باش. یرو؟ کار یخودت و؟ حال ک ای یحال منو خوب کن یخوایحالش خرابه؟ م نیبب
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 من فقط... ثم؟یم -

 حرف او را قطع کرد و گفت: ثمیم اما

 .رونی. حاال هم برو باُفتهیچشمت به چشمش ب خوامیکه خودش نخواسته نم یتا موقع -

 ثم؟یم -

 .رونیب -

 رفت. ستهیرفت و به اتاق شا رونیآهسته از بخش ب یهابا قدم ماهان

 ماه راز جانش دعا کرد. یهمه و سالمت یزندگ یهم سمت نمازخانه رفت و وضو گرفت و نماز خواند و برا ثمیم

 ــــــــــــــــــــ

او را  نهرکایماهرانه و ز یانقشه یط اوردیب ریگ کالسیموفق شد از ن یکه با هزار سخت یبا مدرک سیروز بعد، پل صبح

 کرد. ریتحت نظر گرفت و بعد هم او را دستگ

 گرفتار شدند. سیتان و افراد او هم در دام پلهمدست هیکاوش، بق کالسیاعتراف ن با

 یرا مجبور به همکار ثمیببرند و دوباره م نیاز افرادشان را دکتر جا بزنند و ماه راز را از ب یکی خواستندیم هاآن

 موفق نشدند و باختند. یکنند. ول

 

 برگشت. مارستانیرا به خانه مادر خانومش برد و دوباره به ب ستهیمرخص شد و ماهان شا ستهیروز بعد شا صبح

 شیبه رو یلبخند کردیکه گونه او را نوازش م یدر حال ثمیساعت ده صبح بود که ماه راز به هوش آمد، م کینزد

 و گفت: دیپاش

 ؟یآروم جونم؟ خوب یخوشگلت و باز کرد یماباالخره چش -

 آب. -

 دهان او برد و گفت: کیرا از کنارش برداشت و آن را باز کرد و نزد یجعبه آب معدن ثمیم
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 آ کن. -

 و گفت: دیکم کم به خوردش داد که ماه راز پس کش و

 گشنمه. -

 از کنارش کمپوت آناناس را برداشت و باز کرد و قاشق را پر از کمپوت کرد و گفت: ثمیم

 آ کن. -

 تا آخر کمپوت را به خورد او داد که ماه راز باز گفت: و

 گشنمه. -

 را باز کرد و به خوردش داد و گفت: یاوهیرا از کنارش برداشت و دست ماه راز داد و آبم یکلوچه ناد ثمیم

 ؟یشد ریس -

 ممنون. بله. -

 .شهیپر م یاز بس شکمت کوچولوعه. فور -

 کردم. تتیمنو ببخش که اذ -

 

 ببخش، منو

 نبودم. یکه خواست یاون اگه

  ،یحرف داشتم ول ایدن هی

 تو خودم. ختمیو ر حرفام

 

 : منو ببخشآهنگ
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 یتوکل نی: حسخواننده

 راهبر نی: معمیتنظ

 

 زد و گفت: یلبخند ثمیم

 دل نازکت بشم. یفدا ینکرد یتو که کار -

 شم؟یمرخص م یکِ -

 خونه. میریم کنمیات م. االنم آمادهیمرخص -

 خسته و دند،یبه خانه رس یسمت خانه حرکت کرد و وقت ثمیخارج شدند و م مارستانیبعد هم او را آماده کرد و از ب و

 کوفته با هم به حمام رفتند و دوش گرفتند و ماه راز غذا آماده کرد و با هم غذا خوردند.

 چون باد گذشت و شب شد و پس از خوردن شام هر دو به اتاق رفتند تا بخوابند. زمان

زد و لب بر  همیخ ثمیم یرا ناخن زد و رو ثمیم یمردانه ی**ن*هیبودند. ماه راز س* دهیتخت کنار هم خواب یرو

 و گفت: دیچ

 .برهیخوابم نم -

 بر انگشت او نشاند و گفت: یابوسه ثمیزد. م ثمی*ن*ه میبعد با انگشت بر س* و

 چرا قربونت برم؟ -

 زد و گفت: ثمی*ن*ه میبر س* یراز سرش را چند بار تکان داد و مشت محکم ماه

 .ی. تو قول دادخوامیم ین یمن ن -

 بخواب. ریهم تازه حالت خوب شده بگ . توستیاالن موقعش ن -

 گفت: یراز با ناراحت ماه
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 .یتو قول داد یول -

 . بذار هر موقع حالت کامالً خوب شد باشه؟یفهمینم کنهی. تو االن بدنت درد مگهیناراحت نشو د زم؟یعز -

 . خوامینم -

 .یخوابیتو بغلم م یایخانوم خوب م هیاالنم مثل  -

ماه راز  یهابعد اشک یااش چسباند، لحظهمردانه ی*ن*ه*یو سرش را به س* دیبعد هم او را سمت خود کش و

 را پاک کرد و گفت: شیهااو را از خود جدا کرد و اشک ثمیکرد. م سیاو را خ ی*ن*ه مردانهیس*

 نکن.  هیخب گر یلیخ -

 .ین ین -

 .یدرخواست نکن گهیبسازم که د یپس برات چنان شب یخوای! حاال که خودت میقدر پر رو نبود نیقبال ا -

 گفت: آوردیکه لباسش را در م یبعد در حال و

 . ینترس شد -

 نه. -

لباس ماه راز را در تن پاره کرد و او را برهنه کرد و سمت او حمله ور شد و تمام  یرحم یاز آن که برهنه شد، با ب پس

 .دیجان و روحش و جسم و وجودش را به آتش کش

 

 تیاو را اذ شتریاواخر درد قلب ب نیا یکس هم نگفته بود، ول چیبه ه گرفت،یبود که ماه راز قلبش درد م یوقت چند

 او را سرزنش کرده بود و گفته بود: یکل دیفهم یبه او مشکوک شده بود و وقت ثمیم کردیم

 .ستین یاز بچه خبر یکه قلبت و عمل نکرد یتا موقع -

 مارستانیبا ب ثمیموضوع باعث رنجش شده بود. م نیهر دو ناراحت بودند و ا داد،یم یبعد هم به او قرص ناباور و

 شد به او خبر دهند. دایبرا ماه راز پ یسبهماهنگ کرده بود که هر وقت قلب منا
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او تنگ بود و آغوشش  یدلش برا ی. ولدادیاش راه نماش با ماهان سرد بود و او را به خانهمدت ماه راز رابطه نیا در

یاجازه نم ثمیبعد م یول شش،یبرود پ خواستیو دلش م کردیم هیگر یها از دلتنگشب یبعض ی. حتخواستیرا م

 :گفتیو م داد

 بشه چون باهات بد حرف زد. هیتنب دیبا -

 تو رو خدا من دلم براش تنگ شده. -

 .شهیحل م یروز همه چ هی. باالخره زمیبخواب عز ششیه -

 

 ماه بعد. کی

 . کردندیم یبا مهبد باز یو پسرش بود و داشتند دو نفر ستهیبود و ماهان در خانه کنار شا عصر

 گفت: ستهیشا ساعت ماهان رو به کیاز  پس

 سر کار. رمیدارم م گهیمن د ؟یخانوم -

 نوزاد را در آغوش گرفت و گفت: ستهیشا

 باشه. مراقب خودت باش. -

 تو هم مراقب خودت باش. -

 و گفت: دیپسرک کوچکش را بوس یشانیزد و بعد پ ستهیکوتاه بر ل*ب شا یابوسه

 . زمیفعال عز -

 فعال. -

 شد. نیزد و سوار ماش رونیبعد هم از خانه ب و
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 رفت. ثمیاش قبل از آن که به سر کار برود به خانه معادت هر روزه طبق

تا به سر کار برود، ماهان زنگ خانه را زد، ماه راز  کردیکه تازه داشت لباس عوض م ثمیم دیها رسبه خانه آن یوقت

 ماهان، جواب داد. ریتصو دنیسمت اف اف رفت و با د

 بله؟ -

 در و باز کن. زم؟یز عزماه را -

 .یبه اسم ماه راز ندار یخواهر یگفت میدیکه هم و د یبار آخر -

ات داداش بزرگه یات و به روداداش. در خونه ی. دلم برات تنگ شده موش کوچولودی. ببخشزمیاشتباه کردم عز -

 ؟یات و بشکونغرور داداش بزرگه یخوایم ؟یکنیباز نم

 آمد و گفت: ثمیباز کرد که همان لحظه م راز دلش گرفت و در را ماه

 ماهانِ؟ -

 آره. -

 ؟یکارش کرد یرنگم و چ یجگر راهنیلکه است. پ دمیسف راهنیپ -

 تو کمد. -

 .ستین -

 .یِکاربن راهنیپ ریچرا هست. سمت راست ز -

 باشه. -

 دوباره به اتاق رفت و همان لحظه ماهان با شتاب وارد خانه شد و ماه راز را صدا زد. ثمیم

 جقله؟ ییکجا زم؟یماه راز عز -

 راز از پشت او گفت: ماه
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 سالم داداش. -

 و گفت: دیبرگشت و محکم او را در آغوش کش ماهان

 ؟یخوشگلت. خوب یسالم به رو -

 نظر گرفت. ریها را زو حرکات آن ستادیا یلباسش را عوض کرد و کنار ثمیم

 خوبم.  -

 دلم برات تنگ شده بود ماه کوچولو. -

 منم. -

 ذره وول نخور. بذار بدنت و بو کنم. هی -

 از او جدا شد و گفت: یتر او را فشرد و بعد از مدتمحکم و

 خانوم. ی. گردالیتپل شد -

 ظاهر شد و آمد و گفت: ثمیلحظه م همان

 .یاز من ممنون باش دیبا. دمیاز بس بهش رس -

 سالم ممنون. -

 ؟یسالم خوب -

 ؟یخوبم. تو خوب -

 منم خوبم. -

 زنگ خورد و جواب داد. ثمیم یلحظه گوش همان

 الو. -

 ؟یالو دکتر فالح -



 قلب ییالال

 
272 

 

 .دییبفرما -

و برا  نشویتا ا مارستانیب دیاریب فیتون تشرشده. امروز با خانوم دایتون پقلب با مشخصات مناسب برا خانوم هی -

 .میعمل آماده کن

 گفت و تلفن را قطع کرد و گفت: یا "باشه  "خوشحال فقط  ثمیم

 .مارستانیب میماه راز خانومم؟ بدو برو آماده شو بر -

 شده؟ یچ -

 شده. دایباالخره برات قلب پ -

 گفت: جیو نشاط شد. ماهان مبهوت و گ یهر دو مملو از شاد قلب

 داره؟ یمشکل قلب؟ قلب ماه راز مگه چه ؟یچ -

 کرد. ماهان گفت: فیاو تعر یکل ماجرا را برا ثمیاز آن که م پس

 ...ای. خدامیمون برگشت یعاد یبه زندگ ستیماه هم ن هیهنوز  -

 .کنمیمن خودم خوبش م یعنی. شهیخوب م -

 

 روز بعد. سه

کند که ماه راز سرش را عقب برد و با  هوشیکنارش بود و خواست او را ب یهوشیراز در اتاق عمل بود و متخصص ب ماه

 گفت: هیگر

 .خوامینم -

 هوشیخواست او را با ماسک او را ب یهوشیتکان بخورد. دکتر ب توانستیو دستانش را به تخت بسته بودند، و نم پاها

 کالفه رو به دکتر جراح گفت: یهوشیسر عقب داد و دکتر ب هیکند که ماه راز باز با گر

 کنم. وششهیب ذارهینم -
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 و هشت ساله بود رو کرد سمت ماه راز و گفت: یس ایو هفت  یحدود س یجراح که زن دکتر

 کنه. هوشتیب شونیاجازه بده ا زم؟یعز -

 نه. -

 کرد و گفت: یجراح پوف دکتر

 داخل. ادیبگو ب یبرو به دکتر فالح -

 و گفت: ستادیکنار ماه راز ا ثمیوارد اتاق عمل شد. م ثمیرفت و با م یپرستار

 . مگه نه؟یدار بش ین یکه ن یخوب بش دیبا ؟یخوب بش یخوایماه رازم؟ مگه نم -

 .ترسمیم -

 گوش کن. گهیم ی. دکتر هر چزمینترس عز -

کرد و او جلو آمد و خواست ماسک را بر دهان ماه راز بگذارد که ماه راز باز سرش را  یهوشیبه دکتر ب یابعد اشاره و

 گفت: هیعقب برد و با گر

 تو رو خدا. -

 و گفت: دیاو را بوس یشانیپ ثمیم

 بذار دکتر کارش و بکنه.  -

 جراح گفت: دکتر

 .میندار یادیوقت ز ترعیلطفا سر -

 ماسک را بر دهان او گذاشت و گفت: یهوشیب دکتر

 لطفا. قینفس عم -

 را پاک کرد و گفت: شیهاو اشک دیاو را بوس یِشانیهم پ ثمیم
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و  یریبغل بگ ین یروز ن هیفکر کن که قراره  نیهم فکر نکن. فقط به ا یچیبکش قربونت برم. به ه قینفس عم -

 . باشه؟یبد ریبهش ش

و  دیساو را بو گریبار د ثمیشد. م هوشیب دیکش یقینفس عم نکهیراز سرش را به عالمت مثبت تکان داد و بعد از ا ماه

 رفت. رونیب

 از اتاق عمل منتظر بودند و دلهره و نگران بودند.  رونیدور هم در ب یهمگ هاخانواده

 دخترک را در هم شکافت و بُرِّش داد. فیو نح دیدرون دست دکتر بود که بدن سف غیاتاق عمل ت در

 دیآ به هوش دیخوب است و فقط با ماریها گفت که حال بانجام شد و دکتر به خانواده تیساعت بعد عمل با موفق پنج

 اعالم کند.را  یتا نظر قطع

 انتقال دادند. وی یس یماه راز را با برانکارد به س هوشیبعد هم پرستاران جسم ب و

 کنار ماه راز ماند و بعد هم رفت.  قهیرفت و ده دق وی یس یلباس گان به س دنیبا پوش ثمیم

به او مادر را  یکرد و با پوشاندن لباس گان آب ی. هماهنگندیماه راز را بب خواهدیو م زدیریاشک م سایپر دید یوقت

 آمد. رونیماند و بعد هم به اصرار پرستار ب قهیفرستاد. مادر هم ده دق وی یس یداخل س

 

 بعد. روز

 ندیرفت تا عالئم او را چک کند. ماه راز به هوش آمد. و پس پرس وی یس یدکتر به همراه پرستار به س یوقت صبح

 او را به بخش انتقال دادند. یراراظط یچند سوال و نکات

 شد. قیخانواده تزر نیبر وجود ا یخوشحال شدند. و دوباره خوشحال یهمگ

یاش مو هم قربان صدقه دند،یهم او را بوس ستهیماه راز را غرق بوسه کرد. پدر هم همان گونه و ماهان و شا مادر،

 .رفتند

 مانش بسته شد.سمتش رفت، چش ثمیبود و درد داشت و همان که م خسته
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دو بامداد بود که ماه راز  کیها را به زور به خانه فرستاد. ساعت نزدخانواده را جمع کرد. آن الیخ ثمیاز آن که م پس

 زد و گفت: یلبخند ثمیدوباره چشم باز کرد. م

 .زمیعز یات خوش اومددوباره یبه زندگ -

 گفت: هیو با گر دیاش لرزراز چانه ماه

 درد دارم. یلیدرد دارم. خ -

 آروم جونم. زنمیاالن بهت مسکن م -

 بهتر شد و دوباره به خواب رفت. یکرد. درد ماه راز کم قیرا آماده کرد و به سِرُم او تزر یسرنگ یبعد فور و

 

 

 ✔. بعد سال پنج ✔                 

 بودند. ایبا هم به سفر شمال آمده بودند. و کنار در یهمگ

 کنار هم نشسته بودند و غرق صحبت بودند. سایو پر پدرام

 .کردیم یچهار ساله داشت با مهبد شش ساله باز یگرم صحبت با ماهان بود و نورا ثمیم

 .کردندیو ماه راز هم باهم صحبت م ستهیشا

 دیا بوسنورا ر یِسرخ و تپل یو نورا و مهبد شدند که مهبد گونه ایبه در رهیدور هم جمع شدند و خ یبعد همگ یاندک

 و گفت:

 ( ی. ) عشق منیعچق من -

 و گفت: دیذوق زده دستانش را به هم کوب نورا

 آخ جوون. -
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خود را  یفور ثمیکرد. م هیافتاد و گر نیکه بر زم دیدویسر دادند. نورا داشت سمت ماه راز م یبلند یخنده یهمگ

 اش رفت و گفت:به او رساند. و قربان صدقه

 آروم باش دخترم. قربونت برم من.  -

 .تنهیپام درد م -

 و گفت: دیاو را ماساژ داد و بوس یپا ثمیم

 . خب؟ارهیداداش تپل برات ب هی یمامان کنمیم یمج ی. منم با مامانت عجینکن هیو گر یباش یاگه دختر خوب -

 ساکت شد و گفت: نورا

 آخ جوون. -

 نره. ادتیخب پس بوس من  -

 :دیسمت او آمدند و ماه راز نگران از نورا پرس یکه همگ د،یرا بوس ثمیمگونه  نورا

 ؟یقربونت بره عسل مامان. خوب یمامان -

 نورا را بلند کرد و در آغوش گرفت، نورا هم دستانش را از هم باز کرد و به پدرام گفت: ثمیم

 ؟یتنیپدر جون منو بغل م -

 نوه خوشگلم. کنمیآره که بغلت م -

 گرفت. نورا رو کرد سمت ماه راز و گفت: ثمیبعد او را از آغوش م و

 ؟یمامان -

 مامان؟ زیجانم عز -

 آله؟ یاریب یگفت قراره برام داداش ییبابا -

 گفت: ثمیشد، رو کرد سمت م نیجمع شرمگ یکرد و جلو یظیماه راز لبخندش محو شد و اخم غل ناگهان
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 بچه نده. ادیرو  زایچ نیا ثمیم -

 بشه؟ تیداره بچه آپد رادیخب چه ا -

 .یپر رو شد یلیخ -

 خانومم. دونمیم -

 و گفت: دیبلند شد که نورا دستانش را به هم کوب یخنده همگ کیشل ناگهان

 .یمامان یمامان -

 جانم؟ -

 بشم. ییبزرگ شدم عروس دا خوامیمن م -

 زد و گفت: ییهم لبخند مکش مرگ نما ماهان

 .یلم. تو از االن عروس مند زیبه چشم عز یا -

 گفت: ثمیدر جمع بلند شد و رو به م یخنده همگ کیزد که دوباره شل غیج یراز حرص ماه

 تواِ. ریاش تقصهمه -

 بلند شد.  یخنده همگ کیفرار کرد و ماه راز دنبالش کرد که باز شل ثمیم

 او قرار گرفت یبر عکس شد و رو ثمیافتاد، م شیبه سنگ خورد افتاد و ماه راز که او را دنبال کرده بود رو ثمیم یپا

 و گفت:

 .یشد ریخودت اس یریمنو بگ یخواستیم -

 نده.  ادیبد بد  یزایبه بچه چ -

 کنه؟یقلبت درد نم ؟یباشه خوشگلم. خوب -

 .امشهیتر از همخوبم. سالم -
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 .یخوبه که سالم -

 .یتو کنارم نکهیتر او خوب -

 کی. چون یکنارم نباش یانکرده لحظه یفکر کنم که خدا نیبه ا خوامیرو دارم. نممن تو  نکهیا نشیترو خوب -

 مرگ. یعنی دنیبدون تو نفس کش هیثان

 دوستت دارم. -

 عاشقتم. استیدن ایمن عاشقتم تا دن یول -

 را عاشقانه شکار کرد. شیبعد ل*ب ها و

 

 گذاشت. نیاسیآورد و نام آن را  ایسال بعد ماه راز پسر به دن کی

 .ایبه نام مهنا و مح ییشان شد دو قلوهاسال بعد نورا بزرگ شد و با مهبد ازدواج کرد و حاصل عشق چند

 نیبر پا کرد ا نیاسی یرا برا یبا شکوه یایعروس یوقت یشگیبا همان قلب درد هم یسالگ ۷0ماه راز در سن  سپس

 را وداع گفت. ایدن

 و پا بر جا.  نهیریعشق د نیماند و ا ثمیم و

 .شینورا و شوهرش مهبد و دو قلوها و

 و همسرش شبنم. نیاسی و

 

 

 

 .میفقط بگو بگذار
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 من. ییِایعشق رو خدافظ

 بمان. میبگو خواستم

 ...یول

 .یدور شد تو

 من. یِزندگ خداحافظ

 .زیاشک نر میبگو خواستم

 شدم. تیهااشک یوانهید

 قلب من. خداحافظ

 تو... و

 .یو دورتر و دورتر شد دورتر

 کردم بمان. خواهش

 کردم بمان. التماس

 .ختیام رمردانه یهااشک

 هم گفتم بمان. باز

 چشمانت را باور نداشتم و... غم

 داشت... مانیقلب من به زنده بودن تو ا نیا

 .یمهربانم، با قلب مهربانت رفت آخر

 .خواهمیبفهمم، نم خواهمینم

 تو. یقلب من برا نیا رمیقرار است من هم بم اگر
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 ...تو

 ...فقط

 ... بمان.بمان

 !یقرار است قسمت تو مرگ باشد و من زندگ اگر

 .رمیجان دهم و بم تیمن هم برا بگذار

 ناحق است. ندیجهنم که گو به

 که توأم با عشق تو است را... یایناحق نیا من

 دارم. دوست

 دارم. دوست

 دارم. دوست

 بخوان. ییالال میبرا

 ... الال... الال...الال

 من هم همانند قلب تو... قلب

 ابد الال خواهد کرد. تا

 بغض شبانه من. خداحافظ

 من. ستیتمام هست و ن خدافظ

 عمر دوباره من. خداحافظ

 ...یزود نیبه هم میآیم من

 تو... یحوال در
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 .میآیم

 بمان. منتظرم

 ...انیپا در

 .یرمان زیسالم خدمت دوستان عز با

 هیبق نیکردن تشکر کنم. همچن یرمانم تا االن منو همراه نیکه از اول یکسان یاز تمام خوامیرمان م انیپا در

تشکر را خواهانم.  تیعاشقانه نها یهاو افراد رمان یدوستان رمان

 و خوشتون اومده باشه. دیلذت رو برده باش تیرمان نها نیکه از ا دوارمیام

 .دیبود شما ببخش ییدر جا یضمن اگر کم و کاست در

اول  یقرار داره. اگر کس تیدر ارجع تیاز معروف شتریبرام ب تیدر آخر بگم. که من محبوب خواستمیم یزیچ هی

. دهیم تیباشه. و فقط به شهرت اهم یموفق سندهیصرفاً نو تونهیاون نم جهیبراش مهم باشه در نت تیمعروف

رو مسدود کردم. پس هر  لمیمیا یلیبنده رو داشتن، با عرض پوزش به خاطر دال لیمیکه ا ییاونا گهید زیچ هی و

 .یی. وقت تون طالدیکنیم افتیارور در نیبد یامکیپ

 .بانیپشت بایشک - ارادتمند

 ۱۳9۷/0۲/۱9: خیرمان در تار انیپا




