
 

دانلودنگاه   NEGAHDL.COM 

 

1 

دانلود نگاه انجمن نویسنده تکلیمی لیلی(| اول جلد) حسرت گل رمان  

 

 

است شده آماده دانلود نگاه درسایت کتاب این  

www.negahdl.com 

تکلیمی لیلی:نویسنده کاربری نام  

حسرت گل:رمان نام  

عاشقانه اجتماعی: ژانررمان  

 همکالسی از یکی با و کرده تحصیل انقالب از پیش تلطمخ ای مدرسه در که رؤیا نام به است دختری زندگی روایت حسرت گل

 که آبرویی حفظ برای او. دارد والدینشان غلط روابط در ریشه که مشکالتی است، شده حل غیرقابل مشکلی دچار امان نام به هایش

کند می درگیر را اش زندگی تمام که شود می انتخابی به مجبور انداخته خطر به امان ..... 

 :مقدمه

 

 داد،می تشکیل را داستان بندی استخوان که بود صفحه شصت فقط ابتدا شد، آغاز شمسی هجری 9731 سال در کتاب این ارشنگ

 رمان آن محصول تا شد بازنویسی و ویرایش بسیار دقت و وسواس با و گرفت پروبال خداوند یاری به سال پانزده درطول سپس

گرددمی محترم خوانندگان شما تقدیم و شده حاضر . 

 چنین بابت مرا عزیزان و دوستان امیدوارم که است بسیاری های وکاستی کم دارای من بلند رمان اولین عنوان به اثر این مطمئنا  

ببخشند قصوری . 

 قلب به باشم توانسته را ناب احساس این امیدوارم و ام ورزیده عشق هاآن به و امکرده زندگی داستان این های شخصیت با سالهاست

کنم هدیه شما مهربان . 

تکلیمی لیلی  

9711 مهرماه  

 تهران

 رخ درآنها که اتفاقاتی ولی است ایران اسالمی انقالب بعداز و پیش ی جامعه واقعیت با منطبق داستان دراین شده توصیف مکانهای

است نویسنده تخیل یزاییده وصرفا   نبوده حقیقی هیچکدام شده برده نام هایوشخصیت داده . 



 

دانلودنگاه   NEGAHDL.COM 

 

2 

« درآمد پیش » 

 مثل آیدمی دنیا به که دختری هر و دارند خود با وزندگی عشق بوی و انگیزندخیال و زیبا زمین روی هایگل یهمه کنممی فکر گاهی

 دیگری و است ترطوالنی عمرش یکی خوشبوتر، ویکی است زیباتر یکی خودش، مخصوص بوی و بارنگ گلی است؛ گل یک

بیشتر اش خاصیت ... 

.....  وغم جدایی بوی همواره اشزیبایی یهمه با که کوچکگل یک! باشم؟ حسرت گل باید من هاگل این تمام چرادرمیان دانمینم ولی

 هایگلبرگ بر همیشه شکست تلخ یقصه و باشد شادی و طراوت یادآور تواندنمی هرگز که گلی تنها دارد، خود با ودلتنگی

ماندمی باقی معصومش ... 

 بهار یمژده که نسیمی اولین با پس است، خورده امیخزده و سرد زندگی مشام به بهار بوی و بربسته رخت ستانزم کردممی خیال

 بهار شاید تا ریخت خاک بر وجودم جانبی ذرات و پرپرشدم که نرسیدم بهار به بود، کوتاه خیلی من اماعمرخوشبختی شکفتم؛ داشت

 بودم برآورده تنهایی خاک از سر دیرتر اندکی فقط اندکی؛ کاش. داشت ونخواهد نداشته دوجو برایش هرگز که بهاری دریابد، را آینده

چه یعنی بهار سبز دامن دانندمی که هاییهمان دیگر، هایگل مثل .... 

***** 

 «جدایی»

 در آوردند؛ دنیا به وطن از دور هافرسنگ را عشق این يوثمره آغازكردند ایاسطوره عشقی با را مشترکشان زندگي مادروپدرم

كرد تغییر چیزهمه آراموآرام برگشتیم ایران به كه بودم چهارساله. «نروژ: »شبنیمه خورشید سرزمین ..... 

 كه بامادرم سبب همین به و بود گذرانده آن در را اشمجردی دوران از ومدتي خریده ازدواج از قبل پدرم كه برگشتیم ايخانه به ما

 اشرافی زندگی از دانممی که تاجائی داشت، انگیزیوشگفت عجیب شخصیت پدرم رسید، ازدواج به وكارشان دهش آشنا بود اشهمسایه

 مردم شبیه زیادی حد تا نیز جدیدش زندگی در. کرد جدا اشپدري یخانه از را او امر همین و بود فراری آن به مربوط قیدوبندهای و

 را دیگری کس دادمی انجام را خانه کارهای وهم بود مادرم مونس هم که اعتمادبلقا خدمتکار یک از غیر و کردمی زندگی عادی

 بعدها گذاشت،نمی تنهایشدست هرگز و کردمی کمک او به ایطورشایستهبه خانه کارهای در مادرم که دانممی حتی نکرد، استخدام

 از نگهداری اما بود نوجوان پسری که باوجودی و پیوست ما یخانواده جمع به نیز ریایمانبی و مهربان پیشخدمت همین برادر

 داشت مختصر درآمد و امن خواب جای یک به او که نیازی جهت به نیز پدرم و گرفت عهده به داوطلبانه را مانعمارت هایباغچه

 زود خیلی و نداشت دوامی انچند نیلوفری آسمان این زیر ما یصمیمانه و خوب زندگی اما داد، را خانواده به خدمت یاجازه او به

بارید سرمان بر سیاهی و تیرگی ... 

 قهر و بود دعوا یکسره دارم خاطر به که آنجا تا ریخت؟هم به چیزهمه بارهیکبه که رسید پدرم گوش به چه مادرم یدرباره دانمنمی

 اتفاق این چرا که درنیاوردم سر موقع آن هم همین برای گردید؛ خزان ما زندگی بهار که داشتم سال شش فقط من...کینه و نفرین و

 یک لطیف احساسات به اهمیتی هیچ که کسانی هایکنایه و گوشه از فقط نداد توضیح برایم را آن کسی هم زودی این به افتاد؟

 پدرم خاطر به که اشتهد نامزدی پدرم با ازدواج از قبل مادرم اینکه به بردم پی حدی تا دهندنمی کشیدهستم و ه*ا*ن*گبی یدختربچه

 بود چه نفهمیدم هرگز كه راهي از را مادرم دست و نموده خود خائن يمحبوبه بازستاندن به كمر عوضي آن حاال و کرده رهایش

است كرده رو پدرم براي . 

 شد،می وأسفبار جیعف جریانات این سرعت باعث و نبود تأثیربی امر این در خوردهشکست عاشق آن با ما یخانواده همسایگی البته

 كردمي زندگي بود شاناجدادي میراث كه قدیمی و بزرگ درعمارتی پدرش همراه به او سابق نامزد كند ازدواج مادرم كهآن از پیش

 جدیدش زندگي و سرخانه و كرد ازدواج نیز او گذراندند وطن از دور سالی چند و كردند ترك را ایران مادروپدرم كهآن از پس اما

 خاندان این وارث تنها که او به هایشاندارائی یکلیه یعالوهبه عمارت این درگذشت قلبي يسكته براثر پدرش ازاینکهپس ولي ،رفت

 همسایگی شوم کوچ همین كه گزید منزل جا درهمان و آورد اشپدری عمارت به فرزندش تنها همراه به را همسرش نیز او رسید، بود

داشت پي در را بعدي گوارنا واتفاقات خانواده دو . 

 تمام پناهیبی و ناامنی احساس و شدمی حک روحم و ذهن لوح در دادمی روی مادروپدرم میان که آمیزیجنون و فجیع دعواهای

 گونهاین در که کاری تنها نداشتم، روانی امنیت دیگر و بودم میانشان زدوخورد و ودعواجنگ شاهد مدام گرفت،برمی در را وجودم

 گریه لرزیدممی خود به موهوم وحشتی از کهدرحالی و بخزم اتاق یگوشه پربسته مرغکی مثل که بود این دهم انجام توانستممی مواقع

 امواج در آهم و اشک و ناله صدای که هرچند کنم، زاری و التماس وحشیانه جدال   این یخاتمه برای سرگشته و ونومید دهم سر ناله و
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 کوچکم و ناچیز وجود و شدمی محو و ریختفرومی و شکستمی مادرم دردناک هایضجه و پدرم خراشگوش فریادهای طوفانی

ندارد ارزشی هیچ دیگر خانه این یدردانه که پذیرفتممی باید پیوست،می فراموشی به صدا وبی آهسته ..... 

 و ومؤمن تنها زنی بود؛ مانحرف کم و مهربان و باوفا تکارخدم «صنم» من امن پناهگاه تنها مواقع جوراین که برمنمی یاد از هرگز

 نشان سال پنجاه از بیش را او اششکسته صورت ولی داشت سال چهل حدودا   موقع آن شد،نمی ترک اشروزه و نماز هرگز که باخدا

 برسرم کنان نوازش را اشهبست پینه هایودست گرفتمی درآغوش مادرانه را امخسته جان دلسوز و طینت پاک زن آن داد،می

 کوچکم روح و حساس قلب باآن توانستمنمی شوم، دردربه و آواره خواستمنمی ترسیدم،می من ولی کند آرامم کردمی وسعی کشیدمی

 چنگ صنم نخی روسری به زدهیخ و لرزان هاییدست با کنم، تحمل مانوکاشانه خانه مخوف فضای در را سابقهبی تشنج همهآن

نبینم چیزی دیگر تا کشیدممی آلودم اشک صورت بر را وآن زدمیم ... 

 و روح به که چیزی تنها مانده؛ باقی برایم واندوه پررنج ایام آن از که است خوشی یخاطره تنها او دار گل چادرنماز و نخی روسری

 چادر یعنی -معصومانه و ساده پوشش این به نسبت وعالقه اعتماد نوعی وجودم ته که بود موقع همان از وشاید بخشیدمی آرامش قلبم

 معمول حجاب که درزمانی همآن است اعتمادقابل و ومهربان خوب بپوشد لباس صنم مثل هرکه کردممی وگمان کردم پیدا -روسری و

اطرافیانم دربین نه کم دست نبود؛ ومرسوم . 

 ریخت پاکی آب پدرم شوم تحصیل مشغول ابتدایی اول درکالس و ومبر مدرسه به بار اولین برای بود قرار که سالی همان تابستان

 زن زیردست دخترش تنها خواستنمی او چون ماندممی بابا پیش باید بود؛ روشن تکلیفم که هم من داد، طالقش و مادرم دست روی

 ابدی نابودی از بود عزیز خیلی برایش زمان آن که را کسی سرنوشت خواستمی او ببیند، تعلیم و شود بزرگ مادرم چون ناپاكي

 راه هیچ که هستم گناهیبی محکوم من و شده حک امبرپیشانی ناکامی و نابودی تولدم روز اولین همان از کهاین از غافل دهد نجات

ندارم خویش شوم سرنوشت از گریزی . 

 جدایی این به باید ولی فرساست،طاقت و آوررنج و سخت سال و سن آن به کودکی برای امر ابتدای در مادر از جدایی اگرچه

 از و شوم جدا او از مادرم آغوش قیمت به حتی نبودم حاضر و داشتم پدرم به شدیدی یعالقه سویک از کردم،می عادت انگیزغم

 و رفتنمی یرونب قلبم از هرگز بودند گرفته ناسزا و نفرین باد به اطرافیانم یهمه اکنون که کسی یمادرانه عشق و محبت دیگر سوی

آوردمبرنمی دم و سوختممی حسرتش در . 

 بفهمم که دادنمی قد این به من کوچک فهم کهدرحالی گرفت؛می تصمیم برایم که بود بابا این و نداشتم انتخاب حق من هرحالبه اما

 در چراکه باشم متنفر خیانت جرم به او از دیگری کس هر یا بابا مثل توانستمنمی من چه؟ یعنی زن یک خیانت و بندوباریبی و پلیدی

 تواندمی دیگری یسالههفت کودک هر که طورهمان داشتم دوست را او من بود، نکرده معنی برایم را خیانت هایشمادرانه از یکهیچ

. بودم انسرگرد و اسیر غم و حسرت از طوفانی در و کردمنمی درک هم را جدایی این دلیل حتی بدارد، دوست را خود مادر

 صدای و گرم هاینوازش یاد و زدمی سوسو انگیزیغم طرز به ذهنم کنار و گوشه همواره ملیحش و شیرین لبخند یخاطره

رفتممی خواب به یادش حسرت و دیده اشک با هاشب من و بود جاری جانم عمق در نسیم و چشمه الالیی مثل وارشفرشته .... 

 ازپیشبیش هرروز او و نبود انتظارش در خوبی سرنوشت دانستم سربسته بعدها کهاین جز آمد ادرمم سر بر چه طالق از پس دانمنمی

 یجامعه درواقع بودند، گرفتار عشقش دام در زیادی مردان همواره روازاین بود، زیبا اندازهبی او کرد،می طی را جهنمی مسیری

 بر سنتی و مذهبی فشار هاسال از پس همآن فردی هایآزادی طعم و بود ردهک مهیا کشاندنش گند به برای را چیزهمه دوره آن آزاد

 چه در فردی چنین کندنمی تفاوتی کنممی فکر دیگر اکنون که هرچند بود، کرده اشتاببی و سرمست بدجور ایرانی یجامعه بانوان

دهدمی شکل ار هایشانانتخاب که هاستآدم وجود یجوهره این و کند زندگی ایجامعه جور . 

 گاهی نداشت، خوشی حال دیگر طالق از پس بابا که دانممی فقط ولی نه، یا بود کرده آوردنم دست به برای تالشی هرگز آیا دانمنمی

 تحمل را بسیاری رنج خود زیبای یمعشوقه از دور راستیبه کنممی احساس و گیردمی دلم اختیاربی پریشان حاالت آن یادآوری با

 خشم و کینه سر از او حالبااین کرد، را تصورش حتی بشود که بوده آن از ترکاری بسیار روانش و روح بر خیانت این زخم و کرده

 باخت رنگ برایم کمکم او یچهره زمان گذشت با پس نداشت، نگه هم را هاآن از ایتکه حتی و برد بین از را مادرم هایعکس تمام

 از زوربه را تو توضیحی هیچ بدون ناگهان و بداری دوست بیشتر جان از را کسی که است سخت خیلی فت،فرور ابهام از ایودرهاله

 مثل نیز خیالم در حتی دیگر که شد جوری بعدازآن هایسال! کنی نقاشی خود خیال در را صورتش نتوانی حتی و کنند جدا آغوشش

درخشیدمی مهتاب صورتش جایبه و بود شناور پریزاد یک ... 

 روی و گرفتمی آغـوشم در و خواندفرامی خود نزد مرا هایشخستگی یهمه با گشتبرمی خانه به سرکار از بابا وقت هر آیدمی یادم

 بر و چنگ بلندم و طالئی گیسوان بر آنگاه شد،می خیره چشمانم به و گرفتمی دستش کف دو میان را صورتم و نشاندمی پاهایش

ساختمی پنهان زیبایش و مغرور نگاه پشت را اشزندگانی اندوه ترینتلخ و زدمی وجانفزا گرم اییهه*س*و*ب هایمگونه ..... 
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 عشق باغم هم شاید خودش؟ یغیرمنصفانه و شوم بخت به یا فرزندش تنها بیچارگی به اندیشید؟می چه به لحظه آن در دانستمنمی

 دل برای درمانی و سوختمی چنان هم بود، کرده گم گیسوانش طالئی هایحلقه الیالبه و مادرم چشمان آبی در که واریدیوانه

یافتنمی خویش قراربی و مجنون ..... 

 طالق از بعد اندکی داشتند خانه ما نزدیکی در که باوجودی نیز مادرم یخانواده حتی نداشتم، مادرم دیدار برای امیدی هیچ دیگر

 هنگام نابه کوچ این دلیل که بود آن از کمتر سالم و سن ازآنجاکه کوچیدند، کجاست نفهمیدم هرگز که جاییبه و فروخته را خود یخانه

 تا گردم؟ محروم اممادری پدربزرگ و مادربزرگ دیدار از همیشه برای باید جرمی چه به که پرسیدم خودم از وبارها بارها دریابم را

 برای دخترشان بدنامی ننگ از شدن رها برای هاآن که فهماند من به ناراحتی با و گشود راز این از گره صنم روز یک باالخره کهاین

اندنداده خود از ونشانی نام کسهیچ به و اندرفته همیشه .... 

« دوم ینسخه » 

 او جدایی از ماه چهار حدود موقع آن کرد، ازدواج دوباره شوم بت آن کردن فراموش برای بابا که بود گذشته رفتنم مدرسه از ماه یک

 یهدیه تنها سرخوردگی و نیست بیانقابل شد تحمیل من بر بارهیکبه که جایگزینی این از ناشی روحی فشار گذشت؛می مادرم و

بود من به باشکوهشان جشن ! 

 آسمان ناگهان اما همتابی و مهربان وپدرومادری بود نعمت و ناز اولش بیاید؟ سرم دفعهیک بال همهاین باید چرا که فهمیدمنمی

 برجان طاعون مثل هاکنایه و گوشه آخرهم در و فروریخت و کند جا از را مانهستی بنیاد زلزله و طوفان و شد ابری مانخانه

 از مرا و کند تصاحب را چیزهمه دارد سعی آمده ما ویران یخانه به مهربانم مادر جایبه که جدیدی زن این حاال پیچید، امخسته

 جز نیست کسی زندمی را آخر و اول حرف که کسی و اصلی محور هم خانه توی دیگر کهجائی تا سازد محروم نیز حقوقم ترینساده

مدارشسیاست خود   ! 

 کجا از آخر بفهمم، یا بدانم چیزی موضوع این از خودم اینکه بدون همآن بودم شده او دق یآینه معصومیتم و کوچکی یهمه با من

 در اختیاربی و کرده زنده خود ذهن در را پدرم سابق زندگی یعاشقانه یخاطره افتدمی من به چشمش بار هر او هک دانستممی باید

سوزد؟می حسد جهنمی و سرکش هایشعله از سوزانی خرمن ! 

 مادرم از ترمهربان و بهتر بسیار زنی است قرار که بودند کرده متقاعدم همه چراکه داشتم؛ پدرم مجدد ازدواج از دیگری تصور ابتدا

 راستیبه و آمددرمی اجرا به برایم خانه در غریبه آن یخصمانه نمایش از دیگری یپرده هرروز کهآن حال بیاید، ما زندگی به

برم؟ پناه سو کدامین به باید که دانستمنمی  

 و کردمی توهینم و تحقیر صنم حتی و او چشم زا دور بلکه بدهد دست از پدرم نزد را خود یوجهه که کردنمی کاری عنوانهیچبه او

 واقعا   من کهدرحالی! زدمی جاهمه از خبربی بدبخت من به آوردمی بار به داشت بیرون آن مادرم که را نکبتی سرکوفت من به مدام

 یدرباره که هاییحرف این و زندمی حرف موضوعی چه به راجع دارد او که بفهمم توانستمنمی اصال   و آوردمدرنمی سر چیزی

 این میان ارتباطی یا و نمایم درک را فاجعه عمق نبودم قادر بازهم فهمیدممی هم اگر حتی دارد؟مفهومی چه اساسا   گویدمی مادرم

 موجودی به نسبت انزجار و کینه احساس دادمی رخ من روان و روح در که تغییری تنها بنابراین بیابم، خودم شخص با موضوع

دیگر ایچهره او چشم از دور و داشت چهره یک پدرم نزد که بود گودروغ و حسود و اهبدخو . 

 اصال   هست؟ یا و بوده کارهچه مادرم که دارد یا داشته ربطی من به آیا راستیبه که است این اندیشممی آن به اکنون که موضوعی تنها

دارند پایینی فکر سطح عجب مردم این از بعضی که راستی داشته؟ وضعی چنین روزگار آن در که بوده زنی تنها او آیا ! 

 راهمان سر ورزشی هیکل و تابدار هایسبیل با جوانی مرد رفتیم،می مانخانه نزدیک پارک به صنم همراه به که روزها از دریکی

داد نشان (نداشت خودش از کمیدست که) رفیقش به مرا بود کرده سد را راهمان موقتا   کهدرحالی و شد سبز : 

ها؟ زریه دختر"ـ !" 

داد تکان تأیید ینشانه به سری هم رفیقش : 

المصب دومشه نسخه انگاری شناختمش، آره" ـ !" 

عروسک؟ چیه اسمت" ـ " 

توپید شاندوی هر به هم صنم چسباندم، صنم به را خودم و پرکرد را وجودم تمام وحشت : 
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تون، پی برید" ـ دارید؟ چیکارش کار  " 

داد جواب فورا   یکی آن اما : 

کوچولو رؤیا بای بای ست، تحفه انگار بابا باشه" ـ !" 

 کم سال و سن آن با هم من حتی.... نگفتم چیزی و افکندم زمین بر دیده گذشتند، کنارم از وقیحانه چشمکی با و کشیدند نوبتی را لپم و

 دوم ینسخه صراحت این با مرا کسی هرگز! بدهند نظر رمماد به راجع جوریاین کلفتگردن دوتا که است آورشرم قدر چه فهمیدممی

 هم من دیگر حاال اینکه دانستن اما زیباست اندازهبی کـه بودم شنیده دارم، شباهت مادرم به چقدر فهمیدم تازه بود، نکرده عنوان مادرم

نکرد شادم اصال   اویم شبیه .... 

 مادرم شبیه من نگریستم، آن در دقت با را خودم و رفتم آینه طرفبه کاری هر از قبل رسیدم، خانه به وقتی روز آن که دارم یاد به

 که گیسوانی پرپشت خرمن و ملیح لبخند و نازنین نگاه آورد؛ خواهم خاطر به را او بروبرگردبی بنگرم آینه در که بار هر پس! هستم؟

ریختمی زمین بر اکلیل انگار کشیدمی شانه هاآن به وقتی ..... 

 بر را سرم درماندگی با زد، پس را دستم آینه سخت سردی ناگاه به ولی کنم نوازش را مادرم هایگونه خیال تا بردم باال را ستمد کف

زمینم روی کودک ترینچارهبی کردممی احساس... چکید هایمدست پشت بر هایماشک و فروافکندم آرایش میز ! 

کنم لمسش نتوانم و ببینم را مادرم مبادا تا نکردم نگاه آینه به امکودکی ایهسال تمام طی بعدازآن دیگر که دارم یاد به ..... 

 زد،می دامن بیمارش دل در را حسد و کینه آتش مادرم به شباهتم یافتم،درمی خود از نیز را الهه انزجار علت کمکم دیگر حاال

 و افکندمی بلندم گیسوان در پنجه و خواندفرامی خود نزد مرا خانه به ورود محضبه هایشخستگی یهمه با پدرم کهوقتی مخصوصا  

 کهدرحالی همآن ببینم؛ مکار و موذی زن این تنفر از لبریز نگاه در را کینه و بغض روشنیبه توانستممی کردمی بارانمه*س*و*ب

بگوید تا کردمی نازک را صدایش مزّورانه : 

خوردی؟ که منو طالیی جوجه بابایی؛ دیگه بسه" ـ !" 

 چه پدرم که دانستمی الهه کاشای!..... است داشتنیدوست و مهربان قدر چه همسرش که شدمی سرور لبریز خبرمجابیازهمه پدر و

 پدرم و او حاال باشد پایدار عشق یک برای خوبی دلیل توانستمی مادرم زیبایی اگر که فهمیدمی را این کاشای و دارد دوستش قدر

کردنمی آزارم همهآن دیگر فهمیدمی را هااین اگر شاید! کردندنمی زندگی ازهم دور و جدا . 

 من چون کردمی تصور دیگر هایخیلی مثل کهاین آن و داشته هم دیگری دلیل من از او تنفر که کنممی فکر این به اکنون حالبااین

 سزاوار نیستم بیش کودکی که حاال همین از و پیموده زندگی در را او بار هالکت راه زودیبه اویم شبیه اندازهبی و زری فرزند

؟!واقعا   منطقی عجب! تحقیرم و توهین  

 برای گفت؟ توانمی چه کند خالی معصوم و ه*ا*ن*گبی کودک یک سر بر را وجودش هایکینه و هاعقده بخواهد که کسی به راستی

 از باریکوله خود در که ایناامیدکننده هایحرف تلقین و درپیپی هایزدن سرکوفت که دارد اهمیتی چه واقعا   کسی چنین

 است مداوم یادگیری درحال که کودکی یآینده بر و باشد کنندهویران تواندمی حد چه تا دارد بر در را آینده احتمالی هایعصیانگری

 حیا یپرده شنیعی هایحرف چنین شنیدن با مبادا بترسد تا نبودم خودش یزاده که من است، درکقابل کامال   البته بگذارد؟ منفی تأثیر

 و لج سر از فقط سقوط این اگر حتی! بود افتاده بدان «زری» مادرم که کنم سقوط ایدره همان به حقیقتا   و شود دریده شرمم و

باشد دوروبرم هایآدم با لجبازی . 

 آن با دبستان در مروربه که مشکلی با باشد، بدتر هم این از تواندمی مراتببه من وضع که فهماند من به زمان گذشت هااین یهمه با

 اذیت و آزار نه و شودمی محسوب دردی برایم مادر دوری غم نه اماجتماعی الینحل مشکالت برابر در که فهمیدم شدم، گریبانبهدست

 تمام و شد تربزرگ و بزرگ بعدها اما رسیدنمی ظرن به جدی چندان آغاز در مشکل این. اوست جانشین که توزیکینه و بدطینت زن

 مربوط های رنج و درد به نگرم،می گذشته به و گردمبرمی وقتی که ام رسیده جایی به داد، قرار تأثیر تحت را امهستی و سرنوشت

زنممی پوزخند ام کاشانه و خانه فضای به !..... 

****** 

 «مادر»



 

دانلودنگاه   NEGAHDL.COM 

 

6 

 باوجود. شدم تحصیل مشغول* هایشانبهترین از یکی در نیز من که داشت وجود کشور اسردرسرت مختلطی مدارس انقالب از پیش

 آزاد تقریبا   لباس پوشیدن در ما ولی کردندمی سفید روبان و بایقه فرم لباس پوشیدن به ملزم را هابچه دولتی مدارس یهمه کهاین

 باید چه گرفتممی تصمیم که نبودم من حالاین با. شدنمی گیریسخت تشجزئیا در ولی پوشیدیممی شکلی یک هایلباس باید فقط بودیم،

 و آراستمی را موهایم داشت دوست وهرجور کردمی تنم خواستمی دلش هرچه که بود الهه خانه چه و مدرسه در چه بلکه بپوشم،

 پرکردن برای عروسکی به امشده تبدیل ردمکمی حس که داشت بینوا من سر روی مو هایمدل اقسام و انواع یتجربه در ولعی چنان

 او تا آوردممی در را صدایش نباید برد،می هم چرتم زیردستش اگر و نداشتم هم اعتراض حق اصال   کهاین مخصوصا  ! فراغتش اوقات

 ترجیح حالاین با بود، آشکار تناقض در کردمی ابراز من به نسبت که نفرتی با او رفتار این! دهد ادامه تفریحش به کامل آسایش با

بگیرد توهین و فحش به را مادرم و خودم دوباره بخواهد کهاین تا باشم اشکاردستی دادممی . 

 اصال   داشتند ایدغدغهبی زندگی که عادی افراد برای نشستندمی نیمکت یک روی باهم دختر و پسر که ایدرمدرسه خواندن درس

 حل دردسرهایی ایجاد باعث مسئله همین بودم کرده تجربه کودکی ابتدای همان از را زرگیب مشکالت که من برای ولی نبود مشکلی

گردید نشدنی .... 

 هایزبان همان با که است فاسد زنی مادرم اندشنیده کجا از نبود معلوم هاآن! هایم؟همکالسی منفور شدم ناگهان که شد چه دانمنمی

 زبان که گرفتندمی کار به باره دراین وقیحی کلمات وچنان کردندمی بارم هیکلم دوبرابر هاییزبآن زخم خود، وناقص کوچک

دارد شرم شانازگفتن . 

 مطلبی چه خواهدمی درلفافه زنبابایم که ساخت متوجهم کمکم و فهماند من به را واقعیات از هاییگوشه شرمانهبی هایدری پرده این

بفهماند؟ من به را  

 ومادرم من برضد دارد میان این نفر یک و است فایدهبی که فهمیدم مروربه ولی کنم دفاع زوالم به رو ازحیثیت کردم سعی خیلی ابتدا

 مدت درهمین هرحالبه. فرورفتم سکوت الک در و برداشتم دست مذبوحانه تالش این از دیگر هم من شدکه این کند،می پاشی سم

 برمن که هرآنچه به و باشم خاموش و تسلیم هاانصافیبی آوار دربرابر که بودم تهدریاف روشنیبه بود گذشته عمرم از که کوتاهی

 آموخته من به کسی نه و بودم دیده اینتیجه فریادهایم و ازجیغ نه چراکه شوم خفه و بریزم دلم توی و دهم تن مهجورانه کنند تحمیل

دارم؟ هم حقی آیا اصال   کنم؛ کار چه باید خود حقوق از دفاع برای که بود ! 

 و کنم مبارزه او با نبودم قادر ولی کیست، زیرسر هافتنه این یهمه و خوردمی آب کسی چه ازطرف قضایا که بودم زده حدس تقریبا  

 خب. بگیرم او از را خویش انتقام باشم قادر که روزی رسیدن فرا به داشتممی دلخوش را خود و کاشته نفرت و کینه تخم دل در فقط

دیگر است فرافکنی جور یک هم این ! 

 نامش دارد، هابچه میان در انکارنشدنی نفوذی رسیدمی نظر به و کردمی زندگی ما همسایگی در که وبدذات توزکینه بود پسری او

 ابانخی سرنبش ما از کمی یفاصله با اشخانه! کردمی پر را وجودم تمام ناامنی حس او دیدن با نامش برعکس چه اگر بود، «امان»

داشت قرار اصلی . 

 بهتر طوری این گرفت، شکل مان میان برخورد که روزهایی اولین همان از مرورکنم؛ اول از را چیزهمه باشد بهتر کنممی فکر

 دل درد کسی با توانستمنمی و نداشتم صحبتیهم من چراکه نیست سخت برایم کار این کنم، تحلیل و تجزیه را گذشته اتفاقات توانممی

 به را هایمنوشته دل بود!( امساله چهل خود مثال  ) من خود یآینده شاید که کسی برای یادگرفتم را نوشتن که ابتدا همان از بنابراین نم،ک

 شده ممکن و آسان برایم هاآن به بخشیدن جهت و ایام آن خاطرات آوری جمع ترتیب این به شوم، آرام اندکی شاید تا گذاشتممی یادگار

 به نگاهی و بردارم کنارش و گوشه از را امپراکنده یا مرتب های یادداشت و بروم هایمکتاب و دفتر ی گنجه سراغ به ست کافی است،

بیندازم هاآن ..... 

***** 

 بودم خواندن درس مشغول دوم سال در وقتی ولی شوم همکالس او با نداشت امکان بنابراین بود، تربزرگ من از سال یک امان

 در را سال تمام و کرده پیدا مشکلی گویا شنیدم،می هابچه زبان از نیز را غیبت این علت است، غایب سال سرتاسر که شدم متوجه

 این که کردممی خداخدا نیاید، مدرسه به دیگر که دادندمی احتمال هاخیلی و داشت قرار درمانی روان تحت و بود بستری بیمارستان

 از او که کردممی فکر چون باشم امان در شّرش از و نبینم را خود روانی و بدطینت یهمسایه هرگز ردیگ ومن باشد داشته حقیقت

است شده جامعه وارد اشتباه به و بوده تیمارستان توی جایش هم اول ! 

 دادممی ترجیح ولی بودم؛ هابچه آزار و تحقیر مورد همچنان من و کردندپرمی خوبی به را اشخالی جای دوستانش او نبود در اگرچه

 و گیری گوشه اگر و یافته کاهش محسوسی طرز به امان غیاب در آزارها و اذیت این کهاین مخصوصا   امان، اال باشد مقابلم هرکسی
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 ساله یک غیبت این حتی و نداشت چندانی دوام من خوشی ایام حالبااین کنم، پیدا زیادی دوستان توانستممی نبود خودم پژمردگی

 مانده عقب وتحصیل درس از سال یک چون و آمد مدرسه به دوباره او بعد سال چراکه داد، افزایش برابر ها ده تا مرا بدبختی سیلپتان

بود من بدشانسی نهایت که شد همکالس ابتدایی سوم یپایه در من با بود . 

 هم کسهیچ به و رسیدمی نظر به عصبی اندازهبی و داشت الغر و نحیف اندامی و زرد رویی و رنگ او سال آن اوایل که دارم یاد به

 خروج برای ایروزنه ترینکوچک و باشند بسته کیپ را درش که بود جوشانی دیگ مثل دقیقا   او چیست، مشکلش که گفتنمی

 دوره یک طی از بعد پس باشند، فروزان گرداگردش همچنان نیز آتش هایشعله و باشد نداشته درونش در شده انباشته هایانرژی

 که دانستمنمی روی هیچ به زمانی مقطع آن در آنکه حال آورد روی من اذیت و آزار به خود روانی یتخلیه برای کمکم خمودگی

او؟ گشاییعقده و نفرت و کینه تیرهای سیبل بشوم باید من آدم همهاین ازمیان چرا و دارد ربطی چه من به او روحی مشکالت  

 و ودوز بازی حقه در زد،می ترحرف گنده ازدهانش چندسالی هم همیشه صفت، وشیطان بدطینت و شرور ود،ب عجیبی پسر واقعا  

 دلیل همین به شاید یافتمی دست بکر و جدید هایی حل راه به نظرش مورد اهداف به رسیدن برای همواره و نداشت نظیر کلک

 این به و دهند پس را هایشموذیگری تقاص بایستمی دیگران وعین به همیشه بلکه شدنمی تمام ضررخودش به هایششرارت هرگز

 آموزی دانش ترینباهوش او که بگویم اگر نیست اغراق! کشیدمی یدک خود با را احترام مورد و نمونه شاگرد عنوان همواره ترتیب

بودند اشدلبسته آمیزی اغراق طرز به مدرسه اولیای و داشت وجود ما یمدرسه در که بود . 

 برای و نهادندمی گردن را او ریاست میل کمال با نیز اطرافیانش البته و داشت دوستانش گروه ریاست به واریدیوانه میل همچنین او

کردندمی رقابت یکدیگر با رضایتش جلب  

 بازی یک این که آنجا از اند، «گندیده مرغ تخم» بازی مشغول حیاط توی که دیدم را هایمهمکالسی از جمعی زمستانی روز دریک

 دخترها از تا دو میان کهاین محضبه اما کنم، شرکت شان بازی در و بپیوندم هاآن به که یافتم شدیدی میل خود در است جمعی دسته

 دختر دو آن به خطاب حال درعین و بیرون کند پرتم حلقه از تا کشید مرا دست رحمانهبی بود «پریسا» نامش که دختری گرفتم، جا

غّرید بودند داده خرج به مالیمت ام ربارهد که : 

شیم؟می آلوده وگرنه کنیم بازی رؤیا با وقتهیچ نباید که نگفت امان مگه"ـ !" 

پرسیدم که بود این دریابم، را حرف این معنی توانستمنمی دیگر سوی از و شکست دلم یکسو از : 

چیه؟ منظورت آلوده؟"ـ " 

داد جواب توزانهکینه و شد ظاهر سرم پشت از امان او جایبه اما : 

کشونیمی لجن و وکثافت گند به روهم بقیه کثافتین ت وننه خودت که اندازه همون به یعنی چی؟ یعنی دونینمی! آلوده آره" ـ  

شیدم فریاد بودم گرفته یاد الهه همت به که را هایی فحش شدم،می ور حمله سویشبه کهدرحالی و دادم کف از طاقت ناگهان : 

نکبت حمال شعور بی خودتی؛ ولجن کثافت" ـ !...." 

 و مشت و کشیدممی جیغ من یکسو از. گرفت شکل مان بین ناعادالنه زدوخوردی بالفاصله و بود حسابی درگیری یک سرآغاز این و

 ام وسینه برسر و گرفته وناسزا کتک باد به مرا طرفدارانش و او دیگر ازسوی و کردممی حواله سویشبه درحدتوانم پنجول و لگد

کوفتندمی . 

 نشانده گوشم کنار دقت با الهه که سری گل و شد خراشیده صورتم از قسمتی و گشت جاری دهانم و بینی از خون که نگذشت چیزی

 بی و خورده شکست و تنها من و یافت پایان تربیش یعده نفع به رحمانهبی درگیری این وخالصه شد کنده موهایم از ایدسته با بود

گریستم تلخی به و خزیدم ایگوشه به رفیق .... 

 چشم زبانش زخم آخرین از نبود نیزحاضر خود ناحق پیروزی از بعد حتی که بود امان کرد رها خود حال به مرا که نفری آخرین

نماید پوشی : 

بیچاره بدبخت خوریمی شکست آخرش درگیرشی بامن بخـوای بار هر که باشه یادت جوجه؟ کجایی تو و کجام من که دیدی حاال"ـ !" 

 به لگد با و برگشت دوباره جلوتر قدم دوسه بود نشده خنک من یشکنجه از دلش هنوز که اوهم گریستم،می همچنان و ندادم جوابی

شنیدم خبیث موجود آن دهان از اول بار برای را رکیک هایفحش تمام من اساسا   رفت؛ و داد رکیکی فحش و کوبید رانم کنار . 
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گرفت؟می لجش دستم از چنان هم دادمنمی هایشتوهین به جوابی وقتی چراحتی دانمنمی  

 از حیاط و گذشت چگونه وقت نفهمیدم که گریستم قدر آن و گذاشتم رویشان را سرم و کردم جمع امسینه توی را زانوانم رفتنش از بعد

کشید بیرون اندوهم و پررنج عالم از مرا مهربان صدایی دفعهیک حال همان در شد، خالی هابچه وجود : 

مادر؟ کنیمی گریه چرا دخترنازم؟ شده چی" ـ " 

 نظافت یوظیفه که مدرسه وتنهای پیر مستخدم شناسمش،می که هاستسال گویی! بود مهربان و داشتنیدوست چقدر کردم، نگاهش

 هایولب دوخته من رابه اشومیشی ریز چشمان دربود،ما پرمهریک آغوش یادآور برایم لحظه آن در اما داشت، عهده به را حیاط

 نیز چپش سمت نیش دندان جای و خوردمی چشم به اندکی یفاصله جلویش هایدندان میان داشت، خفیف ایرعشه اشپریده رنگ

بود خالی . 

زد رویم به شیرینی لبخند و کشید صورتم به دستی : 

 بگو بباره؟ جوریاین که نیست رنگت آسمونی چشمای این حیف! جون مادر یزنر اشک جوراین عروسکم، نازت چشمای قربون" ـ

مادر؟ شده چی ببینم " 

 روی ذهنم اختیاربی که جایی تا تأثیرگذاشت من بر اندازهبی بود رانده زبان بر امدلجویی برای کاشی یلهجه با که ایمادرانه کلمات

شد قفل هستی ی واژه زیباترین : 

مادر کننمی اذیتم هابچه" ـ !".... 

 زد ه*س*و*ب موهایم بر و کشید آغوش به مرا مادرانه احساسات ترین گرم با و شد دگرگون حالش چگونه که کنمنمی فراموش هرگز

کرد نوازشم آرامآرام و : 

مادر دل عزیز! تو فدای به مادر" ـ ...." 

 اکنون هم از کس بی و یتیم دختری پس گشته، سرور غرق امکرده صدایش مادر کهاین از وجود تمام با که دریافتم روشنیبه

کند صدا «مادر» را داشتنیدوست و مهربان پیرزنی بخواهد که وقت هر تا توانستمی !.... 

 و دست و برد حیاط یگوشه بهداشتی سرویس سمت به مرا و ساخت پنهان بود شده جمع اش چروکیده هایپلک پشت که را اشکی

داد من به داشت دردست که را پنیری و نان یلقمه هآنگا شست، را رویم : 

 کنی،می ضعف نکرده خدای دلم، عزیز نخوردی ایدیگه چیز غصه جز حاال تا تفریح زنگ اول از کالست، سر برو و بخور اینو" ـ

بخور! مادرجون بخور !" 

کردم نگاه اش داشتنیدوست و ریز وچشمان گرد صورت به تعجب با : 

مادر؟ دیدیمی ومن داشتی تو" ـ ! 

 نداری؟ دوستی هیچ چرا تنهایی؟ قدراین چرا! دخترقشنگم توئه به حواسم هابچه بین همیشه بینم،می تورو همیشه من دخترکم، آره" ـ

مادرجون؟ جونت از خوانمی چی هافسقلی این " 

 دردست اکنون که پنیری و نان یساده یلقمه هب است؟ مرگشان چه دقیقا   هاآن دانستمنمی هم خودم که چرا بدهم که نداشتم جوابی

 پیش لحظات دردناک یگریه از که ایسکسکه اما باشد برایم دنیا خوراکی تریندلچسب توانستمی کردم، نگاه بود گرفته جا کوچکم

 ایلقمه آن زدم؛ گازش و دمکر را خودم سعی حالبااین کنم، باز را دهانم راحتی به گذاشتنمی بودم دچارش هنوز و مانده باقی برایم

کامم به شد دنیا خوراکی لذیذترین بود شده تقدیم من به باعشق که .... 

_____________________________________________________________________ 

*  که بود شده یلتشک دبیرستان و دبستان مقطع دو از و شده دایر تهران در فرانسوی یک توسط شمسی 9711 درسال مدرسه این

 بود، تفریحی وچه آموزشی و تحصیلی لحاظ به چه فراوانی امتیازات شامل و شد اضافه آن به نیز راهنمایی مقطع بعد سال ده حدودا

 درجه و سفرا فرزندان و اشرافزادگان ازجمله ـ باال رده های خانواده فقط و نداشتند آن به راهی جامعه معمولی افراد دلیل همین به
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 باله و موسیقی آموزشی های کالس و ورزشی سالن و استخر. بودند برخوردار ای مدرسه چنین در تحصیل نعمت از ـ ارتشی ندارا

 شاید تعدادشان که شدمی حساب تهران در مشابه مدارس و مدرسه این خاص امتیازات از فرانسه زبان اجباری آموزش و پاتیناژ و

 تحصیلی افت و بود باال نمرات و خوب نسبتا   هوش آموزان، دانش پذیرش برای یگرد مالک بود، دست یک انگشتان از کمتر

شود آموزان دانش اخراج باعث توانستمی .  

 آن از بیرون حتی ویا مدرسه توی توانستممی که پناهی و گاه تکیه تنها و امیدم یهمه من، کس همه شد مادر زمان مروربه آن از پس

 از تربیش داشتم، دوستش گذاشت،می دلم یکهنه هایزخم بر ومرهمی فهمیدومی شنیدمی را هایمدرددل که بود او فقط باشم، داشته

 درواقع باشد، تزویر بی و خالصانه محبت ایجرعه یتشنه که تنهایی کودک بدارد، دوستش زندگی در بتواند کودک یک که هرکسی

 یعالقه مورد توانممی هم من که فهماندمی من به مهربانش و مشتاق نگاه بخشید،یم دادن ادامه و بودن برای ایانگیزه من به مادر

باشم کسی ! 

 به رفتیممی باهم نیز گاهی بودند، ساخته سرایدار جهت مدرسه حیاط یدرگوشه که بردمی خویش کوچک اتاق تک به مرا گاهی

 آبنبات و شکالت یا و سبزی و پنیر و نان گاهی و چای با کرد،می ما پذیرائی توانش درحد آنگاه ترش،جوان همکاران نزد آبدارخانه

 مدرسه در حتی و چیدمی کیفم در برایم داشتم میل هرچه نیز صنم و دادمی من به توجهی قابل هایتوجیبی پول پدرم که هرچند قیچی،

 یازهمه ارزشمندتر برایم بار صدها گرفتممی رماد دست از که محبتی ولی داشتیم؛ ناهار یعالوهبه مجانی چاشت نیم یتغذیه هم

دادندمی من به دیگران که بود چیزهایی . 

 اتاق به دوان دوان من شدند،می استراحت و تفریح مشغول بایکدیگر و رفتندمی مدرسه ناهارخوری به هابچه اغلب که ظهر هنگام

 این در مادر زندگی از جزئی را آن دیگر حاال اما بود عجیب برایم لاو بار که کردممی نگاه ایصحنه به اشتیاق با و رفتممی مادر

 و کمردرد خاطر به را نادیدنی پادشاهی دربرابر تعظیم و ایستاده عبادت به خوشبو و گلدار چادری با مادر دانستم؛می روز ساعت

 این که دارد خاصیتی چه نامدشانمی نماز رماد که کارها این مگر کهاین از زده هیجان من و آوردمی جا به سخت اندکی پادردش

پردازد؟می هاآن به لذت با جوراین دردهایش و خستگی تمام با پیرزن  

 تمام نمازش تا بنشینم اتاقش یگوشه بیایم سروصدابی و آهسته باید من و دهدنمی مرا جواب است سرنماز وقت هر که بودم فهمیده

 قلوه با هم من خواندمی نماز او که مدتی درتمام همیشه! کنم صحبت بااو توانممی حاال انمبد من و بزند لبخندی رویم به و شود

 برای که را غذایی نمازش از بعد آنگاه کردم،می بازی بود داشته نگه برایم و آورده بیرون سنگک نان ازتوی که کوچکی هایسنگ

 نبود مهم برایم. دوز و بازینقطه یا کردیممی بازی باهم دوقل قل یه یقدر من درخواست به بعد و کردمی تقسیم بامن بود پخته خودش

 من است، پرداخته قبال را خدماتش یهزینه پدرم و ماست درانتظار جورواجوری و لعاب و پررنگ غذاهای چه ناهارخوری توی که

دادممی ترجیح ناهارخوری چلوکباب به را مادر آبگوشت و اشکنه حتی . 

 داشت سعی و سوخته من کسیبی و تنهایی به دلش که بود کسبی و تنها قدر آن خودش او که کنم فکر طوراین دباش منطقی شاید

 شیرین برایش فرزندی مثل بلکه نیست؛ دلسوزی تنها که کردمی مطمئنم بیگاهش و گاه هایه*س*و*ب ولی باشد، هایمزخم بر مرهمی

امخواستنی و . 

 و تنها پیرزن این گرم درآغوش اکنون بود شده خیال و خواب به تبدیل برایم الهه آمدن با و کرده اش مگ مادرم رفتن با که را محبتی

 او با زدن حرف از و گرفتممی آرامش کنارش در بودن از بودم، یافته درخشیدمی مهربانش صورت در ایمان نور که طینت پاک

 باز او نوازشگر دستان با فقط درهمم همیشه هایاخم کور گره و شکستمی او مقابل در فقط سنگینم سکوت کردم،می سبکی احساس

شدمی . 

 به پیرمدرسه مستخدم با مرا دوستی -امان پردازی وقصه وتحریک تشویق به البته و - وشرارت سربدجنسی از هابچه از بعضی کمکم

 نسبت من ومحبت عشق در تأثیری ترینکوچک هاازیب مسخره این تنها نه ولی کردند، بارم درآمد ازدهانشان وهرچه گرفتند تمسخر

 بگیرد قرار احمق و ارزشبی موجود مشتی اهانت و تمسخر مورد که هرکسی که کرد اثبات را حقیقت این برایم بلکه نداشت مادر به

است بزرگ و واال انسانی تردیدبی . 

 تازگی و کردمی مادرحجاب مانند نیز ما یخانه قدیمی ستخدمم صنم داشتم، مادر رفتار و پوشش ینحوه به نسبت خوبی بسیار احساس

 یقین قلبم ته ایستد،می برسرسجاده و کندمی سر به گلدار چادرنماز مادر مثل هست خودش اتاق توی وقتی که بودم شده متوجه ها

تنهایند و ه*ا*ن*گ بی کودکان پناه که فرشتگانی است، فرشتگان رفتار و پوشش این که داشتم .... 

****** 

« سیاه تهدید » 
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 امان در دوستانش و امان آزار و اذیت از شدنمی باعث ولی بخشیدمی آرامش روانم و روح به اگرچه مادر با من ورفاقت دوستی

بود افزوده هایشاهانت لیست به هم را مادر و من دوستی دیگر حاال برعکس؛ بلکه باشم، ! 

 شاید و ساخته خیلی مذاقش به من یشکنجه فکرکنم آمد، بیرون انگیز رقت نزارو حالت آن از اشقیافه و افتاد زیرپوستش آب کمکم

کردمی فراموش داشت کال را اشاصلی رنج و درد ! 

 شد این بنشیند؟ من کنار گرفت تصمیم ناگهان که شد چه دانمنمی ولی طرف، این من و بود کالس طرف آن او سال اول ماه چهار سه

 با او که کردمنمی هم را فکرش اصال   نشست، او جایبه خودش و فرستاد دیگری جایبه محترمانه خیلی را - سیمین - امدستی بغل که

 وسیله این به دارد قصد او که نفهمیدم بودم ساده بس از البته شود، نزدیک من به حد این تا بگیرد تصمیم انزجارش و تنفر همهاین

دهد امشکنجه و زجر خوب تا باشد شتهدا دسترسی من به تربیش و بهتر . 

 به جاهمه از خبربی وقتی کرد، ایجاد برایم بزرگی دردسر که گذاشت امجامدادی درون یواشکی را مارمولکی روزها از یکی در

 جیغ صدای بالفاصله و دوید دستم روی از آوریچندش طرز به مارمولک ناگهان بردم، امجامدادی به دست تراشم مداد برداشتن قصد

ریختهم به را کالس یهمه امزده وحشت . 

کند ساکتم کرد سعی مانند جیغ باصدایی -سلطانی خانم - مانمعلم : 

؟!سرت رو گرفتی رو کالس تاجبخش؟ خبرته چه"ـ " 

زدممی حرف دوبله وحشت شدت از : 

اصالنیه تقصیر.... تق... تق... خانم... خا"ـ !" 

 و درآورد ریز چروک عالمه یک با ایغنچه صورت به مضحکی طرز به را هایشلب. دهم یرتبیش توضیح نتوانستم واقعا   و

بیرون زد حدقه از نیز چشمانش : 

نیست بازی مسخره جای کالس بگیری یاد تا رینمی ورتر اون قدم یه هم کالس جلوی از! دخترخانم بیرون کالس از برو"ـ ." 

کنم دفاع امگناهی بی از کردم سعی : 

ندارم تقصیری من کیفم، تو گذاشت مارمولک اصالنی ولی"ـ !" 

اندا باال را ابرویش یک سینه به دست امان  

گذاشتم؟ من که دیدی خودت چشم با"ـ !" 

 جایشبه! ایحرفه دادستان یک مثل درست نپرسید، چیزی دیگر و زد پوزخندی دادم، تکان مثبت جواب ینشانه به احمقانه را سرم

کرد قرائت را رجامف حکم سلطانی خانم : 

ندادی؟ اطالع موقع همون چرا پس"ـ !" 

کن درستش و بیا حاال ! 

گرفت کالس در به رو مستقیما   را اش اشاره انگشت و کشید را دستش : 

لطفا بیرون"ـ !" 

 آن جراما وحشتناک قسمت کند؟ باور خواستنمی سلطانی خانم چرا دانمنمی ولی است امان کار این که بودم مطمئن صددرصد من

 را همین هم او اتفاقا کهاین از غافل فرستاد، من نزد به نیز را او سلطانی خانم که کرد کار چه امان من درغیاب دانمنمی که جاست

داشت ادامه نیز بعدازآن هاسال تا بقایایش و آثار که دردسری بود، طاقتفرسا و طوالنی دردسر یک سرآغاز این درواقع! خواهدمی .... 

 توزانهوکینه کشیدم درهم را هایماخم من اما زد، رویم به وچشمکی خندید موذیانه گذاشت بیرون کالس در از را پایش کهاین ضمحبه

 تنها و کنم تحمل بودم مجبور پس داشتم، را او یحوصله نه و بروم مادر ونزد بگریزم داشتم جرأت نه حاال. گرداندم روی ازاو
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 خواستم تا و چسباند راهرو ته به و داد هولم حاالتم به توجه بدون او ولی انزجاربود ابراز و قهر و اخم دربرابرش من العملعکس

فشرد دهانم روی محکم را دستش کنم سروصدایی : 

دارم جیبم توی که چیزیه اون با سروکارت بیاد در صدات" ـ ." 

آمد پایین ایاحمقانه طرز به صدایم تن و شدم ساکت ترس از : 

چی؟"ـ " 

بگیرد خود به ترسناکی لحن کرد عیس : 

؟!!تیقه تو بیاد داره قدردوستاین چرا دونمنمی!! پرداراش سیاه اون از! داری؟ دوست خونگی حیوون"ـ " 

 آن از تر رحمبی او که دانستممی و نداشتم شرور موجود این دست از گریزی راه هیچ برگرفت، در را وجودم سراپای موهوم وحشتی

انداختمی لباسم درون تردیدبی داشت خود با که را آنچه کرد،می کاررا این حتما   پس بسوزد، زارم حال به دلش که است . 

 روی تا و برد راه گردنم روی آوری طرزچندش به را دوانگشتش و نشست لبش کنج تمسخرآمیزی لبخند شد، سیراب وحشتم از وقتی

ماند هایملب به خیره لحظه چند برای و کشید بیرون سمت به ندکیا را پایینم لب اشسبابه نوک با و آورد هایملب . 

 بریزد، وجودم در را وحشت و ترس بتواند کثیف جانور این از بیش که نداشته وجود دردنیا چیزی هرگز افتادم، لرزه به اختیاربی

 ارث به مادرم از را فوبیایی ترس این من که چرا کرد خواهد دریافت ازمن را العملیعکس چنین که داشت اطمینان کامال   هم او شاید

گویدمی دروغ شاید کنم القاء خودم به که زدم ای مذبوحانه وپایدست. خبرداشت موضوع این از وامان ام برده : 

همرا سوسک یه واقعا  " ـ  

بدم نشونت میتونم" ـ !" 

 قدری و التماس به زبانم بالفاصله راداشت رشانتظا که طورهمان آورد، بیرون کبریت قوطی یک جیبش ازتوی حرف این از پس

شد گشوده گویی هذیان : 

ترسممی... بگی تو هرچی! عقب ببرش! نیار درش... توروخدا دم،می قول! زنمنمی داد باشه باشه"ـ ...." 

فشردم دهانم به رامحکم هایمدست و .... 

 مقابل در العملشعکس یهمه حالبااین است، شده آسمان و زمین یهمه فاتح گویا که گشت وسرمست شاد موفقیت، این از چنان

 وحشی چشمانی خندید،می داشت که بود چشمانش این هایشلب از بیش البته و وخرسندی رضایت از سرشار بود لبخندی فقط وحشتم

 رحمبی بود، ابلیس نگنیر یادآور و داشت امتداد هایششقیقه تا انگار که اشکشیده هایگوشه و ترسناک سیاه رنگ با ومرموز

 این و نبود درکار ایسرمه حقیقتا   ولی باشد کرده خالی چشمانش توی را دانسرمه تمام که بود این مثل... گرحیله و مرموز ودیوانه،

بود اشفشرده هم به هایمژه حد از بیش تیرگی تأثیر فقط .... 

 شکست نگاه این با انداختم، او به تردیدآمیزی نگاه زیرچشمی ایستاد، مبرابر در فاصله اندکی با و برداشت امسینه روی از را دستش

گرفت خود به پیروزی و شجاع یقیافه خورده : 

! سوسکه خاله بیچاره! بود تو نکبتی گردن روی من وملوس سیاه سوسک دراز هایشاخک اآلن وگرنه کردی التماسم که شد خوب"ـ

هاچاه توی آشغال گندو یهمه از بدتر چی یه بیاد، گیرت کثافتی چه قراربود دونینمی !" 

 کبریت قوطی به و فرودادم سختی به را دهانم آب فقط باشم داشته اهانت همهآن به توجهی کهآنبی گفتم،نمی وهیچ آمده بند زبانم

 کوچک موجود همین که دانستممی کاش شنید، شدمی راحتی به را درونش سوسک آورچندش خش خش صدای شدم، خیره اشدربسته

 خفه نطفه در ابتدا همان از را دامنگیر شرّ  این توانستممی کاش! شد خواهد انتهابی و تلخ کابوسی آغازین ینقطه زودیبه آزاربی

 گیرم،ب کار به مناسبی تدبیر و کنم بینی پیش را چارگیبی همهاین بتوانم که بود نرسیده حد آن به هنوز من توانایی و عقل اما سازم،

 دهانش طرف یک از جوری را زبانش نوک او که یافت شدتهنگامی کودکانه ترس این و.... هیچ دیگر و بود ترس فقط لحظه آن در

 اندکی و انداخت کبریت قوطی کشویی در پشت را خود یسبابه انگشت هم بعد بشکافد، اتم یهسته خواهدمی انگار که فرستاد بیرون
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 ناگهان شود، خاموش کلی به است روشن ذهنم یاندیشانهمصلحت بخش در شهامت از کورسویی گراحیاناتاا راند جلو به را آن

زد بیرون درقوطی از و شد نمایان سرش از قسمتی همراه به سوسک بلند هایشاخک ..... 

.....  باشم قادر کهآنبی چسبیدم دیوار هب شدمی که جایی وتا فشردم هم به محکم را پاهایم بندآمد، ونفسم پوشاند را پوستم سردی عرق

 که بود سوسکی همان لحظه آن در ازمن ترزدهوحشت شاید شد، خیس پاهایم کردم احساس ناگاه به باشم، داشته بدنم براعضای کنترلی

 وحساب سریع حرکات وبا دادمی تکان وقفه بی را خود هایشاخک او بود، شده امچارگیبی باعث و درآورده زانو به مرا طور این

شدمی تسلیم ناچار به و یافتنمی گریزی راه من مثل درست اما بگریزد قوطی کوچک قفس از داشت سعی خود یشده . 

 ناخواسته رطوبت آن از حجمی و گردید بود شده خیس آشکارا اکنون که رنگم سفید شلواری جوراب متوجه امان رحمبی نگاه آن یک

 خود به تحقیرآمیز حالتی بالفاصله بود، مسیر همان در نیز امان که گرفت سراشیبی به باریک یراه رنگم سرخ هایکفش کنار از

غرید بکشد کنار آن مسیر از را خودش کهآنبی و گرفت : 

بوگندو کثافت وجورکن جمع خودتو! شاشو بچه هی" ـ !" 

 وغیرقابل وار دیوانه تنفر یک سرآغاز همین و.... دمچسبان هم به ترمحکم را پاهایم و آمد بدم ازخودم که کشید درهم چهره وجوری

 درکمین همواره ناعادالنه تحقیر همین خاطر به و کنم فراموش نتوانستم هرگز که چیزی شد، وجودم اعماق در او به نسبت توضیح

بچشانم نیز او به را حقارت تلخ طعم تا بودم فرصتی .... 

گفت تگیساخ شعفی با آورده سرم که بالئی به توجهبی : 

بخورمش؟ چشمات جلوی جا همین خوایمی! هی" ـ " 

زد رویم به چشمکی و ... 

کردم التماسش اختیاربی ناگهان : 

نه! نکن کارو این توروخدا" ـ ...." 

گرفت خود به ایدلسوزانه ولحن داشت نگه اشسبابه انگشت دو الی را قوطی. زدم عق و گرفتم دهانم راجلوی دستم و : 

آخی خواهرتی، نگران قدرم چه خورمش،نمی تو خاطر به باشه! نکن التماس قدراین خب خیله"ـ !..." 

گرفته تحقیر و تمسخر باد به مرا چگونه که دوختم چشم وقیحش دهان به وخشم ناراحتی با ! 

 ایکبیری گردنکلفت یه بار یه که کنهمی تعریف بابام شاشیده،می خودش به سوسک ترس از هم مامانت گنمی! دونستی؟می راستی،"ـ

 مجبور رو مادرت گردنکلفته یارو اون بره، در زدهمی زور سوسکه اون که جور همون و جلوش گرفته باشاخک رو زنده سوسک یه

اومد نمی بدش کار این از اصال   تننه چون نبود، سوسک به نیازی اصال   من نظر به البته ببوسدش، که کنهمی !..." 

غریدم عصبانیت با و کنم تحمل او جانب از را تحقیری چنین نتوانستم دیگر باراین : 

گیمی جوریاین مامانم از کنیمی غلط! عوضی حمال نکبت شو خفه" ـ !" 

گرفت صورتم مقابل را اشقوطی و خورد گره هم به ابروانش و نیامد خوشش اصال   : 

آره؟ ببینیش؛ نزدیک از کردی س*و*ه کهاین مثل"ـ !" 

 قدرت لحظه دریک و شده گچ مثل رنگم دهد، هول جلو به را آن که شد آماده و گذاشت قوطی درکشویی پشت ار انگشتش فورا   و

 معناییبی یکلمه به ماندم خیره و شد بسته تاگردنم بناگوش از سنگینی قفل انگار و زد یخ وپایم دست شد، سلب ازمن دفاعی هرگونه

خطربی: »بود نوشته کبریت قوطی روی که »!! 

 امزده وحشت چشمان به اوهم ندارم، گریزی راه دیگر که فهمیدم و چسبید دیوار به پشتم بالفاصله اما برداشتم عقب به قدمی شتزدهوح

 آمرانه و نشست لبانش کنج انگیزی وحشت لبخند! نیستم هیچی قدرتش برابر در که بفهماند من به تا بود فرصتی ومنتظر شده خیره

 :گفت
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جان شاشو کنی خواهی معذرت که دممی مهلت بهت"ـ !" 

شکست زبانم قفل بود که هرزحمتی به ولی بیاورم زبان به ایکلمه حتی نبودم قادر اصال   بودم، شده الل : 

کن ولم دیگه خدا تورو خدا؛ تورو فقط بگی، تو هرچی اصال   خوام،می معذرت" ـ ..." 

 بکشم، راحتی نفس یابم فرصت که آن از پیش اما برگرداند یبشج به را سوسکش قوطی و پذیرفت را امخواهیمعذرت بالفاصله

گفت و گذاشت سرم کنار دیوار روی را دستش : 

 با رو مدرسه راهروی که گمنمی هم کسی به ندارم، کاریت بار این دلرحمم زیادی چون ولی ببخشمت راحتی این به خواستمنمی" ـ

نیست کافی معذرتخواهی فقط کردم خرجت که ریبزرگوا همهاین برای البته گرفتی، اشتباه توالت !" 

آورد پیش را انگیزشنفرت صورت سپس .... 

ببوس منو" ـ !" 

 از چراکه نداشتم ایچاره ولی بودم منزجر شدت به او از که بود کسی صورت بوسیدن زمین روی کار آورترینچندش برایم اگرچه

نداشت من با چندانی یفاصله حاضر درحال که سوسکی بود، بدنم روی بر کثیف سیاه سوسکیک خزیدن آورترچندش آن . 

 داد،نمی من به فرصتی درآوردنش دیگربرای باراین شاید کرد،می نگهداری درونش را سوسک که بود جیبی همان توی دستش هنوز

 که گفتمی دلم ته خودیبی یهکنند دلگرم حس یک بود، امه*س*و*ب منتظر غرور از آکنده حالتی با و آورده جلو کامال   را صورتش

 من و اوست دست برنده برگ فعال   اما رسید، نیزخواهد او زاری و التماس نوبت زودیبه و ماندنمی طوری این همیشه اوضاع

زدم اش گونه بر کوچکی یه*س*و*ب ممکن حال بارترینکراهت با رو این از ندارم، تسلیم جز ایچاره .... 

گشود ازهم ار هایش لب وقیحی لبخند : 

خواستممی که چیزی اون شدی حاال! دخترخوب آفرین" ـ ." 

کردممی فکر دالنه ساده چه : 

کنی؟می ولم دیگه حاال" ـ " 

نیامد زیادخوشش : 

کنم؟ ولت که ای معده باد مگه" ـ " 

 موجود این از یکجا را ممنوعه یکلمه همهاین که کردمنمی باور من و کرد استفاده زشتی بسیار مترادف از «معده باد» جایبه البته

کنم دریافت نما آدم ! 

داد ادامه و پیچید دورانگشتش آرامی به و گرفت دردست را ازگیسوانم ایدسته تحقیرآمیز حالتی به : 

 ترعشجا و ترباهوش و تر زرنگ و تر قوی تو از هم رئیستم، من بعد به ازحاال چون کنی اطاعت من از همیشه باید که باشه یادت" ـ

ترمبزرگ سال دو ازت هم ترترم، و تر و تر.... و ." 

بود کرده اش غنچه ای مسخره طرز به که لبش پشت گذاشت سبیل مثل را بلندم موی انتهای و ! 

اصال ؟ گویدمی چه نیامده، مدرسه سال یک فقط او که شد سؤال این درگیر ذهنم !.... 

شدی؟ رد مگه دوسال؟ چرا"ـ " 

ترمبزرگ سال یه ها اولی نیمه شما از پس اومدم، دنیا دوم نیمه من یول نه؛ که معلومه"ـ ." 

ام؟اولی نیمه من که دونیمی کجا از تو" ـ " 

کوچولو؟ شاشو بگم روهم تولدت روز خوایمی ندونه، امان که نیست دنیا این تو چیزی" ـ !" 
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داد تحویلم چشمکی باشد، داشته اطالعات همهاین تواندمی کجا از او که آوردم نمی سردر اصال   : 

ویک وچهل هزاروسیصد مرداد پنجم" ـ !" 

آوردممی در شاخ داشتم حیرت از واقعا   : 

داری؟ غیب علم مگه! آخه؟ ممکنه چطور ؟....کجا از تو" ـ " 

کرد کج را سرش ساختگی تواضعی با : 

دیگه خب" ـ !" 

داد ادامه داد، نخواهد من به یتربیش جواب باره این در که دانستم : 

سپندارمذگانه تولدم روز نه، و سی سال اسفند پنجم منتها اومدم، دنیا پنجم تودقیقا مثل هم من" ـ !" 

برچیدم ای ولوچه لب باتعجب : 

چیه؟ دیگه چی چی.... مج سپندار"ـ " 

گرفت خود به ایاستادانه یقیافه : 

 مثل چون! معلومه بلدی؟ راهرو توی شاشیدن فقط! سواد؟بی تاحاال نخورده ات گوش به چیزا این. عشق باستانی روز سپندارمذگان،"ـ

دارم هم رو دامغانی منوچهری دیوان من تازه! که؟ نداری باحال کتابای از پر کتابخونه یه من !" 

اندیشیدممی عشق یکلمه به فقط دیگرکیست؟ دامغانی منوچهری این بپرسم نشد رویم دیگر فکرکردم، کمی : 

زنی هم به حال قدراین و اومدی دنیا عشق روز خوبه" ـ !" 

نشد قوطی به دست یا عصبی اصال   توقّعم برخالف ! 

 زیر لباس تا دو نباشه هرچی سرورتم، پس سالمه یازده من ولی سالته؛ ُنه اآلن تو هرحالبه زنه، هم به حال کی فهمیمی موقعش به" ـ

کردم پاره تو از تربیش !" 

شدم ترجری اندکی هم طنزآلودآخرش جواب این با است، آرام کامال   تندم های جواب درمقابل دیدم وقتی : 

تهشلختگی از حتما   هم کردنت پاره لباس تازه نداره؟ دادن پز کهاین باشه، خوادمی که چندسالت هر خب"ـ !" 

کشید برایم نشانی و خط ترسناکش چشمان با : 

شوشو؟ هاشهمی خسته استراحت از کمکم داره سوسکه کنی؟می سوءاستفاده من ازمهربونی داری که هست اتحواس"ـ !" 

شدم خسته دستش از دیگر : 

گما؟می بهش رو چی همه مدیر خانم پیش رم می بابام جون به امان" ـ " 

احمقم؟ و وپادستبی تو مثل کردی خیال! فسقلی چرخونممی انگشتم یه رو هم خانم دلقک اون من! غلطا چه"ـ " 

فهمی می وقت اون کرد، جتاخرا ازمدرسه وقتی"ـ !" 

 این برابر در گیرم،می ازت بعدش که انتقامی چون نداره فرقی هیچ نفر یه توواسه بکنه هم اگه تازه! کنهنمی غلطی همچی اون"ـ

 همیشه برای رو اون و این پیش کردن چقلی فکر پس! همسایه؟ اندازممی گیرت تنها جایی یه که باالخره! نیست هیچی سوسک

نیاوردم جا حالتو تا بخواه معذرت دوباره حاال کن، موشفرا ." 

مخلفّات با یعنی که داد حرکت لپش کنار جوری را انگشتش و !! 
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نگفتم؟ چیزی که من چرا؟ باردیگه این" ـ " 

خودم دل واسه جوری همین نداره؛ خاصی دلیل" ـ !" 

 بلند امپنجه روی اندکی بزنم دیگری حرف ترینکوچک کهآنبی کنم، تجربه را مقاومت نکردم سعی بار این دیگر که شد چه دانمنمی

 و ضعف ترتیب این به و بنشانم نیز را انزجارم پر یه*س*و*ب دومین منتظرش و مغرور یبرگونه بتوانم و برسد قدش به قدم تا شدم

 آنگاه! دادنمی خودش به نیز را شدن مخ زحمت اوحتی که آن حال دهم، نشانش ممکن وجه تریناحمقانه به را خود پناهیبی و وحشت

گفت وقیحانه و داد تکان رضایت ینشانه به سری : 

 ببوسه، رو ایکبیری الت اون شد مجبور کهوقتی کنی درک رو تبیچاره مامان تونیمی حاال! جلو برو جوری همین خوبه، آفرین"ـ

 نیست، ذهن از دور هم زیاد بینی؟می باشه، ازخداتم باید تازه!! حسابته طرف من مثل نباتی شاخ چون خوبه؛ وضعت که تو حاال

 به مجبور آزار بی کوچولوی سوسک یه با فقط آره... سوسک، یه با رو زمین روی دخترهای یهمه شهمی کنممی فکر من هرحالبه

کرد کاری هر "... 

 را هایمدست آنگاه ماندم شرمش بی چشمان در خیره هکوتا لحظاتی برای لرزید، بغض از هایم لب و دادم دیوارتکیه به ودرمانده خسته

شود لذت غرق امگریه تماشای از دادم اجازه و گرفتم چشمانم درمقابل .... 

 وحتی گرفته خود یسیطره در مرا جسم اوکامال فرارکنم، ازدستش قادرنبودم روی هیچ به و گردیده امان محض دیگرتسلیم آن از پس

 به کردمی وادارم تنفر و تحقیر سراسر رفتاری با بیگاه و گاه و کشیده بند به برده یک مثل مرا داشت،برنمی سرم از دست ایلحظه

خواستمنمی و خواستمی که کارهایی انجام . 

 صورتی به را نیاز این دهم، انجام برایش کاری نداشت نیازی اگر حتی واقع در نداشت، تمامی من یشکنجه و زجر برای او عطش

 آمد،درنمی آب از خوب اشکاردستی اگر مثال   باشم، خودم حال به نداشتم اجازه اوقات اکثر بنابراین کرد،می ایجاد مصنوعی کامال  

 بودم من این بود ننوشته را هایشمشق و کرده تنبلی قبل شب اگر یا انداختمی من به را خودش مال و کردمی تصاحب مرا کاردستی

 در سختی تنبیه کردممی اشتباهی ینترکم اگرهم نوشتم،می خودش شبیه خطی دست با را هایشمشق و کشیده را او جور باید که

 دوستانش با داشتوامی اش افتاده عقب کارهای انجام به و کرده حرام برمن را تفریح زنگ که مدتی تمام هم خودش بود، انتظارم

 است؟ ممتاز شاگرد هم همیشه خواندنش درس وضع این با طور اوچه که واج و هاج بودم مانده اصال   شد،می تفریح و بازی مشغول

پرسیدم او از حماقت کمال در هم بار یک : 

شم؟ خالص شّرت از هم من باالتر بری که خونینمی جهشی چرا باهوشی قدراین توکه"ـ " 

بود سرباال و منطقبی کامال   من یخواسته این به او جواب ولی : 

 کنم،می ولت نکن فکر هم اونجوری تازه! ردشو سال یه ناراحتی شینی،می تو که بشینم کالسی همون سر خوادمی دلم چه؟ تو به"ـ

بشینم دستت بغل بیام که شممی رد هم من چون !" 

نشوم تحقیر این از بیش تا بیاورم زبان به بعد کنم مضمضه را سؤالم اول این از بعد گرفتم یاد هم من ! 

***** 

« عباس سهم »! 

 باسال او روش و اخالق کنم، تحمل خودم نیمکت روی اورا بودم مجبور بازهم و شدم همکالس امان با متأسفانه هم ابتدایی چهارم الس

 ثانیه یک که بود محال ولی کند، سپری غذا یا خواب بدون را شبی توانستمی او شاید بود، شده هم بدتر بلکه نکرده فرقی هیچ گذشته

 تا کهاین از غافل دود؛می سراب آن به سراب این از آب ایجرعه دنبال به که بود درکویر ایتشنه مثل بگذرد، برایش من آزار بدون

سازد سیراب را ایتشنه نتوانسته سرابی هیچ حال به . 

 به راجع بودم انستهنتو هنوز داشتم مهربان یفرشته این به که اعتمادی یهمه با ولی بود، مادر درمدرسه من دلخوشی تنها میان دراین

 کرده اخطار من به جدی بسیار امان چراکه بگویم چیزی آوردمی خود همراه به من آوردن در زانو به برای که هاییوسوسک امان

 خواهد جانم به سوسک زیادی تعداد با بیاورد، گیرم تنها که جایی یک باالخره بزنم حرفی کسی به بخواهم باره این در اگر که بود

 جرأت حتی که بودم رسیده جاییبه است، وحشتناک و جدی چقدر ساله ده یدختربچه یک برای تهدید این که است واضح کامال  . افتاد

 این یهمه چراکه بنویسد دیگری یمدرسه در را نامم که بخواهم پدرم از یا کند منتقل دیگری کالس به مرا بخواهم مدیر از نداشتم
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 و بوده ما نزدیک یهمسایه که نداشتم را کسی رحمبی چنگال از رهایی امید وجه هیچ به من و دشمی امان خشم مشمول موارد

 احساس گریز غیرقابل خألی یا وتاریک بسته فضای یک در را خود همواره رو این از بود، آسان بسیار برایش من به دسترسی

کردممی . 

 یازدریچه چون کند؛ امدرباره فکری چنین دارد حق هرکسی البته! نه؟ ؛بودم روئیکم و چلفتی وپادست یدختربچه عجب که راستی

 پر هاینوشتهدست و کنممی فکر خوب کهوقتی اما بگذارم، درجریان نفررا یک توانستممی حداقل وسالم معمولی انسان یک دید

 دیگران از را حقم گرفتن وراه نیاموخته را خویش از دفاع هرگز من نبودم، مقصر هم زیاد که بینممی خوانم،می را دردورنجم

 نکرده ه*ا*ن*گ آتش به همواره کهوقتی بگذارم میان در را مشکلم کسی با توانستممی چگونه اصال  ! مادرم و پدر از حتی شناختم؛نمی

 تا دارم مشکل کسی با هبفهمدک بود کافی بود؛ الهه مواهب از این البته شدم؟می شناخته گناهکار جرمی اثبات هر از پیش و سوخته

 هم پدرم کند، نثارم نبود حقم که وتنبیه توهین هرچه بدهم توضیحی دهد اجازه کهاین از قبل و انداخته من گردن را تقصیرها بالفاصله

 کشور از خارج یا و دیگر بزرگ شهرهای به طوالنی هایمسافرت صرف همواره وقتش اشکاری مشکالت و مسائل خاطر به که

 که همسری به راحت خیال با مرا او وحامی، دردسترس پدرهمیشه یک تا بود خیال و خواب یک تربیش من برای و شدمی

 درخانه نفوذی که صنم ماندمی اوصاف این با بود، تجارتش پی در خودش و سپرده است ودلسوزم غمخوار مادر یک مثل کردفکرمی

 سر برسم خود حق به کهازآن پیش بزنم او به حرفی بخواهم چنانچه کردممی فکر هک مادر و کند حل را مشکلم باشد قادر تا نداشت

 حتی کرد، حساب رویش حامی یک عنوان به بتوان تا نبود نفوذ صاحب مادراصال درواقع افتاد، خواهد امان هایسوسک با وکارم

 روزها آن هم دیگر صدبار اگر وشاید است موّجه امال  ک خودم نظر از مهجوری و توداری این گذردمی موقع آن از هاسال که هم حاال

باشم داشته را هاواکنش همان بازهم من بیفتد، اتفاق . 

 لطف به که بود فردی به منحصر پوشالیحامی بدتر آن از بود، بسته رو از برایم را شمشیرش و داشت خود جای که امان حاال

بودم یافته بابا مجدد ازدواج !.... 

 ما درمنزل را عمرش از نیمی داشت تصمیم گویا و ساخته مذاقش به ما یسفره ونمک نان که داشت عزیزتر ازجان خواهری الهه

 من از سال هشت تقریبا   که داشت پسری او ولی کردمنمی فکر او به واساسا نداشتم خاصی مشکل خانم این با من البته کند، سپری

 برخوردهای بود پدرم با اشخاله ازدواج از بعد که دیدآرمان روز اولین همان از او زدند،می صدایش «ابی» همه و بود تربزرگ

 جز کسهیچ که بود شده ومدعی شد خواهم* پرنسس تین آینده در بود کرده بینی پیش کهاین کما داشت من با هضمی وغیرقابل عجیب

 ابراز زیادی یعالقه و توجه من به نسبت اشانوادهخ اعضای دیگر برخالف او! نشده من یبالقوه هایزیبایی کشف به موفق او

 و رفع برایم تا بگویم او به آیدمی پیش برایم که مشکلی هر و بدانم خود همرازعنوآن به را او خواست من از بار یک حتی و کردمی

 ترجیح را هایشاذیت و امان اییجوره یک نیست، درستی آدم اصال   کردممی حس و نداشتم اعتماد او به مطلقا   من اما کند، رجوعش

 بدطینتی از وگرنه بود شده ظاهرم مجذوب فقط فعال   مطمئنا   و بوده انگیزشنفرت یخاله و مادر یلنگه که او مثل پسری به دادممی

نداشت کم چیزی . 

 اشدیدممی خواب در هاشب حتی ام،بیداری و خواب کابوس بود شده هایشسوسک با امان دبستان تاریک و تلخ روزهای آن تمام در

کردممی زابراه را خانه اهل و زدممی فریاد دل ته از ناگاه وبه انداخته جانم به را سوسکش که . 

 هرگز هاآن البته باشند؛ امان مثل خواستمی دلشان خیلی کنممی فکر که فرشاد و عباس و بهروز داشت؛صمیمی دوست سه امان

 راه تمام و کند عوض رنگ همهآن نبود قادر جانوری هیچ که چرا دهند ارائه خود از اندازی غلط و ولظاهرمقب او مثل توانستندنمی

باشد بر از را فریبکاری ورسم . 

 اوایل بودند، سرگرم دیگر هایبچه با شوخی یا و خودشان با بازی به تربیش و گذاشتندنمی سرمن سربه زیاد خودش برخالف هاآن

 روز یک باالخره اما نمایند پوشی چشم من چون خوری کتک یبچه از شیطانی و شرور هایبچه چنین که ودب عجیب برایم خیلی

فهمیدم را دلیلش .... 

 نثارش فحشی و کوبیدم اش سینه به مشتی و شدم عصبانی هم من کشید، را موهایم پشت از دفعهیک و کرد غافلگیرم روزعباس آن

گفت و کشید را دستش فرشاد بالفاصله دهد درخورحالم جوابی خواست تا کردم، : 

 برو باشی، نداشته کار بقیه به و باشی قانع خودت سهم به تو قرارشد امانه؟ مال اون که رفته یادت مگه کنی؟می داری چیکار هی" ـ

پاچلفتی دست خنگ یسوده اون سراغ !" 

گفت فوری و شتابزده و گرفت سویمبه را اش اشاره انگشت و آمد طرفمبه خودش سپس : 

تو و دونستممی من وگرنه نشیم نزدیک بهت داده دستور رئیسمون که حیف"ـ !" 
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گریخت و شد دور من از بالفاصله باشد شده مرتکب بزرگی ه*ا*ن*گ کهاین مثل بعدهم . 

 تعلیم شانشرفبی سرئی دست زیر داشتند حتما   خب بزنند، ازدهنی ترگنده هایحرف چنین هم رفقایش که نبود عجیب اصال   برایم

 بگیرند قرار احدی توبیخ و بازخواست مورد کهاین بدون کنند شرارت باید طور چه که گرفتندمی یاد زودیبه هم شاید! دیدندمی

 نفس توانستممی من بودند باهم مارمولک چهار آن کهوقتی تا هرحالبه! شود وارد ایلطمه شان اجتماعی موقعیت به نکرده وخدای

بگذرانم خودم دلخواه به را تفریح زنگ و کشیده تیراح . 

 و مشکی ابرو و چشم دخترک «سوده» شد؛ باز هایمهمکالسی از یکی با من یصمیمانه رفاقت باب بار اولین برای سال آن اوایل

 که کردم حس وقتی حالاین با کرد،نمی توجه جلب زیاد و بوده محجوب و حرف کم بسیار و نشستمی امجلویی نیمکت که ملوسی

 وکنایه نیش هرگز اششناختممی و دیدممی که هاسال این درتمام دیگر طرف از و دارد معصومانه حالتی که اوست تنها هابچه درمیان

 دخترک آن شد، ردوبدل مان بین که دوستانه و آمیز محبت لبخند بار چند با و شد جلب او به نظرم بود، نزده من به زبانی زخم و

من وهمبازی دوست شد قیافه وخوش ربانمه . 

_____________________________________________________________________________________

____ 

*  انتخاب دخترسال ترین شایسته عنوان به داوران هیأت باتأیید و مردم رأی به که خاص سنی گروه یک از که دختری: پرنسس تین

 درسی، یا ورزشی یا هنری ی رشته یک در مهارت مثل فردی های توانایی طبیعی، زیبایی از بود اعم ابشانتخ مالک و شدمی

جسمی سالمتی چنین هم و( رفتاروسلیقه لحاظ به) برازندگی . 

 از گذشته که چرا! نیست عجیب اصال   خودم برای ولی نه؟ بودم؛ کرده پیدا دوست تازه سال همهاین از بعد من که است عجیب

 اولین درهمان هم سوده کهاین کما نداشت، مرا با دوستی تمایل یا جرأت کسهیچ که بود کرده کاری نیز امان خودم، ذاتی انزواطلبی

 ولی نگفت را خود ترس دلیل او هرچند. ترسیدمی من به شدن نزدیک از ولی آمدهمی خوشش من از همیشه که کرد ابراز گفتگویمان

خوردمی آب جاک از زدممی حدس خودم . 

 هایشچتری باالی را رنگی خوش ایپارچه روبان و زدمی اششانه باالی وتا کوتاه همیشه را خود مجعد نیمه و سیاه موهای سوده

 ما بین که صمیمیتی یهمه با. بود ترتپل نامحسوسی طرز به و ترکوتاه من از اندکی و داشت متوسطی یوقواره قد بست،می تل مثل

 دیگری کس دادنمی اجازه هرگز امان چراکه بنشینیم هم کنار بودیم نکرده جرأت هنوز شدمی تربیش هرروز و گشته ایجاد دونفر

 بغل امان رسیدمی نظر به ولی بودم وفراری بیزار شدت به اجباری نشینیهم این از خودم که هرچند بگیرد، من درکنار را جایش

داندمی خود حق کامال   مرا دست . 

 بعضی فقط! آزاریمردم تا کند بازی توپ دهدمی وترجیح ندارد سوده کار به کاری هم زیاد انتظارم برخالف عباس که شدم متوجه

 تربیش امان دوستان هایریختن خرده شیشه بگویم باید حساب این با گذاشت،می سرش سربه کمی رفتمی سر اش شیطنت که هاوقت

گفت سوده روز یک که جاست این جالب باشد، داشته اصالت نکهای تا بود احمقانه تقلید یک : 

امانه ترس از دممی بهش رو هم اگه ترسم،نمی ازش ولی باشه بدجنس کنهمی سعی خیلی عباس"ـ !" 

پرسیدم بودم شده زده بهت حسابی که من : 

کنه؟می اذیت هم تورو امان مگه" ـ " 

کرد میخکوبم جوابش و : 

میاره جا حالمو امان دربیفتم باعباس اگه کنممی فکر شهمه! ترسناکه چشماش ترسم،می نگاهش از ولی تاحاال، نکرده که اذیتم نه؛"ـ !" 

ترسیدممی شدت به داشت شیطانی حالتی که امان یکشیده و سیاه چشمان از هم من داشت، حق او . 

و کردم امان به رو هاکالس شروع از پیش سهمش، و عباس مهم چندان نه معمای حل برای هم روز یک   

کنی؟می انتخاب سهم دخترها بین از هم رفیقات واسه که کمه من به خودت وآزار اذیت" ـ " 

 تربیش طورهمین و نوشتن برای همواره او کهاین از ومن بود میز روی گنگی طرح حکاکی مشغول چپش دست در مدادی با او

بودم متعجب قدری کندمی استفاده اشچپ ازدست ـ راکت وگرفتن دارت و توپ پرتاب یا و میوه کندن پوست مثل ـ دیگر کارهای : 
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زنی؟می حرف کی از داری" ـ " 

سوده و عباس"ـ ." 

 بود کشیده وسمه انگار که را حالتشخوش ابروهای از یکی بود، کارخودش مشغول همچنان کهاین وضمن کرد مکثی ایلحظه برای

گفت خاصی قیدییب با و انداخت باال جالبی طرز به : 

 واسه کنی، اطاعت ازم و بنویسی مشقامو کنم مجبور رو تو تونممی چطور که شدمی حسودیش من به پفیوز عباس اون چه؟ من به"ـ

 من مثل کسی نه و احمقه و ترسو تو مثل کسی نه دونستممی هرچند هم من جورکنم، اون واسه هم یکی که بود شده پیله هم همین

 که فهمیده هم خودش حاال ولی! خوریمی گهی چه ببینم تا تو مال سوده باشه؛ که گفتم حال بااین ولی زرنگ، و جسور و شجاع

نکنه امان آقا توکفش پا دیگه که بگیره یاد و شه خسته که روزاست همین خالصه. بگیره سواری ازش نداره عرضه !" 

آمد بدم خیلی : 

بری خودت قربون مونده کم! راضی خود از" ـ !" 

 نشست،می بازش نیمه دهان بر آمیزی رضایت و کوچک لبخند کهدرحالی و دوخت من به را چشمانش و برداشت کاری کنده از دست

 :گفت

شی؟نمی راضی خودت از باشی من جای تو"ـ !" 

شکست قرچی استخوانش کردم حس که فشرد چنان انگشتش دو الی را امبینی آنگاه ! 

 اشتیاق با که بود شده امان تفریح باعث گویا صحنه این اما رفت،می آب چشمانم از خودیبی دقیقه چند تا که بود آمده دردم آنقدر

لیسیدمی باشد نشسته شکارش یسینه روی که شیری مثل را هایشلب و کردمی نگاه امشده سرخ دماغ به عجیبی ! 

نداشتم را جرأتش! نداریم؟ که تعارف ولی بمالم، خاک به را خودراضی از این پوز خواستمی دلم قدر چه که آخ . 

 قلب که بود این واقعیت هرحالبه. بنشینم ام تازه دوست درکنار نتوانم که هرچند کردم،نمی تنهایی احساس زیاد دیگر سوده وجود با

 هم به قدرآن ما. ودب خودم سال و همسن که داشتنیدوست دخترکی به عشق کرد؛می تجربه را جدیدی عشق و محّبت داشت امزدهیخ

 یک. زدیممی هم روی به ایدوستانه لبخند و کردیممی نگاه یکدیگر به خستگی رفع برای درس وسط گاهی که بودیم شده عالقمند

 سرشار لبخندی هم وبه فشردم را ودستش کردم رها دفترم روی را مدادم نیز من و کرد دراز سویمبه را دستش و برگشت سوده بارهم

گفت سوده به رو و کرد جدا و گرفت مرا دست موقّرانه و آرام خیلی امان ولی زدیم قهعال از : 

بگیر اجازه قبلش بزنی دست اموالم به خواستی دفعه این" ـ !" 

 توی مستقیم بود کرده جرأت بار اولین برای گویا که سوده ولی گرفت؛ حرصم حسابی داندمی شانهم جانیبی شیء با مرا کهاین از

 معنی! برگشت و برگرفت او از دیده شرمساری با گزیدمی را لبخندش یباقیمانده کهدرحالی و شد سرخ دفعهیک کند نگاه امان انچشم

 همیشه از و کردمی پنهان هایشلب پشت را باشکوهی و نامحسوس لبخند نگریستم امان صورت به وقتی ولی نفهمیدم را حال این

نمودمی مغرورتر .... 

****** 

 «قربانی»

 بازی برف مشغول حیاط توی هابّچه بود ناهار ساعت کهاین باوجود. باریدمی وقفهبی آسمان و بود زمستان سرد روزهای از یکی

 هاآن کردم، رد بازی برف برای را شیوا و شبنم و سیمین دعوت من و نیامده مدرسه به سرماخوردگی خاطر به سوده روز آن بودند،

بودند او صمیمی دوستان این از پیش چون بودند شده دوست من با سوده یواسطه به . 

 کدوحلوایی خوردن و اتاقش وسط ذغالی کرسی زیر پاهایم کردن دراز برای کشیدپرمی دلم بروم، مادر پیش همیشه مثل داشتم تصمیم

پیچیده اشگرفته بخار اطاقک توی برنگش و بو اآلن دانستممی که هایی بوداده تخمه و .... 
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 بار داشت تصمیم گویا که بود امان برگشتم، وحشتزده گرفت، محکم را دستم ازپشت کسی ناگهان که بودم نرسیده راه یمیانه هنوزبه

 او یچهره در ولی دادم نشان او به خورده گره هاییواخم تند نگاهی با را خود نارضایتی کند، لگدمال را کوچکم هایخوشی دیگر

گفتم عصبانیت با باشد، مهم برایش اندکی حتی او نسبت من احساس که انگار نه انگار دید، شدمین تغییری ترینکوچک : 

روانی؟ خوایمی ازجونم چی دوباره باز" ـ " 

بود تحقیرآمیز و آمرانه کامال   همیشه مثل او جواب ولی : 

ندارم جّروبحث یحوصله ببینم، بیفت راه! موقوف زیادی حرف" ـ !" 

آوردم کم .... 

برم بذار اآلن فقط دم،می انجام برات داشتی کاری هر بعدا دارم، کار من ببین؛" ـ ." 

کرد گرانقیمتش مچی ساعت به ای اشاره .... 

 خفه پس برم،می بخوام وهرجاکه وقت هر توروهم برمش،می بخوام هرجا و مچم به بندممی رو ساعتم بخواد دلم اگه طورکه همون" ـ

بیفت راه و شو ." 

نیستم مچی ساعت من تیلعن" ـ !" 

 برات بخوام سوسکه خاله از که الزمه یا فهمیدی؟ منی، مال ساعت این مثل هم تو ولی نیستی، گرونقیمتی این به مطمئنا   آره؛" ـ

بده؟ توضیح !" 

 نداشتم، قاومتم جرأت آن از بیش چرا دانمنمی. بود آشکار تحقیر جور یک بلکه نداشت عالقه از بویی هیچ تملکش حس این مطمئنا  

همیشه همچون سکوت، به مجبور روشنش هایاهانت ودرمقابل بودم اطاعت به محکوم هرحالبه .... 

 به سرما از هایمانبینی ونوک شده برف پراز کالهدآرمان پالتوهای سطح شدم، کشیده دنبالش به بود اسیر دردستش دستم کهدرحالی

 از دردناکتر برصورتم برف یه*س*و*ب هر و کردممی شدیدی سرمای احساس مبود او درکنار کهوقتی تا گرایید،می سرخی

 زیر که سنگی سکوی یک برروی هردو گشتیم، مخفی دیگران ازچشم و رسیدیم دنجی یگوشه به وقتی. نمودمی شالق هایضربه

 پرت از یک کدام و کشیده آسایشم سلب برای اینقشه چه دیگر بار این ببینم منتظربودم نشستیم، بود قرارگرفته موّرب سایبانی

دهد؟ خوردم به خواهدمی را وارش هذیان وپالهای  

 کاله و آورد پیش دست خودم یاجازه بدون بودم اش شخصی اموال جزو که آنجایی از شد، سپری صحبتی هیچ بی کوتاه لحظاتی

 باشد، دیده را موهایم بار اولین که انگار و ریخت رونبی پالتویم زیر از دستش حرکت یک با را وموهایم انداخت ازسرم را پالتویم

گرفت خود به سابقه بی لحنی چشمانم در خیره آنگاه کرد، براندازشان خریدارانه : 

داری؟ دوستم تو! رؤیا" ـ " 

کشیدم درهم را ابروانم بالفاصله ولی غافلگیرشدم حسابی وغیرمنتظره عجیب سؤال این از : 

شم راحت دستت از تا بمیری زودتر کنممی دعا شهمه که میاد بدم ازت قدراون من! روانی نه، هک معلومه خب! سؤالی عجب" ـ !" 

شود ترنرم نیز لحنش حتی و دهد تحویلم مالیمی لبخند اینکه اال اوداشتم از را وخشمگینی انتقامجویانه انتظارهرحرکت : 

بمیرم محاله نکنم کفن رو تو تا من! کورخوندی"ـ ." 

 جواب این و عجیب سؤال دربرابرآن توانستمنمی شد، سیاهش و ضخیم دستکش با بازی ومشغول برگرفت من از دیده سپس

باشم تفاوتبی غیرمنتظره : 

ادب؟بی زورگوی متنفرم؛ ازت که نفهمیدی هنوز طور چه اتهوش همهاین با پرسیدی؟ اینو چرا"ـ " 

 زمین بر دیده دردمندانه آنگاه داشت، تقدیم من به چشمانش یکشیده یازگوشه هک کوتاه نگاهی و بود وغمگین تلخ لبخندی او پاسخ اما

نگفت وهیچ افکند . 
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 نبودم مایل حتی است، کردن نرم پنجه و دست درحال احساسی چه با که نبود مهم برایم کنم، تحملش آن از بیش نداشتم دوست دیگر

 و برخاستم که بود این اندیشیدم،می دادممی دست از داشتم او با نشینیهم از که لحظاتی و مادر به فقط گذرد،می دردلش چه بدانم

 خواهش با و کردم حس خود بازوی بر را دستش سنگینی ناگهان بردارم خواستم که قدمی اولین همان با ولی کردم قصدگریختن

شدم میخکوب درجا عجیبش : 

کنممی خواهش! نرو رؤیا" ـ ...." 

 ترعجیب آن از! کندمی استفاده مهرآمیز خواهش یک از دارد ماندنم برای حاال زورگوئی یسابقه همهآن با او که بود عجیب برایم

 شاید بودم، ندیده ومهربان مالیم چنین این خودم برابر در را او هرگز! کردمی ابراز داشت اشزندگی آدم منفورترین به که بود نیازی

کنم تحملش کردم سعی و نشستم جایم سر تیمقاوم هیچ بدون که بود دلیل همین به هم . 

 درآورد نیز مرا رنگ سرخ هایودستکش گرفت را دستم بعدهم گذاشت، رنگش ایسرمه پالتوی جیب توی و درآورد را هایشدستکش

 حس سرما از یاثر دیگر فشرد خود داغ اندازهبی دردست را دستم وقتی ولی یافتم؛ بدی احساس سرما هجوم با ناگهان که داد وتحویلم

باشد داغ حد این تا سرمایی درچنین که است انگیزشگفت واقعا  . نکردم ! 

 تحمل هم را یکی این همیشه مثل بودم مجبور ولی آمد،می چندشم شدت به آن از که کاری شد، هایمناخن با بازی مشغول بعد اندکی

گفت زیرلب باشد زدن حرف درحال باخودش کهنای مثل آنگاه برد،می لذت آشکارا اینکار از داشت او که چرا کنم : 

کردن مانیکورش انگار داره،فرمی خوش های ناخن عجب پدرسوخته"ـ !" 

دادم جرأتی خود به بود رفته سر امحوصله پاک دیگر کهدرحالی راببیند، هایمزیبائی نداشتم دوست حتی نکرد، خشنودم اصال   تعریفش : 

چسبی؟نمی دیگه یکی به چرا خوای؟می من جون از چی تو شم،می دیوونه دستت از دارم من! امان" ـ " 

نداشت تناسب کالمش با اصال   که حالتی بود، محزون و مالیم لحنش : 

بگیرم انتقام «تو» از خواممی ندارم؟ کاری کسی با من" ـ ." 

پرید سرم از برق ! 

کردم؟ چیکارت من مگه چی؟ برای آخه! انتقام؟" ـ " 

 از متأثر نیز صدایش تردیدبي اش،بودم ندیده وضوح این به روز آن تا که غمی نشست، تاریکش و مرموز یچهره در مبهمی غم

بود جانسوز و عمیق اندوه همین : 

بگیرم خودش از رو انتقامم نتونستم هنوز من ولی! کرد نابودم لعنتی اون..... مامانت خاطر به"ـ ." 

گردیدم شکسته دل و احتنار دیگر سوی از و وحیران متعجب سویک از : 

کرده؟ چیکارت اون مگه چرا؟ ولی گی،بدمی مادرم از همیشه دیدممی"ـ " 

نمود شلیک مادرم غایب چشمان به که من؛ جانب به نه را نگاهش در شده پنهان وتنفر خشم : 

 کردن، برقرار ارتباط هم با واشکیی دوباره برگشتین، نروژ از کهوقتی بوده، من بابای رفیق کنه ازدواج پدرت با اینکه از قبل"ـ

 اون رفت و گذاشت شد، متوجه که مامانم..... ریختهم به پاک چی همه دیگه داد، طالقش بابات و دراومد کاراشون گند که هم بعدش

 من سر به چی که نبود نگران حتی! خورهمی بهم حالم اصالنیه چی هر از گفت ببره خودش با هم منو خواستم ازش وقتی! دنیا سر

 حاالم. نشنیدن و ندیدن ساالم و همسن از کدوم هیچ که شنیدم و دیدم چیزایی یه داشت؟ شهمی توقعی چه عوضی مست تا دو از! میاد

 و کنهنمی درکم هم کسهیچ کنم،می فکر بزرگا آدم مثل من موشکن، قایم و بازی بادبادک پی دوستام وقتی! من روز و حال اینه

گذرهمی روزم و حال به داره چی دونهنمی ...." 

 یک ذهنم ناخودآگاه در اشافسارگسیخته هایدرازی دست حال بااین دادم،می گوش فقط و نبود درکقابل برایم آخرش جمالت

 توزانهکینه لحنی انگیزش رقّت ظاهر برخالف اما افتاد لرزه به ناگشودنی بغضی تأثیر از غمگینش صدای آنگاه! شد توجیه جورهایی

داد ادامه آورد،می هایمناخن به یتربیش فشار عصبی حالتی به که طورهمان و گرفت خود به : 
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 ندادم، جوابش من ولی برم بود خداش از که بابام خودم، پیش بیا که فرستاد پیغوم برام و شد پشیمون مامانم گذشت، که ُخرده یه"..... ـ

 کهاین واسه نه اما خونه، برگشت.... نداشت دیگه یکیو این تحمل اون چون کردم اهاشتب من ولی. دلخورم ازش چقدر بفهمه خواستممی

.... هم بعدش و بکشی کبریت ویه سرتاپات بریزی نفت یعنی چی؟ یعنی خودسوزی دونیمی تو..... کنه مادری برام و بمونه پیشم

فرستاد هوا به دود مثل را دستش و!!......" )پوف ) 

 دهنم زوربه کهاین جز..... هیچی! کاری هیچ نکرد؛ کاری هیچ نجاتش واسه هم پدرم کنم، کاری هیچ تونستمنمی و دیدمشمی من"....ـ

.... بشه جزقاله و بسوزه قشنگم مامان.... تا گذاشت.... و کرد قفل روم به درو و اتاق توی بردم کشون وکشون بست دستش با رو

 راست تو کردن، ودرمونم دوا تمام سال یه...... ساکت شدم، ساکت هم من شد تموم که آتیش... نزدم هم حرف نزدم، جیغ دیگه بعدش

 دونی،نمی که مطمئنم! نه... کنه؟می چیکار ساله هشت یبچه بایه منظره این تماشای دونیمی اصال   ولی.... امروانی من گی،می

دونهنمی کسهیچ ....." 

 کندمی گریه دارد که بودم مطمئن. شد ساکت و فشرد اشپیشانی روی بر را هایشدست لحظاتی برای هاحرف این ازگفتن پس و ....

 به را دستم بود گرفته امگریه کهدرحالی و شدم متأثر شدت به خورد،می فرو را تلخش بغض داشت صبورانه او و کردممی اشتباه ولی

گفتم آرام و کشیدم دستش پشت نرمی : 

خواممی معذرت" ـ ...." 

خواستممی عذر من دیگری کسان خطای برای ! 

 لحنم.... داشتم غریبی حس گذاشت، لبش روی و آورد دهانش وتامقابل فشرد بودم گذاشته دستش بر مشفقانه که را دستی بالفاصله

بود محّبت و همدردی از معجونی : 

نیومدی؟ مدرسه سال یه همین خاطر به پس" ـ " 

خشونتی هر از دور و ترمالیم بسیار بار این ،شد مشغول هایمناخن با بازی به دوباره .... 

 باشم دیده صدمه هرقدرهم من خب؛ ولی بیام، مدرسه بخوام کهاین به برسه چه بمونم زنده حتی خواستمنمی دیگه اول روزای اون"ـ

 یهمه از گیرم،می انتقام و مونممی كردم فكر خودم با بزنم رو دستم رگ گرفتم تصمیم بار یه وقتي حتي شم،نمی تسلیم وقتهیچ

 توکه به افتاد چشمم...... مدرسه اومدم و بشم سرپا شدم موفق بدبختی هزار با وقتی ولی.... انداختن روز این به منو که اونایی

 وتگل جا همون داشتم دوست.... قیافه همون با درست! زری دختر! هوم زدی،می ورق رو کتابت وداشتی بودی نشسته دنیا خیالبی

کنم توخفه بگیرم دستم توی رو !" 

خراشید را روحم هایشحرف با و گذراند خشمگینش نگاه زیر از را امچهره جزئیات نیز او کردم، نگاهش بغض با : 

 جون به بندازم سوخت توش مادرم که رو آتیشی همون کنم، شتیکه تیکه خواممی که دارم ونفرت کینه مادرت از قدراون دونی؟می"ـ

 خوادمی دلم هم همین واسه! خودشی خود کنممی فکر گاهی که شبیهشی قدراون تو ولی رسه،نمی بهش دستم که حیف ولی کثافت، اون

لعنتی بزنم؛ آتیش مادرت جایبه رو تو !" 

بارشنفرت کلمات این به نه آمیزشمحبت رفتارهای آن به نه! یاخودم؟ اوبسوزد حال به باید دلم دانستمنمی ! 

بگیرم؟ انتقام کی از من شه؛ خنک دلت که بگیری انتقام من از خوایمی تو! امان گناهمبی تو مثل هم من چیه؟ قصیرمنت" ـ !" 

توپید و کشید درهم چهره بالفاصله او ولی انداخت تالطم به را صدایم بغض هجوم : 

ندارم رو بچه یگریه حوصله اصال   ها؟نکنی گریه" ـ !" 

گرفتم خود به تندی لحن و فروخوردم را بغضم فاصلهبال و نیاوردم کم هم من : 

اوم نیستم، بچه هم اصال   کنم،نمی گریه هیچم! نخیرم" ـ !" 

 این من کنم، نگاهش و برگیرم زمین از را نگاهم نداشتم قصد من کهدرحالی شد؛ خیره صورتم به ولع با لحظاتی برای و زد لبخندی

 دوباره بعد لحظاتی..... چکیدمی نگاهش از شیفتگی دیگر ایلحظه و کردمی براندازم خشم اب لحظه یک که کسی فهمیدم،نمی را آدم

 :پرسیدم
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کرده؟ ازدواج تو پدر با اآلن من مادر.... امان یعنی" ـ " 

زد پوزخندی : 

 توی خودشو همباز حاضرنیست مادرت دیگه، نه وشوهرن؟ زن حتما   بود هرکی با هرکی کردی خیال! کوچولو ایساده چقدر تو" ـ

 ومجبور داره اختیارخودشو حداقل جوریاین چون شوهره از بهتر خیلی کن خرج پول احمق رفیق یه داشتن نظرش به بندازه، هچل

ه*ز*ر*ه اون با رفاقت به خوشه دلش فعال   بابام هم همین واسه بده، پس هاشو کثافتکاری آمار کسی یه به نیست ." 

داد ادامه وار هذیان تلخم سکوت درمقابل.... بگیرم مادرم به نسبت را اشیادب بی جلوی که داشتم شرم حتی : 

 کنن،می دارن غلطی چه نیست شونحالی اصال   که مرگشونه چه دونمنمی گردنبرمی ازکافه دوتایی که شب ونصفه شب وقتا بعضی"ـ

 ریخت از اگه حتی! کنم؟ فرار تونممی کی تا بگو، تو لیو. بندممی رو درش و اتاقم تو رممی فراره، من یچاره تنها موقعا جوراین

ببرم؟ پناه کجا به کی به شونآشغالی صدای از.... صداشون از فرارکنم شونکثیف !" 

داشتم ازموضوع وسطحی ساده هاییبرداشت فقط و چیست هاحرف این از منظورش که نبود درکقابل برایم بازهم : 

ندیدمش؟ تاحاال من چطور پس کنهمی وآمد رفت شما یخونه به مدام ممامان گیمی تو اینجورکه اگه"ـ " 

 خواب منواسه ولی باشه، خواب باید بچه یه کهوقتی شب نصفه وقتا تربیش کنه،می کارو این یواشکی معموال چون چرا؛ معلومه"ـ

شون کابوس یا چشمامن جلوی هیوال دوتا مثل یاخودشون چون. نداره معنی ...." 

زد تلخی لبخند و انداخت صورتم به نگاهی و برگشت هآنگا : 

 پدرت پیش تو که اینه هم دلیلش! شهمی حسودیش بهت واقعا   آدم که ایبسته وگوش چشم قدراون باشم، تو جای خوادمی دلم گاهی"...ـ

 من از پله یه تو واقع در داره، رفش من پدر به هم زنبابات حتی شه،می سرش چیزایی یه هنوز انسانیت از و عاقله که پدری موندی،

داد وپناهت نکرد طردت والدینت از یکی حداقل جلوتری، ." 

 را دستم شدممی جذبش غیرارادی طرزی به داشتم ترتیب این به کهدرحالی! بود او با بارحق اولین برای واداشت، فکر به مرا حرفش

 زانوانش برروی را ها وآرنج شده خم جلو به اندکی کهودرحالی دآور بیرون جیبش از را سوسکش محتوی کبریت قوطی و کرد رها

 طور چه نبود معلوم که سوسکی هایشاخک وبه کرد بازی آن با کمی و داشت نگه اشسبابه انگشت دو درمیان را قوطی بود، گذاشته

 هم اشجنازه با حتی او هرحالبه ولی مرده، چارهبی سوسک شاید فکرکردم خود با رفت، ور آورده دوام سخت وسرمای سوز آن در

 برای چون شد، برطرف داشتم که هم شکی ذره یک همان بعد لحظاتی کشیدم، عقب کمی را خود اختیاربی بترساند، مرا تواندمی

 چیزی از کهآنبی او ولی دویدم، عقب وبه برخاستم و ترسیدم شدت به ناگهان که بیاید بیرون داد اجازه سوسکه خاله به ایلحظه

 از باالتر کمی را آن و کرد تعقیب برود باال بازویش از کردمی سعی که را سوسک بانگاهش و نشست لبش بر مالیمی لبخند بترسد،

برگرداند قوطی به و گرفت مشتش توی دوباره آرنجش ..... 

! بوده جّذاب انکارناپذیری طرز به خاص تلحظا دراین امان که آمد نظرم به حالبااین بود، شده حسبی ترس از وپاهایم آمده بند نفسم

گفتم اطمینان جهت و نشستم کنارش دوباره لرز و ترس با نیز من بنشینم، که کرد امر آرام و انداخت امپریده رنگ صورت به نگاهی : 

باشه؟ ها؟ نیاری درش دیگه توروخدا جون، امان" ـ !" 

 سیخ تنم به را مو سوسک آور چندش خش خش صدای برگرفت، دیده مناز و محوشد کلی به رنگشکم لبخند و نداد جوابی او ولی

 به را غمگینش نگاه دوباره کهدرحالی آنگاه! نبود هم خیالش عین که رفتمی ور شکالت یک پوست با داشت انگارکه او ولی کردمی

نمود ابالغ آرامی به را اشهمیشگی دستور بگیرد خود به آمرانه لحن اندکی حتی کهاین بدون بود، دوخته قوطی : 

کن بوسم" ـ !....." 

کردم استفاده فرصت از فورا   : 

ببوسمت؟ که خوایمی ازم ش چراهمه پس متنفری؟ ازم که نگفتی مگه" ـ " 

گذراند نظر از را اجزایش تک تک و شد خیره امزده یخ صورت به : 
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باشم متنفر ازت باید حتما   من که تیکثافت مادر شبیه اونقدر تو آره؛"... ـ !" 

گرفتم خود به جانبی به حق یقیافه : 

خب؟ چیه من ه*ا*ن*گ قبول، شده مامانت مرگ باعث مامانم"ـ " 

 خوب خیلی بچگیش هم تننه شاید دونه؟می چه كسي شد، مادرت که شیمی آشغالی همون باالخره روزی یه توهم! نکن عجله"ـ

شود؟ گرگ زادهگرگ عاقبت گنمی شنیدی! بوده؟ " 

شدم عصبانی وحسابی کشیدم درهم چهره آمد، بدم دارنیش هایحرف این زا خیلی : 

باشی نگران خودت واسه بهتره! ومعصومه؟ پاک خیلی خودت بابای که نه"ـ !" 

 به راه از رو زن یه جوونی تو اون اگه! باالترم گردن و سر یه خان ایرج از که کنم ثابت تونممی هم حاالش همین فکرکردی؟ چی"ـ

 ایتیکه یه! ندیده وقتهیچ بابام که دیدم بچگیم تو چیزایی من نباشه هرچی آخه خب بسوزونم، آتیش تونممی بچگیم ازهمین من درکرد

بندازه لنگ جلوش باید زری که زیردستمه هم !" 

کشیدم فریاد گرفت، ام گونه از نیشگونی و : 

خودت مثل آشغال یه راغبروس! کورخوندی من یدرباره ولی بکن خوادمی دلت که هرغلطی"ـ !" 

چسباند دیوار به را سرم آورد،می گلویم به که بافشاری و نشاند سرجایم مرا ناگهان که کنم ترک عصبانیت همان با را آنجا خواستم ... 

 عمردارم تا درآرم، سرت رو مادرت تالفی طورشده هر دارم تصمیم چیه؟ دونیمی اصال  ! نکن درازی دم منواسه پدرسوخته"ـ

شه خنک کمی یه دلم تا بزنی آتیش رو خودت مادرم مثل مجبورشی که کنممی کاری پایین، بره گلوت از خوش آب ذارمنمی !" 

 را خوشایندی احساس او کردم،می وسرخوردگی دلشکستگی احساس شدت به کهدرحالی زدم پس گلویم ازروی را دستش زحمت به

بود کرده ناامیدم توضیحی غیرقابل طرز به و ساخته نابود هاحرف بااین بود شده ایجاد درمن پیش دقایقی که .... 

شه؟می طوریش مامانم بدی مشکنجه و زجر هم هرقدر فکرکردی" ـ " 

عیار تمام روانی یک نبود، اشحالی هیچی او ولی ... 

 دلم که هم بالیی هر گی؟می یچ! شدم خل سرم؛ به زده من اصال   باشه، کرده ه*ا*ن*گ خوادمی هرکی! نیست حالیم هیچی من" ـ

نشدم روانی این از تربیش تا کن بوسم یاال میارم، سرت بخواد !" 

 آورده دست به پیش دقایقی تا که را جرأتی یهمه آورد، باال صورتم مقابل تا را سوسکش قوطی تهدیدآمیز خطاب این با زمانهم و

 درمقابل بازهم باشم داشته جسارت و شجاعت هرقدرهم فهمیدکه هم خودش خشکید، درگلویم ناله و دادم دست از بارهیکبه بودم

 بند به کامال   مرا سوسک آن به نیاز بدون حتی و اجباری هیچ بدون توانستمی او حال بااین شد، خواهم تسلیم راحتی به هایشسوسک

 توانستمنمی دیگر خاطر همین به.... کردنمی خاموشش ناگاه به بود کرده ایجاد دردلم راکه احساسی یجرقه اگر فقط و اگر بکشد

 قوطی آنگاه نشست، لبانش کنج بخشی رضایت لبخند موقّت پیروزی این خاطر به ابدی شکست یک از بود غافل که او اما اش،ببخشم

گفت حال درعین و نشست فرمانش اجرای انتظار به درچشمانم خیره و کشید عقب را سوسکش : 

 و میل باکمال داری کنی وانمود اینکه بهتره؟ کدومش نکنی، معطلش کن بوسم گفتم بهت خوش زبون با وقتی ینا از بعد باشه یادت"ـ

 به شهمی و ایعرضهبی و وپاچلفتیدست و احمق و ترسو بفهمونی بهم کهاین یا دیمی انجام کارو این وعالقه محبت روی از

متنفری؟ ازش که سیک بوسیدن حتی کرد؛ مجبورت نداری دوست که کارهایی " 

بزرگ خیلی بودم، شده بزرگ فروخوردم، را بغضم : 

دارم عالقه ایذره حتی بهت که کنمنمی وانمود وقتهیچ ولی احمقم و ترسو بدم نشون حاضرم"ـ !" 

بود یارع تمام احمق یک روابطش در ولی شد،می علوم و زبان و ریاضی به مربوط فقط نبوغش است، باهوش کردمی خیال چارهبی : 

نکن معطلش دیگه یاال مهمه، دستوراتم ینتیجه فقط نداره اهمیتی برام تو احساس راحتی، هرجور باشه" ـ !" 
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 یخزده صورت نزدیک آرامآرام را هایملب بود، آمده بدم خودم از و شرمسارگشته خود یابلهانه بزدلی از وجود تمام با کهدرحالی

ببوسمش تا آوردم وسردش .... 

 که بود خالص رنگش قدرآن شدم، چشمانش جذب اختیاربی بوسیدمش می انزجار و اکراه همهآن با وقتی که کنمنمی فراموش هرگز

 از زودتر خیلی حتما   اشزیبایی بود نیازرده مرا قدر آن اگر بکاهد، اشسیاهی از ایذره بود نتوانسته نیز برف سپید انعکاس حتی

آمدمی چشمم به هااین .... 

 رسیده جاییبه کارم واقع در داشت، قدرتی هر من مقابل در او چراکه نخواهم یا بخواهم را چیزی نبودم قادر من گفت،می راست وا

 دهم مجانی کولی او به دانستممی ملزم و موظف را خود عادت برطبق بازهم من نبود، همراهش هم اشقوطی اگر حتی که بود

ببوسمش کوچک هرنافرمانی ایاز در و کنم اطاعت را ودستوراتش ! 

من عادت بود شده ارزش بی و سخیف موجود آن بوسیدن! نه؟ است؛ مسخره !.... 

 قوی ای انگیزه به نیاز من درواقع کنم، نظری تجدید خود وحشت در شدم مجبور که آمد پیش شرایطی باالخره هاحرف این یهمه با

 حل برای راهی صدد در و کنم درک را فاجعه عمق وجود تمام با شد باعث که ایانگیزه داشتم، واقعی یمبارزه یک شروع برای

برآیم مشکلم .... 

****** 

« دریایی پری » 

 من گیریتصمیم و باشد امافسرده یروحیه برای عطفی نقطه توانستهمی کنممی فکر اکنون که افتاد ابتدایی پنجم سال اواسط اتفاقی

 باتمام کهاین هموآن داشت وجود نکته یک فقط ولی ندارم کاری بدش و خوب به بزند، رقم برایم ار انگیزی وسوسه یآینده توانستمی

 ایچاره حقم بازگرداندن برای اگر و داشت نخواهم هم را وسرنوشتم زندگی برای انتخاب حق حتی دیگر بجنبم دیر اگر فهمیدم وجود

باشم آن شوم منتظرعواقب باید نیندیشم، . 

 کنجکاو چشمان مقابل در دارند کارم چه دانستمنمی که من شدم، احضار مدرسه دفتر طرف از روز یک که بود قرار این از ماجرا

رفتم بیرون کالس از و برخاستم امان . 

 سالم منتظر افتاده چال هاییگونه و خندان لبی با که ـ مدرسه امورفرهنگی مسئول ـ صدر خانم به افتاد چشمم دفتر به ورود محضبه

 را بانمکش لبخند هنوز کهآن حال داد، تکان سری سالم جواب جایبه کردم،سالمی و افکندم وی به نیزنگاهی من بود، ادبم وعرض

نشست هم وخودش بنشینم خواست من از سپس کرد،می حفظ : 

 نمایش از تو نکردیم، پیدا براشون مناسبی شخص که مونده نقش تا دوسه هنوز ولی کنیم اجرا نمایش یه* روزمادر واسه قراره" ـ

میاد؟ خوشت " 

دادم جواب طبعی بلند با و کردم پنهان را خود خوشحالی بودم هنری کار هرچه عاشق که من : 

بفرمائید شما هرچی ولی نمیاد؛ بدم" ـ ." 

 اول نقش واسه من بانتخا تو درواقع یعنی ندیدم، تو از ترمناسب رو کسیهیچ دریایی پری نقش برای راستش!.... عزیزم خوبه" ـ

اینمایشنامه ." 

 که دریایی پری*: «آندرسن کریستین هانس» اصلی داستان از بود آزادی اقتباس که نمایشنامه یخالصه از داد دستم به ایبرگه و

 کند، خیانت او به وقتی یک شاهزاده اگر ولی کند،می ازدواج شاهزاده با و شده انسان به تبدیل جادو کمک با شود،می شاهزاده عاشق

 را شاهزاده قلب داده، او به جادوگر که طالیی خنجری کمک با کهاین مگر مرد؛ خواهد جادوگردریا با قراردادش طبق دریایی پری

 دوستانه روابط استحکام برای شاهزاده و شوندمی فرزندی صاحب هاآن. بازگردد دریا به و شود دریایی پری به تبدیل دوباره و بدرد

 پری به وخودش بکشد اورا اگر که اندیشدمی پری کند، ازدواج آنجا اشرافزادگان از دختری با گیردمی تصمیم همسایه، زمینسر با

 درکنار توانندمی کم دست هاآن شود، نابود اگرخودش اما داد، خواهند ازدست یکجا را خود مادر و پدر فرزندانش شود، تبدیل دریایی

 را طالئی خنجر قرارداد، برخالف و نظرکرده صرف خود همسرخائن ازکشتن فرزندانش به خاطرعشق هب پس کنند؛ زندگی پدرخود

رودمی مرگ استقبال به و کندمی پرتاب دریا خروشان هایآب درون به .... 
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کنم بازی را پری نقش که پذیرفتم میل کمال با من و بود ایدهنده وتکان زیبا داستان .... 

پرسید و کرد نگاهم زیرچشمی امان نشستم، نیمکتم روی و برگشتم کالس به وقتی : 

داشتن؟ کارت چه"ـ " 

گفتم زیرلب نداشتم، را او با درگیری یحوصله : 

گممی بهت خورد که زنگ" ـ ." 

 به هک گذاشتممی کیفم وتوی کردممی جمع را دفتروکتابم داشتم طورکههمان آنگاه صبرکرد، اول تفریح زنگ درآمدن صدا به تا او و

گفت و داد تکیه نیمکت پشتی به موقّر پادشاه یک مثل امان بروم حیاط : 

؟!منتظرم خب؛"ـ " 

 خواهد امگیری تصمیم درقبال العملیعکس چه دانستمنمی اوانداختم، به تردیدآمیزی ونگاه فرستادم گوشم پشت را موهایم بانگرانی

نداشتم گفتنش جز ایچاره ولی داشت : 

دادن بهم رو دریایی پری نقش مادر روز نمایش توی" ـ ." 

کشید درهم چهره : 

چراتو؟" ـ !" 

غّریدم حوصلگیبی با و نشاندم ابروانم میان اخمی : 

بپرس خودشون از دونم؟می چه"ـ ." 

زد نیشخندی و کرد مرور را سرتاپایم نگاهش با کمی : 

خوشحالی؟ اآلن"ـ " 

بود ضررم به دادممی که هرجوابی گفتم؟می باید چه : 

زیاد نه"ـ !" 

زد برقی چشمانش که آورد شش جفت انگار : 

شدی منصرف بگو برو پس خب"ـ ." 

هرحالبه بود رگهایم در نیز اشرافی خون قدری ولی ترسیدممی او از که است درست : 

کنم بازی برم خوادمی دلم اصال   کنم؟ کاری همچین باید چرا"ـ ." 

برسم خدمتت موقعش به تا باش راحت یعنی که کرد نگاهم جوری !! 

! کشیدممی خجالت حتی جورهایی ویک کنم جمع را حواسم توانستمنمی او درمقابل ومن آمد تماشا برای هم امان تمرین روز اولین

 نیروی برود، و برخیزد زودتر داشتم آرزو و کردممی راگم وپایم دست نگریستمی من به وقتی چرا؟ دانمنمی ترسیدم،می ازچشمانش

کردمی آشفته شدت به را آدم که بود چشمانش در پنهاني . 

_____________________________________________________________________________________

___________ 

*  پس خیریه بنگاه بزرگترین که نوزادان و مادران از حمایت بنگاه تأسیس سالروز آذرماه پنجم و بیست انقالب از قبل: مادر روز

شد مادرنامگذاری روز عنوان به بود کارکرده به آغاز 9791 ودرسال بود درایران وشمشیر شیروخورشید زجمعیتا . 
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* است نظیربی اشکودکانه های داستان که( 9711-9731) دانمارکی توانای ینویسنده: آندرسن کریستین هانس . 

 کم تا بپوشمش آوردند و کردند آماده را هایملباس گذشتمی تمتمرینا شروع از هفته یک از بیش که موعود روز از قبل روز سه-دو

 که بود دریایی پری تکلیف این و نداشتم ایچاره ولی بپوشم را لباسی چنین نداشتم دوست که هرچند کنند، برطرف را هایشوکسری

 صدف دو از نقشی هایشسینه روی که صورتی رنگ به براق ساتن یپارچه از چسبانی آستینبی لباس کند، تنش شکل آن به لباسی

 بلند نیز دامنش! بود بخشیده پیکرم به آوریتهّوع جّذابّیت بودم، بلوغ یآستانه در کهاین به توجه با و کردمی خودنمایی برجسته دریایی

 و آبی حریر یارچهپ کمک به و شده جمع درانتها داشت پاهایم کف گذاشتن بیرون برای جایی کهاین ضمن و بود شده دوزی پولک و

 فر قدری و کردند پریشان دورم نیز را موهایم رسید،می نظر به لباس قسمت ترینقشنگ که بودند ساخته برایش ماهی دم سیم مقداری

 برای نیز را آرایشم رسید،می کمرم تا اشبلندی و بود صاف و ت*خ*ل طبیعی طوربه که نشاندند موهایم درخشان یدنباله در درشت

 با جشن برگزاری مسئولین تمام آنگاه. شدمی حساب گریمورمان برای تمرین نوعی خودش که کردند اجرا رویم بر حدی تا روز آن

باشند دیده واقعی دریایی پری یک که انگار شدند، تحسینم و تماشا مشغول آشکار لّذتی ! 

 گیریسخت ممکن اجرای بهترین به راجع داشتند حد این تا که بیایند ما یمدرسه به نمایش این دیدن برای مهمی افراد قراربود ظاهرا

 از و داشت هم خوبی یچهره که بودند کرده انتخاب ب پنجم کالس از را قدبلندی پسرنسبتا جوان پرنس نقش جایبه. کردندمی

بود مدرسه تئاتر گروه ثابت هایبچه . 

 نگریست، من به خیره و نشست تماشاچیان دوم درردیف صندلی یک ویر و شد دروارد از امان که بودیم تمرین اواسط نیز روز آن

 که بود نگذشته ایدقیقه چند مانتمرین از هنوز نبود، تفاوتبی حتی یا آمیزتحسین اصال   نگاهش دیگر باراین نیافتم، خوبی احساس

 در رفتم طرفشبه دریایی پری لباس باهمان و گرفتم اجازه صدر ازخانم زدهوحشت بروم، نزدش کردکه اشاره من به و برخاست امان

ایستادم امان مقابل در بودند خود کار مشغول بقیه که طورهمان نشود، مالیده زمین تابه بودم گرفته دستم به را دمش که حالی : 

داری؟ چیکارم" ـ " 

 با حال درهمان و کشید هایمپلک پشت اینقره یسایه روی آشکارم انزجار دربرابر و کرد خیس دهانش آب با را اشاشاره انگشت

گفت آزاردهنده لحنی : 

جلو بزنی ازش دممی قول! آفرین خوبیه، شروع! نکردی رد مو یه حتی شدی، مامانت عین"ـ ." 

کنم اتهام رفع خودم از کردم سعی ولی شدم تحّیر غرق هایشحرف از : 

ایدیگه چیز نه نمایشه یه فقط این خودت؟ واسه گیمی چی" ـ !" 

داد تحویلم کج لبخندی : 

کردی؟ فکر چی بدبخت، میاد خوششون داره ازت تازه کنن؟نمی ولت که اینا دیگه، نه" ـ " 

کردم کجی دهن خودم سهم به نیز من : 

شه؟می حسودیت نکنه چه؟ تو به بیاد، خوششون بذار اصال  "ـ " 

گرفتمی نادیده را ریشخندم حتی و نبود بردار دست : 

 از تو امکانات انگار خب، ولی. بگیره قرار سرراهشون موقعّیتی جور چه داره بستگی کنن،می شروع وریج همین اولش همه"ـ

کردی شروع اون از زودتر خیلی چون هتربیش مامانت !" 

خوشحال؟ یا است ناراحت حاال بکشاند؟ لجن به مرا خواهدمی بود نگفته خودش مگر کنم، درکش توانستمنمی ! 

دببن دهنتو امان"ـ ...." 

زد گردن نطفه در را نطقم : 

 به! بترکونه رو شگیشه تو با خوادمی و شده عاشقت که سینما کارگردان یه زد؟می مدیرحرف با داشت بیرون اون کی دونیمی"ـ

افتاده تورش به اروپایی بلوند ماهی شاه یه كه خیالش !" 
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خوردم جا حسابی : 

کیه؟ دیگه کارگردان! اصال ؟ تو گیمی چی"ـ " 

گرفت عریانم بازوی از نیشگونی : 

تربیش نه سرخرمنه لولو فقط پدرتم نداری؟ که صاحاب سرو! بشه تکاره همه قراره که کسی"ـ !" 

زدم داد تقریبا   : 

عوضی نکن توهین پدرم به شو خفه"ـ !" 

داد ادامه و کرد ریشخندی : 

 فقط کثافتت يننه اون و تو حریف! دیگه نبود بلد رو وسشنام ربط و ضبط بندازه، پس رو تو بود بلد فقط نیست، هم لولو نه" ـ

ایدیگه کس نه هان؛اصالنی !" 

شد سرازیر چشمم ی هرگوشه از اشک و برید طاقتم هایشاهانت از : 

نکن توهین مادرم پدرو و من به قدراین امان، ببند رو دهنت"ـ ...." 

حقّتونه چون کنم؛می توهین" ـ !" 

 لذت باعث بلکه انگیخت،نمی بر را تّرحمش مطلقا   اوضاعم.... نداشتم این از تربیش درازی زبان جرأت و ریختممی اشک همچنان

شدمی شتربیش : 

زنده و خام البته داری؟ دوست چینی غذای ست،سوسکه وخاله من منظورم.... منتظرتیم نمایش از بعد"ـ !" 

بود داده شرح برایم هم را ومعنایش کرده هم قبال تهدیدها دست این از فهمیدم، کامال   را منظورش .... 

 چشمان برابر در و پوشیدم را هایمولباس رفتم رختکن به بزنم کسی به حرفی کهآنبی و گرفتم اوفاصله از آلود اشک چشمانی با

 صندلی میان رد امان که طورهمان هم بعدش کنم، بازی ندارم وقصد امشده منصرف که کردم اعالم بقّیه و صدر متحّیرخانم

 با کالمی حتی نبودم حاضر اگرچه و آمد سرم پشت نیز امان رفتم، وبیرون گذشتم مقابلش از اشکبار دیدگانی با بود ایستاده تماشاچیان

داشت فاتحانه اوحالتی ولی بزنم حرف او . 

 که افتاده برایم اتفاقی چه که راخوردند مخم بود ماندهباقی تفریح زنگ تا راکه وقتی وتمام کردند احضارم دوباره کالس وسط روز آن

چیست جریان که بزند حدس حدی تا توانست مدیر حتی دهم؟ ادامه نیستم حاضر : 

 اون نکنه گفت؟ بهت چی ببینم بگو شدی؛ منصرف هم بعدش و کردی گریه زد حرف وباهات توسالن اومد اصالنی کهاین از بعد"ـ

 "باعثشه؟

ببافم هم به را دروغ و راست شدم مجبور آمد،می میان به او پای نباید دم،ترسیمی شدت به امان تهدید از : 

شدم ناراحت هم همین واسه اینجاست، کارگردان یه که گفت فقط اصالنی نه؛" ـ ...." 

زد برقی صدر خانم چشمان : 

 توی که کنی قبول تو ولی بده رو ندارش و دار حاضره درمیاره، بال داره دیده تورو کهوقتی از اون بده؟ کجاش این آره؛ خب" ـ

بسازه استار سوپر یه ازت تونهمی که مطمئنه کنی، بازی فیلمش !" 

شد محو زود خیلی که نشست لبم کنج تلخی لبخند دارد کامالحقیقت امان هایازحرف قسمت این فهمیدم وقتی : 

ندارم ارک این به ایعالقه هیچ هم خودم! خانم دهنمی ایاجازه همچین هرگز بابام"ـ ." 
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 نتوانستند کردند تالش هرچه دادمی نشان داشت را وخودش درآمده ازسایه ناگهان که سمج کارگردان آن و صدر خانم ترتیب این به و

 حدود) تمرین وقت تربیش من چراکه نبود؛ هم سادگی همین به البته کارشان، پی رفتند و شدند خسته نهایتا و کنند جلب مرا رضایت

 اعتماد و شدم هم توبیخ حسابی حتی نبود، دیگری دختر کردن آماده برای زیادی فرصت وحاال بودم کرده اشغال را( ونیم هفته یک

شد چیزتمامهمه هرحالبه ولی دادم، دست از همیشه برای را مدرسه اولیاء . 

 هرحالبه اما بود؟ کرده خراب را چیزهمه طفق او کردممی فکر موقع آن طورکههمان یا امانم مدیون را امروزم وضعیت آیا دانمنمی

 آرزوی حتی بود محال من بود، اشجویانه وسلطه ظالمانه رفتارهای درمقابل انزجار وتنفرو کینه داشتم، روزها آن که احساسی تنها

 که تفریحی خاطر به داشتن حق او چراکه باشد؛ «امان» یاراده شودمی مانعم که آنچه خواستمنمی ولی باشم داشته را درسینما بازی

 هم شاید. ضررم به یا باشد نفعم به سرنوشت این چه حاال بزند، رقم برایم داشت دوست که را هرسرنوشتی کرد،می دادنم زجر از

 ردچا نیز را نامساعدم نظر ناخواه خواه بود، کرده اماحاطه طرف همه از کار جذابیت که درشرایطی قرارگرفتن و باشد بهانه هااین

 کرد،می اصرار هم دیگر بار چند کارگردان بود کافی. نبودم آن از بازگشتن به مایل دیگر که دادمی قرارم مسیری در و کردمی تغییر

 قطعا دهم، تشخیص را صالحم و خیر که دادنمی قد این به وسالم سن و بودم شده دلزدگی دچار امخانواده داخلی وضعیت از که من

 پدرم مطمئنم..... شدمی چه فرهنگی باز شدت به فضای آن در ام آینده نبود معلوم و پذیرفتممی شاید و دیدممی فرار هرا بهترین را این

نبود متعصبی آدم اساسا   او چون کردنمی مخالفتی هم . 

 از بود ترکیبی بلکه نبود طالئی او موهای ولی اندکرده انتخاب من نقش جایبه را ایقیافه دخترخوش که شدم متوجه نمایش روز

 امان از تنفر احساس و شد جاری ازچشمانم اشک بادیدنش بودند، کرده ترشدرخشان اندکی کهموقتی مصنوعی هایرنگ و خرمائی

 بمالم، خاک به را پوزش و بشکنم را کمرش که داشتم را این قدرت خواستمی دلم شد، ورشعله قلبم در دیگری وقت هر از بیش

 و باخت رنگ بود مالحظهبی و رحمبی اجنبی یک به اختیارم واگذاری حاصل که تاریکی یآینده مقابل در ازسوسک وحشت ناگهان

 او به باید کردم،می تمامش باید کنم، وسوسکش او از فوبیایم برای اساسی فکری گرفتم تصمیم لحظه همان از شد؛ مضحک شدت به

بگیرم تصمیم خودم زندگي برای توانممی و نیستم خور توسری احمق چلفتی وپا دست دخترک یک دیگر که فهماندممی .... 

 رفته ازدست آرامش برمزار زاری و شیون و کردممی تجربه هرلحظه را مرگ باید کی تا بار، یک هم ناله و شیون و بار یک مرگ

دادم؟می سر خود ی  

 عیار تمام یمبارزه یک برای را خود پس کند، توجیه برایم را رفتارش توانستنمی هیچی و شده ازپیشبیش امان از امکینه اکنون

کردم آماده . 

***** 

« آشیل پاشنه » 

 صبح نگریستم،می هابچه به هدف بی و دیوار پای بودم نشسته چنده مدرسه ازحیاط عبوریبی و خلوت یدرگوشه ازنمایش بعد روز

 اگرقدرت کهاین به کردم،می فکر برهم و درهم موضوع صدها به اختیاربی. سوده ازجمله بودند؛ نیامده هاخیلی هنوز و بود زود

 بودند؟ ساخته برایم ـ الهه و امان ـ امزندگی هیوالهای که قیدوبندهایی از رهایی تا رفت؟می پیش کجا تا سرنوشتم داشتم گیری تصمیم

 که هنگامی زود استقالل تا بشکنند؟ دست سرو من از گرفتن امضا برای و کنند یادم حسرت با وهمه بیفتد هابرسرزبان نامم کهاین تا

 کسی به شدن تبدیل برای بود شروع یک تازه این بود گفته امان که طورهمان یا برد،می باالتر گردنی و سر نیز ازپدرم حتی مرا

زری؟ چون !.... 

 زد، را چشمانم صبحگاهی آسمان آبی و تند نور کنم، تانگاهش بلندکردم را سرم آهسته افتاد، سرم باالی کسی سیاه یسایه دفعهیک

 بار اولین برای و نشست مقابلم برخاستم، جایم از نه و کردمسالمی نه من ولی بود ادبم وعرض سالم منتظر و ایستاده رویم روبه امان

 موذیانه لبخند و شد پیدا چشمانش ته نگرانی نوعی کرد، نگاهم خیره مدتی بود، سکوت بازهم من پاسخ اما شد؛ قدمپیش کردن درسالم

دریافتم سرعت به لحظه درهمان را حقیقت این من و رسیدمی نظر به که بود ازآن پذیرتر آسیب او گردید، ناپدید کمکم اش . 

رؤیا؟.... دی؟نمی جواب چرا چیه؟"ـ " 

داد ارائه را طنز به هآمیخت وارسلطه رفتار همان دوباره شکنمنمی را سکوتم من و است فایدهبی دید وقتی : 

بزرگانه از بخشش همیشه هرحالبه ببخشمت، که هستم بزرگوار اونقدر نزن، نزنی حرف خوایمی اگه خب خیله"ـ !" 
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 که شدم دور او از عجله با و وبرخاستم کشیدم بیرون را دستم و کردم مقاومت که کند بلندم خواست و گرفت را دستم و برخاست آنگاه

 لحظه آن در راستیبه دهم، خرج به شجاعت آن از بیش نتوانستم کند، متوقفم ترتیب این به تا چسبید را بازوانم دستی ود و آمد دنبالم

کرد نگرانم اندکی هم همین و است امان خود من مشکل که دریافتم روشنیبه بلکه نبود آن از وحشت و سوسک بحث اصال   .... 

 صورتم به را گیسوانم از ایطره نسیم وقتی بود، زمستان سخت سرمای آبستن و سردشده کامال   هوا ایستاد، مقابلم و کرد رها را دستم

 را احساسش یهمه قشنگی نسبتا   نگاه و لبخند با کردمی سعی کهودرحالی پدیدارگشت درصورتش ایناشناخته و مرموز حالت پاشید،

گفت سازد، روانه سویمبه : 

پریایی مثل"ـ !" 

 اوقصد ولی برتافتم، روی او از و راندم عقب به را موهایم سرم سریع حرکت با و کشیدم درهم را ابروانم فقط اسخیپ هیچ بی من اما

 من به را مشتاقش چشمان همچنان او اما کنم نگاهش حتی نداشتم قصد هنوز بگیرد، جدی هم زیاد مرا یتوزانهکینه پاسخ نداشت

 طوالنی نگاهی و سکوت از پس بکند؟ خواهدمی کار چه باالخره ببینم بودم ومنتظر دمافکن زمین بر دیده گفت،نمی وچیزی دوخته

گفت آهسته : 

دلخوری؟.... من از هنوز"... ـ " 

وگفت زد رویم به لبخندی بیاورد دست به را دلم اینکه برای ندادم، جوابی : 

آوردم چیزی یه برات راستی؛" ـ !" 

 داشتم دوست خیلی که هاییازهمان گرفت، ودرمقابلم درآورد ایتخته خارجی شکالت یک داخلش از و کرد باز را کیفش در وفورا 

 آن گرداندم، روی او از و نگرفتم تحویلش من ولی افتاد،می آب ایهربّچه دهان دیدنش با اگرچه بود، شده هامغازه وارد تازگی به و

گفت مهر از آکنده کرنشی با و دستم توی گذاشت را : 

بیاد خوشت فکرکردم توآوردمش،واسه! دیگه بگیرش بیا نیومد؟ خوشت مههدی از" ـ ." 

 بغضش نبود مایل که ازآنجا بود، دستم توی هنوز شکالتش نگفت، دیگرچیزی و افکند زیر به سر ناامیدانه دهم نمی جوابی دید وقتی

 عالوقوقریب ایازگریه تأثیرگرفته که لحنی با بیندازد نم به ونگاهی کند بلند را خود سر که آنبی پندارم ضعیفش نتیجه در و ببینم را

گفت بود : 

رؤیا بزن حرف بامن" ـ ..." 

 تا ولی کردم؛ رفتن قصد و انداختم پاهایش جلوی زمین روی را شکالتش باعصبانیت کنم تحملش توانستمنمی روی هیچ به که من ولی

 مسلط خود ناراحتی بر کردمی سعی کهدرحالی و گرفت را دستم مچ محکمو جهید جا از بالفاصله بردارم دیگر قدم از قدمی خواستم

گفت باشد : 

زنی؟نمی حرف من با چرا رؤیا؟ شده چی"ـ !" 

برآوردم فریاد دل ته از ناگهان نیاز از آکنده لحن برابراین در : 

لعنتی کن گورتوگم برو! شدم خسته دستت از دیگه! بزنم حرف باهات دیگه خوامنمی" ـ !" 

 ناگهان تندم و خشن برخورد بااین ولی بگرید، وعاجزانه زده زانو مقابلم در است عنقریب که رسیدنظرمی به پیش لحظاتی تا رچهاگ

دررفت ازکوره : 

گرفتم؟ کثافتکاریتو جلوی که ناراحتی هنوز چیه؟" ـ " 

داشتم جوابی حاضر جرأت کافی یاندازه به دیگر : 

کثافت بگیری تصمیمی وایبخ منواسه که نیستی ایکاره تو"ـ !" 

شد هادیوانه مثل ناگهان : 
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 به زشتی بسیار لفظ خطا به مادر جا به و!")خطا مادربه شونممی عزات به رو زنبابات واسم؟ درآوردی دم گفتی؟ چی گفتی چی" ـ

برد کار .) 

زدم فریاد تقریبا   : 

بکنی تونینمی غلطی هیچ این از بعد تو" ـ ." 

کرد تهدیدم و گرفت ودرمقابلم آورد بیرون را سوسکش قوطی شد، متوسل تاویزشدس آخرین به بالفاصله : 

سگ توله یاال یاال! کن تخ فوری خوردی گهی هر یاال" ـ !" 

 با هرچه و شدمی روانی دفعهیک بعد ایولحظه باریدمی رویش و سر از شیفتگی ایلحظه! بود انگیزیرقّت آدم عجب که راستی

 اش،شناختممی خوبی به چون بودم کرده را لحظات این بینیپیش کامال   من هرحالبه! ساختمی ویران لگد یک با بود ساخته ظرافت

 چیزی دیگرهیچ و بروم آخرش تا بودم گرفته تصمیم که چرا نباختم را خود ولی افتادممی وحشت به دوباره داشتم دلم ته حقیقتا   اگرچه

شدنمی من یخروشنده خشم جلودار : 

کثافت کثافت   کثافت   آشغال   گورببری به باخودت باید آرزوشو "ـ !" 

روکند را پنهانم وحشت خود تهدیدآمیز حالت به زدن دامن با کرد سعی : 

گفتی؟ چی نشنیدم" ـ " 

شنوه؟نمی و کره هاتگوش یاهنوز بگم بازهم خوایمی هستی، قوطیت توی سوسک اون از ترکثافت گفتم"ـ !" 

آره؟ خواد؛می دلت چینی غذا گفتی! شنوممی اییچیز یه دارم نه" ـ !" 

 کار به شهامتم دادن نشان برای را خود تالش آخرین پس اندیشیدم،نمی درآوردنش زانو جزبه هیچی به و آخر سیم به بودم زده دیگر

برآوردم فریاد دل ته از و بستم : 

متنفرم نفرممت ازت لعنتی تو، به دممی ترجیح سوسکو اون! شنیدی درست آره" ـ !" 

سایید هم به دندان و شد درهم صورتش : 

خواستی خودت.... خب خیله" ـ !...." 

 گرفتم صورتم مقابل را هایمدست چرخید،می دورسرم داشت دنیا و انداخته لرزه به را تنم تمام زمانهم وحشت و خشم کهدرحالی

 به لحظه آن در شود،می ورحمله من به چگونه سوسکش که ینمنب حال درعین و سازم پنهان او از را موهوم وحشت آن کردم وسعی

 پریدن تا شدم آماده امزدهوحشت وجود تمام با و بریزم خباثت و سنگدلی تندیس این برابر در اشکی قطره حتی حاضرنبودم وجه هیچ

 شد، خواهد چیزتمامهمه آنگاه کنم، لتحم خود بدن بر را -سیاه سوسکیک نه پروانه؛ ردیفهم ایحشره: بگویم بهتر یا - سوسکیک

روانی سنگین فشارهای یهمه کودکی، تلخ هایکابوس یهمه ... 

 باعث تأخیر این کرد،نمی معطلش همهاین سازد عملی خودرا تهدید خواستاگرمی کهآن حال کندنمی کاری هیچ که شدم متوجه ولی

 متوجه وحیرت شگفتی درکمال آنگاه کردم، نگاهش زیرچشمی و برداشتم تمصور ازمقابل احتیاط با را هایمدست شد، وحیرتم تعجب

لرزدمی دارد وسنگین تلخ بغضی از هایشلب که شدم .... 

 درهمان من بندگی ُمهر تا فشارداد رویش بر محکم را پایش و کرد پرت زمین برروی را سوسکش محتوی کبریت قوطی ناگاه به

لرزاند را درونم و دل لرزانش صدای نگاهآ بمیرد؛ و شود له اشکاغذی زندان : 

ارزشم؟بی برات قدراین یعنی دی؟می ترجیح من به رو سوسک یه.... تو"ـ !"... 

 چشمانش تاریک عمق از اشک قطره یک فروغلتیدن شاهد تحّیر کمال در.... داشت دیگری رنگ برایم «برات» کلماتش تمام میان از

 مار دو چون که ابروانی با ام،زده بهت چشمان در خیره است، گریه و بغض مخصوص که یلرزش حتی یا زدنی پلک هیچ بی شدم،

هم سومین و چکید نیز قطره دومین بود، پیچیده هم به سیاه .... 



 

دانلودنگاه   NEGAHDL.COM 

 

31 

 عمر یک بغض از انگار که انگیزیغم هایاشک ببینم، را پوالدین پوست با هیوالیی هایاشک برسدکه روزی کردمنمی باور هرگز

بود ناموفق هنوز ولی درآورد زانو به را غمزده چشمان این صاحب کردمی تقال و بود گرفته سرچشمه وزیر تیره ! 

بود نشده کم چیزی او به نسبت نفرتم انبوه از هنوز کهاین با کرد؛ فروکش صدایم و لرزید دلم : 

فهمی؟ می شدم؛ خسته هات زورگویی از دیگه"ـ " 

ایستاد ودرمقابلم خاستبر که بود دلش تسالّی حرفم انگار .... 

لعنتی نمایش اون باورکن ولی کردم روی زیاده من آره؛"ـ ..." 

بریدم دوباره بافریادی را حرفش : 

کن گم همیشه برای گورتو و بردار سرم از دست فقط کنم،می فراموش چیو همه من! امان نگو هیچی دیگه"ـ !" 

زد کنار صورتم مقابل از را سرگشته ایطره و برداشت سویمبه قدمی : 

دارم دوستت.... رؤیا تونمنمی"ـ !" 

نشاند لبم بر تمسخرآمیزی لبخند و نداشت معنایی مطلقا   من برای حرف این ولی بود، رسیده زودرس بلوغ به او شاید : 

نذاشتی برام آسایش که داری دوستم! خودت جون آره" ـ !" 

وقتهیچ نکنم، اذیتت وقتهیچ دیگه دممی قول دوستی، باهام بگو نفری،مت ازم گفتی الکی بگوکه فقط ندارم، کاریت هیچ دیگه"ـ !..." 

 با فورا   نداشتم او به نسبت دیگری احساس نفرت جز چنان هم که من ولی نشاند، امپیشانی بر متواضعانه ایه*س*و*ب و شد خم و

رفتم عقب قدم سه دو و راندم عقب به را صورتش دست پشت : 

بگیر یاد رو شدن دوست راه اول برو باشی دوست کسی با خوایمی واقعا   اگه توهم ام، جدی هم خیلی نگفتم، کیال هیچم! نخیرم" ـ ." 

شمرد غنیمت را فرصت بالفاصله : 

چیکارکنم؟ بگو فقط باشی، دوست باهام تو تا دممی انجام بگی که کاری هر... توبگی هرچی! باشه" ـ " 

 خدایا آه شده؟ ترّحم قابل همهاین وقتی چه..... بود کرده سیاه را روزگارم که کسی همان! باشد زورگو امان همان این کردمنمی باور

پناه بی ایگربه بچه به شده تبدیل دّرنده شیر چگونه ببین.... ؟!ام یافته را او آشیل پاشنه بدانم که آنبی یعنی ! 

 ذره تا جانم اعماق از ناپذیر وصف لذتی ناگاه به و گذشت چشمانم پیش از کوتاه ایلحظه برای تنها دلم در شده تلنبار هایعقده تمام

کنم زجرکشش و بگیرم او از را هاسال این تمام انتقام که وقتش بود؛ وقتش حاال... درنوردید را گوشتم و پوست یذره ! 

 سالم واسه حتی نیای، سراغم دیگه و یش گم بری که بدی قول اگه اتببخشم تونممی ولی. شمنمی دوست باهات وقتهیچ دیگه، نه"ـ

پرسیواحوال !" 

کند برداری بهره موقعیت این از کرد سعی بالفاصله : 

شی؟می دوست باهام دوباره وقت اون دارم؟ دوستت کنیمی باور تو شم گم برم اگه باشه،"ـ " 

خدایا؟ شدم رحمبی همهینا کی من! برممی لذت قدراین آزردنت از دارم که متأسفم!... چارهبی طفلک.... آه ! 

همین شو؛ گم فقط تو"ـ !" 

 نگریست، شدنم دور به حسرت سراپا و چسبید دیوار به درماندگی با رفتم، و کردم رها خود حال به را او مغرورانه حرف این از پس

شودمی خاموش باد دردست که بود شمعی مثل چارهبی ... 

 حرفی ترینکوچک کهاین بدون و آمد میزمان سر سروصدابی رفتند، هایشانسرکالس هوهم خورد زنگ وقتی حتی نیامد، دنبالم دیگر

 کارش این از اگرچه. نشست فرشاد کنار رفت و برداشت بود گذاشته جامیزی توی قبل روز از که را وسایلی سری یک بزند من با
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 باور کرد، حالمخوش بسیار موضوع همین و رفتارکند من خواست طبق گرفته دیگرتصمیم که فهمیدم ولی شدم متعجب اندکی

بودم آزاد آزاد من دیگر وحاال داشت حقیقت این ولی باشد برداشته سرم از دست راستیبه که کردمنمی !.... 

 دمبو رسیده آرزویم دیگربه حاال پذیرفت، خواسته ازخدا اوهم بنشیند، کنارم بیاید خواستم سوده از و کردم استفاده فرصت از بالفاصله

باشم عزیزم دوست کنار راحت خیال با توانستمومی . 

 از آرام دادمنمی یا دادممی جوابش چه و کردمی سالمم متواضعانه صبح هرروز فقط نداشت، کارم به دیگرکاری امان بعد به آن از

 بدان که غروری اندک از را او من. شدمی مشاهده هایشسلول تک درتک وافسردگی آثارغم و شده روح بی کامال   گذشت،می کنارم

کردم نابود ذره ذره بود داده فرجامش نکرده ه*ا*ن*گ به زندگی که را پسری من بودم، کرده لهش و کشیده پایین نازیدمی .... 

 داوطلبانه که کسانی حضور از کردمی راحت را خیالم جهتبی ایناشناخته حس یک که چرا نزد، من بر نهیبی وجدانم اما

 نسبت شدید دلبستگی و عشق از درآمدی پیش یتجربه درحال کنممی فکر و داشت عالقه او به خیلی که پریسا مثل کنند، اشبازسازی

 درس باهم هاآن پرکند، برایش مرا خالی جای و شود نزدیک او به کرد سعی کرده رهایم امان دید کهاین محضبه دخترک بود، او به

 ازامان من که را آزاری هرگز پریسا نه هرحالبه کرد،نمی تجاوز حد این از شانروابط ولی ندکردمی بازی گاهی و خواندندمی

 محبت او به قدر آن پریسا برعکس؛ بلکه کرد،می دریافت ازپریسا خواندمی من چشمان در که را تنفری آن امان نه و دیدمی دیدممی

 خاطرش به و کند اطاعت او از بورزد؛ عشق امان به کهاین برای او شت،داوهمدمی مونس چنین داشتن آرزوی پسری هر که کردمی

 یعالقه وهمین داشت دوست را امان وجود باتمام او... زور و تهدید نه و داشت مهربندگی به نیاز نه نکند دریغ فداکاری نوع هیچ از

خواستمی مرا فقط و فقط او ست،خوانمی ایبنده امان حالبااین بود، کافی اشبندگی توجیه برای وغش غل بی !.... 

 او در گریموذی و شرارت همهآن از دیگر که دیدممی وقتی و سوزدمی برایش دلم کردممی احساس گاهی که کنم انکار توانمنمی

 شاید من بزدایم، خاطر از را هایشبدی توانستمنمی هرگز وجود این با نیستم، فكرانتقام به چندان دیگر که یافتمدرمی نمانده باقی اثری

 را عالقه توانستمنمی هرگز من بود داشته ابراز من به او که آنچه برخالف پس نه، را اشکینه اما کنم رنگکم را نفرتش توانستممی

شاید را تفاوتیبی حاال سازم، دلم در نفرتش جایگزین ! 

**** 

 خیلی کهاین نه کردم،می شماری لحظه مدارس بازشدن برای سابود،فر طاقت و طوالنی برایم سال یک ياندازه به تابستان ماه سه

 دراین الهه هایکردن پیله بود، بهتر خیلی خانه یزدهیخ و بارکسالت محیط از بود هرچه بلکه باشد گذشته خوش من به درمدرسه

 هاآن به دلم که داشتم را سوده و مادر سهمدر در ترمهم همه از مدرسه، کوتاه روزهای تا بود تربیش بسیار گرم و دراز روزهای

باشم؟ دلخوش توانستممی کسی چه به درخانه باشد، خوش  

 داشت امخانواده به نسبت مرا جدید نسبتا   موضوع یک پدرم با امرابطه حصر و حدبی وسرمای بامن الهه هایتلخی گوشت یهمه با

 ولی بود، وعزیز داشتنیدوست بسیار نیز «آرش» ام ساله سه برادر هاگرچ بود، «آرزو» حضورخواهرکوچکم وآن کردمی دلگرم

 ایجاد باعث امر همین نداشت، امدرباره خوبی نظر اصال   که بود شده متأثر من به نسبت مادرش منفی تلقینات از قدرآن متأسفانه

 نشأت ما بیگانگی علت واقع در و دهم ربط هاله به را چیزهمه که باشد انصافیبی هم شاید بود، شده او و من میان عمیقی شکاف

 موجود به توانستمنمی روی هیچ به و بردمسرمی به امزندگی روزهای ترینبحرانی در من آمد دنیا به او وقتی که باشد این از گرفته

 امروحی وضعیت هم وقتی باشم، داشته خوبی نظر کردمی تصاحب پدرم درقلب مرا جای داشت بروبرگردبی که ایرسیده راه از تازه

 هیچ گذشتمی عمرش از که مدتی این در تنها نه و شده بزرگ دیگرتقریبا آرش کناربیایم جدید شرایط با توانستم و شد بهتر تقریبا  

 رد را تأثیرش هرحالبه که کردمی دریافت من با رابطه در را منفی امواجی هم مادرش طریق از حتی بلکه بود ندیده من از محبتی

گذاشتمی بچه آن احساسات . 

 که کنم نگاه اشغالگری موجود چشم به نیز او به توانستمنمی و داشتم دوست را او من کرد،می فرق کامال   آرزو یدرباره موضوع ولی

 و مهمد یک دوست یک چشم اوبه به من گرفت، مراخواهد جای یمانده ته نیز پدرم ودرقلب شودمی بزرگ مادرم جانشین دردامان

 روشنی رنگ امزندگی یتیره کابوس تابه روئیده احساسم کوچک یباغچه در که کوچکیگل نگریستم،می باطراوت و خوشبو گل یک

 امزدهیخ قلب در را خود هایریشه و شدمی تربزرگ او پای پابه هرروز خالص و ریابی محبت این و داشتم دوستش بزند، ازامید

بخشیدمی استحکام . 

 جست،می را توجهم زبانیبی زبان با و افکنده آغوشم در را خودش دیدمی مرا وقتی بود، ماهش شش هنوز سال آن تابستان لاوای

 سرتاسر. ایجادکنم عاطفی وابستگی درکسی قادرم کنم حس شدمی باعث و دادمی نفس به اعتماد من به که بود کسی تنها او درحقیقت

 و زدمی هردری به الهه ببرم، گردش به یا کنم بازی او با و گیرم آغوش در را او الهه رضایت بدون که همین بود شده کارم تابستان
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 خود به نسبت اشوعالقه توجه از که من ولی بگیریم انس یکدیگر وبا شوم نزدیک او به زیاد نگذارد که کردمی جور بهانه مدل صد

 دیگر اوهم! است؟ کسی چه با او که آوردمنمی خودم روی به ابدا و اصال   و زدممی راه آن به پاک را خودم بودم ومدهوش سرمست

 حال به را ما دیگر هم همین برای کند جدا من از آرش مثل هم را عزیزم آرزوی و ببرد پیش از کاری نتوانست و آورد كم راستي به

 بد او برای مگر خب کرد،نمی مخالفتی خوابانمب خود نزد شب طول در را آرزو دهد اجازه خواستممی اگر وحتی گذاشت خودمان

 هم شاید.... دانمنمی نیاورد؟ ابرو به هم وخمی کند وربط ضبط را کودکش وچهارساعته بیست ومجانی مفت پرستار یک که شدمی

کنم برخورد ترمنصفانه کمی شرایط آن در الهه احساسات آنالیز درمورد است الزم ! 

 که برخوردم امان به ببرم مان محل نزدیک پارک به یا و بگردانمش وخیابان درکوچه تا رفتم بیرون زوآر همراه به وقتی بار دوسه

 هم ها غریبه از حتی که آرزو یا بود من دیدن خاطر به نشستمی چشمانش ته و هالب کنج که مالیمی و نامحسوس لبخند آن دانمنمی

کرد؟می دلبری  

 یکوله که دیدم را امان بردم،می پارک به وداشتم بودم گذاشته کالسکه توی را آرزو وقتی ؛افتاد ناخوشایندی اتفاق هم بار یک

 خریده سرراهش که گرم تافتون نان عدد یک با گشتبرمی خانه به باشگاه از وداشت انداخته دوشش روی بندی یک را اشورزشی

 خانه برای دست این از خریدهایی گاهی و نیست محله آن دارهایپول بچه اواصالشبیه زندگی یشیوه که بود وعجیب جالب برایم. بود

 دست تازه نان عطر دریافت محضبه که بود عادتش هم شاید! کندمی زندگی خانه آن در خدمتکاری انگارکه انگارنه دهد؛می انجام

بود خورده راه در را نصفش هم معموال که خریدمی خودش برای یکی و شدمی شل وپایش ! 

 حسابی کودکانه هاییخنده با هم آرزو کرد، نازش کمی و کشید را آرزو لپ و نشست و کرد مکثی کالسکه درمقابل رسید ما به وقتی

 پس داد، دستش به و کرد جدا را نان از ایتکه بالفاصله امان که کرد دراز را تپلش و کوچک دست نان هوای به آنگاه کرد، دلربایی

 پسری که است جالب خیلی رفت، بزند حرفی کهآنبی و انداخت من به عمیقی و کوتاه نگاه و رخاستب مختصرکودکانه بازی این از

فرشته یک دربرابر شیطانی کند، محبت او به و بدارد دوست را کودکی بتواند بدطینتی این به ! 

 تر تمام هرچه عصبانیت با او وردم،خ جا حسابی که داد قرار مالمت مورد مرا چنان الهه برگشتم خانه به کهاین محضبه روز آن

کشید فریاد : 

 ؟!بستن هااصالنی به رو عوضیت یننه اون و تو ُدمب انگار بشه؟ نزدیک من دختر به حرومزاده اون گذاشتی ایاجازه چه به تو" ـ

 که نداری حق ایکبیری اون با هاتکثافتکاری واسه این از بعد!! روشن تچاره بی بابای اون چشم چیزیه، خوب هم خجالت واال خوبه

گفتم؟ چی فهمیدی کنی، واسطه رو دخترم !" 

 قدراین کجا از او که بودم مانده فقط ببرم، گردش به خودم با را آرزو نداد اجازه دیگر مدیدی های مدت تا آن از بعد که است طبیعی و

دادمی نشانش را چیزهمه که داشت جادویی ایآینه رفیسفیدب زنبابای عین البد! است؟ افتاده اتفاقی چه خانه از بیرون فهمید زود ! 

***** 

 «....زیرنورماه»

 از کلی تست یک ـ پونگ وپینگ بسکتبال و والیبال مثل ـ مدرسه ورزشی هایتیم جدید اعضای شدن مشخص برای اول ماه همان

 بسکتبال عاشق که هم وسوده من گرفتند، بودند ردهکارک نظرشان مورد یدرزمینه هم قبال که راهنمایی ودوم اول هایکالس داوطلبین

 هیجان ازشدت دلم کنند، اعالم سرصف را نتیجه هفته آخر شد قرار شدیم، ظاهر خوب هم ونسبتا کردیم شرکت تست دراین بودیم

 ازروزگار جدیدی یهدور و امشده قبول دیدممی خواب هرشب بود مانده نتایج اعالم تا که ایودرفاصله نداشت وقرار آرام درسینه

گردیده آغاز برایم مدرسه یپرخاطره . 

 باشم تیم یستاره آینده در که بودم این خواهان درواقع ورزش این به امازعالقه گذشته کنم اعتراف برسدکه نظر به احمقانه کمی شاید

 دوستانی داشتن شیرین رؤیای صورت آن در شاید ومشهورشوم، محبوب خواندممی درس که ایمدرسه یدرمحدوده کمدست و

 خاطرش به که بود دلیلی همان دقیقا   این درواقع شود، گذاشته پایان ینقطه هایمتنهائی یتیره روزگار به و تعبیرشده برایم شماربی

 در ایستادگی یارای که بود ورشعله وجودم در چنان شهرت به اشتها و شدن ستاره به میل انگار خواستم،می نیز را دریایی پری نقش

 امکان و کرد سد برمن را گیریتصمیم راه تلخش و دارنیش هایحرف همچنین و تهدید با امان موقع آن که هرچند نداشتم، را برابرش

برسم آرزویم به دیگر ایزمینه در توانستممی بار این شاید ولی گرفت من از را شدن ستاره . 
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 ازمیان نفر سه انتخاب که ست بدیهی بودیم، خود نام شنیدن منتظر صبرانهبی همه شود اعالم شدگان قبول اسامی شد قرار که روزی

 بودند داده تست که هاییبچه یهمه از امان که گفت توانمی نبود، راحتی کار بودند کرده شرکت تست در نفرکه پانزده حدود

نبود مهم برایش اصال   کهاین یا ودشمی قبول که بود مطمئن آیا دانمنمی حاال رسید،می نظر به خونسردتر . 

 دیدن بلندگو پشت از خودش نام ازشنیدن بیش وگویا دوخته چشم من به وآرام ساکت گشت،برنمی من از ایلحظه حتی او خاموش نگاه

 از چنان نامم شنیدن محضبه بودم، من شد اعالم نامش که نفری دومین داشت، اهمیت برایش آن عدم یا قبولی دربرابر من العملعکس

 نظر به راضی زیاد بابت این از و نشده قبول آزمون دراین اگرچه هم سوده پریدم، پایین و باال خوشحالی از که شدم خودبی خود

 چون شد خاموش زود خیلی که بود ای جرقه مثل و نکرد پیدا ادامه زیاد خوش حال این اما شد، شریک امدرشادمانی ولی رسیدنمی

 امان» انگیزنفرت اسم آمد فرود برسرم پتک یک مثل که اسمی اولین شد، پسرها ونوبت رسید پایان به دختر منتخبین یاسام کهوقتی

بود «اصالنی .... 

 

 کامال   مرا که کسی تنها همان کردم، سکوت فقط «یهویی؟ شد چت: »پرسیدمی که سوده جواب در و رفتم وا خمیری مثل شنیدنش با

فهمید خوبی به نیز مرا یرحاالتتغی علت داشت زیرنظر .... 

 ترینکوچک بزرگ موفقیت این آوردن دست به ودربرابر شده خیره من به کردم، نگاه صفشان انتهای وبه برگشتم ایلحظه برای

 اصال   هم دشای است؛ خرسند پیروزی این از چقدر دلش ته دانستممی که آن حال افتاده اتفاقی انگارکه انگارنه داد،نمی نشان واکنشی

کردنمی بینیپیش کارهایش یهمه در پیروزی جز چیزی . 

 نکنم، نگاهش دیگر کردم سعی آخروقت وتا گرداندم روی او از و کشیدم درهم چهره فورا   خورد گره هم به نگاهمان کهاین محضبه

 باشم، همبازی او با خواستمنمی اصال   که راچ کنم، بازی دیگری تیم در و درمقابلش حتی یا تیم یک در او با نداشتم دوست اصال   من

 امورات در پیشرفت برای من شانس تنها این هرچند شویم، نزدیک هم به ما که باشد داشته وجود امکانی ترینکوچک خواستمنمی

 خاطر به فقط و فقط دهم؛ انصراف که کردم جزم را عزمم ولی بدهم، دستش از که نباشد عاقالنه وجه هیچ به و شود حساب ورزشی

امان از فرار .... 

***** 

 از ظریفی صدای آن ورای واز بود بسته دراطاق دیدم، ورزش اتاق درمقابل را خود کهاین تا داشتمبرمی قدم ناراحتی و تردید با

 سید،رمی گوش به هابچه دونفری هایوگروه افشار خانم نامفهموم گفتگوی همراه به وراکت میز به پونگ پینگ توپ اصابت

 کردم درنگ لحظاتی نبود، آسان برایم اصال   کار این ولی بخواهم ورود یواجازه درآورم صدا به را در تا بردم پیش دست بانگرانی

سازم؟ مطرح را ابلهانه تصمیم این وچگونه کنم چه که رفتممی کلنجار خود وبا  

 و شدم غافلگیر شدت به نداشتم درکنارم را کسی حضور انتظار روی هیچ به ازآنجاکه خورد، امشانه به دستی ناگهان احوال درهمین

بود ایستاده سرم پشت امان برگشتم، سریع .... 

 زمین بر دیده و کشیدم درهم چهره بگوید؟ چه دارد قصد دانستمنمی بود، نشده بدل و رد مانمیان ایکلمه حتی دیگر که بود وقت خیلی

شود باز مان میان دوباره یوگویسرگفت باشم مایل کهآنبی افکندم . 

آورد بیرون تردید کشاکش از مرا دادمی نشان را بلوغ مرز به ورسیدنش شده دورگه تقریبا   که صدایی با : 

کنی؟ کار چه خوایمی" ـ " 

 سردی پاسخ اجبار و اکراه به باشد، افتاده سروکارم جدیدی آدم با گویا بود، دهنده آزار حدی تا و غریب برایم ناهنجار صدای این

 :دادم

نیست تومربوط به" ـ ." 

 شناسممی خودت از بهتر رو تو من ته، کله اون تو چی دونممی من ولی کن، کجی دهن بهم خوادمی هرقدردلت نیست، مهم باشه" ـ

عقلبی شق کله !" 

گفت دوباره دهم اشادبیبی به جوابی تا یابم فرصتی که آن از پیش ولی کردم نگاهش تندی وبه کشیدم رادرهم هایماخم آمد، بدم خیلی : 
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دیگه یکی به دادم جامو قبال چون نباش ناراحت زیاد ولی آره؟ ریخت؛هم به ات کیف اسمم شنیدن با"ـ !" 

داشت؟ دیگری یادلیل دهد خرج به بزرگواری داشته آیاقصد شدم، خیره مرموزش چشمان به حیرتزده .... 

کردی؟ کارو این چی واسه چرا؟" ـ " 

 این را راهرو کف هایآشغال رنگش ایسرمه دارکپسول کتانی نوک با کهدرحالی و برد فرو اشلی شلوار جیب به را هایشنجهپ سر

داد پاسخ زیرلب راند می طرف وآن طرف : 

بمونی خوشحال خواستممی چون" ـ ...." 

 افتاد، راه به رسیدمی دوم یطبقه به که هاییپله طرفبه و کرد رها خود حال به ناباوری و بهت از طوفانی در مرا حرف بااین

 در شد،می باز آن به مختلفی هایاطاق در طرف دو هر از که بود درازی و پهن راهروی هاپله راه و ورزش اتاق میان یفاصله

 اما داشتم خودم با تنرف کلنجار و کردن فکر برای فرصت کافی یاندازه به برسد هاپله به و کند طی را راهرو امان که ایفاصله

زدم صدایش هاپله پایین از و دویدم دنبالش به باعجله رسید، خواهد اول پاگرد به او بجنبم دیر اگر که دیدم و آمدم خود به دفعهیک : 

امان کن صبر" ـ !".... 

داشت عجیبی برق چشمانش که آن حال ایستاد صدایم شنیدن با ..... 

بکنی کارو این خاطرمن به خواستمنمی من" ـ !" 

زد تلخی لبخند : 

بگیرم پس رو انصرافم تونمنمی هم بخوام اگه حتی دیگه شده، تموم چی همه نیست، مهم دیگه"ـ ." 

 به سر... کنم؟می شرمساری احساس وجود وباتمام امقرارگرفته وفداکاری وگذشت لطف این تأثیر تحت حد این تا چرا دانستمنمی

گفتم ناراحتی اب و گزیدم را ولبم زیرافکندم : 

کردی؟ کارو این چی برای دیوونه؛.... بدی دست از رو خودت شانس خاطرمن به نداشتی حق..... تو" ـ " 

گرفت بازی به را روحم و قلب تأثیرگذار و مهربان لحنی با : 

بزنی لبخند روم به اگه توئی، من زندگی شانس ترینبزرگ" ـ !" 

 و روح کلمات بازی با جوراین تواندمی طور چه. رفت باال ها پله از و کرد رها خود حال به امزده وهیجان متالطم روح با مرا آنگاه

 که بود سخت برایم کنم، تحمل را وضع این توانستمنمی همهاین با!... شدم دگرگون دفعهیک چرا دانمنمی بگیرد؟ بازی به را آدم روان

شدم رفتنش از مانع خود کالم با دیگر بار که ودب این بروم، باال بخواهم و باشد او بردوش پاهایم : 

دممی وانصراف رممی هم من نه، یا بگیری پس بتونی تو که کنهنمی فرقی برام"ـ ." 

زد نهیب دفعهیک : 

 مبرا فقط ولی ندارم، عضویت به نیازی من! دختر نکن خراب چیو همه کشیدم، کنار تو خاطر به فقط من! بکنی کارو این نباید! نه" ـ

فهمی؟می مهمه تو حالیخوش " 

آمد بدم دلیل بی خیلی : 

هیچی کنه؛ حالمخوش تونهنمی هیچی مدیگه ندارم، چیزها این به نیازی هم من"ـ ...." 

 تأسف به سری فقط کند، اصرار کار این از امبازداشتن برای نکرد سعی دیگر اوهم افتادم، راه به ورزش اتاق سویوبه شدم اوجدا از

خودآزار روانی رفت؛ کالسش سویبه عجله با کوبید،می کنارش دیوار به مشت با کهدرحالی و کشید درهم چهره و ادد تکان ! 

 با کامال   دیگر او هرحالبه نباشد، بد کردممی خیال که هم قدرها آن امان کنار در بودن شاید اصال   بود، بزرگی اشتباه شاید دانمنمی

 دل در کینه امان از قدرآن بیندیشم، کارم مصلحت و صالح به بخواهم که بودم آن از لجبازتر موقع آن اماخب؛ کرده، فرق اشگذشته
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 باشم داشته کارهایش و او به نسبت نظرخوبی توانستمنمی بازهم شدمی هم زمین روی یفرشته ترینمعصوم اگر حتی که داشتم

 حتی توانستممی چگونه راستی! بکند هم وفداکاری گذشت من خاطر به هدبخوا کهاین مخصوصا   گریختم،می او از مدام ودرنتیجه

بپذیرم؟ خود سر بر را امان مثل بدطینتی و طلب فرصت موجود مّنت ایلحظه برای  

 االب ایشانه بدهم، تیم به ورود برای دوباره درخواست و بگیرم پس را انصرافم توانمنمی عنوانهیچبه که کرد قید افشار خانم وقتی

 را نازکش ابروهای و داد فرانسوی فحش یک زیرلب چون آمد، بدش خیلی کنم فکر! امجدی کامال   امگیریتصمیم در که گفتم و انداختم

کرد حذف را نامم و زد گره درهم حسابی ! 

 که شد تربیش رتشجسا موقعی مخصوصا   سازد، نزدیک من به را خود دوباره تا داد امان دست به خوبی یبهانه بزرگواری همین

 رویم به مهربانی لبخند لحظه همان کرد، تالقی یکدیگر به ماننگاه در دم شویم خود کالس وارد ما از هرکدام کهاین از قبل بار یک

 خزیدم، کالسم داخل به و گزیدم را لبم یگوشه بالفاصله وبعد گشود لبخندی به نیز مرا هایلب اختیاربی بود قشنگ بس از که زد

 این او برای بود خارج اختیارم یازحیطه کامال   که زودگذر و کوتاه واکنش همین انگار ولی نشد، بدل و رد میانمان حرفی هیچ اگرچه

! بزنم لبخند رویش به این از بعد دارم تصمیم و امگذاشته کنار را هادلخوری روزش آن درخواست طبق من که داشت درپی را معنی

 یوعالقه دوستی این نازک یرشته و چسباند من به را خود ایبهانه یک به وهربار نماند بیکار دیگر هم او خالصه شدکه این

 دستش از وقتی یک که دارد نگهش محکم کرد سعی و زد ایگره بار هر زیاد باسماجت و زحمت به را دروغ سرتاپا ییکطرفه

 خود قلبی انزجار توانستمنمی اصال   دانستم،می وی مدیون نوعی به را خود درواقع ومردانگی گذشت آن خاطر به که هم من! درنرود

 فداکاری و گذشت آن اگرچه. زدممی هم لبخند رویش به شدمی الزم اگر حتی و کردممی تحملش ناچار به و دهم نشان او به نسبت را

 کردممی گور به زنده خود دل در را مدرسه بسکتبال درتیم بازی آرزوی همچنان ومن نساخت وارد خللی امگیریبرتصمیم دراصل

بود تقدیر یشایسته و کرده را خودش کار نظرمن از هم او هرجهت به ولی . 

 ولی باشد قبلی امان همان این که نبود باورکردنی جورهایی یک اصال   بود، شده رو آن به رو این از دبستان دوران به نسبت او رفتار

 او از همچندآن دیگر حقیقتا   و داده دست از نسبتا   را خود تأثیر قدیمی یکینه آن که بپذیرم خواستمنمی و بودم سرسخت هم هنوز من

نیستم متنفر .... 

 تا و گرفتمی کار به راحسابی مخم باشد، کنارم شدمی که ایلحظه آخرین تا و رسانده را خود بالفاصله یافتمی هرجا مرا

 و کردمی صحبت دوستانش و خودش هایکاریشیرین از هاوقت تربیش نبود، بد زیادهم یشهاحرف البته زد،می حرف توانستمی

 از هاییگوشه هم هاوقت گاهی داشت،می وا خنده به هم را سنگ که دادمی ارائه ساده وقایع از آمیزیاغراق هایپردازی صحنه چنان

 فارسی و هندی یعاشقانه هایازفیلم هرقدرکه شدم متوجه اثنا درهمان و گفتمی باز وتاب آب با بود دیده درسینما که را هاییفیلم

نبود انتظار از دور بدطینتش و خشن شخصیت از اصال   که دارد؛ ومپایر هایفیلم تماشای به عجیبی میل آیدمی بدش ! 

 و کردمی تعریف ایبامزه و اول ستد وجوک لطیفه داریا خنده ماجرایی العادهفوق مهارتی با و کرده گل اشخوشمزگی هم گهگداری

 او بگیرم، را امخنده جلوی قادرنبودم واقعا   که داشت مهارت کار این در وچنان آورددرمی را مختلف هایمعلم ادای هم هاوقت بعضی

 بلندم هایندهخ درمقابل که شدممی متوجه هاوقت گاهی کرد،می کیف کلی شده موفق من خنداندن در چطور که دیدمی وقت هر هم

 گشتمی پدیدار وجودم دراعماق ایناشناخته و دلپذیر احساس ناگهان وضع این یمشاهده از که گیردمی خود به غریبی رنگ نگاهش

 تأثیری نیز من در او تغییرحال که فهمیدمی خوبی به او هرحالبه! بدهم دستش از نداشتم دوست اصال   که چیزی نداشت، سابقه که

کالمش تا سازد منتقل من به مکارش چشمان طریق از تربیش را احساساتش داشت سعی بنابراین دارد، نینشد انکار .... 

 ایدوستانه نسبتا   یرابطه تا شد باعث ساده هاینشینی هم همین شد،می پیدا شان سروکله نیز ما دوستان بودم، امان با کهوقتی تا طبیعتا

 خوشش هیچ من از گویا که بود بهروز فقط مصافحه، و پرسیواحوال سالم قبیل از بگیرد شکل دوفرشا عباس با وسوده من بین نیز

 را دلیلش ساده، سالم یک حتی شد؛نمی بدل و رد مانمیان کالمی ترینکوچک بود ما جمع داخل اگر حتی هم همین برای و آمدنمی

نبود مهم برایم اصال   چون نفهمیدم هرگز . 

 این بابت حسابی که شد باعث همین و دادمی توضیح برایم خوبی به داشتم درسی هرسؤال که رفت پیش جایی ات امان و من دوستی

 به مدرسه روزهای ترینقشنگ جزو امان برای امتحان ایام ترتیب این به! امتحان شب مخصوصا   بکشم؛ کار اشُگرده از موضوع

 دادمی نشان فاحشی طرز به امتحان داشتن از را خود وغیرمعمول عجیب شتیاقا باشد متوجه کهآنبی هاوقت گاهی وحتی آمده حساب

آیدنمی خوشش ازامتحان معموال کسی چون شد؛می دیگران تعجب باعث حدی تا که ! 

 نرود، ینب از طریقی هیچ به و یافته ادامه ابد تا کردممی وتصور داشتم دل در امان از که داریریشه و عمیق یکینه آن ترتیب این به

 هم من تا کشید طول خیلی کنممی فکر هم شاید کشید، طول خیلی شاید شد،می فراموش داشت وتقریبا یافته تخفیف زمان مروربه
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 اندیشممی که آنچه برخالف که شدممی متوجه تازه است غایب دیدممی کهوقتی بسا چه و آیدنمی اوبدم با همنشینی از دیگر کنم احساس

نیستم تفاوت بی او به نسبت هم دزیا دلم ته ! 

 تغییر ممکن شکل بهترین به بود مانمیان که را چههرآن شدمی موفق داشت و کرده عمل استادانه خود کار در او که کنم اعتراف باید

دهد؟ تغییر را چیزهمه لحظه یک در و بگذارد تأثیر من احساسات در توانستمی سادگی همین به امان طورچه راستی دهد، !.... 

 مرا ابتدایی دردوران که چه آن هم شاید کند، مسحور را هرکسی تواندمی آن با که دارد مار مهره شبیه طلسمی او کردممی فکر گاهی

بوده مارش مهره همین بلکه اشقوطی درون سوسک نه کشیدمی بند به ! 

 که آمد پیش موضوعی است، آرام و مرتب چیزهمه کردممی فکر و یافته دگردیسی صمیمانه ایعالقه به امکینه دیگر که باوجودی

 تلنگری با حباب از باشکوهی قصر همچون رؤیاهایم و کرد وارد روانم و روح به مهلک ایضربه اشناچیزی و سادگی باتمام

فروریخت کوچک ..... 

 شاهد بارهم چند و است مشغول بسکتبال تیم توی هنوز تصورم برخالف شدم متوجه که بود گذشته تحصیلی سال از ماه سه تقریبا  

 گفت من به ساز سرنوشت روز آن در که چیزی باآن این بودم، داشت ورزشی اردوی جهت که هاییغیبت یا و ازمسابقه قبل تمرینات

 به ربطی و است تیم هایبچه درکنار دوستانه بازی یک صرفا هاتمرین این کردممی فکر اوایل نبود، تطبیق و جمع قابل اصال  

پرسیدم او از روز ویک کنم تحمل نتوانستم عاقبت یافتم، هااین از ترجدی را موضوع کمکم اما ندارد او عضویت : 

کنارکشیدی؟ تیم از خاطرمن به که بودی نگفته خودت مگه چیه؟ موضوع ببینم؛" ـ " 

کند مالی ماست را قضیه کرد سعی خودش خاص گری حیله همان با او ولی : 

 مدیوونه که فرستاد پسغوم و پیغوم و شد پیله بهم قدراون سمج افشار این دونی؟نمی که تو ولی بودم، داده انصراف ؟!که نگفتم دروغ"ـ

 من جای اگه تو نیست، بردار دست که هم افشار نمیای پایین شیطون خر از توکه دیدم ولی برگردم تو بدون خواستمنمی اصال   کرد،

گشتی؟برنمی بودی " 

درآمد محرص : 

کردمنمی خودم عالف رو ملتی یه و گفتممی رو راستش اول ازهمون توبودم جای اگه من"ـ !" 

بود استاد فرعی کوچه به پیچیدن در : 

چیه؟ منظورت" ـ " 

کردم تنگ را چشمانم : 

کنه؟ التماست افشار خانم که هستی توکی مگه"ـ " 

رفت ور اشکله پشت موهای با دلیلبی .... 

 کی هستم، باشگاه یه عضو که داشت خبر افشار فکرکنن؟ خودت مثل هم بقیه داری توقع گیریمی کم دست منو همیشه وت چون حاال"ـ

 قبول ولی دارم، همنوجوانآن تیم از دعوتنامه تازه و کنممی کار بسکتبال دارم که چهارساله من باشن؟ قوی تیمش هایبچه میاد بدش

نخوره لطمه درسم به که نکردم ." 

بکوبم فرقش به را امناباوری تمسخرآمیز لبخندی با کردم سعی بودم نشده قانع روی هیچ به که من : 

دیگه؟* سلتیکز بوستون نوجوانان احیانا  " ـ !" 

گفت شوخی به و کرد رجوع و رفع را اشغیرارادی لبخند گرفت، را منظورم کامال   : 

هیت میامی نهایتا حد؛ اون تا دیگه نه" ـ *!" 

 و!« خرخودتی کال  » که فهماندم او به بود غیردوستانه کامال   که داری معنی بانگاه هم من داد، تحویلم سرناچاری از نمکبی لبخندی و

کردم ترکش فورا   . 
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 را هایشحرف تمام و باشد کشیده را بچه الف یک مّنت ابهتش و غرور همهآن با افشار خانم باورکنم توانستمنمی اصال   که آنجا از

 از یکی که شد این نتیجه آوردم، رادر قضیه توی و ته و کردم تجسس به شروع آمد پیش که فرصتی اولین در پنداشتممی دروغ مشتی

گفت قیدیبی با و زد پوزخندی سؤالم درپاسخ تیم هایبچه : 

 به برسه چه شمرهنمی چیزی به رو هابچه اون! بکشه؟ عنترو یه منت که کسیه افشار بود؟ کجا انصرافش! پفیوز کرده غلط! چی؟"ـ

بود هم امان تمرینا اول روز همون از یادمونه ما که هم تاجائی! بکنه هم شون التماس بخواد کهاین ." 

گفت و زد صدا را تیم هایبچه از دیگر یکی بعدهم : 

کنارکشیده؟ تیم از کی امان علی،"ـ " 

 با و کرد بلند را سرش گیجی با نوشتمی چیزهایی کوچک یرگهب یک روی داشت و نبود ما گوی و گفت به حواسش اصال   که اوهم

گفت آمیز استفهام لحنی : 

شه؟می کاپیتان کی پس بیاد؟ خوادنمی دیگه یعنی! کشیده؟ کنار"ـ !" 

 یدنشن با بستمی را هایشکتانی بند داشت که سامان لحظه درهمین. کند فرو یادداشتش همان توی را سرش بگذاریم دادیم ترجیح کال

گفت تمسخرآمیز حالتی با و بلندکرد را سرش بالفاصله ما وگوی گفت : 

 چه بود بلد خوب اُزَگل! کاپیتان شد هم اول همون از تازه بود، تیم توی راضی خود از پسره این یادمونه وقتی از که ما! زکی" ـ

بکشیم نفس هم ما تا کشید می کنار جدی جدی کاش بزنه، افشارو رأی جوری !" 

کردم بغض : 

گفته؟ دروغ.... من به.... پس" ـ " 

خندیدند همگی : 

دروغی چه هم اون! بعله" ـ !" 

زد اعتمادم به هم را ضربه آخرین بود دیده غنیمت را فرصت گویا که سامان و : 

نگه دروغ بهت دیگه جور باش مراقب حاال، خوبه کهاین"ـ !" 

رفته سرم گشادی کاله عجب خدایا آه بود، او با حق ! 

 و داشت سرم به بود نداده انجام من خاطر به اصال   که را کاری منت مدت این یهمه او ام،خورده دست رو بدجوری کردممی ساحسا

 ریشم به دلش ته چقدر ببین حاال! بچسباند من به را خود و کند استفاده سوء من احساسات از بود توانسته خوب چقدر وسیله این به

 و بزرگواری چنین بازهم داشتم، روحیاتش و رفتار و اعمال از که ناخوشایندی یسابقه آن با و امبوده احمق حد این تا که خندیده

 مفتی سنگ گفتمی دروغینش انصراف از و زدمی را هاحرف آن که موقعی حتما  ! امباورکرده خود به نسبت او جانب از را گذشتی

 خود با هم بعد بودم، ساخته برآورده لوحانه ساده برایش من که داشت را نتظاریا همان ودقیقا نموده پرتاب مفتی گنجشک جانب به را

 شود آشکار هم دروغش اگر حتی و آورده سرم بالهایی چه که کنممی فراموش و شوممی مجذوبش رفتارهایش با خب؛ که اندیشیده

داشت نخواهد او به نسبت احساسم در تأثیری بازهم . 

 گذراند،می آن با را ورزش هایزنگ سرتاسر و شودنمی جدا رنگ نارنجی سنگین توپ این از که تیدس نفهمیدم چطور من... آه

 بوده تیمی تمرینات درحال است، بازی مشغول دیدممی که مدتی درتمام او کند؟ رهایش تواندنمی دروغین یعالقه یک خاطر به هرگز

 از پشتکار و مهارت همهاین با او امشده باعث کهاین از و کرده سرزنش را خودم بارها این از پیش حتی! دانستمنمی احمق من و

بودم شده وجدان عذاب دچار بگیرد فاصله اشموردعالقه ورزش در تیمی بازی .... 

 ،باشم اوداشته به نسبت مساعدی و نظرخوب توانستمنمی اصال   داشت، دیگری رنگ باراین بازگشت، دلم به قدیمی یکینه آن دوباره

 برابر در من آمیز اغراق احساسات این اما. باشم خوشبین او به نسبت توانستمنمی روی هیچ به دیگر گرفت،می لجم اشدیدممی وقتی

 من درواقع بود، کرده اشاره آن به تلویحا هم سامان که موضوعی همان داشت، محکم دلیل یک در ریشه اهمیت کم و ساده اتفاق این

 بازکند، درقلبم خود برای جایی کند سعی نیرنگ و دروغ با و بگیرد بازی به مرا احساسات جوریاین که داشتمن توقع او از اصال  
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 را قلبی بود، شکسته مرا قلب دیگر اوحاال! دروغ بود، دروغش از من وخشم ناراحتی تمام بلکه نبود مهم برایم ابدا   درتیم او عضویت

 کوتاه یدوره دراین که هاییهدیه یهمه برای نمایم، تقدیمش دستی دو تا کردممی مهیا یشبرا وخلوص سخاوت با داشتم بود مدتی که

بود هایماشک قبرستان که شناختممی را دستمالی تنها نیز محبتش وبرای ندیدم آشغال ازسطل بهتر جایی بود داده من به ماندوستی .... 

 ببینم بازی درحال را او توانستمنمی بردند، باشگاه به هم را ما آن تماشای برای و شد برگزار مدارس بین مسابقات دور اولین وقتی

 پرطرفدارترین بسکتبال ما یمدرسه در نوجوانان، اغلب بین فوتبال تب بودن گیر همه وجود با که است جالب مهارکنم، را خود وخشم

 موفق زمانی اندک در که جّذاب و قیافه خوش پسری ت؛اس امان حضور دلیلش که فهمیدمی خوبی به رااین وهرکسی بود ورزشی تیم

 و ازخشم درطوفانی من کهآن حال برانگیزاند را همگان تحسین بود قادر همواره او کند، خویش مجذوب را شماریبی هایدل بود شده

 و کند عمل موفق جوراین کرده اشاحاطه کودکی از که هاییبدبختی تمام دربرابر توانسته طورچه او زدم،می وپادست سرخورردگی

انگیزم؟رقّت قدراین من چرا پس بخورند؟ غبطه موقعیتش به همه کهتاجائی درآورد سرها بین سری ! 

 و کرد بلند خود تشویق به را هابچه حیرت فریاد و زد ایحرفه واروی و پشتک چند مقابل تیم یروحیه تضعیف برای کوارتر دو بین

 برگ چه بعدها نیست معلوم و بوده هایشمهارت افزودن مشغول او زدم،می وپادست هایمغم باتالق در داشتم هک موقعی آن فهمیدم من

 و شیفته نگاه فقط او کهدرحالی امبوده ترّحم دنبال به ناخواسته احمق من کرد؟ خواهد رو کردنم غافلگیر برای را دیگری آس

کجا؟ او و تمهس کجا من حاال. طلبیدمی را دیگران پرحسرت ! 

 مجبورم من شکنند،می دست و سر او نزد ناچیز هرچند موقعیتی تصاحب برای همه وقتی که تلخ حقیقت این بود دردناک خیلی

بفریبد؟ مرا ساده دروغ یک با مدت همهاین آمده دلش طور چه خدایا، آه..... بگیرم فاصله او از توانممی تا امدرونی میل رغمعلی  

 دلش ته دارد حاال البد! است؟ بوده نورماه زیر ایصحنه چه دیدن منتظر حساب این با ماند،نمی ابر پشت ماه که دانستهمی او مطمئنا  

!... خواهد؟می من جان از چه او خدایا آخر! آورده جا را حالم و زده زمینم دوباره کهاین از است حالخوش و خنددمی من ریش به

باشم؟ داشته شدوست گذاردنمی چرا! چرا؟ .... 

****** 

______________________________________________________________________________ 

* آمریکا بسکتبال ای حرفه لیگ قهرمان شرق، کنفرانس آتالنتیک یمنطقه از تیمی: سلتیکز بوستون  (N.B.A) این هفتاد، یدهه در 

است لیگ این در سرهم پشت های قهرمانی همچنین و یقهرمان تعداد ینتربیش دار رکورد تیم . 

* شرق کنفرانس از تیمی: هیت میامی  N.B.A بیاورد دست به چندانی موفقیت بود نتوانسته 9111 سال تا که . 

« تفاهم سوء » 

 را فتارمر سردی علت نکرد سعی هم بار یک حتی او، شرمساری تا بود خودم رنج و آزردگی باعث تربیش امان از من دلخوری

 کرده که غلطی به بار یک فقط اگر که خورممی قسم اما بزند اشهم نداشت وتصمیم زده گندی چه بود فهمیده خودش شایدهم بپرسد،

 ولی بپذیرم را عذرش خاطرشان به که داشتم خوب یخاطره او با دوستی از قدر آن اشببخشم که خواستمی من از و کردمی اعتراف

انگار انگارنه مماند منتظر هرچه ! 

 با کردن نرم پنجه و دست درحال دانستمنمی که من و زد صدایم راهرو توی گشتمبرمی کالسم به دستشویی از داشتم که بار یک فقط

دارد کارم چه ببینم تا ایستادم هستم احساسی جور چه . 

 جاش به رو تو و گذاشتم کنار رو نبود خوب بازیش که مرجان. تیم به برگردی تونیمی بخوای اگه.... کردم صحبت افشار خانم با"ـ

کردم معرفی ." 

 عزل به راجع نفس به اعتماد با قدراین که است تیم یکارهچه مگر گوید؟می دارد چه این! چه؟ یعنی کرد؛ قفل ذهنم لحظه یک برای

 به هم نیازی هیچ و کندمی گیریتصمیم که است افشار خود این شوم، تیم وارد باشد قرار اگر قطعا زند؟می حرف هابچه ونصب

 خاطر به که کند وانمود و سوءاستفاده هم من به نسبت افشار خانم توجه همین از دارد قصد او انگار ولی نیست، امان شخص وساطت

بیفتد اتفاقی چنین شده قرار خودش گریمیانجی ! 
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 حتی دیگر حاال ولی شدممی تیم وارد زودیبه هم من کردنمی رحمط گونهاین را تیم به ورود موضوع او اگر شاید اندیشیدم خود با

 مثل جانوری ینکرده کار   منت عمر یک مبادا تا کردممی رد را آن تردیدبی شدمی من به پیشنهادی هم افشار خانم خود طرف از اگر

باشم برسرداشته را امان . 

بود ساییدن دندان قدری اشهنتیج و درآورم کنترل تحت را خشمم که آوردم فشار خودم به : 

بدی؟ خوردم به دروغاتو خوایمی کی تا! داره حدی هم وقاحت امان"ـ " 

کرد تعجب هم کمی و نیامد خوشش اصال   : 

بگم؟ بهت که دارم دروغی چه من دروغ؟ کدوم" ـ " 

 از داره حالم دیگه بسه بشم؟ تیم وارد قراره «تو» لطف به که کنی وانمود خوایمی هم حاال نبود؟ دروغ تیم از کشیدنت کنار" ـ

خورهمی هم به بازیحقه همهاین !" 

شد مستأصل کامال   : 

کنیمی اشتباه من یدرباره داری تو رؤیا" ـ ...." 

گرفتم سویشبه را امسبابه انگشت : 

امان کنیمی اشتباه من یدرباره داری که توئی این"ـ !" 

....  حرف هیچبی و دادم دیگر خودبی تکان یک صورتش برابر در را گرمتوبیخ انگشت فقط فشردمی را گلویم بغض کهدرحالی و

نگریست شدنم دور به مبهوت و گیج فقط نیز او شدم، دور او از و برگشتم دیگری .... 

 و تیم یدرباره هایشگیری تصمیم و افشار روی عجیبی تأثیر و نگفته بیراه همچندآن امان که شدم متوجه زود خیلی من هرحالبه

 به که بود شده تیم اعضای از بعضی و امان بین توزانهکینه رفتارهای سری یک ایجاد باعث هم همین دارد، بازیکنانش چینش ینحوه

کردندمی حس خود پیشرفت مانع را امان نوعی . 

 تیم در مرا هست امکانش اگر همبخوا او از تا افشار پیش رفتم بار یک خودم دل اطمینان برای حتی و کرد نگرانمکمی موضوع این

داد آمیز سرزنش و تند جوابی او ولی بپذیرند : 

بگیر تصمیم بعد و کن فکر خوب اول این از بعد هم شما شد، پر شیوا با هممرجآن جای! خانم گذشته شما فرصت"ـ !" 

 بدبینی این بابت حتی نبودم حاضر حالاین با.... نگفته دروغ من به بار دومین کمدست امان یعنی بود، روشن کامال   توضیح یک این

امروز تا نداشته چیزی برایم دردسر جز امان شوم، دور او از هست امکانش که جایی تا بگذار بخواهم، عذر او از ..... 

بگیرم کار به را تالشم ورزشی هایتیم از دیگر یکی در فعالیت برای تا داشتمی وا مرا درونی تمایل یک هرحالبه : 

خانم؟ باشم دوتا این از یکی عضو شهنمی طور؟چه پونگ پینگ و لیبالوا"ـ !" 

 او اگر و نیاورم کم امان جلوی خواهممی که فهمیدنمی فهمید،نمی را اصرارم همهاین دلیل مطمئنم من و کرد نگاهم متعجبانه او

کندمی تازی یکه درونش ماه که آسمانی در کوچک ایستاره یاندازه به الاقل بدرخشم، قدری نیز من درخشدمی .... 

 قبولت اگه بگیره، ازت تست یه مهرداد پیش برو پونگ پینگ واسه ولی. شدن پر هم هاشذخیره حتی تکمیله، ظرفیتش که والیبال"ـ

شو عضو کرد ." 

 داشتم رضایت کامال   باشد «مهرداد» حسابم طرف کهاین از گرفتم، تازه جان حرف این با بودم، ناراحت و دلمرده این از پیش هرقدر

انگیختمی بر را آدم اعتماد عجیبی طرز به و بود دردسر بی و آرام پسر یک او چون . 

 همفریمآن و مینو و سهیل دیگر، میز روی سعید و مهرداد و کردندمی بازی میز یک روی مریم و پرستو شدم ورزش اتاق وارد وقتی

 اتاق یبسته درفضای وگوهایشانگفت از خفیفی یزمزمه و داشتند حضور جادرآن تماشاچی عنوان به صرفا نبودند تیم عضو که
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 درخشانی یسابقه دانستممی ولی نبودم دمخور کدامشان باهیچ. یافتمی انعکاس توپ و راکت تیز و تند صدای همراه به ورزش

کردمی میخکوب را آدم اشبازی که دادمهر مخصوصا   هستند، قابلی بازیکنان و اندداده نشان خود از قبلی درمسابقات . 

 از کوتاه ایلحظه برای فریمان دادم، دیوارتکیه به و ایستادم فریمان کنار جاهمان داشت، وجود نشستن برای خالی صندلی کهآن با

 او به توجهی من ولی بود صمیمی و ساده اندازهبی که زد لبخندی بعد و کرد براندازم خریدارانه نگاهی با باالیش نمره عینک پشت

 کنم مطرح را موضوع بعد و شود تمام مهرداد بازی تا کنم صبر خواستممی دادم، ادامه هابچه بازی تماشای به سینه به دست و نکردم

انداخت من به نگاهی و کشید بازی از دست دارم کارش باشد شده متوجه کهاین مثل حال درهمین ولی : 

کنی؟ بازی خوایمی" ـ " 

کنم غلبه باشخصیت پسر این درمقابل خجالتم بر ردمک سعی : 

بشم تیم عضو کردی قبولم اگه بگیر، تست ازم گفت افشار خانم"ـ ." 

داد جواب شرمساری اندکی با : 

تکمیله ظرفیت ولی" ـ ...." 

 ایچاره ظاهرا. کشدب کنار من خاطر به نبود حاضر کسهیچ بود، روشن کامال   اشمعنی که کرد بدل و رد تیم اعضای با نگاهی و

گرفتم شرمسارش نگاه از را نگاهم ناامیدی با پس نداشتم : 

نیست مهم.... باشه"ـ !" 

سوخت دلش گویا که شوم خارج اتاق از خواستم و : 

طوره؟ چه بازیت ببینم بیا حاال"ـ " 

گفت بعد قهدقی سه دو کند، تماشا را امبازی تا ایستاد کنار وخودش سپرد من به را راکتش وسخاوتمندانه : 

براوو عالیه؛" ـ !" 

گفتم دادم،می دستش به را راکت کهدرحالی و افکندم زیر به سر پژمرده. کوبید هم به را دستش کف بار دوسه تشویق نشان وبه : 

؟!باشم تیم از عضوی تونمنمی وقتی فایده چه"ـ " 

داره احتیاج تو مثل بازیکنی به تیم نه؟ که چرا"ـ ." 

بود خرکی ناز قدری و ناامیدی لتحا از معجونی لحنم : 

تکمیله؟ ظرفیت نگفتی مگه" ـ " 

 جای که نه هم اگه. کنممی عوض هم با جاتونو شد تو از ترضعیف بازیش کسی اگه تیم، ذخایر جزو ذارمتمی فعال   نداره، اشکالی"ـ

کنیمی بازی خودم ." 

کنم تشکر کالمی چه با دانستمنمی که شدم خوشحال قدرآن : 

کنمنمی فراموش رو لطفت این وقتهیچ! مهرداد مرسی یوا"ـ !" 

بکن درحقم لطفی یه شهمی اگه فقط نیست، تشکر به نیازی" ـ ." 

بپردازم بودم حاضر وجود باتمام داشت گیریباج قصد اگر حتی : 

دممی انجام تواسه بربیاد دستم از که کاری هر میل باکمال"ـ ." 

کنیم کار هم با بذار رو وقتت از کمی شهمی اگه دارم، مشکل ریاضی درس توی من"ـ ." 
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 کردمنمی فراموش خودم حق در را لطفش این هرگز من هرحالبه گویم، پاسخ نوعی به را محبتش توانممی که شدم خوشحال بسیار

بودم عالی و خوب حس یک یتجربه درحال هامدت از بعد کهچرا . 

****** 

 پسر و من میان صمیمانه و محکم دوستی یک سرآغاز این و کردیم شروع تفریح هایزنگ در را یکدیگر با خواندن درس زودیبه ما

 و آمده مدرسه این به امسال او واقع در بود، نکرده اذیتم و نگذاشته سرم سربه هم بار یک حتی روز آن به تا که بود موقّری و متین

 نداشت دخترها با دیگری کار محترمانه و ساده علیک و سالم یک جز هم ورودش روز اولین از نبودم، همکالس او با این از پیش من

شدمی نزدیک او به حد این تا که بودم دختری اولین حاال من و . 

 هنوز چرا دانمنمی داشت ورزش این در زیادی مهارت که باوجودی ولی بود برایم خوبی بسیار راهنمای پونگ پینگ درمورد

 به شاید یا مادرزادی هورمونی مشکل نوعی به شدمی مربوط که زیادش الغری خاطر به شاید د؟بو نیامده رو بازویش عضالت

 ورزش که امان برعکس درست بود، کرده پونگ پینگ به محدود را خودش وفقط دادنمی انجام را مکمل هایورزش کافی یاندازه

 شخصیتی شد،می محدود اشاغواکننده وظاهر قیافه به جذابیتش تمام که امان برخالف او اما! کردمی قی عضله و خوردمی

 حالتی که بود خمیده اندکی نیز اشبینی گندمگون؛ پوستی و متوسط ایقهوه چشمان و معمولی کامال   ایچهره با داشت، داشتنیدوست

 کنار در که داشت وجود رشظاه و چهره در خاصی یمردانه جذابیت رفته هم روی بخشید،می اشچهره به اشرافی و سیاستمدارانه

بود برانگیز تحسین اشحرفیکم و وقار . 

 پدرش و هستند همدانی اصالتا که فهمیدم ترتیب بدین و گفت باز خود یازگذشته ایشمه او که بود نگذشته دوستی این از زیادی مدت

 دوستان از جدائی باشند، ساکن جا همین فعال   است قرار و اندشده دعوت تهران به و گرفته درجه ترفیع گذشته سال اما است سرهنگ

 سختی روحی یضربه برایش بود گذرانده آن در را اشکودکی هایسال که ایخانه و دیار و شهر و قدیمی هایهمکالسی و وآشنایان

 روحیات از زیاد چون کند؛ برقرار ارتباط است شیرازی اصالتا که فریمان جز به کسی با نتوانسته همتهرآن در و داشته پی در

 با را تارمویم یک وحاال امداده تغییر هاتهرانی به نسبت را ذهنّیتش من که کرد اعتراف او حالاین با آید،نمی خوشش تهرانی هایبچه

کندنمی عوض دنیا ! 

 احساس را غربت نگذارم خود ریایبی محبت با بتوانم شاید فکرکردم خود با و ساخت ترنزدیک او به مرا اشصمیمانه هایدل و درد

 که بود کرده کاری مهرداد اما برانگیزاند مرا احترام بود نتوانسته پسری امزندگی در هرگز داشتم، خوبی احساس او به نسبت من کند،

داشتم عجیبی وشادمانی سبکبالی احساس بودیم هم با وقت هر و باشم درکنارش همواره بودم مایل . 

 و بود فریمان همان که گشتمی اشصمیمی دوست با اغلب من مثل نیز او باشیم، یکدیگر با را ساعات کل ام که نبود چنین حالاین با

 خب؛ ولی داشت را هادرسخوان بچه یقیافه باالیش نمره وعینک متوسط قد آن با فریمان من، برای سوده شبیه داشتحکمی برایش

آمدنمی باالتر متوسط حد از معموال هایشنمره . 

داشت هم دیگری پیامد کردمی ایجاد ما بین در که محبتی بر عالوه مهرداد با ودوستی نشینیهم هرحالبه .... 

 و سرخوش کامال   مهرداد کنار در مرا اتفاقا و کشید سرک ما کالس به بهروز به زدن سر یبهانه به همیشه مثل چندبار امان وقتی

 باری دوسه گرفت، جهیدن نگاهش از خشم هایشراره و شد دگرگون حالش هستیم، وگو گفت یا خواندن درس درحال که یافت راضی

 با و کوبید کتابم روی را دستش توضیحاتم وسط وناگهان آمد طرفمبه و شد طاق طاقتش روز یک باالخره اما نیاورد خودش روی به

 خودش که بگویم چیزی بودم نکرده فرصت هنوز اما کردم نگاهش دلخوری با کرد، پرت کامال   را ومهرداد من حواس کار این

غّرید توزانهکینه : 

شدی؟ خصوصی معلم حاال تا کی از" ـ !" 

داد ادامه بالفاصله دهم جوابی خواستم تا اما خوردم جا خیلی : 

دیگه؟ یکی خورد به دیمی گرفتی ازم ایلقمه هر حاال بودی، خودم شاگرد پیش وقت چند همین تا"ـ !" 

کشیدم درهم چهره : 

کنم؟می کار چه من که توچه به! باش زدنت حرف مواظب"ـ " 
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 خود دنبال به و کند جا از مرا حرکت یک در و انداخت بازویم به چنگی پرقدرتش هایدست با دهد، ادامه مهرداد جلوی نخواست

 حالتی و برخاست فورا   بود هشد نگرانم حسابی که مهرداد بودم، درستش در کاهی مثل و بود فایدهبی او دربرابر زورآزمایی کشید،

داد هولش عقب به درکالس دم امان ولی گرفت خود به گرانه حمایت : 

کجا؟ تو" ـ !!" 

کند حلش گو و گفت با داد ترجیح مهرداد : 

داری؟ چیکارش"ـ " 

چسباند خود به مرا و احساسات ابراز امان : 

نکن دخالت نداره ربط بهت که کاری تو"ـ !" 

بگیرد را خشمش فوران جلوی نتوانست و شد تمام گران ردادمه برای بزرگ توهین این : 

کن موس موس دنبالش خوایمی هرقدر حاال ببینه، خوادنمی رو ریختت اون بدبخت؛"ـ !" 

 را دستم پشت از فورا   شود ورحمله سویشبه خواست تا اما آمد،نمی در خونش زدیمی کاردش اگر که شد عصبانی قدری به امان

زدم فریاد حالدرعین و کشیدم خودم طرفبه و کردم حلقه شپهلوهای دور : 

نگو هیچی دیگه! برو اینجا از مهرداد" ـ ...." 

کوبید دیوار به و داد هولم محکم و برگشت خودم به باراین کرد، عصبی تربیش را امان حرکتم این ولی : 

کنم؟ اوخش ترسیدی چته؟" ـ " 

کنم ایجاد خودم برای امنی یشکننده حریم کردم سعی اشنهسی به دستم فشار با و کشیدم درهم چهره : 

نداری؟ شخصیت مگه هم، جون بیفتید وحشی تا دو مثل خوامنمی فقط دیوونه؟ زنیمی مفت حرف چرا"ـ " 

بود شده سرگردان چشمانش مقابل ایطره و گرفته راه پایین به موهایش یگوشه از عرق : 

هات؟کثافتکاری این با ذاریمی آدم واسه تشخصی بود، الت باید تو مقابل در"ـ " 

کنم تحمل را اشانصفافیبی نتوانستم : 

کثافتکاریه؟ چیش خوندن درس"ـ " 

زد رویم به نیشخندی : 

ها؟ االغه، شبیه کجام! شد باورم هم من ؟!خونیدمی درس"ـ !" 

 به دیگر بود کرده دریافت من از که دستوری پیرو هم مهرداد برد، خود با و کشید را دستم و بگویم دیگری چیز نداد فرصت و

 تکیه آن به و بست را در شوم، داخل که واداشت مرا و کردیم پیدا خالی کالس یک که نکشید طولی. برگشت کالس به و نیامد دنبالمان

دویدم سویشبه و گرفتم گارد برابرش در فورا   که داد : 

بستی؟ درو چرا روانی؟ کنیمی غلطی چه داری" ـ " 

گرفت من از را در کردن باز فرصت و داد هولم دستش دم نیمکت اولین روی او لیو .... 

عقابیش؟ دماغ یا استخوناش، بهتره؟ من از چیش اون! شی؟ دوست بقیه با که گیریمی فاصله من از"ـ " 

نبود راحت برایم منظورش فهمیدن : 

خودتم؟ مثل هم من کردی فکر. مخونیمی درس داریم هم با فقط ما گی؟می پال و پرت چرا امان"ـ " 
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وکشید گرفت پشت از را موهایم و شد عصبانی دوباره : 

ها؟ چمه؟ من مگه" ـ " 

خشمگینش چشمان در خیره نگاهم و بود هایمان صورت بین ممکن وضعیت تریننزدیک : 

همین! حالیته زیادی فقط! هیچی" ـ ...." 

چیست منظورم که فهمید خودش ولی کنم، بازش این از بیش نداشتم دوست : 

حالیمه؟ من فهمیدی کجا از نیست حالیت که تو"ـ !" 

وحشی ینابغه این کردمی بازی روانم و روح با داشت بدجور : 

سرکالسم برم خواممی فقط نه، یا حالیته که نیست مهم برامم ندارم، رو تحوصله من امان، ببین"ـ !" 

آمدنمی کوتاه : 

بقاپه؟ ازم رو تو رسید راه از کچلی و هرکور تا بشینم گوشه یه که مقماح کردی فکر مهمه، منواسه ولی"ـ " 

نشست لبم کنج تمسخرآمیز لبخندی : 

نیستی عددی منواسه اصال   تو! امان؟ کردی فکر چی! بقاپه؟ «تو» از منو"ـ !" 

... کنم امتحان را خود شانس دیگر بار ونگذاشت راگرفت دستم کنم، بازش تا رفتم درکالس سویبه و دادم هول را او و : 

 حرفای الاقل که خوبه! ببینی خواینمی منو ریخت تو دونستمی ازکجا پسرشهرستانیه این بگو پس! نیستم زندگیت تو عددی که"ـ

زدم دلتو راستی راست پس اللی، همیشه کهمن جلوی گی،می اون دلتوپیش ." 

آوردم زبان بر تند کامال   لحنی و بلند صدایی با داشتم دل در هرچه و زدم دریا به دل : 

 تو که رو چیزی فهمید رفتارم از خودش اون بزنم، حرف تدرباره مهرداد مثل کسی با بخوام که کنمنمی حسابت آدم اصال   من" ـ

بفهمی اینو کن سعی متنفرم؛ ازت من امان خنگی؟ قدراین احساسم یدرباره چرا نبوغت همهاین با واقعا   نفهمیدی، هنوز !" 

 صندلی اولین روی و رفت عقب عقب کرد، رهایم. کند سکته نمانده چیزی کردم احساس که شد دگرگون حالش حرفم این از نچنا

 خارج ازکالس کهازآن پیش اما بازکردم را در و استفاده فرصت از شد، ولو بود شده رها خود حال به کالس وسط که داری دسته

 نکرد سعی حتی بود، کرده گم را خود کالم انگار بازش نیمه دهان درخشید،نمی دیگر نشچشما انداختم، او به ونگاهی برگشتم شوم

گفت زیرلب و آهسته نگاهم با شود، رفتنم از مانع دوباره : 

ببینمت خوامنمی دیگه... دورشو چشمام جلوی از" ـ !" 

 شدم، خارج کالس از و برگرفتم دیده او از دیگری وصحبت حرف هیچ بی اما کردم، حس دلم توی خفیف تکان یک حرفش این با

 من آرزوی یهمه امان زدن زمین خواستم،می همیشه که بود چیزی همان دقیقا   این و بودم رنجانده خود از را او هم من دیگر حاال

کمی فقط شد، خنک دلم کمی. داشتم احتیاج زمان به هنوز کاملش شکست برای اما بود .... 

 فهمیدم زود خیلی که افتاد هازبان سر بر مهرداد و من یدرباره آوریشرم هایحرف زودیبه و نداشت چندانی دوام من آرامش ولی

 به را همه هرحالبه امان ولی بچسبد، ما به ناجوری هایوصله چنین که بود آن از ترکم مانسال و سن هرچند خورد،می آب کجا از

کردمی باز خودش مثل هم را هابچه از خیلی گوش و چشم داشت هایشحرف سری یک با حتی و پنداشتمی خود کیش ! 

 دردهایی یبقیه روی بگذارم شنوممی هرچه و کنم سکوت ناامیدانه توانستم فقط کنم، چه باید تازه آبروریزی این با دانستمنمی که من

 مثل من قلب برای ولی شد، پاک هابچه ذهن از کمکم و نداشت چندانی دوام بازی این که است طبیعی. کردمی سنگینی دلم در که

ماند باقی اثرش نیز التیام از بعد حتی که بود عمیق زخمی . 
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 نشان که نکرد هم کاری بلکه داشتبرنمی کدورت این به دادن پایان برای قدمی تنها نه او نشد، پشیمان ولی دید، مرا رنج و درد امان

بود دنبالم به همیشه تاریکش چشمان بودم که هرکجا هانای یهمه با اما باشد، اشپشیمانی یدهنده .... 

****** 

« سرخ برمزارگل » 

 برایش مشخصی یریشه اگرچه که پریشانی افکار هجوم من برای و بود تفریح و استراحت شروع همه برای تابستان تعطیالت

 رو امنقاشی و شعر دفترهای به گاهی پریشانی این از فرار برای. شدمی ختم امان به کردممی نگاهشان طرف هر از ولی یافتمنمی

 اشعاشقانه ماجراهای خالل در و خواندممی وحوصله دقت با را رمانی کتاب هم گاهی کردم،می مشغول هاآن به را خود و آوردممی

 و مادر پیش رفتممی تنها و تک نیز گاهی ببرم، باال را اطالعاتم سطح کمی تا گشتممی امان یشرمانهبی هایحرف از ردپایی دنبال به

بازیابم را امروحیه کمی تا ماندممی کنارش قدری .... 

 نگاه اطراف به و برداشتم را آن وقتی افتاد، پایم جلوی سرخی گل یشاخه خانه به برگشت مسیر در که بود روزها همان از یکی

 آن نیامد دلم و داشتم نگه را باز نیمه یغنچه چرا دانمنمی حالبااین ه،انداخت برایم را آن اتاقش یپنجره از امان که شدم متوجه کردم

 من به گل آن طریق از احساسش فکرکند کهاین از باالتر اشتباهی چه انداختم، اشتباه رابه امان خود کار این با شاید! بیندازم؟ دور را

است؟ ساخته متأثر ومرا شده منتقل ! 

***** 

 هم به باالیی و قد و ترکانده استخوان حسابی هابچه اکثر که شدم متوجه من و شد آغاز هاکالس ترکیب نهما با جدید تحصیلی سال

 بند هنوز هم هابعضی البته راهنمایی؟ یا هستیم دبیرستانی دهد تشخیص توانستمی کسی ترکم دیگر که بود شده جوری! اندزده

بود کودکانه و ظریف دلخواهی طرز به هنوز اشقیافه و رسیدمی نظر به کوچولو یزیاد من مقابل در که پریسا مثل بودند؛ انگشتی . 

 حسابی هم با که دیدممی و یابد راه امان حریم به بود شده موفق باالخره که چرا داشت بهتری وضع گذشته سال به نسبت او

 مثل ایدونفره بازی مشغول هم گاهی خوانند،می درس یا بخندند و بگو مشغول یا اند؛هم کنار فنجان و فیل عین و اندشدهصمیمی

زدممی ذهنم توی احتماالت به نیشخندی و کردممی نگاهشان دروغینی تفاوتیبی با مواقع جوراین که شدندمی بدمینتون ! 

 مثل کردممی حس. تمنداش نوشتن یحوصله و کردمنمی ثبت را هایمخاطره دیگر که چرا ندارم، ذکری قابل یخاطره هیچ سال آن از

 با تیمی تمرینات حتی. شکسته درهم برگش و شاخ و شده سهمگین طوفانی گرفتار خاک، از برآوردن سر محضبه که هستم نهالی

 که بود هم همین برای شاید!..... کنی؟می تقال چه برای که زدمی فریاد درونم از هولناکی صدای مدام و آوردنمی سرحالم نیز مهرداد

مسابقه برای فرستادمی خودش جایبه مرا و بستمی امید من به مهرداد کهوقتی حتی نکردم، کسب مقامی مسابقات این در هرگز .... 

.... نبود میانشان امان هرگز که تماشاچیانی دادم،می ارائه را امبازی بدترین آمدندمی تشویقم برای که هاییبچه تمام چشم درمقابل من . 

 موضوع دانستنمی که پدرم کرد، پیدا توجهی قابل افت نمراتم و نبود تأثیربی نیز هایمدرس روی پژمردگی ینا که است طبیعی

 را هایمضعف تا گرفت خصوصی معلم برایم تابستان سرتاسر ام،نبوده توقعش مورد سطح در هوشی نظر از کردمی فکر و چیست

 شودمی کنده دارد پوستم دیدم وقتی که گرفت درنظر برایم نیز فرانسه زبان و نوپیا آموختن جهت ایویژه هایکالس حتی. کند جبران

 ما یخانه رضایت با خصوصی هایمعلم یهمه ترتیب این به دهم، نشان را خودم و بیایم بیرون افسردگی الک از موقتا   دادم ترجیح

نمودند پدرم تقدیم را بینیپیش قابل جمالت این قبلی هماهنگی بدون همگی و کردند ترک را : 

 نخواد که شده باعث چیزی چه ببینید فقط بااستعداده و باهوش العادهفوق اون بده، جواب جوریاین که کردیمنمی باور کار اول اصال  " ـ

بده؟ ادامه !" 

 قول هم پدرم و دارم لمشک الهه با که کردم وانمود من ولی بفهمد، را دردم تا شد وارد دوستی در از پدرم بالفاصله که است طبیعی

 دارد؟ اهمیتی چه واقعا   ولی است، توخالی و پوچ یوعده یک این که دانستیممی ما هردوی هرچند کند، ترجمع را حواسش کمی داد

چند؟ کیلو الهه اصال   .... 

***** 

 نیز را امان بود، شده ترسنگین مانهایدرس کهاین حساب با سال آن. شد شروع پیشین هایسال ترکیب همان با نیز راهنمایی سوم سال

 چشم به او در دوره این هایناهنجاری دیگر که بود گذشته بلوغ مرز از کافی یاندازه به دیگر کنممی فکر دیدم،می کم خیلی
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 درس شغولم معموال و کردنمی شیطانی زیاد دیگر روشنی، توجیه هیچبی همآن بودم وبیزار متنفر او از هنوز من ولی خورد،نمی

بود اشتیمی تمرینات یا خواندن . 

 بارسفرم کوله خواستمی دلم ندارد، بارش قصد روی هیچ به که بودم ابری آسمانی مثل کرد،می النه درگلویم ناگشوده بغضی همواره

 از نداشتم، وگریختن نرفت پای اما بخشیدمی عجیبی آرامش من به فکر این همیشه نشناسد، مرا کسهیچ که بروم جاییبه و ببندم را

 گریز و فرار از مانع کوچک دلبستگی یک همیشه کرد،می نگرانم سخت سوده و ومادر آرزو از شدن جدا فکر ترسیدم،می عواقبش

شودمی خسته انسان یک . 

 سوده حتی ها،هبچّ  از خالی کالس و بود ناهار زنگ. من غمگین دل مثل درست بود؛ گرفته و ابری آسمان که دارم یاد به را روزی

نداشتم رفتن بیرون یحوصله من ولی ناهارخوری بود رفته هم . 

 اکنون ساخت،می بیدار آگاهم ناخود ضمیر در را پرواز میل دوردست تماشای پیچید، موهایم الیالبه سردی باد کردم، باز را پنجره

 ابعادی در ولی متروک یجزیره یک یا آدم از خالی یایدن یک مثل! من مال فقط بود؛ من مال کالس گویی! تنها تنهای بودم؛ تنها

 نماند، باقی درذهنم گذشته شوم خاطرات از اثری هیچ دیگر که شوم دور همه از قدر آن شدمی کاش تر،بسته فضایی در و ترکوچک

نکنند جلوه بیش یسراب برایم هایشآدم و دنیا که بگیرم فاصله دهنده آزار و غریب هیاهوی این از قدر آن شدمی کاش . 

 صورت این در کرد؟ خواهد فرض دنیا این در حضورمرا کسی چه وقت آن! ؟...باشد وخلوت خالی یجزیره یک اینجا اگر راستی

 دلخوش توانممی فکر یک با تنها نیز صورت آن در حتی... حاال همین مثل درست باشد؟ داشته تواندمی اهمیتی چه من تنفر یا عشق

 به اشکی قطره و بجوید من از نشانی نشیند،می ساحل به که ایخسته هرموج در و نشسته یادم به انتظار درساحل نفر یک کهاین باشم،

ام؟مانده وفادار هایشوآدم دنیا از ابدی یفاصله رؤیای به صورت این در آیا ولی.... کند تقدیم دریا ! 

 کنم شادی احساس توانمنمی هرگز ندارد، وجود ایصادقانه رؤیای حتی من ایبر کند، درمان را امدلتنگی تواندنمی خیالی هیچ! نه

کنم؟ چه را قلبم است، من با نیز ایخسته قلب بگریزم که دنیا هرکجای است، سرشته پودم و تار با غم چراکه  

 و شیوا و سوده به و کشید بازی از دست امان ایلحظه برای کردند،می بازی بدمینتون هم با پریسا و امان کردم نگاه حیاط به وقتی

 سالمش مؤدبانه گذشتند،می نگاهش مقابل از که طورهمان هاآن. باشند آمده ناهارخوری از تازه رسیدمی نظر به که نگریست سیمین

 ادامه بازی هب قاشقی سرویس یک با و انداخت باال را توپ دوباره بعد و داد شان سالم به سردی جواب سرش حرکت با نیز او کردند،

 و رمانتیک حالتی به وشیوا برگشتند محتاطانه هرسه گرفتند فاصله او از کهاین محضبه بقیه و سوده که نشد این متوجه ولی داد

 دانستمنمی! اندبوسیده را او واقعا   انگار که زدند غنج جوری هرسه بعد و کرد فوت سویشوبه زد دستش کف ایه*س*و*ب احساسی

 ـ من صمیمی دوست ـ سوده اگر حتی کندمی فرقی چه! هم؟ دوستانش از نمایندگی به یا کرده را کار این خودش ازجانب قطف شیوا آیا

دارد؟ پلیدی روح و تاریک قلب چه قیافه خوش نوجوان این که داندمی کسی آخرچه کند؟ ضعف امان براي دلش ته نیز .... 

 من ولی کرد،می بازی والیبال یکی زد،می قدم یکی خواند،می درس یکی بودند، مشغول کاری به هریک حیاط توی هابچه

 مثل درست بود، امان پی در نگاهم اختیاربی که چرا باشم داشته کسی به دیگری توجه تفاوتبی و گذرا نگاه یک از بیش توانستمنمی

 کنم؟ رصد را او اوضاع آدم همهاین بین باید چرا دانمنمی دارد، نظر زیر را بازششطرنج حریف بعدی حرکت لحظه هر که کسی

کند سرپیچی هایمخواسته از نگاهم کهاین از بیزارم قدر چه آه!.... نه؟ کند؛می که کاری هر و هست هرجاکه گورپدرش ! 

 اگرکنار نداشتم، گریزی راه ماند، ثابت رویم بر نگاهش و انداخت نگاهی کآلسمان یپنجره وبه کرد بلند را سرش آرام امان بعد کمی

 تماشایم تا بایستم که آیدمی خوشم حتما   کند خیال بود ممکن ماندممی هم اگر زنم،می چوب را سیاهش زاغ دارم کردمی فکر رفتممی

 و زد را سرویسش پریسا که نکشید طول خیلی حالاین با... کور ایگره بود، خورده گره هم به نگاهمان بخواهم کهآنبی پس کند،

ربود من از را نگاهش و کرد پرت بازی یادامه به را واسشح . 

 بودم نکرده عبور اول یطبقه سالن از هنوز ولی بخورم، چیزی پایین بروم نیز من که یافتم خودم در تمایلی و گرفتم فاصله پنجره از

 تاریکی در بالفاصله ندید، مرا بختانهوشخ ولی شدمی وارد سالن به عجله با داشت که او به افتاد چشمم ایغیرمنتظره طرز به که

بیندمی مرا و رسدمی هستم که آنجایی به ثانیه چند ظرف ناخواه خواه دانستممی اگرچه نشوم رو روبه او با تا ایستادم دیوار پشت . 

بشنوم توانستممی راحتی به را پریسا بلند صدای : 

ته؟کله تو چی! امان کن صبر" ـ " 

هیچی" ـ !" 
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ته؟چ پس" ـ " 

خوبم" ـ !" 

 اصال   گرفتم، دهانم جلوی را کتابم غیرارادی واکنشی با بودند، شده نزدیک بودم ایستاده پشتش من که دیواری به کامال   دیگر حاال

ببیند پریده رویی و رنگ با آنجا مرا او خواستمنمی . 

 و گفت یبقیه من و ایستادند هردو کند، متوقفش ایلحظه برای و سازد منصرف آمدن ترپیش از را او شد موفق پریسا بختانهخوش

 رنگ روی بر هاآن دوی هر از مبهمی تصویر کهآن حال شنیدم؛ دیوار پشت از باشم داشته سمع استراق قصد کهآنبی را هاآن گوی

 حیاط، به برگردند جاانهم از زودتر که کردممی خداخدا دهم، تشخیص را حدودشان توانستممی و بسته نقش مقابلشان دیوار روغنی

گفت عصبی لحنی با پریسا : 

دونیمی هم خودت نیستی، خوب"ـ !" 

بابا برو! گی؟می چی"ـ !" 

لیاقت؟بی اون سراغ بری دوباره که برم"ـ !" 

اصال ؟ دارم چیکار هرجایی زنیکه اون دختر با من زنی؟می زر الکی چی"ـ " 

ایگزنده زبان چه! تلخی حقیقت چه.... کرد اصابت هم دیوار سوی آن به شکستنش صدای کردم حس که شد تکه هزار قلبم چنان .... 

شدی هاگرفته برق مثل همین واسه هم تو پنجره، پشت دیدمش خودم نفهمیدم؟ کنیمی خیال"ـ ." 

هم؟ تو پری" ـ !" 

 تحویلت تودهنی یه بازهم کشیمنت بری هم دیگه صدبار اگه! نکن سبک رو خودت قدراین! دیگه گممی راست خب چی؟ هم من" ـ

رو تو نه داره دوست رو مهرداد اون جامیاره، وحالتو دهمی !" 

رو؟ چرندیاتمون این شده باورت هم خودت! چی؟"ـ !" 

امان تو به لعنت.... بود درست کامال   حدسم پس ! 

داره؟ حقیقت که شونعشق باشه، دروغ هاشونکثافتکاری"ـ " 

نداشتم را انصافیبی همهاین تحمل م،فشرد هم بر دردمندی با را چشمانم .... 

ببند دهنتو شو خفه"ـ !" 

افتاد لرزه به بغض از صدایش حال درعین و چسبید را کمرش دودستی پریسا اما کرد، حرکت قصد دوباره و : 

گممی بهت چی ببین! دیگه؟ کن صبر رؤیا؛ جون گفتم! کن صبر رؤیا جون تورو امان"ـ ..." 

دارد؟ را اششدن باز امید و کوبدمی که است ایبسته در آخرین این یعنی! د؟دهمی اشقسم مرا جان !.... 

 که هرچی بگی؛ تو که هرچی! حیفی خیلی امان، حیفی خدا به. کنه تحقیرت قدراین نذار... کنممی خواهش کن، فراموشش دیگه" ـ

نرو اون طرف دیگه فقط کنم،می قبول میل کمال با خودم من... بخوای ...." 

نالید بادرماندگی نشستمی زمین روی و خوردمی سر برآن کمر با کهودرحالی چسبید دیوار به نومیدانه امان : 

دارم دوستش... پری تونمنمی"ـ !" 

 دستش نرمی به نیز پریسا شد، محو حباب از نقشی مثل ساده یجمله یک همین با چرندیاتش تمام.... نهاد خود زانوان بر سر آرام و

کشید پنجه امان انگیزغم سکوت بر نازکش هق هق صدای و برداشت ترک بغضش و برد فرو امان سیاه موهای اخلد را .... 
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 دیدم،نمی آن در هم را دروغ از ردپایی اما کنم باور را مهرآمیزش جمالت توانستمنمی برگشتم، کآلسمان به مبهوت و مات و سرگشته

 را انگیزنفرت و ارزشبی موجود این احساسات قدراین که شده مرگم چه دهم؟ اهمیت بودنش دروغ و راست به باید چرا اصال  

کنم؟می واکاوی .... 

نگردمی عباس و پریسا بازی به آشکاری رغبتیبی با و نشسته سکو روی بر تنها و تک که اشببینم پنجره از دوباره توانستممی ..... 

 پذیرای کردمی خودنمایی آن در «خشکیده گل» شعر که ایصفحه کردم، باز داشتم راههم به همیشه که را مشیری فریدون شعر کتاب

 هنوز ولی شده خشک کامال   انداخت، پایم جلوی اتاقش یپنجره از امان تابستان گرم روز یک که بود سرخی گل باز نیمه یغنچه

 کسی حال اشدیدن با لحظه آن ولی ام؛گذاشته کتابم الی را آن وقتی چه و کی دانستمنمی. انگیزغم بس درخششی و داشت خفیفی عطر

باشد نشسته اشرفته دست از کودک مزار بر که داشتم را ! 

چکید کتابم روی بر شده جدا ابر کدامین از دانمنمی که ایقطره و شد تار چشمم پیش ... 

 نگاهم اصال   وقتی حتی کرد،می بازی بدمینتون پریسا با کهوقتی حتی خواند،می درس کهوقتی حتی بود، دنبالم جاهمه او مکار چشمان

کردنمی !..... 

گشتممی بیزارتر او از هرروز ولی نزدیم، حرف هم با ایکلمه و نداشت من با کاری هیچ سال آخرآن تا .... 

 .....بیزار

 .....بیزار

***** 

خورشید گرمي به من سرد نگه بر  

سیاهت چشم دو زمان هر نگرد مي  

را خدا سود، چه ام چشمه این يتشنه  

نگاهت تاب نه مرا جان شبنم  

نگاهي برق و اي خشكیده گل جز  

ندارم یادگار گوشه این در تو از  

رفتم تو كنار از كه غمگین شب زان  

ندارم قرار غم دست از نفس یك ..... 

مخوانم خویش به نیستم آن دگر من  

نیرزم هیچ به ام خشكیده گل من  

ببندم هرم كه دهد فریبم عشق  

نورزم عشق كه زند نهیبم مرگ * 

***** 

_____________________________________________________________________________________

_________ 

* مشیری فریدون -خشکیده گل  

« شب نیمه خورشید » 
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 من روی دیگر مسکّن داروهای ولی بکاهم هایمدرد از اندکی مسکّن داروهای انواع زوربه و برخیزم باید کند،می درد شدت به سرم

 شاید. یابدنمی التیام هاسادگی همین به هم سال چندین گذشت از بعد حتی کرده النه ام سینه درون که دردی این ندارند، زیادی تأثیر

 خاطرات همه هااین هرحالبه بکشم، تصویر به ه*ا*ن*گبی ایفرشته خودم از و بیندازم امان گردن را تقصیرها مدام که نباشد درست

 دیگران حتی باشد، اسطوره یاحتی قهرمان یک زندمی رقم شیرینش و تلخ خاطرات از که داستانی درون تواندمی هرکسی و است من

 حقیقت ماا نمایند، پنداری همذات خیالی قهرمان این با وجود تمام با و بخورند را دروغینی داستان چنین فریب توانندمی راحتی به هم

بگوید؟ دروغ هم خودش به تواندمی کسی آیا! شود؟می چه  

 از نیز من ضعیف و متزلزل شخصیت این حتی و شد امزندگی در مشکالت و مصائب از بسیاری شروع ینقطه امان که است درست

 یمحکمه و منم جااین ام،نبوده یرتقصبی چندان ثباتیبی همهاین به زدن دامن در هم من خود هرحالبه ولی است دوره همان آثار

 به را نیستم و هست خودم بماند، باقی برایم چیزی افسوس جز که آن از پیش باید است، وقایع تمام ناظر و شاهد که خدایی و درونم

هستیم؟ مانکدام شود بخشیده باید کهآن و ببخشد باید که آن ببینم تا کشانم محاسبه .... 

 آسمان دیدگان و پوشانده را هاشیشه سطح بخار از نازکی یپرده و نشیندمی زمین بر آرام و صدابی پشتیپر و ریز برف بیرون آن

 طوالنی هاینفس صدای شکند،می خاطراتم دفتر یکهنه هایورق خوردن هم به با شب نیمه انگیز خیال سکوت است، خسته و سرخ

آزارم بی طفلک نکنیم، باورش اگر حتی است جاری همچنان زندگی که بیاورد یادم به تا رسدمی گوش به اتاقش از ایلیا عمیق و ! 

شودمی تربیش و تربیش امنگرانی گذردمی هرچه و نشسته دلم بر سنگینی غم هم هنوز ..... 

***** 

 شدم، هم اول شاگرد بهروز و سوده همراه به و رساندم اتمام به عالی نمرات با را نهایی امتحانات و راهنمایی یمدرسه که آنجا از

 که هرچند بود، خواهیم اروپا مسافرت در تابستان سرتاسر که داد مژده خرسندی درکمال و درنظرگرفت برایم ایویژه تشویق پدرم

 کنم وانمود کردم سعی هرحالبه ولی من، تا است الهه تشویق برای رسیدمی نظر به تربیش و زد ذوقم توی واقعا   ناخوشایند خبر این

سپاسگزارم هدیه این از که . 

 مریضی و بود پدرم یعمه ترینبزرگ او شدیم، اروپا راهی همگی نروژ از جانم عمه دعوت به سال همان مردادماه اوایل رو این از

 در داشت دوست هم همین برای بود، شده امید قطع اشبهبودی از جورهایی یک و کردمی تحمل اشکهنسالی روزهای در را سختی

 خویش وارث تنها را پدرم بود گرفته تصمیم نداشت فرزندی چون دیگر ازسوی باشند، کنارش در بستگانش پایانی روزهای این

 که بود کسی تنها پدرم ظاهرا که چرا شوند؛ دلخور دستش از من یوعمه عمو که کردنمی فرقی برایش خصوص دراین نماید، معرفی

 بودم امشخصی مشکالت درگیر من که زمانی همان بود، زده وآتش آب به اشبیماری درمان ایبر و کشیده زیادی زحمت خاطرش به

 مسافرت این که شودمی معلوم حساب این با کرده،می رسیدگی او به و آمدهمی هم جانش عمه پیش خود خارجی سفرهای در او

داندمی خدا فقط چیست؛ سطو این امعالی نمرات و من نقش حاال! است بوده نیز پدرم برای تشویقی ! 

 الجزایر مجمع در که لوفوتن استان از رئین نام به روستایی کرد،می زندگی هوایی و آب خوش و زیبا بسیار یمنطقه در جان عمه

 بسیاری حتی و است شمالی یدرجه هشت و شصت درعرض و قطب نزدیک تقریبا   کهاین با آنجا است، نروژ غرب در واقع نوردلند

 خاطر به مطمئنا   که است فرد به منحصر و عالی لوفوتن هوای باوری غیرقابل طرز به ولی هستند، سکونت غیرقابل آن مناطق از

 تا هفده به نهایتا تابستان روز ترین درگرم هوا دمای هم وجود این با حتی اگرچه است، شمالی آتالنتیک در استریم گلف گرم جریان

رسدمی درجه بیست . 

 حساب منطقه اشراف جزو مرحومش همسر ایافسانه ثروت آن با همجآن عمه کهاین مخصوصا   خودش، برای بود تیبهش جا آن

 گذشته خسته پیرزن این روز و حال به چه داندنمی واقعا   کسی اما. بود برانگیز رشک هاخیلی برای اشزندگی وضعیت وشاید شدمی

گذراندهمی روزگار کودک یک کشیدن آغوش در حسرت با عقیم مرد آن درکنار اشزندگی هایسال تمام وقتی . 

 که دانیمی خودت گذاریمی پا آنجا به وقتی داشتند، فرق خیلی وطنم هایباغریبه دیار آن هایغریبه که چرا بود؛ بخشی رضایت سفر

 کسی آنجا کهاین از بگذریم حاال! خیلی است؛ سخت خیلی باشی وتنها غریبه اگر اتاجدادی و آباء وطن در اینجا ولی ایبیگانه یک

 وقتی ولی نکرد، مالمتم مادرم ه*ا*ن*گ وبه ننمود بارم وتمسخر توهین و نکرد نازک برایم چشم پشت کسی نیاورد، در حرف برایم

 وهراس وحشت بودم زیسته دلشان در عمر یک که هاییوخیابان هاکوچه دیوار و در از و نداشتم آرامش و امنیت خودم یخانه توی

 یک اتپسرعمه اگر اینجا ولی ندارند، کاری وآبادت جد و پدرومادر به آنجا ؟«غربت» گفت توانمی کدامشان به واقعا   دیگر داشتم

نویسندمی تو پای بخورد آب لیوان ! 



 

دانلودنگاه   NEGAHDL.COM 

 

50 

 در را هوا این من. کردم،می حس زادگاهم به نسبت توصیفی غیرقابل پیوند جور یک بگویم اگر نباشد آمیزاغراق شاید هااین درکنار

 و بگیرند جان خاطراتم که شد باعث مسافرت این و دارم ذهن در موقع آن از کمرنگ خاطراتی کمابیش و امکرده استشمام کودکی

 را بختیخوش طعم ایدغدغه هیچ بی مادرم و پدر گرم آغوش در من که دورانی شود؛ زنده برایم نوستالژیک هوایی و حال

 یغما به اشخودخواهی خاطر به را فرزندش و من بختیخوش ایرج چون نامردی که گشتیمبرنمی ایران به هرگز کاش چشیدم،می

شدند رانده بهشت از کهوقتی دارم را حّوا و آدم حال شوم، آشنا امان مثل پسری با تا گشتیمبرنمی ایران به هرگز کاش ببرد، .... 

 ایمالحظه هیچبی آمدمی درست نظرش به که را وچیزی نداشت ایمیانه وتکلف تعارف با ،بود اروپایی مقدار یک جان عمه اخالق

 وبه کرد لج الهه بارهم یک حتی و شود پا به شر بود نزدیک که کشید پیش را مادرم صحبت چندبار که است یادم مثال   کرد،می مطرح

 مثل و شد منصرف که خواند گوشش به چه پدرم دانمنمی ولی ایران؛ دگردبرمی پرواز اولین با یا بگیرد برایش هتل یا که گفت پدرم

 توانستمی موضوع همین! کرد لحاظ چاپلوسی رفتارهایش در هم کلی و جان عمه پیش برگشت کن گوش وحرف دخترخوب یک

دهد جال را روانم و روح که ناچیز لبخند یک از دریغ ولی شود خرسندی باعث من برای .... 

 مثل کردممی فکر قبال کهاین مخصوصا   کرد،می معذبم اندکی موضوع این داشت، خاصی توجه من به نسبت اول همان از جان عمه

کردممی اشتباه که فهمیدم ولی داندمی اشبرادرزاده روزی تیره بانی و باعث را او و ندارد خوشی دل مادرم از بقیه . 

 خیره سکوت در مدتی شدیم، تنها هم با وقتی ببرد، پیشش مرا خواست تکارشخدم از بود، استراحت مشغول اتاقش توی که بار یک

 تلخی به و گرفت انگشتانش میان کنان نوازش را گیسوانم از ایدسته و آورد پیش را اشچروکیده و لرزان دست بعد و کرد نگاهم

 :گفت

نموند ما پیش زیادی مدت اون که افسوس مادرتی، شبیه خیلی تو" ـ ..." 

داد ادامه کردم، نگاهش اندوه و جبتع با : 

رهنمی ازیادم هرگز لبخندش بود، پریزاد یه مثل زدمی قدم خونه این توی وقتی بود، ومهربونی زیبا زن اون" ـ ." 

یافت ادامه نشستمی قلبم به خنجر مثل که کلماتش و نشست چشمانش روی شفافی اشک : 

 آورش چندش دوروئی اون با الهه! شنوهنمی که چیزها چه آدم.... عجیبه باشه، بودهمقصر وپدرت اون دعوای توی که کنمنمی باور" ـ

 عروسک یه اومدی، دنیا به جا همین تو!.... نداره جایی هیچ دیگه مهربون یفرشته اون ولی نازنینم، یبرادرزاده زندگی شریک شده

 پیشم، بیاره تورو که خواستممی مادرت از همیشه! پدرشه مثل باالش و قد که بینممی امروز و بود مادرش شبیه کامال   که کوچولو

 خودم آغوش توی رو تو بعد گرفت،می وخوابت شدیمی خسته که کردممی بازی تو با قدراون من ولی نه؟ یا داری خاطر به دونمنمی

 از خوردممی افسوس مادربزرگم، یه مثل برات من که گفتمی همیشه اون بود، خوب شمیونه من با خیلی مادرت.... خوابوندممی

 بابت این از ومن بخشیدمی من به رو بودن مادربزرگ یا مادر حس ومادرت تو وجود ولی باشم؛ داشته اینوه تا ندارم ایبچه کهاین

 دونمنمی اشم،ب کنارت ازدواجت وموقع ببینم رو شدنت بزرگ باشی، کنارمن تو داشتم دوست همیشه..... بودم ممنون مادرت از خیلی

بمونی؟ پیشم رو عمرم یبقیه که بخوام ازت تونممی " 

 این پیش بمانم؟ اینجا بود، گزنده و تلخ قدری برایم شیرین درخواست این بگویم، کالمی حتی نبودم قادر و زده چنبره لبانم بر سکوت

شود؟می چه امکاشانه و وخانه دیار و شهر ام؛مدرسه دوستانم؛ مادر؛ پس!.... داند؟می من مادربزرگ را خود که مهربان پیرزن ..... 

«  سیاه و تلخ خاطراتی جز برایم وبرزنش کوی تمام با تهران مگر نیستم؟ هاآن یهمه از دوری خواهان من مگر دارد؟ اهمیتی چه

 صادقانه من به که خویشاوندم تنها پیش! دهم؟ ادامه زندگی به امکودکی وهوای درحال و بمانم اینجا نباید چرا دارد؟ دیگری چیز

 خاطرات همان به گرددبرمی احتماال   که کنممی حس او به نسبت توصیف غیرقابل دلبستگی جور یک اتفاقا و کندمی ابرازعالقه

کودکی کمرنگ ! 

 رویی خوش با را رمانهمحت درخواست این جواب که دارد دلیلی چه کنم؟ فکر پیشنهاد این به باید چرا اصال   بگویم؟ باید چه اآلن خدایا

 آن از قدرتمندتر بس موضوعی کند؛ تسلیم راهی دو این برسر مرا امکودکانه احساسات که دانممی بعید.... بدهم؟ تلخی اوقات حتی یا

است درمیان ....» 

بگویم چیزی که ورزید اصرار دارم معنی سکوت دربرابر : 

 حتما   آره داری؟ خاطر به رو مادرت تو ناراحتی؟ ایدیگه ازچیز یا کرد اذیتت پیشنهادم کردم؟ ناراحتت دختر؟ گینمی هیچی چرا" ـ

 که خط مارهفت این خاطر به بگه چیزی تونهنمی ولی یادشه؛ به هنوز که مطمئنم! من یبیچاره فرامرز مثل درست داری؛ دوستش
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 زنده رو مادرت یخاطره اینکه به نیستی محکوم وت نداری، گناهی هیچ تو چون گفتم؛می بهت رو حرفا این نباید هم من.... زنشه

متنفری الهه از اگه حتی بگو! بگو دلته، توی که هرچی بگو من به ولی کنی، !...." 

راند عقب به کنان نوازش کنارگوشم از را موهایم خزید، پتویش روی به مرطوبش و ریز چشمان از نگاهم و نگفتم چیزی بازهم : 

 یه باید اون ست، افسرده دخترش که بدونه باید فرا بزنی، لبخند بار یه حتی ندیدم اینجا اومدین کهوقتی از غمگینی؟ قدراین چرا"ـ

 پیشنهادم به ممکنه گی؟نمی هیچی چرا! کرده غمگین منو کوچولوی پری که دیوی اون با بجنگه، الهه با باشه الزم اگه حتی کنه کاری

 یاندازه به هیچی ولی بشه، حالخوش کامال   نباشی توکنارش کهاین از الهه مطمئنا   و شهبا راضی هم پدرت که داره امکان کنی؟ فکر

 روتا تنها پیرزن این تونیمی نیست؟ شیرین برات کافی یاندازه به وجدانتبی زنبابای از شدن دور نیست، مهم تو رضایت

بده جواب! رؤیا کنی؟ همراهی آخرعمرش ." 

بود همین بگویم کاغذ من هفت مثنوی این زا بعد توانستم که چیزی تنها : 

برم؟ تونممی خوام؛می معذرت....(.....زیاد نه!.... بودم؟ متنفر الهه از.... )از من.... من" ـ !" 

کردم ترک را اتاق اشناراضی و آمیز استفهام نگاه ودرمقابل .... 

 پیشنهادش و شود نزدیک من به جوری یک کرد سعی لکهب بکشد، تالش از دست جان عمه نشد باعث شکسته وپادست جواب این ولی

کند تکرار دوباره مختلف هایراه به را . 

 و گرفتم را امزندگی تصمیم ترینحیاتی خودم خیال به ومن مانده باقی تابستان از دوماه برگردیم، ایران به بود قرار هفته همان آخر

 رو روبه مانعی باهیچ ماندنم داشتم نروژی و ایرانی یدوگانه تبعیت من که نجاییازآ بمانم، جان عمه درکنار خواهممی که کردم اعالم

 تواندنمی که گفت صریحا وحتی بود ناخوشایند و کننده نگران او برای انتظارم برخالف موضوع این که چرا پدرم؛ میل جز به شدنمی

 و الهه که زمانی تا نه کم دست ندارم؛ او قلب در جایگاهی هیچ من و گویدمی دروغ که دانستممی من ولی کند تحمل مرا از دوری

 عمر یک که او ولی فهمیده را امافسردگی نگاه یک با جان عمه که است زیاد آنقدر برایش من اهمیت! هستند میدان تاز یکه فرزندانش

است؟ مرگم چه پرسدنمی بار یک حتی کرده زندگی بامن ! 

 ترسدمی که زدم حدس بالفاصله است، نیزناراحت الهه حتی که شدم متوجه ولی کند راضی اورا لهها که کردممی بینی پیش حالبااین

. کنم رام خویش محبت با را جان عمه قلب دارم فرصت کافی یاندازه به که چرا ببرم سرقت به پدرم از را گرانبها چنین میراثی

کنیم درک را او طمع نیستیم قادر که جایی تا است رسی دنیا مال از هاتاجبخش چشم که نداشت خبر چارهبی احمق . 

 وگفت ایستاد پدرم مقابل در بود آمده بیرون هم رختخوابش از و یافته نسبی بهبودی حتی حالیخوش شدت از که جان عمه هااین باتمام

 و سپردند جان عمه به درنروژ مرا نارضایتی کمال در وهمسرش پدرم نهایتا کرد، خواهد باشد الزم که کاری هر من داشتن نگه برای

برگشتند ایران به . 

 به و رفتیممی دریا کنار جان عمه همراه به ظهر از بعد هرروز داشتم، دوست را نروژ خنک هوای بود، خوب حالم اول روزهای

 زده یخ بعضا و شکن و پرپیچ هایخلیج از عصرها محلی ماهیگیران کردیم،می صحبت باهم و نگریستیممی درافق سرگردان خورشید

 که ببینم تابستان باشکوه روزهای دراین شب نیمه و عصر میان تفاوتی توانستممی سختی به اگرچه گشتند،می باز روستا سمت به

 آبی زالل در شاداب و سرحال بتواند بعد روز صبح تا کردمی آبتنی سرد دریای در شب نیمه غمگین و تنها پری یک مثل خورشید

سازد پریشان را مرطوبش نیمه وانگیس آسمان . 

 روزهای در زودیبه که دادمی را قطبی شفق یعنی منطقه این در طبیعی رویداد انگیزترینشگفت تماشای یوعده من به جان عمه

 ترتیب نای به شاید کردمی احساس و بود خواهم گرشنظاره( رودمی ماهه چند سفری به خورشید کهوقتی) طوالنی پاییز وتاریک سرد

 سوز در و ایستادیممی هاتپه روی پدرم و مادر با که بود مانده باقی ذهنم در امچهارسالگی از مبهمی خاطرات بیایم، سرحال قدری

 فشردم،می مادرم آغوش به را خودم و شدممی وحشت دچار کمی اوایل شدیم؛می بدیل بی یمنظره این تماشای محو گزنده وسرمایی

 کرده النه امزده یخ وجود در که سرما همهاین قیمت به نه کم دست نداشتم؛ دیدنش به اشتیاقی دیگرهیچ اکنون. شدم وبشمجذ کمکم ولی

کند رهایم نداشت قصد و . 

 به هایشحرف دارد، خاطره عمرش روزهای ازتعداد بیش کردم حس که تاجائی کرد؛می تعریف خاطره زیادی مهربان پیرزن این

 بازهم کردمی تعریف بار ده را خاطره یک اگر حتی و فهمیدمنمی را درصدشان نود معموال من که بود کننده خسته و طوالنی قدری
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 ایخانه در یا الهه پیش نه بود، ایران دلم و نگریستممی خورشید به من زدمی حرف او که مدت تمام آوردم،نمی خاطر به را جزئیاتش

نبود هم این..... نه ولی... مادر و سوده کنار و مدرسه توی بودم، نکرده تجربه آن در را دیگری چیز روحی فشار جز که !.... 

 این شاید شد؟ خواهد حالی چه آیدنمی مدرسه به «هرجایی زنیکه آن» دختر دیگر که ببیند امان و شوند باز هامدرسه اگر راستی

 به را جان عمه که نشاندمی لبانم کنج ارادهبی لبخندی امان رماندگید تصور بگیرم، او از توانست خواهم من که باشد انتقامی بدترین

افزودمی مطلبش به یتربیش هیجان و تاب و آب بوده، جذاب برایم اشخاطره کهاین خیال به او و انداختمی اشتباه ! 

 است آلمانی از ایزیرشاخه که بانشانز به تاحدودی بنویسند، شهر دبیرستان بهترین در مرا اسم تا خواست پیشکارش از زودیبه او

 هایبهانه به وقتبی و وقت که همسایهپسرآن از یکی لطف به مخصوصا   بود، شده تربیش تسلطم ماه سه دو این در و داشتم آشنایی

 این از کارش کمکم دهد، یادم چیزی کردمی سعی گاهی و پرسیدمی ایران از گاهی. گرفتمی حرف به ومرا آمدمی سراغم مختلف

شودمی انزجارم باعث حد چه تا کار این با که دانستنمی او ولی! کشید ابرازعالقه به و گذشت هاحرف . 

 نوادگان از که مکی کک و پریده رنگ پسر و دختر همهآن تحمل ولی شد، باز( شهریور ینیمه تقریبا  )سپتامبر اوایل از مدارس

 هیچ که هاییاین از یکی با توانستمنمی حتی هنوز مدارس شروع از ماه یک گذشت از بعد !بود غیرممکن برایم هستند هاوایکینگ

 هایحرف توانستماصالنمی نداشتم، ماندن به میلی واقعا   من شوم، دوست ندارند تیره موهایی و گرم ونگاهی سیاه چشمانی شانکدام

 زیبایش بلند مو سگ با هاشب که باشم زن این پیش و کنم فراموش را مودیار شهر توانستمنمی کنم، تحمل مادرم به راجع را جان عمه

 که باشم وغمگینی سرد یستاره تک گرنظاره شهرم هایشب سیاه دل در ستارگان تماشای جایبه توانستمنمی خوابد،می اتاق دریک

گرددمی خواب برای جایی دنبال شب نیمه افق در ..... 

توانستمنمی ! 

 من اندیشید،می آن به جان عمه مثل پیرزنی که باشم داشته را چیزی آن به کردن فکر یحوصله حتی که بودم آن از ترخسته من

 من باشم، دلتنگ کسی یا چیزی برای اممدرسه و کاشانه و خانه از دور هافرسنگ دیار این در بتوانم که بودم آن از ترخسته

 در آب از برجی جور چه آخرش ببینم و بگذارم هم روی و ببافم خیال از آجرهایی امدهآین برای بخواهم که بودم آن از ترحوصلهبی

آید؟می  

نباشد؟ امان سیاه یسایه که بروم کجا بروم؟ کجا خداوندا آه!....بروم؟ توانممی خواهم؛می معذرت.... از من...... من ! 

 خود درپوست حالیخوش از او. ایران برگردم دوباره تا کند فراهم را امکانی برایم خواستم او از و زدم زنگ پدرم به عاقبت

 دلخور دستم از کامال   جان عمه ولی گردم،برمی بوده مطمئن چون داده انجام قبال را دبیرستان در نامم ثبت که گفت وحتی گنجیدنمی

توانمنمی که گفتممی فقط بیاورم، دست به ار دلش یا دهم توضیحی او به توانستمنمی حتی من بمانم، که کردمی التماسم مدام و شده ... 

: بودم رسیده دردناک ینتیجه یک به مدت این تمام در من و برگشتیم ایران به که بود مهر یهفته سومین و آمد دنبالم شخصا   پدرم

 و امید خود جادوئی انتهای در مبرای تواندنمی نیز امآرمانی یجاده آن حتی پس است، عبوربی و تاریک زندانی برایم دنیا جایهمه

 اندکی را ام ویلدائی سیاه های شب پایان بی اندوه نتوانست هم «شب نیمه خورشید سرزمین» حتی آری؛! باشد داشته پنهان اشتیاقی

دهد کاهش . 

اصال   نیست دنیا این توی انگار گشتممی دنبالش به من که آنچه.... سیاه سیاه سیاه بود، وتاریک سیاه جاهمه بود، تنگ دلم .... 

****** 

 «دوئل»

 سرشار برایم که آغوشی تنها همان بارید،می مادر بوی دیوارش و در از که اتاقی به رفتم یکراست برگشتم ایران به کهاین محضبه

 را امستیه یپژمرده يغنچه و کند ذوب را وجودم یخ نتوانست اونیز خورشید گرمای حتی.... افسوس ولی بود، عشق و ازآرامش

 است، ماتم غرق نگاهم ولی خشنودم او با بودن از که کنممی وانمود و امنشسته کنارش مدت تمام دید وقتی چارهبی آن سازد، سیراب

 پشتم حالبااین بود، روز آن به تا مادر و من هایمالقات ترینتلخ از یکی این شاید بگوید؟ چه باید دانستنمی ولی شده نگران حسابی

شد گرم کرد راهم یبدرقه خالصانه که دعاهایی به . 

 مادر درکنار چرا پس دوستانم؟ و وسوده مادربود ایران به برگشتن برای امبهانه کهاین نه مگر شده؟ مرگم چه من واقعا   دانستمنمی

 اینکه از و کشیدند درآغوشم زیاد فریاد و جیغ با دوستانم که باوجودی نیز آمدم مدرسه به که روزی اولین حتی بودم؟ دلتنگ همهاین

دادم تحویلشان سرد لبخندهای فقط یخ مثل من کردند، خوشحالی ابراز امبرگشته . 
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 برگشتن از بعد وقتی که کرد تعریف برایم زدودمی کاغذی دستمال با را اشکش یارادهبی هایقطره بیگاه و گاه کهدرحالی سوده

 جای مدرسه در هرروز و کرده گریه خاطرم به تابستان تمام ام،گرفتهتصمیمی چه که وشنیده ببیند مرا که ما یدرخانه آمده امخانواده

 همیشه مثل دوباره ما هردوی حاال! باشیم نشسته نیمکت یک روی باهم دوباره که کندباورنمی وحاال شسته هایشاشک با را امخالی

شدمی باز یاطح به رو که ایپنجره کنار ردیف میزدوم بودیم نشسته . 

 زیرچشمی من کردند،می خرسندی ابراز همه و شده جمع دورم ماندوستان و زدیممی حرف باهم سوده و من که لحظاتی آن در

 کنم سؤالی کهآنبی داشتم دوست عجیب من و نبود درمیانشان امان ولی نبودند من همکالس گذشته سال که کردممی رانگاه هاییبچه

پرسیدم و انداختم عباس جانب به کشداری نگاه عمدا نیست این صرافت به اصال   دیدم وقتی ولی بزند، حرفی او یدرباره سوده : 

کرده؟ فرق پارسال با مونکالس ترکیب انگار"ـ " 

گفت و برگشت بود افتاده امان دوستان یبقیه و عباس به چشمش ایلحظه برای و گرفته را مسیرنگاهم که سوده : 

شناسمنمی رو هابچه نصف تقریبا  . شدن اضافه جدید افراد هم سرییه رفتن، مدرسه ازاین هاخیلی آره،"ـ ." 

 نروژ من دیده وقتی البد نه؟ که چرا! اندرفته که باشد هاییهمان جزو هم امان شاید کردم حس وقتی شد؛ کم وجودم درون از چیزی

 نبودنم دهدمی نشان این و است عالی هم خیلی کنیم نگاه جنبه این از اگر ؟!شتهندا مدرسه این در ماندن برای ایانگیزه دیگر اممانده

 دیگر حاال او چیست؟ نبودنش دلیل که دارد اهمیتی چه اصال  ! ؟....باشد دیگری چیز دلیلش اگر ولی ریخته؛ او کام به را خودش زهر

همین فقط نیست؛ .... 

 برخورد سرد خیلی دید که هم سوده شد، خلوت ودورم سرجایشان رفتند یکی یکی ندشد جویا احواالتم از کمی کهاین از بعد هابچه

 وارد که را کسانی تا انداختممی درکالس به نگاهی نیم گهگاه من و شد بیهوده کار یک مشغول و نکرد سؤال زیاد دیگر کنممی

بگذرانم نظر از شوندمی .... 

 گرفتم سرگیجه ایلحظه برای و دربرگرفت را سرتاپایم وموهوم عجیب لرزشی و شد هکند جا از قلبم بارهیک کالس به امان ورود با

گذاشت پا وجودم به موذیانه و آرام بودم کرده اشگم بود مدتها که وحسی . 

 بر شگفتی و رضایت سراسر لبخندی افتاد من به چشمش تا و زد هانیمکت توی چرخی نگاهش با رسید کالس به پایش کهاین محضبه

آمد سویمبه شمرده و آرام هایی قدم با آنگاه ندارم، سراغ توصیفش برای مناسبی یواژه هیچ که بست نقش لبانش .... 

 از پر نگاهش و آمده فرم روی کامال   هیکلش و شده قبل از بلندتر قدش! بود کرده تغییر قدر چه بودمش ندیده که چهارماهی سه این در

 که مدتی این توی کردمی خیال شاید نداشت، دیگری نصیب خشمگین و آلود نفرت نگاهی جز من زا که آن حال بود وهیجان اشتیاق

 مردی هیچ دیگر بود مطمئن صددرصد که مخصوصا   خورده؛ تکانی یک او به نسبت احساسم ایمندیده را همدیگر بار یک حتی

شودنمی وستد داد دلم در دیگری بهای هیچ با نفرتش کهاین از غافل اوست؛ جّذابّیت به کند ادعا تواندنمی . 

 را دل بروبرگردبی نگاهش و شده بالغ کافی یاندازه به که ایتازه موجود این با دانستمنمی و افتاده جانم به عجیبی ونگرانی وحشت

کنم؟ چه باید افکندمی لرزه به  

بود یافته انگیزی ودل زیبا طنین و افتاده جا تقریبا   نیز صدایش دیگر حاال : 

؟!اینجاست کی ببین به؛ به"ـ " 

 و سالم و گرفت من از را نگاهش ایلحظه برای بگویم چیزی ندارم قصد و امشده خیره او به تهی نگاهی با من دید وقتی و

کرد وبدل رد سوده با ایصمیمانه پرسیاحوال : 

گل؟ خانم سوده احوال" ـ !" 

داد جواب قشنگ لبخندی وبا انداخت او به ملیحی اهنگ بود نیمکت برروی خود اسم کندن مشغول که سوده : 

مرسی" ـ !" 

 همان شاید یا شرم، خاطر به شاید چرا؟ دانمنمی کرد،می کرنش زیادی امان برابر در او. انداخت میز روی بر را خود نگاه دوباره و

بود کرده ایجاد هابچه تمام بین تقریبا   امان که کاریزمایی ! 
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 جواب همیشه مثل نیز او کردند، سالم او به مشتاقانه بودند نشسته سرمان پشت که دخترهایی بگوید گریدی چیز که آن از پیش

 و فشرد نرمی به بود آمده پیش مصافحه براي كه را هایيدست و داد تحویلشان دهد اش جلوه سخاوتمندانه داشت سعی که غرورآمیزی

شکست مقابلم در بار دمینچن برای را غرورخود بود، ایستاده که طورهمان بعد : 

من؟ پریزاد چطوره حالت" ـ " 

 بود دلیلبی شاید که کردممی احساس خود دل در او از آمیزیاغراق و عمیق یکینه و شده قفل زبانم دهم، جوابی توانستمنمی من ولی

 همین به کینه این زخم اما افتاده؟ اتفاق كي از و چیست راستیبه که نداشتم وحضورذهن کرده اشگم نیز خودم که داشت دلیلی یا

 آن از درستی ودرک بودم گرفته اشتباه وتنفر کینه با را ایناشناخته و مبهم احساس من اساسا   هم شاید یافت،نمی التیام ها سادگی

 شبیه چیزی بگیرم؛ هفاصل او از کنم سعی وجود تمام با کردمی وادار مرا عجیبی نیروی که دانممی قدر همین.... دانمنمی نداشتم؛

شوم ملحق آن به توانستممی نه و داشتم رهایی اشجاذبه از نه که مرکز از گریز نیروی ! 

 یتربیش جای تا داد هولم نیمکت داخل به خود پهلوی با هم کمی نشست، دستم بغل هم خودش و میزم روی گذاشت را اشچرمی کیف

 حتی نداشتم، هم را دقیقه چند همین تحمل حتی اما باشد ما مهمان معلم آمدن تا توانستمی فقط او هرحالبه باشد، داشته نشستن برای

 کامال   او ولی شود؛ زده هیجان هااین از تربیش خیلی دیدنم با داشتم توقع کهآن حال کنم درک را اشتأنی و آرامش همهاین توانستمنمی

کردمی ناامیدم همین و بود سخاوتمندانه باشد، اشقانهع که آن از بیش رفتارش و رسیدمی نظر به تفاوتبی . 

 تفاوتبی مقابلشان در شدنمی راستیبه دیگر که چشمانی کرد، براندازم حریصانه افسونگرش چشمان با و نشسته لبانش کنج لبخندی

 !بود

برگشتی که خوشحالم بود، خالی خیلی جات"ـ !" 

 جهنمی به امبرگشته و امکرده پشت هاستخیلی نیافتنیدست رؤیای که درسرزمینی امشتیبه هایداشته تمام به من!.... لعنتی؟ همین؛

کنی؟می پاره تکه تعارف من با فقط تو و دیدنمی خواب به هم حّوا که  

گذاشت میز روی را آرنجش و کرد تمدید را لبخندش خشمگینم ونگاه سکوت مقابل در : 

داخالق؟ب کنی نشینی عقب قدم یه نداری تصمیم"ـ " 

 نداشتم، آلود نفرت نگاهی جز جوابی بازهم. آفریدمی انگیزشگفت تناسبی لبخندش با که کرد گره درهم را ابروانش ایلحظه برای و

کرد نجوا و گرفت بازی به را بلوزم یدکمه انگشتانش نوک با و زد برهم مستانه را چشمانش : 

داشتی نگه مواسه قلبت توی جا کوچولو یه هنوزهم بدونم اگه فقط... .باشه الزم که هرجا تا جلو، میام خودم باشه؛"ـ ." 

کوبیدمی امسینه دیوار و در به منظمی ریتم هیچبی داشت که کرد قلبم به دقیقی فیزیکی یاشاره و .... 

 فقط اینها تمام ازای در ولی بریزم اشک و بزنم فریاد داشتم دوست نداشتم، را عاطفی فشار همهاین گنجایش من کنم، تحملش نتوانستم

گفتم آهسته و فشردم برهم را پربغضم هایلب : 

وقتهیچ.... امان نیا جلو" ـ !...." 

 هم خودم حتی وقتی بگویم او به داشتم چه گشت، روشن پاسخی دنبال به چشمانم درون استفهامش از لبریز نگاه و رفت لبش از لبخند

 و برداشت را کیفش بگوید دیگری چیز که آن بی و برخاست ولی شد پدیدار نگاهش در دلخوری آثار شده؟ مرگم چه دانستمنمی

 ...رفت

 دیدن با داشت زیرنظر را ما نامحسوس طوربه مدت تمام که سوده چکید، امگونه روی بر اشک چندقطره بخواهم که آن بی ناگهان

نجواکرد آهسته هایماشک : 

رؤیا؟ چته" ـ " 

 دوباره و انداخت باال ایشانه تعجب با دهم،نمی پاسخی دید وقتی نکند، رسوایم این از بیش تا فشردم برهم را چشمانم و ندادم جوابی

 عجیب پرداختم، خود ذهن در ببینم بودم مایل که را آنچه و کردم مرور او از تصویری امبسته چشمان پشت. شد خود کار مشغول

کردمی سست را دلم بند بند که شد هرچیزی به ختم و خورد رقم دیگری طور خیالم در برخورمان اولین ینتیجه که است .... 
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ترسیدممی .... 

ترسیدممی افتادمی زودیبه شاید که ایناشناخته اتفاق از ..... 

ترسیدممی شدمی برمال داشت ناخواسته که احساسی از .... 

ترسیدممی امان از امان، از .... 

 غیر کسی صرافت به اصال   چرا نیامده؟ هنوز مهرداد که نبود حواسم شود وارد کالس در از او بودم رمنتظ که مدتی تمام چرا خدایا آه

 هایآدم که آمد یادم تازه بود، شده مجددم حضور متوجه هابچه یهمه مثل و شده پیدا اشسروکله نیز مهرداد که حاال نیستم؟ او از

دارند وجود امزندگی در نیز دیگری ! 

 خوبی به که چرا گرفتم، پیش در او با ایریاکارانه رفتار نیز من صمیمانه؛ شدت به و بود امان از ترگرم بسیار او ردبرخو مسلما

رسدنمی نظر به راضی هم اصال   و دارد نظر زیر را ما کامال   امان فهمیدم . 

نشست بود من همردیف که نیمکتی خالی ایج در موقتا   درآورد، کنترل تحت را هیجانش و اشتیاق داشت سعی که طورهمان مهرداد : 

 رؤیا؛ شهنمی باورم وای... بردممی مرگ حد تا ایران برگردی نخوای دیگه کهاین فکر حتی! شدممی دیوونه داشتم دختر؟ بودی کجا"ـ

یعنی؟ خودتی !" 

 پیش دیگری حرف حقیقت تلخی از فرار برای بودم نکرده دلتنگی احساس برایش ایلحظه حتی چون و شدم خرسند محبتش ابراز از

 :کشیدم

ریاضی؟ با کردی چیکار... خب"ـ " 

انداخت باال را ابروانش حالیخوش با : 

کردمنمی فکرشم حتی شدم، شونزده! عالی"ـ ." 

دادم تکان سری تشویقش به نیز من : 

نداری خصوصی معلم به نیازی دیگه که معلومه! آفرین" ـ ." 

 این از وضعم اآلن بدیم ادامه ذاشتنمی و شدنمی حسودیشون هابعضی اگه فهمیدم،نمی رو ریاضی وقتهیچ نبود تو کمک اگه اتفاقا"ـ

بود بهتر هم ." 

گشتممی امان رنجاندن برای دلیلی دنبال وجودم اعماق در چرا دانمنمی : 

درمیاریم كاسه از حسوده هرچي چشم دیگه امسال نشده، دیر هم هنوز" ـ !" 

وخندیدیم كوبیدیم هم به توافق ینشانه به را راستمان هايدست و . 

 پایکوبی حسد هایشعله احساسش خرمن بر لحظهبهلحظه و دارد زیرنظر خشمگینش نگاه با مارا چنانهم امان کردم حس وقتی

 توزیکینه امان كه شتنگذ بیش دقایقي هرحالبه! است مهرداد از بهینه یاستفاده امان از انتقامجویی راه بهترین کردم فکر کند،می

 سوم سال آموزان دانش بعضی ریزش ازعلت بلند صدای با داشت که عباس به رو و کشید همه رخ به نشده حساب حرکتی با را خود

گفت کردمی سخنرانی آموزشی یمجموعه این دبیرستان مقطع استعداد و هوش سطح بودن باال و راهنمایی : 

هستن؟ خواص جزو هم مونده عقب هایزادهسرهنگ نکنه خاصه؟ دادهایاستع پذیرای مدرسه این گفته کی"ـ !" 

 سنگین سکوت مقابل در و انداخت او به داری معنی نگاه بود، خورده جا جسورانه اهانت این از وبقیه من یاندازه به که مهرداد

داد شکنی دندان جواب کالس : 

صددرصد ها حرومزاده ولی شاید؛ هازادهسرهنگ"ـ !!" 
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 همهاین برای دلیلی دنبال خود نگاه با و دوخته چشم من به ناباورانه امان!..... چندنفردیگر متعاقبش و من یخنده شلیک ایوصد

ببازد را قافیه نداشت قصد ولی گشت،می امکینه : 

تکمیله اطالعاتشم چه ؟!بابا وارده عجب"ـ !" 

کردند تأیید هم دوستانش و : 

شناسهمی نوعاشو هم خب، آره"ـ !" 

 هرکس این از بعد و بوده ترشکن دندان مراتببه جوابش که فهمیدمی خوبی به کسی هر چون ندید، دادن جواب به نیازی مهرداد ولی

کرده ضایع را خودش فقط بزند وپا دست . 

 با کردمی سعی ممدا سوده کشاندم، حیاط به خود با را او و گرفتم را سوده دست درآمد، صدا به که تفریح زنگ و گذشت ساعت آن

 شب نیمه خورشید زیبای یمنظره جز رسیدنمی ذهنم به زیادی چیز واقعا   من ولی بکشد بیرون زبانم زیر از را نروژ خاطرات منقاش

خواستمی دیگری اطالعات دلش او کرد،نمی راضی را سوده ها حرف این اما.... خلیج از ماهیگیران بازگشت و : 

برگردی؟ گرفتی تصمیم که شد چی بگو، راستشو"ـ " 

انداختم او به چپی چپ نگاه : 

آرزو و مادر و تو خاطر به! دیوونه دیگه معلومه"ـ ." 

برچید ایلوچه و لب : 

 راستش... کردی برخورد سرد کمی یه امروز چون باشم، مهم برات هم قدرهااون من کنمنمی فکر ولی چیزی، یه آرزو و مادر حاال"ـ

ازت نداشتم رو توقعش ." 

 رو برایش دستم و بزنم شب سیاهی برای امدلتنگی از حرفی ترسیدممی دیگر سوی از نداشتم، دوستانه خرکی ناز این برای جوابی

کرد میخکوبم حرفش ناگهان ولی شود، : 

نه؟ برگشتی؛ مهرداد خاطر به"ـ !" 

من؟ یسرگشته دل از اردخبرد چه دیوانه؟ این گویدمی چه ایستاد، ازحرکت برایم زمان و زمین ایلحظه برای  

بهم؟ راجع کنیمی فکر چی تو سوده"ـ " 

بود شده مهابا بی قدراین چرا دانمنمی : 

نیستی؟ عاشق بگی خوایمی"ـ " 

شدم عصبی تقریبا   : 

ست مسخره که واقعا  ! هوم ؟....عشق! عشقه کنمنمی فکر که چیزی تنها به من"ـ !" 

 دست نیست؛ درکارم دروغ ایذره حتی باره این در که پذیرفت تقریبا   و نکرد اصرار ردیگ که بود شده آشفته و درهم صورتم قدر آن

مهرداد مورد در نه کم ! 

 نظر یکدیگر یقیافه و شکل یدرباره داشتیم برگردیم، کالس به گرفتیم تصمیم که بود مانده باقی تفریح زنگ از مقداری هنوز

 بعد کنم، تلف را وقتم آیدنمی خوشم گفتم من ولی بزنم، فر را موهایم پایین قدری داد دپیشنها سوده بود؛ خوش الکی دلمان و دادیممی

 کرد، تعریف بودنش باحال از کلی حالدرعین و نمود مرتبشان مثال   و رفت ور بود گرفته قاب را صورتم که هاییطره با کمی هم

 آن از لحظاتی برای ساالنم و همسن یهمه مثل هم من تا شد باعث و آورد نشاط به مرا اندکی دوستانه تمجیدهای و تعریف همین

 وآرام صدابی هایمدلتنگی و آمدممی سرحال سحرآمیزی طرز به داشتم که بود عجیب برسم، خودم به کمی و درآیم عمیق افسردگی

 سویمبه امان مجدد بازگشت تأثیر تحت اختیاربی هم شاید داند؟می چه کسی تغییرکرده، حالم که نداشتم توجهی هم خودم شدند،می دور

شدممی خودم مجذوب ایبیمارگونه طرز به داشتم و بود آورده سرحالم اشکشیمنت بودم، ! 
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 دلم ته کشاند،می تصویرم انعکاس سویبه مرا عجیبی حس اکنون ولی نداشتم، آینه برابر در ایستادن به میلی این از پیش تا اگرچه

 سرتاپا که بودم یافته خود در واریدیوانه اشتیاق کنم، اشبیچاره توانممی که آنجا تا باید که گفتممی خود با و دمکشیمی نقشه امان برای

 نشاط آمیزجنون احساس این! بمیرد أسفبار و دردناک مرگی به تا کنم رهایش تنها تنهای سوزان آتش درهمان و اشبکشانم آتش به

 جنون به کنم نشان که را هرمردی قادرم کردممی حس خوبی به چراکه کرد،می امزده هیجان سخت و بخشیدمی من به یتربیش

مادرم مثل درست بکشانم، ... 

 اشطالیی گیسوان که خورشیدی انتقام حتی بگیرم، او از بودم کرده سپری نروژ در که را ایزدهیخ روزهای تمام انتقام داشتم دوست

کنم؟ کار چه برایش باید دانستمنمی من و گریستمی خون صدابی ق،اف در هاشب نیمه و باخته رنگ ! 

 و بردم موهایم کش به را دستم نیز من و رفت ماننیمکت سویبه او و شدم جدا سوده از درکالس دم شیطانی افکار همین دار و درگیر

 فضای خاطر به و بود باز کامال   که رفتم کالس یپنجره طرفبه و کردم رها دورم را بلندم و ت*خ*ل موهای سریع حرکت یک با

 مشغول گذاشتم،می دهان به را ساندویچم یتکه آخرین کهدرحالی سپس کرد،می عمل شفاف چندان نه یآینه یک مثل پشتش تاریک

شودمی پریشان اشپریشانی با همه از بیش کسی چه دانستممی که شدم گیسوانی هایوشکن پیچ کردن مرتب ! 

«.... هاییخنده چه اونم! بخندی که وقتشه نکن، گریه دیگه! طوری؟ چه حاال خانم، شیدخور !...» 

 مستانه و بستم را حیات آب اشکامی برتشنه بار صدها خود درذهن که بود کرده امزده وذوق قراربی چنان امان درماندگی تصور

بودم وهیجان شعف وسراپا دیدممی احساساتش وقاتل قلب فاتح را وخود خود یچارهبی را او خندیدم، . 

امکشیده دوش به که حقارتی بار آن امنکرده فراموش هنوز که کنم چه! نه؟ رسم؛می نظر به هیوال شبیه .... 

 شد و آمد نامحسوسی طرز به و بود خودم کار به حواسم که طورهمان نکشید، طول بیش ایدقیقه تاریک و موهوم افکار این تمام

 پنجره طرفبه و شدمی کالس وارد که اشدیدم ناگاه به کشیدم،می را امان انتظار و داشتم نظر زیر شیشه انعکاس در نیز را هابچه

 ودیوار در به سابقهبی بااشتیاقی دلم داشتبرمی او که هرقدمی با حاال و بودم ایلحظه چنین منتظر صبرانهبی چه که آه آمد،می

 قدراین باید چرا قلبم دردناک هایضربه ام؟شده بیگانه افسردگی با وقتی چه ام؟آمده سرحال قدرینا وقتی چه من! کوبیدمی وجودم

باشد؟ شده لذتبخش ! 

دوخت من به حریصانه را مغرورش نگاه و داد تکیه بود پایینش که شوفاژی به و آمد پنجره سویبه زنان قدم ایعجله هیچبی . 

 با کرده، قهر الکی خودصمیمی دوست با که کسی ومثل کردم نازک برایش چشمی پشت و اشتمبرد موهایم با بازی از دست فورا  

گرفت تمسخرم به بروم، نیمكتم طرفبه خواستم تا اما گرداندم، روی او از دلخوری : 

ببیندت بهتر تا کنه گشادتر ذره یه رو ریزش چشمای شهمی مجبور جوریاین! برس خودت به تربیش آره؛" ـ !" 

 فکر طرز خاطر به و ایستادم. برسم خودم به مهرداد خاطر به که بود نگذشته ذهنم از ایلحظه حتی چون جاخوردم حرفش این زا

کرد تنگ را چشمانش بالفاصله بانگاهم کردم، نگاهش متعجبانه انگیزشرقّت : 

 و کور یه کافیه باشن، نداده بهت شانس ولی شیبا داشته روهم دنیا هایخوشگلی یهمه اگه چون باشه، داشته شانس باید فقط آدم"ـ

برسه راه گرد از شانس خوش چالق و کچل !" 

کنم اعتراض شدم مجبور ولی بگذارم، دهنش به دهن نداشتم دوست که هرچند : 

مثال ؟ خوشگلی خیییییییلی بگی خوایمی حاال؟ چی که"ـ !" 

كرد نثارم سفیهي اندر قلعا نگاه و انداخت باال را حالتشخوش و سیاه ابروان از یكي : 

 سرخ سیب گفتن وندیم قدیم از آخه سوزه،می توواسه دلم نبود، خودم منظورم ولی ؛«نیست آفتاب گنه این نبیند ار کور» البته" ـ

کنی بازی شیر دم با داری اصرار وقتی مخصوصا   بیاری، شانس زندگیت توی کافی یاندازه به نیستم مطمئن! چالقه نصیب !" 

کنم تالفی را تمسخرش کردم سعی : 

زنی؟می حرف شیر کدوم به راجع ولی بینم؛می رو ُدمت" ـ !" 
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 کم کرد سعی هم امان زیرخنده، زدند دفعهیک حرف این با بودند، شنیده کامل را ما گوی و گفت تقریبا   و نشسته اول میز که هاییآن

بود آورده کم واقع به اگرچه نیاورد؛ : 

کنی خطی خط بازهم بخوای رومو این کهاین مگه بینیشنمی هرگز نشسته؛ مکهس روی اون فعال  " ـ !" 

 برای بیابند موّجهی دلیل شاید تا انداختند من به نگاهی نیم خندیدند،می شیره آقا دم به داشتند پیش لحظه چند همین تا که هاییبچه

گرفتم ودخ به تحقیرآمیز لحنی هاآن به توجهبی! نفسم به اعتماد همهاین : 

سیاهه یسکه روی دو هرحالبه خطت یا شیر چون بکنی، تونینمی غلطی هیچ تو" ـ !" 

 عجزش همهاین به زدم پوزخندی من و شد بیرون تماشای مشغول پنجره از و گرداند روی دلخوری با برآید جوابی صدد در که آن بی

باشد سرورم داشت سعی که حالی در همآن دربرابرم . 

****** 

 برق من است، کاری محافظه اهل شدت به دارد سویمبه که انکاری غیرقابل میل علیرغم امان بفهمم که نکشید طول زیاد هرحالبه

. گذاشتمی پیش قدم نه و زدمی حرفی نه ولی یافتمدرمی روشنیبه داشتمی گسیل سویمبه گهگاه که مغروری نگاه عمق در را اشتیاق

 خرج به شکیبایی رفتارم سردی به نسبت و نداشت من با کاری هیچ همکالسی حد همان در گذرا و ریضرو ایرابطه یا صحبت جز

 یبقیه برابر در یا زدمی نیش او به وقت بی و وقت مثال   بود، انصاف بی مهرداد به نسبت ناخوشایندی طرز به حالبااین. دادمی

 امان که رسیدمی نظر به تربیش ولی داشت، آماده برایش شکن دندان هایبجوا همیشه هم مهرداد که هرچند. کردمی تحقیرش هابچه

 و نبود من دلخواه اصال   این. باشد شاکی مهرداد و من یدوستانه روابط خاطر به کهاین تا بردمی لذت دارد بازی گربه و موش این از

 و فهمیدنمی مرا احساس امان ولی احمقانه، بازی بچه مشت یک نه خواستممی مردانه نبرد یک من چون شد؛می خشمم فوران باعث

 طوربه نداشتم تصمیم حتی و نبودم چیزی هیچ توضیح پی در من هرحالبه. مهرداد از دفاعم پای گذاشتمی را خشنم رفتارهای

 نبود چیزی هم سکوت این لدلی. باشند دشمن همچنان هم با دهم اجازه دادممی ترجیح فقط و کنم حذف را شانکدام هیچ روشن و واضح

 به بخواهم تا نداشتم اعتماد اصال   هم امان به و سازم درگیر امان رابا خودم خاطرش به تابخواهم نبودم مهرداد عاشق کهاین جز

 کیف هم کلی و بود کرده فرق کامال   گذشته هایسال با دیگر من احساس بزنم، خط امزندگی یازصفحه را مهرداد مثال   خاطرش

 عاشقانه نمایش این از و ناظرم و شاهد فقط پریان هایقصه سوگلی عین هم من و انداخته راه دوئل من خاطر به لرد دوتا که کردمیم

 داشتم او از که شماریبی انتظارات دربرابر امان کردمی چاک سینه خاطرم به مهرداد هرقدر ولی! سکوت و سرور و غرور غرق

نفهم و احمق بود، احمق ! 

 و رحمبی و خودخواه دختری من از زندگی نداشتم، هیوال یک با زیادی فرق زمانی مقطع آن در که کنم اعتراف باشد الزم یدشا

 کم دست ام،بوده رحمبی نیز مهرداد برابر در حتی دادم،نمی اهمیت خودم جز چیزی هیچ و کسهیچ به که بود ساخته وجدانبی

 فرقی برایم ولی ندهد، هدر را اش انرژی بیهوده امیدی به تا گذاشتممی جریان در اورا باید توانستمینم اگر یا باشم عاشقش توانستممی

شده که هرقیمتی به گیرم؛ آرام اندکی من تا شدمی شکنجه باید امان برسم، امخواسته به من تا شود قربانی کسی چه که کردنمی .... 

***** 

 شیر از را اشقمقمه داشت که افتاد امان به چشمم بود، شده خلوت کامال   وحیاط بودم آمده نبیرو دستشوئی از که بارانی روز دریک

 سویبه هم با و شود تمام کارم تا ایستاد منتظر جهتبی شدم، هایمدست شستن مشغول و زدم باال را هایمآستین نیز من کرد،پرمی آب

 همیشه آمد،می بند داشت نفسم رسید؛می مشام به رطوبت بوی و پاشیدمی انموهایم و صورت بر باران ریز قطرات بیفتیم، راه کالس

همیشه از تربیش باراین کردم،می پیدا تنگی نفس رطوبت بوی از ! 

کشید پیش را صحبتی بیابد امهمراهی برای منطقی ایبهانه کهاین وبرای افتاد راه به پایم پابه فاصله اندکی با : 

بیاد؟ برامون جدید شیمی علمم یه قراره شنیدی" ـ " 

دارم اکراه او با صحبتی هم از کردم وانمود : 

گفته؟ کی" ـ " 

نمیاد؟ که ست جلسه چهار ـ سه آشوري آقای بینی نمی مگه" ـ " 
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انداختم باال ایشانه : 

کنن؟می عوضش بشه غایب جلسه سه دو هرکی مگه" ـ " 

بخوره خنک آب کمی یه تا زندان انداختن و شگرفتن گنمی آخه کنه،می فرق یکی این ولی خب؛ نه" ـ ." 

خوردم جا خیلی : 

جرمی؟ چه به" ـ " 

 را سرش دوباره و) بود ایتوده کرد،می سیاسی کارای(.... کرد فروکش صدایش وتن آورد پیش را سرش اندکی) ها؟ کسی به نگی" ـ

 به حالم ی.س.ا.ی.س هایبازی این از! بشه بهتر این از وضع داره امکان کننمی خیال که هاییمعطل ول همین از(.... کشید عقب

دلن ساده و ه*ا*ن*گبی آدم مشت یه هم قربونیش خوره،می هم !" 

کرد امزدهشگفت ی.س.ا.ی.س بینش همهاین اما کرده،می کار سفارتخانه در قبال پدرش که دانستممی : 

دونی؟می کجا از رو چیزا این تو" ـ " 

کنی؟نمی حساب آدم اصال   رو بقیه و خودته الک تو فقط سرت که توأم مثل هم من کردی فکر مگه" ـ " 

 پیش لحظاتی که جدیدی شیمیایی ترکیب بوی به داشتم ایلحظه برای فقط آمد،می خوشم نه و آوردمدرمی سر نه هاحرف جوراین از

نبارا یعنی مقطر؛ آب با شامپو عطر یمانده ته» کردم؛می فکر خورد مشامم به !» 

امروز نداریم شیمی معلم پس"ـ !" 

میاد جایگزینش امروز همین گفت پرسیدم مدیر از رفتم اتفاقا، چرا"ـ ." 

کیه؟ دونیمی تو"ـ " 

 باال و کشیدممی هانرده روی را دستم که همچنان داشتیم،برمی قدم یکدیگر یشانه به شانه داشتیم وحاال بودیم رسیده هاپله راه به

داد جواب کند نگاهم کهآنبی و برچید ایلوچه و لب هم بعد و کرد مکث کمی ماندم، جوابش منتظر رفتم،می : 

 چایی دبیرا دفتر توی داشت صبحی بودمش، ندیده امروز همین تا وچاقالوئه؛ قدکوتاه آقای همون کنم فکر ولی شناسمشنمی نه"ـ

 یه اومده؛ دنیا این به تازه انگاری!! گوری گره مرتیکه شلوارش رو ریخت رو نصفش که بود هول قدرهماون کشید،می هورت

شدن حسابی آدم کجا از شبه یه نیست معلوم که هاست رسیده دورون به تازه این از جورایی !" 

 تقلید را حرکت همین اختیاربی هم من بزداید، رویشان از حدی تا را باران قطرات تا کشید حالتشخوش و مّواج موهای به دستی سپس

 گرفت دست در را دستم ناگهان داردکه بدی نظر او به راجع امان قدر چه کهاین و کردممی فکر جدیدمان معلم یدرباره داشتم ردم،ک

 الی ترمحکم را انگشتانش ولی بکشم بیرون را دستم خواستم نداشتم، را حالم دگرگونی تحمل دوخت، نگاهم به را نافذش وچشمان

 قصد هیچ دستم گرفتن از گویا شدم، روانه دنبالش به و نکردم مقاومتی دیگر برد، کالس طرفبه خود با مرا و داد جای انگشتانم

لرزید تردید و اشتیاق راهی دو در صدایم و ایستادم کالس قدمی درچند حالاین با نداشت، کالس تا همراهی جز دیگری : 

تو بریم جوریاین خوامنمی امان، کن ول دستمو" ـ ." 

دربرگرفت سنگین غمی را صدایش مالیم لحن. کردم آزاد زحمتی هیچبی را دستم و : 

بخورمت؟ خواممی مگه بگیرم؟ دستتو که داره اشکالی چه" ـ " 

رفیقیم باهم خیلی کنه فکر هیشکی خوامنمی"ـ ." 

نیستیم؟ مگه"ـ !" 

کشید همدر چهره پاسخ این دریافت محضبه دادم، تکان وراست چپ به را سرم و زدم پوزخندی : 

زنه؟می بهت ضرری چه من با رفاقت"ـ " 
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رسونه؟می بهت سودی چه من با دوستی"ـ " 

بهشتم توی که اینه مثل باشم تو با که همین دارم، دوستت من" ـ ." 

جهنمی کابوس من برای تو ولی" ـ !" 

دادم ادامه.... كرد نگاهم خیره و نداد جوابی : 

برداری؟ سرم از دست تو که کنم کارچی باید بگو؛ خودت! روییپر سمجی؛ ری؛نمی رو از کنممی هرکاری"ـ " 

یافت آلود غم طنینی صدایش : 

بدی؟ رفاقت دست بهم تو که کنم کار چی من" ـ  

دیوانه و رحم بی بودم، رحم بی : 

 ها؟... تری؟باال خان ایرج از گردن سرو یه یا رسه؛می بهم زورت یا داری؛ عالقه بهم کهاین کنی؟ ثابت خوایمی رو چی"ـ

 "!کدومش؟

هنوز؟ مانده یادم به چگونه تعبیری چنین کردمی فکر شاید نداد، وجوابی کرد نگاهم تعجب با ! 

دادم تکان استیصال به سری سکوتش برابر در : 

 چرا هست، تو شوم یسایه رممی که هرطرف! شدم خسته دستت از کنم، تجربه هم رو تو بدون دنیای که ندارم این جز آرزویی" ـ

خوای؟می جونم از چی تو آخه امان؟ ذارینمی راحتم " 

فشرد اندکی و گذاشت امسینه میان را اشاشاره انگشت تلخ حرف همهاین دربرابر .... 

رو قلبت نازنین، خواممی رو قلبت" ـ ...." 

گفتم پاسخ سنگدالنه را اششاعرانه درخواست. کشید عقب را آن دوباره و : 

راهی هیچ نداری؛ من قلب به راهی هیچ تو امان نداره، وجود تو برای جایی من قلب تو ست؛ فایدهیب زدنت وپادست" ـ !" 

لرزید و شد سنگین عمیق اندوهی از صدایش : 

 من مگه آخه بیزاری؟ من از ولی مهربونی باهاش قدراین که داره چی چی استخونی بدترکیب مهرداد اون رؤیا؟ نداری دوستم چرا"ـ

م؟دار کم چی " 

کردم باز یکی یکی شمردن قصد به را انگشتانم : 

 هیچی تو... امان؛ نه!!.... نامردی و موذی و بدجنس و توزکینه و هوسباز و وحسود خودخواه و رحم بی مکاری، دروغگویی، تو" ـ

هیچی نداری؛ کم !...." 

 و برداشت عقب به قدم سه دو و کشید درهم چهره بارهیکبه گرفت، قرار صورتش مقابل بود، شده باز کامال   حاال که انگشتم ده هر و

گرفت سویم به را اشاشاره انگشت کند، سرکوب را بغضش کردمی سعی کهدرحالی : 

بدم نشونت گفتی که رو هاییاین تموم تا کن صبر پس" ـ !...." 

رفت کالس داخل به و برگشت و . 

 برای و بودم ناراحت و پشیمان داشتم او با بدی برخورد چنان کهاین از نیطوال مدتی تا ومن شد اضطرابم باعث ناخوشایند پایان این

 هیچی ولی است، بوده حقش ناشایست رفتار آن باشم مطمئن که بتراشم ربطبی دلیل هزاران کردممی سعی خود وجدان تسکین

 نبودم قادر مورد یک این در هرچند... اشنتیلع غرور یا و مهرداد با اشدشمنی حتی تلخمان، یگذشته حتی کند، توجیهم توانستنمی

دارد؟ نفسعزت یا است نخوت و غرور دارای واقعا   او آیا که دهم تشخیص ! 
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 ه*ا*ن*گ احساس دربرابرش همچنان هاستتالفی بدترین سزاوار وقتی حتی که دارد چه پسر این است؟ مرگم چه من خدایا

کنم؟می .... 

 پیش دفعات مثل دوباره که گذردنمی وچیزی است موقتی او عصبانیت این که كنم فكر كردم سعي وجدانم تسکین براي هرحالبه

 اشتباه من ولی بزند، قدم رؤیایم بهشت در کمی دهممی اجازه دیگر بار این البته و شود دماغم موی بازهم و بگیرد سر از را کشیمنت

 ینترکم من رفتارهای دیگر که کند وانمود توانستمی راحتیبه کهجایی تا ؛ببازد را قافیه راحتی همین به که نبود کسی او و کردممی

ندارند برایش اهمیتی .... 

....  را محلیبی بنای نیز او بلکه کند قلبم تصاحب و جذب در سعی آمیزگله رفتاری یارائه حتی یا عشق بذل با نکرد سعی دیگر

 عالقه پرنیاز و عاشقانه نگاهی با گذشته هایسال مثل نبود مایل حتی شود، یکنزد من به نکوشید شرایطی هیچ تحت دیگر و گذاشت

 باتمام کرد؛ ترکم کامال   باراین بلکه است، خودم درخواست خاطر به گرفته فاصله من از اگر که بفهماند یا دهد نشانم را خود وتوجه

 و شدمی رد تفاوتبی و سرد کنارم از بار هر و نکرد تکرار نیز را اشهرروزه جواببی و متواضعانه هایسالم دیگر حتی وجودش،

رفتمی . 

 جوراین را او هرگز کردممی حس کهتاجائی کشیدمی خود سویبه ارادهبی را پسندممشکل ونگاه شدمی ترجّذاب گذشتمی هرچه او

 موهای داد،می خرج به العادهفوق دقّتی و ظرافت خود به اشروزانه هایرسیدگی در و نبود وآشفته نامرتب وقتهیچ ام،ندیده دقیق

 نوجوان پسرهای که درشرایطی نبود، تصورقابل آن از زیباتر که آراستمی جوری فریبدل جعدهای نیم آن با را وسیاهش درخشان

 را صورتش همواره دهد فکر طرز این به اهمیتی کهاین بدون او پنداشتندمی شدن مرد ینشانه را آن و نازیدندمی کلی هایشانسبیل به

 آمد؛می باشکوه قدراین من چشم به فقط شاید یا بود؛ نظیربی و ممتاز راستیبه خودش ردیفهم پسران درمیان او کرد،می اصالح

دانمنمی !.... 

 بتواند که ندارم سراغ ایاژهو و آوردمی هیجان به مرا ایناامیدکننده و انگیزشگفت طرز به همواره او هایجّذابّیت وصف کنممی حس

 فرد هر آیا گریزانم؟ عشقش به نسبت دارم اعتراف جّذابّیتش به هرقدر چرا فهمیدمنمی حالبااین نماید، ادا اشدرباره را مطلب حق

 سابق مثل توانمنمی اچر چرا؟ پس نه؛ مسلّما  ! باشد؟ زیبا باید الزاما   معشوقی هر یا و باشد آدم معشوق که دارد را شایستگی این زیبایی

باشم؟ بیزار او از وهمچنان کنم بهانه را هایشستم ! 

 حضور جایی زدنش محک برای اگر حتی ست؛مساوی کامال   برایش غیابم و وحضور بیندنمی مرا اصال   کنم حس که کردمی کاری او

 رفتممی چه ماندممی چه هم بعد کارم، پی بروم و رخیزمب دهم ترجیح زمانی اندک در که گرفتمی امنادیده قدرآن بود، او که یافتممی

 بازی تماشای به مثال  ! کردنمی راهم یبدرقه نگاهی نیم وحتی شدنمی ایجاد اعمالش و رفتار در تغییری هیچ! انگار نه انگار اصال  

 نه و انگیختبرمی تربیش خودنمائی به یمیل او در ماندنم نه گذشته برعکس یعنی داد،نمی اهمیتی هیچ حضورم به نشستممی اشتیمی

نداشتم برایش فرقی هیچ دیوار روی خطوط با رسما   یعنی اندکی، فقط اگرچه کاست؛می اشانگیزه از رفتنم . 

 محلم اگر حتی. بودم کالفه درغیابش ایناخواسته و مرموز طوربه خودم کهاین مخصوصا   شد،می تمام گران برایم هایشمحلیبی

 جوراین ندارد امکان و کندمی بازی فیلم برایم دارد که دادممی دلگرمی خود به دلم ته چون بود؛ نبودنش از بهتر بودنش گذاشتنمی

باشم افتاده چشمش از .... 

 اصال   که دبو کرده پیدا جریان وجودم در او به نسبت ایتازه احساس هرحالبه.... دانمنمی بود، شده مهم برایم قدراین چرا دانمنمی

 و تلخ شکست این به کردممی اعتراف تربیش گذشتمی هرچه و آوردممی کم داشتم جورهایی یک! رسیدنمی نظر به خوبی چیز

 .....گزنده

 را هابچه( بود شده منتقل دبیرستان به راهنمایی مقطع از بسکتبال تیم در هایشموفّقّیت خاطر به که) افشار خانم ورزش زنگ گاهی

 بار دو یکی من بود، انتخاب این ثابت پای امان اشدردانه بروبرگردبی که سپردمی ایزبده فرد دست به را هرگروه و کرده بندیهگرو

 موضوع این درقبال اصال   او حالبااین است، امان نظارت تحت که امگرفته قرار درگروهی اتفاقی طوربه که کنم وانمود کردم سعی

بقیه با که کردمی رفتار جوری همان من با و دادنمی ننشا خاصی العملعکس . 

 یبافاصله که من به امان دهد، بازی نیز را او که خواست کردمی بازی هابچه از کوچکی گروه با داشت که او از سوده هم بار یک

وگفت انداخت نگاهی بودم ایستاده هاآن از کمی چندان نه : 

بشیم نفره پنج تیم دوتا تا بیاد بگو هم اون به داره؛ نفر چهار تیم هر اآلن"ـ ." 
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 امان مقابل ودرتیم پذیرفتم ساختگی میلیبی با کنم، آشکار را امزدگیذوق کهآن بی بودم شده وگوگفت آن متوجه فاصله همان از که من

 است قادر حد چه تا نزدیکم او هب حد این تا وقتی ببینم و بزنم محک را او تا آمده دستم به خوبی فرصت کردم فکر شدم، یارکشی

بزند؟ لگام را احساساتش  

 نزدیک قدرآن حلقه نه و داشتم مقابلم در دادن پاس برای یاری نه و گرفته دستی دو را توپ که آمد پیش گیرینفس یلحظه بازی وسط

 قرارگرفته مقابلم درست مدافع عنوانبه که او کنم، چه باید دانستمنمی و ایستاده درجا دبل از پرهیز برای ناچاربه و کنم شوت که بود

کرد امراهنمائی بود : 

نداره دفاع شیوا بده، پاس سرت پشت به و بزن ُوت پی"ـ ." 

 اعماق در چیزي كردم حس داد؛ رخ درونم ومرموزی عجیب اتفاق بار اولین برای ناگاه به. کرد اشاره شیوا به ابرو و چشم با و

 حسابی متعاقبش! دربرگرفت را هایمسلول تمام عمومی ضعفی و شد برابر صدها هایمنبض وضربان شد وذوب گرفت آتش امسینه

شدم رنگبهرنگ : 

نیستم بلد ُوت پی" ـ ....." 

بزند را توپم راحتیبه هااین یهمه جایبه توانستمی کهآن حال کنم اشتجربه وهم بگیرم یاد هم که داد کافی فرصت من به : 

طرفاین از بچرخ؛ بوده ثابت که پایی روی"ـ !" 

 عقب سمت به باید که زد پایم همان به را پایش یپنجه نوک و داد نشانم را درست جهت آورد بازویم به که مختصری فشار با و

 و بودم زارگسپاس اندازهبی دانستمنمی که آنچه آموختن در سخاوتش از دلم ته دادم، انجام بود گفته که را کاری فورا   کرد،می حرکت

 نگاه لحظه آن در او ولی بگیرد؛ سر از مرا به توجهش و مهربانی دوباره او و بیفتد بودم منتظرش که اتفاقی زودیبه که شدم امیدوار

 تربیش دقیقه چهار سه هرحالبه. دهد آموزش توانش درحد هابّچه به دانستمی موّظف را خود نوعی به چراکه نداشت من به ایویژه

 رفتند و کردند رها را بازی علی همراه به خودش و سپرد شیوا به را بازی هدایت امان که بود نگذشته گروه به سوده و من رودو از

بود آینده یمسابقه برای ریزیبرنامه مشغول پسران تیم هایبچه با که افشار خانم سراغ .... 

 با که نگذشت ایدقیقه چند ولی باشم، توجهبی حوصلگیبی این به سبتن کردم سعی حالبااین دهم، ادامه بازی به نداشتم دیگرحوصله

کردم راترک بازی تهوع حالت احساس .... 

«  باشم؛ آورده کم وحاال امکرده بدنی فعالیت ظرفیتم از بیش هم شاید یا شده، سنگین سردلم حاال و امکرده پرخوری تفریح زنگ شاید

 موفّق که بگویم تا نیست هم قهرآمیز حتی من اوبا رفتار! ستناامیدی نهایت دیگر این نه؛!... ه؟شد کم قدراین من جسمانی آمادگی یعنی

 ترزرنگ من از خیلی او که راستی! گذاشته را ناسازگاری و خشم بنای ندارد قلبم به راهی چون و بریزم هم به را اعصابش امشده

 را خودم تربیش کهاین جز بزنم وپاییدست اگر حتی و ندارم حریمش به اهیر دیگر که هستم من این کنم فکر که کندمی کاری است،

 که نکند فرقی برایش اصال   دیگر ترسممی است، خوب خیلی که باشد طوراین اگر باز! داشت نخواهد پی در دیگری ینتیجه کنم سبک

 ام،کرده خراب را چیزهمه خود دست با من و دهبو هاگذشته به مربوط من توجهجلب برای او اشتیاق انگار کنم،می فکری چه

 برای بازهم که کنم اعتراف باید و بپوشانم عمل یجامه انتقام شیرین رؤیای به که نیست دردستانم ایاسلحه هیچ دیگر حاال هرحالبه

امخورده رودست لعنتی این از بار چندمین .....» 

 حاال کرد؛می سپری او کنار در را کوتاه هرچند لحظاتی مواقع از بسیاری بود، شده پررنگ زیادی برایم پریسا با اشرابطه روزها آن

 دربیاورد، را لجم و کند ریشخند مرا وسیله این به خواهدمی بگویم که بود این فکر ترینشیرین. تنها دوتایی یا و دوستانش جمع در یا

 باهم محکمی دوستی کودکی روزهای نخستین همان از هاآن نبود، ازهت امری هاآن دوستی چراکه فکر، این بود جهتبی مطمئنا   ولی

 همکالس سال سه من کهاین مخصوصا   کنم، تلقی خود به کجی جوردهن یک پریسا به نسبت را او توجه نداشت دلیلی اصال   و داشتند

است مانده مخفی من دید از فقط و گذشته میانشان مدت این در که دیدممی را چیزی همان داشتم احیانا   و نبودم دو این . 

 بازی بدمینتون یا پونگ پینگ هم با خواندند،می درس مثال   آلود، س*و*ه حتی یا عاشقانه نه بود آمیز محّبت و ساده هاآن یرابطه

 الی از ار آن و ساختندمی تور دستشان ظریف حرکات با بودند زده گره حلقه شکل به را سرش دو که نخی با هم گاهی کردند،می

 همین سر هم بار چند. باختمی شود، تور شدن باز باعث که دادمی انجام اشتباهی حرکت هاآن از یکی اگر و گرفتندمی هم انگشتان

 هااین تمام هرحالبه! کشیدمی فریاد شادی از بردمی پریسا وقتی که بود چیزهایی سرچه نفهمیدم هرگز من و بستند شرط بازی

 دچار نیز من باورکنم است سخت برایم هم هنوز که است خاطر این به «آدم» گویممی کهاین) برانگیزاند، را آدم دتحسا توانستمی

امگشتهمی تلخ احساس این !) 
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 اشتباه دچار هرگز اشدرباره کردم احساس دیگر کهجائی تا دادمی جلوه موّجه کامال   امان یدرباره مرا بدبینی هم موضوع همین

 تنها هم شاید است، محض دروغ من به نسبت اشعالقه و ندارد درسر دیگری شور فریبکاری جز ومغرور خودپسند آدم این و مانشده

است بوده مورد یک درهمین احیانا   او صداقت تنها کهآنحال است ساختگی اشعالقگیبی کردممی فکر که باشد این من اشتباه ! 

«  احساسی پای که دارد ارزش موقعی هااین یهمه دروغ؛ یا صداقت اعتماد؛ یا اعتمادیبی هنم،ج به کند؟می فرقی چه اصال   حاال

 هم من است بهتر باشد، دادن اهّمّیت قابل حتی کهاین به رسد چه تا ندارد ارزشی ترینکوچک تنفّر حس باشد، بین در ارزشمند

 که حاال حتی دارد دلیلی چه اصال   پرکنم؛ دیگر افرادی از دیگر ییماجراها تعریف با را خاطراتم یریختههمبه اوراق بعدازاین

 لحظات بهترین هااین کهاین نه مگر.... مهرداد اصال   یا شیوا یا سیمین یا سوده مثال   بنویسم؟ او از بازهم شدهتمام ما بین چیزهمه

د؟باش جالب تواندمی کافی یاندازهبه که کنندمی ایجاد برایم را دوستانه ! 

 پایین بیاورد را آن توانست سیمین باالخره تا درآوردیم بازی قدرمسخره چه و درخت باالی بود افتاده ما بدمینتون توپ پیش روز چند

ندارد خاصی چیز اصال  ! است نمکبی خیلی نه؛!..... )چاک به بزنیم شد باعث باغبان پیرمرد فریاد صدای هم بعد و ).... 

 پسرها از چون و بود فراهم حسابی وبرقصبزن بساط بود، کرده دعوت را کالس دخترهای تربیش او و دبو شیوا تولد جشن دیروز

 جوری چه نفهمیدیم خندیدیم بس از و شدیم کوپل باهم سوده و من که انداختیم راه هم دخترانه دانسینگ یک نداشت، دعوت کسی

 بود نزدیک که کرد گیر پایم به پایش بارهم دوسه! اشآینده شوهر چارهبی دارد، افتضاحی ص*ق**ر واقعا   سوده خودمانیم؛ رقصیدیم،

 تمام و آوردنمی لبم به لبخند هم روز این یادآوری حتی!...... )درآوردیم را دیگر هایکوپل یخنده صدای و معرکه وسط بیفتیم

بود مزّورانه و ساختگی هایمخنده ...) 

 چشمان همیشه دریا رنگ گفت من به و آمدمی تویش از دریا امواج شبیه صدایی که دآور زیبا و بزرگ صدف یک مهرداد امروز

بنویسم چیزی ندارم اصالحوصله! کن ولش.... )یادش به مرا ....) 

....  و من بازی وسط دیگر وسرباالست، زیرلب و کوتاه جوابش او ولی کنممی سالمش خودم و امشکسته را غرورم روزها این

 رویم به را نظیرشبی لبخندهای دیگر. بنشاند دلم به غنج خود تفرعن کشیدن رخ به با تا گیردنمی مقابل طرف از ار راکت دوستانم

 ورق حاال کنم؛ تحقیرت من بود قرار! لعنتی آه..... دیگر... دیگر..... کندنمی براندازم حریصانه سیاهش چشمان دیگر پاشد،نمی

متنفرم! امان فرممتن تو از برگشته؟ تو نفع به بازهم .... 

 نه ولی کنم استراحت باید من و داریمشیمی امتحان فردا خبرمرگم است، فایدهبی شوممی پهلو آن به پهلو این از خوابمتخت توی هرچه

 خسته هم بعد کنم،نمی پیدایش گردممی هرچه که شده گم درونم چیزی یک رود،می خواندن درس به دلم و دست نه و بخوابم توانممی

 ذهنم ارادهبی. خواهدنمی مرا دیگر صاحبم انگار شوم،می رها تختم روی پشت به کهنه عروسک یک مثل ناگهان فایدهبی تقالّیی از

 خاطرات این که شوم عمیقی لّذت تسلیم مایلم دیگر سوی از و کنممی ایستادگی دربرابرشان سویک از که شودمی خاطراتی درگیر

خشدبمی من به لعنتی ..... 

 به چشممان اتفاقی کامال   طوربه نوشتن درحال ناگهان داشتیمبرمی نت سیاه تخته روی های نوشته از وتند تند داشتیم که صبح امروز

 ازاو را نگاهم که بودم نیافته را این فرصت اصال   که من شدیم، غافلگیر حسابی ما هردوی و خورد گره هم به نگاهمان و افتاد هم

 لبخندی همراه به کوتاه و سریع چشمکی بالفاصله هم او دهم، فرو را موقعمبی لبخند کردم وسعی گزیدم را لبم اختیاربی زمسا پنهان

 به پاک شده حساب العملعکس بااین داد، ادامه نوشتن به و برگرفت من از دیده زود خیلی و زد رویم به ومسحورکننده کوچک

 سرم نکردم جرأت آخرکالس تا دیگرتقریبا که بگویم باید. داد دست من به بار هزارمین برای هوناشناخت عجیب احساس وآن ریختمهم

امانبی کوبید،می امانبی کوبید،می دلم. کنم بلند را ..... 

 رکسیه که بود شده فالش ظاهرم قدر آن کنممی فکر و شودنمی پاک ازذهنم هرگز که گذاشته تأثیر روحم و قلب بر لبخند آن قدر آن

 برای من. نداند بیش دروغی خودش به نسبت مرا نفرت دیگر این از بعد دارد حق او. ندارم عادی حال بفهمد توانستمی سادگی به

 اما داده؛ رخ درونم در اتفاقی چه که نیاورم خودم روی به و نکنم نگاهش اصال   کردم سعی انکارناپذیر و آشکار ضعف این پوشاندن

 را اشماندنی یاد به لبخند و چشمک بپردازم، هایادداشت یبقیه به اینکه جایوبه شده پرت مشق و درس از حواسم عجیبی طوربه

 را سوده دفتر بودم مجبور و نوشته دفترم توی وری دری مشت یک که آمدم خود به موقعی و کردم مرور خود ذهن در بار صدها

 خود قدرت دارد رفته رفته او از تنفر برای من شماربی های وانگیزه ها بهانه تمامی که کنم بایداعتراف! بگیرم قرض تمام روز یک

دهدمی دست از چشمانش سیاه جادوی دربرابر را .... 

 دیگری نگاه نیم حتی کهاین بدون خورد زنگ کهوقتی چون نداشت، دلچسبی پایان کرده ایجاد برایم که حالی و شور تمام با ماجرا این

 خود طرفبه ایاشاره با را فرید و علی و کرد خداحافظی دوستانش با و ریخت کیفش توی را هایشکتاب و فترد بیندازد، من به
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 هر که کنم سپری درحالی باید را خانه زنگ تا مانده باقی ساعات دانستم من و کردند ترک تیمی اردوی قصد به را کالس و فراخواند

نشیندمی چشمم بر تیر چون اشخالی وجای ستهنش وتنها تک عباس کنممی نگاه میزش به بار .....» 

******* 

 «تب»

 و لبخند آن تکرار و امان با دوباره رویارویی برای اشتیاقم رغمعلی که دیگری چیز یا بود حد از بیش روحی فشار خاطر به دانمنمی

 حال دیدن با داشت زیرنظر مرا عقاب یک مثل هک الهه. بخورم چیزی نتوانستم حتی لرز و تب شدت از بعد روز صبح استثنایی، نگاه

 در حضور برای من.... خواستمنمی من ولی دهد، انجام را الزم هایرسیدگی و ببرد اتاقم به مرا که داد دستور صنم به روزم و

 او از کرد وادار مرا باور غیرقابل خشونتی با او و نچربید الهه به زورم که است طبیعی ولی بودم داده کف از طاقت تقریبا   مدرسه

 حساب به هم هیچ قلبم نامنظم هایتپش دربرابر که هایماستخوان تمام در دردی و گلو در بغضی با! نزنم اضافه حرف و کنم اطاعت

 حتی که خواهدمی جانم از چه گیرد؟نمی کار به تریمالیم زبان دهد انجام برایم کاری دارد قصد اگر چرا که پرسیدم خودم از آمدنمی

است؟ بدخلقی و تشر و اخم با نیز هایشرسیدگی  

 توی مرا خالی جای امروز امان کردم فکر وقتی داشتم، قوی ای انگیزه به نیاز تحمیلی شرایط این با آمدن کنار برای من هرحالبه

 باالخره و نشست لبم بر ادهاربی لبخندی کندمی درک خودش مکرر هایغیبت از مرا حال شده که هم بار یک برای و بیندمی کالس

رفتم اتاقم به و شدم تسلیم الهه خواست دربرابر . 

 توی بگذارم را امان حسابی و شوم غایب روز سه دو مریضی همین یبهانه به کهاین کردم؛می فکر هم یتربیش چیز به حتی حاال

 !خماری

 به و بود شده متوقّف تقریبا   من برای زمان نه؟ یا ماسید امان نت به کشیدم غروب تا روز آن که رنجی از ایذّره حتی آیا دانمنمی

 خیس بالشم دیدممی و آمدممی خود به گاهی. بردارد دوشم از باری نبود قادر هم بخش آرام و مسکن داروهای حّتی که گویممی جرأت

 را امان و کنممی تصور سرخ گل از پوشیده کفنی در را خودم حتی که شده مرگم چه! خندیدممی خودم حماقت به بعد و شده اشک از

ام؟سرجنازه بر روان هاییاشک و افتاده فرو سری با !...... 

 مالقاتم به دوستم که آورد پیغام صنم بودم، دوخته سقف به را دردناکم چشمان و خوابیده پشت به خوابمتخت روی وقتی عصر نزدیک

 و حال از غیرمستقیم توانستممی کهاین مخصوصا   باشد، ممکن اتفاق بهترین وانستتمی وخیم روحی شرایط این در سوده دیدن آمده،

شوم جویا غیابم در امان احوال . 

گشود کشیدنم درآغوش برای را بازوانش شد اتاقم وارد کهاین محضبه : 

بشه فدات سوده الهی! خواهری؟ اومده سرت به چی! من رؤیای وای ای" ـ !" 

دادم پاسخش لرزید می ناگشوده بغضی فشار از که صدایی با نیز من : 

خوردم سرما کمی یه نیست؛ چیزی" ـ ...." 

زد ه*س*و*ب داغم صورت بر و نشست بالینم بر : 

رسوندن سالم برات همه دیدنت میام گفتم وقتی بودن، شده نگرانت همه هابچه بود، خالی جات امروز خیلی"ـ ." 

شد متوجهش هم سوده حتی که نشست بردلم اشتیاقی چنان : 

کیا؟ مثال   ؟!هابچه" ـ " 

بیاورد یاد به بودند نگرانم که را کسانی اسم تا نیاورد فشار خودش به زیاد ؟!پرسیدم انگیزی ترّحم سؤال چنین چرا دانمنمی هم خودم : 

امان فریمان، فرشاد،:..... دیگه بعد! عباس حتی مهرداد، شیوا، شبنم، مهین، سیمین، ها؛خیلی"ـ ...." 

کردم قطع را کالمش بالفاصله رسید، که اینجا به : 

امان؟" ـ !" 
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است بوده مهم برایم مورد یک این چرا که سردرنیاورد ولی کرد تعجب جورهایی یک : 

؟!" )....خب آره" ـ ) 

شنیدممی وضوح به را قلبم کوبش صدای : 

مثال ؟ گفتمی چی" ـ !" 

بود بهتر خیلی شنیدمنمی اگر که داد جوابی و برچید ایلوچه و لب : 

دونمنمی گفتم هم من نیومده؟ رؤیا چرا پرسید ازم نوشتمی رو هاغایب اسم کالس دفتر تو وقتی هیچی؛" ـ ." 

فروخفت بارهیکبه اشتیاقم تمام : 

همین؟" ـ !" 

زدم خود حال به تلخی لبخند! شد پشیمان ازگفتنش هم شاید و داد تکان را سرش جواب جایبه : 

خبر؟ چه دیگه کن؛ ولش.. !..خ خ خ یخ" ـ " 

یافت بود گفته که چه آن کردن فراموش برای فرصتی فورا   : 

کرد کار مثلثات باهامون امان جاش به بود، شده مریض رهگذر خانم نداشتیم، معلم دوم زنگ امروز" ـ ...." 

کرد ریسش و راست فورا   ولی حالم به زندمی گند دارد دوباره آمد یادش که بود این مثل : 

جاست این.... بیا.... آوردمشون، تواسه هم من بود؛ عالی خیلی کرد کار باهامون که سؤاالیی نمونه" ـ ...." 

 هنگامی را امان کردم سعی نگریستممی سؤاالتش به و زدممی ورق طورکههمان. داد دستم به و آورد بیرون دفتری کیفش توی از و

 چرا و دارم احساسی چه بود فهمیده سوده که مطمئنم کنم، تصّور دادمی توضیح و نوشتمی را سؤاالت چپش دست با تخته پای که

 هرگز من و بود نشنیده امان به نسبت تنفر ابراز جز من از او نکشید، رخم به را ضعفم نقطه اصال   ولی قاپیدم هوا توی را امان اسم

 تفاهم و همدردی حس از سرشار من هایکاریپنهان تمام قبال در او رفتار اما بودم، نگفته سخن او با دادمی رخ درونم که تحوالتی از

 ....بود

کنممی فکر..... من رؤیا؛"ـ ...." 

شد تبدیل طوالنی مکثی به تردیدش بود، مرتبط امان به مطمئنا   که بودم چیزی شنیدن منتظر صبرانهبی : 

دلتنگته هم اون مطمئنم"ـ !" 

 امدلتنگی متوجه سوده رسیدمی نظر به بفهمم؛ را «هم» معنی تا مرورکردم ذهنم در صدبار را حرفش دوختم، چشم دهانش به تحّیر با

دهد نسبت امان به را متقابل درک نوعی داشت سعی که شده ! 

نداشت سویم از درددلی شنیدن انتظار نیز او و بدهم که نداشتم جوابی .... 

 انام نام هایمتمرین کنار چپم دست با بود پیشم سوده دفتر کهوقتی تا. کردمی نیسنگی قلبم بر که دلتنگی از کوهی و ماندم من رفتنش با

بود نمانده باقی چکنویسم ورق توی خالی جای یک حتی که آمدم خود به موقعی و کردممی مشق سیاه را .... 

 هاآن به خواستمنمی حتی که چیزهایی زا پربود مغزم و زدم بال بال جایم توی سرکنده مرغ مثل فردا صبح تا ماندهباقی ساعات تمام

 خواستم او از وجود تمام با بار این کند، امزندانی خانه در بازهم لزوم صورت در که کردمی چک مرا وضعیت الهه وقتی. کنم فکر

 را خودم فقط و ستویمسا امان برای ونبودم بود کردممی وفکر نداشتم ماندنخانه برای ایانگیزه دیگر که چرا بردارد، سرم از دست

دهممی زجر دارم : 

بیفتم؟ عقب درسام از نشی باعث این از تربیش شهمی خوبم، من الهه"ـ !" 
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نیامد خوشش اصال   امسری خیره این از او ولی : 

کردم حقّت در خدمتی چه بفهمی تا کنی تشّنج مدرسه بری ذاشتممی باید ها؟توئی گنمی که رو و چشمبی"ـ !" 

بردم باال را صدایم : 

ها؟ ببینم؛ کیو باید بسوزه نفر یه منواسه دلت تو نخوام اگه من"ـ !" 

کرد غرغری حالعین در و رفت اتاقم در طرفبه و شد بلند تختم روی از عصبانیت با : 

سفید چشم دختره برو، خوایمی که قبرستونی هر درک، به"ـ !" 

 تمامی که زیبا و چسبان شلواری و بلوز و رسیدم حسابی ووضعم سر به و برخاستم وبالفاصله بودم خوشحال موفّقّیت این از من البته

 امان سابقا که نشاندم امآراسته و بلند هایناخن بر نیز رنگ خوش الک یک حتی کردم، تن به کشیدمی رخ به را امدخترانه هایجلوه

 در ناگهان و باشد برگشته گذشته شب نیمه همین دقیقا   اشیاهفته دو مسافرت از پدرم که کردمنمی را فکرش ولی پرستیدشان،می

شود ظاهر اتاقم در یآستانه : 

میاره رو ت صبحونه داره صنم باش، جا همین" ـ ." 

فروروم آغوشش یابه کنم سالمش نتوانستم وحتی شدم خیره پدرم واخموی جدی صورت به باز بادهان : 

بابا کنممی خواهش بمونم، خونه خوامنمی خوبم؛ من ولی"ـ !" 

 مطمئن دیگر که من داد، شدنم ساکت به ودستور کرد معاوضه اشخورده گره هم به ابروان میان از اخمی با را اشخریدارانه نگاه

بردم باال را صدایم نشود، تلقّی ادبیبی که حّدی تا برم،نمی پیش از حرفی جوریاین بودم : 

رممی مدرسه باشم هم مرگ دم اگه حتی دارین، امنگه توخونه نای از تربیش تونیننمی شما! خوامنمی"ـ !" 

دارد صددرصد انطباق واقعّیت بر کردمی خیال که زد حدسی پدرم : 

بیرون برممی گردش یبهونه به هاشبچه با رو خودش داری مشکل حضورش با اگه ولی نگرانته من مثل هم الهه ببین؛"ـ !" 

لرزیدمی ناگشوده بغضی از صدایم هنوز : 

دارم مهم امتحان یه مدرسه، برم باید من ندین، آزارم این از تربیش کنممی خواهش بابا، خوامنمی"ـ !" 

گیرممی مدرسه از رو تاجازه" ـ ." 

بذارید راحتم! خوامنمی! نه نه نه" ـ ...." 

کنم فرار بلورین زندان این از که انداختم دوشم روی را کیفم عجله با و .... 

افکند بازویم در پنجه و کرد شک دیگر ربا این : 

کرده؟ جذبت جوریاین که ستمدرسه توی چی"ـ !" 

 زیرلب و زد موهایم به چنگی..... دهم جوابی کهآنبی دوختم زیبایش چشمان به را نگاهم بودم شده متوقّف دستش فشار با که من

 :گفت

بگیره ازم منو موطالئی قصدداره کی دیگه بار این بفهمم کافیه" ـ !...." 

 دستانش میان از را خود کهدرحالی!.... شدمی منعکس که نبود من تصویر بابا غمگین درچشمان یافتم، بدی بسیار احساس ناگاه به

نالیدم اختیاربی کشیدم،می بیرون : 

نیستم نیستم، زری من! فرامرز کن نگام خوب"ـ !".... 
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دویدم بیرون ازخانه و کردم رها اباورین و دربهت را او گریستممی تلخی به کهودرحالی .... 

****** 

« سیاه جادوی » 

 در درست و کشیدم باال خفیف صدایی با را امبینی داشتم، مژگانم بیخ در خیسی احساس و مانده صورتم بر گریه آثار از اندکی هنوز

 که گرفت قرار رویم روبه ایغیرمترقبه طرز به امان و شد باز داخل از در ناگهان بردم کالس در یدستگیره به دست که ایلحظه آن

 هاییاخته تک تک به ناپذیر توصیف لّذتی که کنم حس امسینه میان در را ناشناخته تکراری درد آن لحظه یک برای بازهم شد باعث

بخشیدمی وجودم .... 

 غیبت یک از بعد داشتم توقّع و گفتمسالمی رفتمگمی بر او از دیدهنرمی به کهدرحالی من و نکشید طول بیش ایثانیه مانمیان مکث

 که رفت و گذشت کنارم از راحتی به و داد وخالی سرد سالم یک با فقط مرا سالم جواب او ولی بگیرد؛ تحویلم خیلی روزه یک

است؟ طور چه حالم یا امبوده غایب چرا که نپرسید حتی بگیرد، مدیر از را دفترکالس ! 

 اثنا همان در و شد درونش چیزهایی یک نوشتن ومشغول گذاشت میز روی را غیاب و حضور دفتر و گشتبر کالس به بعد دقایقی

گفت رسا باصدایی بلندکند را سرش کهآنبی : 

مدیر دفتر ببرن تشریف غیبتشون کردن موّجه برای صالحان و تاجبخش و شریفی"ـ !" 

 حال به چه که دانستمی چه او ولی کنم، اش تکه تکه داشتم دوست و ادمدمی فحشش لب زیر بود، آمده در لجم و ریختههم به اعصابم

 شودنمی مزاحمم دیگر کهاین از حتی و کندمی طی را خود عادی روال برایم چیزهمه که کردمی فکر هم شاید آید؟می دارد روزم و

حالمخوش ! 

کنم تالفی را سردش رفتار و ببخشم تسکین یجور یک را امکینه بتوانم که آمد پیش موقعّیتی زود خیلی هرحالبه .... 

 اولین بود قرار آخر ساعت از قبل روز آن و کرده صعود منطقه مدارس بین مسابقات مقدماتی دور در ما یمدرسه پسران بسکتبال تیم

 برابر در که کردیم تبانی هم با هم مهرداد و من. شود برگزار مدرسه درسالن دیگر ایمنطقه منتخب و ما تیم بین دوم دور از مسابقه

 چند اثنا همین در! شود گرفته کاپیتانمان حال تا نکنیم تشویق را خودمان تیم ولی سردهیم شادی فریاد گیردمی مقابل تیم که امتیازاتی

کردم عمل رتمصمم اموارونه تشویق در و دانستم غنیمت را همین که بودم مهرداد و خودم سویبه امان خشمگین نگاه شاهد باری ! 

 نظیرشبی هایامتیازی سه با شخصا   امان را امتیازات درصد چهل تقریبا   و رسیده پایان به انگیزیشگفت ینتیجه با که مسابقه از بعد

 مشیری فریدون از امعالقه مورد شعر کتاب مرور مشغول و نشستم نیمکتم روی و برگشتم کالس به تنها و تک من بود، کرده کسب

 .شدم

 و ریختههم به خوشایندی طرز به موهایش و داشت دوشش روی ونازکی سفید یحوله که طورهمان امان و شد باز درکالس گهاننا

 کف بود نزدیک هیجان شدت از دلم نداد، کالس به ورود یاجازه همراهانش به که شدم متوجه و شد کالس وارد بود مرطوب نیمه

 رود،می و کندمی عوض را اشورزشی شلوارک و تاپ آیدمی همیشه مثل و ندارد من با کاری که کردممی بینی پیش ولی بیفتد کالس

 یک که زد حرفی حال عین در و کوبید امسینه روی بر و کشید دستم از را کتاب و آمد سویمبه ناگهان متحّیرم دیدگان دربرابر او ولی

کرد درگیر را ذهنم عمر : 

 از اگه حتی بود؛ تو یمدرسه تیم این بدن، باد به شرفشونم وخودخواهی لجبازی خاطر به حاضرن که هستی آدمایی اون از تو" ـ

متنفری کاپیتان !" 

....  برمال امآینده و من یدرباره را انگیزیشگفت رازهای که دوختم چشم دهانش به زده حیرت دهم، جوابی یا بخندم که آن بی

 و امان درک برای همواره من شاید نفهمیدم، را کالمش وجان کردم نگرانی احساس تنها خاص یلحظه آن در که هرچند کرد،می

بودم کوچک حد از بیش هایشحرف .... 

 نفس عصبی حالتی به و چکیدمی پایین صورتش کنار از عرق درشت قطرات بودیم، هم چشمان به خیره کوتاه چندان نه لحظاتی برای

 دیگری چیز کهآنبی آنگاه ام،بوده نگاهش مسخ و محو چقدر نفهمیدم و نداشتم چندانی یفاصله کامل هوشیبی مرز تا زد،می نفس

 تأملی هیچ بی باشد پریده خواب از ناگهان که کسی مثل من ولی رفت درکالس سویبه و کرد رها پریشان حال آن در مرا بگوید

زدم صدایش برود بیرون کهآن از پیش و دویدم طرفشبه و برخاستم : 
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من امان؛" ـ ....." 

 که کنم باور بوده؟ من سوی از ایاشاره منتظر مدت این تمام نیز او که کنم باور» شد، پدیدار نگاهش در ناباوری شبیه حالتی و ایستاد

نیست؟ تفاوتبی دربرابرم کردممی فکر که جور آن ...» 

 بر دیدهنرمی به آنگاه دوختم، زیبایش نهایتبی چشمان به را قرارمبی و شیدا نگاه لحظاتی برای ایستادم، مقابلش و آمدم ترنزدیک

لعنتی غرور این آه! بوده؟ توجهش خاطرجلب به کارها این تمام کهاین به کنم اقرار توانستممی چگونه افکندم؛ زمین ..... 

خواستم فقط.... من" ـ ....." 

 بازوی روی درشتی سیاه خال وقتی باشم مسلط برخودم چگونه ،بیایم کنار خودم با تا بود منتظر سکوت در هنوز شد، قفل زبانم و

پراند؟می سرم از هوش موهایش رطوبت و کردمی خودنمایی عریانش .... 

نفهمیدی که.... که.... بفهمی رو چیزی خواستم" ـ !....." 

 و داده انجام را کارم که چرا تمداش رضایت ولی کنم روی پیش حد این تا کردمنمی را فکرش هم خودم حتی بودم، رفته جلو زیادی

بگذارد پیش قدمی که بود او نوبت این از بعد . 

گرفت دست در را دستم و شد نزدیکم که بروم خواستم و گزیدم را لبم .... 

عزیزم نیست راهش این ولی ظرفه؛ شکستن و لیلی یقصه همینه، هم من درد"ـ ...." 

.....  در از و کرد رهایم باشم داشته توانستممی که حالی ترینآشفته در و نشاند امیشانیپ بر احترام و محّبت سراسر ایه*س*و*ب و

شد خارج . 

 به ربطی اصال   تب این شاید فهمم،ونمی دارم تب هنوز شاید» فشردم، برهم چشم زنان نفس نفس و شده دوخته اش خالی جایبه نگاهم

عزیزم؟ گفت من به ندارد، خوردگی سرما !...» 

 بود بخشیده شدیدی میل به را جایش چیزهمه کنم، رقابت او با نداشتم دوست دیگر حتی نداشتم، آزردنش به میلی هیچ آن زا پس دیگر

 ترسیدم،می خودم دل از که او؛ از نه دیگر بار این بشکنم، را هافاصله که ترسیدممی هم هنوز ولی داشتم او به شدن نزدیک برای که

آوردمی در زانو به او مقابل در امر رفته رفته داشت که دلی .... 

***** 

 محتوابی شعر مشت یک نگریستم،می بودند نوشته مخصوصی دفترخاطرات توی که دوستانم هاینوشته به و بودم نشسته نیمکتم روی

 ترتیب این به و شتنددا خاطرات دفترهای این از هابچه اکثر روزها آن. شده کپی و تکراری انتزاعی هاینقاشی و آراسته ظاهری با

کردندمی درست شوندمی التحصیلفارغ که هاییسال برای هایشانهمکالسی و دوستان از نفیس یادگاری یک . 

 نگذشته لحظاتی زدند،می حرف هم با آرامآرام و مانده کالس توی کمی تعداد و بودند حیاط توی تفریح زنگ خاطر به هابچه تربیش

 ظرافتش از خالی و درشت انگشتان به کنم نگاهش که آن بی..... گذاشت دفترم روی را دستش و ایستاد میزم ارکن و آمد امان که بود

 دلم در شگرف بس تأثیری بدفرمی همین ولی بود شده خارج فرم از کمی بسکتبال توپ درپیپی ضربات براثر که شدم خیره

گنجیدنمی توضیحی هیچ در که انگیختمی . 

« شود؟ حساب نقص جور یک اگر حتی کشاند؛می جنونم سرحدّ  تا اوست به متعلّق هک چیزی هر چرا !...» 

 برداشت مقابلم از فاتحانه را دفترم هم بعد کرد، نگاهم فقط لبخندی هیچبی سراندم، چشمانش به هایشدست از را نگاهم و گزیدم را لبم

شد آن در نوشتن مشغول و سرجایش نشست رفت و . 

 حفظ از داشت و بود او دست در دفترم داد،می خوردمان به را درسی کتاب دروغ و راست هایقّصه تاریخ معلم هک ساعت آن تمام

کوچک فانتزی دفتر یک همراه به گذاشت مقابلم در و آورد را آن خورد که زنگ نوشت،می درونش چیزی : 

بنویس برام داری دوست هرچی" ـ !" 

خودش کار سراغ رفت باشد اشدوستانه کّمتح این برای جوابی منتظر که آن بی و .... 
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 چیزی درونش بوده قرار که بودم نفری اولین من گویا بود، سفید کامال   صفحات یهمه انداختم، آن به نگاهی و گشودم را دفترش

 یکی دل در گلیسیان به من نام ازحروف هریک که طوری بود، ساخته من نام از ای عاشقانه قلم سیاه که اولش برگ جز به بنویسم،

ی کلمه حروف از  LOVE که راستی مذکور؟ یکلمه یا است من نام آیا که داد تشخیص روشنیبه شدنمی اول نگاه در و بود شده جور 

 خود با ولی بودم گرفته قرار اشعاشقانه یسلیقه تأثیر تحت عمیقا که باوجودی. برداری کپی بدون و ابتکاری کامال   بود، جالبی طرح

 را چیزهمه که داردلزومی چه دهد، لو را احساسم تواندمی ایدوستانه ینوشته هرشعرو بنویسم؟ برایش توانممی چه آخر که دیشیدمان

 دفترش برگ دومین در ترجیحا هرحالبه! باشد؟ زدن دستی یک برای منطقی راه یک این هم شاید بگذارم؟ دستش کف کار اول همین

نوشتم را هایمرودهس از یکی بند آخرین فقط : 

میرنمی هاعاشقونه  

کینه ز پر دالی تو  

بسته دستا مثل قلبا  

شیرینه همدلی آره؛ !...* 

_____________________________________________________________________________________

__________ 

* تکلیمی لیلی) نویسنده از شعر ) 

 باحروف مرا نام خود روی روبه افتاد، میزش به نگاهم دهم، تحویلش را دفترش تا رفتم شمیز طرفبه بالفاصله خورد که زنگ

 کردهمی ترعمیق را آن مدادش یا خودکار نوک با بارهم هر گویا که بود مشخص اطرافش شیارهای از بود، کرده حک انگلیسی

 .....است

 نقابی مثل را انگشتانش و بود میز روی هایشآرنج انداختم، شسرد یچهره به نگاهی احتیاط با و داد دست من به عجیبی احساس

 انگیزیوغم تلخ احساس ام،شده میزش روی بر خودم نام متوجه که فهمید شاید نگریست،می من به و کرده قالب بهم دهانش مقابل

 او از دیده که آنبی و گذاشتم زمی روی مقابلش را دفترش کرد،می پنهان مغرورش نگاه پشت را آن مشابه چیزی نیز او و داشتم

.... کلمه یک حتی نشد؛ ردوبدل میانمان حرفی هیچ.... فشرد برهم و بستنرمی به را چشمانش برداشتم، عقب به قدم سه دوـ برگیرم،

 دهانش قابلدرم پیش لحظاتی که را هاییمشت و بسته را چشمانش کنم، نگاهش دوباره تا برگشتم شوم خارج درکالس از کهاین از قبل

فشرد می اشپیشانی برروی اکنون داشت .... 

 را دفترش مدت تمام فقط انداخت، من به نگاهی حتی نه و زد حرف باکسی نه داد، گوش درس به نه ساعت آخر تا امان که دارم یاد به

 فکر. بود همیشه از ترغمگین که مطمئنم ولی داشت؛ احساسی چه دانمنمی بود، ام زده یخ ینوشته به خیره و مات و گذاشته مقابلش

 نگرانش فهمید شاید کردم،می حس عجیبی یدلشوره و ریختههم به حسابی روزش و حال دیدن با بودم، شکسته را قلبش بدجور کنممی

هم شاید هستم، .... 

****** 

 شرایط بهترین در خواستممی کنم، غلبه دبو نوشته دفترم درون امان که آنچه خواندن یوسوسه بر کردم سعی برسم خانه به که وقتی تا

بخوانمش ممکن . 

 چیزهایی چه بزنم حدس کردم سعی بخوانم را هاآن بخواهم کهآن از پیش ساخت،می دگرگون را حالم امان هاینوشته دیدن تصور

 مناعت و غرور از آکنده باید خودش دمانن نیز هایشعاشقانه حتی است، نکرده استفاده ایسبکسرانه ازجمالت او مطمئنا بیابم؟ توانممی

باشند طبع .... 

 و کشیدم دراز خوابم تخت روی بیاورم، بیرون را خاطراتم دفتر گرفتم تصمیم که شدم، می مهیا خوابیدن وبرای بود شب آخر باالخره

بود چپدست یک قلم مخصوص خطوطش نواز چشم انحنای که داشت زیبایی دستخط گشودم، را دفترم .... 

بود برگزیده حالش تناسب به را نظامی «ومجنونلیلی» یمنظومه از ابیاتی نبود؛ طوالنی چندان اشهنوشت : 

جان ینهانخانه شمع ای  
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مرنجان را خویش یپروانه  

دل راحت تو وغم درد ای  

دل جراحت وهم مرهم هم  

ناگاه رسید بدی چشم هم  

ماه ای اوفتادم تو کزچشم ! 

چاالک آبدار ی میوه بس  

خاک بر اوفتاد بد مچش کز  

کجائی؟ من جان راحت ای  

چرائی؟ من جان بردن در  

چیست؟ من عذرخواه دل جرم  

چیست؟ من ه*ا*ن*گ اتدوستی جز  

تدبیر؟ چه امفتاده پای از  

گیر من دست و بیا دوست ای  

دستم نیست گرچه تو وصل بر  

هستم برامید چو نیست غم .....* 

نشستم آن لب و زدم کنار را رنگش سرخ مخملین یکتیبه رفتم، هپنجر سویبه و گرفتم دست به را دفترم .... 

 بار چندین و گشودم را دفترم دوباره شوند، دیده آسمان هایستاره دادنمی اجازه شهر کوچک نورهای بود، سیاه و تاریک آسمان

شود اضافه آن به چیزی باشم نتظرم که انگار... تربیش حتی یا بار ده شاید دانم؛نمی خواندم، را او ینوشته دیگرهم ! 

 خرج به عجله خاطراتش دفتر بازگرداندن در چرا کهاین از اندیشیدم، خویش مبهم یآینده به و گذاشتم امسینه روی به را دفترم صبح تا

کردممی پشیمانی احساس سخت امداده .... 

 خود با بگویم؟ دروغ خودم و او به باید تاکی واقعا ؟ چیست وا عذرخواه دل جرم راستی شکستم، می را دلش رحمانه بی طور آن نباید

 صبح تا حالاین با روم، خواب به آسوده اندکی توانستم که بود فکر این با شاید آورم، درمی جوری یک ازدلش حتما   فردا که گفتم

نداشتم راحتی خواب روی هیچ به و بودم عصبی و قراربی . 

 هنوز و بود باز ودل دست زیادی آسمان هاسال آن کردیم، بازی برف کمی وشیوا سوده با حیاط ویت هاکالس شروع از پیش بعد روز

 همین برای! شدمی کیمیا آفتاب دیدن که آمدمی برف هم سر پشت قدرآن گاهی داشت، قرار سرجایش هرچیزی و نشده بهار زمستان

شاید یخبندان رخاط به حاال نداشتیم؛ برف بارش خاطر به تعطیلی وقتهیچ هم . 

 چهار سه درکنار که دیدم را امان ورودم محضبه برگشتم، کالس به و شدم جدا هاآن از ندارم، را سرما تحمل دیگر کردم حس وقتی

 لبخندی امان روی به در دم همان از من شد، جلب من به نظرشان ورودم با طبیعتا و داده تکیه شوفاژ به کالس یزدهیخ هایبچه از تا

 بودیم، آموخته مدرسه این به ورود ابتدای از که آدابی خاطر به دانستممی داد، مالیم لبخندی با را جوابم نیز او که کردم سالمش و دمز

 نظر به عادی اوضاع. فشرد را آن مؤدبانه نیز او و بردم پیش را دستم پس شود،نمی قدمپیش مصافحه برای خانم یک برابر در هرگز

گفتم زیرلب داشت، را همیشگی برق همان هشنگا و رسیدمی : 

سرده چه وای" ـ !" 

 تا گرفتو دردست را هایمدست آرام او ولی دادم جای ـ او کنار درست رادیاتورـ رنگ طوسی هایالیه بین را امزده یخ انگشتان و

شد خیره چشمانم به بزند حرفی ترینکوچک کهآنبی کرد گرمشان کامال   کهوقتی . 
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کرد رخنه تنم در لذتبخش گرمایی تصورم از زودتر خیلی و دوید هایمرگ به تازه ونخ کمکم .... 

پرسید آهسته کهاین تا بودیم حال همین به لحظاتی : 

گفته؟ کی شعرو اون" ـ " 

 هجوم بودم، نوشته خاطراتش دفتر توی که بوده شعری منظورش که فهمیدم و افتاد ام زاری دو دفعهیک کردم؛ نگاهش گیجکمی

کرد متأثر را هایمگونه آدرناین .... 

بود خودم از" ـ ." 

 و فشردمی دست در را دستم طورکههمان کردم، آماده معذرتخواهی یک برای را خود و افکندم زمین بر دیده شرمساری با گاه آن

گفت دادمی ماساژ آرامآرام را هایمانگشت : 

هستی باهوشی دختر تو کردم، فکر بهش خیلی"ـ !" 

جستم بهره آمده دست به فرصت از بالفاصله! برده فرو فکر به را او من شعر فقط نیست، دلخور دستم از پس : 

امان؟ نیستی دلخور ازم"ـ !" 

گذاشت اشگونه روی را دستم و زد برهم مستانه را چشمانش : 

کردی جبرانش.... دیگه نه"ـ !" 

 حس و بیاید راهرو توی از مهرداد صدای که نبود مهم حتی دارند، زیرنظر را ما زیرچشمی دوروبرمان هایبّچه که نبود مهم برایم

 کرده، قطع را صحبتش صدای رویش پیش یصحنه دیدن و کالس به ورودش با احتماال   امایستاده کالس در به پشت که طورهمان کنم

هیچی نبود، مهم کنارش در بودن و امان جز هیچی برایم .... 

بود نیاز و ناز واقع به قصدم کهآن حال رفتم،گ خود به مادرانه لحنی : 

خوردی؟ سرما"ـ " 

دادم توضیح خودم نگرفته، را منظورم که فهمیدم شد ایجاد ابرویش و چشم در که حالتی با : 

داغه خیلی دستت داری، تب انگار آخه" ـ ." 

زد لبخندی : 

یخه زیادی تو دست بدنمه، طبیعی دمای این نه"ـ ." 

هنوز؟ داغی قدراین طور چه تو سرده، خیلی هوا.... خب"ـ " 

انداخت باال را ابروانش از یکی : 

روشنه تنم توی چهارفصل بخاری یه تو لطف به"ـ !" 

 سکوت و سنگین نگاه چنین تحمل رفت، کنار لبش از لبخند و دوخت من به را عمیقش نگاه نیز او شد، داغ حرف این از تنم تمام

 زمان خواستمی دلم یکسو از بودم، سیاهش ابروان درگیر باشد پیچیده دورش به بوآ مار که یاطعمه مثل نداشتم، را داری معنی

 یجاذبه از گریز برای راهی دنبال دیگر طرف از و باشم کنارش حال همین به دنیاست دنیا تا و شود متوقف لحظه همین در درست

گشتممی چشمانش مهلک .... 

 از آکنده او کنار در ناخواسته طرزی به من اکنون کرد،می تمّرد اختیارم یحیطه از که افتادمی درونم خطرناکی اتفاق داشت کمکم

 بودم که هرجا ولی باشم او با همیشه توانستمنمی من داشتم، وحشت شدمی دامنگیرم که اختیاریبی لذت از و بودم اشتیاق و هیجان

کردممی حس را حضورش . 
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. خواستممی لحظاتم تک تک در حریصانه را او و داده ازکف طاقت او با صحبتی هم یا و دیدار رایب که بود شده مرگم چه دانمنمی

 قربانی بر سیاه و شیطانی جادویی که تأثیری مثل درست آمد، نخواهم هوش به هرگز بودم مطمئن که بود کرده مسخم چنان چشمانش

.... او جادوی ولی بود گذرا و کوتاه نگاهم همیشه شوم، خیره انگرشعصی چشمان به نداشتم جرأت زیاد هم همین برای بگذارد، خود

گذار تأثیر و طوالنی ! 

 هاساعت داشتم دوست هاوقت تربیش مثال   نداشتم، سراغ خود در را نظیرش سابقا که بود گرفته شکل درمن عجیبی حاالت اواخر آن

 ازجمله ـ امعالقه مورد تفریحات مشغول ویا برسم امروزمره کارهای به ههمیش مثل کهاین جایبه فاصله ودراین باشم تنها اتاقم توی

 را مدرسه لحظات تک تک آنگاه گردم، خیال وغرق بیفتم جانیبی جسم مثل تختم روی باشم، -رمان خواندن یا شعر و خاطره نوشتن

 خیال در نداشتم دسترسی بدان واقع در که را هچآن تا کردممی دستکاری دلخواهم نحو به را امواقعی وخاطرات مرور خود ذهن در

 دل لّذتی و شدمی عمیق ابرازاحساساتی به ختم امان با اممعمولی مراودات و وگوها گفت وبارها بارها میان دراین آورم، چنگ به خود

 که کسی به کنم؛ فکر او به تربیش که راندممی ازخویش را خواب شد،می سنگین هایمپلک اگر حتی ریخت،فرومی جانم به انگیز

راتسخیرکرد؟ وجودم تمام کی از و چگونه بفهمم توانمنمی هم هنوز  

 آورشرم بگذارند، خودم حال به مرا تا نیست خوب وحالم کندمی درد سرم که بگویم دروغ به شدممی مجبور اطرافیانم درجواب گاهی

نبود خوب حالم واقعا   من ولی! نه؟ است؛ ! 

_____________________________________________________________________________________

________ 

* نظامی-مجنون و لیلی  

 این برای شانبیان که امکرده پیدا دفترهایم و کتاب کنار و گوشه از را امشده دستکاری یا واقعی خاطرات از نوشته دست هاده اکنون

 هستم این دنبال به فقط اکنون ولی کنم، آوری جمع مجّزا یدفترچه یک در را همه بعدها شاید من و ندارد ایفایده هیچ نامه قضاوت

 و دارد ارزشمند سندی حکم برایم باشد دخیل امروزم وضعیت در که ایساده ظاهر به هرپیشامد کشید؟ اینجا به کارم شد چه بدانم که

 از خصوصی هاییادداشت آن نه هستم؛ خاطراتم از قسم همین بیان پی در تنها نیز حاال و بیندازم را آن از واو یک حتی توانمنمی من

برایم است لذتبخش نهایتبی مرورشان البته که امان با برخوردهایم درشت و ریز . 

 و بردممی پناه اقمات به انگیزنفرت موجود آن دیدن از فرار برای بار هر من و آمدندمی ما یخانه به تربیش ابی یخانواده روزها آن

 سرم و رفتمی و آمدقدرمیآن بلکه باشد؛ نداشته کارم به کاری هم الهه کهاین نه. پایین بروم ناهار و شام برای جز شدمنمی حاضر

 آن دیدن تحمل! نبود؟ زورکه! بزنم شکنی حرمت به دست حتی و کنم نثارش بدخلقی قدری شدممی مجبور معموال که زدمی غر

 باشد شده کرد؛می عشق ابراز من به مناسب فرصت یک آوردن گیر محضبه که بود حیابی قدر آن او نداشتم، را چران شمچ پسرک

 آورتهوع جمالت آن نیستم مایل! بمانیم تنها دقیقه نیم مدت به مافقط و باشند رفته صنم کمک به میز چیدن برای بقّیه که ایدرفاصله

تربیش نه بود خانه دکوراسیون از جزئی من برای او چراکه رمبیاو زبان به را اشعاشقانه . 

 دهممی اهّمّیت مدرسه و درس به عجیب دید وقتی و بیایم بیرون خودم الک از که کند کمکم مثال   سرش خیر خواست هم دوبار یکی

 او از دارم هرسؤالی گفت و آورد رایمب بود کرده نگهداری مدرسه زمان از که را امتحانی سؤاالت محتوی هایکپی پلی سری یک)!( 

 از و امان سراغ بروم اشتیاق با بعد روز تا بگیرم تحویل را هاکپی پلی و کنم تشکر که بود این کردم من که کاری نهایت ولی بپرسم،

سیدپر من از بار یک حتی و کرد استقبال خیلی سؤاالت این از امان که است جالب! کند کمکم شان حل در بخواهم او : 

شون؟ میاری کجا از ان،عالی خیلی هااین"ـ " 

 بگیرم بازی به را روانش و روح کمی وسیله این به توانممی که کردم فکر وقتی ولی نداشتم، پاسخگویی به چندانی میل اگرچه من و

کردم جوابم چاشنی بدجنسی کمی بیاورم، درش مغرورانه حالت این از و : 

رفتمی مدرسه که زمانیه سؤاالت اینا نشجوئه؛دا اآلن الهه؛ یخواهرزاده"ـ ." 

: بود شده نوشته امتحانی یبرگه باالی که اسمی روی شد زوم نگاهش چیست، کذائی یخواهرزاده این جنسیت بپرسد کهاین بدون او و

ثابت ابراهیم» ».... 

 حاضر اگر حتی داشت تملک حس من به نسبت مه هنوز او! یافتم خوبی حال چه چشمانش درون گزنده حس آن تماشای از داندمی خدا

شدنمی اعترافش به . 
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 ترینسخت هرچند پذیرفتم، هم من البته که بگیرم، برایش هاسؤال این از بازهم توانممی اگر خواست من از حسابی چه روی دانمنمی

 را ابی خرسندی و رضایت موجبات شدم رحاض کنارش در بودن و امان خاطر به ولی بود، ابی به انداختن رو برایم زمین روی کار

 ترینکامل و بهترین برایم زیرسنگ از باشد شده هم او کنم، درخواست را اشامتحانی سؤاالت او از باری چند و کنم فراهم هم

 ولی کند رفتار تتفاوبی بارهدراین کردمی سعی چنان هم امان! شدمی تمام من نفع به چیزهمه بابت این از و کردمی جور را سؤاالت

نیست راضی اصال   امزندگی در ثابت ابراهیم حضور از که فهمیدممی من ! 

****** 

 ناخواه خواه چون امان؛ دوش روی افتاد هابچه اکثر زحمت معمول طبق که شد شروع بهمن اواسط از دوم* ثلث میان امتحانات

 به رفتن جایبه جبر و فیزیک و هندسه مثل ترمشکل دروس ضیبع برای که بود شده جوری او، سراغ آمدمی داشت اشکالی هرکس

. دادمی توضیح فردشمنحصربه یشیوه همان به را سختی بسیار یاضافه سؤاالت برایمان او و کالس توی نشستیممی ناهارخوری

 بود، شده هابچه میان در شروزافزون محبوبیت باعث همین و آوردنمی ابرو به خمی اصال   ولی شودمی خسته خیلی که بود مشخص

 در تسلیم و کرنش از مشترکی حس هابچه تمام میان و کردنمی نگاه معمولی آموزدانش یک چشم به او به کسی دیگر کهتاجائی

داشت را کاریزمایی چنین شایستگی حق به او که کنممی اعتراف آمد،می چشم به برابرش . 

 از بیش مدرسه در استراحتش ساعات تا کند دعوت اشخانه به را دوستانش ثابت گروه شد مجبور باری سه دو که رسید جاییبه کار

 شانسی دیگر و افتیممی عقب خیلی جوریاین دیدیم که هم سوده و من. کردمی تحمل را زیادی فشار واقعا   که چرا نشود؛ گرفته این

 کنیم، اعالم دوستانش درمیان حضور به را خود تمایل غیرمستقیم تا سراغش رفتیم بار یک نداریم او باالی معلومات از استفاده برای

 بار اولین آیدمی یادم برویم، اشخانه به قبلی هماهنگی با داشتیم نیاز وقت هر که کرد دعوتمان محترمانه و پذیرفت وچراچونبی اوهم

بود بهمن ششم و بیست رفتم، آنجا به فیزیک امتحان برای که .....   

____________________________________________________________________________ 

*  پایانی امتحانات بر عالوه و شدمی ماه سه شامل هرکدام که بود شده تشکیل ثلث سه از گذشته نظام در آموزشی هرسال: ثلث میان

فعلی ترممیان شبیه چیزی. )داشت اصلی هکارنام در مستقیم تأثیر که شدمی برگزار ثلث هر اواسط نیز امتحاناتی ثلث، ) 

شنیدم کامال   که کرد غرولندی زیرلب افتاد موهایم به وچشمش کرد باز دررا مستخدمش کهاین محضبه : 

خیرندیده زری اون با کنهنمی رد مو کهاین آخه؟ چشونه هااین! الخالق جلّ "ـ !" 

 در دم تا استقبالم برای شخصا   که امان ولی پیچیدم، خود به بار چندمین یبرا حقیقت تلخ سیلی از و گرفت شدت به حرف این از دلم

 داخل به محترمانه و گذاشت کمرم روی را دستش حتی و گفت خوشامد من به فروتنی با کند او به توجهی کهآنبی بود، آمده حیاط

کرد دعوتم ساختمان . 

 بگذارم، اشنیافتنیدست حریم به پا روزی شدنمی باورم کرده، نفوذ خود یک شماره دشمن یقلعه به فاتحانه که داشتم را کسی احساس

داشت عجیبی شکوه و جلوه برایم چیزهمه .... 

 از پوششی زیر همچنان نیز هاگونه بعضی و رفته زمستانی خواب به هایشانبعضی که بود تزیینی درختان و گیاه و گل از پر حیاط

 گل باورنکردنی طرزی به که خوردمی چشم به زیبایی یرونده رزهای نیز دیوارها روی درخشیدند،می خود سبز رنگ با برف

 چشم به استاندارد حد از تربزرگ ایذوزنقه مقابلش زمین بر و شده وصل دیوارها از یکی روی هم بسکتبال یحلقه یک داشتند،

نبود ازانتظار دور اصال   تیم یستاره یدرخانه چیزی چنین دیدن که آمدمی . 

 در حسادت یگزنده حس تحریک باعث همواره که انگیزشنفرت دوستان. شدیم پذیرایی وارد امان راهنمایی با بزنم حرفی کهآنبی

 جمع این در نیز شیوا و سوده حضور متوجه بودند، شاندرسی سؤاالت یدرباره بحث مشغول و نشسته هامبل روی شدندمی وجودم

 بدبینانه آذر و پریسا حالبااین شد، ردوبدل میانمان گرمی وعلیک سالم و کرده قطع موقتا   را بحثشان ورودم محضبه که شدم نامانوس

 خالی هایمبل از یکی روی وقتی کهاین مخصوصا   باشم؛ شده نزدیک امان به حد این تا که شدنمی باورشان و نگریستندمی من به

 سویمبه پریسا یخوردهگره هایاخم میان از که کردم حس خوبی به را تیرخشم و نشست کنارمن ودقیقا آمد هم امان نشستم، دونفره

 برای دلیلی چه کردمنمی درک واقعا   که بود بهروز یتوزانهکینه و نفرتبار حالت بدتر آن از! کرد خنک را دلم عجیب و شد شلیک

 چندمین برای که بود فرشاد او برعکس ؟!نکرد علیک و سالم من با هک بود جمع این فرد تنها که جایی تا دارد من از بیزاری همهاین

 با یکی بودند؛ اضداد جمع راستیبه امان دوستان! آمد پدید من در چندش شبیه حالتی و شدم خود به حریصش و مشتاق نگاه متوجه بار

ردکمی جدا تنم از سر داشت را امکانش اگر دیگری و ببلعد درسته مرا خواستمی نگاهش ! 
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 مسلط برخودم داشتم سعی هرحالبه ولی شدمی جانم عمق در توصیفغیرقابل هیجانی باعث نزدیک چنین ایفاصله در امان حضور

 کردم احساس لحظه یک و خزید خانه کنار و گوشه به ارادهبی نگاهم. ندهم آب به را بند کنجکاوم هایهمکالسی و او جلوی و باشم

مسلّما   رسیدمنمی نتیجه به طوریاین ولی شوم؛ مکان این در مادرم دیدن به موفق شاید ! 

پرسیدم نشنوند دیگران که جوری و بردم گوشش نزدیک را سرم کند شروع کهاین از قبل : 

ست؟ خونه پدرت امان؛" ـ " 

ابروانش میان ایگره با داد، جوابم آهسته و آورد جلوتر را سرش کمی نیز او : 

هست هم زری.... دربند توی گرفتن براش مزخرف جشن یه خودش از ترآشغال رفقای تولدشه، خبرمرگش"ـ !...." 

 کرده درگیر را مشامم عجیب موهایش عطر چراکه نکردم حس هم را نیش این حتی من ولی ؛تربیش بود عقرب نیش مثل آخری این

 یاندازهبه تا شد باعث باشد اشکاالتم رفع باعث کهآن از بیش او به ممکن یفاصله تریننزدیک در و جمع این در من حضور! بود

نکردم حس مطلقا   را زمان گذشت البته و شود جور برایم عاشقانه هایپردازیخیال جهت موضوع کافی . 

 و کوچک چشمک و آورد بازویم به فشاری امان رفتند،می و کردندمی خداحافظی یکییکی وحاال شده خسته همه که بعد ساعتی

 به ایاشاره نیز من کنم،می ترک را اشخانه که باشم نفری آخرین داشت دوست او فهمیدم؛ خوبیبه را اشمعنی که زد نامحسوسی

داشتم وحشت امان با ماندن تنها از چون نرود؛ فعال   که کردم سوده . 

 مخصوصش هایقهوه با شخصا   تا کنیم صبر قدری خواست ما از و پاشید لبخندی مانروی به تردوستانه کمی امان رفتند همه وقتی

گفت هیجان با سوده ولی کند، مانپذیرایی : 

ببینم؟ رو تکتابخونه بدی اجازه شهمی فقط امان، خواهیمنمی چیزی"ـ !" 

بود مشهود امان رفتار در خاصی شکیبایی : 

شونببینی تونیمی بخوای اگه م،خود اتاق بردم داشتم دوست که رو اونایی من ولی پدرمه، اتاق توی موناصلی یکتابخونه"ـ ." 

گفتم آهسته و فشردم را سوده دست : 

شد خسته خدا بنده این نباش، مالحظهبی قدراین سوده"ـ ." 

 کرد سعی کنممی سرزنش را سوده دارم که بود شده متوجه حدی تا و کردمی جمع میز روی از را هایشجزوه و کتاب داشت که امان

شود مانعم : 

طرفاین از... بفرمایید اره،ند اشکالی"ـ !" 

کرد ایاشاره رسیدمی باال یطبقه به که هاییپلهراه به و : 

میام اآلن هم من باال، برید شما"ـ ." 

 شاید کردیم فکر و بگیریم را خود کنجکاوی جلوی آمدنش از قبل تا نتوانستیم ما و بود باز اتاقش در رفتیم، باال هاپله از تأنی با هردو

بیندازیم اتاقش به نگاهی دزدانه که باشد نداشته اشکالی .... 

اتاقی عجب !!..... 

 و رسیدمی نظر به چوبی یکلبه یک دیوارهای شبیه اول نظر در اشزمینه آمیزیرنگ نوع خاطر به که بود تیره کامال   دیوارها رنگ

 در مرا غریب حسی آرامآرام که برداشتیم اتاق داخل به قدمی ارادهبی. بود قرمز روتختی و هاپرده مثل اتاق تزیینات غالب رنگ

شد پدیدار تحّیر از هاشوری نیز سوده هایزمزمه در حتی و برگرفت : 

جهنمه خود اینجا خدا، وای"ـ !......" 
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.....  رد،خومی چشم به فریاد ودرحال خشمگین هایصورت از کوبیستی نقوشی برفرازشان و شده نقاشی آتش هایشعله دیوارها روی

 بود؛ آویزان دیوار به امان تخت مقابل دقیقا   که تابلویی به افتاد چشمم ناگهان میان این در! باشند شوریده خود برخدای جهّنمیان گویی

 وگیسوان افتاده مخوفی یعفریته دستان روی بر رمقبی و هوشبی که جوانی دختر عریان نیمه یباالتنه از بود ایهنرمندانه نقاشی

 را خونش و فروبرده دختر ت*خ*ل و ظریف گردن درون را هایشدندان عفریته و بود آویزان زمین بر سر پشت از اشطالئی و بلند

مکیدمی !* 

کشاند جنونم مرز تا سوده اظهارنظر : 

توئه شبیه قدر چه"ـ !" 

__________________________________________________________ 

*  از( ۰۵۰۱ اوت ۱۰ درگذشته ،۰۶۵۱ اوت ۷ زاده «ایکسید دی باسوری الیزابت کنتس» از است زادیآ برداشت درواقع طرح این

 تا کردمی حمام دوشیزه، دختر دختران خون از پر وانی در زن این که است معروف. مجارستان پادشاهی در باتوری اشرافی خانواده

 الهام مبدأ او درواقع". کاستیک خونین بانوی" و ،"خون کنتس: "آورد دست به خودمانی نام دو بنابراین. نماید حفظ را خود جوانی

واقعی آشامخون نخستین گفت توانمی و است دراکوال هایداستان ! 

 هنرمندانه نقاشی این پشت در پنهان خباثت به نگرانی با داشت که دوختم سوده مبهوت صورتبه را هراسانم نگاه و لرزید تنم

اندیشیدمی .... 

 جور چه این آخر کنند، حمله سویمبه دیوارها روی شیاطین است ممکن هرلحظه و امگذاشته وحشتناک کابوسی به پا کردم احساس

 و خشن یسلیقه چنین که نهفته رازی چه مرموزش یکله آن در! باشد؟ داشته باید سال و سن این در پسری که است انتخابی

 خشونت همهاین نه ببینم کج کشتی قهرمانان یا معروف و زیبا زنان از عکسی -دادممی رجیحت یا - داشتم توقع شاید داشت؟ ایوحشیانه

 اقال   یا عشق از بویی اندک که انسانی تا مانستمی پرستشیطان یک یوحشیانه رفتارهای به تربیش که غیرمنطقی و واردیوانه

باشد برده س*و*ه .... 

پریدیم جا از قد یک امان صدای با : 

فرماییدب"ـ !" 

 به. کرد اشاره بود کرده ایجاد هاپرده با آوریشگفت هارمونی اشایسرمه رنگ و شده چیده اتاق وسط که ستینیم راحتی مبلمان به و

 چشمان وقتی کردم؛ حس خوبیبه را آمیزشیطنت نامحسوس لبخند آن چراکه کند؛می تفریح ما تحّیر و وحشت با دارد رسیدمی نظر

گرفتبرمی ما از را دارشوشهگ و کشیده ! 

 هنوز. دید را نفیس و قطور هایکتاب شدمی اشایشیشه درهای پشت از که رفت کوچکش یکتابخانه سویبه امان و نشستیم هردو

 و تهبرخاس حاال و شده جلب دادمی پیشنهاد امان که هاییکتاب به حواسش سوده ولی بیایم کنار مخوف اتاق این با بودم نتوانسته

 نزدیک بود، تختش کنار عسلی روی که عکسی قاب به افتاد چشمم. کردمی رویشان و زیر عجیب ولعی با و بود ایستاده کنارش

 به را عکس و نشستم رویش و رفتم تختش سویبه و برخاستم ارادهبی. داشت قرار کمیاب کاکتوس نوعی درونش که کوچک گلدانی

شدم زمین روی یمنظره نزیباتری تماشای محو و گرفتم دست ..... 

 گرفت باال قلبم هایتپش بود، کرده خواستنی و انگیزدل را چشمانش هایشلب از بیش که نظیربی تبّسمی با داشت تن به ایسرمه بلوز

 ارادهبی تازه هوای بلعیدن برای نیز دهانم که دادنمی کفاف اکسیژن دریافت برای امبینی سوراخ که انگار فرودادم، صدا با را نفسم و

آمدم خود به صدایش با شد،می باز : 

رؤیا هستم؛ اینجا خودم" ـ !" 

 دیگر حاال هم سوده. داشتمی پنهان یکجا را خباثت و شیطنت که نگریستم خرسندش صورتبه و برگرداندم سرجایش فورا   را عکس

 را پایم تا دادم اجازه خودم به چرا دانمنمی. نگریستمی ما به کنجکاوانه و برداشته «کا ربه» اشموردعالقه کتاب زدن ورق از دست

کنم درازتر گلیمم از : 

من؟ به.... دیشمی"ـ !" 
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 به داشت عکس قاب این در حالتش به فراوانی شباهت که را متبّسمش نگاه و نشست رویش و کشید جلو راکمی میزتحریرش صندلی

دوخت من : 

باشه پایاپای مون معامله باید فقط.... نیست حرفی بخوای تو اگه ولی دارم، یکیو همین فقط عکس این از"ـ !" 

بدهم عکس این داشتن برای را جانم بودم حاضر : 

قبوله"ـ ." 

انداخت باال ابرویی : 

باشه؟ هرچی"ـ !" 

سختی سؤال عجب ! 

هرچی.... خب"ـ !" 

 جواب خودش ولی فهمیدم، شد پدیدار چشمانش در لحظه یک برای که شیطنتی برق از را این کند، تعیین برایم قیمتی هر توانستمی

داد منصفانه را ذهنم هایناگفته : 

بیار برام رو هاتعکس از یکی فردا باال؛ نکشم رو فتیله زیاد دممی ترجیح"ـ ." 

 را عکس بقا امان. شد کتاب صفحات تماشای مشغول دوباره و کرد پنهان را لبخندش و گزید را لبش کرد، تالقی سوده نگاه با نگاهم

داشت تقدیم من به سخاوتمندانه را درونش عکس و کرد باز ..... 

 برداشت میزش روی از خودکاری و شد منظورم متوجه دادم، دستش به دوباره بزنم حرفی کهآن بی بود، خالی پشتش گرداندم، برش

نوشت شعر بیت یک پشتش و : 

عشق به شد زنده دلش که آن نمیرد هرگز  

ما دوام عالم یجریده در است ثبت * 

 داشتم باارزشی گنج امروز از من. دادم جا کتابم الی احتیاط با و گرفتم دست به اشتیاق با را عکس. کرد امضا و نوشت را نامش و

را امزندگی تمام... ببازم پایش به را امزندگی تمام بودم حاضر که ... 

 عکسش دریافت از من که قدرآن کردممی حس. کرد تشکر و زد لبخندی که کردم تقدیمش را امپرتره زیباترین قرآرمان طبق بعد روز

کرد غافلگیرم بالفاصله ولی کرد،می ناامیدم کمی این و نیست او امشده خوشحال : 

توئه پیش اآلن که اونی جای رهمی"ـ !" 

 بود، گرفته جا مشیری فریدون از بوبممح کتاب جلد الی امان عکس بگذارم، نمایش به را رازهایم تمام او مثل توانستمنمی من ولی

است مخفی آن در هستی تمام از ترباارزش گنجی بزند حدس توانستنمی گرفتمی دست به را کتابم کسی اگر حاال ! 

نداشتم کاری چنین یاجازه واقعا   کهدرحالی بپرسم، او از خصوصی کامال   سؤالی تا دادم جرأتی خود به : 

دیدممی اتاقت توی.... مادرت از ....عکسی یه داشتم توقع"ـ ." 

بشنوم بود ممکن دیگری چیزهای چه نداشت تسلط خودش بر اگر دانمنمی نشست، نگاهش در ظریف خشمی و شد محو لبخندش : 

بکنم کارو این نخواسته دلم"ـ ." 

خواستم عذر و گزیدم را لبم فورا   : 

ببخشید.... نداشتم منظوری"ـ !" 
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 اشدرباره بازهم فهمیدم که زد عجیبی حرف و شد مانعم دستم گرفتن با ولی کردم رفتن قصد باشم سویش از جوابی منتظر آنکهبی و

امکرده اشتباه : 

مادرم حتی بدم؛ یاجازه چنین تو جز کسی به نداشت امکان جام، نشستی خودت و گرفتی خودم از منو تو"ـ !" 

 دردنیای کردممی خیال لحظه همین تا بشر؟ این است بینیپیشابلغیرق قدراین چرا بفهمم، را حرفش معنی تا کشید طول کمی

 از محلی خودش یاجازه با هم من حتی اندیشد،نمی خودش جز کسی به بینممی حاال اما است، درگیر نشده سرد داغی با اششخصی

کند حذف نیز مرا بگیرد تصمیم است کافی و دارم اعراب .... 

 این چرا کنم؟ تالشی او از کندن دل برای توانمنمی بازهم بینممی خودخواهی سرتاپا را شعشق که حاال حتی چرا.... چرا؟

خدایا؟ چرا.... وجودم؟ تمام شده زمین روی آدم ترینخودخواه ..... 

***** 

_____________________________________________________________________________________ 

 حافظ*

« ساعتی بمب » 

 و بستیممی شرط مختلفی سرچیزهای گاهی حتی ما بود، شدن ترگرم درحال پرهیز و شرم از ایلفافه در همچنان امان و من یرابطه

 و برف وسط هم آن شکالتی بستنی به کردم مهمان را همگی بودیم بسته که شرطی طبق و باختم سوده و عباس باردرحضور یک

 ذوب بهاری اعتدال زیرپای زمستان سنگین برف که طور همان و شده تمام ماناحساسی ادانجم یدوره کردممی حس!.... سرما

ساده زیادی.... بودم ساده من ولی تابد،می نور و گرمی نیز او و من قلب در شودمی ! 

 فقط گویا ولی دبو بسته* لوناپارک سال وقت این که هرچند ،*خّرم پارک بود برده را هایشبچه و زن زود صبح از بابا روز یک

 دیگر کندمی درد دلم و نیست خوب حالم گفتم من کهوقتی هرحالبه. کنند استفاده دیگرش امکانات و سبز فضای از خواستندمی

 دنیا از را شدنم کم کسی بمیرم اگر حتی کردممی حس! باشد مراقبم بسپارند صنم به که بود این هنرشان تمام و نکردند اصراری

اصال ؟ چند به َخرم. کرد نخواهد حساب ! 

 را امروز آمد پیش مناسبی موقعیت اگر و امان به بزنم زنگ جبر سؤاالت یبهانه به نیست بد کردم فکر خود با که بودم احمق قدرآن

 من اکهچر بود؛ من از بهتر خیلی موقعّیتش لحاظ این از واقعا   کنممی فکر که داشت اتاقش در اختصاصی خط یک او بگذرانم، او با

 زورش است پسر چون البد! دانم؟می چه! اختصاصی خط به رسد چه تا بدهم جواب تلفن شدهخراب این توی نداشتم اجازه حتی

 ایویژه امکانات برایش دلیل همین به و کند پرت کارهایش از را او حواس خواسته وسیله این به پدرش هم شاید! چربدمی هرحالبه

گرفته نظر در . 

 بوق هرچه.... گرفت حفظ از را هاشماره باورنکردنی طرزی به انگشتانم برداشتم، را گوشی و کشیدم دراز شکم به تختم روی

 خط سویآن از را مستخدمش خشن صدای باالخره تا زدم زنگ هم دیگر بار سه دو دقیقه چند یفاصله با داشت،برنمی کسی خوردمی

 :شنیدم

بله؟"ـ !" 

نه؟ یا بزنم حرف بودم مانده ! 

دارم کار امان با.... سالم"ـ ." 

شما؟ سالم،"ـ !" 

دادم خرج به بدجنسی کمی! بکند را پوستم بود حاضر روز آن که امزری شبیه موطالیی همان فهمیدمی بود کافی : 

هستم پریسا.... من"ـ ." 

کرد نگرانمکمی شد ایجاد سو آن که مکثی : 
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توچال؟ پیست رفتن امان آقا با اآلن که پریسا گی؟می دروغ چرا"ـ !" 

 سرجایش را گوشی بگویم دیگری چیز کهآنبی.... فروریخت و شکست امسینه درون بلورین ظرف هزاران مثل چیزی ناگهان

هستم؟ دنیایش کجای من دارد، دیگری یارغار او پس.... گذاشتم .... 

 آن شدمی شد؟می مگر ولی نکنم فکر او به دیگر کردم سعی. زدمی دامن آن بر ناامیدی و شده مستولی جانم تمام بر ازپیشبیش درد

 زنده چشمم پیش ودخترموطالیی آشامتصویرخون ارادهبی.... نشنید؟ را هایشخنده و نکرد تصور امان کنار را موخرمایی عروسک

همین باشم؛ ایطعمه فقط شاید امان برای من شد، ! 

 بودند کرده شیطانی بس از هابّچه. بروم شاناستقبال به دیدمنمی دلیلی من ولی برگشتند، انرژی پر و شاد ولی خسته همه که بود شب

. بخوابانند هایشاناتاق توی را هاآن که کرد کمکشان بالفاصله نیز صنم و فرورفته ناز خوابی به والدینشان از یکی آغوش در هریک

 اما بکاهم، رنجم و درد از کمی همیشگی هایپردازیخیال با ات افتادم تختم روی پشت به و بستم را اتاقم در تلخ لبخندی با من

 به را پریسا وخندان شاد یچهره کنم، تصور خواستمی دلم که آنچه جایبه بار هر و کردنمی همراهی ذهنم دیگر که بود وحشتناک

زدمی چنبره گلویم بر بغض و آوردممی خاطر ... 

 کردمی خیال شاید شد، اتاقم وارد و آمد باال هاپله از صدابی و آهسته بابا فرورفتند خواب به خانه اهل یهمه وقتی شب آن دارم یاد به

 کهاین بدون اما پرید، سرم از خواب کلیبه گرمش و مردانه هایدست لمس با آنگاه برد،می خوابم داشت تازه کهدرحالی امخوابیده

 یارائه و اعتناییبی هاسال از پس داشت او بکند، خواهدمی کار چه ببینم تا ماندم تظرمن بیدارم که بفهمانم او وبه کنم باز را چشمانم

 پیچیدمی کمرم و دل در که دردی شدت از انداخت،می تپش به خود محبت با را قلبم انگیزخیال شب آن در روحبی و سرد رفتارهای

 ایه*س*و*ب و شد خم فقط!... هیچ نگفت؛ هیچ سپرد،می فراموشی به را دردم توصیفغیرقابل هیجانی اما برآورم فریاد خواستممی

گفت تلخی به لب زیر کشید،می دست موهایم به آرامآرام کهدرحالی و زد امگونه بر : 

من یبیچاره طفلک" ـ !...." 

 او به قدر چه آه.... شده تعبیر خواب یک مثل سایه، یک مثل درست رفت، بیرون اتاق از خاموش و صدابی طورهمان و برخاست و

 که زد لبانی بر سکوت مهر دید، بسته دروغ به مرا چشمان وقتی ولی بزند یتربیش هایحرف خواستهمی حتما   دانممی! داشتم احتیاج

است پنهان پشتشان جواهر دنیا یک دانستممی . 

 کرد،می درد دلم... نداشت خود در رؤیایی ودیگرهیچ دهش بسته که دری به خیره شدم؛ خیزنیم درجایم و زدم کنار را پتو رفت، وقتی

 به را آن تا شدیمی دنیایم تمام کاش! گذاشتی تنهایم زود چه رفتی؟ کجا! بابا» بود، بسته را گلویم راه تلخی بغض رفت،می گیج سرم

دارم دوستت.... دارم دوستت. وانگذارم ایبیگانه »...... 

****** 

___________________________________________________________________________ 

*  ایران از خروج هنگام مالکش انقالب بعداز و شد معروف خّرم علی رحیم: آن مالک نام به که پارکی: لوناپارک - خّرم پارک

 پارک این. یافت تغییر «ارم» به نیز نامش و درآمد اسالمی انقالب مستضعفان بنیاد تملک به و مصادره پارک و شد اعدام و دستگیر

بود وحشباغ ویک 7و2و9 لوناپارک هاینام به شهربازی سه و دریاچه یک دارای . 

 نداشتم هم خودم به رسیدن برای ایحوصله یا و صبحانه خوردن برای اشتهایی حتی و نشده خوب هنوز حالم کهاین با بعد روز

 لقمه یک که کرد اصرار الهه هرچه و کشیدم سر یکجا و کردم شیرین را چایم نباشم، ناشتا کهاین برای فقط و پایین رفتم و برخاستم

 خانوادگی گردش در دیروز چرا که جانم به زدمی غر دلیلبی زیرلب او که طورهمان و نپذیرفتم بخورم، هم کیک ایتکه یا نان

 راه به مدرسه طرفبه و انداختم دوشم روی را کیفم اموشخ و حوصلهبی ام،گرفته باال را دماغم قدراین و امنکرده شانهمراهی

 .افتادم

 سویبه آرامآرام که طورهمان دارد، من با کاری رسدمی نظر به و کرده تند سویمبه را هایشقدم که شدم فرشاد متوجه حیاط توی

دادم سردی به را جوابش زنی من بود، نمکبی و یخ صورتش مثل که کرد سالمی برسد، تا شدم منتظر رفتممی کالس .... 

بگیرم؟ رو وقتت دقیقه چند تونممی"ـ " 

انداختم باال ابرویی : 
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کنممی خواهش" ـ !" 

بود مرّدد کمی حرفش گفتن برای : 

باشه قیافهخوش که هرقدرم نیست عشقی هیچ الیق.... امان.... بگم خواستممی.... راستش"ـ !...." 

 ادامه روحشبی و خنک صدای با و کرد نگاهم زیرچشمی نداشتم؛ را حرف این توقع صال  ا انداختم، صورتش توی نگاهی تعجب با

 :داد

کنم خواهش ازت خواممی ولی بیاد احمقانه نظرت به شاید"ـ ...." 

داد ادامه وبعد کرد مکث کمی بودم، حرفش یبقیه منتظر داد، فرو را وحرفش : 

 کافی یاندازه به هردومون بذاری هم به چشم اما زنه،می بهت رو حرفا این رهدا بچه یه که کنی فکر ممکنه خودت پیش دونممی"ـ

کم یه.... صبر کمی یه... فقط شیم؛می بزرگ !...." 

گفت جرأتش تمام با و ایستاد درمقابلم ناگاه به بگویم چیزی خواستم تا اما بودم فهمیده را منظورش تقریبا   : 

خیلی دارم، دوستت خیلی رؤیا! نکن ازدواج امان با کنممی خواهش" ـ ...." 

زدم داد سرش پشت و کنم تحمل نتوانستم بگیرد، فاصله من از سرعت به کرد سعی و نایستاد دیگر آنگاه : 

باشم؟ کرده انتخاب رو امان من که دونیمی کجا از"ـ " 

زد پلک عصبی حالتی به چندبار و دوخت من به را گریزانش نگاه و ایستاد : 

دیگه چیز نه شوخیه یه برات هم مهرداد حتی ونچ.... مطمئنم"ـ ." 

کرد غلبه برمن خشم ولی شدم متحّیر دارد دسترسی احساساتم ترینعمیق به کهاین از : 

کوچولو بیا ترتبزرگ با برو! کنمنمی حساب آدم اصال   نفرو یه تو مطمئنا   فکرکنم هرکی به من" ـ !" 

 از اینشانه که کردم حس ایغیرمنتظره طرز به رفت، حیاط سویبه و برگرفت من از را خود ناخوانای نگاه دهد جوابی کهآن بی

 یهمه انگار! داغانم؟ و خراب حال وسط بنددمی توپ که شده مرگش چه صبحی اول او آوردم؛درنمی سر نیست، نگاهش در دلخوری

کنم پیدا دادنش جا یبرا را دلم از ایگوشه یک باید که مانده یکی همین فقط و شده حل مشکالتم .... 

 این! بود گذشته خوش بهشان هم قدروچه زدندمی حرف دیروز اسکی به راجع دوستانشان با پریسا و امان شدم، وارد کالس به وقتی

 بود، بخشلذت و شیرین خودشان برای هرقدر مشترکشان خاطرات و اندبوده دو آن با هم بهروز و عباس و آذر که فهمیدم نیز را

مثال   گرفته امان از نوعیبه را انتقامش صبحی اول که بودند نبرده را فرشاد شاید دانم؛نمی..... داشت همراه به اندوه گرد من ایبر ! 

 این هم سوده حتی و بودم شده سرد غیرارادی طور به ولی باشم، داشته او با معمولی برخوردی و کنم پنهان را امدلخوری کردم سعی

 نه بود جسمم به مربوط که گفتم را دلیل از نیمی فقط هم من که شود جویا را علتش غیرمستقیم کردمی سعی گاهی و بود فهمیده را

امدیده آسیب روح . 

گذشته خوش پریسا به چقدر داندمی خدا فقط کشیدم،می رنج ترکم تا نداشتم امان با رفتن بیرون از ایخاطره کاش ! 

 هم با روحم و جسم و بود فایدهبی اما سازم پنهان را رنجم و درد بازی به شدن مشغول با گرفتم تصمیم که داشتیم ورزش بعد زنگ

ماندم ناچیز هرچند تأثیری انتظار به ناامیدانه و خوردم خاصیتبی* آکسار یک هرحال به. کشیدندمی درد . 

 هر از ترواضح حلقه و تخته با بسکتبال توپ رخوردب صدای و بودند زیادی سروصدای با بازی و تمرین مشغول تیم هایبّچه با امان

 انگار که انداختندمی راه سروصدا چنان گرفتندمی که امتیازی هر برای والیبال هایبچه هم گاهی رسید،می گوشم به دیگری صدای

زده گل پرسپولیس به* تاج ! 



 

دانلودنگاه   NEGAHDL.COM 

 

80 

 که بود کارش غرق قدرآن او ولی کنم تماشا را امان بازینزمی کنار از هابچه از دیگر نفر چند مثل و بروم دادم ترجیح همیشه مثل

امنشسته تماشایش به کی از که ندید حتی نداشت، اطراف به توجهی ترینکوچک . 

 میان را سرم لحظه چند برای و گذاشتم زانوانم روی را هایمآرنج کرد،می رخنه درونم شدیدی سرمای و چرخیدمی سرم دور حیاط

فشردم برهم را چشمانم و تمگرف هایمدست کف .... 

زدمی نفسنفس حاال بود دویده بس از کهدرحالی شنیدم؛ کنارم از درست را صدایش دفعهیک که گذشت قدر چه دانمنمی : 

نیست؟ خوب حالت شده؟ چی" ـ " 

دادم جوابش کنم بلند را سرم کهآن بی روحم، تسکین تا شدمی بغضم باعث تربیش اشپرسیاحوال : 

نیست مهمی چیز" ـ . 

_____________________________________________________________________ 

* بود درد تسکین کردنمی که کاری تنها و صورتی دیگرش نصف و بود سفید نصفش که بر تب و ضددرد قرص: آکسار ! 

 تیم مثل داشت، مرفّه اقشار از را خودش خاص طرفداران و بود سلطنتی نوعی به باشگاه این. انقالب از پیش استقالل باشگاه نام: تاج

 خوشی دل چندان که بودند تاج از تربیش مراتببه طرفدارانش که بود مردمی تیم یک پرسپولیس تیم درمقابلش اسپانیا، در مادرید رآل

کرد تشبیه اسپانیا در بارسلونا به توانمی نیز را تیم این نداشتند، حکومتی نهادهای از . 

 با را امپیشانی حرارت و زد کنار آرام را دستم و برگرداند سرجایش را آن بعد و نوشید بود افتاده نزدیکم که اشقمقمه از آب کمی

کرد چک دستش پشت : 

داری؟ سردرد! یخی قدر چه"ـ " 

همیشه مثل بود، داغ او دست عوض در : 

کنهمی درد دلم نه؛" ـ ." 

کشید عقب را دستش .... 

باشه؟ اینا آپاندیس نکنه برمیاد؟ ازم کمکی"ـ " 

طبیعیه نه؛" ـ ." 

داد تکان سری و فهمید فورا   را منظورم : 

آها" ـ !...." 

کند کمکم خودش یشیوه به کرد سعی شدم، متعّجب خودم از امگفته او به را خصوصی حد این تا ایمسئله کهاین از : 

کنی؟ استراحت کمی یه کالس تو رینمی چرا"ـ " 

باشه؟ درستی کار نظرت به الیه،خ کالس"ـ " 

 دیوار به که ایمیله روی از را رنگش ایسرمه کاپشن و برخاست هم بعد! بود شده منظورم متوجه احتماال   داد، تکان تحسینم به سری

انداخت کمرم روی و برداشت بود آویزان : 

خونه بری بگیرم رو تاجازه مدیر از رممی من دار، نگه گرم رو خودت"ـ ." 

آمیزاعتراض نسبتا   لحنی با کردم، قطع را حرفش فورا   : 

ندارم رفتن خونه به میلی هیچ من.... نیست الزم نه؛"ـ ." 
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پیچیدم دورم ترتنگ را کاپشنش و ... 

نکرد تعجب زیاد : 

داری استراحت به نیاز تو ولی خونه؛ اون تا باشی جهنم توی دیمی ترجیح دونم،می"ـ ." 

بردم باال کمی را صدایم من ولی نکرده؛ اشتباه مقاومتم علت یارهدرب که بود مطمئن خیلی : 

کن درکم کنممی خواهش شه، ساکت دردم و کنه اثر روم ُمسکّن تااین خواممی فرصت دقیقه بیست فقط" ـ !" 

کرد نامعلوم طرفی به ریشخندی : 

 واسه ست بهونه شهمه.... استخر روی،پیاده کوه، ن،زبا کالس باشگاه، توئه؟ از بهتر خودم وضع کردی فکر کنم؟ درک نباید چرا"ـ

شدهخراب اون از فرار ." 

 شد، آن با بازی مشغول و گرفت انگشتانش میان اغواکننده ظرافتی با بود، ریخته امشانه روی بر که را ازگیسوانم ایدسته آنگاه

بود اشچاشنی غمزه کمی هم شاید و لرزید اندوه و غم فشار از صدایم : 

امان؟ بدبختیم قدراین دوتا ما چرا "ـ " 

نداشت تردیدی و کاریمالحظه ترینکوچک دلش حرف گفتن برای : 

نیست باشه باید که جایی اون مادرت چون" ـ ...." 

 این در شده پنهان صمیمیت جز چیزی به که چرا باشم مندگله صراحتش از توانستمنمی داشت، حقیقت ولی بود تلخی و دردناک حرف

اندیشیدمنمی خوشایند چنداننه وگویگفت . 

بودند تمرین مشغول تیم هایبچه هنوز که جایی شد، خیره روروبه به و کشید دست موهایم با کوتاهش بازی از : 

 خطاهای چوب بایستی که بود اشتباه وتو من کار کجای اول از ولی بینهمی زندگی توی رو خودش اشتباهات ینتیجه هرکسی"ـ

بیاییم دنیا جهنمی همچین توی که بودیم نخواسته کدوممون هیچ بخوریم؟ رو دیگران ." 

کرد قالب هم به پاهایش بین را دستش. گرداندم او از دیده و زدم احوالم تلخی به لبخندی!..... گریزانند؟ جهنم از نیز شیاطین مگر : 

 جز بود، پدرم ایدیگه هرکس کاش.... روزم و حال نبود این ولی داد،می عرق گند بوی بابام لباس و بودم فقیر کاش گممی گاهی"ـ

 ".....ایرج

من فقط.... امان اینجام من: »گفتم دل در صدبار فقط کجاست، مادرم و کیست پدرم که نبود مهم اصال   برایم حاضر حال در »! 

احوالم یمالحظهبی گفت؛بازمی را خویش دل حدیث همچنان : 

 مثال   نیاد، یادم بارنکبت زندگی این از هیچی دیگه که جایی یه برم برم، شدهخراب این از و بدم رو ندارم و دار خوادمی دلم"ـ

پیشش برم نخواسته ازم جدی صورتبه حالتابه من به شعالقه تمام با هم اون حتی که حیف فقط..... مخاله پیش بوستون؛ ." 

انداختم جّذابش رخ نیم به نگاهی و برگشتم فورا   : 

ری؟می بخواد هاگ" ـ " 

چرخید سویم به کمی نیز او : 

انداختن؟ روزم این به که باشه اونایی چشم تو چشمم هرروز بشه؟ چی که اینجا بمونم! حتما   آره،" ـ !" 

پرسید که آمد یادش چیزی کهاین مثل کنم، پنهان خودم به نسبت اشرحمیبی همهاین از را امدلخوری بتوانم تا کردم سکوت : 

نموندی؟ نروژ چرا تو ی،راست"ـ " 
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نبود هم خیالش عین و گذاشته بارم روی باری : 

نتونستم" ـ ....." 

رحمبی همچنان : 

گذره؟می خوش بهت داره خیلی ایران چرا؟" ـ " 

گرفت خود به خشم از رنگی نگاهم باراین : 

کردم؟ تنگ جاتو" ـ !" 

باشم داشته حرفش از برداشتی چنین کردنمی باور کهدرحالی برآشفت کامال   : 

. بهشته از ایقطعه نوردلند شنیدم کهدرحالی شدی منصرف شد طور چه که عجیبه برام فقط نبود، این منظورم من حرفیه؟ چه این" ـ

نداری؟ نظری چنین تو " 

دهم حالش درخور وجوابی کنم غلبه برخشمم بتوانم تا کردم سکوت کوتاه چندان نه لحظاتی : 

بود سردم اونجا" ـ !" 

گذراند موشکافش نگاه زیر از تکبهتک را صورتم اعضای تمام گیج و رمتحیّ  : 

گرمی؟ اآلن" ـ !" 

نکردم مکث ایثانیه حتی دیگر بار این : 

تو گرمی به نه" ـ !" 

افزودمی امدلخوری بر زدمی که حرفی هر اگرچه کند، پیدا مناسبی جواب تا کرد صبر کمی شد، امکنایه متوجه : 

 انداختن روزم این به که اونایی یهمه از رو خودم انتقام زودیبه من.... روشنه دلم توی آتیشی بد چون گرمم؛ یخیل من خب آره" ـ

گیرممی ." 

بودم پنداشته عشق از را حرارتش که امساده چقدر من! بود روشن تنش در من لطف به که چهارفصلی بخاری آن بود این پس ..... 

بود وحشی خشمی آبستن که دوختم چشمانش به را مرطوبم نیمه نگاه : 

 اونا مثل دیگه باشیم، خودمون زندگی ساختن فکر به کنیم، تلف انتقام واسه رو مونوقت کهاین جایبه بهتره داره؟ ایفایده چه انتقام" ـ

کنن افتخار بهمون هامونبچه که باشیم جوری و نکنیم زندگی ." 

داد تکان تأسف به سری و کرد ریشخندی : 

 درجا تونهمی ایدیگه آسیب هر ام،ساعتی بمب مثل اآلن من داری؟ اعتقاد انسانی مزخرفات این به هنوز رؤیا؟ گرفته خیتشو"ـ

کنممی نابود خودم با اطرافمه که هرچیزی بلکه شممی متالشی که نیستم خودم فقط دیگه بعدش کنه، منفجرم ." 

آمدندمی سویمانبه ریمانف همراه به که افتاد مهرداد دلخور نگاه به نگاهم .... 

 نه اگه کنیم، زندگی خوب تونیممی بخواهیم مااگه باش، ساختن فکر به خرابی به کردن فکر جایبه خودته، دست بمب این ضامن" ـ

اونا مثل یکی شیممی ." 

نیامد خوش مذاقش به اصال   حرف این : 

داره؟ معنایی چه لعنتی کثیف دنیای این توی کردن زندگی خوب اصال  ! باشه؟ این از بعد که بوده خودمون دست تاحاالش مگه" ـ " 
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 او به باید زبانی چه به دیگر کشاند،می نابودی به بود، فروریخته برتنم که را دلپذیری رخوت داشت نداشتم؛ را فکرش طرز تحمل

کنیم؟ فکر مانآینده مشترک زندگی و خودمان به مایلم که فهماندممی ! 

ترسممی ازت میای، طرناکیخ آدم نظر به"ـ ...." 

کشید هم در ابرو و کرد نگاهم خیره : 

؟!رسونمنمی آسیبی هیچ تو به من ولی" ـ " 

 اغوایم این از بیش تا کشیدم بیرون را دستم حتی و شدمی غالب برمن تربیش لحظهبهلحظه دلخوری و خشم فشرد، را دستم نرمی به و

 :نکند

زری از تربیش حتی ی؛متنفر من از تو نه؟ چراکه"ـ !" 

کنی؟می فکرو این چرا"ـ " 

نباشه؟ متنفر داره خوشبختیش سارق به واریدیوانه شباهت که کسی از تونهمی طور چه آدم! کنم فکر این از غیر نداره دلیلی"ـ " 

متنفری؟ من از دلیل همین به هم تو پس"ـ " 

 را نظرش مستقیما   نبودم قادر هنوز حالدرعین کنم، فراموش را رشادف صبح امروز هایحرف توانستمنمی کردم، نگاهش تحّیر با

دهم تغییر : 

کننمی فکر ایدیگه جور که دوستات ظاهرا جالبه،"ـ !" 

است مسلط برخودش کامال   که کرد وانمود ولی شد دستپاچه کمی : 

برنمی سر به توّهم توی اونا... کن ولشون دوستامو"ـ ." 

 پروپایش به خواستم رسیده؟ من اطالع به کجا از و کندمی فکر جوری چه دوستش کدام که نیست این گیرپی چرا که کردم تعجب

گفت بالفاصله که درآورم فرشاد و او کار از سر و بپیچم : 

بیزاری و فراری ازم تو ولی عاشقتم من باشه نفهمیده که نیست مدرسه این توی کسی"ـ !" 

کنم آنالیز ذهنم در بود گفته که را آنچه تا کردم مکثی .... 

 من دیدن با تو اما نیست؛ شریک تصویر این توی امان با ایدیگه کسهیچ و امانه به متعلق فقط منه ذهن توی تو از که تصویری"ـ

تو؟ یا من باشه؟ متنفر یکی اون از باید مونکدوم حاال بینی،می رو رؤیا بعد افتیمی زری یاد اول !" 

داد قرار مخاطب مرا و ایستاد مانقدمی چند در مهرداد که بود نداده جوابی هنوز : 

تمرین؟ نمیای"ـ " 

دادم تکان منفی جواب ینشانه به سری : 

نیست خوب زیاد حالم"ـ ." 

. رفت کارش سراغ بگوید دیگری چیز کهآنبی و دوخت امان انحصارطلب و خشمگین نگاه به ایلحظه برای را اشناراضی نگاه

برد باال کمی را صدایش دلیلبی است پیش لحظاتی از ترعصبانی رسیدمی نظر به که امان : 

عاشقتم؟ که کنی باور خوایمی کی"ـ " 

 و کنی ترکم داری قصد ممکن فرصت اولین در وقتی مخصوصا  ! عاشقمی کردم باور واقعا  ! »بود ناقابل حرف این برای ریشخند

ندادم نشان خودم از ضعفی حالبااین!« جانت خاله پیش بروی : 
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کنم؟ باور رو عشقت داری انتظار طور چه بده، حق بهم من، به عشقت یا دروغه مادرم از نفرتت یا"ـ " 

 حتما   خاستنمی بر جا از ناگهان اگر و نگریستممی چشمانش یکشیده هایگوشه به خیره چنان هم برگرفت، من از دیده و کرد سکوت

شدممی هوشبی .... 

ده؟می حق من به کی اما نکنی؛ باور داری حق"ـ " 

شد دور من از خشم با و برداشت را اشقمقمه و . 

 یا رفتار یک از دریغ. است محض دروغ گویدمی چیزی هم اگر نیست، عاشقم او و کنمنمی اشتباه امان یدرباره که نداشتم شک دیگر

 حریصانه بود جاگذاشته کاپشنش زردرنگ آستر درون که را تنش عطر تا فروبردم امسینه میان را سرم کمی. بپذیرم که کنندهقانع دلیل

زری جز بود مادرم دیگری هرکس کاش نبودم، زری شبیه قدراین کاش داشتم، أسفبار وضعیت این از نجاتی راه کاش ببلعم، .... 

****** 

 ناهارم و میز سر بروم رویم و دست نشست از بعد که کرد امر بالفاصله امآشفته اوضاع و حال از خبربی الهه برگشتم خانه به وقتی

 این از اصال   او ولی ندارم، اشتها که گفتم تلخی به نداشتم را اشتکراری فرامین و خودش یحوصله اصال   که هم من بخورم، را

 شعرم کتاب جلد درون که عکسی تماشای با تا افتادم دمر تختم روی و کردم عوض را هایملباس اتاقم توی وقتی و نیامد خوشش جواب

غّرید و شد وارد و کرد باز را در اجازهبی ناگهان کنم، اعصاب تمدد کمی بودم کرده پنهان : 

کنی؟می داری چیکار"ـ !" 

نینداختم تا و تک از را خودم ولی دوختم او به را هراسانم نگاه باشد شده چیزی متوجه کهاین از نگران و بستم را کتاب بالفاصله : 

خونممی رو شعرم کتاب دارم بینی؟نمی مگه"ـ ." 

نشد قانع اصال   : 

چیه؟ چی الش کنی؟درمی خستگی شعر کتاب با حاال تا کی از"ـ " 

 نهیب با بیاورد؟ در کارم از سر شده قیمتی هر به بگیرد تصمیم اگر بریزم سرم به خاکی چه که واج و هاج ماندم لحظه یک

کنم دفاع دردسرسازم یگنجینه از وجود تمام با شد الزم اگر ات دادم حالت تغییر خیزنیم به دمر از اشدوباره : 

این؟ شده وروزتحال که کنیمی داری غلطی چه دقیقا   ببینم بده" ـ " 

 تغییر خودم نفع به را اوضاع بود شده طور هر باید ولی دارد خبر چیزهمه از که بخورم قسم بودم حاضر آورد، پیش را دستش و

زدم نهیب او بر بار اولین برای و گرفتم پرخاشگرانه حالتی ناگاه هب که شد این دادم،می : 

بشی؟ اتاقم وارد اجازهبی که داری حقی چه تو اصال   کنی؟می جیممسین چرا"ـ " 

رسیدنمی آن به هم چهارپایه با او قد چراکه باشد، امان در دستبردش از موقتا   تا کمدم باالی گذاشتم را کتابم و ! 

کرد نگاهم زدهشگفت و خورد جا حسابی نداشت من در را جسارتی چنین توقّع مطلقا   که او : 

 الزم هم سؤالی هر و شممی اتاقت وارد بدونم الزم و بخواد دلم که وقت هر من زنی؟می حرف طوریاین من با جرأتی چه به تو"ـ

کنی ادبیبی من به نداری حق هم تو پرسم،می ازت باشه !" 

کشید زبانه تربیش خشمم هایشعله : 

 راه دخترم دخترم جلوش باز دودوزه دوروی تو جوری چه که بگم براش تا خونه بیاد بابا کن صبر! کیه با حق دممی نشونت"ـ

اتاقم؟ تو بیای نزده در کنیمی جرأت بازهم ببینم بعد کنی؛می رفتار حیوون یه مثل من با نیست وقتی و اندازیمی " 

زدم فریاد تقریبا   و : 

نکشیدم آتیش به رو زندگیش و خودش تا کن دور چشمم جلوی از رو تخونه خانم بیا! صنم؟ کجایی"ـ ." 
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لرزاند را خانه یهمه الهه جیغ صدای : 

گفتی؟ چی تو"ـ !!" 

کرد لمس را بازویش محترمانه و رساند باال را خودش باعجله صنم : 

بگم رو حقیقت که کننمی مجبورم آقا بزنه حرفی خانم رؤیا اگه بیارید، تشریف کنممی خواهش خانم"ـ ." 

دهد جلوه ه*ا*ن*گبی و جانب به حق را خود کرد سعی الهه : 

 دل مادر یه از تربیش خانم شازده این واسه من که بگی این از غیر چیزی تونیمی تو داره؟ اشکالی چه مگه کنه، مجبورت"ـ

 و تر روشو و چشم بی دختر بهتر مادر یه از من کاریشه،کثافت مشغول رونبی اون شعاطفهبی مادر اون وقتی حاال؟ تا سوزوندم

من؟ خوبی جز بگی آقا به تونیمی چی تو بخوره، تکون دلش تو آب ذارمنمی و کنممی خشک " 

گفت بیندازد الهه یدریده چشمان به نگاهی کهآنبی بود، شده تربیش هم من از جرأتش و دل انگار که صنم : 

پایین بیارید تشریف لطفا کنه،نمی خراب حرفا این با رو دخترش یروحیه قدراین درما یه"ـ ." 

گردید متوسل اشحربه آخرین به بود کرده حس بازنده را خود کامال   که الهه : 

بده توضیح هم لشی یپسره اون به راجع آقا واسه بگو بهش پس طوریه این که حاال باشه،" ـ !" 

کشیدم هم در چهره و شدم رهخی دهانش به زدهحیرت : 

زنی؟می حرف داری چی از چیه؟ منظورت"ـ " 

گرفت خود به ایپیروزمندانه لحن : 

 خودت یا بدم توضیح بازهم! شد پدرت شرمساری باعث و کشوند گند به رو بابات و ننه شرافت باباش که ایحرومزاده همون از" ـ

؟بودی تلکاته مادرواسه خلفی دختر چه که فهمیدی !" 

کشیدم فریاد منطقی هیچبی و کنم تحملش نتوانستم اصال   : 

بیرون اتاقم از ببرش اینو صنم"ـ !" 

کند لهم تربیش داشت سعی و ایستاده همچنان او اطاق، از کردنش خارج برای صنم تالش علیرغم : 

 بودی؛ نکرده دیگه رو اینجاش فکر گرفتین،یم وقلوه دادینمی دل تقصه یامیرزاده با که موقعی اون! کن فریاد و داد آره آره" ـ

 یه عشقت که فهمیمی تازه کرد لهت کرم یه مثل که روزی کنه،نمی فکر رؤیایی تو یاندازه به پسره اون بیچاره، بدون ولی! نه؟

بوده طرفه !" 

 نبودم حاضر ولی است نزدیک قتحقی به واریدیوانه طرز به هایشحرف که دانستممی هم را این آمد،می بند خشم از داشت نفسم

 قد آن با او شدم، ورحمله سویشبه و نهادم پیش قدم که شد این. الهه مثل کسی مخصوصا   کند؛ عوض امان به نسبت را ذهنیتم کسی

 هب و گذاشتم اشسینه روی را دستم نداشت، نشینی عقب قصد اندکی حتی و ایستاده من مقابل گوشتالویش ت*خ*ل بازوان و متوسط

کردم شلیک سویشبه را خشمم تمامی و دادم هولش عقب : 

 این از همیشه واسه بزنی چوب سیامو زاغ و بکشی سرک خصوصیم زندگی توی دیگه بار یه اگه! ندیدم تو از ترفضول عمرم تمام"ـ

میاد کنار جوری چه جدیدش شرمساری با بابام ببینم تا رممی خونه !" 

 دانستمی هم را این روم،می و گذارممی راستی راست دهد ادامه بخواهد چهچنان و امبریده ترمز دانستمی ترسید، تهدیدم از بار این

 زیر جدا   عمومی اذهان در را او و بود خواهد پدرم حیثیت و آبرو ضرر به شود، تمام بد امان یا من برای که آن از بیش مسئله این که

 ایانگیزه اساسا   یا بروم خانه از و بگذارم عوضی دختر یک مثل شدمنمی حاضر ایطیشر هیچ تحت من که هرچند برد، خواهد سؤال

 اتاقم از را گورش و برداشت ازسرم دست که شد این بداند، را این الهه نداشت دلیلی اما نداشتم، امان مثل پسری به کردن اعتماد برای

شدمی خشمش باعث تربیش که کردممی راقفل اتاقم در دائما   بعدازآن نیز ومن کرد گم . 
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 وآکنده خصمانه جوراین مرا آمار کسی چه بفهمم توانستمنمی و گردیده وحشت دچار امخصوصی امن حریم شدن شکسته از دیگر حاال

 و اعوان و پریسا جمله از داشتند، حسادت من به نسبت که برگشت کسانی سویبه ذهنم اختیاربی گذارد؟می دستش کف دروغ از

 هرجور گفتم خود با و بگیرم را شیطانی ذهنیت این جلوی نتوانستم ولی است ه*ا*ن*گ بدترین خودش سوءظن که هرچند ارش،انص

آورممی در را تویش و ته باشد شده . 

 حیاط توی دیدم کهاین محضبه کنم صحبت امان با کذایی جاسوس آن به راجع داشتم تصمیم که من هاکالس شروع از قبل بعد، روز

 اختیاربی. نشد متوجهم ولی شدم نزدیکش. بود اشکتانی بند بستن مشغول و نشسته باغچه مرمرین ی لبه. رفتم طرفشبه تنهاست،

 درهمان برگردانم؛ موهایش به را آن و بگیرم انگشتم دو میان بود آویزان زمین روی بر اشپیشانی مقابل که را ایطره شدم وسوسه

گرفت نادیده بودم کرده موهایش به که را توجهی حتی و داد را جوابم کند بلند را سرش کهآنبی کردم، سالمش حال .... 

 به هنوز کردممی حس. نشستم کنارش و فشردم را دستش نیز من شد، پیشقدم مصافحه در تأخیرش، جبران برای شد تمام که کارش

دانستممی او از ترمحق دلخوری برای را خودم من لیو است دلخور من از بودیم زده ورزش زنگ دیروز که هاییحرف خاطر . 

پرسیدم آنگاه گفتم، را باالهه دعوایم جریان ومفید مختصر دارم، خاصی کار که شد متوجه : 

کنه؟می رو مونجاسوسی داره کی بفهمی تونیمی تو امان"ـ " 

داد جواب قیدیبی با و انداخت باال ایشانه : 

باشه داشته آدم خودش واسه بخواد که هرجا تونهمی پولداری دمهرآ هرحالبه دونم؟می چه"ـ ." 

کنه؟ فروشی آدم پول خاطر به میاد کی اشرافن و اعیون هاشبچه اکثر که ایمدرسه توی هرجایی؛ نه" ـ " 

نیستن اشراف و اعیون که اقلّی اون" ـ !" 

 داره که کسی! خبره چه کنهمی فکر ندونه هرکی که زدمی ماحرف یرابطه به راجع جوری الهه تازه! ممکنه نا فرض یه این ولی"ـ

 در هست هرکی پس نیست، بینمون خاصی چیز هیچ و معمولیه و ساده کامال   ما دوستی که نگفته اینو بهش کنهمی خبرچینی براش

کنه بازی آبرومون با کرده وادارش حسادت بلکه نکرده کارو این پول ازای ." 

کند پنهان نحوی به را اشدلخوری دارد سعی کردم حس و رفت ور اشچانه با کمی : 

 مورد فرد آبروی تونهنمی پس یکیه، اون به شعالقه خاطر به کنه، حسادت که ما از هرکدوم به ولی هست؛ هم این آره خب" ـ

؟!ببره رو شعالقه " 

 آبروی بود شده حاضر خودش طورچه پس که رسیدمپ خود از بود، کرده سازی شایعه مهرداد و من به راجع او که افتادمایامی یاد به

 بدی فکر ما به راجع کسی که نبود مهم برایش اصال   انگار یعنی رسید،می نظر به تفاوتبی کامال   مورد این در هم حاال بریزد؟ مرا

 ....کند

پرسیدم احمقانه : 

 هرچیزی از تربیش معشوق آبروی که نکنه فکر این به دیگه که باشه کرده کور رو طرف چشم قدراون عشق که هست امکانش ولی"ـ

نه؟ داره، ارزش " 

 برده یاد از را گذشته هایسال اتفاقات یا نگرفته را منظورم کنم باور توانستمنمی اصال   که آن حال دادمی پاسخ قیدی هیچبی چنانهم

 :است

نباشه واقعی عاشق طرف کهاین مگه نداره، امکان چیزی چنین نه،" ـ ." 

شد پاره افکارم یرشته صدایش با کنم، سبک را خودم ندانستم صالح اما نبودی، واقعی عاشق هم تو پس بپرسم بود نزدیک : 

درکارنیست؟ جاسوسی و دیده خودش چشم به الهه شاید" ـ " 

افتادم راه سرش پشت نیز من افتاد، راه به مدرسه ساختمان سویبه آرام هاییقدم با و برخاست و : 
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باشه؟ دیده خوادمی کجا هآخ" ـ " 

کرده تعقیبت هاموقع همون شاید ؟....مون خونه اومدی هابچه با امتحان خاطر به که روزایی ممکنه"ـ ." 

بود جمع کامال   حواسم من نداره، امکان نه" ـ ." 

چی؟ صنم" ـ !" 

بده انجام نفعش به ریکا نداره امکان نمیاد، خوشش الهه از هم اصال   وفاداره، بابام و من به اون نه،" ـ ." 

ببینه باهم مارو یواشکی و مدرسه بیاد تونستهمی الهه خود.... خب"ـ ." 

دادم بیرون پرصدا و عصبی را نفسم : 

زننمی حرف باهم شونمشق و درس به راجع ایمنی یفاصله بارعایت که کالسیهم دوتا اومد؟می گیرش چی کنیمی فکر مثال  "ـ !" 

تگرف اشخنده دفعهیک : 

شرفبی ؟!ایمنی یفاصله رعایت"ـ !" 

خندید بلند صدای با و ... 

 دارم معنی نگاه با کرد،می زجرکشم داشت ناپذیر مقاومت یخنده آن با که دوختم اشچهره به را نگاهم بزنم لبخندی حتی کهآنبی

گرفتپی را بحث یادامه و کرد جمع را اشخنده : 

داری؟ شک کسی به تو مگه ببینم اصال  " ـ " 

شدم ناخنم با بازی مشغول و گرفتم او از را نگاهم دلیلبی : 

تقریبا   آره" ـ ." 

بود شده مانیکور* فرانسوی یشیوه به که دوخت هایمناخن به را نگاهش نیز او .... 

کی؟ به مثال  " ـ " 

پریسا" ـ ." 

کشید هم در چهره و آمد بدش دفعهیک چرا دانمنمی : 

 کنه حسادت تو به شاید شناسمش،می کامال   کردم، بزرگش خودم بوده؛ دستم زیر بچگی از پریسا کردی، شک پریسا به خودبی! نه"ـ

کنه بازی من آبروی با محاله ولی ." 

گفت؟می راست هم شاید ولی نیامد خوشم اصال   ... 

شد متمرکز آبرو یکلمه روی ارادهبی ذهنم : 

توئه؟ آبروی ضرر به شایعه این کجای ببینم؛"ـ " 

داد جواب سختی به بعد و کرد مکث میک : 

 تو خود وقتی گهمی بهم که اینه اقلّش مامانتی، فتوکپی که توهم دارم، سّری و سر شمعشوقه دختر با که فکرکنه بابام کافیه خب"ـ

 دیگه، داره مه حق البته خب کنی؟می سرزنش مامانت خودسوزی خاطر به منو چرا کنی، مقاومت ایتیکه همچین مقابل در نتونستی

 "!نه؟

.... ساختمی نابود مرا امیدهای ترینافتاده پا پیش معمولی و ساده هایجمله همین با! کردمی لهم داشت وجود باتمام او.... وای ای

کنم؟می غلطی چه نیافتنی دست بت این مقابل اینجا اصال   بگویم؟ که داشتم چه بزنم؟ که داشتم حرفی چه دیگر  
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رحمشبی و سیاه نگاه در خیره برداشتم، عقب به قدم سه دو و گردیدم بغضم شدن آشکار از مانع بزنم حرفی که آن بی ..... 

کرد صدایم زیرلب و شد پدیدار نیز او نگاه در نگرانی آثار کمکم : 

رؤیا"ـ ...." 

 نیز امان یچهره فروچکید، ناگهان مبزن پلک حتی کهآنبی و بگیرم را بازیگوشم و عجول اشک جلوی نتوانستم متأسفانه... نتوانستم

دهد توضیح کرد سعی دلیلبی و داد حالت تغییر دیگر بار : 

 کرده کارو این که کسی بدونی خواستم فقط نیست، من ضرر به شایعه این کردیمی فکر که دادم رو سؤالت جواب فقط.... من رؤیا" ـ

عاشق نه بوده فروش آدم ." 

زدنی پلک هیچ بی نگاهش، در خیره همچنان فروچکید، ممچش از یتربیش قطرات بار این .... 

نه پریسا به اما کن شک خوایمی که هرکسی به کنه، بازی عشقش آبروی با شهنمی حاضر وقتهیچ منه یدیوونه پریسا رؤیا"....ـ !" 

شعور؟ بی احمق این شدنمی خفه چرا ! 

 از و گرداندم روی او از بزنم حرف ایکلمه حتی کهآنبی بعد و بریزد نپایی نیز اشک قطرات آخرین تا بستم را چشمانم بار این

بروم کالسمان سویبه تا رفتم باال ایوان هایپله .... 

****** 

 مادرم از غیر دیگری دلیل حاال من از تنفّرش کنممی فکر و کردمی پرهیز من از طرزعجیبی به دیگر الهه روز، آن درگیری از بعد

 و بیاید بابا که نیستم این منتظر حتی و بگذارم زیرپا را احترامش که ندارم ابایی دانستمی دیگر او! تیزم و تند زبان بود؛ کرده پیدا هم

کند دفاع پناهشبی و مظلوم و کوچک دخترک از . 

 روابط یا درسی سؤاالت جهت به که ایرابطه مختصر همان وحتی نداشتم دوستی یادامه به میلی هیچ دیگر هم امان یدرباره

نیفتد پدرش دست آتو نکرده خدای تا شد حذف نیز کردممی برقرار او با عادی اجتماعی ! 

 پاسداری پدرم آبروی از کهاین بودم، ممنون الهه از موضوع یک خاطر به کردممی مراجعه وجدانم به وقتی بگویم باید هااین یهمه با

 او از موضوع این بابت شده که بارهم یک داشتم دوست. بیاورد کم من مقابل در شود الزم اگر حتی باشد، که هرقیمتی به کند؛می

 به که خالی و خشک تشکر آن جایبه کردم سعی که شد این بزنم، را دلم حرف و سراغش بروم دادنمی اجازه غرورم اما تشکرکنم،

 الاقل بایستمی من کهاین ضمن نشوم، خاطرش رنجش باعث دیگر و دارم نگه تربیش قدری را احترامش خورد،نمی هم دردش هیچ

 امان به نسبت را احساسم شد الزم اگر و شوم قائل احترام پدرم آبروی برای بود مادرش خون شدن پایمال نگران که امان یاندازه به

 افتادن خطر به یدرباره امان هک هاییحرف توانستمنمی که چرا باشد، داشته نظر در تیکه عنوان به مرا ندهم اجازه و کنم سرکوب

 آیا نیست؟ زری و ایرج شوم یرابطه بر امضایی آیا او و من یرابطه! اوست با حق هم شاید. کنم تحمل را زد من درمورد آبرویش

 اهالنهج زودگذر تمایل این دهم اجازه باید چرا پدرم؟ یتکه تکه و شکسته دل بر من یا گذاشت خواهد مادرش خاکستر روی پا امان

گردد؟ پایدار عشقی به تبدیل  

 هر بر و کنم رها او خاطر به را چیزهمه حاضرم واریدیوانه طرز به بازهم و دانممی را هااین تمام من چرا پس! خدایا نه؛ وای ای

دارد؟ احساسی چنین نیز امان بدانم اگر فقط و فقط بگذارم پا ایشده تکه تکه دل !.... 

 شدم تصویر درون دختر بار دهها بودم، دیده امان اتاق در را تصویرشان که بود شیاطینی ردپای هایمکابوس درون هاازشب بسیاری

 و عریان نیمه ـ ومن مکیدمی باخونم ذره ذره را واحساسم شده فشرده گلویم هایرگ بر امان چون اغواگری هیوالی هایدندان که

لذت؟ غرق یا اموحشتزده آیا ممفهنمی و امافتاده دستانش یبرحلقه ـ رمقبی !..... 

***** 

*  ناخن خود که رسدمی نظر به اول درنگاه و شودمی استفاده ناخن طبیعی های رنگ از که ناخن آراستن نوعی: فرانسوی مانیکور

 کشورهای در ازآنبعد و بوده متداول فرانسه در هجدهم قرن از مانیکور مدل این. زیباست و شاداب چنین اشطبیعی رنگهای که است

گرفت قرار استفاده مورد نیز ایران جمله از دیگر . 
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« شب نیمه » 

 بود قلبم مهمان انزجار و نفرت کهوقتی تا کرد،می فرق همیشه با قدری بار این فقط نبود؛ امزندگی در ایتازه اتفاق امان از دلسردی

 دلیلی باشم، متنفر او از نتوانستم کردم هرچه بار این ولی باشم، اشتهراد امطبیعی زندگی و بگیرم نادیده را چیزها خیلی توانستممی

 جز فکری امان که مادری قلب حتی تپید؛نمی دنیا این در خاطرش به صادقانه قلبی هیچ که وتنها غمگین بود پسری او نداشتم؛

 همواره نیز من. بود رانده خود از را او شمرگ از پیش که بود کرده فراموش انگار و نداشت سر در را گناهشبی خاکستر خونخواهی

 و مادرش خون شدن پایمال با شدمی مساوی من با بودنش کهاین ضمن بودم، داده ارائه خالی کامال   دستی او عاطفی نیازهای دربرابر

 یدلباخته تنها که پریسا هب شود مجبور نیازهایش جبران برای کهاین جز کردمی چه باید او حاال! پدرش هایکاریکثافت تمام توجیه

 وتالش بگذارم رویش شکنی پیمان و نامردی و معرفتیبی برچسب تا چند که است ناعادالنه کجایش این شود؟ نزدیک بود او توقعبی

بپذیرم؟ مادرم و خودم از تنفرش برای را او دلیل نباید چرا! باشم؟ متنفر او از بازهم کنم  

 ازحسادت دلت که است سخت بدانی، لیاقتبی و پست موجوداتی را هاآن نتوانی حتی و ببینی هم ارکن در را پریسا و امان است سخت

 از بودنت برتر برای دلیل یک والاقل بزنی گول را خودت نتوانی که است سخت کنی، خاموشش که نباشد آبی هیچ و بگیرد آتش

 هرگز که کرد آبیاری را عشقی گیاه شودنمی که چرا کنی شغالا را رقیبت جای که کنی تالش نتوانی حتی است سخت بیاوری، رقیب

 لیاقت قطعا رقیبت باشی باورداشته هم خودت که است سخت. کاشت یزرع لم زمینی در را امید بذر یا آورد بارنخواهد به ایمیوه

. ندارد دل در دیگری احساس انتهابی قیعش جز و است مندبهره مهربانی و فداکاری زیبایی، از کافی یاندازه به او دارد، را دلدارت

داشته؟ خود در را او از غیر عشقی فراق رنج که بوده امان انگیزغم هایاشک پذیرای بارها او دل سینی که کنم فراموش چگونه  

 و بودیم ایستاده هآزمایشگا توی وقتی قبل روز صبح برخاستم، امزندگي خواب ترینآشفته از ناگهان که بود مهتاببی شب یک هاينیمه

 با کهدرحالی و است امان فهمیدم زود خیلی که گرفت بازی به را موهایم آرام سرم پشت از دستی دادیم،می گوش معلم توضیحات به

 موضوع همین که کردمنمی هم را فکرش ولی بگذرد؛ حال همان به لحظاتی دادم اجازه رفتممی کلنجار خود یوسرگشته متالطم روح

سازد درگیر را امغیرغریزی و غریزی احساسات تمام و بنماید رخ گونهاین امشبانه رؤیای در اهمیت کم و ساده رظاه به .... 

دادمی صدا سرم در ناقوسی مثل بود کرده نجوا زیرگوشم ایلحظه برای آزمایشگاه توی که لذتبخشی و شیرین دروغ : 

رؤیا دارم دوستت"ـ !...." 

 اگرچه کند، نجوا را اشتیاقش و عشق درگوشم بازهم خواستممی بود، گذرایش و کوچک هایعالقه ابراز شنیدن قراربی و تاببی دلم

زدم نهیب خودم به ناگهان ولی بگیرم؛ را اشتاشماره رفتم تلفن سویبه اختیاربي و دادم کف از طاقت کمکم..... دروغ به : 

«  را اشمعمولی رفتارهای و بگویم وری دری زنبابایم سر پشت بزنم؟ حرف انهایم درس به راجع مثال   بگویم؟ چه که بزنم زنگ

؟....!یا کنم، آگراندیسمان .... 

 را سوزنده آتش این که باشد راهی باید.... باخت خواهم دین و دل چشمش یاشاره یک به تو عنایت نباشد اگر که کن کمکم خدایا آه

 چرا کنم انکارش باید آری!.... انکار: بلدم راه یک تنها شناسمش،نمی من اما تهس راهی که مطمئنم سازم، خاموش خویش درخلوت

 چیـزی واگر ندارم ایاراده هیچ دیگر و امشده مسخ کامال   مقابلش در من. شد خواهم تسلیم دربرابرش دهم تن آن به اندکی حتی اگر که

 وجودم هایالیه تریندرعمیق ایمان این و داده قرار من امنیت شرط را پرهیز که است خداوندی خیرخواهی به اعتماد کند،می حفظم

کندمی پرتوافشانی همواره ...» 

 هیچ. کند غلبه احساسم که بود نمانده چیزی و شده درگیر هم با شدت به احساسم و منطق که بودم گرفته قرار شرایطی در حالاین با

 حاال که رفت شعری کتاب سویبه ارادهبی دستم. شدممی ذوب و سوختممی ندرو از و شده طاق طاقتم کند، آرامم توانستنمی چیزی

 بیرون جلدش الی از را عکس وقتی داشت،وامی ناموزون تپشی به را قلبم ناخودآگاهم ضمیر بود که درهرکجا شاعرش نام شنیدن با

امان آه.... فشردم کتابم روی بر ماندگیدر با را امپیشانی و شکافت را قلبم نامرئی تیری متبّسمش چشمان عمق از آوردم !..... 

 شب نیمه خنک هوای نشستم، پنجره کنار و گفتم ترک را خوابمتخت زد،می پرسه امنزدیکی در جنون نداشتم، را تماشایش طاقت دیگر

 ایحفره اکنون. تریاهس همیشه از شب مخمل و بود ستاره از پر آسمان راند،می عقب به را موهایم او هایدست گرم خیال همچون

بود نشسته تعزیه به را قلبم غیاب که داشت وجود امسینه درون . 

 را یکدیگر که هاییبرگ مالیم خش خش جز به نبود صدایی هیچ هم حیاط توی بودند، خوابیده همه. شدم خارج اتاق از و برخاستم

 خویش قراربی دل با نبرد درحال من مثل هم او شاید نه؛ یا یده؟خواب آیا کند؟می دارد کار چه کجاست؟ اکنون امان.... بوسیدندمی

دارم؟ اهمیت برایش قدر چه کند؟می فکر من به آیا اصال   است؟  
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 دلم حاال بودم، نکرده را کار این وقتهیچ ولی باشم مهمانش و پیشش بروم که بود زده سرم به گاهی بود، روشن صنم اتاق چراغ

 ظاهر شباهتشان تنها داشتند، فرق دنیا یک باهم هاآن که آن حال باشم داشته نیز صنم درکنار را مادر با دوستی یتجربه خواستمی

بود عبادتشان ... 

 از را آن کش که ایچانه مقنعه و گلدار باچادرنماز صنم که نگذشت بیش لحظاتی درآوردم؟ صدا به را اتاقش در وقتی چه نفهمیدم

گرفت قرار در یآستانه در ودب انداخته سرش پشت مقنعه روی : 

شده؟ چیزی! خانم خیر به شب" ـ " 

تو؟ بیام تونممی"ـ " 

بفرمائید! خانم چشم رو تون قدم ذارین،می سرم منت"ـ ...." 

 از اندازیچشم با بود کوچک و ساده! خریدارانه جوراین نه ولی بودم دیده را اینجا هم قبال گذاشتم، اتاقش درون به پا تردید با

 روی نیز بزرگی قدیمی رادیوی نبود، درکار میزی و صندلی و مبل هیچ و شده چیده اتاق دورتادور که ُترکمانی قرمز هایتیپش

 روی که ایسجاده و جانماز به افتاد چشمم ورود محضبه که چرا نکرد جلب را توجهم هااین از کدام هیچ اما داشت، قرار اشطاقچه

نامیدشمی قبله مادر که سویی همان داشت؛ سوییبه رو ارانگ و شده پهن کج قدری زمین .... 

خوندی؟می نماز"ـ " 

کنممی جمعش اآلن! خانم بله"ـ ." 

کنم نگاش خواممی نکن، کارو این.... نه"ـ ." 

کشیدم محرابش روی به دستی و نشستم .... 

برد می که ایمان خرابی از ترسممی  

من نماز حضور تو ابروی محراب ....* 

رسیده عاشقانه توحیدی به چگونه من پرستیبت که ببین یافتم،می او از نشانی نگریستممی که هرکجا ! 

داری؟ حسی چه خونیمی نماز وقتی! صنم"ـ " 

نگریستمی عجیبم رفتارهای به تعجب با : 

بیدارید؟ چرا شب نصفه وقت این بگید من به خدا به رو شما فقط خانم"ـ " 

دیدم ظهر وقت مادرو خوندن نماز آخه! ظهرهاست فقط کردممی فکر من نن؟خومی نماز هم هاشب نصفه"ـ ." 

کیست؟ مادر که نپرسید حتی و آمد کوتاه پرسممی را خودم سؤاالت و دهمنمی هایشسؤال به جوابی دید وقتی  

غروب ظهر، صبح،: خونیممی نماز روز در بار سه خانم، نه" ـ ." 

نیست؟ کدومش هیچ که اآلن ولی"ـ " 

 شب، نماز گنمی بهش بخونه، تونهمی باشه داشته دوست هرکی فقط نیست، مسلمونا ما تکلیف جزو یعنی مستحّبیه، نماز یه این" ـ

زیاده خیلی هم ثوابش ." 

____________________________________________ 

 حافظ*

چی؟ یعنی ثواب؟" ـ " 
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 توی یتربیش هاینعمت از باشه داشته یتربیش ثواب هرکی گیره،می نظردر هاشبنده برای خدا که خوبیه کارهای پاداش ثواب"ـ

 هست؛ هم برعکسش هستن، تربیش ثواب دنبال دارن اعتقاد قیامت روز و خدا به که کسایی هم همین واسه شه،می برخوردار بهشت

هتربیش هم جهّنمش عذاب باشهتربیش گناهش هرکی یعنی ." 

بترسانی زدن کتک از یا دهی فریب چوبی آبنبات با بخواهی را ایبچه کهاین مثل درست!! دارد جالبی فتعری چه جهّنم و بهشت .... 

دونی؟می تو صنم؟ بخونن شب نماز و باشن بیدار شب وقت این دارن دوست کیا معموال" ـ !" 

ببرن یتربیش ثواب باشن داشته دوست که کسایی خانم؛ که کردم عرض"ـ ." 

خونی؟می نماز داری و بیداری شب وقت این ثوابش خاطر به فقط یعنی"ـ " 

خانم بله.... خب؛... بگم چی دونمنمی"ـ !" 

شدممی بیزار هاحرف این از داشتم ایناامیدکننده طرز به : 

 بلند نیاد، شماشچ به خواب که باشه کسی یاد به قدراون شب وقت این نفر یه اگه گفتم خودم با کردم،می فکر ایدیگه جور من ولی" ـ

 کنه، آرومش کمی بتونه که چیزی یه.... نشونی یه نامی یه دنبال چرخه،می طرف اون و طرف این زنه،می پرسه خونه وتوی شهمی

محرابش که پهنه سجاده یه بینهمی میاد کنه،می جلب رو نظرش شب دل تو نوری یه دفعه یه بعد ...." 

 اگر که دانستممی را این فقط ولی سردرآورد هایمحرف از حد چه تا دانمنمی خوردم، فرو را ضمبغ و گزیدم را لبم نگفتم، چیزی دیگر

نیست جهّنم و بهشت خاطر به بخوانم نماز روزی .... 

برداشتم سجاده از دیده صنم محزون صدای با : 

ریخته؟هم به رو شما نازنین ذهن چیزی! گلم؟ خانم شده چی"ـ " 

 بدی یاد بهم تو که اینجا اومدم نیستم، ثواب دنبال من ولی بیداره، شب وقت این که کسی واسه ایهافتاده پا یشپ خیلی دلیل ثواب طمع" ـ

 یادم تو.... بشم آروم خواممی شناسه،می رو رنجم و درد و فهمهمی منو حرف که کسیه تنها اون بزنم، حرف خدا با جوری چه

دی؟می " 

کننمی تنبیهم کردم درازتر گلیمم از پامو نم که بفهمن خانم یا آقا اگه ولی"ـ ." 

کردمی نابود خودش به نسبت مرا باورهای تمام داشت او کشیدم، درهم چهره : 

 تنبیه ترس از کنی،می نیاز و راز ثواب عشق به ؟!کردممی فکر بهت راجع ایدیگه جور من هستی، ضعیفی موجود که راستی"ـ

 ایدیگه یالعادهخارق چیز هیچ یعنی تشویقه؟ و تنبیه زندگی یهمه تو نظر به واقعا   صنم! بدی یادم نیازو و راز این که کنیمی پرهیز

نداره؟ وجود " 

زیرگریه زد و کشید صورتش جلوی را چادرش ناگهان که بود چه حرفم در دانمنمی .... 

خواممی معذرت کردم؟ ناراحتت شده؟ چی"ـ !" 

زدود ار هایشاشک و کشید باال را اشبینی : 

 بودم، نکرده فکر تشویق و تنبیه از غیر چیزی به وقتهیچ گذشت ازعمرم که سالی چهل این توی! کشیدم خجالت خودم از خانم، نه" ـ

! نبودم بیدار شما امشب   یاندازه به وقتهیچ ولی خوندم؛ نماز و بودم بیدار هاشب نیمه عمر یه کردید، بیدار منو تونکم سن این با شما

ایفرشته یه شما که خدا خداوندی به.... شما نم؛خا !" 

روندنمی خواب به شیطان شرور   پسر   آغوشی هم یاد با هرگز فرشتگان دانستممی کهدرحالی همآن. رانداشتم حرف این شنیدن تحمل ! 

 جوری چه بگو فقط بده، بهم یشونشون الاقل نیست اتپیش اگه گرده،می دردش دوای دنبال که مبیچاره یه فقط نیستم، فرشته من" ـ

 یادم فقط نخونم نماز کسی چشمای جلوی دممی قول حتی نباش، هیچی نگران پس دادی، یادم تو که گمنمی کسی به خوند؟ نماز شهمی

کنممی خواهش صنم، بده !" 
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کنممی سعی! خانم چشم"ـ ." 

 حمد هم که گذاشت اختیارم در ایپاره نسبتا   یکتابچه سپس داد، هارائ من به داشت چنته در آنچه هر و بست کار به را اشسعی تمام و

 یک از بیش ولی بودم یافته خوبی حال. بیاورم یاد به خواندنش با کردم فراموش را چیزی اگراحیانا هم و بیاموزم آن از را سوره و

کند تمام را اشنمازشب بود نتوانسته حتی وصنم گذشته ساعت . 

اتانداختم نمازخوندن از بامش صنم ببخش منو"ـ ." 

 امشب رکعت یه نخوندم، نماز امشب یاندازه به هم شبی هیچ دادم، یاد چیزی شما به که کنممی افتخار من جان؟ خانم حرفیه چه این" ـ

 خونه این ورن و برکت شما چون خونه این برای داره نگه من روبرای شما خدا خوندم، زندگیم توی که نمازهایی تمام به ارزهمی من

هستین زندگی و ." 

کردم باز دررا و برخاستم و ندادم تمجیدش به جوابی .... 

بپرسم؟ سؤال یه دارم اجازه! خانم خواممی معذرت"ـ " 

ماندم سؤالش منتظر : 

 کمکی اگه ولی کیه؛ اون بپرسم ندارم اجازه که دونممی شدید، عالقمند کسی به کردم احساس که کردید صحبت جوری امشب شما" ـ

کنید اعتماد من به میاد بر من از ." 

زدم تلخی لبخند : 

نافرجامه و شوم رومه پیش که راهی برنمیاد، کسیهیچ دست از کمکی هیچ ولی اعتمادی،قابل تو آره؛" ـ !" 

 شدم، دور صنم اتاق از کافی یاندازه به وقتی گفتم، ترک را اتاق بالفاصله بود، من گلوی در بغض و صنم نگاه در حیرت بعدازآن،

 معصومانه آن قلب در یمانی شعرای و بود آسمان وسط اکبر دبّ  دوختم، چشم آسمان به و ایستادم ایلحظه برای حیاط وسط

داشت؟ خواهم احساسی چه این از بعد شد؟ خواهد امسرگشته و قراربی دل ساز چاره نماز آیا درخشید،می  

 چارچوب یدرباره هنوز ولی شد دستگیرم چیزها خیلی خواندم،می و کردممی باز را عاد یکتابچه وقتبی و وقت روز آن فردای از

 باره دراین خاصی قانون هیچ که یافتم ذهنّیتی چنین طبیعی طوربه و نیامده گیرم هیچی باشم پسرداشته یک با توانستممی که روابطی

 دلش یتربیش ثواب که هرکسی کردم خیال و کردم تصور مستحبی نمازشب همان شبیه چیزی هم را حجاب حتی و نشده نوشته

مسیحی هایراهبه مثل درست! بپوشاند نامحرم از هم را موهایش تواندمی بخواهد، . 

 گفتممی سخن خدا با فهمیدمنمی که زبانی به که بود عجیب هایم،تنهایی همدم شد بود داده هدیه من به صنم که کوچکی یسجاده و مهر

 خدایی گفت،می سخن مهتاب و چشمه زبان با که خدایی داشتم، دوست را خاموش نادیدنی خدای این من کردم،می آرامش احساس ولی

 را نامم بهاری یرسته تازه هایبرگ خش خش با و پیچیدمی موهایم الیالبه که بود پنهان نسیمی در نوازشگرش یسرپنجه که

کردمی زمزمه .... 

 وقتی است، نزدیکی همین که فکرکنم خدایی به او خیال در شدن غرق جایتابه خاستمبرمی هم هاشب نیمه شد،می الزم اگر دیگر حاال

یافت خواهی آرامش تردیدبی کند اتکمک تواندمی هم و توست خیرخواه هم که دارد وجود برتری نیروی کنی حس . 

.... او فراق جهّنمم و بود امان روی من بهشت نمود،می معنی بی برایم هم هنوز بود کرده توصیف برایم صنم که جهّنمی و بهشت

 بیگاهش و گاه هایعالقه ابراز و او سویک از که زدممی وپادست برزخی در جهنم، نه و بردممی سر به بهشت در نه اکنون من ولی

 که بودم آهنی تکه مثل درست نیست، من به شدن نزدیک فکر در نیز او و ندارم سویشبه راهی دانستممی دیگر سوی از و داشتم را

 و داشته نگاه را او دیگر سوی از قوی اندازه همان به نیرویی حال عین در و گرفته قرار قوی آهنربای یک یجاذبه ینقطه آخرین در

دهدنمی او به را آهنربا با تماس و وسط حد این از عبور یاجازه . 

 زدم،می وپادست بالتکلیفی با آن در که برزخی از مرا کردو راحت را خیالم که آمد پیش شرایطی باالخره هااین یهمه با ولی

انداخت وسوزان ورشعله دوزخی میان به یکراست !! 

****** 
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« صراط پل »* 

 شاگرد طورهمین و بودند کرده کسب را اول مقام که بسکتبال تیم هایبچه از متشکل پیشاهنگی اردوی یک که بود اردیبهشت اواسط

 برخی و ترپررنگ برخی که دارم زیبایی خاطرات روز آن از. شد داده ترتیب بود هجده باالی سومشان ثلث نمرات که زرنگهایی

شد مهیا آینده اّتفاقات برای که است ایزمینه دارد اهّمّیت ازهمه بیش که چهآن اما اعتناست، غیرقابل . 

 ولی کشیدمی خود سویبه را هابچه اکثر یدزدانه نگاه که داشت تن به* وبولزشیکاگ تیم نشان با رنگی لیمویی تاپ امان روز آن

بود بازیگوشی پی فقط و دادنمی نشان خاصی توجه کسهیچ به خودش . 

 از کامل ظرافت و احتیاط با و کرد بلند عروسک یک مثل شود، رد رودخانه از ترسیدمی که را پریسا بار یک که آیدمی یادم

 بگذارد، زمین روی را پاهایش کامل امنّیت در که کردند وکمکش داد بهروز تحویل را او کهاین محضبه وبعد داد ورعب رودخانه

 شلیک باعث صحنه این! کرد آب خیس را سرتاپایش بیاید، خود به تاپریسا و کرد جمع رودخانه از آب بغل یک و شد خم ناگهان

 ولی بودیم، نشسته رودخانه کنار سنگ تخته یک روی که سوده و من جمله از بودند، صحنه آن گرنظاره که شد کسانی تمام یخنده

پیچیدممی خود به حرص از بگیرم، توانستمنمی را امخنده جلوی که حالدرعین من ! 

 تا یافتم جیدن جای و کردم رها را دوستانم شدم خسته که درکنارآب وگل چوب با ساختن وکلبه والیبال و وبدمینتون باشک قایم از

 کشیدم دراز ها سبزه روی کرد،می وسوسه را چشمانم خواب رخوت و بود نیمروز ورگردم، غوطه خویش درتنهایی لحظاتی برای

 آورد هجوم ذهنم به شیرین رؤیایی و شدم کشیده بیداری و خواب برزخ سویبه اراده بی که گذشت چقدر دانمنمی. بستم را وچشمانم

یافتنی دست حقیقتی تا بود سانهاف شبیه تربیش که .... 

....  دردهانش کوچک قاشقی با را سوپ داشتم سعی من و داشت تب کمی که بود درآغوشم وکودکی نشسته میزناهارخوری کنار

 اندکی چشمانش و بود مرطوب هنوز موهایش نشست، رویمروبه و آمد میز سویبه پهنش های شانه روی ای حوله با امان بگذارم،

 غرق زمین روی مرد ترین جذاب داشتن از بودم، تبدارم کودک نگران کهدرحالی ومن نشست برلبانش سحرانگیز تبسمی آلود؛ خواب

که بودم شعف .... 

....  طورکههمان کرد، امشوکه حسابی و کشید بیرون خیال و ازخواب مرا فجیعی طرز وبه ریخت سرم روی یخ آب پارچ یک ناگهان

کردم نگاهش دلخوری وبا بلعیدم صداداری و عمیق نفس باز کامال   بادهانی چکید،می آب هایمومژه موها از : 

بدجنسی خیلی امان" ـ !" 

 ....خندید

چشمه کنار بریم نمیاد خوابت دیگه اگه" ـ ." 

درآمد کفرم : 

؟!روانی؟ کننمی بیدار خواب از آدمو جوریاین شما دهات توی"ـ " 

 موها از نیمی هنوز چشمه، کنار بکشاند خود همراه به خیس وضع و سر باهمان و کند بلندم تا کشید را هایمدست آنگاه خندید، بازهم

 ومرا آمده سویم به اعتناییبی همهاین از بعد کهاین از ولی بگیرد، لرزم شدمی باعث کوهستان خنک باد و بود خیس شرتمتی وجلوی

بودم دیخرسن و شعف غرق برگزیده گذرا هرچند لحظاتی برای . 

 چشمه آب درون را دستش کرد؛ غافلگیرم حسابی غیرمنتظره حرکت یک با که بودیم هابچه تماشای مشغول کنارهم هردو بعد دقایقی

 باقی دستش کف که آبی از قدری و بردم نزدیک را هایملب کنم فکر کار این عواقب به کهآن بی نیز من گرفت، دهانم مقابل و فروبرد

 ریختمی هایملباس روی به صورتم طرف دو از آب که طورهمان و گرفت دستش کف دو میان را صورتم ناگهان یدم،نوش بود مانده

گفت مستانه : 

تمدیوونه رؤیا"ـ !...." 

 دروغ چرا آمیخت، هم به درونم در هیجان و وحشت و شده سلب من از واکنشی هرنوع قدرت دوختم، چشمانش به را سرگردانم نگاه

 دوش بر را معصیت این تمام بار تا کوتاه، هرچند ایاحساسات ابراز به کند وادارم او کهاین برای بود شیطانی تمایلی دلم ته بگویم؟
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 از چشم که طورهمان و کشید عقب را دستش آرام کند تعّدی کهآن بی او اما کنم، تطهیر را خود آسوده خیالی با و بگذارم خودش

تگف دوباره داشتبرنمی صورتم : 

ناراحتی؟ چیزی از"ـ " 

_________________________________________________________________________________ 

* است رسیده رستگاری به کند عبور آن از بتواند هرکس و شود می منتهی بهشت به و گذرد می جهنم از که پلی: صراط پل . 

* آمریکا ای حرفه لبسکتبا لیگ برتر های تیم از یکی: بولز شیکاگو  NBA دارد قرار شرق کنفرانس مرکزی منطقه در آن مقر که .

است نر گاومیش رنگ سرخ سر تیم این نشان . 

کرد مطرح دیگری جور را سؤالش و نشد قانع ولی دادم تکان منفی جواب ینشانه به سری : 

رؤیا؟ شده چی اعتنایی،یب طبیعت به گردی،می تنها ذاری،می قال رو هات دوست نیستی، سرحال ولی" ـ " 

کندنمی خرجم توجهی هیچ داشتم یقین حاال تاهمین کهدرحالی است من به حواسش همهاین طور چه که کردم تعجب . 

گفت خاموشم نگاه و سکوت برابر در : 

 همهاین اصال  ! بیاد باالتر دههف از تونهنمی هاشنمره وقتهیچ که معلومه البته نیومده، دیالق یمونده عقب اون امروز که حالمخوش"ـ

عقابی؟ دماغ اون به احتیاجی چه جاست؛ این عقاب !" 

شدم عصبانی دستش از حسابی و بمانم ساکت نتوانستم دیگر : 

امان دیگه شو ساکت" ـ !" 

آمد خشم به آشکارا : 

کنی؟می دفاع ازش چی واسه چیه؟"ـ " 

کند امعصبی خواسته عمدا   بود مشخص کامال   کهلیدرحا کنم وجورجمع را بساط این باید چگونه دانستمنمی : 

ست دیگه یکی نقاشش زشته نظرت به اگه بارگذاشتی؟ رو چاره بی اون یپاچهکله قدراین نشدی خسته"ـ ." 

کرد قطع را حرفم : 

دیگه داره هم کردن سرزنش انگیزینفرت طرح همچین نقاش"ـ !" 

دادم ادامه فورا   : 

کرده نقاشی نفر یه هردوتونو بنداز، هم خودت به نگاه یه پس"ـ !" 

درآمیخت هم به لحنش در وتحسین تحّیر آنگاه ماند، ساکت لحظاتی برای و کرد فکر هایم حرف به باتعجب : 

اومد خوشم نه؛! دختر تو داری مخی چه"ـ !...." 

 اختیاربی کرد،می اشکفری که گفتمی سوده به چیزهایی یک داشت عباس ما از دورتر کمی برگرفتم، او از دیده و کردم سکوت

 به داشت، لب به اختیاربی لبخندی نیز او حاال و گرفته را نگاهم مسیر که امان شد، نابود و رفت ازلبم لبخند دوباره ولی گرفت ام خنده

گزید را کامم کالمش تلخی دوباره و شد خیره چشمانم : 

نداره هم به ارتباطی هیچ هم بدریخت یایکبیر اون و من نقش ندارم، اعتقادی هیچ نقاش به من"ـ ." 

دادم را جوابش خشم با نیز من : 



 

دانلودنگاه   NEGAHDL.COM 

 

95 

 هات وری دری واسه که گوشی سراغ برو بزنی مفت حرف کسی سر پشت خواستی دفعه این نداره، اهمیتی هیچ من برای تو اعتقاد"ـ

باشه شنوا ." 

 به کامال   که گرفت بازوانش میان مرا چنان پشت از و دز جستی سرم پشت بالفاصله گرفتم، فاصله او از عصبانیت با و برخاستم و

چسباند موهایم به را صورتش و داشت نگهم ترمحکم او ولی زدم؛ وپاییدست وضعیت این از رهایی برای.... چسبیدم تنش : 

نداره؟ اهمیتی هیچ برات من اعتقاد چرا" ـ " 

بگویم چه اشحساسّیت همهاین برابر در دانستمنمی : 

باشه؟ مهم باید چرا اصال   نداره، ربطی من به کهاین واسه"ـ " 

کنه؟می فکر چی به احساست و زندگی شریک که نیست مهم برات"ـ " 

چارگیبی سر از ایخنده گرفت؛ امخنده .... 

کنیم؟ ازدواج ماقراره ببینم؛! احساس؟ و زندگی شریک"ـ " 

باشیم؟ هم کنار ابد تا که تونیممی ولی خب؛ نه"ـ " 

 باحرکت و برداشتم عقب به قدمی و رهانیدم آغوشش از را خود.... شکست خیلی دلم! کرد دریغ هم محال ایوعده دادن از حتی نامرد

راندم عقب به بود پاشیده صورتم به مهابا بی باد که را موهایم سرم : 

داره؟ نگه متصل هم به رو ما که کجاست ما اشتراک ینقطه"ـ " 

بود؟ احمق واقعا   یا زدمی تحماق به را خودش دانمنمی  

کنم؟می اشتباه خودم به نسبت تعالقه یدرباره بگی خوایمی"ـ " 

نشود درست شر دوباره که بگویم چیزی بتوانم تا باشم مسلط برخودم که بود سخت خیلی : 

همین هستی؛ داشتنیدوست و خوب همکالسی یه تو"ـ !....." 

خورد گره درهم ابروانش : 

زمینی روی عاشق دروغگوترین تو! دیمی تحویل یخ فقط که شانیآتشف یه هم تو"ـ ." 

دادم تکان سری و کشیدم آهی عجز و درماندگی سر از : 

 کنج کنی پرتم شدی بزرگ که بعدش و کنی بازی باهام نابالغی وقتی تا که نیستم عروسک من امان؟ بدی آزارم کنیمی سعی چرا"ـ

 دونهمی کهاین با و خوادمی هاشرابطه تو تنوعواسه منو که کسی دست یبازیچه بشم ونمتنمی دارم؛ احساس آدمم، من! فراموشی

بمونم کنارش خوادمی ازم ولی کنیم ازدواج باهم نیست قرار ." 

بگیرد خود به تریمهربان لحن کرد سعی و بازشد ابروانش گره : 

دارم نیاز بهت هرلحظه که منی عشق ینوآخر اولین تو کدومه؟ تنوع رؤیا، کنیمی اشتباه داری تو ولی"ـ ." 

لعنتی بغض این کنترل بود سخت : 

نیستم احمق من داره، فرق آسمون تا زمین گفتارت با تو رفتار امان، نگو وپرت چرت" ـ ." 

عزیزم رفتارکنم میلت مطابق دینمی فرصت بهم اصال   که گیریمی فاصله من از قدراون تو"ـ !" 

« نشست قلبم هایمانده باقی بر که بود خنجری اش«عزیزم : 
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 ندارم، انتظاری توهیچ از من درواقع بیفتی، تکلّف به تو که نگفتم رو حرفا این کنیم، عادت فاصله این به باید چون گیرممی فاصله"ـ

 عشق ترینهاحمقان ایرج پسر و زری دختر بین عشق چون باشی که موظفی نه و عاشقمی نه توهم باشم، که خواممی نه و عاشقتم نه

زمینه روی !" 

گرفت درد بغض فشار از گلویم و .... 

وغرید داد تکان درماندگی به سری : 

بشنوم چیزی خوامنمی دیگه نیست، خوب حالت رؤیا بسه"ـ ...." 

دادم ادامه یتربیش حرارت با و بریدم را حرفش : 

کنی بایدگوش پس بکشه جا این به بحث خواستی خودت"ـ !" 

دادمی زدنم حرف مجال بغض نه و بودم کردن سکوت قادربه نه که آن حال دوخت؛ چشم من به آمیز استفهام نگاهی با : 

نخواهیم چه بخواهیم چه شده، نوشته پیش از که سرنوشتی به محکومیم وتو من امان؛"ـ ...." 

داد تکان تأسف به سری : 

بکنه جا از رو کوه تونهمی آدم ی اراده باشی، ضعیف قدراین که کردمنمی باور"ـ !" 

بردم باالتر را صدایم کمی : 

خورهنمی تکون ایاراده هیچ با دوتاست ما راه سر که مانعی ولی آره؛"ـ ." 

نبود رضایت سر از مطلقا   که گستاخی لبخند و فّتان چشمان با کند، اغوایم بازهم کرد سعی : 

 دورش بده تکون رو مانع نتونه اگه حتی عاشق خندید، انعمو یهمه ریش به شهمی عشق با زدی،نمی حرفو این بودی عاشق اگه" ـ

زنهمی ." 

رسیمنمی هم به وقتهیچ اما بریم؛ دنیا آخر تا هم پای پابه تونیممی که هستیم موازی خط دوتا تو و من امان نیست؛ عشق بحث"ـ ...." 

گرفت مسویبه را اشاشاره انگشت توزانهکینه و نشست نگاهش در خشم و شد جمع لبخندش : 

نباشم موازیت خط دیگه تا کنممی جدا ازت همیشه برای رو راهم و گیرممی فاصله ازت پس"ـ ....." 

 به هم امان شاید کرد،می متصل هم به را ما مجاز و وهم درون جایی که شد رسم خطوطمان انتهای از چینی نقطه ذهنم در اختیاربی

گرفتتصمیمی چنین که اندیشید تقاطعی چنان .... 

 که ایچشمه به. شد دور آنجا از و کوبید چشمه کف روشنایی بر پای ایمالحظه هیچ بی که چرا بگویم، دیگری چیز نکردم فرصت

 دور درماندگی با نشستم،می نزدیکی درهمان سنگی روی بر کهدرحالی و شدم خیره بود شده الی و گل مشتی به تبدیل زاللش آب

نگریستم را شدنش ..... 

 پریان یقصه زندگی ولی کند، حل را میانمان مشکل تواندمی ایمعجزه تنها و نداریم یکدیگر به رسیدن برای راهی هیچ ما ستمدانمی

 وقتی که بپذیرم توانمنمی اصال   چرا خدایا، چرا باشم؟ منتظرش که دارد ایفایده چه واقعا   ولی سویم،به برگردد دوباره شاید نیست،

کنم؟ فراموشش مجبورم د،رسنمی او به دستم  

****** 

 مقابل در افکند، آغوشم در را خود زبانی شیرین با آرزو وقتی فقط نداشتم؛ هم را کسی به کردن سالم یحوصله حتی برگشتیم وقتی

نخودسیاه پی برود که کردم خرش شکالتی با و کشیدم موهایش به دستی الهه ناراضی و کنجکاو نگاه ... 

 میان مرا نبود قادر نیز «صفر شبکه» ام موردعالقه یبرنامه حتی زدم،می بال بال سرکنده مرغ مثل و نشدم جخار اتاقم از شب تا

 فضای اند،خوابیده همه کرد اعالم که بود خانه انگیزدل سکوت فقط گذشت، نیمه از شب وقتی چه نفهمیدم بکشاند، خانواده جمع
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 ترشکوه با هم این از تا شدمی محو ما زندگی یصحنه از کامل طوربه کاش! شدیم باشکوه خیلی الهه صدای بی ما دلگیر عمارت

 !شود

«  او به اگر است؟ دلخور دستم از هنوز آیا کند؟می کاردارد چه کجاست؟ اآلن امان دارد؟ فرقی چه نبودش و بود کن، ولش اصال  

 مشغول هم شاید کند،می سیروسیاحتی نفیسش هایکتاب الیبهال دارد شاید چه؟ باشد خوابیده اگر افتد؟می اتفاقی چه بزنم، زنگ

 که چرا ایستدمی ازحرکت زمان انگار متنفرم، شنبه ازپنج ها،شنبه پنج به لعنت! است خشن ومپایرهای یا هجده مثبت هایفیلم تماشای

کننده کسل و طوالنی یجمعه یک است، درانتظارم هفته روز ترینتلخ .....» 

برداشت خورد که بوق تا سه کردند،می تمّرد اماندیشی مصلحت از انگشتانم رفتم، نتلف سویبه : 

بفرمائید بله" ـ ." 

 بگذارد شد الل من مثل و زد زنگش هرکه بعدازاین خواستمامانمی کردم حس امگفتاری وتجهیزات فک در زودگذر فلجی شبیه حسی

چیست دقیقا   دانستمنمی هم مخود کهمطلبی سراصل رفتم مقدمهبی پس من؛ حساب به : 

کنم؟ حساب روت بتونم یکشنبه امتحان واسه که هستیم دوست قدراون هنوز"ـ " 

 تا دیدنش برای نباشم مجبور که بودم راهی دنبال فقط نبود؛ مهم برایم امتحان اصال   کردم، حیرت بودم رانده زبان بر که آنچه از

داشتیم هم پشت تعطیلی روز دو ما و بود تعطیل مناسبتی به هم شنبه روز هفته این که چرا صبرکنم؛ یکشنبه . 

درخدمتم من"ـ ." 

شدمی حساب ناچیز غنیمت یک برایم نیز روحبی و سرد جواب همین : 

کنیم؟ کار باهم نیاوران پارک یا کتابخونه بیای عصر فردا تونیمی"ـ " 

کرد ناامیدم حدی تا و غافلگیر جوابش : 

 اگه اما.... زیرش بزنم تونمنمی دادم، قول بهشون کار، همین واسه مخونه میان دارن هابچه از تا چند فردا راستش م؛شرمنده نه"ـ

بیا هم تو مایلی ." 

شدم مرگ ذوق بود، کرده دعوتم جمعی دسته ضیافت چنین به کهاین از : 

ساعتی؟ چه باشه،"ـ " 

باشم؟ منتظرت پس.... چهار" ـ !" 

رخاستب نهادم از صدابی سرد آهی : 

بیارم قبولی قابل یبهونه بتونم اگه"ـ ...." 

بخیر شب باشه،"ـ !" 

 که کنم پیدا یقین تا کرد قطع را تماس زود خیلی.... کنم خالی و خشک تشکری نگذاشت حتی نه؟ یا دارم هم دیگری کار نپرسید و

 زندگی کوچی به دادمی ترجیح را امان سرمای و سوز در زدن یخ که دلم پرستوی چارهبی! رسیده فرا بامن اشرابطه زمستان بازهم

 ....بخش

 را چشمانم ایلحظه برای بود، پوشانده را بالش سطح تمام بلندم موهای افتادم، خوابمتخت روی پشت به و گذاشتم سرجایش را گوشی

 کنارم در امان هنوز غلتیدم، پهلو هب و کشیدم آهی سرگردانند، موهایم میان انگشتانش و کشیده دراز کنارم امان کردم احساس و بستم

 ......بود

****** 
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 اذیتش تنهایی کهاین برای هم الهه بودیم، تنها ما و کرده مسافرت کلکلته به هفته آن در پدرم نبود، راحتی کار اصال   الهه کردن مجاب

 خواهرش یخانواده درکنار را یلیتعط روز دو تا برود درلواسان خواهرش ویالی به داشت تصمیم و کرده جمع را چمدانش نکند

 بودند آمده ابی همراه به صبح همان از -صدابزنند «جون کتی» اورا بودند موظف همه که - خواهرش بگذرانند، خوش جمعیدسته

 توانستم هرحالبه نداشتم، را کاری چنین قصد که من شوم، همراه مسافرت این در هاآن با هم من حتما   که داشتند اصرار و ما یخانه

 او داریم، روزیکشنبه امتحان برای ویژه گردهمایی یک دوستان از یکی یخانه در که کنم قانع را والهه بافته هم به را دروغ و راست

 کنمنمی حساب عددی را او وگرنه بوده رسانی اطالع قصدم صرفا من که دانستمی هم خودش ولی دهد اجازه نبود حاضر اگرچه هم

 و بروند و نشوند ما معطل که بخواهد جون کتی از شد مجبور من خاطر به چارهبی. کنم کسب را اشاجازه هایمبرنامه یبرا بخواهم تا

شویممی ملحق ویال در هاآن به و افتیممی راه هم ما برگشتم دوستم یخانه از من کهاین از بعد . 

 زانویم تا اشبلندی و بود تنم غالب کامال   که رنگی ایفیروزه آستین ونبد سارافون شدم، خودم به رسیدگی مشغول اشتیاق با اتاقم توی

 آینه در را خودم خرسندی با و بریزند دورم نظمی هیچبی دادم نیزاجازه موهایم به کردم، ست آن با نیز را والکم پوشیدم رسیدمی

 هایملب روی بر نامحسوس و لطیف خیلی و رداشتمب را صدفی لب رژ!« شد خواهد دیوانه دیدنم با امان مطمئنم» کردم، برانداز

کردم اعتراض کشیده درهم ایچهره با و برگشتم عصبانیت با.... شد باز اطاق در دفعهیک که کشیدم : 

بزنین؟ در ندارین عادت خانوادگی شما"ـ " 

 ترطراوت با همیشه از حاال و کرده تجربه را تماسی چنین بار اولین برای که هایملب به بعد و کرد نگاه انگشتانم میان رژلب به ابی

نمودمی .... 

شدنه؟ خوشگل همهاین شالزمه که ایهویژه گردهمایی چه این"ـ !" 

برگرداندم کشو به و بستم را رژلبم در و شدم عصبانی دستش از . 

 را خود که کند لمس را عریانم بازوی تا آورد پیش را دستش آنگاه لغزاند، پیکرم روی را حصارشبی و حریص نگاه و آمد جلوتر

غّریدم و کشیدم عقب : 

ندادن؟ یادت رو حدودت و حد کنی؟می داری غلطی چه"ـ " 

بفهمد را هایمحرف معنی که بود آن از بیمارتر نگاهش : 

همینه شناسممی حدود و حد از که چیزی تنها! شی عروسم که روزاست همین.... منی مال تو"ـ ." 

دوختم شیدایش نگاه به را اکراهمپر نگاه و کردم ریشخندی : 

کن بیرون همیشه برای سرت از فکرمو پس دارم، صاحب من! کورخوندی"ـ ." 

شد تمام اندیشیدممی که آنچه از ترگران برایش سادگی این به حرفی : 

صاحبت؟ کیه"ـ !" 

 عاطفی بست بن یک در دادم اجازه یول! است مخالف ما وصلت با خوشبختانه که است من اختیار صاحب پدرم بگویم بود الزم شاید

کند بگور زنده را خود فرد به منحصر : 

رؤیا بزن حرف... صاحبته؟ قلبت سلطان آره؟ عاشقی؟"ـ !" 

رفته دست از کل به طفلک نبیند؟ فارسی فیلم همهاین که نیست بچه این مراقب چرا جون کتی! من خدای آه ! 

پرید رخش از رنگ و افتاد لرزه به آشکارا دید را ریشخندم با آمیخته سکوت وقتی : 

زنممی امشب همین رو دستم رگ باشی گفته راست اگه رؤیا قسم خودت به"ـ !" 

کشیدم در سویبه را اماشاره انگشت : 

هررری منتظرته، جون کتی"ـ !" 
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 داد، فرو زحمت به را دهانش آب هم بعد رسید اتاق در به تا رفت عقب عقب من به خیره نابود، روی و رنگ و خراب حال همان با

 خودش مال مرا رویی چه با او.... اشسبکسرانه رفتارهای و معمولی یچهره به دوختم، چشم اکراه با اشافسارگسیخته نگاه به

امان وای ای من؟ از بردن دل برای داشت امتیازی چه مردک این نبودم، وجاهت سلطان آن یدیوانه که گیرم داند؟می ... 

 شاداب و سبکبال باشد شده آزاد قفس از که ایپرنده مثل و برداشتم را فیزیکم یجزوه و کتاب رفتند، که انگیزمانتنفر هایمهمان

 درون که حسی رغمعلی ولی انداخت سرتاپایم به آمیزیتحسین نگاه نیم بود آرش و آرزو با بازی مشغول که الهه. رفتم حیاط سویبه

 میان از آرزو حتی یا او به توجهبی من ولی نیست، راضی کارم از که دهد نشان تا نشاند ابروانش میان اخمی کردمی غلغله چشمانش

 را شادابی باز نیمه یغنچه کردم، توقف صورتی رز یبوته کنار درست و گذشتم بود رطوبت دلنشین عطر پذیرای که زیبایمان حیاط

 راه توی داد،می آن به خاصی یجلوه که بود مانده باقی ظریفش هایلبرگگ روی نم مقداری بوییدم، و کردم جدا شاخه از ظرافت با

نباشد پیدا رهگذران دید از که گذاشتم جوری کتابم روی و زدودم کوچکش هایتیغ از را شاخه . 

 را کنمم لحظات بهترین داشتم سعی دلیلبی کرد،می تزریق وجودم به عجیبی طراوت و لذت عریانم پوست کنار از نسیم عبور

درآورم تصورم یآینه به امان درکنار . 

 از قبل هابچه اگر البته درنیاورد، حرف برایم و نبیند آنجا مرا کسی احیانا   که پاییدممی را اکناف و اطراف یهمه زدم، که را زنگشان

بود نخواهد برانگیز شک زیاد باشند آمده من . 

 را زری نفرت امان از بیش او ظاهرا داریم، پدرکشتگی باهم انگار که رفت همتو جوری دیدنم با امان بدبرخورد و عبوس پیشخدمت

گفت مؤدبانه بگویم چیزی تاخواستم. کند ظاهرسازی من برابر در نبود قادر که پروراندمی دل در : 

آمدید خوش بفرمائید،"ـ ." 

دل ته از نه است مصلحتی گذاشتن احترام این که بودم مطمئن من و . 

کجان؟ هابچه یبقیه"ـ " 

روحبی جسمی مثل بود، منجمد و سخت صدایش : 

هستن منتظرتون! خانم بفرمائید داخل، بردشون آقا زد نم یه بارون وقتی" ـ ." 

داد زری به فحش شبیه چیزی یک زیرلب و ! 

 معروف ببر با ایهسرم شرتوتی روشن لی شلوار آمد، استقبالم به امان حیاط یدرمیانه رفتم، پیش عمارت در سویبه زنان قدم

داشت تن به چپش یسینه روی بر* تایگر . 

 بی برداشت کتابم روی از بودم، کرده آماده برایش که را رزی گل آنگاه کردیم، گرمی یمصافحه و وسالم زدم لبخندی رویش به

باشم کرده تعارفش کهآن : 

خودت مثل درست قشنگه خیلی ممنون،"ـ ." 

گفتم زیرلب و کردم پنهان بود دویده صورتم درون به خون با هک را شرمی افکنده، زیر به سر : 

نداره رو قابلت" ـ ." 

راند عقب به ظرافت با و گرفت انگشتش دو میان را صورتم کنار از ایطره ... 

کردی غافلگیرم جورایی یه شدم،می ناامید اومدنت از کمکم داشتم" ـ !" 

داشتم تأخیر ساعت نیم دقیقا   کرد، اشاره زیبایش و گرانقیمت مچی ساعت به و .... 

کردین؟ شروع وقته خیلی" ـ " 

نمودمی تفاوتبی آشکارم شرمساری برابر در : 
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دممی توضیح هم توواسه بعدا که کردیم کار مسئله دوتا یکی فقط نه؛"ـ ." 

کرد پر را هایمسلول تک تک گزنده و شیرین حسی ناگاه به که گذاشت کمرم گودی روی را دستش و ... 

____________________________________________________________________________________ 

* (tiger) شدمی محسوب الکوست جدی رقیب هاسال آن در که معروفی برند  

 نیامد، داخل هم خدمتکارش حتی بست، سرم پشت را ورودی در شدیم سالن وارد کهاین از بعد رفتیم، درعمارت سویبه هم پای به پا

افتاد شور دلم دفعهیک ..... 

کجان؟ هابچه..... پس.... امان"ـ " 

بود آرام و آسوده کامال   : 

پذیرایی توی" ـ ." 

گفتنرمی به که ترسیدممی داشتم کمکم کردم، نگاهش زدهبهت و گیج : 

گذاشت منتظر زیاد شهنمی رو هابچه دیگه؛ بیا"ـ ." 

زدم ایطعنه و آمدم خود به ناگهان : 

هان؟بچه کدوم دقیقا   منظورت"ـ !" 

 رودستی چه بفهمم خودم کهآن بی بودم؛ آمده شیطان خلوت به من بود، فریبنده و جهنمی نگاهش یاندازه به که نشست برلبش لبخندی

امخورده ! 

 جسته بهره انداختنم دام به برای یفیکث یحقه چنین از کردمنمی باور اما بود، خواهد و بوده اعتمادغیرقابل برایم همواره امان اگرچه

 راه احساساتم و قلب با کثیفی بازی چنین نداشت حق.... نداشت حق او ولی گرفتم؛ تماس او با دیشب که کردم اشتباه من. باشد

 ....بیندازد

 کردم، حس را وحشت جودو تمام با کرد، قفلش داشت چپ دردست که کلیدی با و داد تکیه در به بگیرم گریز به تصمیم که آن از پیش

 قدم درماندگی با.... شدنمی وحشتم ایلحظه وصف ریختندمی سرم روی دنیا هایسوسک تمام اگر حتی بودم، نترسیده حد این تا هرگز

 هاییر به امیدی هیچ و کردممی تلقی بادرفته بر را امپاکدامنی و شرف دیگر حاال شدم، خیره او به زنان نفس ونفس برداشتم عقب به

 لحنی وبا زد رویم به آسوده لبخندی ولی نوشید جرعه جرعه را وحشتم بیاورم، زبان به ایکلمه نبودم قادر حتی نداشتم، دام این از

کرد زمزمه طمأنینه با و آرام : 

کنمنمی اذیتت من نازنین، نترس"ـ ." 

 فقط بیاورم؛ دست به جرأت و دل اندکی شد باعث رفشح ولی ببرد، پیش از توانستنمی کاری هم خشم حتی که بودم ترسیده قدری به

 :اندکی

همیشه مثل درست.... کردی خیانت من اعتماد به.... تو کردم،می اعتماد بهت نباید.... نباید"ـ !...." 

بگویم یتربیش چیز نتوانستم واقعا   و . 

زد پلک آرام چشمانم در خیره و درگذاشت باالی را کلید امناباوری و حیرت برابر در : 

بدی گوش هامحرف به باید قبلش ولی بری، تونیمی بخوای که وقت هر"ـ ." 

است دسترس در کامال   یعنی که کرد کلید به ایاشاره و ! 

بود بخش اطمینان حد از بیش او رفتار باخت،می رنگ داشت وحشتم و شده راحت اندکی خیالم .... 
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برم خواممی بگو زودتر خب بگی؟ خوایمی چی"ـ !" 

لرزیدممی باشد افتاده قفس توی که ایپرنده مثل هنوز و .... 

است ارزشبی کامال   شیئی انگار که کرد پرت کناری میز روی جوری و کرد جدا آغوشم از را کتاب و آورد پیش دست ! 

کارمون؟ پی بریم و بگم زودی که خیره به صبح مگه"ـ " 

کردم لحاظ را ادب کمال زدنم حرف حنل در پس نکنم، خشمگینش عنوان هیچبه دیدم صالح : 

دیمی قول... دیمی قول"ـ ...." 

کرد راحت را کارم خودش ولی کنم، تمام را امجمله نتوانستم : 

بشین بیا!... عزیزم باشه تو میل مطابق چیزهمه که دممی قول"ـ !" 

 جهت صرفا که شد ایجاد کمرم و دستش کف میان کوتاه بسیار تماسی آنگاه... داشت تقدیمم سخاوتمندانه دیگر بار را اغواگرش ولبخند

 کرد،می پیروی مغزم از زحمت به بود زده یخ انگار شلواری جوراب وجود با که لرزانم پاهای. بود پذیرایی هایمبل سمت به هدایتم

 هاییپیشدست و نشست بود تهساخ درجه نود یزاویه بامن که اینفره یک مبل روی بر نیز خودش و نشاند نفره دو مبل یک روی مرا

 دست به را چینی نگار و نقش خوش قوری و چید نیز را هافنجان و گذاشت من و خودش درمقابل بود شده چیده پذیرایی جهت که را

کرد نگاهم و گرفت : 

قهوه؟"ـ !" 

ندارم میل ممنون، نه"ـ ...." 

اعتمادبی کامال  " ـ !" 

بودم وحشتزده هنوز : 

کنی؟می اعتماد شیبا من شرایط توی تو"ـ " 

 مثل باهاش و باشه داشته اختیار در رو شمعشوقه بزرگ عمارت یه توی که نداره وجود ایدیوونه عاشق دنیا تمام توی چون! البته" ـ

کنه رفتار قّدیسه یه ." 

کنم باورش توانستمنمی هم هنوز من ولی بود؛ او با حق : 

نباشه طوفان از قبل آرامش این که شرطی به" ـ ." 

بخشید آوررعب جّدّیتی به را اشکننده گیج لبخند : 

نکن فرض احمق منو این از تربیش پس باشه، میلت مطابق چیزهمه دممی قول گفتم بار یک"ـ !" 

کردم نگاهش تحّیر با : 

احمق؟"ـ !" 

انداخت باال را ابروانش از یکی : 

 دست از همیشه برای رو عشقش درازی دست با تونهمی احمق یه فقط چون کن، فراموش کامال   ذهنته توی مدرباره که چیزی اون"ـ

 ".بده

 کنممی نگاهش مردد دید وقتی اوهم نداشتم، کردنش رد برای دلیلی دیگر داشت، همراه به را کامل آرامش برایم که بود حرفی تنها این

ریخت قهوه هافنجان درون و برداشت من از چشم . 
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 کرده درگیر سخت را ذهنم سؤال این ولی کند، پذیرایی من از شایسته نحوی به کندمی تالش طور چه که کردممی تماشایش همچنان

 میلم مطابق چیزهمه است قرار داده، قول که طورهمان واقعا   یا فریبم برای است ایمقدمه اینها یهمه من؟ با کندمی چه آخرش که بود

 باشد؟

 آیا زند؟می حرف او با اشطعمه دریدن از پیش گرگی کدام پرسیدممی خودم از همیشه ،گرگم و بّره یقصه وسط کردم حس اختیاربی

 سرعت تمام با کهاین دارد، راه یک فقط بره هاست،قصه از غیر چیزی حقیقت دارد؟ را صیادش فریفتن فرصت صیدی هیچ اساسا

 و نشسته اشسینه روی گرگ که ایبره من، ولی! داشت نخواهد را گرگ چنگال از فرار شانس درصد یک حتی کهآن حال بگریزد

داشت فرق ها شکارچی تمام با او که چرا بودم، کرده اعتماد گرگم به توضیحی غیرقابل طرز به کرده، تیز دندان دریدنش برای ..... 

 چشمان کهوقتی جز مبیاب وجودش در را بدطینت شرور پسر یک از ردپایی توانستمنمی کرد،می رفتار سنش از تربزرگ خیلی او

 هم شاید پیچید،می درهم ازوحشت وجودم تمام و کردممی حس اعماقش در کننده مسحور برقی من و دوختمی من به را سیاهش

بودم اششیفته بکنم را فکرش که چهازآن بیش من نبود، وحشت .... 

گشود سخن به لب خودش ساکتم، دید وقتی : 

خبر؟ چه بگو، خودت از"ـ " 

....  و شدم زدن هم مشغول و ریختم امقهوه درون شکر قاشق یک نیز من نوشید، اشقهوه از کمی و انداخت پا روی پا و داد کیهت و

کنم شروع عادی خیلی خودش مثل دادم ترجیح : 

نبود راحت اصال   الهه کردن راضی هم همین واسه. داشتیم مهمون امروز هیچی،"ـ !" 

زدم غر خودم برای زیرلب و ردمک نامعلوم سوییبه ریشخندی هم بعد : 

خونممی درس دارم دوستام کنار اآلن کنهمی فکر بدبخت"ـ !" 

بیایم کنار جوری یک خودم با بود منتظر و دوخته من به را دارشمعنی نگاه .... 

مهمونت؟ این بود کی"ـ " 

دارد خود با ازنگرانی بویی سؤالش کردم حس .... 

الهه خواهر"ـ ..." 

داشت خاطر به خوب را جزئیات ظاهرا : 

ثابت؟ ابراهیم مادر"ـ " 

 که لبخندی نتوانستم! بوده کردمنمی را فکرش که آنچه یهمه به حواسش او درنوردید، را درونم و دل شعف و هیجان از موجی

زده سحد درست که فهماندم دادم سرم به که تکانی مختصر با و کنم پنهان این از بیش دادمی قلقلک را لبم کنج موذیانه . 

 قدری نیز من کند؟می تحمل شکر بدون چگونه را غلیظ تلخ یقهوه این که بودم متعجب من و نوشید را اشقهوه از دیگر کمی

بود یتربیش توضیحات منتظر بردارد من از چشم کهآن بی کردم، اشمضمضه ... 

خودم قلبی نیت و میل ابقمط قدری هم شاید کنم؛ عمل میلش مطابق داشتمی وا مرا ناشناخته نیرویی : 

زنهمی وپادست داره خودی بی نداره، شانسی هیچ اون"ـ !" 

 نگاه نبودم قادر که من برعکس داشت،برنمی من از چشم نیز اشقهوه نوشیدن هنگام حتی و دوخته من به را نگاهش لبخندی هیچ بی

بدوزم او به ایلحظه برای حتی را امسرگشته و گریزان .... 

نداره؟ شانسی یچه چرا"ـ " 

کردممی یتربیش راحتی احساس بود کشیده دار معنی سکوت این از دست که حاال : 
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مخالفه پدرم چون"ـ ...." 

نکرد معطلش بعدی سؤال پرسیدن برای باراین : 

داری؟ دوستش چی؟ خودت"ـ " 

کردممی تحریکش داشتم گرگم یفتنفر جای به که بودم احمقی یبره من کنم، درک را سؤاالت این پشت منظور توانستمنمی : 

دیگه دخترهای تمام مثل پدرمه، دست اختیارم نداره، اهمیتی هیچ من احساس"ـ ." 

خورد تکان تحقیرآمیزی طرز به لبش یگوشه و گرفت تمسخر از رنگی نگاهش : 

هستی؟ راضی وضعیتی چنین از تو"ـ " 

کنم نگاهش ترسیدممی هنوز گزیدم، را لبم : 

من نه حسابن طرف پدرم با چون بایستم، خواهرش و الهه روی تو نیستم مجبور دیگه جوری اون نفعمه؛ به.... خب آره"ـ ." 

 به یا است ناراحت امزده حرف ابی یدرباره کهاین از دانستمنمی گرفت، خود به مالمت رنگ نگاهش و کرد تنگ قدری را چشمانش

دهم؟می نشان اشخواسته و پدرم برابر در که کرنشی خاطر  

 آیا دانستمنمی من و بودیم حال همان به لحظاتی فرورفت، مبل درون و گذاشت میز روی را خالی فنجان و گرفت من از را نگاهش

گفت سردی به آنگاه نه؟ یا بوده درستی کار هاحرف این گفتن : 

اجازه اب نخوندم، چیزی فردا امتحان واسه هنوز من کردی، قبول رو دعوتم کهاین از ممنون"ـ !" 

 رفتار این دلیل توانستمنمی نگریستم، دورشدنش به حیرتزده رفت، و برخاست و فشرد مختصری و نهاد دستم روی مؤّدبانه را ودستش

 داده گریز فرصت من به باشم کشیده زحمتی فریفتنش برای کهآن بی من گرگ نبود، او رفتار واکاوی برای جایی فعال   ولی بفهمم را

نیستم قائل بهایی امپاکدامنی برای که امفهمانده او به وگرنه کردممی استفاده آن از یدبا من و بود .... 

 روی افتاد باال آن از ولی کنم پیدا را کلید تا کشیدم در باالی را دستم کنم، بازش تا رفتم در طرفبه و برداشتم میز روی از را کتابم

 و کنم مکث ایلحظه برای کلید برداشتن از قبل تا واداشت مرا روشنی دلیل هیچ بی انگیزشگفت درونی نیروی یک ناگهان زمین،

کردمی تماشا لذت با را تردیدم و ایستاده رفتمی باال یطبقه به که هاییپله راه کنار جا همان برگردم، ! 

 انگار نه انگار کرد،می رفتار سنگدل جّذاب لرد یک مثل نبود، نگاهش در محبت ایذره حتی کهدرحالی آمد پیش سویمبه آرامآرام

 راحتی به گرگم تا است کافی درنگ لحظه یک همین احمقانه، مکث این از شدم پشیمان و کردم وحشت دوباره! دارد عاشقی ادعای

کردمی سرپیچی عقلم فرمان از بدنم اعضای تمام خاص یلحظه آن در ولی بگریزم کردم تالش بدرد، مرا .... 

گشود زبان نامهربانی به یختهآم تحکّمی با : 

 حل راه یه تونستیممی وتو من امروز بود، جدی کافی قدر به «شده نوشته پیش از سرنوشت» یدرباره دیروزت هایحرف اگه"ـ

کنیم پیدا مشکلمونواسه مناسب ." 

پرسیدم دهد،نمی ادامه دیدم وقتی : 

کردیم؟ پیدا"ـ " 

مشکل؟ کدوم"ـ !" 

نمودمی دشوار نهایتبی او اب زدن حرف فکرکردم، کمی ! 

بگی؟ خوایمی چی امان"ـ " 

 و کنم ترکش نبودم قادر راحتی این به دیگر که جایی تا کردمی گیجم دیگری هروقت از بیش اشجاذبه کرد، نگاهم پنهان خشمی با

کارم پی بروم .... 
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ماست بین که هستی ایمسئله حل دنبال کنم فکر که احمقم پس ای،شده نوشته پیش از سرنوشت این تسلیم میل کمال با تو"ـ ." 

کردمی پیدا ربط هم به جایی یک و شدمی خارج دهانش از که کلماتی بین بودم سرگردان و کردممی نگاهش ومتحّیر مات همچنان .... 

نه؟ راهمونه؛ سر پدرت مثل مانعی که حالیخوش! منه خود با دقیقا   تو صحبت روی بود، بهانه زدی ابی به راجع که حرفایی"ـ !" 

شکست زبانم قفل باالخره! است سنج نکته تصورم از بیش که فهمیدم : 

 به شهنمی هم ایرج و زری و خاطر به حتی بلکه پدرم، تنها نه داشتیم، مانع این از خبر هردومون زدمنمی رو هاحرف این اگه حتی"ـ

داشتی؟ مونمسئله حل واسه پیشنهادی چه پس کرد، فکر ازدواج " 

زد رویم به آرام لبخندی : 

بشنوی؟ منو حل راه داری دوست حاال و کردی فکر ازدواج شبیه چیزی به تو بگی خوایمی"ـ " 

بود منتظرش که دادممی تحویلش را هاییحرف همان دقیقا   نفهم احمق یک مثل ومن کردمی رو داشت را ودستم گرفته را مچم بدجور : 

نکردی؟ فکر بهش تو مگه"ـ " 

بگیرد جشن قلبم هایویرانه بر را اشپیروزی داشت قصد او ظاهرا ولی بود، روشن کامال   ممنظور : 

 حتی بزنی؛ چیو همه قید که هستی عاشق قدراون! کنیم فرار اینجا از شبونه تا کن جمع رو چمدونت کهاین یعنی وتو من ازدواج"ـ

رو؟ پدرت " 

شدم متوسل همیشگی حل اهر به نیست ایفاصله کامل حقارت تا کردم حس وقتی : 

عاشقتم؟ کردی فکر که شدم انگیزرقّت حدتااین یعنی!.... عاشق؟"ـ " 

 حال بودم؛ شرمسار و پشیمان بودم رانده زبان بر که آنچه ازتمام اکنون.... برداشتم عقب به قدمی متعاقبش برداشت، سویمبه قدمی

آورممی زبان بر چه که ودنب مهم برایش دیگر و کرده شکار را دل بیبی او کهآن .... 

کرد نجوا پیروزمندانه و شد خم رویم بر اندکی و گذاشت بودم ایستاده که جایی آن درست دیوار، کنار را دستش : 

میدیوونه تو نزن، گول رو خودت من؛ رؤیای"ـ !....." 

انگار دمش الل بگویم، چیزی نتوانستم... بود همیشه از ترقوی افسونش که نگریستم چشمانش به ! 

بخوری؟ منو افسوس کنیمی نگاهش بار هر که مردی با عقد سرسفره بنشوندت زوربه پدرت تا بمونی منتظر خواینمی که تو"ـ " 

 حتی و شناخته را احساسم خوب خیلی مغرور خودپسند این کشاند،می جنونم مرز به چیزی چنین تصور حتی و آمده در سینه از قلبم

کند برمال را امنیذه تصاویر توانستمی ..... 

داد ادامه ترآهسته و گذاشت گوشم کنار را دهانش و شد ترنزدیک : 

بفهمه کسی کهاین بدون باشیم هم مال تونیممی ما"ـ !" 

 و کردم گم را مکان و زمان ثانیه چند برای.... پیچید برم در زدنی هم به چشم در و نشاند امبرگونه نرم ایه*س*و*ب حال درهمان و

 همان این خدایا وای کرد؛می ترتنگ را بازوانش یحلقه هرلحظه دیدمی را التهابم با توأم سکوت که او و شدم عاجز واکنشی هر از

 باشد، نداشته فیزیکی وجود برایم آغوش این از جدایی یلحظه و دهم جان وضعیت درهمین شدمی کاش بود، امبیداری و خواب رؤیای

 که چرا نبود؛ صراط قطعا که پلی سر بر بودم؛ کرده تجربه را جنون از سرشار لحظاتی خاطرش به که بودم دهایستا جایی همان من

شدمی ختم جهنم به و کردمی عبور بهشت از .... 

زدم فریاد و گرفتم فاصله کشیدمی زبانه درونم که شیطانی حس وآن او از و آمدم خود به لحظه دریک : 

لعنتی شو دور ازم"ـ !" 
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 را دستم و شد نیزخم او بودم، رفته ازدست آغوش آن مدهوش هنوز کهدرحالی بردارم؛ زمین روی از را کلید که شدم خم دستپاچه و

گفتنرمی به کشیدمی بیرون ازمشتم را کلید ماهرانه کهدرحالی و گرفت : 

رؤیا بجنگی مونشده نوشته پیش از سرنوشت با که وقتشه"ـ !" 

کنم اعتراض باخشم کردم سعی کلید دادن ستد از خاطر به وحشتزده : 

کنه؟نمی هم فکر ازدواج به حتی که کسی خاطر به! بجنگم؟"ـ " 

بود سرمست و مالیم همچنان او ولی : 

 یاچاره راه دنبال واقعا   اگه بگه، نه من به نتونه کهاین واسه بابات، دهن بستن برای ست مقدمه یه فقط این! عزیزم کنیمی اشتباه تو" ـ

باشم تو مال عمر یک تا باش من مال لحظه یک فقط بده، یاری دست من به ." 

باشد ابلیس خلف فرزند وجود در انسانیت ایذره حتی که فکر این است سادگی ! 

کننمی زندگی آشغال یه مثل االن و شدن خام جوریهمین هاخیلی توچاه، برم تو یپوسیده طناب با نیستم حاضر هرگز"ـ !" 

 با رو خودت خورم،می قسم رؤیا کنمنمی ترکت من بدم، ادامه زندگیم به تو بدون لحظه یه حتی تونممی کنی فکر اگه ست انهاحمق" ـ

نکن مقایسه دیگران !" 

 که اونایی یهمه کنینمی فکر خوردن؟ رو هاحرف همین گول هم دیگران کنینمی فکر کنه؟می دوا من از دردی چه خوردنت قسم" ـ

بودن؟ تو مثل امانی رؤیای روزی یه نشستن سیاه خاک به !" 

 وصال راه و دارن رو ما پدرومادر مثل ایرابطه مادرشون و پدر که هستن دنیا توی نفر چند نداره، رو تو و من مشکل کسیهیچ"ـ

 من! نازنین کن اعتماد بهم کنم؟ ترک رو تو بتونم من که کنی ترکم تونیمی ببین کن، نگاه خودت به رؤیا بستن؟ رو هاشونبچه

کنه قانعت که تضمینی هر وفادارم، تو به ابد تا باورکنی تا بدم بخوای که هرتضمینی حاضرم ." 

دادم تکان استیصال با را سرم : 

 خشمگین من از بزرگ ه*ا*ن*گ این خاطر به خدا که داره وجود تضمینی چه بگو کنم، اعتماد بهت که باشم احمق قدراون اگه حتی"ـ

؟نشه " 

کشید درهم چهره آمیزیحقارت طرز به و برگشت ورقش ناگهان : 

اومده؟ سرت به چی داری؟ اعتقاد چرندیات این به واقعا   تو!! ه؟*ا*ن*گ چی؟"ـ !...." 

شدم متحیر سخت ولی نبود بعید او چون ابلیسی از هاحرف این شنیدن هرچند : 

 گرفته مزخرف جشن یه باید حتما   یعنی! داره خنده که راستی زنه؟می حرف ه*ا*ن*گ به راجع داره دخترزری که بشه باورم"....ـ

نباشه؟ ه*ا*ن*گ دیگه ما وصال تا کنن کوفت تاخرخره مفتخور عده ویه بشه " 

بچینم درذهنم را کلمات تا کنم مکث ثانیه چند شدم مجبور که بود مشکل قدری به او به دادن جواب ... 

امان کردی بدی اشتباه کنی،می تمسخر رو طرزفکرم داری ولی باشه، من میل طبق چی همه دادی قول تو"ـ !" 

دهد افزایش را خود پیروزی شانس برحرفش پافشاری با کرد وسعی برآشفت حسابی : 

 بیکار توعرشش باال اون یکی کنیمی فکر واقعا   خیالی، جهنم یه ازترس کنیمی جهنم داری رو دنیا تو کنی،می اشتباه که تویی این" ـ

خودش؟ پیش وببردت بشه حسودیش کنه خلوت باعشقش توخواست مثل دختری اگه که نشسته " 

لرزید وقاحت همهاین از وجودم تمام : 

هوسبازه و بیمار خودت عین هم ذهنت توی خدای حتی! امان شرمیبی خیلی"ـ !" 
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 و هوسباز دممی نشونت وگرنه نزنی؛ حرف دهنت از ترگنده که باشه حواست توهم! باشه داشته هم صفاتی تا ندارم خدایی هیچ من" ـ

چی یعنی بیمار !!" 

 را اشه*ز*ی*ر*غ وحشی گرگ خواستمی اکنون اگر بود، او با حق مورد یک این در کم دست کردم، اختیار سکوت زده وحشت

 اندکی با داد، ادامه دید که را سکوتم بکند؟ تواندمی غلطی چه سوزانده را گریزش هایفرصت تمام که من چون احمقی یبره کند رها

بازگرداند صحبتش لحن به مجددا کردمی سعی که آرامش : 

 آدم عده یه رو خدا. کنه مجازاتت ذاریمی ه*ا*ن*گ رو اسمش تو که چیزی خاطر به که نیست کسی عزیزم، نترس ازگناه" ـ

کنی رفتار ونمیلش مطابق کنن وادار رو تو امثال اون یوسیله به تا کردن خلق گودروغ ." 

زدم داد تقریبا   و باشم ساکت نتوانستم : 

هست خدا اما"ـ !!" 

برد باال را صدایش نیز او : 

 دستور من به و سازهمی تورو مثل بتی وقتی شهمی نوشته عمل ینامه کدوم توی گیمی که خدایی این ه*ا*ن*گ بدونم بگو پس"ـ

نپرستمت؟ که دهمی " 

گویممی چه نفهمیدم دیگر و کرد قفل ذهنم : 

داشتی بتی واقعا   کاش پرستی،نمی خودت جز رو کسی تو"ـ !...." 

زنیمی گول رو خودت فقط که هستی ایحرفه فریبکار یه هم تو"ـ !" 

 کرد، باز را آن و گرفت باال امسینه مقابل تا را مشتش بارهیک که کنم فکر ربطش بی ظاهرا   یجمله این به بودم نکرده فرصت هنوز

. شدنمی دیده آن در محبتی و اشتیاق هیچ دیگر که نگریستم چشمانش به دوباره و انداختم کلید به نگاهی زد،می برق دستش کف کلید

گفت سردی به دید که را مکثم : 

 رو جااین هم خودت میل با اینجا، اومدی خودت بامیل هستم، قولم سر هم هنوز باشه، میلت مطابق چیزهمه بودم داده قول بهت" ـ

کن ترک ." 

 من و کشید طول اندازه از بیش کلید برداشتن در تعلّلم که بود باورنکردنی و انگیزشگفت رفتارش قدرآن! عجیبی پیشنهاد عجب

بودم عاجز عاقالنه واکنش یک یارائه در و کردممی سنگین سبک را رفتارش ذهنم در همچنان ... 

گفت دوباره دید، که را تردیدم و مکث : 

نیست کار در اجباری هیچ سالمت؛ به نه هم اگه باشی، کنارم بودی مایل که وقت هر تا و برگردی تونیمی بخوای اگه"ـ ." 

کرد خوش جا لبم کنج تلخ لبخندی گوید،می را همین شبیه چیزی قیامت روز نیز شیطان گفتمادرمی : 

اجبار نه کردم، دعوتشون من زنه؟یم رو هاحرف همین قیامت روز هم اون دونستیمی! شیطونی خود خود تو"ـ !" 

همین دم،می انتخاب حق بهت که قائلم احترام زیادی برات فقط من"ـ !" 

 را شیطان قدراین چرا خدایا آه.... باورنکردنی و هولناک اشجاذبه و تأثیرگذار و آرام اندازهبی لحنش و بود مقابلم دستش درون کلید

 پای با داشتم دوست وجود باتمام که بودم شده اشموقرانه رفتار جذب چنان ای؟آفریده ناپذیر تمقاوم و مؤثر را اشوسوسه و جّذاب

 من یاجازه بدون او بنشینم مبل آن روی اگر حتی که دادممی فریب ترفند این با را خودم و بازگردم اشجهنمی گاه وعده به خود

کرد نخواهد دامانم به درازی دست ترینکوچک .... 

کرد یکسره را تردیدم : 

 خودم وقت تو ولی نیست، مهم موندنت دلیل..... موندی ولی بری تونستیمی اول همون! نیستی روراست خودت با هنوز! بینی؟می"ـ

نداری بهم احتیاجی هیچ کنیمی وانمود هنوز و گرفتی ته سرو بی چرندیات مشت یه با رو خودت و !" 
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 هایحرف که بهانه این به بودم ایستاده شیطان خلوت در حریصانه و داشتم خداپرستی عایاد.... کردم شرمساری احساس وجود باتمام

دهیممی فریب را خودمان فقط ما کنند،می رفتار ترصادقانه ایمان مدعیان از شیاطین گاهی!!.... بنشانم کرسی به را امالهی ! 

 از کامل امنیت و آرامش در را وکلید کندم خویش یاغواکننده رافکا از دل و او دست کف ازکلید وچشم آمدم خود به لحظه یک برای

 او به نگاهی و برگشتم گرفتم، فاصله او از قدم چند و جاگذاشتم در روی جا همان را کلید آنگاه کردم، باز را در قفل و برداشتم دستش

 طرز به را قلبم چشمانش عمق از وتیری نشست نشبرلبا مسحورکننده لبخندی نگاهم با و داده تکیه در چارچوب به مغرورانه انداختم،

بریدممی دل سختی به امشکارچی از که بودم ایبره تنها من دنیا تمام در شکافت، دردناکی ..... 

 ترینشیطانی به که جایی بکشونیم خواستیمی قدم به قدم بکنی، کاری هر تونیمی سیاهت جادوی این با! امان جادوگری یه تو"ـ

خراب.... کردی خراب! امان نبود راهش این ولی بگم، نه نتونم هم تهاخواسته !" 

بود روشن و دست دم جوابش : 

 بودم؛ من حسابت طرف که آوردی شانس باراین آورد، سرت هربالیی و داد فریب شهمی چهارساله یبچه یه سادگی به رو تو"ـ

زدیمی وپادست کثافت کدوم توی اآلن نبود معلوم وگرنه !" 

درید را جگرم خنجری مثل که بود گزنده چنان حرف این یقتحق ..... 

بردم باال را صدایم منطقبی ضعفم جبران برای و کنم تحمل را حقارت همهاین نتوانستم : 

 زخم ازت بار هر که تویی! لعنتی بودی «تو» حسابم طرف چون اومدم باراین اگه دادم،می جواب درخواستی هر به نکن خیال"ـ

کردم اعتماد بهت بازهم ولی خوردم ....." 

رسیدنمی نظر به ناراحت اصال   شده لگدمال اعتمادم کهاین از : 

کنی جمع رو حواست تمام اگه حتی ذاریمی پا دیگه دام یه به خودت میل با زودیبه تو"ـ ." 

بریدم خشم و بغض با را حرفش : 

امان بریمی گور به آرزومو کورخوندی، دیگه نه"ـ !" 

باختمی رنگ نیز تمسخرآمیزش لبخند حتی و شدمی عصبانی داشت کمکم : 

بزنی نوک زمین جایهمه به آبروت کردن جمع واسه که میارم سرت بالیی زودیبه چون نداری، آغوشم جز ایچاره"ـ !" 

 این که وحشتی! است ظارمانت در سیاهی از باالتر حتما پس داد، می من به گریز فرصت راحتی به و بودم فاجعه یک وسط حاال همین

بود باقی صدایم زهر در فایدهبی شهامتی از ای مانده ته هنوز ولی بکشاند، مرگم سرحد تا توانستمی ریخت جانم به تهدید : 

کنی پیاده نقشه خط به خط برام تو تا کنمنمی صبر"ـ !" 

گرفت سویمبه را تهدیدگرش انگشت و برد باال را صدایش بالفاصله نیز او : 

رؤیا زیاده خیلی صبرم من ولی"ـ !"..... 

 قلبم بست، رویم به را در و کرد پشت من به و برداشت در چارچوب از را اشتکیه گوییپاسخ در امناتوانی و عجز برابر در و

بروم همیشه برای هااصالنی باشکوه ازعمارت تا دویدم حیاط سویبه و فروچکید چشمانم از اشک و شکست .... 

 درازی دست ترینکوچک دامانم به و بزند افسار دلش خواهش بر توانست چطور که بود افتاده جانم به خوره مثل فکر این اکنون

 آیا. رفت و کرد اکتفا تهدیدی به فقط ولی دهد، نشانم را اشسکه روی آن جاهمان توانستمی فریادم دربرابر آخر یلحظه حتی نکند؟

 پلید نیت برای باشد ایمقدمه ها این تمام هم شاید کند؟ تحقیرم خواسته فقط او و کنممی اشتباه من شاید یا ندارد؟ او صداقت از نشان این

دارد سر در که شومی و .... 

چیست؟ من به نسبت امان احساس جنس که فهمید خواهم کی!..... خدایا؟ کی ! 
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****** 

 «تزویر»

. ریختم اشک فقط و رفتم اتاقم به شدم واردخانه که لحظه همان از دم،بو شوکه پیش لحظاتی اتفاقات خاطر به همچنان کهدرحالی

 کردممی حس امان از عجیبی انزجار و نفرت بود، کرده راخرد کمرم کشیدم که بارتحقیر همهآن و رسیده آخر ینقطه به برایم زندگی

بیایم کنار او با ایذره حتی نداشتم تصمیم دیگر باراین و . 

 عقب خواهرش ویالی به سفر یبرنامه از را او روز سراسر در امگیرانه گوشه رفتار که چرا بود، عصبانی تمدس از حسابی الهه

 او کام به را تعطیالت از باقیمانده روز یک تا آیممی سرعقل باالخره ببیند که کند صبر صبح فردا تا بود شده ناچارمجبور به و انداخته

نکنم؟ زهر خواهرش یخانواده و  

 حوش و حول کنند، حرکت و برخیزند نزده سپیده فردا که خوابیدندمی زود باید چون رفتند هایشاناتاق به همگی نه سرساعت شب آن

 صدای ناگهان بود، آشفته روانم و روح و دادمی عذابم شدت به خیال و فکر بخوابم، بودم نتوانسته هنوز من و بود شب یازده ساعت

 کرده انتخاب را ساعت این که است امان شاید و زندنمی زنگ شب موقع این کسهیچ کردم فکر نامعلوم لیدلی به شد، بلند تلفن زنگ

داشتم برش و رفتم گوشی طرفبه عجله با که بود نخورده دوم زنگ هنوز رواین از برد،نمی خوابم زودی این به داندمی چون : 

بفرمایید؟ بله"ـ " 

 کردممی حس دردلم روز سراسر که نفرتی است، امان خود که شدم مطمئن تقریبا   و افتاد تپش به قلبم نیامد، خط سوی آن از صدایی

بخشید عجیب وتمایلی اضطراب به را جایش .... 

 نتوانستم گفت،می نجوا با را نامم تنها که رسید گوشم به خفه ایگریه شبیه حالتی و آمدمی خط سوی آن از عمیق هایینفس صدای

کنم تحمل نتوانستم و پیچیدمی دلم هایزمزمه در امان نام اراده بی فقط کیست به متعلق واقعا   صدا این هک دهم تشخیص : 

دیگه بسه امروزم واسه خوای؟می جونم از چی لعنتی؟ زنینمی حرف چرا"ـ ...." 

 سایه از را هویتش بود گرفته تصمیم مکث لحظاتی از بعد حاال و بود خط سوی آن که شد کسی در صحیح ذهنیتی ایجاد باعث همین

بکشد بیرون : 

قرارشی؟بی قدراین بازهم و کرده اذیتت همهاین که کیه اون! من؟ رؤیای بودی کسی منتظر"ـ " 

پرکرد را وجودم یهمه وحشت و درآمد جا از قلبم ... 

ابی؟ توئی"ـ " 

 شنوممی رو تو قشنگ صدای عمرم لحظات ینآخر توی که حالمخوش بخشه،لذت قدرچه توی هایلب از اسمم شنیدن که آخ"ـ

 "!عزیزم

کشیدم درهم چهره اختیاربی که بود انگیزنفرت قدری به ابرازعالقه این : 

بزنی؟ صدا عزیزم منو که داری حقی چه تو شو، ساکت"ـ " 

 چرا کیه؟ بودی منتظرش که اونی من، رؤیای.... خیالت ازشراب مستم همچنان من ولی کن، وداغون بشکن و بزن نداره، اشکالی" ـ

بودی؟ منتظرش " 

کلمه واقعی معنای به امشده بدبخت یعنی بزند، امپنهانی احساسات مورد در حرفی الهه به بخواهد عوضی این بکن را فکرش .... 

خورهمی هم به تاحمقانه هایپردازیخیال ازاین داره حالم دیگه دهنتوببند درثانی نداره، توربطی به که اوال"ـ ." 

کند جلب نکته همین به مرا نظر داشت اصرار خودش ولی چیست، عمرش لحظات آخرین از منظورش بپرسم کردم فراموش : 

کنی؟ برآورده رو اعدامی یه آرزوی آخرین شهمی رؤیا دارم، اهمیت برات که کنم احساس آخری دم این بذار الاقل" ـ  

اته؟هبازی سیا از دیگه یکی هم این البد چیه؟ منظورت"ـ " 
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 داشتم تردید کمی همین خاطر به و داری صاحب که گفتی بازکردنم سر از واسه فقط کردممی فکر امروزصبح تا اگه من، عشق نه" ـ

 از که صدایی آخرین خواممی فقط نداره، ارزشی برام زندگی این دیگه گفتی،می راست که شدم مطمئن دیگه حاال بزنم، رو رگم که

من موطالیی پری باشه تو قشنگ صدای مونه می باقی گوشم توی لعنتی دنیای این ...." 

 دست تا بگذارد باقی خود از چیزی او که ترسیدممی بلکه باشد، مهم برایم زیاد مرگش کهاین نه کردم، وحشت شدت به هایشحرف از

 را نکرده ه*ا*ن*گ تقاص باید عمر یک شاخودکشی از بعد البد است، من یدیوانه او که دانندمی همه چون و شود رو همه برای من

ریختمهم به کامال   که شد این! بپردازم الهه عدل دادگاه در : 

کنی؟ غلطی چه خوایمی! روانی؟ گیمی چی"ـ " 

کنم ترکت آرامش با تا بگو من به آمیزمحبت یجمله یه باش، مهربون من با کنممی خواهش ازت بار آخرین برای رؤیا"ـ ." 

کردممی التماس انگیزنفرت موجود این به باید که بودم رسیده استیصال از ایدرجه به : 

کجایی؟ اآلن تو کن، تمومش کنممی خواهش بسه ابی"ـ " 

کنه؟می هم فرقی برات"ـ " 

؟!کجایی بگو گفتم"ـ " 

باشم باید که جایی"ـ ." 

ویال؟ نرفتی جون کتی با مگه"ـ " 

رازد خودش حرف جایشبه نگرفت؛ درنظر سؤالم برای جوابی : 

قولش و َمرده زنم،می دستمو رگ بودم گفته بهت صبحی"ـ !" 

لعنتی؟ عاشقیت و عشق ادعای اینه میارن؟ روزگارم به چی تاحمقانه کار این از بعد توخاله مامان که فکرکردی این به"ـ " 

شد دوچندان وحشتم بود خط سوی آن که سکوتی از : 

نکن کارو این توروخدا.... بده جوابابی کنی؟می غلطی چه داری احمق ابی ؟!ابی الو؟"ـ ...." 

بردمی لذت کشیدنم رنج از و خواستمی را همین انگار شد، جاری هایم اشک و لرزید بغض از وصدایم : 

 همیشه برای خداحافظ رؤیا، عاشقتم هست، بارهم آخرین که هرچند کردی، خواهش ازم تو هم بار اولین واسه که خوشحالم"ـ

 "...عزیزم

ابی! دیوونه گممی چی کن گوش ابی،"ـ !".... 

 و آمدم بیرون اتاق از باعجله و گذاشتم سرجایش را گوشی بالفاصله نداشت، ایفایده من فریاد و داد و بود کرده قطع را گوشی

شد پدیدار صدایش در خشم آثار و پرید خواب از در صدای با الهه کردم، باز دررا باشتاب و دویدم الهه اتاق سویبه : 

شب؟ وقت این خبره چه! شده؟ چی"ـ " 

درایستادم یآستانه در زنان نفس نفس : 

ویال؟ نرفته اینا جون کتی با ابی"ـ " 

بپرسی؟ اینو که کردی بیدارم"ـ " 

نیفتاده وحشتناکی اتفاق تا باش زود بده، رو جوابم الهه"ـ ." 

نشست درجایش و داشت برش وحشت و است جدی موضوع فهمید : 
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مگه؟ طور چه بیاد، ما با صبح فردا تا نرفته باهاشون ابی دونممی من که جائیتا"ـ " 

دهمی خودش دست کار روانیت یخواهرزاده اون اآلن نیست وقت پاشو پاشو،"ـ ." 

 به ملزم را خود غریزی طوربه و بود کرده وحشت فقط خاص یلحظه آن در اما کردمی بارم فحش کلی بود دیگری وقت هر مطمئنا  

 توی و دوید رفتممی اتاقم سویبه شتابان که من دنبال به و پرید پایین تخت ازروی عجله با گفتم،می که دانستمی چیزی آن از اطاعت

پرسید هیستریک حالتی به راه : 

رؤیا؟ شده چی کردی مدیوونه رؤیا رؤیا؟ بزن حرف شده؟ چی رؤیا"ـ " 

پوشیدم و داشتم بر را لباسم کمد، توی از عجله با : 

وانستا اینجا بپوش برولباستو زودباش گم،می برات توراه برسونیم، بایدخودمونو کنه، خودکشی خوادمی ابی"ـ ." 

 و بودیم درایستاده جلوی آماده و حاضر ما هردوی بعد دقیقه سه از ترکم رفت، اتاقش طرفبه باعجله و زد اشگونه روی محکم

 کند، گوش دستورما به شد مجبور ولی بود آلود خواب بدجور چارهبی فرمان، پشت بنشیند شد مجبور اشپیژامه همان با نیز برادرصنم

باشد آرش و آرزو مراقب تا رساند ما ساختمان به را خود دوان دوان شبی نصفه هم صنم . 

 از مختصری راه طول در یم،رسید تا نکشید طول تربیش دقیقه پنج سرجمع شاید راند،می سرعت با هاتف و بود خلوت هاخیابان

 وقتی. کردمی دعا نیفتد بدی اتفاق کهاین برای زیرلب و شدمی دیوانه داشت رسما   الهه گفتم، بود الزم که آنجا تا را ابی هایصحبت

 یک مثل و کرد اطاعت هم هاتف دیوار، روی بپرد سریع که خواستم هاتف از حال درعین و گذاشتم زنگ روی را دستم من رسیدیم

 درقفل شدیم، ساختمان وارد و گذشتیم شانبزرگ چندان نه حیاط از شتابان هرسه کرد، باز ما روی به دررا و پرید دیوار باالی گربه

 و شدیم راهرو وارد شیشه خالی جای طریق از فجیعی نسبتا   وضع به هرسه آنگاه بشکند، آرنجش با را شیشه شد مجبور هاتف و بود

 و بود درست حدسم رفتم، حمام طرفبه کند خودکشی ایشیوه چه به است قرار دانستممی که من ولی دوید، هاخواب اتاق سویبه الهه

 و گرفت را قلبش الهه کشیدند، بیرون خون به غرق حمام وان میان از را ابی و رساندند را خودشان هاتف و الهه فریادم صدای با

 محکم ایپارچه تکه با را اشبریدگی محل شتافتم، هاتف کمک به ندارد را کاری انجام نتوا دیگر او دیدم که من افتاد، زمین روی

 شود، تلف آمبوالنس رسیدن تا بود ممکن چون بزنیم زنگ اورژانس به حتی توانستیمنمی بردیم، ماشین طرفبه اورا باهم و بستیم

 خودش الهه تا گرفتم پایم روی را سرش من و نشاندیمش عقب صندلی روی وقتی. نداشت را العملیعکس هیچ قدرت و بود جاننیمه

گفتم درجوابش گفت، را نامم و کرد باز را چشمش لحظه یک برای برساند، را : 

بیمارستان رسونیمتمی اآلن ابی، باش آروم"ـ ." 

 رفتار مهربان بااو من ت،رف هوش از ودوباره شد آشکار ایلحظه برای لبش روی رنگیبی لبخند کردم، نوازش را موهایش آرام و

 از بیش او من، ابدی بدبختی با بود مساوی او مرگ کند، مبارزه بامرگ و باشد داشته انگیزه ماندن زنده برای خواستممی چون کردم

 هک بودم سنگدل نه من داشتند، سر در بزرگ آرزوی هزاران برایش و بود عزیز الهه و جون کتی برای کرد را فکرش بتوان که آنچه

 رفتارهای و برخوردها از خوشی یخاطره نه و شود عارض هااین بر تحمل غیرقابل و عمیق چنین رنجی و درد دهم اجازه بتوانم

 باید البته. داشت خواهد سویمبه رو تردیدبی که بعدی هایانتقامجویی و هاسرزنش تیز نوک از باشم ایمن که داشتم الهه یغیرمنصفانه

 محبت و توجه من به حد از بیش او باشم، داشته او از بیزاری و تنفر برای دلیلی که نبود خصمانه هرگز بامن کتی رفتار کنم اعتراف

دادمی قرار حیا و شرم یدرمنگنه او با مرا قدری هم موضوع وهمین دادمی نشان . 

 را ضروری مدارک سری یک بود الزم شکردن بستری برای. شد بهتر ابی حال بعد ساعتی و گذشت مانگوش بیخ از خطر هرحالبه

 دراین! بود «بلقیس» اششناسنامه در ابی مادر نام شوم؛ جالبی بسیار مطلب متوجه شد باعث موضوع همین که باشیم داشته همراه به

 دستم به آیندهدر ابی گذاشتن سر سربه برای جالبی یسوژه کردممی وفکر گرفته امخنده موضوع این فهمیدن با اختیاربی هیروویری

 آورخنده بزنند صدایش جون کتی کهاین برای هارسیده دوران به تازه این اصرار بلکه باشد، داشته ایرادی بلقیس اسم کهاین نه! آمده

 .بود

 بررسی برای قانونی روند تا دادیممی جواب بیمارستان افسرتجسس سؤاالت به و نشسته داشت قرار راهرو طول در که نیمکتی روی

 بدون هم ما و یابد سامان ترسریع کارها تا کنیم همکاری او با خواست ما از متواضعانه خیلی او. شود طی ابی مشکوک یپرونده

 سراغ بودند رفته و سپرده مأموری به را ما موقتا   که طورهمان بعد و دادیم انجام گفتمی که کاری هر باشیم چیزی نگران کهاین

نشستیم زمان گذشت منتظر نیز لهها و من کارها، یبقیه . 
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گفت متواضعانه و کرد من به رو آخرسر کرد،می شکرگزاری بال این خیرگذشتن به بابت و ریختمی اشک یکسره الهه : 

بود شده داغدار خواهرم اآلن نبودی تو اگه جون، رؤیا مرسی"ـ ." 

گفتم و تمگرف سینه به اکراه با را سرش افتاد، گریه به دوباره و گفت رااین : 

خداروشکر گذشته، خیر به که حاال نکن، اذیت رو خودت"ـ ." 

 کردم فکر خود با. نداشت دیگری به ربطی کدامهیچ که راندمی زبان به مثبتی کلمات هدفبی و ریختمی اشک چنانهم نیز او و

! امداشته ابراز انگیزشنفرت یوخواهرزاده الهه به نسبت را نداشته محبتی چراکه ام؛رفتارکرده مزّورانه عمرم تمام یاندازه به امروز

دیدممی یکرنگ خودم درمقابل را الهه بار اولین برای که هرچند . 

 خود با را ابی توانیممی آیا و شودمی چه ببینیم تا ماندیممی آنجا خودمان باید پس کند، نگران شبی نصفه را خواهرش ندید صالح الهه

گفت و آمد بخش پرستار بعد اعتدوس حدود نه؟ یا ببریم : 

هستید؟ تونکدوم خانم رؤیا"ـ " 

کرد نگاه پرستار به گریه از شده سرخ چشمان با نیز الهه برخاستم، من . 

یایید من با لحظه یه شهمی اگه" ـ ." 

 بیمار درخواست خاطر به خواست من از بود، بستری آن در ابی که برد اتاقی به مرا افتادم، راه دنبالش به وصحبتی حرف هیچبی

بیرون بیایم زود خیلی ولی باشم کنارش دقیقه چند . 

 تختش کنار و رفتم جلو اکراه با.... نشاند برلب سرشوق از لبخندی و کرد باز را رمقشبی چشمان شدم، اتاق وارد کهاین محضبه

 کلمه یک فقط بردم، پیش دست اکراه به و کشیدم مدره چهره بگیرد، را دستم تا آورد پیش بود وصل آن به خون که را دستش ایستادم،

 :گفت

ممنونم"ـ ...." 

بست را فروغشبی چشمان دوباره و ... 

 سبب به که اشخودکشی یپرونده و کرد ترساده ما بر را کار اقرارش بود، شده دفع سرش از خطر و آمده هوش به ابی که حاال

 یاجازه معالجش پزشک و گذشت آشفته اوضاع همین به ما شب نیمه از طوالنی هایساعت ولی شد، بسته بود عشقی شکست

نداد آینده ساعت چهار و بیست تا هم را ترخیصش . 

 زنگ که بود ده ساعت وحوشحول. شدیم هوشبی تقریبا   خوابیبی شدت از و برگشتیم خانه به توانفرسایی باخستگی صبح نزدیک

 و کندمی صحبت خواهرش با دارد الهه که شدم متوجه و آمدم بیرون اتاقم از آلودبخوا و حالبی طورهمان درآمد، صدا به تلفن

 به بالفاصله شده، دفع پسرش سر از خطری چه که فهمید وقتی جون کتی چارهبی دهد، می توضیح برایش را گذشته شب ماجرای

 به که کسی است حالخوش رسیدمی نظر به کرد، تشکربارانم و کشید درآغوش مرا آنگاه ما، یخانه آمد یکراست و برگشت تهران

دردسری چه همآن آمد،می دردسر بوی! هستم «من» کرده کمک پسرش ! 

 امان به نسبت احساسم توانستنمی هااین از کدامهیچ که بود این من مشکل ولی دادم،می ترجیح ابی مثل کسی به را مهرداد من مطمئنا  

بستمی خاطرم بر که بود نقشی تنها هنوزهم بود کرده تحقیرم که حاال تیح امان دهد، قرار الشعاع تحت را .... 

*****     

« شادی کلید » 

 وجود با که سوده افتاده، اتفاقی ما بین که فهماند همه به تقریبا   داشتیم اشخانه در که ماجرایی آن از پس امان و من قهرآمیز رفتارهای

 بپیوندد قدیمی خاطرات یصندوقچه به گذشته خوش روزهای کهاین از نهایتا چیست، ضوعمو بفهمد بود نتوانسته مکرر هایپرسش

 دارند امان و سوده که شدممی متوجه هاوقت خیلی. کردمی حفظ عباس و امان با را اشدوستانه یرابطه همچنان اما شد متأسف
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 باریک حتی و کردمی ناراحتم شدت به موضوع این است، میانشان رازی رسیدمی نظر به که گویندمی هم به چیزهایی یک یواشکی

مثال   عاشقانه حسادت شبیه چیزی نه دوستانه انحصارطلبی جور یک پای گذاشت که کردم سوده به خفیفی اعتراض بابتش هم ! 

کند توجیهم جوریاین کرد سعی هم همین برای : 

 تربیش کهاین خاطر به هاشه،خوبی خاطر به خوبم باهاش اگه کن باور. نیست بدی پسر اون کنی،می اشتباه امان یدرباره تو رؤیا"ـ

 یه تو برام، طرفه یه دنیا یهمه کنم،می پشت دوستیمون به دارم من که نکن فکرشم حتی رؤیا.... کنهمی لطف دیگران به شوظیفه از

 ".طرف

 محبت ابراز و اثبات در سعی ارادهبی طوربه و باشد داشته انوجد عذاب قدری اشتباهی، برداشت همین با بگذارم دادم ترجیح نیز من

بداند امان به نسبت امدرونی احساسات از یتربیش چیز بخواهد کهاین تا کند من به نسبت یتربیش ! 

 کردمی فکر نای از تاپیش که هم مهرداد. بود نشده بدل و رد امان و من میان کالمی ترینکوچک حتی تار و تیره روز چند آن در

 سؤالی یا و نشده نزدیکم حتی من به احترام خاطر به گذشته روزهای تمام و ام زده خط احساسم ازچکنویس را اسمش است وقت خیلی

 او قدرتمند چنگال مرااز قلب شده که هرشکلی به کرد سعی و نماند کاربی شده شکراب امان و من بین تادید بود، نپرسیده باره این در

جست بهره ایذکاوتمندانه ازروش هدف این برای و گیرد خویش اختیار در و کشیده بیرون .... 

 را مادرش ایبهانه هر به که شد این محرومم، مادرم ازمحبت من حاضر ودرحال اندشده جدا ازهم پدرم و مادر که دانستمی او

 هایشمادرانه از و آمدمی راه پسرش دل به عجیب هم مادرش فاقاات. شود نرم محبتش با دلم شاید ببینیم؛ را همدیگر تا مدرسه کشاندمی

 برایم مهرداد فرستادمی و کردمی درست محلی دسرهای گاهی مثال  . عمل تا گرفته کالمی هایمحبت ابراز از گذاشت،نمی کم برایم

 نیز من هرحالبه. نماید جبران را اماطفیع هایکسری و کم و کند صحبت کمی من با تا ما یخانه زدمی زنگ گاهی حتی یا بیاورد

کند مادری برایم مهربانی زن چنین داشتم دوست واقعا   و کردم احساس دل در عمیق محبتی کمکم او به نسبت . 

 مهرداد و من یدوباره شدن نزدیک این که فهمیدممی خوبی به امان زیرپوستی هایواکنش برخی و خشمگین هاینگاه از اگرچه

دادنمی بروز مشخصی و آشکار العملعکس هرحالبه ولی شود،می تمام گران برایش . 

 چرا که خوردممی افسوس. شدندمی مهّیا سوم ثلث اصلی امتحانات برای هابچه و رسید راه از تحصیلی سال پایانی های هفته کمکم

 حضور خالء بپرسم، ای مسئله او از کالس توی حتی یا یمبیا امان سراغ خواندن درس برای بازهم دوستانم ی بقیه مثل توانمنمی دیگر

 احساس خاکستر زیر از را مهیب بس آتشی داشتم من بود؛ ماجرا از قسمتی فقط این ولی شدمی حس همیشه از بیش روزها این مفیدش

ندارم که کردممی وانمود یا نداشتم خبر و کشیدم می بیرون امان ..... 

 راه گربه و موش بازی دیگر بار نداشتم حق من توبیخم، و سرزنش سزاوار راستیبه بینم می کنممی کرف روزها آن به خوب که حاال

 امان ام،کرده رفتار رحمانهبی داشتند دوستم که هاییآن تمام درحق من. کنم کشی بهره مهرداد از امروحی آالم تسکین برای و بیندازم

.... داشتم ابزاری نگاهی نیز مهرداد به و کردمنمی ناراحتی احساس ابی مثل کسی مرگ از و دانستممی هاانتقام بدترین الیق را

بگذارم اختیارش در را قلبم که دور چندان نه ایآینده به بود شده امیدوار جهتبی که مهرداد چارهبی ! 

 حق خاطربه تشکرکنم امان از باراین دشای کرد، نخواهم رفتاری چنان دیگر شود تکرار روزها آن و برگردد زمان دیگر بار یک اگر

 داشتم کنارش که را امنیتی من نیست، مهم بود چه دلیلش کهاین نکرد؛ تعرض امپاکدامنی به و شد قائل برایم اشخانه در که انتخابی

 اخطار من به املوحی ساده خاطر به داشت حق بزند، محک مرا داشت حق امان. دیدممی را لیوان خالی ینیمه تنها و گرفته نادیده

 کشیده دوش بر که بارحقارتی به فقط و ندیدم را هااین کدامهیچ من اما دهد، نشان من به را ما وصال راه تنها حتی داشت حق دهد،

 هم به رسیدن برای راهی هیچ اگر حتی که گفتممی او به باید روز همان داشتم را امروزم تفکر اگر کهآن حال اندیشیدم،می بودم

 خواهم دیگری هرکس یا او با ازدواج فکر به نه و دهممی نامشروع ی رابطه به تن نه نشینم؛می انتظارش به دنیا آخر تا باشیم نداشته

 به را امان نگاه غیرت تا گذاشتم مهرداد شیدای دست در را خائنم هایدست و کردم پشت او به هااین تمام جایبه من ولی.... بود

 قانونی و شرعی شکل به نسیه ای آینده در را او کهاین برای من. زند زمین به تسلیم زانوی برابرم در کنم وادار را او و بگیرم بازی

گشتممی خویش از غیر مقصری دنبال سنگین شکست این برای و دادم دست از را خویش حال نقد باشم، داشته خویش اختیار در . 

 در خنجر مثل که هاییحرف شنیدممی و ایستادممی گوش صحبتند، مشغول باهم پریسا و امان شدممی متوجه اتفاقی طوربه که گاهی

 زبانه دلم در حسد آتش که زدندمی حرف مشترکشان تفریحات یا خانوادگی هایمهمانی یدرباره صمیمانه قدر آن.... رفتمی فرو قلبم

سوزاندمی را وجودم تمام و کشیدمی .... 

جذابه بازهم بپوشه هم گونی اگه حتی که خوشگله اونقدر امان گفتمی مامان"ـ ...." 
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پروین مامان مرسی اوه؛"ـ !...." 

پروین مامان! پروین مامان ..... 

آوردممی خاطر به زری از را نفرتش اختیاربی و ! 

 بازگشتی راه دیگر و بودم ختهبا بدجور باراین من نداشتم، نصیبی رنج و درد جز و دیدممی کنم، کاری توانستمنمی و شنیدممی

 .....نداشتم

 چیزی اندوه جز که شده خراب این به گردمنمی باز هرگز دیگر و جان عمه پیش روممی شد تمام که امسال کردممی فکر خود با گاهی

 صادق خود دوستی در هم سوده کردممی فکر گاهی حتی شدم،می اعتمادبی و بدبین هایشوآدم دنیا تمام به نسبت داشتم. ندارد برایم

 وقتی پریسا، یا الهه مثل کندمی آشکار را خود دشمنی که کسی آن مگر نبرده صداقت از بویی دنیا این در کسهیچ یعنی نیست،

بگوید؟ راست دیگری کس که باشم داشته توقع طور چه گفته، دروغ من به حداین تا امان قراربی چشمان ! 

***** 

 برایم عمیق حسرتی کردممی حس دلیلبی که بودم روزهایی گذشتن شاهد ناامیدانه من و گذشتندمی سرعت به لسا پایانی تلخ روزهای

 را اندوهم حجم روزها این بود، تحصیلی سال خاطرات زیباترین یکننده تداعی برایم همواره که ورزش هایزنگ. دارند دنبال به

 را دفترخاطراتم دیدممی دور را افشار خانم چشم کهاین محضبه و نداشتم شیطنت و بازی یحوصله دیگر. کردمی نمایان تربیش

نشستممی ذهنم تلخ هایواگویه ثبت برای مدرسه خلوت حیاط از دنجی یگوشه یک و برداشته .... 

«  پشتی حیاط توی اآلن شد؟ خواهد متأثر حد تاچه ببیند هم اگر که دانمنمی هرچند ببیند، را هایماشک که نیست اینجا امان اکنون

 حاال و ساخته برایم لعنتی آن که روزی و حال است این زده، چنبره برگلویم سنگین غمی و شنوممی را صدایش فقط و ام مدرسه

 راستی پرکرده، را حیاط تمام شادی فریاد و توپ پرتاب صدای. کندمی بازی وسطی هابچه با دارد رنجی و هردرد از فارغ خودش

 چه داندنمی کسی! کنندمی بازی سرخوشانه امان کنار در دارند و غافلند من حال از نیز دوستانم ترینصمیمی که ببین! بدبختم یخیل که

 و باشند گریخته نجات هایقایق با مسافرانش و داده دست از اقیانوس وسط را اشکشتی که هستم ناخدایی مثل آمده، روزم و حال به

بستاند جانم یا رساند، ساحلم به یا که دارم آسمان به چشم و خزیده ای پاره تخته بر ندهدرما و وخسته تنها من ....» 

 عذابت داره چی بگو خدا رو تو! ندارم رو هاتاشک طاقت من رؤیا غمگینی؟ قدراین روزا این چرا تو آخه جون؟ رؤیا شده چی"ـ

ده؟می !" 

! نیافتم احساسی هیچ حقیقتا   نه.... است من یاد به هنوز نفر یک کهاین از داشتم،بر بود هایم درددل پذیرای که ایبرگه از را سرم

 هرکس یا مهرداد مورد در چیز هیچ کنم اعتراف که است وحشتناک ولی آورد حسابش به گودروغ شدنمی که بود کسی تنها او اگرچه

نداشت اهمیتی برایم دیگری ! 

کشیدم باال اندکی را ام بینی و بستم را دفترم نبودم شکستنش به مایل که سکوتی در .... 

ناراحتی؟ امان خاطر به رؤیا"ـ !" 

نکرد باور او ولی دادم؛ خفیفی حرکت منفی پاسخ ینشانه به را سرم ... 

 بشه باعث کسی کهاین اونم میده عذابم که چیزه یه فقط قهرتون، نه عوضی اون به ت عالقه نه بذاره، تأثیر من روی تونهنمی هیچی"ـ

بشه گریون تو هایچشم !" 

داد ادامه دردناکم سکوت دربرابر بعد لحظاتی زدود، اشسبابه انگشت نوک با را اشکم و : 

 ارتش توی قدراون پدرم گیرم،می ازش رو تو انتقام باالخره من!... کنه تحقیرت اینجوری آشغال اون نذار... کنممی التماست رؤیا"ـ

کنممی کارو این که باش مطمئن بدم، فنا به رو دودمانش و خودش امنیتی سازی روندهپ یه با بتونم که داره نفوذ !" 

 و گرفت دست در را دستم دهم، جوابی نبودم قادر ولی کند بیرون ازسرش را ایرحمانهبی فکر چنین که کنم خواهش او از خواستممی

داد ادامه کردمی نوازش که طورهمان : 
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 غلط که دونممی اینم نپسنده، رو هرکسی دیگه تسلیقه باشه شده باعث امان یقیافه وشایدهم نداره تو با تناسبی چهی مقیافه که دونممی"ـ

ولی کنی، ازدواج باهام گرفتیم دیپلم و شدیم بزرگ کافی اندازه به وقتی و بپذیری اون جایبه منو بخوام ازت اگه زیادیه ..." 

بریدم را دارحرفش خش و رفتهگ باصدایی و شکستم را سکوتم باراین : 

باشم داشته احساسی هیچ برای تونمنمی جوابی هیچ اآلن من! مهرداد کن بس"ـ ...." 

 و مردانه که انداختم مهربانش و معصوم صورت به نگاهی افکند، زیر سربه شرمساری به آمیخته حالتی با بگوید چیزی کهآنبی

 ولی! کندنمی هم فکر آن به حتی امان که کاری کرده، مناسب زمانی در ازدواج خواستدر من از محترمانه او.... بود داشتنیدوست

 برتمام او من نظر از قطعا! اوست؟ از تربالیاقت و ترمؤدب کسی چه بدارم؟ دوستش زندگی عمر یک برای را مهرداد توانستممی آیا

ولی برسم، باشد داشته تواندمی دختر یک که آرزوهایی یههم به درکنارش توانستممی شاید من و داشت ترجیح دوروبرم پسرهای .... 

 برای ما دیدن با اما شود، خلوت حیاط وارد خواستمی عرق خیس سرتاپا و زنان نفسنفس که دیدم را امان ناگهان لحظه درهمان

 هم بود مرتب که موقعی از وحتی دهخور وتاب پیچ هم به ایکننده گیج آشفتگی با مرطوبش نیمه موهای نمود، ومکث تردید ایلحظه

 به برگشت و شد منصرف آمدن از بگوید چیزی کهآنبی و انداخت ما هردوی به را اشناراضی نگاه رسید،می نظر به ترقشنگ

 هردادم عمرکنار یک توانستممی طورچه نگفتیم، چیزی کدامهیچ ولی کردممی گریه داشتم فهمیدکه مطمئنم دیدیمش، ما هردوی. حیاط

 امان به احساسم یدرباره کردنمی باور که آن حال بداند همسرخود مرا توانستمی طور چه مهرداد خود کنم؟ فراموش اورا و باشم

 چراخنده کند؟می مستم طور این اش ریختههم به و مرطوب نیمه موهای چرا لرزاند؟می را دلم نگاهش چرا! چرا؟ بگویم؟ راست

 شیطنت؛ و خنده گاهی تنفر؛ گاهی انزجار؛ گاهی کینه؛ گاهی نبوده؟ اوخالی نام از هرگز لحظاتم چرا کند؟می خودمبی خود از هایش

؟....کنممی فکر او به همهاین چرا وای؛ ای.... احتیاج و عشق گاهی  

گسست ازهم تخیلم یرشته مهرداد صدای با : 

! رؤیا باشی شاد تو کهاین خوام،می چیز یه فقط دنیا آرزوهای تمام از چون نیست، مهم برام چیه امان یا من به نسبت احساست کهاین"ـ

 راه یه فقط کاشای.... کرد گدایی ازش چیزی بشه که اونه از تر فطرت پست هم امان و امانه دست تو شادی کلید که حیف فقط

کنم حالتخوش بتونم که شناختممی ." 

 رفتن یاجازه من به و بود امان دست در که کلیدی تصویر فهمیده، او یدرباره مرا تاحساسا خوبی این به مهرداد که است وحشتناک

فشرد را قلبم دادمی .... 

باشم مسلط امگرفته صدای بر کردم سعی و زدودم را هایماشک : 

دونینمی شدرباره چیزا خیلی تو نظرنده؛ جوریاین امان به راجع" ـ ." 

خوبی؟ قدراین هنوز هاشبدی تمام دربرابر که مکن باور کنی؟می دفاع ازش داری"ـ " 

 و مشترک راز یه به شده تبدیل که اتفاقی هستیم، شوم اتفاق یه قربونی هردومون امان و من. مهرداد کنیمی اشتباه داری تو"ـ 

 مشکل که بدون فقط ولی بگم، زیادی چیز شدرباره تونمنمی کشیم،می عذاب داریم و گناهیمبی ماجرا این توی ما هردوی ناخواسته،

نشدنیه حل ما بین !" 

ریخت فرو و شکست و شد دلسرد : 

 تو زندگی توی مشترک راز یه درحد که امان حال به خوش... باشم تو همراز که اونم از ترکم من هرحالبه.... زدممی حدس باید" ـ

داره جایی ." 

باشد فایدهبی تالشم هرچند کند،می اشتباه که فهماندممی او به باید : 

 از تربیش خیلی عذاب این از امان سهم که کنم اعتراف باید کشیدیم، عذاب خیلی چون باشی ما از یکی جای که نکن آرزو وقتهیچ"ـ

بوده من ." 

بود زده گردن را منطقش آشکاری طرز به احساساتش : 
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 به نزدیکی این اگه حتی راضیه باشه نزدیک تو به کهاین از امان که مطمئنم کنه، نزدیک هم به دونفرو تونهمی رازی هر ولی" ـ

باشه ناخواسته راز یه قیمت ." 

 که بودم رؤیایی این من نه دیگه وقت اون کرد،می تغییر هم دیگه چیزهای خیلی مطمئنا   نداشت وجود راز این اگه کنی،می اشتباه نه"ـ

بینیشمی پست موجود یه تو که بود امانی اون نه و نشسته کنارتو ." 

 حیاتش یلحظه آخرین تا که مطمئنم حالبااین زنم،می حرف موضوعی چه به راجع دارم من که نبود درکقابل اصال   مهرداد برای

است امان و من میان که خورد خواهد را ایندانسته راز حسرت . 

 یک وجود از مهرداد هرقدر شد، تمام گران مانا برای بودند شیطنت و بازی مشغول که هاییبچه تمام از دور ما روز آن گوی و گفت

 که هایمدست تابید،نمی بر مهرداد کنار در دادمی دردودل بوی که مرا هایاشک نیز امان بود، ناراحت امان و من بین مشترک راز

 وجودم تمام مالک ار خودش بازهم کردمی دوری من از اگر حتی امان داشت، خیانت بوی او برای بود مهرداد هاینوازش پذیرای

کنم باور خواستمنمی یا فهمیدمنمی را این من و دانستمی . 

***** 

« بسته کامال   چشمان !» 

 را دستم او و بودم دوخته سیاهش چشمان به رمقبی و حالبی را شیدایم و مست نگاه و بودم کشیده دراز حرکت بی و آرام تخت روی

گذاشتممی خاموشی به رو شودمی تمام نفتش که فانوسی مثل آرامآرام من و بوسیدمی و گرفته دست در ..... 

...  ترسناک یلحظه همین در درست و مکدمی تازه خون دستم هایرگ از دارد بلکه نیست؛ درکار ایه*س*و*ب که فهمیدم ناگهان

نیستم بیدار فهمیدم که بود .... 

 ازحیاط خلوتی کامال   یگوشه در هم من و بودند نیامده وسیمین شیوا و سوده هنوز! کنم فراموشش توانستمنمی کردممی هرچه حاال

 و دادمی بد گواهی دلم ندارد، برایم خوبی پیام اصال   کردممی حس. بود دیشب کابوس درگیر ذهنم تمام و زدممی قدم هدفبی مدرسه

بود فایدهبی است، ضدونقیضم تاحساسا و افکار پریشانی خاطر به کابوس این که کردممی تلقین خودم به هرقدر .... 

نداشتم را دوستانم شوخی یحوصله هم اصال   و شدم غافلگیر حسابی گرفت، را چشمانم پشت از کسی ناگهان احوال همین در : 

شیوا؟.... سوده؟!..... نمک بی نکن اذیت!... آی"ـ ..." 

 دست این که دریافتم ولی است کسی چه که شوم متوجه شلمس با تا نهادم هایش دست روی را دستم است، اشتباه حدسم یعنی سکوت

درآمیخت هم به لحنم در تردید و نگرانی! نیست دخترانه اصال   ها : 

مهرداد؟"ـ ..." 

نشنیدم جوابی بازهم و ... 

 بود عطری شیرین و خنک بوی رسید ذهنم به که چیزی اولین پرکرد، را وجودم سراپای هیجان و وحشت شبیه عجیبی حس ناگهان

زدمی خود به غالبا امان که .... 

 حالتی به و برگشتم آهسته نهادم،می هایم کتف روی بر و داشتمبرمی چشمانم روی از را هایش دست کهدرحالی افتادم، نفس نفس به

 میکال حتی توانستمونمی شده انگیزیشگفت و عجیب احساس دچار لمسشان از کهآن حال کردم؛ رها را هایشدست وحشت شبیه

بیاورم برزبان . 

 نگاه.....دادند دست از را امخسته جسم تحمل قدرت پاهایم و شد حس بی تنم تمام که زد زیبایی لبخند چنان وحیرانم ناباور نگاه با

شمبا داشته قهرآمیزی یا بد برخورد توانستمنمی حتی برگیرم، دیده او از نبودم قادر و شده دوخته اشفریبنده چشمان به قرارمبی . 

بود شده تنگ لبخندش برای قدردلم چه! وای ای ! 

«  !است بتی دربرابرچنین صبر از لذیذتر برایم زقوم ی میوه بلعیدن کشاند، دوزخم السافلین اسفل تا تواندمی که است ابلیسی همان این

شد خواهم هالکش کنی اگررهایم وامگذارکه خویش حالبه مرا خدایا؛ نه !» 
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 بود هایم برکتف دستش دو هر که طورهمان او ولی بگیرم، فاصله او از وخواستم آمدم خود به ناگهان که کشید لطو چندثانیه دانمنمی

 تار جاراهمه و بود افتاده شماره به هایمنفس و کرده بیخودم خود از تنش عطر... چسباند سینه به و کشید خودش طرفبه آرام مرا

ختدو گوشم به را لطیفش یزمزمه دیدم،می : 

عاشقتم.... عاشقتم... دارم نیاز بهت! رؤیا بمون پیشم"ـ ....." 

 این که دانستممی نداشت، برایم حاصلی رنج و درد جز که عشقی یکهنه ب*ا*ر*ش از بود کرده مستم بود، توصیف غیرقابل حالم

 از آرام و کندم آغوشش از دل سختی به نم؟ک اعتماد او به توانستممی چگونه دارد، درپی برایم شومی عواقب چه زودگذر لذیذ آرامش

گرفتم فاصله او : 

ببینمت خوامنمی دیگه... امان برو"ـ !" 

گفت تلخی به فقط کشد، آغوشم به بازهم قصدنداشت حالدرعین و نکرده جدا کتفم از را دستش هنوز : 

نباشه؟ تو خیال که برم کجا"ـ " 

 و افتاده ریخت از هایانگشت این حتی.... تنش عطر هایش،نفس صدایش، رایب دلتنگی همهاین از بعد همآن! بخشی لذت حرف چه

دارد بسکتبال توپ یمالحظهبی هایضربه از نشان و پیچیده مچش دور که کشی بانداژ این ..... 

کنیم تکرارشون نداره دلیلی امان، زدیم قبال حرفامونو ما"ـ ." 

بود مالحظهبی و رحمبی همیشه مثل : 

بکشی؟ پیش پا با و بزنی پس دست با خوایمی کی تا رؤیا یکیه؟ دلت با حرفت کنم باور خوایمی"ـ " 

 چشمانش به خیره شد،می ترتحمل قابل وضعیتم و باختمی رنگ رفته رفته بود، شده حاصل برایم حضورش مستی از که رخوتی

کردم نگاه : 

داشته برت خیاالت ؟!ندارم کاری تو با من"ـ !" 

شد هویدا گاهشن در خشم آثار : 

کنیمی جون عشقم از داری ولی نداری، کاری"ـ !" 

کردم تنگ را چشمانم : 

نارسیس شیمی دیوونه خودت ازعشق داری که تویی این"ـ !*" 

کرد اعتراض خودش خاص یشیوه به و کشید درهم چهره برنتابید، را تلخم یکنایه : 

آدونیسه؟ زهمبا حقه زیرکاه آب مهرداد اون البد پس! هع! نارسیس؟"ـ *" 

شدم عصبی کشدمی وسط را مهرداد پای هرموضوعی در کهاین از : 

ای؟آشفته مهرداد خاطر به قدراین چرا چته؟ تو امان"ـ " 

بمالد شیره یکی من سر توانستنمی کهآن حال کرد، انکار تمسخر با : 

من؟ برابر در داره چی چی اون اصال   باشم؟ آشفته باید چی واسه"ـ !" 

خودپرست؟ و خودخواه آدم این به بگویم چه من شد، بلند نهادم از سرد آهی ! 

 از باید طور چه دونهمی مهرداد کهدرحالی کنی درستی یاستفاده هاتداشته از تونینمی تو که اینه حقیقت ولی بگی، درست شاید"ـ

بکنه رو استفاده بهترین اختیارشه در که امکاناتی ینترکم ". 
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باخت رنگ نگرانی از ایهجمه برابر در غرورش و دکشی درهم چهره : 

ه؟تربیش من از لیاقتش بگی خوایمی یعنی"ـ " 

بود ریختههم به کامال   بگویم؟ توانستممی چه شدم، خیره چشمانش به و برگرفتم زمین از دیده فقط جواب جایبه : 

رؤیا؟ دادی ترجیح من به رو مهرداد راستی راست تو یعنی"ـ !" 

کردمی فکر آن به امان که نبود همانی دقیقا   رسید ذهنم به بالفاصله هک آنچه : 

بدم؟ ترجیح رو شونیکی حاال که دارم انتخاب تا «دو» من کنیمی فکر واقعا   تو! ترجیح؟"ـ !" 

منم هم اون و روته پیش انتخاب یک فقط تو نه، که البته"ـ !" 

بردم باال را صدایم تقریبا   : 

باشی تو شونیکی نداره امکان باشم داشته هم انتخاب تاهزار من اگه امان"ـ !" 

آوردش خشم به کامال   بود عاجز درکش از او که چیزی همان دقیقا   نبود، من منظور اصال   که کرد دیگری برداشت ازحرفم : 

کنی انتخاب منو از غیر کسی کنیمی غلط تو"ـ !" 

بود شده بدطعم و تلخ هایشحرف تک تک از کامم کردیم، نگاه هم به سکوت در : 

کرده؟ پر رو وجودت تمام مادرم از نفرت وقتی خوایمی جونم از چی"ـ " 

کرد فروکش کمی صدایش و برید را حرفم : 

کنی انکارش تونینمی رؤیا عاشقتم من ولی"ـ ....." 

بریدم را حرفش : 

من به عشقت تا ترهباورکردنی مراتببه دخترت دوست به تو عشق! نداره امکان نه،"ـ !" 

کرد ریشخندی هم بعد بگیرد؛ را منظورم تا کرد مکث کمی : 

پریسام؟ عاشق من گفته کی"ـ " 

گشتنمی دیگرباز بود رهاشده زبانم یازچله که تیری ولی بودم متأسف اماحمقانه واحساس خودم برای : 

بینممی دارم خودم بگه، کسی نیست الزم"ـ ." 

رفت باال کمی لبش یگوشه : 

حسود؟ استپریس مشکلت"ـ !" 

 حالتی با حقارت این جبران برای شدم، ناامید خودم از امکرده اشاره پریسا به شرایطی چنین در کهاین از و برآشفتم ریشخندش از

کردم تمسخرش آمیز اکراه : 

کنم؟ حسادت تعالقه مورد دختر به که هستی کی تو"ـ " 

 نزدیکم کامال   را سرش و کشید سرم پشت از را موهایم غیرمنتظره درحرکتی آنگاه خورد،می فرو را اشتحقیرکننده لبخند کرد وانمود

 لرزش توانستمی راحتی به شاید داشت، چشمانم با بسیارکم ایفاصله که دوختم چشمانش به را نگاهم فقط و نکردم حرکتی هیچ آورد،

 از آتشین نفسی آنگاه کرد، تقسیم صورتم اجزای میان را نگاهش و کرد مکثی کند، حس را هایمسلول در کوچک دیاپازون هزاران

فرستاد بیرون اشسینه عمق : 
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 باشه الزم که کاری هر آوردنت دست به برای من صورت درهر ولی بکنی، هرفکری خودت به نسبت احساسم یدرباره تونیمی"ـ

روزگارت به وای گردیمی داری ایکبیری اون با بازهم که ببینم دیگه بار یه اگه فقط کنم،می !" 

کنم تالفی را نیشخندش تا دادم خود به جرأتی : 

بدبخت؟ تو یا من حسوده، کی حاال"ـ !" 

نشست تراشش خوش هایلب کنج تلخی لبخند کردمی رها را موهایم که طوروهمان درنوردید را چشمانش مستی از موجی : 

لیاقت بی: »چیزی یه فقط تو ولی بدبخت، هم حسودم هم من آره،"ـ »!" 

داد ادامه تلخی به و فشرد هم بر را چشمانش شدم، خیره صورتش به بگویم، چیزی باشم قادر یا کنم حرکتی کهآن بی : 

تمسخرباشه از لبخند این اگه حتی میره،می لبخندت واسه که باشی کسی یمعشوقه خوادمی لیاقت" ـ ..." 

 ابروان و داشتمی پنهان خود در شومی طلسم که شدم شمانشچ محو عوض در نبود، لبانم بر تمسخرآمیز لبخند آن از اثری دیگر

بود گرفته گونهکمان کمینی وارش افسانه گنج فراز بر وحشی دومار چون سیاهش .... 

داد ادامه و انداخت باال را زیبایش اندازهبی ابروان از یکی و کرد مکثی : 

 یک فقط رؤیا؛ ببینم برت و دور لندهورو اون دیگه بار یک اگه فقط! عزیزدلم دارم نقشه آبروت واسه بار این اخطارمه، آخرین این" ـ

دیگه بار !....." 

 کهآن بی ولی آورد هایم لب نزدیک را هایشولب کشید گردنم رگ روی فرضی چاقویی جایبه تهدیدآمیز حالتی رابه بعدانگشتش و

رفت و کرد رها کنم بهتجر توانستممی که حالی ترینخراب با مرا و کشید عقب را سرش ببوسد .... 

 ضربان! گفت؟می چه داشت که فهمیدم تازه و فشردم برهم را چشمانم و کردم رها بارهیکبه را امسینه در شده حبس نفس بارفتنش

 رفتنش از بعد حتی که بگویم توانممی بود، نیاورده یاد به را خود عادی ریتم هنوز هایمنفس و کوبیدمی امسینه برقفس چکش چون قلبم

 که بود ایه*س*و*ب وخراب مست دلم شده، سلب من از حرکتی نوع هر قدرت و بودم چشمانش مسخ همچنان طوالنی دقایقی تا هم

نشست هایم برلب آن از خیالی لحظه درآخرین .... 

 باقی ذهنم در تهدیدش از یکالم حتی کهآن بی و کردم جمع سینه در را رمقم بی و لرزان پاهای و فروریختم خود در دیوار یگوشه

 حقیقت از ردی که را شیرینش کلمات و اندیشیدم ابرویش و چشم به فقط ـ خاموش و ساکت ـ روز آن دقایق آخرین تا باشد، مانده

کردم مرور هزاربار نداشت ... 

« عاشقتم.....عاشقتم دارم، نیاز بهت رؤیا، بمون پیشم ....» 

 ....عاشقتم

 .....عاشقتم

__________________________________________________________________ 

*  از عاشق دختران درخواست به بنا او گرفت،می تمسخر به را خود عشاق که زیبایی پسربسیار یونانی های افسانه در: نارسیس

 تر ضعیف هرروز شتندا وجود برایش وصالی امکان که آنجا از گشت، خویش زار عاشق و دید آب در را خود یچهره خدایان

 به که رویید گلی چشمه کنار از. شد غرق و فرورفت آب درون به خویش کشیدن آغوش در برای و رفت چشمه کنار کهاین تا شدمی

گویندمی نرگس آن به فارسی در و گردید معروف نام همان . 

*  از شود،می کشته کردمی حسادت او به که آرس دست به وقتی. است عشق خدای آفرودیته معشوق یونان های افسانه در: آدونیس

 هرسال آدونیس که خواست است زیرزمینی حیات ی ملکه که پرسفونه از او. گرددمی مبتال غم به آفرودیته و روید می شقایق خونش

است طبیعت رویش و حیات تجدید مظهر آدونیس رو این از و بازگردد زمین به و شود زنده بهار در ماه چهار . 

 رفتیم دیدنش به مهرداد همراه به هم سوده و من و آمد مدرسه به دوباره پسرش تحصیلی وضعیت بررسی جهت مهرداد مادر عدب روز

 برای که ما. کردمی گیج را آدم عطرش که بود آورده برایمان هم محلی کتلت قدری او. کردیم سپری شادمانی و وگوگفت با دقایقی و
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 امان منفی واکنش با ناگهان که برگشتیم کالس به بخورد زنگ که آن از قبل و کردیم خداحافظی او زا بودیم شده قرار بی خوردنشان

گفتمی عباس به خطاب رسا و بلند کامال   صدایی و تمسخرآمیز لحنی با که حالی در شدیم، رو به رو : 

 همین تو پذیرایی، اتاق نه و خبریه چایی نیسی از نه دیگه که هست هم خواستگاری دیگه مدل یه که بگه برات جونم! دیگه آره" ـ

 رو چشم تا دو زنهمی تیر یه با گرامی داماد آقا جوریاین ها،بچه تحصیلی وضعیت بررسی یبهونه به و ست مدرسه اجتماعات سالن

کنهمی کور !" 

 حرفش وسط بود، گرفته پیش در وا که تمسخرآمیزی ی شیوه همان از استفاده با بالفاصله چیست، منظورش بود فهمیده که مهرداد

 :آمد

دونه؟می چه کسی تا، سه هم شاید"ـ !" 

کردم اعتراض آرام چندان نه صدایی با و کشیدم را دستش ولی بود آمده خوشم حاضرجوابی این از هرچند : 

نکن درست شر بابا، بیا"ـ !" 

شکن دندان تا بود تهدیدآمیز تربیش که داد ابیوجو کرد تقسیم دونفر ما بین را خشمگینش نگاه بود آمده بدش خیلی که امان : 

بنده؟می چی رو دونهمی چه کسی منتها ببنده، چشماشو بخواد سومی اون هم شاید"ـ !" 

کردند تأیید دوستانش و : 

دونه؟می چه کسی... دیگه آره"ـ " 

 نداشت اهمیتی برایم دیگر. نشستیم سرجایمان دیدنمی او به دادن جواب برای دلیلی که مهرداد همراه به و گرداندم روی او از تنفر با

 چیزی چه هاستسیاهی ترینسیاه در غرق که کسی برای اکنون هست؟ رنگی هم باالتر سیاهی از مگر گرفته، برایم تصمیمی چه که

دارد؟ وجود دادن دست از برای  

 رفته رفته اما کردیم صحبت هم پختش طرز یدرباره بودیم، خوردن مشغول که طورهمان و ها کتلت سر نشستیم تایی سه بعد لحظاتی

 که بود این مثل خندیدیم، کلی خوردیم، که ایلقمه هر سر و شد یکدیگرکشیده سرگذاشتن به سر و شوخی و بازی مسخره به کآرمان

. بردارم افسردگی و خودخوری از دست و دهم نشان شاداب و سرحال را خودم جهتبی کهاین به داشتمی وا مرا درونم از نیرویی

اوست دیروز یعالقه ابراز خاطر به هابازیگری این تمام که بودم نفهمیده هنوز هم شاید . 

 روی ما از و نداد نشان خاصی العملعکس هیچ ولی آمد بدش حسابی دید حالآن در را ما وقتی بود، کتابش مرور مشغول که امان

 تنها من حالبااین ام، زنده کشد،می که نفسی هر وبا دارم زیرنظر را وحاالتش او تملحظا تک تک در که نبود متوجه شاید گرداند،

 همیشه مثل چیزهمه و افتدنمی خاصی اتفاق کردممی فکر و آوردممی خشم به داشتم امنشده حساب رفتارهای با را امزندگی یبهانه

دهد رخ کسی قلب برای تواندمی که است اتفاقی ترینانهشرمبی دیگران رنج از لذت که فهمیدممی را این کاش.... است . 

 دادم او به را اجازه این روشنی نگری آینده هیچبی شد، موهایم بافتن مشغول و نشست سرم پشت کوتاه دقایقی برای مهرداد بعد زنگ

 هایدست نوازش از شیرین خاطراتی مرور مشغول حال درعین شدم، اسمارتیزهایم وخوردن ریاضی سؤاالت نمونه حل مشغول و

امان نه است مهرداد نشسته سرم پشت که کسی انگار نه انگار بودم، گیسوانم بر امان .... 

 ترسیدم بارهیکبه خشمگینش نگاه از که جایی تا شد عصبانی شدت به وضعیت آن در ما دیدن با شد، کالس وارد امان کهاین محضبه

 سرجایش رفت صحبتی و حرف هیچ بی و نکرد برخوردی کداممان هیچ با مستقیما   او ولی..... کند رهایم خواستم مهرداد از و

 .نشست

 که زنی یا باشد، گرفته نظر در برایش سختی وتنبیه شده خبردار اشنافرمانی از سختگیرش پدر که داشتم را دختری حال اکنون

 موارد این هردوی از شایدهم! بگذارد دستش کف را نشوزش حق بخواهد و شده مرتکب بزرگ خیانتی غیابش در بفهمد شوهرش

تربودمدرمانده .# 

 ایگوشه خودش برای هرکس گرفت،می امتحان هابچه از هم افشار خانم و بود تحصیلی سال اواخر چون که داشتیم ورزش ساعت آن

 کردندمی اوکمک به و نشسته کنارش تیم ایهبچه از تا دوسه و امان هم آخر تا اول. بود دلخواهش بازی مشغول یا و شده ولو ازحیاط

 تسلیم ودرنهایت گرفتمی ایراد تا دو یکی فوقش هم افشار خانم بگیرند، هابچه برای یتربیش ینمره شده هرطور داشتند سعی و
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 هنوز که هاییهبچ با تا گرفتمی فاصله افشار ازخانم میان این یکی هم گاهگاهی. شدمی دوستانش و امان ی خیرخواهانه قضاوت

دهند یادشان چیزهایی و کنند تمرین نشده نوبتشان . 

 یا نشسته افشار خانم سر پشت و کنار ردیف دو در تیم دخترهای از نفر دوسه با بهروز و علی و امان شد، نوبتم وقتی آیدمی یادم

 که دفتری به دقت با داشت و بسته ایگوجه سرش یباال را موهایش که افشار خانم کنم،می چه ببینند تا بودند منتظر و بودند ایستاده

 آنکه از پیش آنگاه دادم،می را جوابش نیز من و پرسیدمی سؤال من از نوشت،می درونش چیزهایی و کردمی نگاه بود باز مقابلش

 صندلی یک روی سرش پشت که امان به و گرفتم را نگاهم امتداد اختیاربی بیندازد من به نگاهی و کند بلند را سرش افشار خانم

 طرز به من و نبود ترسناکش چشمان در رضایت یا لبخند از اثری ترینکوچک حتی کردم، نگاه بود شده خیره من به و بود نشسته

دادم دست از هم را سؤاالت از یکی و کردم گم را وپایمدست غریبی .... 

 ترکم حقشان هابچه از خیلی کهدرحالی بگیرد، نمره هم من برای تا کردن تالشی هیچ امان چون گرفتم دلچسبی چندان نه ینمره نهایتا

بودند گرفته یتربیش ینمره امان وساطت با ولی بود من از ! 

 عرق شرشر و ریختههم به حسابی وضعم و سر. بزنم صورتم به آبی که رفتم بودم، شده خسته حسابی امتحان از بعد که من

 که لحظه همین در شد، زده صدا امتحان برای نامش هم سوده و شدند وگو گفت مشغول و نشسته ایگوشه دمهردا و فریمان ریختم،می

آیدمی طرفمبه دوان دوان که دیدم را شبنم بود، خالی کامال   اطرافم : 

بود افتاده هاپله زیر راهرو توی هم دفترخاطراتت کرده، روش زیرو و کیفت سراغ رفته یکی کجایی؟ رؤیا"ـ !" 

قاپیدم بود سرگردان شبنم دست در که را دفترم ناباوری و تحّیر با : 

فهمیدی؟ کجا از تو"ـ " 

گفت بهم آذر"ـ ...." 

 و نداشتم چیزها این به کردن فکر برای فرصتی ولی است کاسه زیرنیم ایکاسه بودم مطمئن و دادنمی من به خوبی حس مطلقا   آذر نام

 هم نیز امان گیرد،می امتحان او از دارد هنوز افشار خانم دیدم ولی بگذارم؛ درجریان هم را ودهس خواستم. شدم جدا او از معطلیبی

نگریستندمی سوده به داشتند وهمه بود نوبت توی هم ومهرداد ایستاده افشار سرخانم پشت چنان . 

 و دل زلیخا جگر مثل که دیدم را کیفم در دم همان از و رفتم خالی کالس طرفبه باعجله بنشینم، دیگری اتفاق منتظر کهاین بدون

 جمع مشغول دادم،می فحش خرابکاری این عامل به زیرلب که طورهمان و رفتم میزمان طرفبه عصبانیت با ریخته، بیرون اشروده

 چنان بندد،می را در دارد سرعت به و شده کالس وارد امان که دیدم برگشتم تا و شنیدم پایی صدای ناگهان که شدم کیفم لوازم وجور

 عبور ذهنم از اشانتقامجویی موعود یلحظه جز چیزی و شد سلب من از کلی به کالمی و هرحرف گفتن قدرت که کردم وحشت

 ....نکرد

« عزیزم دارم نقشه آبروت واسه دفعه این !....» 

داد تکیه بسته در به و برگشت رسید،می نظر به خشمگین کامال   که او : 

کنمنمی رحم بهت باراین دیگه که گفتم اینم نگفتم؟ میای؛ بعدی یمهلکه به خودت پای با بودم گفته"ـ ..." 

کشیدم فریاد و آمدم خود به ناگاه به : 

خوای؟می جونم از چی"ـ " 

کرد تهدید بالفاصله : 

نکن تر سخت رو خودت کار و شو خفه پس نداره، مواسه کاری هیچ کردنت خفه که دونیمی"ـ ." 

 من به نیز اشخانه در روز آن یپرهیزگارانه رفتار یتجربه دیگر سوی از ندارم، ُبردی شانس هیچ دربرابراو که دمبو مطمئن

افتاد نخواهد بدی چندان اتفاق که دادمی اطمینان . 
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 که او باشم، ترنزدیک ارفر راه به برساند من به آزاری خواست احیانا   اگر تا ایستادم سیاه تخته نزدیک و برخاستم نیمکتم روی از

گفت خشن لحنی با و کشید درهم چهره جلوتربیاید، نداشت وقصد داده درتکیه به چنانهم : 

 مثل دیمی اجازه مرتیکه اون به طور چه ای؟قدیسه من دربرابر فقط ببینمت؟ لندهور اون با خوامنمی دیگه که بودم نگفته بهت مگه"ـ

بکشه؟ بو موهاتو الشخور یه " 

زد گردن نطفه در را نطقم دهم؛ جوابی که واکردم هند : 

بخواه ومعذرت کن اعتراف کردی که وغلطی خوردی که گهی به فقط نکن، بحث جّرو من با شو خفه"ـ !" 

نتوانستم ولی کنم ازاوعذرخواهی خواستمی دلم وجود باتمام برگرفتم، او از دیده و کردم سکوت فقط درجوابش .... 

زد داد تقریبا   و کوبید تخته هب را مشتش : 

نداریم فرصت زیاد عوضی، بخواه معذرت یاال"ـ !" 

 یک اینجا که چرا کردند،می رو و زیر را مدرسه تمام دنبالمان بالفاصله شدمی دونفر ما غیبت متوجه اگرکسی شاید گفت،می راست

 این به اشراف با نیز من هرحالبه.... تربیش دیگر جنسیتی تک مدارس ازتمام نسبتا   اشامنیتی هایمراقبت و بود مختلط یمدرسه

برسند سر دیگران تا کنم کشیوقت کمی کردمسعی موضوع : 

خواممی معذرت ازخدا تو، از نه اما خوام؛می معذرت"ـ ....." 

بازگرداند خودم به را ماکجی دهن ایقروچه دندان با... بود دردناک سیلی یک مثل پایانش ولی داشتم، خوبی شروع او نظر از : 

منم هم اون یکیه فقط تو خدای"ـ !" 

برآشفتم کفرش از : 

ببند دهنتو"ـ !" 

 به کن، سجده خدات به کن، سجده یاال! کنممی روشن چشمات جلوی جهنمو کنی درازی زبون خدات به هم دفعه این ببند؛ تو نه" ـ

زنمرومی گردنت وگرنه کن سجده عشقت !" 

بریزم سرم به کیخا چه بودم مانده : 

خوای؟می جونم از چی"ـ " 

رو خودت رو، عشقت رو، قلبت"ـ !" 

چیست عشق از منظورش بفهمم تا کرد اشاره خودش به و ... 

نداشتم خشمش یتنیده درهم دام از گریزی راه هیچ کهدرحالی بودم یافته جسارت دلیلبی : 

غیرممکنه؟ که کنی گدایی رو عشقی خوایمی کی تا"ـ !" 

نداشت تأخیر برقش از صاعقه این غّرش ولی شد پدیدار ایلحظه برای صاعقه مثل چیزی چشمانش قدرعم : 

میارم چنگ به زوربه کنم؛نمی گدایی حقمه که چیزی من عوضی" ـ !" 

اندچسب دیوار به و داد وهولم راگرفت امیقه و شد ورحمله سویمبه باشم داشته دیگری درازی زبان فرصت که آن از پیش و  

هستی؟ چی معطل دیگه، کن فرار"ـ " 

پرید بیرون دهانم از اختیاربی ایجمله و زدم وپاییدست نومیدانه : 

کن ولم"ـ !...." 
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بزنی؟ حرف جوری چه بزرگترت با گرفتی یاد"ـ " 

شد سلب من از کلی به واکنشی هر قدرت و شدم خیره چشمانش به زنان نفس نفس .... 

بدی؟ ترجیح بهم لندهورو مهرداد اون تونیطورمی چه دی؟نمی برکا بهم که مرگته چه"ـ " 

. شدنمی دیده سیاهی جز رنگی درچشمانش شدیم، خیره هم چشمان به درسکوت هردو شد، دوخته بهم نگاهمان کوتاه ایلحظه برای

 و مرموز انگیز،وحیرت باشکوه باشد، داشته وجود تواندمی خلقت جهان تمام در که رنگی ترینجادوئی تردید، سیاهی به! سیاه سیاه

 داشت چشمانش موهوم تاریکی در که ببینم را دخترکی یوحشتزده تصویر براق، و سیاه ی آینه این در توانستممی.... نیافتنی دست

کردمی گم همیشه برای را خود راه ... 

 ازت تونممی که منم فقط و شناسی یکه که کن اعتراف! هامیخواسته تسلیم این از بعد و عاشقمی که کن اعتراف رؤیا، کن اعتراف"ـ

بگیرم رکاب !" 

ساییدم هم به دندان حرص با!... داندمی همسان اسب یک با مرا و نیست قائل برایم انسانی شانی حتی لعنتی : 

کنه؟می دوا ازت دردی چه دروغ"ـ " 

بخشید عمیق نیازی به را شجای خشم همهآن و کرد فروکش لحنش ای غیرمترقبه طرز به : 

دلخوشم دروغتم به احمق من  ..... داری دوستم بگو دروغ به.... نیست مهم باشه هم دروغ"ـ !..." 

نشست سوسو به چشمانش سیاهی پشت تارش و تیره زندگانی در نهفته دردهای تمام و ..... 

 بار اولین برای سیاهش باسوسک که روزی همان مثل رستد بود، دشوار اندازهبی برایم ساز سرنوشت لحظات این در گیری تصمیم

نمود اطاعت به وادار مرا ... 

« کرد؟ نخواهم سرزنش را خودم بعدها بشوم تسلیمش هم امروز اگر آیا! است سیاهش چشمان نوبت حاال ...» 

 خارج واختیارم اراده از داشت یمهالب دهم؛ ترجیح آسمان و زمین جنات تمامی بر را وصالش دوزخ که داشتم فاصله نفس یک تنها

ولی شد؛می ...... 

.... نداشت باور قلبم که را آنچه گفتم : 

امان متنفرم ازت" ـ !" 

برآورد فریاد دل ته از ناگاه به : 

کنممی تبیچاره! عوضی کنممی ت بیچاره" ـ !" 

 دهم نشان واکنشی خواستم تا و شکافت وسط از زیپش که کشید محکم چنان و گرفت ازیقه را امگرمکن حرف این از بعد وبالفاصله

 موکت تیغ یک جیبش توی از زدنی برهم چشم در و کرد سلب من از را فریاد هرنوع امکان و بست دهانش با را دهانم بزنم وجیغ

 سریع قدروآن برید کمر قسمت از زیرم لباس همراه به را امورزشی شلوار آزادش دست هردو با دیگر سوی از و آورد بیرون بری

چکید لباسم بر خون قطرات و شد خراشیده پوستم از قسمتی که داد انجام را کار این .... 

 این از غیر درشرایطی که - ومرگبارش ترسناک یه*س*و*ب از رهایی برای تقالیم ؟!شد چه نفهمیدم اصال   ایلحظه برای

 و گرفته کار به را بدنش اعضای تمامی که ناعادالنه جدال این در و مانده نتیجهبی -باشد ام زندگی اتفاق ترینبخشلذت توانستمی

 او بعدی قدم که بودم مطمئن وصددرصد داشتم خود به او جانب از را دیگری یحمله انتظارهرنوع بود کرده قفل را بدنم اعضای تمام

 حریفش هم جنگی مرد چند حتی که قدرتی ندارم؛ ار اشانکارنشدنی قدرت دربرابر مقاومت امکان ایذره حتی من و است تجاوز

 کهاین محضبه چون دارد؛ تجاوز از غیر قصدی او که شدم متوجه حیرت درکمال اما من، مثل ضعیفی دخترک به رسد چه تا نبودند

 دور که را نازکی یپارچه آنگاه بزنم، خواستم اگر هم فریاد احیانا   و بکنم خواهممی هرغلطی تا کرد رها را دهانم برید، را شلوارم

 جیبش به را پارچه هم بعد شود، رها هانیمکت میان و بخورد فر درهوا آلود خون تیغ تا بازکرد حرکت یک با بود پیچیده تیغ یدسته
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 به قطف بزنم فریاد اآلن اگر حتی که فهمیدم هم من. شد خارج ازکالس و دررفت سویبه باعجله حرفی ترینکوچک بدون و برگرداند

بستم را دهانم دستم با خودم باراین پس شد، خواهد تمام خودم ضرر .... 

 اکنون حادثه این بانی و باعث کهدرحالی شدممی دقیقه پنجمین وارد حاال و پیوسته وقوع به چهاردقیقه از ترکم در ها اتفاق این تمام

نداشت حضور ... 

 آلود خون نسبتا   و دریده هم از هایلباس این با مرا کسی اگر کارکرد؟ چه من با او اخدای بود؟ چه کار این از منظورش نفهمیدم اصال  

 بالفاصله رفت؟می و کرده رها فجیع وضع این با مرا که دارد سر زیر اینقشه چه نبود معلوم!.... کند؟می امدرباره فکری چه ببیند

 از اثری هیچ که دیدم شگفتی درکمال ولی بپوشم، امشده پاره تکه ورزشی هایلباس جایبه را بلوزم و لی شلوار تا دویدم میزم سویبه

درکیفم نه و هست درمیزم نه هاآن !.... 

 دقیقا   او کار این نداشتند، حرکت قدرت پاهایم و شده چسبناک خونی به آلوده انگشتانم بریزم؟ سرخودم به خاکی چه باید دانستمنمی

 که ببین حاال بودم، گرفته جدی را اخطارش آخرین کاش! کرده قبل از هم را جایشهمه فکر لعنتی و بود تجاوز کی از سازی صحنه

 امنافرمانی از خشمش خاطر به رفتارخشنش که فرض به داده؟ تغییر من ضرر و خود نفع به را شرایط چگونه اقدامی هر از پیش

 ایازنقشه نشان که هایملباس شدن ناپدید ازای در کرد؛نمی رفتاری وچنین شدنمی عصبانی دارم دوستش گفتممی اگر فرضا و باشد

دنیاست؟ هایعاشق یهمه دررسم معشوق آبروی ریختن آیا وجودداشت؟ توضیحی چه داشت قبلی ! 

 باشد، امیدی هنوز شاید. گریختممی بود، شده هرطور باید کردم،می درنگ آنجا نباید نداشتم، زیادی فرصت بود، فایدهبی گشتم هرچه

 به درازی دست نبود، اماندازه اصال   ولی بگیرم قرض اشاجازهبی را سوده لباس خواستم نبیند، مرا کسی شاید باشد، فراری راه شاید

 از تجاوز یصحنه پوشاندن برای که دختری نداشت؛ آبروشدنم بی جز معنایی زود یا دیر هرحالبه نیز هایمهمکالسی دیگر هایلباس

گرفته بهره هایشهمکالسی لباس ! 

 برداشتم را کیفم ندانستم، جایز را درنگ دیگر آید،می راهرو توی از شتابانی پای صدای کردم حس چارگیبی و تردید حال همان در

 را مهرداد راهرو توی ناگهان ولی شدم؛ خارج درکالس از شتابان بگیرم، ازپایم را شلوارم افتادن جلوی کردممی سعی کهودرحالی

 و پاره شلوار به خونینم دست سویک از کنم، سر به خاکی چه باید یکی بااین دانستمنمی آمد،می کالس سویبه باعجله داشت که دیدم

بود شده پاره پایین به ناف قسمت از حاال و داشتم تن به نازک تاپ یک فقط زیرش که بود زیپم بی گرمکن به دیگر سوی از .... 

پرسید زده شگفت دید، مرا تا او : 

داشتی کار من با گفت علی رؤیا؟ افتاده برات اتفاقی چه"ـ ..." 

لغزید شلوارم روی ناباورانه نگاهش و .... 

توپیدم او بر وارسرزنش و شد سرازیر چشمم یهرگوشه از اشک باشد، کرده گریموذی حداین تا امان که نشد باورم : 

برو شو، دور جااین از سریع مهرداد! گذاشته دام برامون روخوردی؟ کثافت امان اون رفیق گول توچرا"ـ !" 

گفت زیرلب آنگاه برداشت، عقب به قدم یک و کرد نگاه خود هایدست به هدفبی دستپاچگی با : 

وای ای"ـ ...!" 

...  هم افشار خانم آمدند،می باال هاپله از زیاد سروصدای و باعجله داشتند هابچه از تعدادی نگریست، اطرافش به ومبهوت مات و

است خوانده امفاتحه که کردم یقین صددرصد داشتم امان با روابطش از که وذهنیتی افشار از که شناختی با بود، همه از جلوتر ! 

 یا بپوشم را هابچه هایلباس یا بگردم، امشدهگم هایلباس دنبال به دوباره مذبوحانه تالشی با و برگردم کالس به باید آیا دانستمنمی

 عقلم، نه کردمی حکم امه*ز*ی*ر*غ فقط فعال و نداشتم گیریتصمیم برای فرصت ثانیه یک حتی من درواقع! بگریزم؟ شده هرطور

نالیدم تلخی به و رفت گیج سرم : 

شدیم چارهبی! امان تو به لعنت"ـ ....!" 

کرد تماسمال درماندگی ازسر هم مهرداد : 

که بود امان خود و اومدم اآلن همین من که بگو بهشون توروخدا"ـ ....." 
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بریدم تشری با را حرفش : 

 دختر دختر یه من که کنهمی باور کی دیگه! خدایا آخ گی؟می داری چی فهمی می اصال  ! دیوونه؟ چی، که بود امان خود بگم" ـ

باشم؟ دوشیزه " 

 با و سرگذاشتم پشت آمدند،می باال هاپله از کهرا مبهوتی و مات هایبچه و گذشتم کنارش از شتابان و گریانو ناالن و گفتم را این

کردم خداحافظی همیشه برای خود آبروی .... 

 روز و حال آن با مرا کسی چه که دهم اهمیتی دیگر کهاین بدون آمد؟ خواهد چه چارهبی مهرداد سر بر که نبود مهم برایم حتی دیگر

گریختم مدرسه از افتاده، اتفاقی چه که بپرسد و کند صدایم مدام افشار خانم یا ببیند ..... 

 فکری چه دید،می لباس و وضع آن با روز ساعت آن در مرا خانه اهل از دیگری کس یا الهه اگر برم؟ پناه سو کدام به باید دانستمنمی

 باور که فرضا بیندازد؟ اطرافیانم یهمه چشم از و بنامد مادرم خلف فرزند مرا که نبوده یفرصت درپی همواره الهه آیا کرد؟می

 راه آیا! شد؟نمی صدچندان مشکلم است «امان» متجاوز فرد کهاین بادانستن آیا کرد،می تلقی گناهکار را متجاوز و گناهمبی کردمی

 چیزهمه برایشان و بروم توانستممی طور چه حاال بودم، خورده را نکرده ه*ا*ن*گ چوب عمر یک که من داشت؟ وجود برایم نجاتی

 همه دیگر این از بعد مطمئنا   ام؟مانده باقی پاکدامن حداقل یا و گناهمبی من که کردمی باور کسی چه دیگر اصال  ... دهم؟ توضیح را

کرد؟ خواهد ورم زری دختر شکم آیا ببینند ماندکه منتظرخواهند !.... 

جستممی او از ایچاره و رفتممی مادر سراغ باید رسید؛ ذهنم به راه یک فقط اندک فرصت و هولناک شرایط این در ..... 

 تا که مدرسه دیوار یگوشه از شناختند،نمی مرا کدامهیچ که بودند ابتدایی مقطع حیاط توی داشتند ورزش که هاییبچه فقط بختانهخوش

کوبیدم را در و رفتم سرایداری اطاقک سویبه دوان دوان بود شده داده پوشش شادشم هایبوته با حدی . 

 مفصل را چیزهمه خواست من از و آورد برایم آبقند و چای! کند سکته بود نزدیک دید روز و حال آن با مرا وقتی پیرزن چارهبی

 را دامنم ولی نمود پایمال مرا آبروی اگرچه او که آوردم آیه و قسم صدجور و گفتم برایش را ماجرا پیاز تا سیر از نیز من دهم، شرح

 داشته اختیار در که فرصتی از امان طور چه کهاین از من یاندازه به اوهم فقط کرد، باور مرا هایحرف مادرکامال هرحالبه نیالود،

 دروغ دارم که کردنمی شک نداشت یقین صداقتمبر اگر و گشت متعجب و زدهشگفت سخت نکرده استفاده واقعی تجاوز یک برای

گویممی . 

 این با باورنکند، را آن و شود متعجب مادر یاندازه به دارد حق بشنود، را مطلب این که هم دیگری هرکس کنممی فکر هرحالبه

 من یعنی! فاجعه یعنی برودارآ دختر یک برای این و باشد رفته زیرسؤال همه درذهن من بودن دوشیزه دختر که نیست شکی حساب

نداشت آن واقعی نوع با فرقی هیچ اجتماعی اثرات لحاظ به سازی صحنه این و بودم حقیقی و واقعی جنسی تجاوز یک قربانی دقیقا   . 

داد من به و آورد بیرون صندوقش توی از پول مقداری مادر شدم آرام که کمی : 

 شاید کنن،می بازخواستت ترکم خونه تو جوریاین کن، تهیه مناسب پیرهن یه خودت برای برو مه،گذشته ماه دو حقوق یهمه این"ـ

نشه لباست تغییر متوجه کسی هم ." 

داری نیاز خیلی پول این به تو چی؟ خودت پس مادر؛ اما"ـ ..." 

 ه*ا*ن*گبی سر! دخترم نخور هم رو هیچی یغصه گردون، برش من به تونستی که وقت هر توهم مادرجون؟ ندارم نیاز که امروز"ـ

برگرد تمدرسه به شنویمی من از ره،نمی دار باالی ولی رهمی دار پای تا ." 

 رو امان خوامنمی دیگه.... هم بعدش. کننمی اخراجم زود یا دیر برگردم که هم من تازه نمونده، باقی برام آبرویی دیگه اونجا! نه"ـ

 ".ببینم

 امان از باشه الزم شاید حتی. ایدوشیزه دختر هم هنوز که کنی ثابت باید دخترم؛ کنی دفاع خودت وشرافت یثیتح از باید حداقل"ـ

کنی شکایت ." 

 من جای تو..... بزنم بودنم دوشیزه دختر.... از حرف.... و وایسم هامهمکالسی جلوی! لرزونه می رو تنم فکرشم حتی نه، وای"ـ

 زری دختر ببینه که واینمیسه هم الهه کنه،می ثابت اینو خالف مدرسه اون تو چیهمه باشه؟ گرم پشتم کی هب تازه مادر؟ تونیمی باشی

کنهمی دفاع پاکدامنیش و شرافت از داره جوری چه !" 
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کشید آهی : 

کن نام ثبت دیگه یمدرسه یه توی و بگیر رو تپرونده حداقل باشه"ـ !" 

بریزم؟ سرم به خاکی بایدچه من بگه براش رو چی همه هم واون مونمدیر دفتر به برسه پاش بابام اگه"ـ " 

نرسه مدیرتون گوش به شاید حاال"ـ ." 

 مگه کشید، رو چارهبی مهرداد اون و من آبروکردنبی ینقشه تمیزی این به وقتی کرده، جاشوهمه فکر لعنتی امان دونم،می من نه؛"ـ

 رو امان حرف بسته چشم هم دیدنمی اگه حتی دید، رو چی همه هم ورزشمون معلم تازه؛ سونه؟نر هم مدیر گوش به رو این که ممکنه

 وحشتناک قسمت بود؟ نخورده هنوز که زنگ کنم،می فرار مدرسه از دارم که دیدن حتی هابچه از دیگه تا چند با اون کرد،می قبول

 خورممی قسم خونیه، دشمن هااصالنی با پدرم شه؟می پا به جهنمی چه ونیدمی وسطه امان پای بفهمه پدرم اگه که جاست این ماجرا

شهمی نابود.... خودش نکنه، ما با که هم کاری هیچ. برهمی رو ما سرهردوی بفهمه اگه که !" 

 پاسخ شرایط چون نکرد هم سؤالی بارهدراین و کند درک گفتم هااصالنی با پدرم خصومت به راجع باالجبار راکه آنچه نتوانست مادر

گفت و کرد فکر کمی فقط نداشتم، را ایحاشیه و متفرقه سؤاالت به دادن : 

دونیمی خودت دیگه؟ بگم چی دونم،نمی"ـ ...." 

است غیرممکن حد چه تا وحشتزده و سال و سن کم دختری برای شرایط آن در گیری تصمیم که کردنمی درک کسی . 

 گشتممی بر خانه به و کردممی تهیه لباسی زود خیلی باید آمد،درمی صدا به خانه زنگ زودیبه م،بمان آنجا که نداشتم زیادی فرصت

شوم ظاهر خیابان و کوچه توی توانستمنمی دیگر هالباس آن با اما . 

 که پوشیدم را هالباس. نمک سرم خواست من از و داد من به ایکهنه و رنگ تیره چادر یعالوهبه داشت که هاییلباس بهترین از مادر

بودند خودم خونین و دریده هم از هایلباس از بهتر هرحالبه ولی بود، اماندازه نه و خوردمی سنم به نه اصال   . 

 دست من به عجیبی آرامش احساس ناگهان. ترچاق مادر ولی بلندتربودم من چون بود اماندازه تاحدی کردم، سرم و برداشتم را چادر

باشم گرفته قرار امنی درمکان انگارکه داد، ! 

 ساده حدی تا پوشیدممی مدرسه برای که هاییلباس چون خوشبختانه رفتم، بود نزدیکی همان که بوتیکی سویبه و تشکرکردم او از

 هایی تفاوت توانستمی کردمی دقت اگرکسی که هرچند نمایم، خریداری و پیدا خودم مال شبیه تقریبا   بلوزی و شلوارلی توانستم بودند

 آن از ترکم من کنممی تصور حال بااین! نیستند برند اصال   کهاین یا شدند نو همهاین روزه یک هایملباس کهاین جمله از کند احساس را

کنند دقت تنم لباس به بخواهند که بودم منزلمان اهل توجه مورد . 

کردممی نرم وپنجه دست خیال و فکر صدجور با راه توی که آن حال شدم؛ انهخ یروانه معطلیبی خورد، که خانه زنگ . 

***** 

« بهاری نسیم اولین » 

 صندوقم ازتوی پول ومقداری پوشیدم را هایملباس بودم، شده آلودوخواب خسته حسابی پیش شب واضطراب خوابیبی از که بعد روز

. باشند گرفته برایم تصمیمی چه نبود ومعلوم بودم گریخته آنجا از من بروم، مدرسه هب نداشتم قصد شدم، خارج خانه از و برداشتم

 این روی حتی که هرچند شد؟ چه که بپرسم او از و بروم سوده سراغ که اندیشیدم خود با زد،می شور برایش دلم بودم، مهرداد نگران

 وتا دهم پس بودم گرفته قرض ازاو که را پولی مادر، پیش بروم که بود نای کردم که کاری تنها ببینم، را سوده بخواهم که نداشتم را

 این که چرا او، از نبود بعید هرحالبه ندهد، اطالع را غیبتم و نزد زنگ مانخانه به مدیر بودم امیدوار باشم، مهمان اطاقش توی ظهر

داشت سختی و سفت قوانین هایش خوبی یهمه با مدرسه . 

 پیرزن آن کنار در را عمرم یبقیه تا نروژ بفرستد مرا بخواهم پدرم از کهاین دارم، چاره راه یک تنها که اندیشیدممی این به مدت تمام

 قراراست و شودمی تمام دارد سال که حاال چرا: پرسید خواهد هرچیزی از قبل پدرم که بودم مطمئن ولی بگذرانم، مشتاق و مهربان

 چنین من که بود الزم فرصت دیگر دوماه یکی حداقل بدهم؟ که داشتم جوابی چه من وقت آن! گردد؟ برگزار امتحانات زودیبه

؟«حاال همین» دقیقا   کردم؟می چه باید «حاال» ولی دهم، انجام را کار این داشتم تصمیم قطعا که سازم مطرح را درخواستی ! 
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 زنگ وقتی گذراندم، بود نزدیکی همان که پارکی توی را زمان یمانده باقی و کردم خداحافظی مادر از بخورد زنگ کهاین از قبل

 فشرد، درخود را گلویم سختی بغض رسید گوشم به رفتندمی هایشانخانه سویبه مدرسه از که هاییبچه یهمهمه صدای و خورد

 از و رفتندمی هایشانخانه سویبه تربیش یا دونفره یهادرگروه که شادی هایبچه به و شدم نزدیک درپارک به آرامآرام حسرت سراپا

 پرالتهاب لحظات خداحافظ! تفریح هایزنگ خداحافظ دوختم، چشم خندیدندمی بلند و کردندمی تعریف هم برای مدرسه جالب اتفاقات

شبنم سیمین، شیوا، مهین،! وشیطانم شوخ های کالسیهم خداحافظ! عشق و انتظار .... 

من دوست بهترین سوده، حافظخدا !.... 

 وتحصیل درس سبب به توانستمی که هاییارزش یهمه از داشتم دادم،می ازدست را مدرسه باارزش لحظات یهمه داشتم من

 سنهم ناردرک شدمی که بودم امنوجوانی روزهای ترینباشکوه نابودی شاهد اکنون گرفتم،می فاصله باشد وجودداشته برایم درجامعه

 هایزنگ ناهار، وقت تفریح، زنگ ساعات تمام کشید،می شعله جانم و روح در توصیف وغیرقابل جانسوز وحسرتی بگذرانم وساالنم

 برخالف که تعطیل روزهای تمام ببینم، او از امیدوارکننده حرکتی که بودم پاییده را امان زیرچشمی آن در که ایهرلحظه و ورزش

 داده راازدست چیزهمه من کرد،عبورمی ام زده ماتم دیدگان پیش از وهمه همه بود، گذشته زهر از ترتلخ برایم النمسا و همسن دیگر

را چیزهمه بودم، ..... 

 وهرلحظه زدممی وپادست ودلهره وهراس وحشت از گردابی دراعماق که آن حال برگشتم خانه به هم من دورشدند، هابچه وقتی

بیاید نجاتم به وهولناک سخت شرایط آن در توانستمی معجزه یک تنها معجزه؛ یک. رفتمفرومی درآن تربیش . 

 روشن چراغ و زدندمی بوق شدندمی رد که هاییماشین زدم،می وقدم ریختممی اشک خیابان درطول نداشتم، ایفاصله مرزدیوانگی تا

 باشد، اطرافم جمع حواسم دانگ شش باید است، فراوان جامعه این توی گرگ بود تهگف مادر نداشتم، هاآن به توجهی من اما کردندمی

گفتمی او : 

 توی مبادا سیاهه؟ اونم و داره وجود رنگ یه فقط که فکرکنی مبادا نمونده، باقی برات ایچاره دیگه که فکرنکن وقتهیچ"ـ

؟بدی نابودی به وتن بشی غرق هستن دوروبرت که هاییسیاهی " 

سیاه سیاه سیاه است، سیاه من زندگی رنگ تنها دانستنمی مادر شاید .... 

***** 

گفت آهسته وخیلی دررابست بعدهم اطاقم، توی باال آمد صنم روز همان عصر : 

نرفتی؟ مدرسه مگه شما جان، رؤیا"ـ " 

پرسیدم زدهوحشت : 

چطورمگه؟"ـ !" 

گرفت تماس تونمدرسه مدیر امروز"ـ ...." 

کشید موهایم به دستی ام، ترسیده حسابی فهمید وقتی درآمد، جا از قلبم .... 

بود غیرمنتظره کمی نظرم به برخوردش خانم گذشت، خیر به که ظاهرا.... عزیزم نباش نگران"ـ ...." 

دادمی جوالن ذهنم در ناباوری و تحّیر : 

گفت؟ چی..... مگه"ـ " 

 نیومدی مدرسه امروز شما گفت مدیرتون. گنمی چی شنیدم هم من ورداشت، ور گوشی هال توی از خانم بدم جواب خواستم تا من"ـ

 هفته آخر تا آقا گفت هم بعد دارید، کسالت قدری یه گفت هم خانم کنن، صحبت باهاشون تا مدرسه ببرن تشریف پدرت که الزمه و

همین! مدرسه بیاد گممی برگرده کهاین محضبه نیست، ایران ....." 
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 یک او که کردممی اشتباه اشدرباره من یعنی بودم، نشناخته واقعا   را الهه روی این ترسیدم، دیگر سوی از و شدم الخوشح سویک از

 نیست، جور میان این چیزی یک ولی است؟ دلسوزتر برایم مادر یک از که گویدمی راست او یعنی است؟ بدجنس و موذی زنبابای

رومنمی خطا شود مطمئن تا ردکمی بازجویی من از بایستمی او کم دست .... 

گفت دوباره که دهم جوابی بودم نتوانسته حتی هنوز : 

روگرفتن سراغت من از و درخونه دم اومدن امان و سوده امروز راستی؛"ـ ." 

( کرد اعتماد شدمی صنم به ولی شدم، نگران خیلی( چرا؟ دیگر امان : 

داشت؟ چیکار اینجا عوضی اون! امان؟" ـ " 

داد من به و درآورد کاغذی پیرهنش توی از : 

بدم بهتون رو یادداشت این کرد خواهش بعدهم پرسید، رو شما حال ازم فقط دونم،نمی" ـ ..." 

 ریز ریز نفرتم باتمام و گرفتم را کاغذ. کردمی صحبت آرام امان یدرباره عجیبی طرز به ولی است، متنفر هااصالنی از دانستممی

کردمی نگاه فقط حیرت با صنم آشغال، سطل توی انداختم و کردم .... 

نیست خونه بگو کهاین یا نداره، حال بگومریضه، دنبالم اومد هرکی"ـ ." 

دخترم نکنی دشمنی باخودت که باش مواظب ولی باشه،"ـ !" 

 درنظرم خیلی مسائل که افسوس م،دریاب را آن واقعی معنی بتوانم که بود آن از تروخیم وضعم من ولی بود، دهنده تکان خیلی حرفش

بود پیچیده و بغرنج واقعا   شایدهم کرد،می جلوه وپیچیده بغرنج .... 

 نقشه باز البد هم ـ امان ـ موذی و پلید جانور وآن است نگران برایم ـ سوده ـ مهربانم و عزیز دوست که دانستمقدرمی دیگرهمین حاال

 چه اذیت و آزار همهاین از دارد؟برنمی ازسرم دست چرا خواهد؟می چه من جان از او خدایا دیده، برایم وخوابی کشیده برایم ای

شود؟می عایدش  

 در و نکند اذیتم دیگر که دادندمی شرف اوقول ازطرف و شده شفیعش آسمان فرشتگان تمام اگر حتی بودم، متنفر او از همیشه از بیش

 وهم و انگیزنفرت موجود عجب که راستی بود، سرشته دروغ با او وجود سراپای کردم،مین باور باشد داشته صداقت من با رفتارخود

 واقعا   او که کردممی باور باید نیاورم، ایمان صداقتش به که داشتم حق من شناختم،می امزندگی توی که کسی مرموزترین بود، آلودی

 یک که نبود اششخصی نظر این آیا بریزد؟ رحمانهبی جوراین را خود یمعشوقه آبروی شده حاضر طورچه پس است؟ من عاشق

 بودم کرده شک وقتی نبود؛ ازپریسا اتهام رفع برای او پسند محکمه دلیل تنها این آیا کند؟نمی بازی معشوقش آبروی با هرگز عاشق

 نداشته حقیقت اصال   عشق این کهاین اال باشد داشته تتوانسمی معنایی چه آبروریزی این پس کند؟می را مانداردجاسوسی او که

بودم؟ کرده گناهی چه من مگر! چرا؟ ولی بوده؟ انتقامجویی برای ایزمینه فقط من به نسبت وتوجهش  

 از زن یک که نفرتی مثل درست نیاز، و عشق از رنگی ته بدون قاطع، و حقیقی نفرتی داشت، فرق همیشه با امان از نفرتم بار این

دارد فرزندش قاتل .... 

 کرده ایجاد حریم میانمان که را سکوتی یپرده نداشتم جرأت نیز من ام،نرفته مدرسه امروز که نیاورد رویمبه اصال   الهه آخرشب تا

رفتم اتاقم وبه گفتم بخیری شب و راخوردم شامم سروصدابی فقط بشکنم، بود . 

ترسیدممی .... 

 الهه هرلحظه کهاین از باشد، گفته چیزی مهرداد و امان یدرباره مدیر کهاین از باشد، طوفان از یشپ آرامش الهه رفتار کهاین از

کند سؤالی من از نفسگیر روز دو این یدرباره بگیرد تصمیم .... 

ترسیدممی .... 

 هم به را اعصابم خورندنمی ردمد به کدامشانهیچ دارم الزمشان که وحاال داشتم امدرزندگی چاک سینه عاشق همهاین کهاین فکر

نیست بیش کشکی زنندمی آن از دم همه که عشق این واقعا   ریخت،می ! 
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 من از بازجویی برای یتربیش فرصت الهه که کردم فکر وقتی اما بمانم، درخانه و بزنم مریضی به را خودم گرفتم تصمیم روزبعد

 به بار این و شدم آماده همیشه مثل و برخاستم زدممی وپادست امگرانیون اضطراب در که طورهمان و شدم منصرف داشت خواهد

رفتم بود مانخانه نزدیک که پارکی . 

.... مدرسه یا امکرده فرار خانه از یا من که فهمیدمی خوبی به هرکسی باشد، خطرناک خیلی توانستمی پارک این در من حضور

 چیزی چه باید دقیقا   دانستمنمی حتی کهآن حال کردم،می دعا معجزه یک وقوع رایب زیرلب و بود کرده پر را وجودم یهمه وحشت

است صالحم به که بگذار سرراهم را چیزی همان و کن کمکم خدایا گفتممی فقط! بخواهم؟ خدا از . 

 با که بود دبستان قسمت یسرایدار در او که هرچند مادر، پیش بروم دوباره ترسیدممی حتی گریختم،می هم خودم یازسایه ظهر تا

اندگذاشته مأمور کردنم پیدا برای مدرسه جایهمه کردممی حس که بودم شده جوری ولی نداشت، کمی یفاصله دبیرستان ! 

 ولی ام،نرفته مدرسه به داندمی الهه بودم مطمئن تقریبا   کهدرحالی برگشتم خانه به شدیممی تعطیل همیشه که ساعتی سرهمان بازهم

 مهربان ایچهره با که دیدم همیشه برعکس ناگهان بودم، او ازجانب بینی پیش قابل وطوفانی زلزله وقوع منتظر هرلحظه که وجودیبا

استقبالم به بیاید که زد صدا نیز را آرزو حتی و استقبالم به آمد خندان و : 

کشیدی ابرو دو چش چش بگو بهش بیا! اومده خواهری بیا بدو آرزو،"ـ !" 

 میان ایشده چروک یبرگه و آمدمی سویمبه دوان دوان کوچکش پاهای با که زدم آرزو روی به لبخندی ناباور و متحّیر و گیج من و

 را صدایم آمیز تشویق حالتی به اشکوله و کج ابروی دو چش چش دیدن وبا گرفتم ازدستش را ورقه. بود اشتپلی و ظریف انگشتان

کردم نازک : 

کشیدیش ناز قدر چه! بشم تقربون الهی"ـ ...." 

 امزندگی روزهای بدترین در چرا و افتاده برایش اتفاقی چه ببینم که پاییدم می را الهه زیرچشمی که آن حال فشردمش، آغوش در و

شده؟ مهربان قدراین ! 

 اتاقم وارد نزده در همیشه مثل و باال آمد میوه ظرف و پیشدستی سینی یک با که بودم مطالعه مشغول اتاقم توی من و بود عصر دم

 ....شد

نکردم اشاجازهبی ورود به اعتراضی حتی و شدم خیز نیم احترامش به فورا   : 

آوردمی برام صنم گفتیمی خب جون، الهه مرسی"ـ !" 

 قشنگ اشجستهبر های گونه چقدر خنددمی وقتی که بودم نکرده توجه حال تابه راستی نشست، صورتش بر مهربان اندازهبی لبخندی

شوندمی ! 

ُمردم؟ من مگه چرا؟ صنم! گلم کنممی خواهش"ـ " 

کنم تعارف قدری توانستم فقط متعجب و دستپاچه : 

حرفیه؟ چه این نکنه، خدا"ـ " 

بود دیگر لبخندی فقط او پاسخ و ! 

 تلقی بابا فریفتن و ظاهرسازی شدنمی ار او رفتار بود برنگشته خانه به فعال   بابا کهاین به باتوجه آوردم،درمی شاخ تعجب از داشتم

اند؟کرده او به مرا سفارش و آمده خوابش به مالئک نکند کرده؟ طلوع طرف ازکدام خورشید یعنی خدایا کرد،  

 راست مرادم وفق بر را کارها دارد و شده قایم دوروبرها همین سیندرال نجات یفرشته که کردمنمی شک داشتم اعتقاد ها افسانه اگربه

کند خیر به را عاقبتم خدا که داشتم؛ کم سفید اسب بر سوار یشاهزاده یک تنها حساب این با! نمایدمی وریس ! 

 مطلب، اصل سر برود بودم منتظر و شده خیره چشمانش به تحّیر با پرسید، را احوالم و حال کمی و نشست مقابلم تکی مبل یک روی

 او به برابر هاده تردیدبی باشد داشته ایفایده هم من برای اگر حتی که چیزی برای کندمی چینی ینهزم دارد حتما   شناختم،می را او من

رساند خواهد سود ! 
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دوخت اشآراسته هایناخن به دلیلبی و برداشت من از لحظاتی برای را نگاهش ... 

کنم صحبت کمی یه باهات خواممی راستش"ـ ." 

 زود خیلی هرحالبه. بود بخش اطمینان برایم مهربانش حالت ولی رسیدنمی مشام به خوبی وهایب ماندم، منتظر و دادم تکان سری

 آن از که اسبی بر سوار ی شاهزاده همان فقط نجاتی، یفرشته نه و بود کار در مهربانی پری نه درواقع گرفتم، را سؤالم جواب

بود امعروسی یکالسکه برای گندیده کدوحلوایی یک تزیین مشغول جمبل و جادو با هم الهه البته و بود دیده را خوابم ترسیدممی ! 

 از تربیش حاال ولی داشت دوستت همیشه نیفتاده، جون کتی زبون از تو اسم امروز تا شدی ابی جون نجات باعث که شبی اون از" ـ

کردینمی فداکاری براش شبی نصفه طور اون نداشتی عالقه پسرش به توهم اگه که مطمئنه و داره دوستت همیشه ..." 

کند امدیوانه توانستمی شودمی وصل شب آن به هایشمحبت تمام سر یک کهاین فکر حتی درآمد، ازجا قلبم ... 

داد ادامه سکوتم درمقابل : 

 راضی رو پدرت لفنیت هم من برون، بلی واسه بذاریم قراری یه خواست ازم و کرد مطرح رو تو موضوع جون کتی دوباره دیشب" ـ

بیان؟ بگم هستی راضی داره، خودت تصمیم به بستگی چیزهمه وحاال کردم !" 

 ابی از من! است شده نماخواب اندنخورده دردم به بحرانی شرایط در کردممی فکر که هاییازعاشق یکی انگار کردم، فکر کمی

 اهمیت درقبالش من احساسات و کردمی بازی را منجی یک قشن داشت فعلی درشرایط الاقل که بود این مهم ولی آمدنمی خوشم

پذیرفت آشکاری خرسندی با او و فکرکنم کمی تا خواستم فرصت الهه از. نداشت چندانی . 

 بختیخوش قصدش او کهاین اال کردممی فکر هرچیزی به من درواقع است؟ وصلت این مشتاق الهه قدراین چرا که آوردمسردرنمی

 خیلی ویا کند ترمستحکم پدرم با را اشفامیلی یرابطه بخواهد یا باشد اش فکرخواهروخواهرزاده به مثال   بود ممکن عنیی! باشد من

 بدخلق یالهه همان دوباره او کردمردمی را ابی اآلن اگر بسا وچه بود آخرش اولویت من بختیخوش مطمئنا   اما دیگر، چیزهای

شدمی مالحظهبی عصبی . 

 مطرح را بران بلی موضوع موقع به و سربزنگاه قدری به ابی داشت، شباهت معجزه به چیزهمه و آمده پیش عجیبی شرایط حالهربه

باشد کرده طراحی توانستهنمی دقت این به را الگوریتمش هم خوارزمی که بود کرده ! 

 که مدت تمام ابی، عشق و عالقه فرضا نه و باشد داشته نقشی من گیری درتصمیم توانستمی الهه ی فریبکارانه لبخندهای نه حاال

 و دوستی کردمی سعی مواقع جوراین مخصوص هایپرحرفی وبا بافتمی هم به وریسمان آسمان وداشت نشسته رویم روبه الهه

 یوهمه اندیشیدممی چیز یک هب وفقط فقط من ازدواج، این قبول به نماید تشویقم و کند ثابت من به نسبت را خود وخیراندیشی محبت

امان: »بود متمرکز آن برروی افکارم !».... 

امان بله ! ... 

 که رسیده وقتش حاال... همیشه برای کنم، فرار همیشه برای ازدستش که است رسیده وقتش حاال همین حاال؛ کهاین و او به فقط

بخشم ورهایی نجات پلیدش هایازدست را خود سرنوشت . 

«  همین به کردینمی باور که اتفاقی همون بودی، منتظرش که ایمعجزه همون! بهارته خودشه؛ این! وقتشه حاال! رؤیا آره

 فکرشو ک ی گذشت، روزی سیاه و دری دربه و بدبختی صدسال یاندازه به برات شلحظه هر که روزی دوسه این توی بیفته، زودی

 برات داره انجماد سرد یقصه دیگه رسیده، بهارت رؤیا کنه؟ صدات تنهائیت، هایشب سیاه دلتو ست،د به فانوس یکی که کردیمی

گل! کن گل! رؤیا کن شکوفه بیار، بیرون تنهایی و نکبت خاک از سر! نکن شک معجزه این به رسه،می پایان به ....» 

کردم قبول ! 

سادگی همین به بله؛ ..... 

کردم قبول را ههال خواهر انگیزنفرت پسر .....! 
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...  او یدوستانه یقیافه فریب نه من اینکه از غافل گذاشته، اثر برمن ونیرنگش رنگ و گرفته کلکش که بود حالخوش قدر چه الهه و

 گرفته را دامانم که هایینکبت یهمه از فرار کنم،می فرار دارم بلکه دارم؛ اطرافیانم به اعتمادی ینترکم نه و امراخورده وخواهرش

 ...بود

 به نسبت احساساتم یدرباره مختصر و کوتاه خیلی حالبااین رسید،نمی نظر به راضی اصال   کهدرحالی برگشت سفر از بابا هفته آخر

امنگرفته تصمیم فشار تحت یا عجله روی از که باشد مطمئن تا شد جویا ابی : 

 خیلی هایموقعیت تو بگو، بیاره سرخودش بالیی یه دوباره پسره این نگرانی یا دهکر موردبی اصرار الهه اگه رؤیا، کن گوش"ـ

نکن عجله باشی، داشته تونیمی ازدواج برای بهتری !" 

آوردم جا به کمال و تمام را بازیگری حق پس نداشتم، ایعقیده چنین مطلقا   حاضر درحال من البته؛ : 

داشتم...... دوستش اینها از ترپیش سال خیلی از من ولی..... بابا م شرمنده"ـ !" 

شد عصبی تقریبا   : 

نداری؟ رو دیدنش چشم که کردممی حس من طور چه پس"ـ " 

گرداندم روی شرمساری سر از زود خیلی و دوختم چشمانش به را دروغگویم نگاه : 

 خوشبختیم به کنممی خواهش. کنم بازی نقش تونمنمی این از تربیش دیگه..... ولی کنم، ناراحتتون خواستمنمی..... بود شما خاطر به"ـ

کنم خوشبختی احساس کنارش تونممی که کسیه تنها ابی.... کنیم ازدواج بذارین و بدین اهمیت !" 

بگیرد فاصله من از و بکشد درهم چهره نیز بابا شد باعث که آور چندش دروغ همهاین از خورد هم به حالم و . 

 خیلی نیز هاآن و کرد اعالم را رضایتش کند پیچم سؤال این از تربیش کهاین بدون بود، شده خراب سرش روی دنیا تمام انگار که او

آمدند بران بلی برای زود . 

 حالت آن از وجودم تمام و بزنم رویش به ناچیز لبخندی نتوانستم حتی من اما درخشید،می شادی از صورتش افتاد ابی به چشمم وقتی

 مجبور که حاال و نداشتم ایعالقه او به هرگز من بپذیرم، همسر عنوان به را او توانستمنمی اصال   من درواقع. یدکش درد اش فاتحانه

ببندم دل او به شبه یک نبودم قادر بودم شده ازدواج این قبول به ..... 

 خودم کهاین بدون همیشه من درواقع داشتم، مشکل مردها تمام با من بلکه نباشد، تیپ خوش یا قیافه خوش ابی که نیست این موضوع

 البته که کردممی اشمقایسه امان با نحوی به خود ناخودآگاه ضمیر در دیدممی را هرکه باشم، داشته توجهی یا و بفهمم هم

 که حاال حتی باشد؛ داشته امتیازی او به نسبت ظاهر و قیافه نظر از که ندیدم را مردی هیچ هرگز کنمفکرمی درهرصورت

بود من نزد شخص منفورترین . 

 قد بود، کار مشغول پدرش دوستان از یکی نزد داروسازی شرکت ودریک بود شیمی آخرمهندسی سال دانشجوی ابی زمان آن

 نگاهش از واقعا   بود کرده تماشایم ولع با بس از و( درشت نه ریز، نه یعنی) بود معمولی وکامال ای قهوه چشمانش و داشت بلندی

 گشتمی روز مد طبق و تراشیدمی ته از را وسبیلش ریش همیشه بود، اشقلمی بینی صورتش جذابیت تنها گفت توانمی بودم، بیزار

ندارد چندانی تفاوت معروف هایمدلینگ با که بود کرده مطمئنش اشتباهی حس یک و ! 

 خانواده دل در خود برای جایی ترتیب این به و کردندمیکار اشرافزادگان برای فقط هاآن البته بودند، آرایشگر مادروخواهرش

 جورهایی یک و انگیختبرنمی مرا احترام اصال   شانفیس و پز باتمام هاآن کار بگویم باید البته. کردندبازمی وسلطنتی اشرافی های

نبود مهم هیچی فعال   نبود، مهم ولی شدمی امدلزدگی باعث ... 

 این از که کشیدمی هم سیگار کنممی وفکر بود دوستانش با کردن تلف وقت و ولگردی اهل بسیار و داشت سال دههج آرمان برادرش

 نظر به حالخوش بسیار شوم شانعروس دارم تصمیم دیدمی کهاین از و آمدمی خوشش خیلی من از او ولی آمدمی بدم بسیار اخالقش

گشتمی دورم پروانه مثل و رسیدمی . 

 نداده ازدواج به تن گذشتمی سنش از سال شش و بیست که باوجودی و داشت ولباس پارچه طراحی دیپلم فوق «رزیتا» هرشخوا

 معموال که تاجائی داشت، من به نسبت مشابهی احساس نیز او و آمدنمی خوشم رزیتا از اساسا   که چرا نفهمیدم هرگز را دلیلش بود،

برادرانش و مادر برعکس درست باشد، دیدنم به مجبور ترکم که دکرنمی شرکت ما های درمهمانی . 



 

دانلودنگاه   NEGAHDL.COM 

 

131 

 کنممی فکر حساب این با که اش، خانواده به بود داده را عمرش الکل نوشیدن در روی زیاده براثر پیش هاسال نیز عیاشم پدرشوهر

دیگر بود تکمیل ابی فامیلی افتخارات کلکسیون ! 

 داشتم، وضعی چنین من زمان آن دقیقا   برند، می پناه اژدها به هاآن ترس از جهنمیان که هستند مارهایی درجهنم گفتمی همیشه مادر

 عاشق بتوانم بود قرار اگر بشود، بدتر این از که کردمنمی هم را فکرش اصال   که بودم ناگوارچشیده اتفاقات کوتاهم زندگی در قدر آن

 نیفتاده اتفاقی چنین کنون تا ولی ماندمی باقی سال پنج کمدست ام،کودکی هایالس از نظرصرف که داشتم فرصت سال ده شوم ابی

 امان حضور خاطر به هاسال این در من هرحالبه. ببندم دل او به باشم قادر مشترک زندگی متن در بودم امیدوار حالبااین بود،

 شود قلبم مالک ابی که هست امکانش پس نداشت خارجی وجود برایم امان دیگر حاال اما نداشتم دیگران به کردن فکر برای فرصتی

 مهرداد روی توانستمنمی شرایط آن در متأسفانه اما دادممی ترجیح ابی به را مهرداد مثل کسی من هم امان نبودن با حتی که هرچند

 بشود که نبود باال قدر آن هم سنش ،بود زده را بسیاردلم امان سازی صحنه موضوع با برخوردش کهاین از گذشته چون کنم، حساب

 بلند شیرینی و گل دسته با که باشم انتظارداشته او از توانستمنمی نیز بحرانی روزهای دراین فعال   و کرد حساب او با ازدواج روی

امخواستگاری بیاید شود ! 

****** 

 درس از بیزاری ابراز و نرفتم مدرسه به یگرعلناد شوم، الهه یخواهرزاده عروس حاضرشدم وچرا چونبی که روزی همان از

 نگفت من به هم کسهیچ خودم، زندگی و سرخانه بروم خواهممی زودتر هرچه که کردم اعالم ابی پیشنهاد به حتی و کردم ومدرسه

تابعد رابده امتحاناتت برو فعال   حاال مثال   که . 

 شاید رسید،می نظر به چرکین دل هم هنوز ابی با ازدواج برای امگیری تصمیم بابت از و شده متعجب من رفتارهای از خیلی که بابا 

 برای من حالبااین. انداخت تأخیر به را آن و کرد تعلل کمی مدرسه با تماس برای که بود داده ذهنش در نادرست احتماالت سری یک

 کنم سرهم سناریو کلی شدم مجبور بدانند، چیزی ازدواجم یرهدربا عروسی روز تا دوستانم نیستم مایل فعال   که شود مجاب بابا کهاین

داد جواب امنقشه زمانی مقطع آن در هرحالبه که . 

 اطالعش به مرا تحصیل ترک موضوع و گرفت تماس مدرسه مدیر با تلفنی بابا که بود مدرسه از غیبتم دوم یهفته اواسط باالخره

 یدرباره دیگرچیزی ظاهرا اوهم بروم،( نروژ) زادگاهم به دارم تصمیم گفت او به زندب ازدواجم از حرف کهاین جایبه و رساند

 کرده حس مدیر شایدهم پیچید،می پروپایم به و آوردمی رویم به جوری یک بابا باالخره گفتمی اگر چون بود، نگفته تجاوز موضوع

 افتاد،می هاسرزبان مدرسه آن در دختر یک به تجاوز موضوع اگر گذشته این از ندارد، باهم چندانی فرق دیگر ونگفتنش گفتن بود

 کارم پی بروم سروصدابی من که بود بهتر هم مدرسه برای جوریاین پس داشت،درپی ناپذیری جبران یلطمه مدرسه موقعیت برای

 راه بهترین بود کرده فکر هم شاید دانم؛نمی. دهندن نشان مدرسه در آمده پیش مشکالت یدرباره صحبت به تمایلی هیچ ترهایمبزرگ و

امبرگزیده آبروییبی از گریز برای را ! 

 مایلم آیا که پرسید من از اشاره با سپس برداشت، را گوشی صنم و درآمد صدا به خانه تلفن مدرسه، با بابا تماس از بعد روز دوسه 

 دهم، ادامه او با بازی باشک قایم این به توانستمنمی دیگر و بود شده تنگ برایش واقعا   دلم که هم من یانه؟ بزنم حرف سوده با

 فروخورده بغض از رنگی سوده مهربان صدای برداشتم، گذاشتمی سرجایش صنم که همزمان را گوشی و دویدم اتاقم به بالفاصله

 :داشت

خماری تو گذاشتی مارو پاک دختر؟ توکجائی! جونم رؤیا سالم"ـ !" 

 برسه تاچه نشده، آلوده دامنم که کنینمی باور هم تو خود حتی که مطمئنم داشتم؟ این جز هم ایدیگه یچاره مگه! جون سوده مسال"ـ

بقیه به ." 

 دارم، اعتماد بهت چون شهمی باورم من نبوده چیزی که بگی تو اگه اما شده، تجاوز تو به کننمی فکر همه دیگه اآلن توئه، با حق"ـ

افتاده؟ برات اتفاقی چه! رؤیا وبگ " 

گفت تأثر و تعجب با هایمحرف شنیدن از بعد دادم، شرح برایش را چیزهمه مختصرا : 

 ولی نکردی اعتماد بهش هرگز که داشتی توحق باشه، موذی قدراین کردمنمی فکرشم! برسرش خاک بوده؟ امان زیرسر شهمه پس"ـ

بکشه؟ ایشده حساب ینقشه همچین یه تونست ازکجا اون کنی،می تباهاش کردممی فکر که بودم ساده چه من " 
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 چارهبی سرمهرداد به حاال ست، خونده حساباش طرف یفاتحه دیگه باشه جسور و باهوش همهاین شرور آدم یه وقتی متأسفانه"ـ

اومد؟ چی " 

 امان دادن شهادت که هم شودارودسته پریسا باورنکرد، رو حرفش کسی متجاوزه امان و گناهه بی کنه ثابت کردکه هرکاری اون"ـ

 امتحان هابچه از هم با وداشتن بوده کنارش امان که گفتمی هم افشار خانم حتی نرفته، جایی اصال و بوده پیششون آخر تا اول از

 به حواسش بقیه مثل اونم کهیااین زده غیبش مدتی برای امان که بود رفته یادش واقعا   دونمنمی حاال کرده، کمکش هم وکلی گرفتنمی

 نصف تقریبا   که کن اضافه روهم این طرف یه همه اینا حاال بگه، دروغ شده حاضر حتی امان خاطر به کال یا نبوده کوتاه غیبت این

 اون با وتوهم کردینمی گومگوب باهم داشتین و بود وایساده تو روی روبه که بودن دیده رو مهرداد افشار خانم یاضافه به هابچه

 تو که کردنمی تعریف تاب و آب با هستن امان چاک سینه بدجور که هابچه از بعضی حتی بودی، گرفته قرار موردحمله فجیع وضع

 اون بشه ثابت گناهیش بی که داره وجود مهرداد برای راه یه فقط حاضر درحال اآلن! فرارکنی مهرداد دست از کردیمی تقال داشتی

بگی رو چی همه وناظم مدیر به و مدرسه بیای تو خود کهاین هم ." 

 راه در شدم مصمم کامال   هاحرف این با داشتم تردید ایذره اگر حتی بگیرد، گر و شود داغ تنم تمام شد باعث هایشحرف شنیدن

امکرده انتخاب که گریزی : 

 بسکتبال تیم یوستاره مدرسه ممتاز شاگرد به نیستن حاضر اونا کنه؟می باور منو حرف دیگه کی! دختر ایساده قدرچه که توهم"ـ

 پای داره مهرداد اصال چرا وببینن کنن موضوع این یدرباره تربیش تحقیق کمی یه تونننمی کنیفکرمی! بگه ترکم گل از کسی شون

 جای تواگه کنم، روتحمل هابچه بدبین هاینگاه تونمنمی چون ذارمینم پامو مدرسه اون تو وقتهیچ دیگه من کشه؟می وسط رو امان

کنی؟می چیکار باشی من " 

سوزه می خیلی براش دلم من شه؟می چی مهرداد ولی رؤیا، باتوئه حق"ـ ." 

فروخوردم را بغضم : 

 داشت دیوونه... فکرخودشه به فقط هم اون بیفته اشپ اگه.... کردممی اشتباه هم اون یدرباره که فهمیدم چون نیست مهم برام دیگه" ـ

 کار به رو تالشش تمام ظاهرا که هم حاال! کرد تجاوز بهم که بود امان خود که بگم همه به(.... لرزید صدایم....)خواستمی ازم

که انگار نه انگار! کنه ثابت رو موضوع این تا گرفته ...." 

 دید وقتی بزنم، را حرفم یبقیه تا ماند ساکت هم سوده کرد، تحمیل میانمان برفضای را ایثانیه چند مکثی ناراحتی و بغض فشار

گفتنرمی به شوم پیروز خود وبغض برخشم توانمنمی : 

 برای شده مجبور مهرداد چارهبی.... کرد خراب رو چی توهمه رفتن.... رؤیا ولی بزنه؛ دامن تو ناراحتی به هاحرف این گفتن شاید"ـ

 به چی نیست معلوم وگرنه بکنه براش کاری یه تونسته بانفوذه پدرش چون تازه هم اون دیگه، یمدرسه یه بره سوم ثلث تحاناتام

 بشه تموم چی تاهمه کنه ازدواج تو با حاضره گفتمی اما ودلخوربود ناراحت خیلی فرارت از که باوجودی اون. اومدمی سرش

 یه گردن به رو ایدیگه کس ه*ا*ن*گ داده اجازه که دختری وگفتن بودن عصبانی وضوعم این از خیلی پدرومادرش ولی

 لعنت خودش به مادرش بشه، خانواده این عروس که نداره رو این لیاقت کیه، خطاکار که بده شهادت نمونده و بندازن ه*ا*ن*گبی

 روبه امان دودمان که خورده قسم اون کنه، حساب دخترخودش رو وتو بشه توعالقمند به حداین تا بود تونسته طورچه که فرستادمی

 یوعالقه عشق خاطر به درواقع شه،می پشیمون وگرنه نشه آفتابی چشممون جلوی وقتهیچ که رؤیاست نفع به گفته حتی ده،می باد

ده نمی انجام برعلیهت کارخاصی که توئه به مهرداد .... " 

 کردممی را فکرش که آنچه از تربیش خیلی من مادرمهرداد، یرفته دست از هایمهربانی بایادآوری مخصوصا   شکست، شدت به دلم

تربیش خیلی ام،داده دست از ..... 

! دادم ازدست یکجا رو خودم انحصارطلب و گردنکلفت عاشق هردوتا من درواقع! ست خونده مون هرسه یفاتحه حساب بااین پس"ـ

 رهمی یادشونهمه وسط میاد شخصی منافع پای وقتی! باشه مسخره حدتااین عشق کردمنمی هرگزباور داره، هخند که واقعا  ! هوم

 ".....که

نشست برلبم هااشک یازهمه ترتلخ ولبخندی ..... 

 و مهرداد به رؤیا.... برگردی باید تو کنمفکرمی بازهم ولی معقیده باتوهم اآلن هم من راستش نکن، روناراحت خودت عزیزم"ـ

بده حق شخانواده !" 
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اصال   نبود خودم دست بود، شکسته دلم ولی دادم،می حق ..... 

برنمیاد هیشکی دست از کاری دیگه چون گردمبرنمی هرگز من"ـ ." 

 این به هاشونبچه بعد سال نذارن دارن تصمیم هاخانواده از بعضی اآلن ولی خوابید،کمی یه صداها سرو بابات تماس از بعد راستش"ـ

رو برادرم و خواهر هم طورهمین مختلط، دبیرستان یه به بفرستنم بعد سال نداره امکان گنمی هم من بابای و مامان بیان، مدرسه ." 

؟!رفته فنا باد به پاک وسیعی سطح توی من حیثیت و آبرو یعنی"ـ " 

 که شنویمی مدرسه این توی ناکسی و ازهرکس دیگه حاال! داره یقتحق این رؤیا ولی... نیست، راحت برام اصال   گفتنش هرچند"ـ

 از که نیست کسی جا این وقتی! کردیمی دفاع خودت آبروی از کاش رؤیا آخ! ؟..... !موطالئیه دخترخوشگله اون شنیدی: گنمی

 هم ومهرداد من بیای اگه تو ها،تهمت تمام یدتأی یعنی تو فرار کیه، اصلی متجاوز که اینه سر فقط دعواها و کنه دفاع تو پاکدامنی

 آبروت بدی اجازه و موش سوراخ توی بری ترس از نباید تو برنمیاد، ماهم دست از کاری نباشی وقتی ولی بایستیم کنارت تونیممی

 تن شهمی حاضر آمپول یه درد خاطر به که نباش ایبچه مثل! کنی زندگی مردم این بین خوایمی عمر یه تو بشه، دار لکه جوریاین

بده مهلک بیماری یه به ..." 

 ثابت را مهرداد و خودم پاکدامنی و گناهیبی هم حاضرشوم درمدرسه اگربتوانم کنم، گوش حرفش به شدم وسوسه ایلحظه برای

ولی داد، نخواهم آور چندش و زودرس ازدواجی به تن و کنممی عبور بحران این از هم و کنممی ... 

 مادر یخونواده مثل دممی ترجیح من درواقع! سخته چقدر برام کار این انجام که کنی درک کن سعی ولی نداره؛ کاری هیچ گفتنش"ـ

 دختر که کنم ثابت همه به و وایسم بخوام اینکه تا باشه نداشته ازم نشونی و نام هیچ و نشناسه منو کسهیچ که جایی یه برم بدنامم

دارم پیروزی واسه که شانسی همهاین با هم اون.... !مدوشیزه !" 

است من آبروی اول ردیف متهم «امان» بفهمد پدرم ستکافی بود، هااین از تر مهم اماصلی دلیل و .... 

 عوض هم پدرش مادرو نظر و ندی دست از رو مهرداد شاید برگردی اگه حداقل ولی باشه تو با حق شاید بگم؟ چی.... دونمنمی" ـ

 ".شه

 مواسه وعاشقی عشق ادعای مدرسه اون تو که ایدیگه هرخر یا مهرداد از اسمی حتی خوامنمی دیگه راستش نزن، حرفشم اصال  "ـ

 جبران هیچی با که دادم دست از رو چیزی چون نیستم متأسف مهرداد دادن ازدست خاطر به اصال   من درواقع بشنوم، رو داشت

شهنمی ...." 

پرسیدم گویدنمی چیزی هنوز دیدم وقتی نداشت، سکوت جز وابیج : 

گممی رو شرف بی امان کنه؟می غلطی چه داره عوضی اون اآلن.... حاال"ـ ." 

 که بوده منتظر راهتسر بار چند گهمی گیره،می تورو سراغ ازمن مدام فقط دهنمی سرهنگ هایکشیدن وشونه شاخ به اهمیتی اون"ـ

.... ریخت اشک من بارجلوی یه حتی اون... شهمی دیوونه داره کمکم معلومه که جوراین نشده، موفق اما کنه صحبت وباهات ببیندت

 پس عاشقته، همهاین اگه رؤیا؟ چشه واقعا   اون سردرنمیارم؛ من. نداره کالس توی رو خالیت جای دیدن طاقت که گفتمی

بریزه؟ رو آبروت که شده طورحاضرچه " 

 خاطر به تأسف شاید داشت، دیگری دلیل تردیدبی لرزیدن این اما بودم، ازاومتنفر که حاال حتی لرزید، ایناخواسته طرز به دلم

بود رفته دست از اکنون که هرچیزی .... 

 خودش ی عقیده نای شناسدش،نمی کسی هم این از بعد که باش مطمئن! تاحاال؟ نشناخته هیشکی رو مارمولک اون گفتممی که من"ـ

 نداره، دومی مکروحیله توی لعنتی اون کرد؟ کار چی بامن خودش ولی کنه،نمی بازی معشوقش آبروی با هرگز عاشق یه که بود

مکن باور و بشنو دروغه، سرتاپاش مثل من به هم شعالقه و عشق !" 

نبود بردار دست که خواستمی جانم از چه دانمنمی : 

 گذاشته دامنم توی رو سرش اون که شهمی باورت رؤیا. باشه داشته دیداری یه تو با بتونه کنم کاری یه که کردمی اسمالتم دیروز"ـ

 رو اسمت فقط اون ولی نکن، گریه دیگه رؤیا روجون تو گفتممی و کردممی نوازشش من! کرد؟می کوچولوگریه یبچه یه مثل و بود

بشه دقمرگ روزا همین نبیندت اگه فکرکنم گریه، زیر زدم هم من آخرش که کرد گریه قدراون ت،ریخمی اشک و کردمی تکرار ." 
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 کرد،می دگرگون را حالم بود، کرده گریه طورآن و گذاشته ـ من دوست ترینصمیمی ـ سوده دامن توی را سرش امان کهاین تصور

 چشمان از که هاییاشک و شد؛می کشیده خوشبویش و درخشان ایموه روی که ببینم را سوده مهربان هایدست توانستممی

 ....سیاهش

لرزید تلخ بغضی از وصدایم دادم فرو را خویش بغض : 

 برم، از شوهمه که داده خوردم به تکراریش هایحرف این از قدراون بگه؟ چی که ببیندم خوادمی مثال  ! شهمی دقمرگ که جهنم به"ـ

 این از شه تبرئه مهرداد هم و بشه حفظ من آبروی هم کنهنمی کاری یه چرا بگه؟ چیو مدیرهمه به رهنمی راچ پس گهمی راست اگه

ناروا؟ تهمت " 

 حرفی نداره جرأت ولی شده پشیمون بعدش و عصبانیت روی از کرده کاری یه شاید.... ترسهمی شاید ولی حرفیه، یه هم این خب" ـ

 بشه، خیر به ختم موضوع این جوری یه و ببخشیش بتونی شاید! ببیندت؟ باردیگه یه برای فقط بذاری خواینمی واقعا   رؤیا.... بزنه

چی همه و کنه ازدواج باهات شاید اصال   ...." 

کردم قطع پریشانی با را حرفش : 

 نابود کدوم هیچ و باشن رهمکنا آتیش و یخ که ممکنه اندازه همون به امان و من ازدواج نده، ادامه کنممی خواهش سوده؛ کن بس"ـ

 منه نوبت این از بعد دیگه اما برد، رو لعنتی بازی این باالخره و رسیده همیشگیش آرزوی به دیگه بگو بهش من طرف از فقط نشن،

بگیرم انتقام ازش که ." 

 ست، شده موم و مهر و سربسته اده،د برات نامه یه امان رؤیا گم، می بهش حتما   باشه ولی سخته؛ برام حرفا این گفتن که هرچند"ـ

بیارمش؟ برات ذاریمی !" 

کند ایجاد من در توانستمی که تردیدی خاطر به کرد پر را هایم سلول تک تک نگرانی : 

 جادوش که باش ومطمئن داره احمق من کردن مسخواسه امیدی هنوزهم لعنتی جادوگر اون! نکن کارو این داری دوستم اگه سوده" ـ

 بازش کهاین بدون رو نامه اون پس شه، زیرورو زندگیم دوباره تا برسه دستم به ش نامه کافیه! هست قوی کافی ی اندازه به هنوز

باشه؟ بشه، پودر و بسوزه تا آتیش توی بندازش کنی " 

 شد چی یهو گننمی کنن؟نمی تتبازخواس ت خانواده کارکنی؟ چه خوایمی نمیای مدرسه دیگه توکه حاالببینم توبگی، هرچی باشه"ـ

زدی؟ رو مدرسه قید که " 

 مو که جوری آنگاه داد، فرا گوش کامل ودرسکوت شد متعجب حسابی گفتم، ام گرفته ازدواج برای که تصمیمی یدرباره را چیزهمه

گفت آهسته شد سیخ تنم به : 

؟....باشی.... ایهدیگ مرد عاشق تونیمی طور چه.... امان از بعد رؤیا، ولی" ـ !" 

؟!آوردمی یادم به را لعنتی یعالقه آن اطمینانی چه با او ولی بودم، نزده سوده پیش امان به امعالقه از هرگزحرفی کهاین با .... 

 درکم بتونی فرن یه تو کردممی فکر حداقل! بگم؟ رو چیزها این که الزمه واقعا   باشم، بوده خواهانش من که نبوده سرنوشتی این"ـ

ندی زجرم حرفی چنین با و کنی !" 

 زودگذر جنون یه این که کن باور ولی کنم،نمی توجیه اصال   روهم امان زشت کار رؤیا، ندارم رو کردنت ناراحت قصد من... من" ـ

 کارو این.... باهم نباید... ایدنب وامان تو گهمی بهم حسی یه! رؤیا شین،می پشیمون خودتون کار از زود خیلی شما هردوی بوده،

 "....!بکنین

داشت نشدنی انکار تأثیری من در مسلما احساسش .... 

 کردن قربونی واسه کنه غلبه خشمش کهاین از قبل امان چون توندارم حس به اعتقادی هیچ فعلی شرایط با و حاضر درحال من سوده"ـ

 رو افتضاح اون نتونم که کرده قایم هامولباس قبل از حسابی چه روی شده زودگذر جنون یه دچار که کسی بود، کرده نشونم

کنیمی اشتباه داری که کن قبول بار این سوده، نه... هچل توی بندازه رو بدبخت مهرداد اون هم بعدش! بپوشونم؟ ....." 

دادم ادامه رفت،می کلنجار خودش با داشت شاید و نداد جوابی : 
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 سیاه رو روزگارم بارهم این تا برسه امان گوش به کافیه چون کن پنهون ازهمه رو ازدواجم موضوع منی، دوست واقعا   اگه سوده"...ـ

 رازم نگهبان هم باراین کنممی خواهش هستی، خوبی رازدار تو دونممی سوده. نروژ رفته بگو پرسید، من به راجع هم هرکی کنه،

 ".باش

ت حد تاچه دونمنمی وزهن منتها توبگی، هرچی جون رؤیا باشه" ـ  یا ست عاقالنه ازدواج این واسه تصمیمت اصال   و درسته کار 

عاشقتم جونم رؤیا خوبه، حالت که شد راحت خیالم الاقل دونممی قدر همین فقط عجله،ازسر !..." 

جونم سوده طور همین هم من" ـ ...." 

 رامیان سرم بگیرم، را هایماشک ریزش جلوی نتوانستم گوییم،ب سخن هم با تربیش ندادکه مان مجال بغض حرف این از پس

 خوب را او من گرید،می دارد و نهاده زانوانش بر سر نیزاکنون سوده بودم مطمئن کردم، گریستن به وشروع گرفتم دستانم یحلقه

بود من قلب دیگر ینیمه او شناختم،می ... 

 اشک اش یادآوری با همواره و ببرم یاد از را تلفنی گفتگوی آن نبودم قادر هامدت تا که تأثیرگذاشت درمن محزونش حالت آن قدرآن

 سیاهجمعی دسته عکس یک تنها مدرسه و ودرس نوجوانی وشیرین تلخ خاطرات وتمام سوده از حاال گشت،می سرازیر دیدگانم از

 یهمه و بودند انداخته هابچه از سوم ثلث امتحانات ازشروع لقب پارسال که بود مانده باقی دفترخاطراتم درون کآلسمان از وسفید

داشتند یکی آن از هم هایمانهمکالسی . 

 به راضی همه و ایستاده هایمانمعلم هم کالس انتهای بود، هایمانبرلب شیرین لبخندی و نشسته کنارپنجره ردیف دوم میز سوده و من

 پریسا و امان.... فریمان و مهرداد همچنین بود، تشخیص قابل و واضح صورتشان نیز یمینوس مریم و شیوا و مهین رسیدند،می نظر

 حساب این با بود، کالس هم ما با پارسال بهروز تنها شرورشان گروه از چون نبودند عکس این در آذر و فرشاد و عباس و

 برسم عکسش خدمت زودی به داشتم قصد که امان از غیر نداشتم؛ هاآن از عکسی هیچ که چرا رفتمی یاد از هایشانچهره زودیبه

بسپارم خاک به را خاطراتش تمام و .... 

 مراسم خواهدمی که کرد اعالم ابی وقتی. شدیم نامزد هم با ابی و من و شده داده خانوادگی مفصل مهمانی یک ترتیب هفته آخرهمان

 بود، کننده قانع کامال   کار این برای ابی دلیل جستند،می را دلیلش تحّیر با همه شود برگزار تولدم روز یعنی دیگر ماه یک امعروسی

 بودم تفاوتبی کامال   مورد این در من هرحالبه شود، پشیمان داده که ایاجازه از پدرم یا شوم منصرف من که داشت امکان هرلحظه

باشد زمانی چه هایمروزی هتیر هابدبختی تمام تکمیل االجل ضرب که کردنمی فرقی برایم دیگر و ..... 

 همآن بدارم دوستش توانستممی زحمت به من تغییرکند، ابی به نسبت احساسم اندکی حتی که شدنمی باعث هیچی که بود این حقیقت

 خودرا دست درحالی و بود پیداشده اشسروکله موقع وبه آورده جا به دردبخوری به طرز به را عاشقی رسم کهاین برای فقط و فقط

 حاضر وگرنه نداشتم، نجاتی وراه رفتممی فرو آبروییبی و تردید و ازهراس هولناکی گرداب اعماق به داشتم که کرد دراز طرفمبه

 رضایتش از لبریز هایعاشقانه ازای در نباشم مجبور دیگر ولی کند تقسیم مساوی قسمت دو به وسط از تبر با مرا نفر یک بودم

بزنم زوّرانهم لبخندهای .... 

 من و گرفتمی آغوش در مرا او خوشبختم، کردممی وانمود من و نامیدمی خود عشق آسمان یستاره تک مرا او آمد،می بدم خودم از

 بر را خویش پایکوبی من و گفتمی اشعاشقانه هایدلتنگی از او زدم،می غنج ازدواجم خبر شنیدن از بعد امان درماندگی تصور از

 یا باشد نفرت که کندنمی فرقی را، امان امپنهانی درنجواهای من و کردمی تکرار مرا مدام او گرفتم،می جشن امان قلب هایتکهتکه

بود کرده خودش از پر را لحظاتم تمام توضیحی غیرقابل طرز به امان عشق، ..... 

«  حالی چه کنممی ازدواج دارم که بفهمی اگر حاال شدی، آشفته طور آن مهرداد و من ی رابطه از خام خیال یک با که تو.... امان آه

شد؟ خواهی !...» 

****** 

 با اما باشد، نرسیده بود مان نزدیک یهمسایه که او گوش به مدت این در من ازدواج خبر شودمی چطور که باشد عجیب کمی شاید

 درواقع شود، مرتفع تعجب شایداین ماناجتماعی یطبقه خاص دگیزن یشیوه همچنین و ما یدرمحله موجود شرایط نظرگرفتن در

 چیز اصال   ما یخانه به اشوخانواده ابی شدهای و آمد ضمنا نداشتند، کاری کسی به و بود کارخودشان به سرشان غالبا ما هایهمسایه

بودند الهه لفامی افراد تریننزدیک هاآن هرحالبه کند، را کسی توجه جلب که نبود جدیدی . 
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 پدرم گوش به زمان مرور با حتی نیست قرار رسیدمی نظر به رفتممی که ایمدرسه در امآبروییبی خبر دلیل همین به دقیقا   شاید

 کهدرحالی دادندمی انجام اشدفتربازرگانی در وکالیش را کارها اغلب و بود کم بسیار مردم با برخوردش سطح او درواقع برسد،

 اعضای به مربوط مسائل از ترمهم مراتببه برایش تجارت و شغلی هایدغدغه و بردمی سر به خارجی سفرهای در خودش معموال

 انگار بماند، قضایا از دور پدرم شودمی باعث که هست میان این نیز دیگری مطلب کردممی حس اگرچه. رسیدمی نظر به اشخانواده

کردمنمی درکش من که داشت وجود اتفاق این در عمدی .... 

 چون بود بهتر خیلی برایم جوریاین جان، عمه پیش بفرستد را نامزدم و من روز چند برای خواستم پدرم از نامزدی از بعد بالفاصله

 من اولویت اولین کاری پنهان این و یافتمی کاهش شدمی مربوط ازدواجم به که دیگری هرچیز یا من با امان برخورد احتمال دیگر

 عروسی مراسم مقدمات باید هم ابی و کردیممی جور جهیزیه باید ما هرحالبه برگردیم، زود خیلی کهاین شرط به پذیرفت، پدرم. بود

چید می را . 

 ههمرا به و بود گرفته نیز را پدرم زبانبی پول حاال و دریافته جهیزیه انتخاب به نسبت مرا میلیبی تلویحا که چرا نیامد، ما با الهه

 که کردمی ذوق هم کلی بلکه نبود، ناراحت مطلقا   داده دست از را نروژ سفر کهاین از تنها نه او. گذاشتندمی زیرپا را بازار خواهرش

کند جور و جفت خواهرش یسلیقه و میل مطابق را چیزهمه تواندمی ولی است عروس یخانواده ینماینده اگرچه . 

 یک مثل که نداشت ازدلم خبر کسهیچ هستند، هوایی و حال چه در و کنندمی کار چه دیگران یا الهه که نداشت اهمیتی اصال   برایم

 همه از سابق مثل دیگر... رسیدمی گوش به اشبهاری دروغین چهچه چنانهم و زدمی پرپر داشت امسینه قفس در زخمی قناری

 وبخندم بگویم ابی و جان عمه با کردممی سعی بودم، غمگین ازهمیشه یشب اگرچه نهادم نمی غم بالین به سر و گرفتمنمی کناره

 را وجودم ویران عمارت داشتند درون از ناامیدی و تردید سیاه هایموش ولی فهمم، می دارم را بختیخوش معنی که کنم ووانمود

ریزم فرو درخود تلنگری با روزی عاقبت تا آمدندمی پیش صدابی و خوردندمی ..... 

 من میان زیادی فرق هم حاال همین اگرچه شود، مدفون زادگاهم در امجنازه و بربگیرد در مرا شیرین مرگی کردممی آرزو گاهی

 درخود وامیدی بیم برایم هم کتاب و حساب و دوزخ و بهشت حتی و بودم متحرک گوری به زنده من کهاین جز نبود، مرده ویک

 .نداشت

 داشتم ایران به بازگشتم از پس که شادی روزهای یادآوری با گاهی داد،می عذابم شدت به داشتم پیش سال مسافرت از که خاطراتی

 شب فراق از ایناگفته رازهای دریا افق در سرگردان دلتنگ پری این و من. شدمی محو زود خیلی که نشستمی لبم کنج تلخ لبخندی

داشتیم سیاه .... 

نبود سیاه همهآن چشمانش کاش.... آه بود، سرم در ایران سیاه هایشب سودای هنوز بود، رفته دموجو از قرار و آرام !... 

***** 

 «بازنده»

 دوباره و کنیم جور و جفت را کارهایمان فرصت اولین در دادیم قول ما ولی نبود راضی اصال ما بازگشت از جان عمه اگرچه

داشت کم را خودمان حضور فقط و شده چیده کامال مقدماتش حاال که بود سیعرو ما یبرنامه ترینمهم. پیشش برگردیم . 

 مراسم و کردیم برگزار خودمان درعمارت خودم درخواست به بنا را عقدکنان مجلس شدکه برگزار باشکوهی و مفصل عروسی

نداشت ما یخانه با زیادی یفاصله که یافتمی ادامه داماد یدرخانه همآن از بعد و تاالر در مفصال همعروسی . 

 پشت از داشتند، اشراف حیاطمان به که رویی روبه یا دیوار به دیوار هایهمسایه بود، برداشته را منطقه کل هامهمان سروصدای

 احیانا   و بپردازند عمارت رنگی هایچراغ زیرنور در هایمانمهمان پایکوبی و ص*ق**ر تماشای به توانستندمی بالکن یا پنجره

برفی؟ یملکه یا سیندرال شبیه شده؟ شکلی چه عروسی لباس در زری دختر ببینند و بکشند سرکی ! 

 ولی دانمنمی را دلیلش نیامد، متأسفانه که را مادر همچنین بودم، کرده دعوت اشخانواده همراه به را سوده فقط دوستانم میان از

 اشخالی جای که راستی کرد،می پنهان مهربانش نگاه پشت را مبهم غمی کهآن حال رخواستعذ و گفت تبریکی من به فقط هرحالبه

بود دهنده آزار برایم خیلی مجلس این در . 

 ایپوشیده نسبتا   لباس از من پذیرفت،نمی هرکسی راجلوی ولباسی هرترکیب و داشت شئوناتی خودش برای ما یخانواده که آنجا از

 سینه و گردن درقسمت که اعلی ساتن از پیرهنی داشت، همراه به را ابی یخانواده نارضایتی و پدرم عمیق رضایت که کردم استفاده
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 طرز به فقط ام،بوده شکلی چه قبال نفهمد و ببیند را صورتم کسی که نبود غلظت آن به نیز آرایشم و شده گیپورکار هایمدست و

رسیدممی نظر به زیباتر آشکاری . 

 ندیدبدیدبازی اوخواستم از چندبار ریخت،می هم به داشت امروده و دل دیگر که تابیدمی من به چنان هازده قحطی مثل ابی مدت تمام

 به انگار هم هامهمان که بوسید مرا همه چشم جلوی چندبار حتی و نبود بدهکار گوشش او ولی کند رفتار موقرانه و گذاشته کنار را

کشیدند شادی فریاد باشند ندیده ایهصحن چنین عمرشان ! 

 بود نتوانسته که مردی با زفاف شوق از نه نبود، دلم توی دل دیگر برویم، تاالر به شد قرار و رسید پایان به عقد مراسم وقتی خالصه

 به امان پوز وقتی ببینم تا مبود منتظر درازی بس هایشب و روزها کهاین خاطر به فقط و فقط بلکه کند؛ جلب خود به مرا یعالقه

شوم؟می حالی چه و شودمی حالی چه شود،می مالیده خاک !.... 

 خبربی امان نکند که بودم نگران کردم،می احساس وپیروزی فتح هایقله روی را بارخود اولین برای داشتم من ولی است رحمانهبی

 برق تیرچراغ کنار از داشت او..... نبود دلم توی دل دیگر افتاد او به چشمم قتیو اما باشد؟ دیگر ایبرنامه پی در امشب و مانده

 آثار توانستممی اوست، دردست دستم و ام ایستاده ابی درکنار عروسی سپید و باشکوه لباس توی که کردمی تماشایم شان خانه نزدیک

 چشمان در خیره کامال   کردم، نگاهش لحظه یک برای فقط گذشتم، می ازکنارش وقتی ببینم، صورتش در را درماندگی و پریشانی

 .....سیاهش

...  تا زدم رویش به لبخندی دلبرانه تنفر، و کینه از سرشار کشید،می زبانه وجودم اعماق از انتقام سرکش هایشعله کهدرحالی آنگاه

حالمخوش زجرکشیدنش از چقدر که بفهمانم او به !... 

...  تیرهای چشمانش تاریک عمق از و خورده گره درهم ازخشم زیبایش نهایتبی ابروان وقتی دریابم راحتی به را او متوانست آنگاه

 کنار از رودخانه مثل سرد عرقی و بسته او بر را العملیعکس هرگونه راه عصبی هاینفسنفس و کردمی شلیک سویمبه را کینه

بود جاری صورتش .... 

 مرد دردست دست و برگرفتم او از را خود آفرین وغمزه رحمبی نگاه کامل باخونسردی تأثرانگیزش حاالت رآنبراب در من اما

 آن متوجه که بود شده پرت اطرافش به قدرحواسشآن ابی شاید زدم، قدم مانعروسی یشده بارانگل ماشین سویبه امزندگی یتازه

 کنار از بتوانم االمکانحتی که کردم هدایتش ماشین از سمتی آن به و کشیدم را دستش عمدا هک نفهمید حتی و نشد ما زودگذر ارتباط

 حال اما کند، جیمم سین آن به راجع موقع به تا راه آن به زد را خودش ولی فهمید هم شاید شوم، رد جذاب و قیافهخوش پسر آن

او فقط بود؛ او به توجهم تمامی آدم همهآن میان من فقط چراکه نفهمید من جز کسی را امان وأسفبار دردناک ..... 

 همیشه مثل او خب؛ ولی سازد، کفنم را امعروسی تور و شود ورحمله سویمبه زخمی ببری بسان جمع میان از تا بودم منتظر هرلحظه

 چیزی هیچ برای را کوهش ونچ غرور هرگز البته و سازد؛ غریبه و آشنا جمعیت آن یمضحکه را خود که بود آن از ترعاقل

شکستنمی .... 

 لحظات آن در چیز هیچ چراکه انداختم او به نگاهی باردیگر کردم،می جمع را دامنم بلند یوگوشه شدممی ماشین داخل کهوقتی

 یک که را لحظاتی واستمخنمی واقعا   من و سازد رضایت و شادمانی از لبریز را قلبم او درماندگی تماشای یاندازه به توانستنمی

 امان کردم،می حس آشکارا را هایشضربان و تپید می همیشه از تر تاب بی قلبم بدهم، دست از سادگی همین به بودم منتظرش عمر

 با بود، دوخته من به را خود بارانی دیدگان و چسبانده برق چراغ تیر به را پشتش کهدرحالی و نمود می قبل از بدتر حالش هرلحظه

 با مرا پریشانش حال باهمان آنگاه! گردد باطل همیشه برای تا رفتمی چشمانش جادوی انگار... شد له و شد خرد و شد آب نگاهم

 حیاط داخل و کرد باز راهی خودشان یخانه سویبه جمعیت الی از و کرد رها خود حال به وشلوغ شاد هایومهمان چراغان یکوچه

کوبید هم به شدت به ار در و شد ... 

....  ترسیم او برای خود آمیزجنون افکار در آخر هایشب این که بود ایصحنه همان دقیقا   این که چرا! زدممی لبخند شادمانه ومن

 هیجان لحظات همین خاطر به فقط اصال   که بود این مثل پنداشتم،می شرابش من و بود زهر که جامی از شدممی مست دمادم و کرده

باشم داده لعنتی ازدواج این به تن انگیز . 

« ... امان آه باشم، گرفته ازتو را زجروعذاب هایسال آن یهمه انتقام تا آوردممی سرت بالیی چنین باید! بود حقت امان؛ بود حقت

 باورت ولی بزنی، زمینم بر که شیدیک نقشه تو! است بخش ولذت شیرین قدر چه تو چون پلیدی و بدطینت مرد ناکامی دیدن دانینمی

نه؟ بخوری؛ رودست طوری این که شدنمی ... 
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 هیوال به تبدیل دارم انگار بود؟ روحم در که ولطافتی معصومیت همهآن کجاست ام؟ شده رحم بی و قدرسنگدلاین من چرا... وای ای

 عجزو یخاطره به شفاف یشیشه این پشت از دوباره بگذار فقط ست،نی مهم.... ام فرشته کردممی خیال و بودم هم شاید.... شوممی

 من پوید،می را خود راه سرنوشتم بزرگراه سویبه هامهمان خیل میان در نرمی به ما گلباران مرکب که اکنون بنگرم، اشچارگیبی

گرفت خواهم فاصله او سیاه کابوس از همیشه برای ..... 

 را اتچارگیبی بار آخرین برای تا رفتینمی زودی این به کاش کردی؟ ترک مرا وپایکوبی جشن زودی ینا به چرا! امان؟ کجایی

بازگرد.... بازگرد ؛....بازگرد امان؛ بازگرد! گردم سرمست و بنوشم ....» 

 آن که تأثیری تمام حاال... مرد هناگا به بود گشته متولد برایم انتقام سرد و تاریک لحظات در که وهیجانی شور آن یهمه! شد تمام

 هم خودم شاید لجبازی؟ و لج سر از یا بود دل ته از آیا دانمنمی که روحوبی سرد بود لبخندی تنها داشت، بررویم شعفناک هایلحظه

 برایم ریختممی اشک هاآن یهمه جایبه اگر شاید...! دروغ است دروغ وهمه همه هایمبردن لذت و هاوشادی هاخنده که فهمیدم نمی

 گذاشتمی سر پشت سرعت به را بلوار اطراف کوچک نورهای که ماشین یشیشه پشت از داشتم هم هنوز من ولی بود، بهتر خیلی

 خندیلب زدم،می لبخند خود دروغین پیروزی به و نگریستممی بود بسته نقش شیشه بخار روی بر امان رنج یخاطره از که نقشی به

باخت می رنگ رفته رفته داشت که .... 

« عاشقتم... عاشقتم! دارم نیاز بهت! رؤیا بمون پیشم ...» 

 شادم ای ذره حتی هامهمان پایکوبی و ص*ق**ر بودم، کرده گم کلی به را مکان و زمان و فهمیدمنمی را خود دیگرحال

 اما... افتادمی برجانم لرزه و دیدممی صورتش توی را امان چشمان ناگاه به نگریستممی دامادم به هربار که بودم شده طوری کرد،نمی

بخندم! بخندم! بخندم کردممی سعی چنان هم .... 

 سرم دور مهمانانش یهمه با تاالر... نیست توصیف قابل!... دانمنمی سرگیجه، تهوع، حالت شبیه چیزی شد،بدترمی لحظهبهلحظه حالم

قلبم و.... فهمیدم نمی فرقی نالیدن، و کشیدن نفس میان چرخید،می ..... 

«.... رو قلبت نازنین؛ خواممی رو قلبت ....» 

 دیده شرمساری با افتاد دستم روی متعجبانه که ابی نگاه دارم، نگه شدمی کشیده عقب امسینه میان از که را تادستی زدم چنگ درهوا

 رویم و برسر کنان مویه ایداده ازدست عزیز همچون و برآورم وناله فریاد دل ازته ستمخوامی فروافتاد، دستم و افکندم زمین بر

 هم هامهمان طوریاین شود، آرامشم کفن عروسی سپید یجامه که بکوبم غم دیوار به سر چنان و سازم پریشان گیسو و زنم چنگ

 فقط چیزهمه ولی.... شدمی یکی امزندگی هایجشن تمام و کردندیم بدرقـه امابدی منزلگه تا مرا یکراست شد،می ترراحت کارشان

دیدنمی وخرسند آرامظاهری جز من از کسوهیچ افتادمی اتفاق درونم در . 

« ؟...!گریست خواهد تاابد امان یا ماند؟ خواهد جاودانه برلبانم لبخند این از بعد آیا شد؟ خواهد حاالچه » 

 را خود من باشم، کنده را خویش ابدی بدبختی چاه خود هایدست باهمین که کردمنمی باور روز آن کردم؟ چه باخودم که نفهمیدم چرا

انداختم چاه به چاله از ..... 

 داشت من به مشکوکی نگاه اگرچه هم ابی بگریزم، خلوتش از تا آوردم پریودم با مرتبط ایبهانه که بدبود حالم قدری به شب اواخرآن

 محک مرا دارد کارش این با او که نداشتم خبر ولی شدم خرسند موضوع این از من بگیرم، تصمیم خودم داد اجازه و پذیرفت اما

زندمی .... 

 هم با وقتی ششم روز تقریبا   کهاین تا کردم، خودداری او با بودن از بهانه همان به را هفته تمام من و رفتیم شمال به عسل ماه برای

کرد متحیرم شدت به که برداشت رازی از پرده بودیم، نشسته بازی ایرودخانه کنار ... 

بود همیشه مثل صحبتش شروع : 

 که توئی دیدم،نمی تو ی اندازه و حد در خودمو اصال   من درواقع بدی، مثبت جواب من به تو که برسه روزی کردمفکرنمی وقتهیچ"ـ

 موقع اون.... دادی تونجاتم و زدم دستمو رگ که روزی اون تا نداشتم، امیدی هیچ پس باشکوهی، و برازنده پریون دخترشاه مثل

نیست غیرممکن وصالت حساب این با و عالقمندیبهم توهم فکرکردم ." 

دادم جواب حوصلگی بی با : 
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گفتی تاحاال صدبار رو اینا" ـ ." 

 جواب من به مقاومتی هیچ بدون دفعهیک تو که شد چی بدی، جواب سؤالم به خواممی قبلش اما بگم جدیدتری حرفای باید آره، خب" ـ

دادی؟ مثبت " 

ترسیدممی آن از شدت به که بود سؤالی همان این : 

کنی خودکشی و شی خر دوباره ترسیدممی چون"ـ ." 

نکرد باور را دروغم : 

 بازهم تو کردممی خواستگاری ازت پیش ماه شش یا خواستگاریت اومدم می دیگه سال یه مثال   من اگه بده، رو جوابم صادقانه رؤیا"ـ

دادی؟می مثبت جواب بهم " 

حتما   بگویم دروغ به بخواهم که بود آور چندش واقعا   !! 

دادممی مثبت جواب حتما ، آره" ـ !" 

چرا؟ دقیقا  "ـ " 

شده؟ بلند دنده کدام از امروز او! وای ! 

 بهش کمکم که بود طبیعی مونخونه آورد می هم گربه یه تو جایبه جون کتی اگه خب نشدیم؟ بزرگ باهم ما مگه نه؟ که چرا"ـ

بشم عالقمند !!" 

خورد جا خیلی : 

کنیم؟می ایجاد احساسات تو دل تو اندازه یه گربه و من یعنی"ـ " 

کنهمی جذبم تربیش کمی یه گربه دقیقا ، نه"ـ !" 

بودم کرده ابراز را نظرم صادقانه من کهدرحالی کنممی شوخی دارم که کرد حس امچهره حالت از ! 

 با اومدم می طرفت من وقتی و کردیمی فرار من دیدن از همیشه تو خوام،می راست حرف کلمه یه ازت بسه، شوخی دیگه خب"ـ

 شد طور چه رؤیا.... کشیدی می رخم به رک و صریح خیلی رو نفرتت تو بودم تو یدیوونه من که هرقدر کردی،می برخورد اکراه

بدی؟ مثبت جواب شدی حاضر ما رسمی درخواست اولین با قاومتیم هیچ بدون که " 

گردی؟می آسترش دنبال چرا دیگه دادم، که خواستیمی مثبت جواب یه خبرمرگت کنی،می مکالفه داری نزن زر قدراین ابی"ـ " 

خواممی صداقت ازت من فهمینمی تو کهاین مثل"ـ ." 

ندارم رو تصلهحو دیگه که فهمینمی هم تو کهاین مثل"ـ !" 

توهم رهمی کالهمون بدی جوابمو سرباال بخوای اگه که ذهنمه توی سؤال عالمه یه رؤیا،"ـ ." 

شدمی مستولی وجودم تمام بر نگرانی کمکم : 

خوای؟می جونم از چی بگی دقیقا   شهمی"ـ " 

صداقت فقط" ـ !" 

شدمی خطرناک داشت قصه : 

 این تا دیگه ولی پریشی، روان مقدار یه که فهمیدم دیدم ازت مون آشنایی سال ده این توی که رفتارهایی از تقریبا   من ابی، ببین"ـ

اوکی؟ کنم،می تمومش همیشه واسه نکنی تمومش حاال همین اگه باشی، اعصاب رو کردمنمی حدتصور " 
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رحمبی کرده پریشم روان تو عشق"ـ !" 

بودم رحمبی واقعا   گفت،می راست : 

نداره من عشق به هم ربطی هیچ تولدت، از قبل به گردهرمیب موضوع نخیر،"ـ ." 

کرد ایقروچه دندان : 

کنم اعتماد بهت بتونم مشکل این از بعد بنابراین ندادی، من اعتماد به خوبی جواب تو رؤیا"ـ ." 

 مخصوصا   کرد؟ تحمل را شکاکی آدم چنین توانمی حد چه تا واقعا   کیست، عشقم بداند اصرارداشت که افتادم روزی یاد به اختیاربی

باشد داشته محض حقیقت در ریشه شکش اگر ! 

 کردم فکر که کردم بزرگی حماقت من نداشتی، رو مثبتم جواب شایستگی تواصال بود، تو با حق شم،می پشیمون ازانتخابت دارم ابی"ـ

 برسه پامون کهاین محضبه شده، تموم بینمون چی همه دیگه حاال از اما کرد، اعتماد بهت شهمی و هستی ایساده و صاف عاشق

کنی صحبت جوری چه زنت با بگیری یاد تا شممی جدا ازت تهران ." 

نداشتم آن به نسبت خوبی حس اصال   که زد برقی چشمانش : 

نداری کاری همچین امکان یعنی کنی،نمی کارو این تو" ـ ." 

کنم دفاع هایمدروغ از همچنان شدن تسلیم جایبه داشتم سعی و امهشد واقع هولناک گردابی مرکز در که فهمیدم نمی هنوز : 

وقت؟ اون چرا" ـ " 

دادی مثبت جواب من به که دلیلی همون به" ـ !" 

کرد پر را هایم سلول تمام عمیق وحشتی .... 

بگی؟ خوایمی چی ابی" ـ " 

گفت فاتحانه حالتی با گاه آن دوخت، چشم دوردست به و کرد سکوت قدری : 

 به تورو همیشه من. نبودی صرافتش به ولی دونستیمی هم شاید تونه، مدرسه نزدیک کارم محل بدونی تا نبود مهم برات اصال   ایدش"ـ

 تو کهوقتی کردم، انتخاب تو از رسمی خواستگاری برای رو زمان تریندقیق هم همین واسه داشتم، زیرنظر خودم خاص یشیوه

باشی نداشته گفتن نه جرأت !" 

 کند، مطرح را خواستگاری موضوع بالفاصه بعدش که حادثه روز همان دقیقا   همآن باشد، فهمیده را موضوع ابی کردمنمی باور وزهن

کردم مقاومت مذبوحانه همچنان پس آمد،درنمی جور ذهنم توی چیزهایی یک : 

باشم؟ داشته تو به گفتن نه جرأت نباید چرا من"ـ " 

بود خطر در آبروت چون"ـ !" 

پرید رخم از نگر : 

من؟ به راجع دونیمی چی تو" ـ " 

نشست برلبش ایموذیانه لبخند : 

 گفتی، دروغ بهم سرهم پشت تو ولی کنی رفتار صادقانه باهام خواستم ازت من کنی،می پنهونش ازم تو که رو چیزی اون دونممی"ـ

 اتفاقات به راجع چیو همه من که مطمئنی صددرصد ناآل تو و شهمی حساب تقلب که باوجودی دم،می بهت رو فرصت آخرین حاال

دادی؟ بهم مثبت جواب عجله با تو که افتاد اتفاقی چه بگی بهم صادقانه که دممی فرصت بهت بازهم اما دونم،می گذشته " 

نبودم عاقلی آدم اصال   من ولی بردارم، مقاومت از دست که بود این عاقالنه : 
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 ادعا که باشی آدما دسته اون از تو کنم فکر! سرت به زده خوندی رمان زیادی هم قدری یه شدی، یخیاالت نیفتاده، اتفاقی هیچ" ـ

گذاشتن شنود براشون ها فضایی آدم کننمی !" 

 اون گذشت آبروت، نگهبان هم و شوهرتم هم حاال من چون بردار من تمسخر از دست بذارم، زیرپا رو احترامت نکن وادارم رؤیا"ـ

 واگه منه تومشت کامال   تو آبروی دیگه حاال کردی،می تحقیرم وجود تمام با تو و کردممی موس موس دنبالت نم که روزهایی

فهمیدی؟ باش، من رام و مطیع بره یه مثل کنم، نابودش خواینمی " 

بود نشده کم زبانم زهر از ایذره حالبااین برگرفت، در مرا شرم و وحشت از معجونی بود، او با حق : 

بزنی حرف آقاباالسرها مثل بامن دمنمی اجازه بهت دروغه، شنیدی اماهرچی شنیدی، توچی دونمنمی نم"ـ !" 

 رفتار این از گذاشت، کارهنیمه را امخوانی رجز ترتیب این به و خواباند گوشم توی محکمی وسیلی باالبرد را دستش ناگهان

بود حقم دانممی گرچها کردم، حس امشکسته قلب در دوچندان دردی غیرمترقبه .... 

انداخت لرزه به را صدایم درگلو بغضی و گذاشتم رحمشبی انگشتان جای برروی را دستم : 

 ناموست حامی که دادن بهت رو بازو زور لعنتی کنه،نمی رحم هم ایدیگه کس به نکنه رحم خودش به که کسی.... کنمنمی تعجب" ـ

کنی؟ استفاده خودت از ترضعیف جنس برضد ازش یا باشی " 

دادنمی نشان پشیمان بود کرده که کاری از اصال   : 

 رفتار صادقانه شوهرت با بگیری یاد که زمانی تا کنممی استفاده ازش هم من لگده، و چک ودروغگو مغرور و پررو آدم جواب" ـ

بکشونمت؟ فضاحت به خودم یا افتاده اتفاقی چه گیمی حاال کنی، " 

 واقعیت از غیر چیزی شاید که زدمی کورسو دلم ته ایبیهوده امید اگرچه بروم، طفره دادممی ترجیح بود، شتهگذ سرم از آب که حاال

است شنیده را .... 

بودم ندیده رو تسکه روی این تاحاال" ـ ." 

 پریودت یبهونه زفافم از فرار واسه و نکنی فرضم خر این از تربیش تا کنی روتعریف ماجرا که منتظرم! یاال! دیدی؟ کجاشو حاال" ـ

نیاری رو ." 

 به را اشطعمه که بود کبری مار مثل بودم، نکرده تنفر احساس او از حد تااین هرگز زد، زل چشمانم به و برگشت حرف این از پس

انداخته دام .... 

 از رو ماجرا و کردم تحقیق شدی، مشکل دچار فهمیدم چون کردم مطرح رو خواستگاری مدرسه از غیبتت روز دومین توی من"ـ

کنی؟ انکار خوایمی بازهم شنیدم، هات کالسیهم زبون " 

گفتن دروغ بهت اونا"ـ ." 

گفتن؟ چی که دونیمی کجا از تو" ـ " 

کردممی پاک یکی یکی شدند،می سرازیر ازچشمانم سیلی آن از بعد اختیاربی که را هاییاشک وفقط ندادم جوابی ... 

درسته؟ نیستی دوشیزه دختر بفهمم که ترسیمی چون کنیمی فرار ازم تو که هدلیل همین به دقیقا  "ـ " 

بود نشسته آبرویم قلب در و شکافته را امهستی تاروپود اکنون که کردم حس وجود تمام با را خیالی تجاوز آن خنجر .... 

چرنده حرفا این" ـ !" 

درسته؟ شده، تجاوز تو به! حقیقته عین اتفاقا، نه" ـ " 

تو عین روانی یه انتقامجویی   واسه بوده سازی صحنه یه فقط نیست، درکار اوزیتج" ـ !" 
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 مثل هم شدن تجاوزگری به متهم که هردونفری اتفاقا که جالبه اما شه،می روانی باشه حساب طرف تو با هرکی کنم؛می درک البته" ـ

 تنها چون دادی مثبت جواب من به نداشتی، آبرویی گهدی چون فرارکردی تو انداختن، هم گردن به و انکارکردن رو خطاشون تو

 تمام وقاحت با اما آویزونی من به همچنان ناچاری سر از کهاین با هم حاال شدم، پرتاب طرفتبه دره از سقوطت موقع که بودم طنابی

 کردی، تحقیرم چقدر که کنمنمی شفرامو من کنی، برخورد باهام باال از گذشته مثل داری سعی و گیمی دروغ بهم و کنیمی تمسخرم

خانم شازده منه نوبت حاال !" 

عوضی طلب فرصت تو با زندگی به دممی ترجیح رو بدنامی ننگ من" ـ ." 

کرده تجاوز تو به «امان» که گفت خواهم فرامرزخان به هم من پس" ـ !" 

کرد یخ تنم تمام حرف این شنیدن با ناگهان .... 

باشی قیحو حد این تا تونینمی نه،" ـ !" 

تو وقاحت به نه البته،" ـ !" 

دادم ادامه آبرویم یمانده ته حفظ برای اممذبوحانه تالش به : 

نکن ومتنفر بیزار خودت از منو این از تربیش نبوده، درکار تجاوزی که فهمی می زود خیلی ابی" ـ ." 

 کنارم همسرم عنوان به لحظه همین تا تو باشه، همینطور مه باید البته خب داری؟ همسرت واسه تو که چیزیه تمام بیزاری و تنفر" ـ

 تو از توقعش تنها و داره حیات حق هم همسرت که کردی فراموش اما نبود، آبروت حفظ از ترمهم برات چیزی چون موندی

 "!صداقته

 محو زود خیلی اگرچه گرفت، تمحب از رنگی نگاهش دادم،می او به را حق کمکم دلم ته داشتم کردم، فکر هایش حرف به سکوت در

 :شد

 خوش روی ازت هرگز مدت این تمام اما گذروندم رو وروزم شب خیالت با یا بودم کنارت یا کردم، زندگی تو با که ساله ده من"ـ

 زدن مقد شاهد بارها من کهاین مخصوصا   ببندی، دل من به و شه عوض تصمیمت ناگهان تو که نداشتم توقع عنوانهیچبه پس ندیدم،

داشت انکارنشدنی جذابیتی که بودم پسری کنار در تو ...." 

برده باد را اشالتاری یبرنده بلیط که کسی حس یافتم، عجیبی حس هایشحرف از نبود، درکار عشقی باراین اما لرزید، دلم .... 

 مثبت جواب چارگیبی سر از من به که روزی داشتم دوست فقط خواستم،تونمی جز هیچی و بود کرده کورم تو عشق رؤیا اما".....ـ

 من طوالنی انتظار به شدی حاضر ناگهان سبب این به و داری مشکلی که بگی بهم و کنی انتخاب همرازت عنوان به منو دی،می

 بازی رو دهنده نجات یه نقش تو برای من! باورنکردنی تصمیم یه گرفتم؛می عجیبی تصمیم هم من صورت این در بدی، پایان

 سرت از وخطر کردمی فروکش توفان که بعدش دادی، نجاتم مرگ از و کردی من برای شب اون تو که کاری دقیقا   کردم،می

 دروغ با و گفتی دروغ من به تو کارونکردی، این تو ولی بزنی، هم به رو نامزدیت من با کامل درتفاهم تونستیمی تو گذشت،می

 عاشق یآینده با شدی حاضر اما بودی گرفته قرار عشقت تجاوز مورد و نبودی عاشقم هرگز کهاین وجود با تو شدی، زندگیم وارد

دارم کینه ازت ولی عاشقتم هم هنوز رؤیا بدی، نجات رو خودت تا کنی بازی من مثل دلی ساده !" 

 کار چه بامن داشت ابی واقعا   ایستد، باز جریان از خونم دیگر سوی از و بخشکد اشکم یچشمه یکسو از شد باعث هایشحرف

کرد؟می .... 

نبود پررنگ برایم امان و من زدن قدم به راجع هایشحرف یاندازه به هیچی میان این : 

 سرهم قصه جذاب -خودت قول به - پسر اون و من یرابطه از و کردیمی منو خبرچینی الهه واسه که بودی تو این ابی" ـ

کردی؟می " 

امداده اهمیت موضوع همین به فقط هایش حرف تمام یانم از چرا کهاین از کرد تعجب : 

 ما ازدواج مانع کار این بابت ممکنه و نداره باتو خوبی یمیونه الهه دونستممی وقتی کردممی کاری چنین باید چرا من نه، که البته" ـ

 روت به که کردم خواهش ازش ولی ،منه پیش رؤیا گفتم و زدم زنگ الهه به کردی فرار مدرسه از فهمیدم که روزی حتی بشه؟
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 در توئه، به تجاوز از صحبت بفهمه خواستمنمی چون کن، سرشون به دست جوری یه گرفتن رو سراغت مدرسه از اگه گفتم. نیاره

 که بینممی حاال..... ولی داشتم هواتو حد این تا من رؤیا! بشی عزیزش یخواهرزاده همسر تو بده اجازه نداشت امکان صورت این

گشتممی خودم واسه جایی دنبال کنارها و گوشه این احمق من و هاستحرف این از دارتر ریشه پسره اون و تو یقصه !" 

بود هاحرف این از ترآشفته ذهنم حاضر درحال ولی بودم،می ممنون او از اینها تمام خاطر به باید : 

سازی می براش یوسنار یه درمیاد دهنم از که ایهرکلمه ابی، مریضی تو" ـ ." 

 زیبایی دختر عاشق کنممی فکر گاهی راستش نیستی، اعتمادقابل عنوانهیچبه تو داره، حقیقت هااین تمام و نیست درکار سناریویی"ـ

 بودی، قیافه خوش و جذاب پسر اون دنبال تو هم همین برای شاید هستن، ها زیباترین دنبال هم بقیه چون محضه حماقت توشدن مثل

 باشم تو جانب از خیانت یک منتظر هرلحظه باید من یعنی! کرد خیانت پدرت به پدرش خاطر به هم مادرت دونممی امروز که کسی

هاست اصالنی چنگ توی مادرت و تو قلب و خونتونه توی چیزی چنین ظاهرا چون !" 

کردمی نابودم وحشتناک های حرف این با داشت او.... وای ای .... 

نباشی من خیانت نگران این از تربیش تا بده رو طالقم زودتر هرچه نشده، دیر هنوز" ـ ." 

 دربرابر و انداخت رویم را خودش بختک مثل پیچیدم می خود به درد از کهدرحالی و کرد پرتم زمین روی بالگد زدنی برهم درچشم

گفت رحمانه بی امناله : 

 عذرخواهی ازم هم حاال همین اگه بپردازی، رو هام تحقیرشدن تک تک تقاص یدبا تو دم،نمی طالقت اما کنممی ت تیکه تیکه" ـ

 خیره چموش دختره سوزوندی رو هاتفرصت تک تک تو! بپذیرم که بودم احمق اونقدر کنم رحم بهت که خواستیمی و کردیمی

 "!سر

 شکستم را غرورم عمرم تمام در بار اولین برای ام، داشتهران آن از استفاده شعور و بوده مشتم توی ها قفل یهمه کلید شاه فهمیدم تازه

گشودم التماس به لب و : 

 قشنگ یخاطره یه بده اجازه.... بده اجازه! ببخش رو اشتباهاتم تمام و کن رحم بهم..... کنممی خواهش ازت! کردم غلط ابی، باشه"ـ

بمونه ذهنم توی ازت ...." 

کند بلندم زمین از تا کرد دراز سویمبه را دستش کشید، عقب و گرفت آرام کمی ..... 

گرفتمی بازی به را وروانم روح داشت او نگریستم، چشمانش به خیره و گذاشتم دستش در را دستم ناباورانه .... 

 پوالدین قفس درون اینجا من کردم، رصد را قلبش نامنظم هایتپش و گذاشتم اش سینه روی را سرم کشید، درآغوشم و کرد بلندم

 ذره ذره او و بودم ریخته رحمبی آشامی خون درکام را هایمرگ تمام خون من زد،می نفس نفس برایم او و داشتم سنگ از قلبی امینهس

من ریخت،می جانم به محبت .... 

 دوست که کاری هر و همرازتم بهترین من که کنی اعتراف تا داری فرصت هم حاال همین حتی! کن تر لب فقط ازم؟ خوایمی چی"ـ

بدم انجام برات داشتی ....." 

 چشمانم به را شیدایش نگاه و گرفت قاب را صورتم هردودستش کف با بیاورم، بیرون را سرم تا کرد شل را آغوشش کمی آنگاه

بود سرگردان چشمم وراست چپ میان رنگش ایقهوه ی عنبیه که آن حال دوخت؛ : 

شم جدا ازت تفاهم با..... حتی حاضرم خشیدتبب یه با فقط که مدیوونه! آره؟ مدیوونه من"ـ !" 

بردم فرو اش سینه میان را سرم خودم بار این و سوزاند را هایمپلک گرم اشکی لرزید، هایملب : 

دارم نیاز.... بهت! نذار تنهام..... ابی نه"ـ ...." 

دیوانه یدیوانه بود، اموانهدی او زد، چنگ موهایم به و کرد تکرار صدبار را نامم و شد ترتنگ و ترتنگ آغوشش .... 

 برای خیری هیچ اگر که برد عاشقانه خلوتی به مرا برم،می سر به او به نسبت عاطفی شرایط بهترین در کهاین خیال با او روز آن

 یک صرفا و بوده ساختگی واقعا   تجاوز، آن یوقصه است بامن حق مورد دراین کم دست کرد ثابت خودش به نداشت، من
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 امان که ننگی متأسفانه و نداشت ما یرابطه وضعیت در چندانی تأثیر این ولی آبرویم، کشاندن گند به برای رحمانهبی سازینهصح

شدنمی پاک هاسادگی همین به بود کاشته امپیشانی روی . 

 امان با من نظر از نیز او ولی آورد، چنگ به مرا آن حفظ با و خرید خویش کیاست با کرد لگدمالش امان که را آبرویی ابی اگرچه

 باردیگر مطمئنا   نگذارد، تنهایم خواستمنمی او از و کردمنمی اعالم میلش مطابق را نیازم اگر و بود خودخواه اوهم نداشت، فرقی

 کهاین از لقب او دیوانگی شناختم،می خوب را او من! امسوزانده را دیگری فرصت بازهم که گفتمی و کردمی وارد برمن ایضربه

 در بخواهم که فرصتی نه داشتم حالی نه دیگر من هرحالبه. داشت خودش عمیق خودخواهی در ریشه من، آتشین عشق به برگردد

 از مرزی به خودخواهی یا عشق که بودم شده کسی با زندگی درگیر ناخواه خواه من ببافم، فلسفه او و من میان عواطف با رابطه

 سویک از. بود کرده ایجاد برایم روانی ناامنی جور یک من، برای بخش آرامش و خوب شرایط تأمین جایبه که بودش کشانده جنون

 بشنود من از کهاین برای داشت عجیبی عطش دیگر سوی از و باشد مانده جا وجودم سویدای در امان عشق همچنان که بود نگران

 و فقط احوال تمام در من داشت، بیزاری و نفرت رنگ هایمنگاه یا و بودم لهسا ده ای دختربچه کهوقتی حتی ام،بوده عاشقش همیشه

 زن هم به حال گیریاعتراف این با که نبود روزی! است بوده عاشقانه نیاز و ناز انزجارآمیزم رفتارهای تمام و امکرده فکر او به فقط

 حالت بر وقتی کهاین بدتر همه از.... شدممی خسته اشنهاحمقا هایورزیعشق و خودش از داشتم. باشد نکرده سیاه را روزگارم

 من از چون شدمی شروع دردسرهایم تازه آوردم، می زبان به بود خواهانش که را آنچه دروغ به و کردممی غلبه امروحی تهوع

 سینه در را ابی عشق امندیدهگ اعترافات با که هاییسال و رفته پیش کجا تا او با احساسم کهاین! امان بابت خواستمی توضیح

 کنم تقدیم کسی به را احساساتم نیستم و نبوده حاضر هرگز که کنم تأکید مدام بودم مجبور هم من کردم؟می چه امان با)!( ام پرورانده

 قانع نید،شمی زبانم از خواستمی را هرآنچه که باوجودی چرا دانمنمی ولی. است کشنده و مهلک ایضربه پدرم برای حضورش که

زدم نهیب او بر و شدم عصبانی بار یک حتی. گرفتمی بازی به را روانم و اعصاب موضوع این بابت و شدنمی : 

 مثل هست، وجودت توی هم مردونه غیرت جو یه که بده نشون شده که هم بار یه برای داری، مردونه جسم یه فقط بودن مرد از تو"ـ

 هاحرف این با تو نباشه هم چیزی اگه حتی! ابی بکش خجالت.... کنیمی تفتیش قدیمیم عواطف از شهمه ساله چهارده هایدختربچه

باروت انبار توی اندازیمی آتیش داری. میاریش وجود به داری !" 

 فکر درست کهاین! باروت انبار به داد گیر بردارد، کردنم جیم سین از دست و بدهد من به را حق کهاین جایبه او که است طبیعی

دهد می رخ فاجعه بیفتد ایشعله اگر حاال که است داشته وجود من در حتما   امان به ورزیدن عشق پتانسیل و کردهمی !.... 

نفهم و مغزبی یدیوانه یک بود، عیار تمام یدیوانه یک ابی ..... 

 روانی فشار بخشید،نمی التیام را شدرد هم من دروغین اعترافات حتی و بوده خودش زدن گول عمرمشغول تمام دانستمی که او

 رد اش متری دو از حتی توانستمنمی که کردمی رویزیاده کار این در قدر آن و دادمی تسکین الکل درپناه را اشناکامی از حاصل

ریختمی بیرون را ام روده و دل الکل بوی که چرا شوم . 

 الهه بود کافی که چرا کنم، شکایت کرده ایجاد برایم که ناجوری شرایط و ابی از و بروم پدرم پیش نداشتم جرأت وجودمن بااین

 حتی یا دهد قرار هایشتیرتهمت هدف مرا اونیز و بگیرد را اشخواهرزاده طرف بروبرگرد بی و بشنود من درمورد اورا هایبدبینی

بسازم و بسوزم فقط که بودم محکوم من من پس کند، فاش را امان وموضوع بزند را تیرخالص ... 

 با را امفاصله کاش دهد، برباد گونهاین را امهستی و شود ورشعله خشمش دادمنمی اجازه کاش بودم، نشده درگیر امان با هرگز کاش

 نبود بیش دروغگویی او که دانممی دهم، پس گونهاین را امان به خیانت تقاص نباشم مجبور تا کردممی حفظ کافی یاندازه به مهرداد

 رفتار او با کجدارومریز قدر آن باید کردم،می احتیاط باید من اما شد،نمی آبرویم ریختن به حاضر داشت دل در مرا عشق واقعا   اگر و

کنم ازدواج سالم و الیق مردی با نرمال و عادی کامال   درشرایطی نهایتا تا کردممی .... 

****** 

 *«آنارشی»

 یک نباشد هرچه نبود، خبری زیاد ما اطراف البته رسید، خود اوج به ایران انقالب که بود گذشته ابی و من ازدواج از ماه پنج چهارـ

 چیزی به اگر هم کسی. نداشتند خصومتی سلطنت و شاه با اساسا   که کردندمی زندگی واطرافمان دور واشراف اعیان یطبقه از مشت

 همان یا رفرم دنبال به بلکه کردنمی فکر مرج و هرج شبیه چیزی به اصال   جامعه از طبقه این خاص نگرش طبق بود، معترض

 سر از ابی دوباره کهاین نگران هرروز و بود گرم خودم بدبختی به سرم رفرم، نه اندیشیدممی ومرج هرج به نه من. بود اصالحات

کند متشنج را روانم و اعصاب شدمی تکراری وهایبگومگ آن به منجر نهایتا که اشمسخره هایابرازعالقه با و برگردد خانه به کار . 
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 با کنم تازه دیداری تا کردم رها را کارهایم بگذارم درجریان را ابی کهاین بدون کرد، مادررا هوای اندازهبی دلم روزها همین از یکی

 مدام که شد ذوقزده قدر آن شنید، دراطاقش پشت از را صدایم وقتی مادر. شدمی حساب هایمتنهایی همدم و یار بهترین که کسی

 یک از وبعد کشیدیم درآغوش سخت را یکدیگر افتاد، هم به چشممان کهاین محضبه رفت،می امصدقه وقربان زدمی اشسینه روی

اشتد امزندگی روزهای ترین تلخ از شیرین یخاطره صدها برایم که اطاقی داخل رفتیم صمیمانه و گرم پرسیواحوال سالم . 

______________________________________________________________________ 

*  اطالق گریزی قانون و مرج و هرج به کلی درمعنای دولت، فاقد وسیاسیاجتماعی نظام سرورگریزی، اقتدارگریزی،: آنارشی

 مردمی خودمختار هایگروه وایجاد داوطلبانه مکاریه ومعتقدند دانندنمی ومرجهرج راخواهان خود هاآنارشیست کهدرحالی شودمی

نیست ومرجهرج جز چیزی طرزفکرشان ینتیجه که رسدمی نظر به حال این با. مخالفند حاکمیتی هرگونه با درنتیجه و است درست . 

 و زد لبخندی دیدنم با چون شناخت،می مرا بود صدسال انگار که شدم قیافه خوش و قدبلند دختری حضور متوجه اطاق به ورودم با

 ولی بپرسم او یدرباره سؤالی تا انداختم مادر به نگاهی فشردیم می را یکدیگر دست که طورهمان. شد قدم پیش من با مصافحه برای

داد بود گذشته ازذهنم که را آنچه جواب خودش : 

مهربون و خوشگل موطالیی دختر یه شنیدم، زیاد زینب عمه از رو تعریفت! هستم عهدیه من"ـ !" 

دوختم حالتشخوش و تیره چشمان به را نگاهم باتعجب : 

هستید؟ مادر یبرادرزاده شما"ـ !" 

دانستمی مادر و من یدرباره را چیزهمه گویا بزنم، صدا «مادر» را اش عمه که نداشت این جز توقعی : 

 از نداره باهاش خونی نسبت که کسی ولی شم برادرزاده من کهاین با! نداشتم رو مادر هوای شما مثل که م شرمنده البته! عزیزم بله"ـ

ترهبامحبت مخانواده و من ." 

نبودی اینجا اآلن وگرنه بامحبتی خیلی هم شما که مطمئنم. جون عهدیه نگو جوریاین"ـ ." 

آمد ما یدوستانه گپ میان بارمادر این : 

گرفتارن ندارن، تقصیری مامانش و بابا البته. نهکمی نفسی شکست االنم هواموداره، که کسمه تنها عهدیه بله،"ـ ." 

 خودم به کردن سؤال زحمت اصال   نبود نیاز امروز ظاهرا ولی ندیدمشان؟ اصال   من که اند بوده کجا حال به تا بپرسم داشتم دوست

 دوباره ریختمی چای سماور روی چینی قوری از برایمان که طورهمان مادر گرفتم، پرسیدن از پیش را جوابم بازهم که چرا بدهم،

 :گفت

 اآلن نه؛ که نزدیک نزدیک یعنی. ما نزدیک اومدن شده جور کارش که چندوقتیه ولی بود، کاشون پیش چندماه همین تا برادرم"ـ

زنهمی سر بهم زود زود میاد و گذاشته پیرش یعمه سر منت گلم عهدیه که شد این. شیننمی نارمک ." 

شد امحسودی او به لحظه یک که دوخت چشم عهدیه به ایشیفته نگاه چنان با و گذاشت مانمقابل را خوشرنگ چای و : 

ببینمش تونممی اینجا بیام وقت هر حاال از من پس! عالی چه وای"ـ ." 

انداخت امان انداختن ابرو یاد مرا عجیب که انداخت باال ابرویی عهدیه ..... 

نه؟ هک چرا بشه، همزمان اومدنمون اگه البته"ـ " 

بود مانده جا دردلم رحمبی بس چشمانی سیاهی از که زخمی روی پاشیدمی نمک عهدیه، سیاه چشمان .... 

بیفته اتفاق همزمانی این اگه شممی حالخوش خیلی"ـ !" 

 چشمان به که بار هر. داشت من به نسبت مشابهی احساس اونیز. بودم شده عالقمند او به عجیب ولی بود، زود خیلی بستن دل برای

نداشتم را سیاهی همهاین طاقت من. لرزیدمی دلم اختیاربی نگریستممی عهدیه بلند و پرپشت های مژه و سیاه ..... 
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 دیگری سوی و سمت به هایمانوصحبت بحث جهت شد باعث عهدیه حضور ولی کنم، درددل مادر با کمی که اینجا بودم آمده هرچند

 جذابیت امخسته روح برای انقالب اخبار شنیدن! بود عیار تمام انقالبی یک عهدیه رسید،یم نظر به که طوراین. شود کشیده

 که هرچند ندارم، و نداشته هم دردسر یحوصله اساسا   بلکه امنداشته ایمیانه هرگز سیاسی مسائل با تنها نه چراکه نداشت چندانی

دردسرها واقسام انواع به محکومم همیشه متأسفانه . 

 هانارضایتی به مذهبی ُبعد از بلکه سیاسی؛ یجنبه از نه او که چرا شود، عوض نظرم کمی شد باعث عهدیه هایصحبت حالبااین

 را شرعی حدود و مانده اثری فساد مراکز از نگذارند دارند تصمیم کهاین گفت،می مذهبی هایگروه ازاهداف و کردمی نگاه

سازند جاری شرابخواری چونهم وفاحش کبیر برمعاصی . 

 تریناساسی مرکز که گفت توانمی و بود تهران مناطق ترینشلوغ از یکی جزو انقالب یدربحبوحه هاآن زندگی محل

آمدمی شمار به انقالبی هایحرکت . 

 و دهندمی انجام انگیزمخاطره و البج کارهای کلی دیگر، وانقالبی مذهبی هایگروه همراه به گویا کرد،می تعریف او طورکهاین

 مأموران دست هربار ترتیب این به و بگذارند برجا ازخود اثری و رد ترینکوچک کهاین بدون روندمی در قسر زیرکی با بعدهم

گردو پوست توی گذارندمی را ساواک . 

 خلق، مجاهدین مثال   داد، من به داشت کامل شناییآ هاآن با تقریبا   که انقالبی دیگر هایگروه به راجع هم مختصری توضیح او

 آرمان با او گروه هدف کردم فکر خود با. داشتند تریمتفاوت هایگرایش که پاهایی خرده سری یک و ها ای توده فدایی، هایچریک

 که ببینم را روزی خواستیم ودلم بودم خورده مهلکی یضربه وباری بند وبی فساد از من چراکه است یکی تقریبا   من آرزوی و

 ومهم باال هدفی جستمی شرکت مردمی شورش دراین که هرکس زمان آن هرحالبه. باشند شده پاک کلی به نکبت این از مردم یهمه

 را نهالش باغبان که اول روز ولی شوند، آفات بدترین گرفتار است ممکن ها میوه بهترین همیشه که هرچند داشت، خودش برای

 حمله مورد دین یپوسته زمان آن کهاین از بودم غافل من درواقع. دهدنمی انجام کاررا این آفات پرورش قصد به نشاندمی درخاک

ناچیز ایپوسته ازای در بگیرند ما از را مغزش شاید بعدها که کردمنمی هم را تصورش حتی و گرفته قرار ! 

 سوده فهمیدم وقتی حتی. باشم داشته ارتباط عهدیه با تربیش باره دراین کهاین برای کردم پیدا عجیب اشتیاق نوعی دلم ته که شد این

 امزندگی کردممی حس! دارم ام آینده برای هاییبرنامه چه که بگویم هم او به گرفتم تصمیم کرده، گله من وفاییبی از و آمده مادر پیش

است ارزشمند خیلی که دارم هدفی خودم برای حاال و یافته دیگری بوی و رنگ .... 

. کردندمی اداره مخفیانه دوستانش و عهدیه که گروهی آن به پیوستم ولی زدم،می پرپر حماسه کدام پی در و آزادی کدام دنبال دانمنمی

 چندانی اختیار هکآنبی نیز من در کمکم و کشاندمی نظرشان مورد سوی و سمت به را ذهن عجیبی طرز به هاآن رفتارهای و هاحرف

افتاد اتفاق ماه یک از ترکم زمانی در هااین یهمه و داد روی اساسی وتحولی تغییر باشم داشته خود از . 

 خواهرانصمیمی درکنارجمع کهوقتی تا و بخشید می زندگی شور من به گروه یدوستانه جوّ  بگذریم، که دینی عقاید القاء و شعارها از

 ترمینزدیک هم به هربار هم را ما عقاید دوستانه، فضای این به امدلبستگی همین کردم،نمی ناراحتی و غم احساس صال  ا بودم مبارزم

پرشورانقالبی مذهبی بچه یک نیزشدم من که تاجائی ساخت ! 

 یک که آیدمی یادم مثال   بود، جالب خیلی برایم که داشتند حزبی برادران با رابطه در نیز خاصی های چارچوب محترمه خواهران این

 موقتی نقابی انگشتم با و انداختم سرم مشکی چادری بگیرم، برادران از یکی دست از را اعالمیه دسته یک خواستممی وقتی بار

 کردممی حس شرایط این از که امنیتی! را او یچهره من نه و دید مرا ی قیافه او نه اعالمیه کردن ردوبدل هنگام که جوری ساختم،

 مردی هیچ چشم دیگر که باشد جوری شرایطم داشتم دوست و بردمنمی یاد از را اش خاطره هامدت تا که بود آورده وجد به مرا آنقدر

 مردان عاشقی و عشق از و کند تیز دندان شکارت طمع به هرکفتاری که باشی زیبا قدر آن دارد فایده چه. نبیند را هایمزیبایی و من

باشی؟ نداشته فالکت و بدبختی جز ینصیب اطرافت  

 تیز دندان مملکت تصاحب برای هاییگروه و افراد چه که نداشتم توجهی یا چیست انقالبی شعارهای یبقیه که نبود مهم دیگربرایم

 در ابی غیبت از وقتبی و وقت که اندیشیدممی این به فقط و فقط اند،ساخته خود ترقی نردبان را مردم وانقالبی وشورمذهبی اندکرده

 بود کافی ابی که چرا کنم، ایجاد تغییری پوششم ی درنحوه نداشتم جرأت من البته. امانقالبی دوستان سراغ بروم و کنم استفاده خانه

 ساده چادرسیاه این. بودم دوستان جمع در که کردمسرمی چادر موقعی فقط بنابراین! بکند را پوستم زنده زنده تا امشده انقالبی بفهمد

بودم اشدلبسته و مشتاق همیشه از تربیش حاال و بودم یافته درونش را امنیتم عمر یک بود، شده راز و رمز دنیایی برایم ..... 

 عملکردبرای هرکسی زمان آن در که است روشن هرحالبه ولی بود چه اشانگیزه دانمنمی شد، ملحق ما جمع به هم سوده زودیبه

 اما نداشتند مرموز و پیچیده جریانات این در مستقیم دخالت اوایل اگرچه هم پدرومادرسوده داشت،مهمی ی انگیزه واقعا   خود بیانقال
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 شدند خودشان که نگذشت چیزی هم بعد دادند، قرار هم تشویق مورد اورا بعدها وحتی قرارگرفتند سوده های تأثیرحرف تحت کمکم

بپوشد چادر توانستمی نیز اشخانواده اعضای چشم جلوی حتی که حالش به خوش! عیار متما انقالبی پا یک .... 

 بود ماندوستی یادامه به مایل همواره او اگرچه باشم، داشته وصمیمانه نزدیک ارتباطی سوده با توانممی باردیگر که بودم حالخوش

 و قرارداد هم کنار در را ما دیگر بار تقدیر دست هرحالبه بود، دهش آرمان این تحقق مانع من خصوصی زندگی مشکالت ولی

 از ایدرونمایه با صمیمانه ارتباطی یافت، ادامه وسطحی کودکانه ارتباط آن به نسبت یتربیش یوانگیزه قوت با بار این مادوستی

مشترک ایدئولوژی . 

 را خود به مربوط دستورات و جمع دورهم شدمی الزم که هرزمان بترتی این به و بود نارمک حوض هفت مسجدالنبی ما پاتوق

شد مشکوک آمدهایم و رفت به ابی که چرا شد سخت برمن شرایط کمکم حالبااین. کردیممی دریافت .... 

 سر از تازه که چادری با دیدنم محضبه و برگشته سرکار از همیشه از زودتر ابی که شدم متوجه رسیدم خانه به وقتی روز یک

کرد بازخواستم به شروع ایمالحظه هیچبی بودم، برداشته : 

آخوره؟ کدوم توی سرت معلومه هیچ" ـ " 

کردم انتخاب دردسر از فرار برای را راه ترینساده همیشه مثل و کشیدم درهم چهره : 

باشم؟ پستو توی شب تا صبح از ندیده مهتاب آفتاب زنای مثل که تونمنمی زنم،سرمی دوستام به رممی"ـ " 

داد تکان سری : 

کنی؟نمی شرکت جون کتی هایتومهمونی چی واسه پس روشنفکری قدراین اگه نیست، حرفی باشه"ـ " 

 به را حالم شدمی برگزار قیدوبندشبی دختر و رسیده دوران به تازه زنک این توسط که مختلط یدوستانه هایدورهمی آن تصور حتی

 مردهای و زن مزخرف ص*ق**ر شدم مجبور روز آن من و کردند دعوت هم من از بار یک که کردمنمی فراموش! زدمی هم

کردندنمی فکر اصال   اخالقی تعهد شبیه چیزی به و داده دست هاآن به بودن خارجی احساس خیلی که کنم تحمل را نامحرمی ! 

ضعفش نقطه روی بگذارم دست شدم مجبور و کشیدم درهم چهره : 

 کوفت مجاز غیر نوشیدنی و برقصم مهموناش تیپ خوش احیانا   و جوون پسرهای با شم بلند بگه جون کتی خوادمین دلت که تو"ـ

 "کنم؟

تابید برنمی را چیزی چنین مطلقا   او البته؛ ! 

نه که معلومه"ـ !" 

امشده برنده کردم حس : 

 فقط ما. ببرم لذت ترمحترمانه خیلی یشیوه یه به نمدوستا با نشینی دورهم از هم من تا باش نداشته کارم به کاری لطفا پس خب"ـ

نیست بینمون پسری هیچ و دختریم !" 

 شش که هرچند کند، اعتماد هایمگفته به که هاستحرف این از ترزرنگ او که نبودم متوجه من ولی کرد، قبول و شد قانع ظاهرا

 ذره زیر همیشه از بیش که دانستمنمی متأسفانه ولی نکند، تعقیبم خانه از خروج موقع کسی احیانا   که کردممی جمع را حواسم دانگ

هستم نامحسوسش کنترل بین !.... 

 حرف کلی و بود آنجا هم عهدیه بودم، کنارش ساعتی و زدم مادر به سری که بود وهفت وپنجاه هزاروسیصد ماه اردیبهشت اواسط

گفت و داد من به کتاب سری یک او. داشت گفتن برای : 

اینها سازهمی رو آخرتت و دنیا اصال   هاست،کتاب جوراین خوراکت دونممی"ـ ." 

 انگار که شدم خوشحال قدرآن گرفتم دست به را شعرش مجموعه شریعتی، دکترعلی از بود کتاب جلد چند انداختم، هاکتاب به نگاهی

 راضی کامال   کارش از نیز او کردم، تشکر او از و سیدمبو را صورتش و عهدیه احساسات ابراز انداختم دست اند،داده من به را دنیا

رسیدمی نظر به . 
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 خواستم تا و کرد سد را راهم کسی ناگهان نداشتم، اطرافم هایآدم به وتوجهی بود پایین سرم که همچنان خانه به برگشت درراه

خورد گوشم به غمگین اندازهبی لحنی با آشنایش صدای شوم رد ازکنارش : 

خیالم؟ و خواب ریمی کجا"ـ ...." 

 اکنون که چشمانی بود، نیفتاده سیاهش چشمان به چشمم که بود سال یک!... من خدای افتاد، صورتش به نگاهم اختیاربی

غمگین و وبیمار خسته نداشت، خبری گذشته شرارت آن از دیگر و داده جای خود در را وماتم رنج طوالنی یقصه ... 

 داده دست از را مکان و زمان و شده فراموشی دچار ایلحظه برای که بودم آدمی مثل شناختم،نمی بودم یافته نشدید از که را حسی

بود کرده خویش رنگ به را روزگارم که بودم دوچشمی به خیره فقط است، ! 

 احمق من که کاری ته،گذاش احترام ایمانت به همسرت چون خوشبختی؛ خیلی که معلومه... بگم تبریک بهت که نشد فرصتی"ـ

 خوبه؛ جوری همین آره آره! طالئی؟ موهای اون و زیبا اندام اون کجاست! کشیده هاتقشنگی روی سیاهی یپرده چه ببین... نکردم

من عشق بودم تو خدای یبنده هم من کاش..... بکشه بو الشخور یه مثل منو رؤیای تونهنمی وناکسی هرکس دیگه حاال !...." 

بود برداشته خش ممکن حد ترینپایین در صدایم حتی و مانده باز سختی به هایم پلک کردم،می بازیابی را خویش موقعیت کمکم : 

 اشتها با رو کبریتت قوطی توی سوسک اون شم،می هیوالیی چه گرفتار تو مثل جونوری از فرار خاطر به دونستممی اگه" ـ

امان بلعیدم؛ می ....." 

 و کلمات با بار یک کنم، تکرارش باردیگر داشتمی وا مرا دلتنگی شبیه چیزی اما ببندم، آذین نامش به را امجمله انتهای نبود نیازی

امآشفته ذهن در بار صدها .... 

برداشت سویمبه قدمی : 

رؤیا؟ نیستی؛ بختخوش تو"ـ !" 

 کرده فرو آبرویم به که خنجری ردپای لحظاتم تک تک در دانستمی کاش.... تکرار؟ کدام بود، تکرارم پی در دلیل بی نیز او شاید

شودمی تکرار .... 

بشنوی؟ داری دوست چی"ـ " 

کرد لمس را چادرم یگوشه دلیلبی و آمد پیش دیگرقدمی .... 

دادیمی فرصت بهم کاش" ـ ...." 

دادم تکان سری : 

 انتخاب من به شدن نزدیک واسه رو هاراه بدترین همیشه تو... .ندونستی رو قدرش ولی بود، تو تومشت زندگیم هایفرصت تمام"ـ

فهمیدیمی کاش.... امان کاش. کردی ...." 

 از بیش چیزی اششکسته صورت. نداد دیگری پاسخ نامم یزمزمه جز و لرزید هایشلب و افتاد زمین بر چشمانم عمق از نگاهش

 سویشبه قدمی شدم واداشته درونی یناشناخته نیروی یک با کنم،می چه هممبف کهآنبی زد،می فریاد را عمرش از سال یک عبور

 ازهوا ایالیه روی را آن و شدم اشتباهم متوجه ناگهان و آوردم باال صورتش تا را دستم گاهآن بایستم، رویش روبه وکامال بردارم

کشیدم اشگونه از برخیالی : 

اومده؟ سرت به چی! امان؟ ذشتهگ سال یک فقط شدی؟ داغون قدراین چرا تو"ـ " 

 اندکی را سرش بینیپیش غیرقابل ایلحظه برای و فروچکید زیبایش نهایتبی چشمان از اشکی کرد،می نگاهم باحسرت که طورهمان

نشاند ه*س*و*ب انگشتانم نوک بر و آورد پیش ... 

بود کافی نابودیم برای تو فراق" ـ ." 
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 جزء او کهاین مثل درست باشم، شده مرتکب او لمس خاطر به گناهی شاید کردمنمی حس حتی که آن حال آوردم پایین را دستم

باشد وجودم از الینفکی ... 

شدی شکنجه» تو..... کنممی حس یتربیش چیز یه نه، من فراق فقط!.... کردم زندگی باهات شناسم؛می توروخوب من امان، نه"ـ »!" 

نشست لبش بر تلخی لبخند : 

؟....!ست مادرانه قدراین من با رفتارت اما نبودی، عاشقتم وقتهیچ طور چه"ـ " 

اشتباهش قسمت چه و بود حقیقت که قسمت آن چه آزرد، را کامم کالمش تلخی .... 

امان؟" ـ !...." 

رفتمی طفره هنوز : 

رؤیا متأسفم بودم انتقام فکر به کهاین از. نبود فراقت درد از باالتر ایشکنجه"ـ ." 

نه؟ نیست، خوشایند زیادهم گل یه پرپرکردن ینی؟بمی"ـ !" 

کنه؟می اذیتت..... ثابت ابراهیم رؤیا؟ کشیمی رنج چی از"ـ !" 

یافتم بدی حس طعنه، با امروز و کردمی بیان تردید با را نام این روزی کهاین از .... 

دونه؟می چه کسی کنم،می اذیتش من هم شاید"ـ !" 

شد سیخ تنم به مو که زد حرفی ناگهان : 

نه؟ نداری، دوستش"ـ !" 

بود گشوده کتاب یک مثل برایش من احساسات انگار پرسید،می اطمینانی چه با .... 

 او با خواستمی دلم بودیم دوست باهم که زمانی مثل اکنون ولی بود زده آبرویم یریشه به تیشه که کسی به دادن جواب بود سخت

امزندگی یاستهناخو راز تنها همراز با کنم، درددل ... 

 احساسم حاالهم! داشتم نیاز کمکش به من نبود، مهم من احساس.... کرد کمکم که بود اون دار، باالی فرستادی آبرومو تو وقتی"ـ

منه آبروی نگهبان اون نداره، اهمیتی ترینکوچک ...." 

کرد زمزمه را اش شرمساری زیرلب و آهسته : 

متأسفم.... رؤیا متأسفم"ـ ....." 

 فقط کردنمی سیرابم چشمه این زالل تصویر نگرد،می سراب به که ایتشنه مثل شدم خیره چشمانش به. چکید فرو ازدیدگانش اشک و

 یتربیش ه*ا*ن*گ مانکدام.... وبوسید کرد نزدیک دهانش به و فشرد خود مشت در را چادرم آهسته..... دادمی افزایش را دردم

 درد به هایشازاشک دلم چنانهم چرا پس است، ونفرین لعن سزاوار حد این تا او اگر بودیم؟ سرزنش سزاوار رتبیش مانکدام داشتیم؟

 باور کی سوارکند؟ برایم ایحیله دارد قصد هم هنوز آیا اوست؟ درکار دروغی واقعا   آیا کنم؟می باور را هااشک این چرا آید؟می

کند؟می شرحه شرحه را دلم هایشاشک که آورده برسرم مردی همین را بال همهآن که کنممی ... 

کشیدم بیرون مشتش از آرامی به را چادرم آمد،می بدم خودم از کنم، تحمل هایشاشک و او به نسبت را خود احساس نتوانستم .... 

بودم نشده آشنا باهات وقتهیچ کاش امان، منی زندگی یخاطره تریندردناک تو"ـ ....." 

 انگار که خلوتی یکوچه درامتداد افتادم، راه وبه کردم رها خود حال به را او وگریست، زد تکیه دیوار به فقط نگفت، یزیچ دیگر

 و دیدمنمی من هم شاید بردارد، خش احساسم کرختی صدایش با که نبود ایپرنده حتی بود، نقاشی یزده یخ تابلوی آن در چیزهمه

بود او انگیزدل نقش درگیر ذهنم تمام که چرا شنیدمنمی ..... 
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 چگونه ایروحیه باچنین کنم؟ تحمل را شدنش شکسته حتی نتوانستم چرا رفت،می یادم از اشچهره خطوط و اش دیدمنمی دوباره کاش

 اکستریجزخ برایش که مادری جایبه من فروچکد، چشمش از اشکی نیستم راضی حتی من! خدایا نه زنم؟می متقابل انتقامی از دم

 تمام جایبه من اندیشم،می اشبختیخوش به اندیشدنمی هایشعیاشی به جز که پدری جایبه من نگرانم، برایش نیست سرد

شرمسارم هایشنداشته .... 

****** 

 به شومی عاقبت چه نداشتم خبر که آن حال بود پیوسته وقوع به دقیقه سه از ترکم درزمانی امان و من روز آن گوی و گفت تمام

است انتظارمن در احمقانه کوتاه توقف این خاطر ..... 

 درون و زدم تایی باعجله و برداشتم سر از درخانه پشت میلم برخالف را چادرم معمول طبق گشتمبرمی خانه به وقتی عصر حوالی

 قرار درمقابلم ابی خشمگین یچهره و بازشد طرف آن از در ناگهان شوم حیاط وارد که انداختم در به را کلید تا ولی گذاشتم کیفم

 را در و کشید حیاط درون به خشم با و گرفت را دستم مچ عصبانیت با جوابی هیچبی او ولی کردم سالمش نگران و دستپاچه گرفت،

خدایا؟ چی که.... که زدمی داد حاالتش کنم، سؤالی او از نبود نیازی بست، محکم !...... 

شده؟ امان و من تمالقا متوجه طریقی به یعنی !..... 

کردم اشتباهی چه.... وای ای ! 

 ولی بپوشونید مردم یهمه از رو خودتون و کنید سر چادر کهاین دن؟می یادتون چی نیست، هم پسری هیچ که توندوستانه جمع توی"ـ

بگیرین؟ قلوه و بدین دل پسراتون دوست با خلوت هایکوچه توی !" 

 دهانم توی محکم دستش پشت با کنم اصالح را ذهنیتش و بگویم چیزی خواستم تا ولی نداشتم هم نبازکرد دهن جرأت حتی هرچندکه

شد سرازیر چشمانم از اشک و پیچید تنم درتمام ناجوانمردانه یضربه این از ناشی درد و کوبید ... 

 از کم کنم؟ کارت چه من رؤیا! نیست دهحرومزا یپسره واون تو بین هیچی که باورکنه تونهمی احمق یه فقط لعنتی؛ نکن توجیه"ـ

 گردن و کرد تجاوز بهت که همونه تو لیاقت رؤیا؟ چرا بودم؟ عاشقت کم بودم؟ مواظبت کم گذاشتم؟ برات آبروم غیرتم، وجودم،

 قلبت، چون رؤیا، نبودی دوشیزه دختر تو!! نبود ساختگی هیچیش که بود آبروت به تجاوز مهم بود، ساختگی تجاوزش نگو! نگرفت؟

 لجن از خواستم احمق من و عوضی اون به دادی دستی دو رو اینا یهمه تو! نبود دوشیزه دختر آبروت حتی احساست، وجودت،

بیرون بکشمت ....." 

 به قادر حتی ولی شدممی آب شرمساری از من زده، حلقه چشمانش در آشکارا که دیدم را اشک و لرزیدمی نیز او دیگر حاال

 دست که کردمنمی پیدا او یا خودم برای کننده قانع دلیل یک حتی و انداختمی پا از مرا داشت ذره ذره حقیقت زهر دم،نبو عذرخواهی

زدم هق و ریختم اشک و انداختم زیر را سرم و زدم زانو زمین روی همانجا بزنم، وپاییدست دونفر ما از یکی تسکین برای کم ..... 

 کنم،می تأیید را ذهنیتش امشرمساری با کهاین خویش، از اّتهام رفع برای کنمنمی تقال کهاین کرد،می تربیش را دردش سکوتم

 مواقع جوراین که پرستیدنمی را خدایی ولی آسمان به کرد رو نهاد،می آسمان بر سر وجودش اعماق از خشم هایشعله و سوختمی

 رگبار به باید را خدا کدام!.....« خدا؟ ای بود این حقم را؟ رنجم و درد نیبی می خدا؟ ای کجایی: »بزند فریاد و کند سویشبه رو

زد نعره فقط بست؟می هایشگالیه : 

وااااای ای واااای"ـ ....!!!" 

 از سر. لرزید هایششانه و کرد گریه خورده کتک یپسربچه یک مثل و چسبید دیوار به و رفت عقب وعقب زد چنگ موهایش به و

 روی را دستم و ایستادم درمقابلش و رفتم سویشبه و برخاستم و فرستادم گوشم پشت را خیسم و پریشان هایطره ،کردم بلند زمین

گذاشتم صورتش : 

عزیزم.... ابی.... نکن اذیت رو خودت کنممی خواهش ابی"ـ !" 

نگریست چشمانم به خیره و گرفت را هایمدست دستش هردو با و انداخت چنگ واردیوانه : 

 کنم؟ چیکار رؤیا؟ کنم چیکار نکنی؟ فکر لش یپسره اون به دیگه که کنم چیکار خائنی؟ و گودروغ قدراین که باهات کنم ارچیک"ـ

رؤیا باشی من مال فقط که کنم چیکار !!" 
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کنارش گذارممی هم را این ام،گفته دروغ همهاین که من ببیند، آزار بگذارم این از بیش ندانستم صالح دیگر : 

 خوشبختم باهات کهاین از.... گرفت سرراهمو.... دیدمش اتفاقی ندارم، عوضی اون به ایعالقه هیچ من! کنیمی اشتباه جونم یاب"ـ

نکن شک توأم مال فقط من ابی! دارم دوستت چقدر که..... که گفتم بهش هم من کشید،می رنج داشت ..." 

روانی یدیوانه این گرفتمی آرام داشت عجیبی طرز به : 

آره؟ کنی، آرومم خوایمی! گی؟می گی،نمی راست"ـ " 

منی کس همه تو ابی بگم؟ دروغ باید چرا نه،"ـ !" 

دهدمی جهت تغییر سرعت به قدراین طور چه که کردمنمی درک حالبااین شد، ریخته برآتش که بود آبی انگار : 

 وضعیت این تونمنمی دیگه رؤیا..... کشهمی نقشه بگیره من از رو تو کهاین واسه بعد یدفعه وایساد، سرراهت دیدنت واسه بار این"ـ

فهمی؟می! کنم تحمل رو " 

گشتممی اوضاع کردن آرام برای ایچاره دنبال احمقانه : 

کنم؟ چیکار بگو تو"ـ " 

بود همین منتظر انگار : 

کاری؟ هر کنی؟می بگم کاری هر"ـ " 

نداشتم تأیید جز ایچاره ولی رسید،نمی مشام به خوبی بوهای گرفت، را وجودم یهمه وحشت : 

بگی تو که کاری هر"ـ ...." 

باشد ابرازش برای ایویژه موقعیت منتظر فقط و کرده آماده قبل از را هایشجواب تمام که بود این مثل : 

شیممی ازکشورخارج اصال  . نرسه تووزندگیم به امان دست هرگز دیگه کهجایییه بریم! بریم اینجا از بیا"ـ !" 

خشکید هایمرگ در خون ..... 

هاست؟سادگی همین به مگه ابی؟ گیمی چی"ـ " 

انداختمی چنگ آسمان ینادیده حریم به داشت پیش لحظاتی که انگار نه انگار .... 

 ببرم رو تو که گرفت قول ازم بودیم نروژ نامزدیمون توی وقتی.... رؤیا دادم قول بهش منتظرمونه، جان عمه..... جان عمه"ـ

باشی کنارش تو تا بده رو داروندارش حاضره داره، نیاز بهت اون.... پیشش ." 

 کرد،می تحریک را ششمم حس میان این چیزهایی یک اما باشد، رسیده گوشم به خبرش تازه که نبود چیزی جان عمه محبت و عشق

نمودمی ناممکن ذهنم یاریکخانهت در اشبازیابی شرایط آن در و آوردم سردرنمی آن از درست هم خودم که چیزی . 

بچسباند داغ تنور به را نانش کرد سعی و فشرد تربیش را دستم : 

گردیمبرمی گفتی جان عمه به بودیم که اونجا یادمه نه؟ نروژ، بریم داشتی دوست که خودتم رؤیا؟ باشه"ـ ." 

که حاال نه نرسد، من به امان دست خواستممی که زمانی به گشتبرمی این ولی بود، او با حق بله، ..... 

داد ادامه زدههیجان پنداشتمی رضایتش که سکوتم دربرابر : 

. کنممی اقدام اقامت برای اونجا میام و کنممی ریس و راست اینجا کارهامو نداری، اقامت مشکل چون بری، فرستممی رو تو اول"ـ

رئین شهروند شم می دیگه هم من بیاد دنیا که مونبچه ...." 

خدایا؟ شده مرگش چه گذراندم،می ذهنم از کردمی قی یکی یکی که را هاییبرنامه باز نیمه بادهان ! 
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من کن، گوش ابی"ـ ....." 

گفتی دروغ فهمممی وگرنه..... کنیممی گفتم که کاری همین! نگو هیچی"ـ ." 

 چه دقیقا   ببینم که کردممی را فکرهایم خوب باید اشتم،د احتیاج زمان به واکنشی هرنوع برای هرحالبه کنم، کار چه باید دانستمنمی

است؟ من نفع به تربیش کاری  

 دوباره نداشت، دیگری کار و بود ریخته کامم به نیز را بازجویی زهر وحاال شده راحت خانه به برگشتنم بابت از خیالش که ابی

کردم فکر فقط سکوت در ساعتی سه دو و رفتم اتاقم به هم من. سرکارش برگشت ..... 

 را وضعیت این تحمل زدم، چنگ ام سینه به و شد فشرده درد از قلبم بست، نقش ذهنم در دوباره امان یچهره بستم که را چشمانم

 احساسم یدرباره من که دانستمی نیز او. بود نلرزیده برایش هرگز دلم ولی بودم ابی همسر فعال   ناخواسته یا خواسته من نداشتم،

کردمی خودفریبی انگیزیرقّت طرز به ولی گویممی دروغ امان و خودش به نسبت .... 

« بگذار پایم پیش راهی خدایا آه ....» 

****** 

 که دادمی سروسامان را کارها اشتیاقی چنان با او افتاد، نروژ به سفرم ملزومات کردن جور و بلیط ی تهیه فکر به زود خیلی ابی

 طریقی به کردم سعی. دارد وجود میان این جان عمه راهی به چشم یا و امان بابت اشنگرانی از ترمهم موضوعی کردممی حس

 همتا،بی و پاکیزه هوای قطبی، شفق شب، نیمه آفتاب رئین، بهشتی و زیبا مناظر یادآوری با کنم، ایجاد سفر این به تمایلی خودم برای

 نگرانی این گذشتمی هرچه حاال و بودم نگران من کند، آرام را دلم توانستنمی هااین از کدام هیچ ولی..... برفی و زیبا هایخلیج

شدمی تروعمیق ترعمیق ..... 

 از حرفی دیگر بار این یافتم، مادر به بردن پناه و خانه از گریز برای موقعیتی دوباره که بود امان با دیدارم آن از بعد روز چهار سه

 بخواهد کردنمی هم را فکرش که مادر گفتم، شده ایجاد که جدیدی وضعیت بابت امنگرانی از فقط و منزد مانانقالبی هایکاریشیرین

کند دلگرمم کرد سعی و فروخورد را بغضش شود، جدا همیشه برای من از ترتیب این به : 

کنممی دعا برات فقط.... هم من کنیمی خوشبختی احساس اونجا اگه"ـ ...." 

آید؟می چنگم به خوشبختی دنیا کجای تپد،می خاک این روی امشکسته قلب هایتکهتکه وقتی! خوشبختی؟ احساس  

کردمی خون به غرقه را مادر دل و چکیدمی فرو دیدگانم از که بود اشک فقط بگویم، چیزی نتوانستم .... 

 اینجا کنه، پیدا بازتری دست من روانی و روحی یشکنجه برای ابی که ترسممی این از فقط نیست، مهم باشم دنیا این کجای کهاین"ـ

کنه؟ احساساتم تفتیش شب و روز خوادمی وقتی ببرم پناه کی به اونجا بره،می حساب بابا از کمی یه " 

است درمیان مهاجرت برای ساده تمایل یک از ترمهم بسیار موضوعی که فهمید : 

چی؟ واسه احساسات تفتیش مادرجون؟ شده چی"ـ " 

 چشمش هنوز اون البد کنهمی فکر و شده مشکوک زمان و زمین به حاال دیدم، خونه مسیر توی رو امان پیش روز دچن احمق من"ـ

هم من کنهمی فکر..... کنهمی فکر کهاین بدتر اون از! منه دنبال ....." 

دادم ادامه بیعص و دستپاچه و دادم تکان تأسف به سری نهایتا بود، مدنظرم که آنچه بیان برای آوردم کم واژه : 

 مثل متجاوزی یه به عالقه ایذره حتی تونهمی من شرایط با آدمی بده احتمال درصد یه که باشه احمق تونهمی قدر چه آدم یه خدایا"ـ

باشه؟ داشته امان !" 

دانستمی چیزی انگار یافتم، بدی حس کرد، نگاهم عمیق و دوخت من به را ریزش چشمان مادر ..... 

کنهمی فکر درست امان درمورد داره ولی جورآدمیه،چه اون که ندارم کاری! دخترم بده حق شوهرت به"ـ ." 

دوختم مادر مطمئن چشمان به را گریزانم و مضطرب نگاه و آورد هجوم جانم به دلهره : 
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مگه؟ چطور.... چ"ـ " 

 که هرآنچه بود مهم برایم کردم، صرارا است، مرّدد گفتنش برای کردم حس گرفت، من از را نگاهش و داد تکان سری و کشید آهی

باشد مرتبط امان با نحوی به : 

شده؟ چی بگو کنممی خواهش مادر"ـ " 

داد ترجیح را اندیشی مصلحت ظاهرا که کرد خودش پیش دیگری فکر دید، که را امنگرانی : 

پیشم بود اومده پیش روز سه دو. هنوز توئه دنبال چشمش امان ولی دروازه؛ اتگوش یه درباشه اتگوش یه گممی که اینی"ـ ....." 

 با و آمده اینجا تا امان کهاین تصور گرفت، خفیف ایرعشه تنم و خورد سر امپیشانی یگوشه از عرق ایستاد،می حرکت از داشت قلبم

کردمی ضدونقیض احساساتی دچار مرا باشد زده حرف کردمی تمسخرش روز یک که پیری مستخدم . 

 پایان به بود کرده شروع که را آنچه خودش با رفتن کلنجار کلی از بعد و چرخاند ذکربی و هدف بی دور یک را تسبیحش مادر

 :رساند

 زن با گفتم کرد، سؤال تو یدرباره...... سرسنگین اما کردم پذیرائیش.... بود مهمونم هرحالبه ولی کردم، تعجب دیدمش وقتی"ـ

گفت داری؟ چیکار شوهردار ..... " 

 که گرددمی مناسبی حرف دنبال دانستممی..... انگار کردمی نامعلوم شخصی برای زیرلب که استغفاری و آزاردهنده مکثی همباز

دهم یتربیش فرصت نتوانستم نباشد، دری پرده به مجبور : 

کنممی جون نگرانی از دارم! توروخدا بگو مادر؟ گفت چی"ـ !" 

انداخت من به ریمالمتگ نگاه و کشید درهم را هایش اخم : 

 فرار آبروت حفظ واسه شدی مجبور تو کنهمی فکر اون بده؟ بازیم بذارم که مبچه من مگه که؟ نداره نگرانی! مادرجون باش آروم"ـ

 مازه زندگیت تو تا -...استغفرهللا -باشه منتظر تونهمی کردمی فکر همینم واسه! نیست مرد اون با قلبت ولی بشی، ابراهیم زن و کنی

بذاره زندگیت توی دوباره پاشو و بپاشه ....." 

ساییدم هم به دندان و بستم را چشمانم که گرفت باال اضطراب و وحشت از چنان قلبم ضربان ... 

وای ای"ـ ....." 

داد دستم به و ریخت لیوان در آب کمی مادر : 

 خرابه، که شسابقه! ترسید کسی همچین از باید.... .آدم این از کن فرار خیروصالحته، بدون گممی که اینی فقط! مادرجون نترس"ـ

 کنه،می کارو بهترین داره ابراهیم. بگیره مشتش توی تورو زندگی دوباره تا بزنه کاری هر به دست ممکنه هم این از بعد باش مطمئن

 روحیاتت، با باشه ناسازگار که هرقدرهم ابراهیم. فهمنمی فوری کنه تهدید رو ناموسشون که هرچی کشن،می بو خطرو زود مردها

 باشه سالمت سرت نیست، خیالی هم بمیرم تو برای دلتنگی از اگه حتی برو، گهمی هرکجا..... داره دوستت خیرخواهته، ولی

 "....مادرجون

 حالم وردم،فروخ را امعصبی هاینفسنفس و زدم چنگ را امسینه فقط ولی کنم، هق هق و بگذارم اشسینه روی را سرم داشتم دوست

 مادر که کلماتی تکتک. گرفتندمی راه پایین به صورتم یگوشه از همچنان عرق قطرات و فروافتاده برزمین سرم نبود، خوب اصال  

 که داندمی او.... بپاشد هم از امتازندگی منتظراست... است اومنتظرمن کرد،می صدا ذهنم در ناقوس مثل بود گفته امان با ازمالقاتش

بگیرد خویش رحمبی درچنگال را سرنوشتم دوباره تا کنم پهن برایش که است قرمزی فرش پی در ندارد، قلبم به راهی ابی .... 

نباشد؟ او که بگریزم کجا بگریزم؟ باید کنم؟ کار چه خدایا .... 

 من شد، هایشبرنامه کردن فردی مشغول وتند تند و برگشت خانه به نشاط و انرژی از پر روز چند این لحظات تمام مثل ابی وقتی

 چیست؟ صحبتش موضوع و گویدمی دارد چه نفهمیدم حتی دوختم، چشم صورتش به میلیبی با و گرفتم بغل را زانوانم کاناپه روی

نگریست صورتم به خیره و نشست کنارم و آمد جلو نگرانی با گوید،می که آنچه اال هست هرجایی به حواسم فهمید اونیز .... 
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گم؟می چی شنویمی رؤیا؟ یکجای"ـ " 

 از ایدسته. شدم خیره بود شده پهن زمین کف که ابریشمینی یقالیچه به و کردم پنهان زانوانم میان را دهانم دهم جوابی کهآنبی

آوردپیش را سرش و زد کنار کردمی مخفی نگاهش از را ونیمرخم فروریخته صورتم کنار از وار شلخته که را گیسوانم : 

ناراحتی؟ چیزی از زیزمع"ـ " 

کردممی تمامش جایییک بودخودم بهتر ببرد، را سرم و ببافد هم به وریسمان آسمان دوباره تا شدم آماده : 

ابی بفهم بکنم، دل آرش و آرزو و بابا از تونمنمی من"ـ !" 

نشست لبش کنج کج لبخندی : 

شنمی ملحق ما به زود یا دیر هم هااون نباش، نگران"ـ !" 

کردم نگاهش تعجب با : 

تو؟ گیمی چی"ـ !" 

داد تکیه و نشست صاف و کشید آهی : 

 نشده ترآشفته اوضاع تا که هستن این دنبال کنه،می سقوط نظام گنمی هاخیلی ریخته؟هم به مملکت اوضاع بینینمی مگه"ـ

 بایسته بازار آشفته این توی که نیست نفعش به بزرگه، دار سرمایه یه هم پدرت..... شن خارج کشور از و کنن جمع رو داروندارشون

..... اینا معمه پیش آمریکا بره که کرده رو کاراش هم جون کتی تازه؛. دهمی دست از رو داروندارش بره پیش اینجوری. کنه وکار

نروژ! باشی خوش تو که دممی ترجیح رو جایی همون من ولی ...." 

 ایبهانه چه به باید حاال کنم، هضمش توانستمنمی که بود سنگین برایم قدرآن هایشحرف ؟هایمناخوشی و هاخوشی از فهمیدمی چه او

دنیاست؟ این کجای دیگری هرکس یا پدرم که دارد اهمیتی چه اصال   ماندم؟می  

 بعد به انیزم یک از شوم، خالص ابی با زندگی شرّ  از که گشتممی راهی دنبال نداشتم، را او با زدن حرف یحوصله حتی دیگر

 بهترین اگر حتی خواستمش،نمی دیگر فقط زمانی، چه از دقیقا   دانمنمی کنم، تحمل امزندگی فضای در را حضورش توانستمنمی دیگر

 را آن بتوانم که دلیلی حتی نداشتم، پسندی محکمه دلیل هیچ حالبااین. کردمی رفتار میلم مطابق صددرصد و شدمی زمین روی مرد

باشد که هرقیمتی به شد،می جور بهانه این خواستمی دلم دهم، قرار طغیانم دستاویز .... 

 با خبرمرگش خواست چندبار آورد،نمی خودش روی به ولی بود نگران کرد،می حس خوبی به را رفتارم بر زده چنبره سرمای ابی

 در نیز پراکراه تسلیم آن از حتی که شده مرگم چه فهمیدنمی کشید، کنار امعصبی و تند واکنش با ولی بیاورد سرحالم احساسات ابراز

خواهم؟می او و خودم جان از چه و شده مرگم چه اآلن دانستمنمی دقیقا   هم خودم من است، سهل که او. نیست خبری رفتارهایم  

 را کمبودهایش و کردمی عادت وضعیت این به داشت دیگر هم او و بود منفی اغلب اشطبیعی یا عاطفی هایدرخواست به من جواب

کند روی زیاده آن در اگر شد خواهد خوبی یبهانه چه!.... مجاز؟ غیر نوشیدنی. دادمی تسکین مجاز غیر نوشیدنی درپناه ! 

. کرد نشینی عقب ناامیدی با کنارش، در تلویزیون تماشای حتی یا او با صحبتیهم به دهممی ترجیح دارم را خواندن کتاب دیدمی وقتی

 دقیقا   میلیبی این دلیل که بود مرّدد اما میلم،بی ایران از خروج به همچنان کهاین پای بگذارد را رفتارم توانستمی که است روشن

 چیست؟

 که بپیچد پروپایم به آنقدر و کند تار و تیره را روزگارم زندگی اوایل مثل داشتم توقع بود، عجیب کمی برایم او شدن آرام این حالبااین

 رفتارهای و اششخصی کارهای سراغ رفتمی سروصدابی اونیز که حاال ولی خلوتش، به بروم خودم پای با و بیفتم کردن غلط به

دارد پاچه به ککی حتما   که انداخت شک به مرا دادمی نشان خودش از کارانهمحافظه ! 

 ابی به کامال   که بدعنقم و میانسال خدمتکار فرنگیس بزنم، امحزبی دوستان به سری گرفتم تصمیم بازهم که بود روزها همان از یکی

 به و برداشتم را چادرم و کیف او به توجهبی من. داد خواهد دستم کار باالخره هارفتن بیرون این که داد اخطار من به بود، وفادار

 باشند کرده شروع را جماعت نماز هابچه رسممی وقتی بود ممکن ام،نگرفته وضو که آمد یادم ناگهان و بود ظهر نزدیک رفتم، حیاط

بدهم دستش از خواستمنمی من و . 
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 هم من نشد، برگشتنم متوجه و بود پزش و پخت مشغول و فر توی بود کرده فرو را سرش فرنگیس کهدرحالی ساختمان داخل برگشتم

 صدای که کردممی باز را فرقم داشتم وسواس با و بودم درآورده را هایمجوراب تازه بگیرم، وضو که دستشویی توی رفتم سروصدابی

خانه به بیاید روز وقت این کردمنمی بینی پیش اصال   چون ایستاد ازحرکت وپایمدست لحظه یک آمد، بیرون از ابی . 

کجاست؟ رؤیا"ـ !" 

بیرون رفتن! آقا سالم"ـ ." 

شد تند کمی : 

باش؟ مراقبش میچارچش نگفتم بهت مگه رفت؟ گوری کدوم دوباره باز! چی؟"ـ " 

براشون ندارم فرقی خونه این تو دیوار با من نمیدن؟ گوش حرفم به اصال   که خانم نیست، من تقصیر باورکن آقا"ـ ." 

کردم اعتماد کی به باش منو. درنیار غریبم من ننه خبه خبه"ـ ." 

 که چادرم و کیف دیدن با ولی هستم، جا همین نم که بگویم و بیرون بروم شود عصبانی حسابی کهاین از قبل تا کردم آماده را خودم

 بدون انتظارم برخالف نه، یا شودمی فرجی ببینم تا کنممی صبر کمی گفتم خودم با بدهم؟ که داشتم جوابی چه بود روشویی کنار اآلن

 بهترین دیدم باشد، تهرف اششخصی اتاق به دادم احتمال که آمد در شدن بسته صدای و رفت بزند فرنگیس با دیگری حرف کهاین

دهم نشانش را خودم بعد و کمدم توی بگذارم ببرم را چادرم و کیف اول که است فرصت .... 

زدمی حرف باکسی تلفنی داشت تیزشد، هایمگوش شنیدم، وگوگفت صدای خوابدراتاق پشت ناگهان : 

نباش نگران کنم،می کارهامو دارم"ـ ...." 

..... 

شه؟ کله اون توی چی نیست معلوم وقتی نمبک تونممی غلطی چه من"ـ " 

...... 

بینهنمی رو بدبخت پیرزن این اصال   انگار منتظرشه؟ جان عمه که نداره اهمیتی حتی براش وقتی بگم بهش چی باید دیگه"ـ !" 

 هویت کردمی انمنگر تربیش که چیزی نیست، این فقط گفتمی حسم ولی باشد، من اوضاع بابت ساده نگرانی یک رسیدمی نظر به

 وجود تمام با لحظه دریک شد، کشیده دیگر زنی سویبه ذهنم حتی کیست، دانستمنمی من و داشت حضور خط سوی آن که بود کسی

 به آنگاه کنم، جدا همیشه برای او از را راهم پسند محکمه دلیل یک با فرصت ترینکوتاه در تا باشد درمیان دیگر زنی پای کردم دعا

 ترینکوچک حتی شوهرم احتمالی یمعشوقه به که باشم زنی تنها من دنیا درتمام شاید زدم، پوزخندی امغیرعادی و عجیب فکر

ندارم حسادتی !..... 

 که اآلن رو رؤیا اون داره؟ ایفایده چه رؤیا بردن دیگه برگرده جانعمه مریضی اگه موضوعم، همین نگران هم من.... دونممی"ـ

افتاد مرگ بستر توی کهوقتی نه خواد،می سرحاله ..." 

بدهد؟ جان عمه تحویل مرا زودتر هرچه خواهدمی که امپستی یبسته مگر فهمم؟نمی را منظورش چرا ! 

 بفهمه کافیه لجبازه؟ و چموش قدر چه نفهمیدی هنوز و کردی زندگی باهاش عمر یه شناسیش؟نمی واقعا   تو یعنی! بگم؟ بهش! چی؟"ـ

زیرسؤال ببره عاشقیمو و عشق تمام تا !...." 

 سردیگرش و است جان عمه دست سرش یک نکنم، سقوط دره به تا امآویخته آن به گردن از را خود من که ایپوسیده طناب ظاهرا

 و عشق باید چرا جان؟عمه به برساند مرا دارد اصرار قدراین که چیست ماجرا اصال   ام؟کارهچه وسط این من ابی، دست در

 کنم باور باید اندیشد؟می پیرزن یک دل کردن شاد به و دهدمی انجام خیرخواهانه کار یک دارد ظاهرا وقتی برود زیرسؤال اشیعاشق

دهد؟می ارائه بشردوستانه خدمات دارد میان این نفعی ینترکم بدون طلب جاه یرسیده دوران به تازه این که ! 

بود کرده بلند کامال   را صدایش من حضور از خبربی او و نبود کار این به نیازی که هرچند کردم، تیز را هایم گوش دوباره : 
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 تحملش! آنارشیستش رفقای اون پیش رفته هم حاال همین رئین، به برسه پامون فقط تا کنممی تحمل هاشوگندکاری تمام دارم من"ـ

رممی خطو این آخر تا من ولی الهه، شده سخت !" 

 سرنوشتم و زندگی با که حداین تا نه ولی است، باز حقه و دورو دانستممی نشست، لبم کنج تلخ لبخندی امقصه جادوگر نام شنیدن با

کند بازی هوا به گرگم .... 

 فرصتی در تا کنم ظاهرسازی همچنان بود الزم شاید ماند، خالی دستم و شد تمام صحبتش ولی چیست، اصلی موضوع فهمیدممی باید

بکشم حرف شزیرزبان از مناسب ! 

 مثل فورا   آمد،می سو این به کردمی جدا سالن از را هاخواب اتاق یمحدوده که کوتاهی یپله سه از دست در چای سینی با فرنگیس

شنیدم دوباره را ابی صدای و شد اتاق وارد بمانم، پنهان دیدش از تا خزیدم دیوار پشت سایه یک : 

دنبالش؟ فرستادی رو سعید"ـ " 

مراقبشه سعید باشه هرجا االنم. دنبالش بره فورا   بیرون رهمی در از دید وقت هر سپردم ولی آقا، نه من"ـ ." 

 آنجا از فرصت اولین در گرفتم تصمیم! شوم خارج که ندیده مرا که گفت خواهد سعید چون است، معرکه پس کالهم حساب این با

 کاریپنهان مسیر وگرنه امشنیده را هایشصحبت که فهمیدمی نباید بخرم، انج به را خانه به بازگشتم از بعد بازخواست رنج و بگریزم

 حد تاچه و چیست رئین به ما مهاجرت یقضیه که شدممی خبردار دیگر طریقی از باید من گرفت،می پیش در مضاعف دقتی با را

آورده؟ ابی که است کذائی یبهانه آن به مربوط  

 بارمقصدماین باشم، اوضاعم مراقب توانستممی بهتر است، شده من گرفتن زیرنظر مأمور فرنگیس نوجوان پسر دانستممی که حاال

 و انداختم قلکش ودرون آوردم بیرون کیفم توی از* دوزاری یک رسیدم، که عمومی تلفن زردرنگ کیوسک اولین به نبود، پاتوق

 زیادی فرصت من پرسید، را حالم خوشحالی با صدایم شنیدن ضمحبه و داد جواب صنم خوشبختانه. راگرفتم پدرم یخانه یشماره

فرانسه برود دوباره است قرار هفته آخر ولی است ایران فعال   داد جواب که کردم سؤال پدرم یدرباره فقط و نداشتم . 

_________________________________________________________________________________ 

*  با امروزه. داشت را تلفن کارت حکم و شدمی استفاده نیز عمومی تلفن از تماس برای که زمان آن رایج یسکه الی،دوری: دوزاری

است تلخ شوخی یک شبیه تربیش ریالی هزار پنج های سکه برابر در ریالی دو یسکه لایر، ارزش آور سرسام سقوط ! 

 دیدنم با پدرم تا بردارم را چادرم خواستممی هاپله راه توی. رساندم پدرم کار محل به را خودم تاکسی یک با و کردم تشکر او از

 بدهند من به را دنیا تمام اگر کردممی حس که بودم شده حجابم به وابسته قدر آن آید،برنمی من از دیگر کار این دیدم ولی نکند، حیرت

هردلیلی به گذارم،ب کنار را آن دیگر بار یک برای حتی نیستم حاضر بگیرند من از یا ... 

کشید درهم چهره و کرد نگاه سرتاپایم به تعجب با دیدمی مرا بود بار اولین برای که دفترش منشی : 

بفرمائید؟"ـ !" 

دارم کار تاجبخش جناب با"ـ ." 

شما؟"ـ !" 

هستم دخترشون"ـ ." 

 پدرم اتاق به و برخاست. رسیدمی نظر به اباورن و متحّیر همچنان ولی گویممی راست که شد مطمئن تقریبا   دید که را کالمم صالبت

رسیدمی نظر به دیگر دختران از ترساده کمی کرده، انتخاب کار این برای را موقّری دختر پدرم اندیشیدم خود با رفت، . 

 کرد بلند را سرش پدرم گرفتم قرار در یدرآستانه کهاین محضبه. داد ورود یاجازه من به احترام با و برگشت که نکشید دقیقه نیم به

داد را جوابم مکث با کردم، سالم خورد، گره درهم ایلحظه برای ابروانش و انداخت من به نگاهی و : 

شدی؟ عوض! سالم"ـ !" 

باشد داشته این از غیر برخوردی بیندمی چادر با مرا بار اولین برای هرکسی نداشتم توقع : 
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باشید بابا همون هم هنوز شما اگه البته.... رؤیام همون ولی شده، عوض لباسم فقط"ـ !" 

نشست اش فروافتاده نگاه در که دیدم وضوح به را شرم حتی دریافت، را ام کنایه .... 

اینجایی که داری مهمی خیلی کار البد"ـ ." 

نکنید شک"ـ !" 

 برایش توضیحی هیچ که اشتیاقی اب. کردم رها اندکی را چادرم و نشستم تعارفی هیچبی کرد، اشاره مهمان راحتی مبل به دستش با

نگریست بود فروریخته هایمبرشانه زیرچادر از که موهایم به ندارم .... 

انداختن؟ راه جان عمه و ابی و الهه که هستم بازی این کجای من خوام،می روشن جواب یه فقط"ـ " 

 را چشمانش کوتاه لحظاتی برای آنگاه کرد، انشده نقاب را اش شده قالب هم به های دست و گذاشت مقابلش میز روی را هایش آرنج

فشرد برهم ..... 

اومدی دیر"ـ ....." 

چیست؟ منظورش کردم، فکر کوتاهش جواب به تحّیر با  

 ازدواج لعنتی اون با شدم مجبور که زندگیم روزهای ترینمهم توی حتی! وقتهیچ..... ندادید من به فرصتی اصال   شما!... من؟"ـ

 ".....کنم

آورد پایین را دستش و دوخت آشوبم پر چشمان به را آمیزش ستفهاما نگاه : 

 گفتی بود؛ روشن خیلی تو جواب کنی، ازدواج ابراهیم با مایلی قلبا پرسیدم ازت وقتی!.... بود؟ کرده مجبور رو تو کی! مجبور؟"ـ

کنیمی خوشبختی احساس باهاش و داری دوستش که مردیه تنها اون ...." 

بودم فمتأس خودم برای .... 

 ایدیگه موضوع ندادید احتمال چرا شدید؟ من یخواسته تسلیم زود قدراین چرا پس نبودید، ازدواج این به مایل وقتهیچ شما"ـ

باشه؟ درمیون " 

دریافتم را ارتباطش کمکم ولی رسیدمی نظر به ربطبی جوابش بود، نگاهش در گالیه کمی حاال : 

 رو ظاهرش الهه چون ندم موضوع این به اهمیتی کردم سعی نیستن، اصیل یاشرافزاده شخانواده که دمفهمی الهه با ازدواج از بعد"ـ

 رفتارهای و دونستنمی اشرافی مناسبات از هیچی که بود رسیده دوران به تازه یه هرحالبه مادرابراهیم ولی..... کردمی حفظ خوب

 تو به شخواهرزاده یعالقه از خبر الهه ولی بود مخالفت برای من دلیل نهات این. بودن من شرمساری یمایه شخانواده و خودش

 این خاطر به بارها هم اون و دمنمی ایاجازه چنین هرگز که بودم گفته من. ازدواج این به کنه راضیم کردمی سعی مدام و داشت

 ولی داشتم الهه از که هاییبچه و خودم پیشونی ویر بزنم رو طالق ننگ باردوم برای تونستمنمی. بود کرده تلخ رو کامم موضوع

تو کهاین تا..... کنم مدیگه هایبچه دوتا فدای رو تو سرنوشت نبودم هم حاضر ...." 

گرفتمبرمی او از را نگاهم شرمساری با که بودم من بار این ..... 

 بار اولین برای بذار گفتم.... دیدمنمی مخالفت برای لیدلی دیگه من و کنی وصلت پایین سطح یخانواده اون با که خواستی خودت تو"ـ

 زندگیم فقط و بودم ندیده مناسبات این از خیری هیچ خودم کهاین مخصوصا   کنی زندگی خودت دلخواه به و بچشی رو خوشبختی طعم

 دوتا و خودم زندگی باید راچ..... بری پیش بادلت تو بذار گفتم پس کردم،نمی حس توش خوشبختی از اثری هیچ و بود پوسته یه

 نگه راضی رو تو که چیزی همون شدم؟می طرد همیشه برای هم تو طرف از و کردممی خراب الهه ناراحتی خاطر به رو هامبچه

بگیرم شما یهمه از رو آرامش این دیدمنمی دلیلی من و بود هم خواهروبرادرت آرامش و الهه رضایت یکننده تضمین داشت،می ." 

ام داده دست از که آنچه برتمام خوردم افسوس و کشیدم آهی .... 

 نادیده منو قدراین چرا گرفتم؟ تحصیل ترک به تصمیم سال پایان امتحانات از قبل درست که افتاده برام اتفاقی چه نپرسیدید چرا"ـ

بیزارم؟ ابی از هاالس این تمام که نبودید متوجه طور چه بگم؟ دردهامو و بیارم پناه بهتون نتونم که گرفتید !" 
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کرد قطع را حرفم باتحکم : 

گردی؟می چی دنبال متعفن یزباله همهاین بین حاال! گذاشتم احترام ت خواسته به هم من و بود خودت خواست این"ـ " 

مطلب اصل سر رفتم یکراست پس گرفتم،می را وقتش این از تربیش نباید ظاهرا : 

وسط؟ این هچی جان عمه نقش بدونم خواممی"ـ !" 

 ایفایده کاریپنهان دیگر و امفهمیده چیزهایی یک که بود فهمیده شاید کند، سکوت کمی داد ترجیح و یافت یتربیش عمق نگاهش

گشتمی ذهنش توی ممکن جواب دردسرترین کم دنبال داشت حاال ندارد، .... 

 سنگین جرمی که انگار چرخید، رفتارم روی بابا مالمتگر هنگا کشیدم، سرم روی را چادرم فورا   من و آمد در به ایتقه صدای

شده جاجابه غلط و درست جای اند بوده هایشانروزمرگی غرق همه وقتی ظاهرا! باشم شده مرتکب ! 

رفت و گفت ایاجازه با و گذاشت میز روی را سینی و برگشت شکالت ظرف یک و چای سینی با پدرم منشی . 

کنم بازسازی را سؤالم دوباره تا دادم جرأتی خود به بود شده حاکم مان میان سکوت که ای درفاصله : 

 چشمش داره موضوع این خاطر به و نیست این از ترمهم براش هیچی فعال   که شدم متوجه جان،عمه پیش ببره منو داره اصرار ابی"ـ

بندهمی چیزها خیلی روی رو !" 

دهد درخورحالم جوابی که آمد کنار خودش با باالخره : 

 لیوان پر ینیمه به بهتره پس باشه، خوب هم تو خود برای فهمیدنش که ممکنه هرحالبه.... خب ولی بفهمی، زودی این به نبود قرار"ـ

نده اهمیتی دیگه مسائل به پس توئی، خود برهمی رو استفاده ینتربیش میون این که کسی گفت بشه شاید. کنی نگاه ." 

آوردم سردرنمی : 

بابا بزنید رفح واضح"ـ !" 

شد عوض تصمیمت بعدش ولی موندی جان عمه پیش تو که سالی اون"ـ ....." 

گرددبرمی سال همان به نوعی به چیزهمه زدممی حدس باید !.... 

 یهمه کهاین با برگشت؛ سالمتیش گرفت، دوباره عمر انگار که بود شده سرحال و خوشحال تو حضور از اونقدر جان عمه".....ـ

کنه نامت به رو اموالش از نیمی عوض در و بمونی تو که کنم راضیت خواست من از. بودن کرده امید قطع ازش هادکتر ." 

آمدم کالمش درمیان : 

کنه؟ معرفی وارثش عنوان به رو شما خواستنمی اون مگه"ـ " 

داد تکان منفی جواب ینشانه به سری : 

 اون درکنار رو عمرت یبقیه که بدم اجازه و پیشش ببرم رو تو که خواستمی من از مدام مادرت، و من جدایی از بعد اون نه،"ـ

 موندن برای تصمیمت وقتی. کنه تقسیم تو و من بین رو اموالش بدم انجام کارو این اگه داد قول کهاین تا. پذیرفتمنمی من ولی باشی،

 با هم ش دیگه ونیم بود خواهد ثروتش از نیمی وارث نهبرگردو بهش رو تو بتونه که هرکسی کرد اعالم ایران، برگشتی و شد عوض

نبوده خبربی هم ابراهیم صددرصد و خبرداشت موضوع این از الهه. دهمی تحویل بهت خودت حضور !" 

 عمه یحت! کردندمی مبادله جانعمه ثروت با مرا که بودم ارزشبی بقیه و بابا برای قدر آن خورد،می هم به هاحرف این تمام از حالم

بخرد نداشتند دوستم که کسانی از مرا بود حاضر هم جان ..... 

گرفتم سویشبه گرانه توبیخ را انگشتم : 

 یه جاش به و شید خالص شّرم از که بودید امیدوار بردید اونجا منو وقتی سال همون حتی.... چی همه از! داشتید خبر هم شما"ـ

هوم ریختم،هم به رو هاتون برنامه یهمه من ولی! نه؟ بیاد؛ گیرتون کلون یارثیه !" 
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کند اّتهام رفع خودش از کرد سعی و شد بلند نگران و دستپاچه هم بابا و برخاستم جایم از : 

 تصمیم که بودی خودت تو بمونی، که کنم راضیت نکردم تالش وقتهیچ من فهمیدی، رو منظورم اشتباه تو! نیست چیزی چنین نه"ـ

 "....گرفتی

یدمبر را حرفش : 

! گشتید می بازکردنم سر از برای راهی دنبال فقط کهدرحالی گذاشتید احترام من های انتخاب به که کنیدمی وانمود شما..... دیگه بسه"ـ

نداشت حرف کارتون بودین، خوبی بازیگرای تون همه واقعا !".... 

برید را حرفم : 

کنیمی اشتباه رؤیا"ـ ...." 

بریدم را حرفش : 

 به و کردمخامی من اگه!.... بودید کرده من با کارو همین دقیقا   هم شما خود چون کنه، استفاده سوء من از ابی نبود مهم براتون شما"ـ

گذاشتید؟ چرا دونستیدمی که شما دادم، مثبت جوابابی ....." 

 راه به درخروجی طرفبه و شد سرازیر چشمم یهرگوشه از اشک و افتاد فرو گرم توبیخ انگشت بزنم، را حرفم یبقیه نتوانستم و

کرد منجمدم باکالمش کنم باز را در کهاین از قبل ولی افتادم، : 

 مادرت شبیه نظر همه از که توئی.... تو دست به هم اون!.... کردم؟می کار چه باید رفتمی داشت باردوم برای آبروم وقتی"ـ

 "!بودی

وای ای! باشد؟ فهمیده را امان موضوع است ممکن یعنی کردم، شک بودند شنیده که آنچه در هایمگوش به و برگشتم ..... 

کمی فقط رفت، باال صدایش مالیم تن کمی : 

گذروندیمی وقت ابراهیم با بری مدرسه کهاین جایبه سال اواخر تو که فهمیدم دیر"ـ ...." 

 بند زبانم و درنوردید را نگاهم ناباوری از موجی بکشم، راحتی نفس امان موضوع بابت نتوانستم که بود سنگین حرف این قدر آن

داد ادامه خشمگین.... است دروغ همه ها این بفهمانم تا دادم تکان راست و چپ به را سرم فقط آمد، : 

 دنبال مدرسه توی من ذهن. بشم رودررو خودت با نبودم حاضر حتی که بود آور ننگ برام اونقدر الهه زبون از موضوع این شنیدن"ـ

 متأسفانه که فهمیدم اما.... کنی استراحت شدینمی حاضر بودی مریض وقتی حتی که تاجائی گشت،می اشتیاق همه اون رایب دلیلت

 تعیین ماه دو از ترکم رو عروسیتون زمان عجله با وقتی..... باشی برده منو آبروی یمونده ته ترسیدم! ست مدرسه بیرون قضیه

زدین گند که کردم یقین کردین !" 

خراب بودم، کرده خراب شد، خراب و چرخید دورسرم نیاد ..... 

شد خارج گلویم از ناله شبیه صدایی و فشردم برهم را چشمانم : 

بابا نداره حقیقت چیزی چنین.... بود گفته دروغ بهتون"ـ ...." 

رفت باال تربیش کمی صدایش : 

 دلم توی مادرت از که محبتی تمام جایبه بریزم پات به رو نیاد بودم حاضر! کن گوش آخرش تا پس اومدی جلو اینجا تا که حاال"ـ

 به تصمیم که موقع همون از من برای تو! رؤیا بخشمتنمی وقتهیچ! کردی بازی من آبروی با زن اون مثل هم تو ولی کردم، دفن

ُمردی گرفتی ازدواج !" 

! ام؟داده دست از را چیزهایی چه آورده بار به ما هردوی گیزند در مادرم که هایینکبت تمام جبران برای داندمی چه او! وای ای

باشد؟ انصافبی درحقم حد این تا توانستمی طورچه !..... 
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 و ابی! بگیرن بازی به رو سرنوشتم عوضی مشت یه که کشیدنمی جاییبه کارم وگرنه بودم، ُمرده شما برای ترش قبل خیلی من"ـ

چون گفتن دروغ الهه ......" 

 خود در شده کنترلخشمی همیشگی، سرمای جایبه که نگاهی با و بود میزش روی هردودستش کف و ایستاده کالمی هیچ یب بابا

کنم قانعش تا بود منتظر و نگریستمی امپریشانی به خیره داشت، .... 

 کرده نابود امان که را آبرویی باید انم،بازگرد بود ریخته پدرم درمقابل ابی که را آبرویی خواستممی اگر نگفتن، و گفتن بین بودم مردد

 داشت؟ ترجیح طرف کدام.... بود صحیح رفتن مدرسه برای اشتیاقم یاودرباره یاولیه حدس کهاین مخصوصا   کردم،می برمال بود

 بفهمد یا بداند، امهداشت ابی دربرابر که حماقتی دستپخت را امروزم شوم سرنوشت و بیندازد خودم گردن را تقصیرها تمام پدرم کهاین

 فهمیدمی باید چگونه! بسپارد؟ خاک به یکجا را اششده پایمال غرور یمانده ته و آبرویم و من و است میان در اصالنی ایرج پسر پای

ام؟داده ترجیح را او طرف همواره پدرم آبروی و غرور یا خودم خوشبختی بین جاهمه من که  

 داشته وجود من مثل دختری برای توانستمی یکجا که فالکتی تمام با و بزنم حرفی نتوانستم یگرد و دادم تکان دردمندانه را سرم

شدم خارج اتاق از و کردم ترک را او باشد، ..... 

***** 

 آخر تا و باشم درکنارش خواهممی ابی حضور بدون که گفتممی جانعمه به رئین، رفتممی سروصدا بی که بود همین کار بهترین شاید

 -نیز سپیدم اسب بر سوار یشاهزاده شاید! نیست دنیا کجای هیچ نظیرش که بهشتی توی کردم،می زندگی خوشی و خوبی به عمر

 ایران هایشب سیاهی حتی کردم،می فراموش را چیزهمه من و آمدمی سراغم زودیبه -رنگ کاهی موهای شاید و مک و کک باکمی

 ....را

 زده زخم ابی فقط اگر کنم، تحمل نزدیکانم جانب از را حقارت همهاین توانستمنمی اندیشیدم،می هااین امتم از غیر چیزی به من ولی

 مسخره توجیه تا سه دو با نهایتا و است اشمردانه هایخودخواهی تمام غرق که دیدممی را پدرم یکسو از حاال ولی نداشت، دردی بود

 دیدممی حماقت و نگری سطحی و سادگی نهایت در را جان عمه دیگر سوی از کند، ثباتا من به نسبت را اشخیرخواهی خواهدمی

 بدون ابی از شدن جدا از بعد خودم تا کردمی صبر بود کافی..... کند خریداری پول با تواندنمی مرا مثل دختری مهر داندنمی حتی که

 کم دست ولی پسندیدمنمی را او خلقیات من اگرچه.... کند مادری ایمبر عمرش مابقی بخواهم او از و بروم سویشبه منالش و مال طمع

دارد دوستم خودش یشیوه به که دانستممی . 

 نبودم، معامله اهل من.... الهه و ابی جان، عمه با هم طور همین داشتم، فرق پدرم با من هرحالبه ولی دانمنمی را غلطش یا درست

بودم عیار تمام آرمانگرای یک هااین تمام برعکس من ! 

 دربرابرش را عصیانگری نقطه همین از دقیقا   خواستممی دارم، برش نداشتم قصد بود، برسرم چادرم هنوز رسیدم خانه به وقتی

بلدم کمال و تمام را آنارشی رسم و راه بداند بگذار بود نامیده آنارشیست مرا او که حاال کنم، شروع !..... 

 چشمانش به را خشمگینم نگاه فقط خودش ومثل نکردم سالم داشت، گسیل سویمبه تغّیر با را اشبیعص و تند نگاه ورودم محضبه

 ...دوختم

سلیطه؟ بودی قبرستونی کدوم دفعه این میای؟ و ریمی سیاه کالغ مثل و کنار گذاشتی ظاهرسازیتم دیگه حاال! آره؟ درآوردی دم"ـ !" 

توپیدم و بردم سرم پشت را آن بالفاصله هک بکشد دستم از را چادرم اهانت با خواست و : 

کرد پاکش شهنمی هم کوثر و زمزم با دیگه چون! چادرم به نزن رو نجست دستای"ـ !" 

شد گرد چشمانش و نداشت را چیزی چنین شنیدن توقع اصال   : 

انگار؟ داری طلب هم چیزی یه پس"ـ !" 

کردم ای قروچه دندان : 

بکنی؟ خوایمی غلطی چه ببینم تا دارم،"ـ !" 
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 نشینی عقب سرعت به که چرا شده، وحشتزده راستیبه تمّردم و خشم از که فهمیدم و بود نکرده مطلقا   را وضعیتی چنین بینی پیش

 :کرد

 نکردم ثابت من مگه نیستم؟ تو همراز من مگه گی؟نمی خودم به چرا ناراحتی چیزی از اگه خب.... ها؟! رؤیا؟ شده چت..... تو"ـ

 ".....که

بریدم فریادی با را مشکال : 

شرفیبی خیلی کهاین!.... ثابت ابراهیم کردی ثابت چیزو یه فقط تو"ـ ....!" 

نگذاشتم منتظرش اصال   دوخت، چشم دهانم به تحّیر با و آمد بند زبانش : 

 به ذارمنمی ولی بندم،می باشم داشته قراره که هرچیزی روی رو چشمم باشه شده...... بری می گور به رو جانعمه ثروت آرزوی"ـ

بماسه چیزی «تو» !" 

 و بستم را در رفتم، اتاقم سویبه وجذبه خشم همان با آنگاه. بیاید دستش کار حساب که کردم تف سمتش به حقارتی چنان با را «تو» و

 سرم که را دنیایی مانه کنممی فکر بچرخد، سو کدام به دانستونمی بود مانده هال وسط حیران و سرگشته ابی. کردم قفل پشت از

بودم کرده خراب برسرش حاال بود، کرده خراب ! 

 یا کند امراضی باید چطوری دانستنمی و شده خالی کامال   دستش دانم،می پلیدش و شوم نیات یدرباره را چیزهمه بود فهمیده که حاال

 به وجدان عذاب ایذره حتی و دانستممی حقش را هاینا تمام ولی کردم، روی زیاده شاید. بازگرداند مشترکش زندگی به مرا کم دست

 به واردیوانه و آمیزاغراق طرزی به غروب تا صبح از رفتم، می بیرون خانه از خواستمی دلم که هرساعتی. دادمنمی راه دل

 کنار در حضور و دیدهگر جانفزا و لذتبخش برایم شود حساب شکنی قانون که هرکاری چون آنارشی گویممی دادم،می تن آنارشی

شدمی انتهایمبی ورنج درد کردن فراموش باعث دیگرم دوستان و سوده و عهدیه .... 

 در خوبی خیلی پیشرفت من. کردیممی شرکت آن در اشتیاق با هم ما که بود گذاشته برایمان ترتیل کالس حزبی برادران از یکی

 گرفته همه حال تا خواندممی ترتیل با را قرآن بلند صدای با هم خانه توی تیح که بردممی لذت قدرآن و داشتم قرآن حفظ و قرائت

 .شود

کرد اعتراض عصبی و کالفه ابی بارهم یک : 

ببریم لذت هم ما الاقل بزن پیانو بشین بیا خونه این تو بندازی صداتو داری دوست خیلی اگه"ـ !" 

 شدن غرق برای و نشستممی پشتش عشق با زمان یک که ایستادم پیانویی لمقاب شدم، خارج اتاق از و بوسیدم و بستم را قرآن هم من

 محکم و برداشتم را مقابلش صندلی آنگاه نواختم،می ابی دل خوشایند برای ممکن حالت بدترین در یا گذشته شیرین خاطرات در

کوبیدم رویش ..... 

دیگه؟ بود همین «زدن» پیانو از منظورت"ـ !" 

ندارد ایفاصله سکته مرز تا کردم حس که برآشفت محرکت این از چنان ابی ! 

 او از و کردممی سر چادررنگی من آمدمی برادرش وقتی حتی را، چادرسرکردنم تحمل نه داشت، را خواندنم قرآن و نماز تحمل نه او

 بود خواسته او از و داده قرار مالمت مورد را ابی موضوع این بابت هم جون کتی شد،می عصبانی مرگ سرحد تا که گرفتممی رو

بود ادبانهبی کامال   ایجمله ابی به من جواب حالبااین! باشد ترجدی کمی من از مراقبت در : 

نکنه بزرگان امور توی دخالت و بزنه بیل خودشو یباغچه زنه، بیل اگه بگو بلقیس ننه به"ـ !" 

! ام؟یافته دست مادرش ایشناسنامه نام به کجا از بفهمد داشت عیس و شده ابی گیجی و تحّیر باعث طوالنی دقایقی تا من خطاب این

شده که طریقی هر از آورم، خشم به را او توانممی تا باید که اندیشیدممی این به بزرگ چندان نه پیروزی این از خوشحال من ولی ! 

 گم امزندگی از را گورش ابی تا بودم منتظر زهارو همین و آمده وجد به حسابی درخانه خودم انقالبی رفتارهای از که من حالبااین

 دست امزده متعلقاتش و او به من که صدماتی جبران برای و بزند مثل به مقابله به دست نیز او که بودم نکرده را اینجایش فکر کند،

مقّدسات یعنی ضعفم، نقطه روی بگذارد ! 
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 حریم وارد هم عمال کرد تحریک لفظی هایدرگیری در شرکت ایبر مرا خوب وقتی کرد، شروع ائمه و قرآن به توهین از اولش

نکرد دریغ امسجاده و چادرنماز روی بر مجاز غیر نوشیدنی ریختن تا گرفته قرآنم کردن پاره از و شد شکنی ..... 

 اگرعقب حاال! بود فروریخته خودم های دست با دیوارش که بودم اتاقی هایپرده شدن دریده شاهد من ام،داشته بدی شروع فهمیدم

 باشم، وحشتناکش رفتارهای شاهد توانستمنمی حال درعین کرد،می بدترش دادممی ادامه اگر و شدمی ترجری او کردممی نشینی

نکند درازی دست مقدساتم به ولی بگیرد کتک و ولگد مشت باد به مرا بودم حاضر . 

 ارجاع آقارضا به نیزمرا او. کند کمکم خواست عهدیه از دادنمی قد جاییبه رشفک که او و آوردم پناه مادر به درماندگی سر از بازهم

 عالوه بود توانسته( سال شش و بیست حدودا) کم سن وجود با که بود مؤمنی مرد او. شدمی حساب نیز ما ترتیل استاد همان که داد

 داشت روشن و معصوم ایچهره بخواند، درس نیز درحوزه همزمان سردفترداری، مدرک اخذ ومتعاقبش حقوق یدررشته برتحصیل

محجوب اندازهبی نگاهی و مرتب و یکدست سبیلی و ریش با . 

پرسید متانت با شنید مرا مشکل وقتی : 

هستید؟ حلی راه چه دنبال شما اآلن"ـ " 

اندیشیدمنمی چیزی به جدایی جز..... کردم فکر کمی : 

گرفت ایدیگه طریق از بشه اگه حتی باطله، طالق نباشه راضی اگه و مرده با طالق حق شنیدم ولی. بگیرم طالق خواممی"ـ ." 

داد تکان سری : 

 عدم درصورت تونیدمی شما بنابراین دادن، قرار ه*ا*ن*گ معرض در رو شما و فجورهستن و فسق اهل شما همسر خواهرم، نه" ـ

 بطالن نظر از ولی داره قانونی بیای برو مقدار یه این البته ید،بگیر رو طالقتون حکم و قراربدین وکیل رو شرع حاکم ایشون اصالح

باشه جمع خاطرتون ." 

 پی اممذهبی دوستان کمک به را شرعی راه و کردممی خریداری پول با را قانونی های راه: دادممی انجام دوکار باید من حاال

 از کند، منصرفم که گرفت کار به را تالشش تمام بگیرم ناکیوحشت انتحاری تصمیم چنین ناگهان شدنمی باورش که ابی. گرفتممی

 برای عزمم اگر که کرد تهدید مثال   خشن، و سلبی رفتارهای برخی تا گرفته آزارم و اذیت ترک برای دادن شرف قول و عذرخواهی

 اکتفا هم این به. نرسد من به هنفق و جهیزیه و مهریه از قران یک حتی و بنشینم سیاه خاک به که کندمی کاری است، جدی جداشدن

 چرا خندیدم، ریشش به مورد هردو در من ولی گفت، خواهد پدرم به ساختگی تجاوز آن یقصه یدرباره را چیزهمه که گفت و نکرد

بودم گرم معامله پدر احساسات و غرور نگران دیگر نه و داشت ارزشی برایم گندیده منال و مال این نه که . 

 او از کمکی درخواست هیچ من اگرچه و بود بسته رویم به کامال   را چشمش نیز پدرم و گرفته قرار ابی پشت نیز لهها ماجرا این در

 را حق مورد، یک این در و بود عصبانی و دلخور من از امبینیپیش از بیش کنممی فکر و گذاشتنمی پیش قدمی هم خودش نداشتم،

دادمی ابی به کامال   ! 

 بود آقارضا دوستان از که یک پایه وکیل یک گرفتن با و بربیایم خودم پس از توانستممی هم نفر دو آن کمک بدون تیح من هرحالبه

 آقارضا و سوده و عهدیه ولی ببخشم، امآزادی ازای در را حقوقم و حق تمام خواستممی. برداشتم را جدایی این برای قانونی قدم اولین

اندیشمنمی کارهایم عواقب به و کنممی عمل احساسی دارم عجیبی طرز به کردندمی کرف و بودند مخالف باره این در . 

 از برایش وقتی.... نابرابر نبرد این یادامه برای بلرزد دلم و دست شد باعث که حرفی زد، عجیبی حرف مادر روز یک باالخره

گفت و کرد قطع را حرفم گفتم،می بودم داده انجام که کارهایی :  

 نمیای راه باهاش چرا باشه؟ داشته رو جانت عمه مال طمع ابی که داره اهمیت قدراین واقعا  ! بگو رو راستش من به مادر ؤیا،ر"ـ

 رفتار احساسی هم قدراین دیگه ولی کنن، استفاده سوء آدم از خوبه گمنمی من زنی؟می خودت بخت به لگد داری چی واسه دختر؟

 اموالش و مال مرگشم از بعد باشه، خوش تو کنار بودن به عمری آخر دلش پیرزن اون که داره یاشکال چه! مادرجون دیگه نکن

کنی؟می لجبازی قدراین که ایدیوانه! شوهرت؟ و تو به برسه " 

 پیش در لجاجت راه که داشتوامی مرا وجودم اعماق در چیزی ولی نداشتم، برایش جوابی واقعا   که بود حساب آنقدر مادر حرف

گیرمب : 
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 به شده حساب ینقشه همهاین از بعد ابی دمنمی اجازه ولی بزنم، وپادست فالکت و فقر توی حاضرم! مادرجون متنفرم ابی از من"ـ

 مجاز غیر نوشیدنی! کنهمی توهین مقدساتم به اون مادر! رو طماع غیرت بی مرتیکه نزنم زمینش اگه نیستم رؤیا. برسه هدفش

بخونم نماز و باشم داشته حجاب نداره حق گهمی..... برداشته نجاست ندروگ زندگیم! خورهمی ...." 

برید را حرفم : 

اینه؟ از غیر نداشت؟ کاریت اون بودی نذاشته دمش رو پا وقتی تا که تو نذاشتی؟ باهاش رو لجبازی و لج بنای خودت مگه"ـ " 

گشتممی ودمخ حق دنبال هنوز من ولی بود، او با حق ایکننده ناراحت طرز به : 

پیچیده کثافتش بوی زندگیم جایهمه نفهم مرتیکه! بود دراز زیادی چون گذاشتم دمش رو پا من"ـ ...." 

کنم بازیابی او از نفرتم توجیه برای را دالیلم تک تک بتوانم تا کردم مکث کمی و : 

 هم جن عقل به که کرد هاشوچینیمهره تمیز قدراون! نامرد گهمی دروغ ولی بوده عشق سر از گهمی داشته، زیرنظر منو وشب روز"ـ

 به داشت اون کهدرحالی کنممی حرکت خودم دارم کردممی فکر! بازیش شب خیمه عروسک بودم شده احمق من بعد. رسیدنمی

 به کنم باور یدبا چرا! کنه موافقت ازدواجمون با شه مجبور اون تا ریخته آبرومو دروغ به بابام جلوی.... دادمی حرکتم دلخواهش

 پی اون عاشقمه کردممی خیال که مدت تمام. شنوهنمی مثبت جواب من از ایدیگه موقع دونستمی بوده؟ من آبروی حفظ خاطر

بود جانم عمه میراث !" 

برید را حرفم دوباره نیستم بردار دست دید که مادر : 

مادرجون؟ داره اهمیتی برات نه یا بوده عاشقت واقعا   کهاین"ـ " 

داد ادامه بود، روشن جوابی سکوتم.... حال به تا ام نداده اهمیت او احساسات به ایذره حتی من.... واقعا   نه کردم، فکر کمی : 

 از هم زیاد حاال انگار و کردینمی پیدا شدن جدا برای بهونه فقط! رؤیا نداشتی بدبخت اون به ایعالقه تو هم هاقصه این از قبل تا"ـ

زنیمی گول خودتو داری فقط نیستی، احتنار موضوع این ." 

فهمید؟می مرا احساسات خوب قدراین طور چه او نگریستم، چشمانش به حیرت با  

هستی؟ شدنمون جدا مخالف شما یعنی مادر؟ بگی خوایمی چی"ـ " 

 و کن فرار ازش گفتم بهت من. برسه زندگیت به دستش دوباره پسره اون که نکن کاری ولی نداره، ربطی من به و خودته زندگی"ـ

 گربه اون چپ یلقمه یه بشی تا بگیری طالق خوایمی و وایستادی سفت اینجا تو بعد ببردت، خوادمی شوهرت که هرجایی برو

 "سیاهه؟

لرزاند را تنم هم باز و داد تکان تأسف به سر.... لرزاند را تنم شدت به ها حرف این : 

 هیچی و شدممی الل بشی، جدا شوهرت از که اندازممی تنبونت به کک دنبالته، هنوز چشمش انام گممی وقتی دونستممی اگه".... ـ

گفتمنمی ....." 

کنم تحمل نتوانستم : 

کنم؟ کاری چنین امان خاطر به باید چرا من آخه! نداره امان به ربطی هیچ موضوع این مادر، ولی"ـ " 

ودمب ندیده طوری این را مادر هرگز بود، عصبی و کالفه : 

 به ابد تا بشی، جدا شوهرت از کسی یوعده شوق به اگه که دونممی اینو فقط ولی دانند، خسروان خویش مملکت صالح بگم؟ چی"ـ

شیمی حروم آدم اون ...." 

بودم سر خیره و لجوج هنوز حالبااین..... کند نابود یکجا را ام انگیزه توانستمی که بود چیزی آن تمام حرف این کرد، یخ تنم : 
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 جدا ازش زودیبه و متنفرم ابی از من نشوندتش؟ سیاه خاک به و کرده تجاوز آبروش به که باشه کسی مشتاق تونهمی کی مادر"ـ

بدم راه زندگیم به رو امان نداره امکان ولی شم،می ....." 

 مشت یک هایمحرف دیگر که ستمدان هم من. شد کردنش پاک سبزی مشغول و گفت شکری الهی ولی دروغ، یا بود راست دانمنمی

 خودم که دلیلی بیابم، ابی از شدنم جدا برای حقیقی دلیلی کردم سعی سکوت در پس! اندشده هماهنگ هم با فقط که است ربطبی یجمله

باشم داشته باورش هم .... 

 یادامه برای را امانگیزه تمام ایدقیقه سه کوتاه مالقات بعدازآن دقیقا   امسال، ماه اردیبهشت اواسط از که افتاده برایم اتفاقی چه راستی

 که شدم پسند محکمه ایبهانه مترصد ناگهان زد امان یدرباره را هاحرف آن مادر وقتی که شد چه ام؟داده دست از ابی با زندگی

 هاستبدبختی این تمام بانی و باعث که کسی به تواندمی احمقی کدام دارد؟ امکان مگر ولی کنم؟ جدا ابی از همیشه برای را راهم

است مسخره خیلی..... واقعا   است مسخره!! شود جدا همسرش از اش وعده شوق به بخواهد کهاین مخصوصا   باشد؟ داشته تمایلی ! 

 در انام به نسبت تمایلی هیچ که کنم ثابت خودم به اول باید که رسیدم نتیجه این به و گذاشت من در را تأثیرش مادر حرف هرحالبه

 ندارد برایم ایجاذبه دیگر تنها نه امان و امگشته وسواس و افراط دچار احساسم یدرباره که شدممی اگرمطمئن نیست، جانم سویدای

 امان دست تاهرگز کنم دیارکوچ شهرو این از ونهایتا رابگیرم طالقم راحت باخیال توانستممی است، گذشته از بیش اکنون تنفرم بلکه

ابی بدون ولی جان، عمه پیش رفتممی یکراست اصال نرسد، من به !.... 

.....  همین هرچند نبودم، ابدی تحریم یک نگران دیگر ولی «جدایی این از امان ی استفاده سوء: »داشتم وحشت یک تنها جوریاین

 شوم اوحرام بر تاابد که ترسممی چرا پس متنفرم او از واقعا   اگر باشد؛ توانستنمی جهتوبی داشت رمزی و راز خودش هم نگرانی

باشم؟ نداشته اشهمسری برای شانسی هیچ ودیگر ! 

 درپیشگاه تا کردممی نابود داشتم یادگار به امشده ومسخ تاریک یگذشته از که را طلسمی باید کردم، جزم را عزمم شب همان پس

باشم نداشته کتابی و حساب وجدانم .... 

 کرده سعی که عکسی کشیدم، بیرون شعرم کتاب جلد ازالی را امان عکس و رفتم ارزشمندم هایدفتروکتاب سراغ که بود شب نیمه

 بسوزانم را آن تا رفتم آشپزخانه به سروصدابی آنگاه داشتم، واهمه وجودش از همیشه ولی بزنم فراموشی به را خودم اشدرباره بودم

کردم زمزمه بود نوشته پشتش که را شعری اختیاربی رم،بسپا آب به را خاکسترش و : 

« ما دوام عالمی جریده در است ثبت عشق به شد زنده دلش که آن نمیرد هرگز ....» 

 به تنم یهمه نه؛... لرزید هایمدست کرد، جادویم دوباره متبّسمش چشمان کنم، بارنگاهش آخرین برای تا برگرداندم را عکس آنگاه

 امزندگی جادوی ترینسیاه طلسم طوریاین بله.... قلبم یا عکس یا شد؛می تکه تکه باید ما از یکی.... آمد بند ونفسم فتادا لرزه

 چه این خدایا برد،نمی فرمان من از ایذره حتی هایمدست کنم، نیمش دو وسط از توانستمنمی که بود وحشتناک ولی شکست،می

دارد؟ معنایی چه این ایاخد نه دارد؟ معنایی !.... 

 هیچ الیق ابی که هرچند است، خیانت از بهتر مرگ شود، گردنگیرم گناهی خواستمنمی افتاد، آشپزخانه وکف شد رها دستم از عکس

نیندیشم دیگری کس به هستم درعقدش کهوقتی تا داشتم وظیفه من اما نبود وفایی . 

 باش زود است، خوردن آب مثل کردنش پاره! خندد؟می رویم به پاره کاغذ این در که هستم سیاهی چشمان مسخ فکرکنم باید چرا »

 سارق از نفرتت بگویی خواهیمی یعنی! است؟ سخت قدراین بکش، خجالت کن، نابودش حساس و مهم یلحظه یک در و دار برش

 بر خاک! ایمانت بر خاک! رؤیا سرت بر خاک! کنی؟ غلبه آن بر نیستی قادر که توست درون احساسی و است دروغ هایتبختیخوش

اتزندگی بر خاک! وجدانت .... » 

 گریزناپذیر و سوزان جهنمی اعماق به دعوت حکم رسید،می نظر به بهشت هایدروازه همچون ذهنم ناخودآگاه در که ایوعده اکنون

بود یافته را ..... 

 کردم، رها زمین روی را چاقو زده وحشت بوسد،می را گردنم شاهرگ که دیدم حظهل یک فقط آمد؟ دستم به کجا از چاقو نفهمیدم

 و «امان عکس کردن نابود» در خوردم؛ شکست خویش گیریتصمیم هردو در من حالبااین! امداشته خودزنی قصد که نشد باورم

 داد، شکستم ایمانم دوم ودرشکست بودم داده شکست را خویش ایمان اولم شکست   در ،«خویش ودردناک آوررنج زندگی کردن نابود»

وجودداشت میان دراین مشترک ینقطه یک حالبااین : 
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« بارید؟ شکستم کدامین بر دانمنمی که امانی بی هق هق !....» 

****** 

« عشق حقیقی طعم » 

 ابی خواستمنمی دیگر سوی از و بگیرم طالق مترسیدمی یکسو از کنم، کار چه باید دانستمنمی بودم، شده مرّدد جدایی برای که حاال

 پناه آقارضا به استیصال سر از....امآمده کوتاه همین برای و دانممی نبرد این بالمنازع یبرنده را او کهاین حساب به بگذارد را این

دهد نجاتم اسفبار وضعیت این از و بگذارد مقابلم ایچاره راه که آوردم . 

گفت بالفاصله بدهد من به کردن صحبت برای فرصتی که آن از قبل ،دیدنم محضبه آقارضا : 

 برای تمکین عدم و* نشوز حکم تونسته اون داره، برنده برگ شما همسر وکیل مشخصه که طوراین کرده، صحبت من با شما وکیل"ـ

 و نده رو طالقت تونهمی بشی کوممح اگه. داشت نخواهی دادگاه بردن برای شانسی هیچ دیگه شما ترتیب این به و کنه اخذ شما

 مجبوری صورت این در که شیدمی* مبارات نهایتا یا* خلع طالق به مجبور شما درنتیجه زندگیت، و خونه سر بشینی که کنه وادارت

خواهرم نداری دادگاه بردن برای شانسی هیچ ترتیب این به شما درواقع ببخشی، رو مهریه جمله از قانونی حقوق تمام ." 

عقبم غافله از کردممی را فکرش که آنچه از تربیش خیلی انگار کردم، فکر آوردمی زبان به که حقوقی سنگین جمالت به یکم ! 

 کسی اصال   که باشه مرافعه و دعوا بدون اگه شه،می ای هرخونه توی که دعوا خب سردرنمیارم، من تمکین؟ عدم و نشوز چی یعنی"ـ

گیره؟نمی طالق " 

 شوهر برای خداوند که زناشویی حقوق از یا کنی ترک رو منزل همسرت یاجازه بدون اگه شما داره، فرق مرافعه و عواد با نشوز"ـ

 باختی، هم خداوند عدل پیشگاه در حتی بلکه دادگاه، توی تنها نه صورت این در! ایناشزه یعنی کنی تمّرد و سرپیچی گرفته درنظر

 خشم به رو همسرت و دیمی انجام لجبازی با رو دینی احکام هم منزل توی که شنیدم شما ندوستا از! شدی الهی حرام مرتکب چون

 قرار کفار اهانت معرض در رو مقدسات جوریاین! باشه شما دستان در انتقامجویی یوسیله خدا دین که نیست درست این. میاری

شماست خود گردن گناهش و دیمی !" 

 خطا همهاین من گرفت، را گلویم بغض لرزاند، می را تنم نیز حرام به ارتکاب تصور حتی دادم، گوش گفتمی که آنچه به تحّیر با

دارم؟برمی گام هدایت مسیر در کهاین از خوشحالم و امکرده !.... 

شوهرش؟ خواست به محدوده حد این تا زن یه یعنی"ـ !" 

 مگه بده، انجام که موظفه زن بخواد ازش که کاری هر و هدار زن بر والیت حق صددرصد مرد ما، دین هایآموزه طبق.... خب"ـ

سرپیچیه به مجاز زن صورت این در کنه، واجبات ترک یا حرام به امر کهاین ." 

گرفتم هایشحرف تمام از سطحی ینتیجه یک بالفاصله : 

 دیدن برای دیگه حاال. انقالبی کارهای توی شرکت برای یا بوده مادر دیدن خاطر به یا شدم خارج اجازهبی خونه از که بار هر من"ـ

 حساب این با نیست؟ ستم و ظلم با کردن مبارزه مردم یهمه یوظیفه اآلن مگه چی؟ خدا درراه جهاد ولی گیرم،می اجازه ازش مادر

اینه؟ از غیر خدا، واجب از کرده منعم یعنی نده بهم خونه از خروج یاجازه اگه " 

 مثل کرد، استنباط را الهی حکم اشتباه به من مثل نیز او که افسوس و بود افتاده تردید و شک به مه خودش بار این کرد، فکر کمی

بود میلم مطابق جوابش پس بود، کرده محدود را ذهنشان انقالبی شور که مردمی یهمه : 

نباشه همسر یاجازه به نیازی مورد یه این توی کنممی فکر"ـ ...." 

 کردیم،می استخراج حکم داشتیم و بودیم نشناخته را حالل و حرام جای ما! باطل مقدمات از گرفتیم باطل ینتیجه یک ترتیب این به و

 آن که فاسد استدالل این از وای ای!! واجب بلکه مباح؛ را باشند شده ساخته مبنا براین که مقّدماتی و دانستیممی فرض را مبارزه

بود گرفته دربر را مردم اکثریت ذهن روزها ..... 

 را اطالعاتم اول باید من! است دین به خیانت کارم این دانستمنمی و بودم کرده تن به ودینداری زهد لباس کودکانه چه که فهمممی تازه

 داشتن جاذبه صرف کهاین از غافل داشت، العادهفوق جذابیت برایم که کارهایی آن تمام به دادممی تن بعد و کردممی کامل باره این در
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 حاال که شدنمی این وضعم وگرنه! دین احکام به عمل از قبل آموختممی را دین یفلسفه باید من نیست، کافی کاری به دادن تن رایب

 بعد امروز که وضعیتی و امبوده باعثش خودم که هاییشکنی حریم خاطر به باشم الهی درگاه شرمسار و بگیرم دست به العفو تسبیح

نیست بردار دست و افتاده امزندگی جان به طاعون مثل هاسال از ..... 

 نه همآن ام؟شده منصرف کنم اعالم که امنیامده اینجا من مگر دهم؟ تن مبارات و خلع طالق به کنم؟ کار چه باید حاال اندیشیدم خود با

 بر ابد تا که ترسممی حاال و شدممی داج همسرم از داشتم امان یوعده شوق به کهاین خاطر به ام،نفقه و مهر و حقوق و حق خاطر به

شوم حرام او .... 

 البد کرد فکر اشتباه به نداشت، درونم از خبر که ابی ولی کردم، اعالم را انصرافم فقط بزنم، امدرونی نیات درمورد حرفی کهآنبی

 من که آن حال کرد،می ریشخندم و ایستاده پیروزی یقله بر فاتحانه حاال او! امداده مصالحه به تن دادگاه باختن فضاحت ترس از

نداشتم سکوت و جزتسلیم ای چاره راستیبه . 

 اشزندگی در امدوباره حضور پذیرای باز آغوش با بلکه نزد، من به سرکوفتی تنها نه کردم،می فکر که بود آن از بهتر ابی حالبااین

 او از وقتی شوم، اوهمراه با مادرش های درپارتی که نخواست مثال   کرد،ن دیگراذیتم مدتی تا آمدنم افتخارسرعقل به حتی و شد

 در را مشروبش هایباکس و کرد عمل بهتر هم این از حتی پذیرفت، محترمانه خیلی باشد نداشته کاری نمازم و حجاب به خواستم

 بگذارد، کنار همیشه برای را مجاز غیر شیدنینو تا کنم اومحبت به اشروحی نیازهای تمام جایبه خواست من از و گذاشت انباری

 خودم با باید. نیاورم طالق از اسمی دیگر و محبت چاشنی قدری با کنم رفتار اشمنطقی هایخواسته طبق گرفتم تصمیم جّدا   هم من

کنم نابود و محو امزندگی و ذهن یزمینه پس در را امان حضور یسایه همیشه برای تا کردممی شروع جدی ایمبارزه .... 

 آمال از دست هم هنوز او بود، رئین به سفر برای او یعجله بحث همان شد،می زندگی این از امچرکینی دل باعث که چیزی تنها فقط

 هب توجه با. نباشم بدقلق قدراین و کنم اشهمراهی کهاین به کردمی ترغیب مرا کاری مالحظه هیچبی دیگر وحاال نکشیده آرزوهایش و

 از هم ابی بگذار جهنم؛ به گفتممی و نبودم حساس زیاد موضوع این به نسبت دیگر حاال هم من مادر، یاندیشانه مصلحت هایحرف

 میراث با مرتبط من تصاحب برای هایشنقشه تمام یا باشد داشته دوست مرا او که دارد اهمیتی چه اصال  ! بیاید گیرش چیزی من کنار

 تصویر که کنم کار چه.... خدایا آه باشد؟ داشته اهمیتی برایم نداشتنش یا داشتن عالقه که است «امان» مرد ینا مگر باشد؟ جان عمه

 سینه توی فوالد تکه یک قلب، جایبه کاش نکنم؟ مقایسه امان با را او هرشرایطی در قدراین که کنم کار چه شود؟ پاک ذهنم از او

 ....داشتم

 پشتم که چرا بافتم، خودم برای شرعی کاله یک هم مبارزات در شرکت برای حتی شدم،نمی خارج خانه از ابی یاجازهبی دیگر حاال

کردم درخواست ابی از اغواگرانه لحنی با روز یک همین برای! شومنمی خطا مرتکب بودم مطمئن و بود گرم فاسد استدالل آن به : 

پیششون؟ برم هم من داشتیم، دوستانه هایدوره وقت هر بدی اجازه شهمی"ـ " 

گرفت پیش در احتیاط راه بود، مشکوک من به نسبت هم هنوز که او : 

آنارشیستته؟ رفقای همون منظورت"ـ " 

کشیدم درهم چهره : 

هااین و سوده زنم،می سر قدیمیم هایهمکالسی به فقط من! تو جون به نه" ـ ." 

! امکرده رها را مابقی و امگفته را حقیقت از قسمتی فقط که چرا ام،انیدهره دروغگویی ننگ از را خود ترتیب این به کردم فکر مثال  

داشتمی نگه خالی عمد به را خود هایدست دروغینم کرنش با مواجهه برای هنوزهم ابی چارهبی : 

بری نداری اجازه دیگه جای ولی. بودین صمیمی خیلی دونممی چون بری، سوده دوستت دیدن داری اجازه باشه،"ـ ." 

 کردممی حس چون نارمک، مسجدالنبی رفتمنمی و دیدممی اشپدری یخانه در را سوده فقط من مجّوز، صدور این از بعد هامدت تا

 بود الزم هرچه هم سوده. کندمی تعقیب مرا اربابش خواست طبق هم هنوز سعید احتماال   و باشد داشته زیرنظر مرا باید ابی هم هنوز

 آنچه از تربیش ابی که شدم متوجه حالبااین. باشم ارتباط در گروه هایبچه و عهدیه با مستقیما   نبود نیازی و رساندمی من به جاهمان

 هایمآرمان برای اینجا من بگیرد، زیرنظر این از تربیش مرا ندارد وقت و است مهاجرت کارهای گرم سرش کنممی را فکرش که

زدمی آتش و آب به جان عمه اموال تصاحب سودای در او و جنگیدممی .... 
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 بدون و مختصر خداحافظی یک با بود، کرده ریزیبرنامه نروژ به سفر برای و کرده یکپارچه را هایشدارائی مدت این تمام که پدرم

 همین و داشت نوشهر در ویال یک فقط ایران در حاال. شد خارج کشور از فرزندانش و همسر همراه به مراسمی یا مهمانی هیچ

 جاجرود اطراف در هم باغچه و زمین قدری. کنند مراقبت آن از نبودنش در تا بود سپرده عروسشان برادرو و صنم به که ایخانه

 اولین در زودتر هرچه که کرد سفارش هم ابی به. برد خود با را مدارک و اسناد تمام و سپرد امینی شخص به نیز را آن که داشت

 و داشت اساسی گره یک ابی کار حالبااین. کرد تعلل بتوان که است آن از ترآشفته کشور اوضاع که چرا شویم ملحق هاآن به فرصت

 زعم به تریمهم مسائل با چون نبودم، هم گیرشپی و دانستمنمی را دلیلش. شود مواجه مشکل اندکی با خروجش رسیدمی نظر به

بودم درگیر خویش . 

______________________________________________________ 

* زن طرف از زناشویی وظایف ایفاء عدم و نافرمانی نکردن، تمکین معنی به اسالمی حقوق و فقه در اصطالحی: نشوز . 

*  طالق وی از شوهر به مالی واگذاری با زن آن در که است اسالمی حقوق و فقه در توافقی طالق نوع دو: وُمبارات ُخلع طالق

 قید از پول پرداخت با شود حاضر که باشد کرده پیدا تنفر قدری به شوهر از زن که است زمانی به مربوط طالق این. گیردمی

 دوجانبه مبارات در تنفر که است این در مبارات با خلع فرق. باشد آن معادل یا زن مهریه است ممکن مال این. شود رها وی همسری

باشد داشته مهریه از بیش مبلغی تواندنمی طالق عوض رو این از متنفرند، یکدیگر از هردو شوهر و زن و است . 

 سراسر زندگی در بود دیگری عطف نقطه که اتفاد اتفاقی شب آن در داد، روی معروف یفاجعه آن که بود سال شهریورهمان هفده

رنجم و درد . 

 به را وهمه افتادند مردم جان به شورش سرکوب برای امنیتی مأموران کهوقتی حتی بودیم، باهم وسوده وعهدیه من روز آن ازابتدای

 امنیتی ازمأموران تا دوسه با فرعی همان توی باالخره کهتااین بردیم، پناه هاازفرعی یکی به و گریختیم باهم ما کشیدند، وخون خاک

 متأسفانهو تیرخوردیم وعهدیه من کردند، شلیک سویمان به گلوله چند معطلیبی هم هاوآن قرارگرفتیم مستقیم خط یک درامتداد

 سوده ولی زدم فریاد را عهدیه نام دربردم، به سالم جان کلفت پوست من ولی شد کشته درجا سرش به گلوله اصابت با نازنین یعهدیه

بایستم نباید که کرد اصرار و مراکشید دست . 

 فرارخود به تردیدبی نرسد ما به نامردها آن دست کهاین برای اما بودم، داده دست از را امزندگی هایعزیزترین از یکی دیگر حاال

 پس رسیده، شهادت به او و آیدنمی بر ازدستمان کاری دیگر که دانستممی کنیم، رها خود حال رابه نازنین آن ومجبورشدیم دادیم ادامه

 به و کردمی فوران آن از شدت به خون و خورده چپم یپا به تیری کهاین ضمن بایستیم، خاطرش به که نبود صالح اصال  

بگریزم توانستممی سختی . 

 سوده بالفاصله هاکوچه از دریکی کردند،می دنبال ماندمی زمین بر من از که را خونی ردّ  و بودند ما پی در همچنان مأموران

 شد قطع نقطه درهمان خونینم رد ترتیب این به دادیم، ادامه دویدن به ودوباره بست موقتا   را پایم زخم و برداشت را امروسری

 نداشتیم، رهایی به امیدی هیچ دیگر. ببریم پناه بود سبزشده راهمان سر ناگاه به که بستی بن یکوچه وبه دهیم مسیر تغییر وتوانستیم

شدیممی آنها یطعمه باید زود یا دیر . 

 نبود الهی امانت جان اگر بودم، وخرسند راضی بسیار بابت این از و مرد خواهم زودیبه دمکرمی احساس و کردمی درد شدت به پایم

 و درد تمام از زودیبه حالدرعین و بودم داده انجام را اموظیفه حاال بزنم، وپا دست حیات برای نداشت امکان واجب، حفظش و

 درهمان درست ولی بودند، داده عذابم زندگی در که رسیدمی کسانی تمام گوش به خبرمرگم و شدممی خالص دنیا این هایرنج

 حدودا ایدختربچه لطیف وصدای بازشد هاخانه از یکی در کرد؛ تغییر چیزهمه ناگهان نداشتیم، رهایی به امیدی دیگرهیچ که ایلحظه

آورد خود به را ما ساله نه-هشت : 

زودباشین! تو بیاین" ـ !" 

 به مأموران پای صدای بست، دررا وآرام صدابی هم او خزیدیم، حیاطشان داخل به بالفاصله دهیم راه دل به تردیدی ینترکم کهآنبی

 او از کنان نجوا و کردم نگاه نازنین دختر آن دلکش صورت وبه نشستم حیاط کف دور، وگاهی شدمی نزدیک گاهی آوریرعب طرز

ایستاد درکنارم و زد رویم به زیبایی لبخند تشکرکردم، . 

 با بود، پیدا زیرآن از رنگش خرمایی موهای و سرداشت به سبزرنگ روسری یک بود، اندام الغر اندکی و داشت متوسطی قد

اشروسری رنگ به چشمانی ..... 
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پرسیدم رمقبی و حالبی : 

نازنین؟ چیه اسمت" ـ " 

داد پاسخ نرمی به : 

زهره"ـ ." 

 کوچک و باصفا یباغچه میان زمین، روی که است درخشانی یستاره او راستیبه کردم احساس بگویم، دیگری چیز که آن بی من و

کندمی نورافشانی خانه آن . 

پرسید فورا   سوده : 

کنم؟ استفاده تلفن از تونممی"ـ " 

داد مثبت جواب سرش حرکت با دخترک : 

بفرمائید طرف این از"ـ !" 

 دنبال فقط بزند؟ زنگ کسی چه به رفت سوده که نفهمیدم موقع آن نبود، خانه توی کسهیچ ت،رف اتاق داخل به معطلیبی سوده

هستند؟ کجا دختر این یخانواده آشفته اوضاع دراین که گشتممی پرسش این برای جوابی  

 درد شدت از کهودرحالی کردم رامچاله چادرم یگوشه بگیرد، را خون فوران جلوی نبود قادر نیز، امروسری ضخامت دیگر

 هرلحظه حالم کردم،می حس رگم و گوشت الی را گلوله داغی فشردم، زخمم برروی را آن صداوبی ساکت بکشم، نعره خواستممی

زدندمی پرسه اطراف و دور همان هنوز اما بودند کرده راگم ردم کامال   مأموران شد،می بدتر . 

آمدم خود به زهره صدای با : 

شدی؟ زخمی"ـ " 

 ساعت یک حدود کنم، ایناله نتوانم حتی که بود سخت خیلی بگشایم، ازلب لب بتوانم که بود آن از بدتر حالم دهم، جوابی نتوانستم

بروند و بکنند را شّرشان مأموران و بیفتد ازآسیاب هاآب تا بودیم مهمانش . 

گفت و انداخت نگاهی بیرون به در الی از زهره گسترد، سایه نسبی امنیتی وقتی آنگاه : 

رفتن کهاین مثل" ـ ." 

 برگشت، دوستانش از دیگر نفر چند همراه به بعد و رفت بیرون خانه از دقایقی برای بود، کرده را جاهمه فکر انگار که سوده

بردند بود آمده من خاطر به ظاهرا که رنگی ایسرمه کادیالک طرفبه مرا هاآن کمک به بالفاصله . 

 ماشینم سوار طوری چه شوم متوجه نگذاشت شدمی شدیدتر و بدتر هرلحظه که چشمانم رفتن سیاهی و تهوع سرگیجه، درد، شدت

 ناله نای حتی دیگر سپردند، راننده به را ما هردوی و گفتند مان ترک زود خیلی سوده همراهان که فهمیدم قدر همین فقط کردند؟

راننده و وسوده مبود من فقط نداشتم، کردن ... 

 مرا و آمد برسرم چه دقیقا   که دانمنمی دیگر... رفتم هوش از و شد تاریک و سیاه چشمانم پیش ناگهان ولی بگویم، چیزی خواستم

گذشت زدن برهم چشم یک یاندازه به فقط من برای ولی نبود، تربیش ایدقیقه چند شایدهم کشید؛ طول ها ساعت شاید بردند؟ کجاها . 

 و شده نامفهوم برایم کلی به ومکان زمان نبودم، چیزی گفتن قادربه واقعا   که زیاد قدر آن داشتم، درد خیلی آمدم هوش به وقتی

 برمن لحظه یک فقط تمامش که چرا بیاورم، خاطر به را بودم آن در که لحظه این و کادیالک آن به سوارشدن یفاصله توانستمنمی

بود گذشته ! 

 درد برخاستم ازخواب وقتی اما کشید؛ طول قدر چه دانمنمی رفتم، خواب به دوباره نمودند، تزریق من به که بخشی آرام داروهای با

 وقتی دهم، تشخیص خود تخت کنار توانستم را سوده تارم دیدگان با بود، وصل دستم به وسرمی رفتمی گیج سرم داشتم، یترکم
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 ایستاده آشنا کامال ایقیافه با مردی شوفاژ کنار بود، نگاهم تیررس در پنجره زدیم، یکدیگر روی به لبخندی ردخو گره هم به نگاهمان

حالتوخوش پرپشت وموهایی ورزیده وبازوانی پهن هاییشانه! داشت محشری باالی و قد عجب کرد،می تماشا را وبیرون .... 

 و بهشت که دوختم چشم مردی به بگویم چیزی که آن بی داشتم، عجیبی حس دادم، فرو سختی به را دهانم آب کنم، باور توانستمنمی

 هنوز و کردمی راتماشا بیرون پنجره از داشت چنانهم.... بود کرده برزخ را آخرتم و دنیا که کسی به بود، کرده یکی را جهنمم

 درد این به لعنت... نقصشبی و قلمی بینی و بود پیدا بلندش مژگان تنها روشنش سایه رخازنیم ام، آمده هوش به که بود نشده متوجه

دهد تسکین را گلوله این زخم جای تواندنمی هم دارو گویا امان،بی ....  

گفت نجوا شبیه حالتی به و آورد نزدیک را سرش بود، شده متوجه را حالم که سوده کردم، زمزمه را نامش زیرلب : 

 هایگزارش توی اون شه،صمیمی دوست بیمارستان این ازدکترهای یکی کنه،می امدادرسانی هازخمی به یهمدت بگم، بهت نشد وقت"ـ

 بخش یپرونده واصال دهمی تشکیل براشون مستعار نام با اورژانس یپرونده یه زنه،نمی مجروحاش خوردن ازگلوله حرفی پزشکیش

اومدمی سرمجروحامون به چی دونهخدامی االّ  و رسونده برامون رو امان خدا اقعا  و بشه، ایجاد دردسری که کنهنمی درست هم ." 

 آن در من کهاطاقی. نداشت عادی شمارش هایمونفس خوردمی قل داغم برپوست سردی عرق قدیمی نیرومند حس آن ازتأثیر هنوز

 اطاق فضای همراهانشان و بیماران وگویازگفت مبهمی یهمهمه بود، داده جای خود در نیز را دیگر مریض سه بودم بستری

گفتم آهسته باشد، شنیده را ما هایازحرف چیزی امان که دانستممی بعید حساب بااین بود، راپرکرده : 

آگاهن نا معطل ول مشت یه هاانقالبی کردمی فکر که اون... امان؟ حتی یعنی" ـ !" 

داد وابموج انداخت امان به کوتاهی نگاه : 

 انسان همهاین تا کرد پیدا مردم این مشکل برای بهتری حل راه شدمی کاش گهمی ناراحته، هادرگیری این از هنوزهم اون" ـ

 و حزب هیچ وارد هم همین واسه شن،می سیاسی بازی یه قربونی دارن مردم اون نظر به نشن، کشیده وخون خاک به ه*ا*ن*گبی

 حق کسی گهمی نباشه، مذهبی هایازگروه اگه حتی کنه،می خدمت کی به داره که نیست مهم براش امدادگره، یه قطف و نشده ایدسته

 درحد مگه زنهنمی حرف زیاد هم کسی با تفکرحاکمه، با مخالف سیاسیش تفکر که خاطر این به صرفا کنه بازی هاآدم باجون نداره

 ".لزوم

رسید ذهنم به چیزی فورا   : 

گیربیفته؟ شده حاال تا"ـ " 

داد تکان مثبت جواب ینشانه به سری : 

 ویکراست نکرد نامردی هم اون! مهرداد پدر سرهنگ؛ زیردست افتاد شپرونده ازقضا. افتاد گیر پیش ماه شش -پنج بار یه آره،"ـ

 جایی یه از امان پدر بعدا! کردن ششکنجه هم کلی بذاره، سیاسی هایزندونی لیست توی رو اسمش کهاین بدون بازجویی فرستادش

 با حسابی درگیری یه بیاره، سرش بالیی چنین نداشته حق کسی و بوده قانونی زیرسن پسرش کهاین به استناد با و شد خبردار

 دیده آسیب خیلی که هرچند بده، نجات وضعیت اون از رو امان تونست فقط کنه، کاری علیهش نتونست ولی انداخت، راه سرهنگ

ودب ...." 

 یک اگرنه که نگفت چرا حقیقت؟ گفتن از رفتمی طفره چرا ولی! شده شکنجه که بودم زده حدس درست پس پرید، سرم از برق

است؟ امدادگر یک کم دست انقالبی، ! 

دارم؟ کمک به نیاز من که فهمید کجا از"ـ " 

 با خودش وهم کرد سفارش دکتر به هم فاصله این توی ،داریم نیاز کمکش به که وگفتم زدم زنگ بهش دختره همون یخونه ازتوی"ـ

دنبالمون اومد ماشینش ." 

کند استفاده آمده پیش موقعیت از کرد سعی و فشرد آهسته را دستم سوده زدم، تلخی لبخند : 

کرده تغییر قدراین که حاال! ببخشش... رؤیا"ـ ....." 

شناسد؟نمی وحرام حالل که قراروبی سرگشته دل این با کنم چه اینجاست او که حاال فشرد، را گلویم بغض ... 
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 تختم کنار و گرفت فاصله پنجره از شنید، را هایمانآخرحرف هم شاید بود؛ اتفاقی شاید کرد، نگاهم و برگشت امان لحظه درهمین

گفت سخن من با بود زیباتر همیشه از طنینش که صدایی با و افکند زمین بر دیده شرمساری با آنگاه ایستاد، : 

 که بگو..... آخری این خاطر به مخصوصا   شرمسارم، و پشیمون کردم درحقت که هاییظلم اون یهمه خاطر به... ببخش منو رؤیا"ـ

بگیره آروم کمی یه معذبم وجدان این تا بخشیدی منو ." 

گفتم پاسخش زحمت به : 

 از سرنوشتم پشیمونیت با رو؟ ممدرسه روزهای یا برگردونی، رو مهرفت دست از آبروی تونیمی داره؟ ایفایده چه پشیمونی دیگه" ـ

میاد؟ بیرون آره؟! امان؟ میاد بیرون ابی چنگ !" 

لرزید بغض هجوم از صدایش ... 

اومدمنمی دنیا به هرگز کاش! من به لعنت"ـ ..." 

... گشت سرازیر چشمانش یازهرگوشه چگونه اشک که تانبینم کرد پنهان هایشدست درمیان را وصورتش گفت را این

 تنها بود، زالل و روشن هایشگریه اما کرده درحقم که هاییستم یهمه با. سنگین وغمی بود سکوت میانمان کوتاه مدتی برای

 راخم وکمرش شکسته را دلش سنگین اندوهی اینکه مگر شودنمی جاری هرگز مرد یک اشک. داشت حقیقت بوی او در که چیزی

امان حتی باشد، کسی چه مرد این که نیست مهم باشد، دهکر ... 

 و شده خورده درون از که سخت سنگی تکه مثل من فقط ریخت،می اشک صدا بی و کشیده صورتش جلوی را چادرش هم سوده حاال

لرزیدمی غم بار از چگونه که نگریستممی هایششانه به بود خواهد چشمه جوشش پذیرای زودیبه ... 

داد خاتمه مان میان سکوت به و برداشت خیسش صورت مقابل از را دستش شود مسلط برخود توانست تیوق : 

 راهو تو باشم، تو مثل خواممی کنم، زندگی اونا مثل خوامنمی دیگه من ولی شدیم بزرگترهامون اشتباهات قربونی هردومون ما" ـ

رؤیا بودی تهفرش یه تو فقط دیو همه اون بین دادی، تشخیص درست ! ..." 

 در سکوتم وقتی اما داشت، گریز حالت من به شرمسارش نگاه لحظه آن به تا مصاحبتمان ازابتدای رفت،می گیج سرم ندادم، جوابی

گفت دوباره و کرد نگاه چشمانم به خیره شد، طوالنی برابرش : 

 که فهمیدم بازنشه، دنیا این روی به چشمات دیگه ممکنه کردم احساس وقتی.... بود شدیدتر خودخواهیم ولی بودم، عاشقت همیشه"ـ

ببخشی؟ منو تو که چیکارکنم باید من بگو رؤیا، بگو... هیچی! نیستم هیچی تو بی " 

بود کندن جان مثل برایم شرایط آن در دادن جواب کهدرحالی گفتم پاسخش تلخی به : 

 دیگه و زندگیت دنبال برو... برو فقط نکن، گریه دیگه. کردم حاللت کنهیم دوا ازت دردی من بخشش اگه گذشته، ها گذشته" ـ

خواممی ازت که چیزیه تنها این بپرسی، احوالمم این از بعد خوامنمی حتی نیا، هرگزسراغم ." 

برخاست هایش لب زیر از خفیف صدایی : 

بگی تو هرچی" ـ ." 

کرد نگاهم دوباره سپس دهد، نحونشانم این به را خویش عوتواض کرنش تا زد ه*س*و*ب پایم برکف و شد خم آنگاه : 

 هرگز دیگه کافیه، برام روشنه وجودت شمع و هستی دنیا این از جایی یه تو بدونم که همین ولی نبینمت، آخرعمرم تا اگه حتی"ـ

همیشه برای خداحافظ.... دمنمی آزارت ...!" 

 بود مرطوب هنوز چشمانش برگشت، و ایستاد و دررفت دم تا کردم، اشبدرقه زدمی نگرد خود در را شیدایی که ناباورم بانگاه

انداخت من به پرمعنی اما کوتاه نگاهی... داشت امتداد هایششقیقه تا که انگیزدل روشنی سایه از پر اشکشیده هایوگوشه : 

کن دعا برام"ـ !" 
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 و کرده تماشا را لحظه آن درسکوت بودند دراطاق که همراهانشان و بیماران مامت حتی شد، آزاردهنده سکوتی از لبریز سراسر اتاق

 آمیزمحبت لحنی با و زدم رویش به لبخندی حالبااین فشرد،می را گلویم فراق رنج از ترتلخ بغضی نگریستند،می ما به داشتند حاال

کردم تقدیمش را کالمم آخرین : 

امان... خدا؛ امان به برو" ـ !..." 

بودم دیده اشچهره در روز آن به تا که لبخندهایی تمام از زیباتر زد؛ زیبایی لبخند گرفت، آرام دلش .... 

... رفت و ...! 

 سر از تلخی بغض کنم، فراموشش توانستمنمی بود، ریختههم به را وروانم روح لبخندش آخرین نبود، خوب اصال   حالم

 اشدوباره دیدار برای غریبی اشتیاق ولی بیندیشم او به دیگرنباید گفتمی من به عقلم کهاین غمرعلی فشرد، سخت را گلویم درماندگی

 گرفتنمی اشتباه عشق با را خودخواهی ازاین پیش اگر بودم، ندیده وشفاف روشن حد این تا را اشچهره هرگز کردم،می احساس

ایمداده دست از همیشه برای را یکدیگر او و من و دیرشده خیلی دیگر که افسوس باشد، امزندگی مرد تنها توانستمی تردیدبی ... 

****** 

« دم سپیده » 

آمدم خود به سوده صدای با ناگاه به که بود نشده پاک ذهنم ی غمزده یصفحه از امان لبخند آخرین تصویر هنوز : 

 که جوراین بود، شده رد استخون کنار از و بود کرده روپاره پات مهم ازعروق یکی بود، خورده بدجائی به گلوله گفتدکترمی" ـ

 که آوردیم شانسخیلی میاره، درش پا از خونریزی ساعت دوسه ظرف و مجروحه یه برای ممکن هایحالت بدترین از یکی گفتنمی

 تو بدون که بکنم تونمنمی فکرشم... آه بودی،ن ما پیش نازنینم تودوست دیگه اآلن وگرنه کنیم فرارپیدا واسهراهی یه تونستیم زود

دارم دوستت خیلی رؤیا میاد، سرم به چی !" 

ُرم که دستی با رابست، چشمانش و گذاشت امسینه روی را سرش بود، نشسته کنارتختم صندلی روی کهودرحالی گفت را این  آن به س 

 دنیا از جراحت همین با و بودم نیاورده شانسی چنین کاشای که گویمب خواستم رافروخوردم، خویش وبغض کردم نوازشش نبود وصل

کنم؟ ناامیدش توانستممی چطور بود، گرفته جشن مهربانش دل در بودنم زنده خاطر به سوده چراکه نتوانستم اما رفتم؛می  

 کامال   قوی هایمسکن و هوشیبی داروی ثیرتأ زد،می پرسه دیگر جایی روحم و اینجا جسمم بود؛ انتهابی دردورنجی از ماالمال قلبم

 که بود زودگذری هایدوستانه تنگ دلم آورد،می هجوم ذهنم به گذشته ازخاطرات سیلی وبیداری خواب میان بود، کرده حالم و حسبی

 و دربسکتبال هایمانکلکل هایمان،بازیبرف هایمان،زدن قدم هم دست در دست هایمان،خنده داشتم، امان درکنار آرامشم درروزهای

 پریسا با اشبندیشرط به که روزهایی تمام تالفی به من و بسازم تور نخ با چگونه داد یادم که روزی... بدمینتون و پونگ پینگ

 دیم،خور شکالتی بستنی رفتیم عباس و سوده همراه به آنگاه باختم، و بازم می دانستممی که این با بستم شرط او با بودم کرده حسادت

 چهار آورد،می لبم به لبخند روز آن یخاطره هم هنوز.... نرفت زیربار کردم اصرار هرچه و کرد حساب امان را پولش آخرسر ولی

 و نیاوران پارک به رفتیم همآن از بعد! گذاشتندمی هم سر به سر و خوردندمی بستنی برفی روز یک در که شروشور پر نوجوان

زدیم پروانه نخورده دست هایبرف از ایکپه روی و کردیم بازی برف حسابی ..... 

 رفته، که حاال چرا است؟ گرم و نزدیک حد این تا کنم فراموشش همیشه برای باید که حاال چرا خدایا؟ آیدمی ذهنم به کجا از هااین

دید؟ خواهم را تو دوباره آیا! امان؟ کجایی !نه؟ یا افتاده اتفاق هااین اصال  .... زند؟می سوسو ذهنم ناخودآگاه در اشخاطره فانوس !..... 

بود پدیدار درنگاهش نگرانی آثار کهدرحالی برگشت اتاق بعدبه لحظاتی نبود، کنارم سوده شدم بیدارکه : 

رؤیا؟ کجاست ابی"ـ !" 

دادم را سؤالش جواب فقط ولی کرد، سرایت نیز من به اشنگرانی : 

 احتمال. شه خارج ایران از بتونه تا قانونیشه گیرهای رجوع و رفع واسه کنممی فکر ولی رهمی کجا نگفت مسافرت، رفته صبح از" ـ

بکشه طول کارش هم هفته آخر تا داره ." 

کشید راحتی نفس : 
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آوردی شانس حسابی کنم فکر. ده نمی ترخیص یاجازه دکترت چون بکشه، طول کارش کن دعا پس"ـ !" 

بوده یار من با بخت واقعا   مورد کی این در کم دست بودم، موافق او با ! 

 سوده به رو. شنید نزدیک و دور هایخیابان و هابام پشت روی از را مردم گفتن اکبر هللا از ایگریخته وجسته مبهم صدای شدمی

 :کردم

مون خونه گردمبرمی خودم صبح فردا بشن، نگران ممکنه اینا مامانت خونه، برو تو" ـ ." 

بود قشنگ خودش مثل که لبخندی با داد تکان سری سوده : 

 این با اگه تازه،. نیام خونه اصال   امشب ممکنه که گفتم و خبردادم بهش نگرانته، هم کلی مامان تازه نیست، اومدنم منتظر هیشکی نه؛"ـ

 فعال   باید پس. ذارهیم ابی دست روکف آمارت خطبهخط اون بمالی؟ شیره سرفرنگیس تونیمی کنیمی فکر تون خونه بری اوضاع

 چی نفهمه تا کنیمسرمی به دست رو فرنگیس جوری یه بری راه راحت تونستی که بعدش. بشه راه روبه اوضاعت تا ما یخونه بیای

اومده سرت به ." 

بود او با حق ... 

انداختیم دردسر توی رو بابات و مامان حسابی مونانقالبی کارهای این با کنم فکر" ـ !...." 

داد تکان توافق ینشانه به سری : 

 شهنمی دلیل این ولی کرد، تموم کارو رفرم با باید گنمی و نعقیدههم امان با جورایی یه نیستن، انقالب موافق زیاد بابا و مامان خب"ـ

امان مثل هستن، امدادرسانی کار تو هم اونا باشن، تفاوتبی مردم عام قتل به نسبت که ...." 

پیچدمی درهم درد از چگونه قلبم آورد،می زبان بر را امان نام منظورخاصی هیچ بی بارکههر دانستمی کاش .... 

 همراه به خنکی باد کند، باز را پنجره خواستم سوده از رسید،می گوش به بیمارستان حیاط داخل از نظافتچی کارگر مبهم یزمزمه

خزید اتاق داخل به پیرمرد انگیزغم صدای ... 

شهمی در به هــاسیاهی شهمی سحر شه،یم سحر  

شههدرمی خلق خون که لحظه تویک آروم نخواب  

شهمی هدر که هاخون چه شهمی پـا به هاآتش چه  

شهمی در به ازظلم جهان! مسلمانان آخر ولی .... 

 چه شد، جاری دیدگانم از اشک و شکست سادگی به امفروبسته بغض که بود گرفته قدردلم آن بیدارشد، دردلم عهدیه اختیاریادبی

سپردنش جان یلحظه بود دردناکی یلحظه ... 

پیچید درگوشم مهربانش وصدای زدود ازدیدگانم را اشک سوده مهربان های دست : 

کنی؟می چراگریه عزیزم؟ چیه"ـ " 

عهدیه!... آخ"ـ ..." 

کشید ودردناکی تلخ آه : 

 هابچه بالفاصله که شنیدم نیفتاد، نامردها اون دست که شکر رو خدا فقط بدیم، انجام کاری شبرا نتونستیم دیگه بیامرزدش، خدا" ـ

امن جای یه بردن و برداشتن رو شجنازه ." 

شکر خدارو" ـ ..." 
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 آن. شد کشته هایشآرمان راه در و رسید آرزویش به عهدیه چون هم شاید نشد، این از بدتر که بود این خاطر به شکرگزاری این شاید

 را جایش و داده دست از کلی به را مفهومش روزها آن جاریست امروز که معنایی به زندگی نداشت، این جز آرزویی کسی روزها

 به سربلندی و غرور با هاآن باشند، داشته انتظار از فراتر تحملی نیز بازماندگان حتی شدمی باعث هم همین. بود گرفته دلچسب مرگی

پنداشتندمی خداوند راه در ایهدیه را هاآن و کردندمی فتخارا عزیزانشان مرگ .... 

شد فشرده دلم باردیگر مادر یادآوری با : 

رفت؟ همیشه برای همدمش تنها که بگیم بهش باید جوری چه.... مادر طفلک" ـ " 

داد تکانم عجیب حرفش ولی شد، درهم ایلحظه برای اشچهره : 

بذاری؟ تنهاش داری تصمیم نکنه توچی؟ پس بود؟ کسش تنها عهدیه مگه تازه مونه،می کوه مثل اونونخور یغصه"ـ !" 

زنهمی شور بدجوری دلم سوده دنیا؟ این تو دارم کیو مادر از غیر دیگه من نداره، امکان...! نه نه" ـ ." 

چیه؟ مشکلت چرا؟" ـ " 

 چی یعنی بگیرم، قرار و آروم تونمنمی دلم، تو ریختن جا یه رو دنیا های نینگرا تموم انگار نیست، دلم توی دل فقط دونم،نمی دقیقا  " ـ

شه؟می " 

ناراحتی؟ کی خاطر به چی؛ خاطر به آخه" ـ " 

داشتممی عزیزتر جان از که کسی برای بود مادرانه ی دلشوره جور یک این شاید دانستم،نمی هم خودم بدهم، نداشتم جوابی .... 

****** 

 بودم مهمانش روز دو رفتیم، اشخانه به سوده کمک با شد،می تمام نظامی حکومت که صبح شش ساعت از بعد روز آن فردای

 وخودش آمدمی سوده یخانه به پنهانی طوربه وفداکار، بسیارمهربان و بود امان صمیمی دوست که دکتری فاصله ودراین

نمودمی من از را الزم پزشکی هایومراقبت کردمی یقتزر من به بود الزم برایم که را داروهایی . 

 حال و شور آن در و بود ترکوچک ما از دوسال که سپهر مخصوصا   آورد،می سرحالم حسابی سوده ترکوچک حضورخواهروبرادر

 به خنده و بنشیند کنآرمان دقیقه یک شدنمی که بود وسرزنده طبع شوخ قدرآن او. شدمی دیده نیز پسرانه شیطنت قدری اشنوجوانی

ننشاند مانلب . 

 و احساسات ولی داشت سال ده حدودا او. درخشیدمی خانه این دل در جواهر یک مثل زیبایش و بّشاش صورت آن با هم سمانه

 یمشیر فریدون اشعار مخصوصا   و شعروشاعری به چقدر فهمید وقتی. رسیدمی نظر به سالش و سن از تربیش بسیار عواطفش

 را نظرم و خواندمی برایم و کردمی باز را شعر کتاب یک و نشستمی کنارم آمدمی آوردمی گیر فرصتی کهاین محضبه عالقمندم،

پرسیدمی . 

 کند استفاده خوب اش شاعرانه وعواطف احساسات این از دادم پیشنهاد او به هم همین برای انداخت،می هایمکودکی یاد مرا شدت به او

ساله پنجاه -چهل ی سمانه یک برای کند بایگانی ایگوشه یک و بیاورد کاغذ روی بر من مانند را هایشروزمرگی حتی و . 

 شروعش برای من از و داد نشانم را اعال جلد با برگ دویست دفتر یک و کرد شروع فورا   که بود آمده ذوق به پیشنهادم از قدر آن او

نوشتم را مشیری یدونفر از کوتاهی شعر هم من خواست، کمک : 

عالم درین گویمنمی من  

بخش هستی تابنده، پو، گرم  

باش خورشید چون  

توانی تا  

روشن پاک،  
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باران مثل  

باش مروارید مثل *.... 

____________________________________________________________ 

* مشیری فریدون  

 کردممی حس که داشت لطف و محبت قدر آن نیز مادرش ولی رفت، بیرون هازخان زود خیلی که دیدم دوبار یکی فقط را سوده پدر

 ولی داشتم، فراوان بس نصیبی فزاینده محبت این از حاضر درحال نیز من اگرچه! ندارد وجود دنیا تمام در سوده از تر خوشبخت

 او. کردمی غمگینم و لرزاند می را دلم ببرم دل ها این تمام از باید زودیبه و است اختیارم در عاریتی صورت به چیزهمه کهاین فکر

 همین ام زندگی روزهای بهترین شاید. پخت می خوشمزه های سوپ و گرفتمی تازه ی آبمیوه برایم داشت، که ای مشغله وجود با

 یک من برای یول است، معمولی و عادی کامال   سالم و همسندخترآن ی بقیه برای که هایی دلخوشی خاطر به بود، روز دو یکی

نیست بیش نیافتنی دست و شیرین خیال ..... 

 از ابی لحظه هر ترسیدممی چراکه بمانم؛ سوده پیش توانستمنمی آن از بیش دیگر ولی بود نرسیده پایان به هنوزکارمداوایم اگرچه

 برگشتم، ام خانه به و تشکرکردم هربانشم ی وخانواده سوده از هم همین برای بشود، چیزهایی یک ومتوجه برگشته خانه به مسافرت

 به نیاز شاید و بود شنیده را عهدیه شهادت خبر حال به تا مطمئنا   رفتم، مادر نزد همه از اول برگردم خانه به که آن از پیش اما

 که است یبعج کردم،می را فکرش که بود آن از صبورتر او اما باشد، هایش غم شریک تلخ لحظات دراین که داشت کسی حضور

ام؟ ناپخته و ضعیف ها آدم شناختن در قدراین چرا راستی بود، شناخته من از بهتر را مادر سوده ! 

 و اناهلل: »خواند ای آیه زیرلب و گرفت اش سینه رابه سرم بگویم چیزی که آن از پیش دید، اتاقش در ی آستانه در مرا کهاین محضبه

راجعون الیه انا ....» 

 مادر دنیای یهمه من دیگر حاال ریختیم، اشک فراقش حسرت در صدا بی و آرام ها ساعت تا دیگری وصحبت حرف هیچبی وهردو

او از غیر نیز من و نداشت دیگری عزیز هیچ من از غیر او بودم، .... 

****** 

 گفته هم او و درآورد را آمارم بود ستادهفر دوبار یکی را پسرش ظاهرا کردم،فکرمی که بود آن از تر ساده خیلی فرنگیس دهن بستن

 تنهایی از البد بود کرده فکر هم فرنگیس کرد،نمی زندگی خانه این در جوانی مرد هیچ کهاین حساب با! هستم دوستم یخانه که بود

ام بوده ام صمیمی دوست کنار روز چند این که رفته سرمی ام حوصله خانه در . 

 را پایم روی پانسمان وقتی آمد، سرم به ترسیدممی آن از که چیزی و برگشت سفر از هم ابی رفتم، خانه به کهاین از بعد روز سه دو

گفتم هم من و کرد سؤال اشدرباره ازمن دید : 

شدمزخمی خوردم زمین" ـ ." 

گفت عصبانیت با بعد و کرد فکر کمی : 

 خودم یا گیمی رو راستش یا بینه؟می صدمه جوریاین و افتهمی پله از کی کردی؟ فرض احمق منو تو بافی؟می دروغ داری باز"ـ

درمیارم موضوع سراز و کنممی بازش ." 

دیدم شنگه الم در را پیروزی راه تنها بریزم سرم به خاکی چه باید دانستمنمی که من : 

! بگیری قرار مداوا تحت باید! بیماری تو ابی نکنی؟ شک زمان و زمین به و نباشی بدبین بهم نسبت دیگه ندادی قول من به مگه تو" ـ

 تو کنم،نمی اعتماد قرارات و قول از کدوم هیچ به دیگه بار این و دمنمی مجدد فرصت بهت دیگه من نیست، خودت دست اصال   یعنی

شممی خالص هاتبدبینی این شر از و گیرممی رو طالقم هم فرصت اولین !" 

 و برداشت استیضاحم از دست قبلی فاز همان توی بروم دوباره کهاین ترس از ابی و داد جواب لمقا و قیل و نشست هدف به تیرم اتفاقا

گویمنمی دروغ او به من که قبوالند خود به . 

گفت و کرد نگاه گلوله جایبه دقت با کردم، باز را پانسمان و شد خوب هایمزخم وقتی ولی : 
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نیست ساده خوردن زمین هی جای این رؤیا ولی ها؟ شکاکم و بدبین نگی" ـ !!" 

انداختم او به داریمعنی نگاه که شد این آمدم،نمی کوتاه خود موضع از نیز من : 

 بیرون زده کجا از نبود معلوم که تیزنوک میله یه هوابی افتادم که موقعی فقط ببینم، جدی آسیب که نخوردم زمین بد خیلی من" ـ

شکاک؟ برداری ازسرم دست شهمی حاال پام، تو فرورفت !" 

نگفت چیزی دیگر لج ی دنده روی نروم دوباره کهاین برای ولی آمد بدش خیلی که هرچند . 

 تا و زدنمی حرف زیاد بودیم غذا خوردن درحال کهوقتی حتی ببینم، او در را سردرگمی و گیجی حالت خوبی به توانستممی روزها آن

گفت زشاممی سر هم شب یک. رفتمی فرو فکر به هاساعت : 

نیست راه به رو زیاد جان عمه حال گفتمی بابا. نروژ بری فرستمتمی هفته آخر"ـ ." 

کشیدم درهم چهره بودم دلخور اشگرانهحیله رفتار بابت دلم ته هنوز که من : 

چی؟ خودت پس فرستیم؟می تنها"ـ " 

کرد دست آن و دست این کمی .... 

شم خارج کشور از عال  ف تونمنمی دارم قانونی گیر یه.... من"ـ ...." 

بکشم بیرون زبانش زیر از را حقیقت تا بیندازم راه بلوا کردم سعی : 

 شاید!!! کردی؟ قتل کردی؟ کالهبرداری! کنی؟ پیدا فرار راه تا زنیمی دیوار و در به خودتو داری که کردی غلطی چه بگی شهمی"ـ

قاچاق هم ..." 

کنممی منهدمش نزند حرف اگر دید : 

رفتی؟ کجاها تا! خبره؟ چه! خب خب"ـ !" 

دادم تکان صورتش مقابل گرانه توبیخ را انگشتم : 

کنیمی سرهم دروغ داری و ته پاچه به کک همیشه مثل بفهمم فقط یعنی"ـ !" 

شد گرد تحّیر از چشمانش : 

 خودت کیش هم رو همه چون کنی،می اعتماد سخت که اینه واسه هم شاید! ها؟نیستی گودروغ و کار پنهون کم هم خودت کهاین مثل" ـ

پنداریمی !" 

بود کافی شنگه الم یک ایجاد برای اشکنایه : 

شهنمی گفتی زندگیمون اول که دروغی یه قد کنی، جمع هامو دروغ و هاکاری پنهون تمام"ـ !" 

داشت پری دل ظاهرا نیز او : 

 احمق یدیوونه من که بشی این منکر تونینمی شم، تازه! ا؟رؤی هاهستی پرروئی عجب! کردی رفتار صداقت با خیلی خودت که نه"ـ

دادم نشونت ترفند صد به وعشقمو بودم عاشقت بشه جان عمه میراث از صحبت کهاین از قبل !" 

ندهم کش را بحث دادم ترجیح پس بود، او با حق تقریبا   : 

قانونیت؟ گیر این چیه ببینم بگو نرو، طفره حاال رومئو، باشه" ـ " 

پیشت میام و دممی انجام کارهامو بعدش هم من نروژ، ریمی وقتی چند یه تو کنه؟می فرقی چه"ـ ." 

کرد خوش جا لبم روی وری یک لبخندی : 
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عزیزم همسر رمنمی جا هیچ تو بدون من"ـ !" 

پیش نه و داشت پس راه نه که بود شده جوری : 

ژولیت معلومه" ـ !!" 

ناچاری سر از بود خندیلب فقط جالب حاضرجوابی این برای جوابم ! 

بازگفت را اشالخروجیممنوع علت ترجیحا فرستاد پایین نوشابه زوربه کهاین از بعد و گذاشت دهان به دیگر وقاشقی کشید آهی : 

 کله یهمه مملکت اوضاع این با بگیرم، رو خدمتم پایان یا معافی کارت تا وایسم تونمنمی ولی..... همینه گیرم نرفتم، سربازی من"ـ

صبرکنم تونمنمی..... کننمی فرار دارن هاگنده ...." 

کنم فرو شکمش در دسته تا را زبانم شمشیر کردم سعی : 

مثال ؟ ست گنده خیلی ت کله اآلن"ـ !" 

 سر دمبو کوبانده را اشرافیتم برسم امان وصال به تا کشیدممی امزندگی به آتش داشتم که مدتی درتمام فهمید، خوب خیلی را منظورم

 زجرش خواستممی بود شده حساس رویش او چون بلکه اشرافزادگی، به کنم افتخار خیلی خودم کهاین نه! اشرسیدگی دوران به تازه

 یادم چیزی دفعهیک و فرودادم را امنوشابه از ایجرعه دهد، جوابی نکرد سعی چرا دانمنمی حالبااین! کنم ورشعله را خشمش و دهم

 :آمد

نروژ؟ بیای تونستی طوری چه رسالپا پس"ـ " 

داد باال ابرویی : 

نیست خبرها این از دیگه اآلن ولی. داشتم مشروط و موقت معافیت مگه؟ نیست یادت! ها؟ بودم دانشجو پارسال من"ـ ...." 

حساب این با کردم، فکر کمی .... 

آره؟ بیرون؛ بری کشور از قاچاقی مجبوری معلومه که جوراین"ـ !" 

دزدید من از را انشگریز نگاه .... 

برم باید هرحالبه ولی! شم مجبور.... شاید" ـ ...." 

بردم باال را صدایم : 

بگیری پناهندگی مجبوری که جوریاین دیوونه، خب"ـ !" 

داد تکان استیصال به سری : 

 از قاچاقی اونم که.... من خروج مونهمی فقط و ده می سامون سرو کارهامو داره اون جون، کتی پیش آمریکا برم راست یه باید"ـ

تو پیش نروژ میام گرفتم، که پناهندگی.... شممی رد مرز ." 

بشقاب وسط کوبیدم را قاشقم : 

بگیری؟ پناهندگی نروژ نمیای چرا خب! کردی؟ م مسخره"ـ " 

دوخت چشمانم به را نگاهش : 

..... ده نمی اجازه بفهمه اگه گفتمی الهه... .بفهمه رو موضوع بابات خوامنمی! بگم؟ طور چه..... خب عزیزم، نشو عصبانی"ـ

عاره براش پناهندگی گهمی !" 

زدم نیشخندی : 
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 دیگه غلط هزارتا مجبوری بشی پناهنده وقتی کهاین بدتر اون از! شده پناهنده هااجنبی به رفته شوهرم بگم ننگمه هم من! داره حقم"ـ

برگردم؟ و بیام صاحب سروبی باید باشم، ایران توی رو سال از ماه شش بخوام من اگه بعدهم. بدی انجام کشور اون دولت واسه !" 

 این در چیزی دنبال انگار داد، حرکت راست و چپ به را سرش کمی بخورد، را غذایش توانستنمی دیگر حتی و بود شده کالفه

بگردد تهی فضای .... 

 ولی گرفتم، پناهندگی نروژ اومدم یکراست هم شاید اصال   داره، شرایط به بستگی کنم،می حلش جوری یه و منه مشکل این هرحالبه"ـ

رهمی چنگت از حسابی و درست ارث یه و گردهمی بر جان عمه رأی وگرنه بمونی، نیست صالح این از تربیش دیگه تو هرحالبه !" 

انداختم باال ایشانه : 

کنهنمی چهارتا رو چشمم هم ترش گنده هامیراث و ارث این از تا هزار! نیست مهم برام"ـ ." 

کند تربیش مثال   را تأثیرحرفش تا کشید جلو سمتم به میز روی را خودش و کرد قالب هم به میز روی را دستش : 

 و ارث زبونی چرب با جوری چه بلده بابات هم نری اآلن اگه تو! ها؟ کنیمی گریه روزهات این هایحرف به بعدا! رؤیا نشو خر"ـ

 یکیشون فقط تو که نفر چهار بین شهمی تقسیم پدرت دارائی یبقیه مثل هم این دیگه جوری اون ولی بکشه، باال رو جان عمه میراث

 نصف طرف، اون برسه پات تا حاال همین! بشه طوریش پدرت الل زبونم تا صبرکنی باید بلکه نقد، به دست حاال نه هم اون! هستی

نباشی؟ خر که کنم چیکار رؤیا! توئه مال حدیث و حرف بی جان عمه میراث !" 

 کارهنیمه را غذا و برخاست ناراحتی با دهمنمی جوابی دید وقتی بود، حساب حرفش هرحالبه ولی کشیدم درهم چهره هایش توهین از

 روحی شرایط در که است درست فرورفتم، فکر به و شدم ساالدم با وررفتن مشغول تنهایی در. رفت بیرون آشپزخانه از و کرد رها

 عقیدتی و عجیب هاییآرمان و افتاده هاخیلی چشم از دنیا مال بود، شده گیر همه دوران آن در تقریبا   که بودم گرفته قرار خاصی

 خیلی هم من ها، حرف جوراین از و بودند رفته آخرت دنبال و کرده پشت شانفامیلی ثروت و مال به هاخیلی بود، گرفته را جایش

 دارند من به نسبت عالقه ابراز که آنهایی تمام صداقت به که رسیده جاییبه کارم و شده گردنم وبال دنیا مال کردممی حس بود وقت

 و کنم مقاومت جان عمه یخواسته برابر در این از بیش ترسیدممی حالبااین است، ثروتم و مال خاطر به کنم فکر و باشم مشکوک

ام؟کرده حماقت چرا که کنند سرزنشم همه و شود خالی پشتم بعدها  

 که آنجایی از. زدنمی ما به زنگ هم بار یک سالی معموال او چون بود عجیب برایم گرفت، تماس ما یخانه با پدرم روز آن فردای

 دلم کمی شد باعث همین و دارد کار خودم با که فهمیدم باشد، سرکار باید طبیعتا ابی که بود گرفته تماس هنگامی و ظهر از قبل

 و ترسیدممی دهم خرج به مقاومت اشخواسته دربرابر کهاین از داشتم، پدرم به نسبت که گریزناپذیری یعالقه از گذشته چون بلرزد،

داشتم شرم یا .... 

رسیدمی نظر به عصبی هم کمی! داشتم عادت البته نگرفت، گرم ساده احوالپرسی و سالم یک از بیش : 

 شممی مجبور وگرنه بیا زودتر هرچه خودت فقط نیست، مهم هم برام و کنه برطرف کارهاشو گیر تونهمی کی ابراهیم دونمنمی من"ـ

ببیندت زودتر هرچه خوادومی نیست خوب حالش زیاد جانعمه. دنبالت بفرستم رو کسی ." 

دهدمی جال کمی را دلم فقط و اندازدنمی پا از را کسی جانانه نیش یک کردم فکر : 

میراثش؟ یا جان، عمه یا هستید، من نگران"ـ " 

شد عصبانی حسابی : 

 هایحرف این. کن تمومش رو قائله و بیا شو بلند زودتر هرچه باشی، اینجا تو که نیست این از ترمهم چیزی فعال  ! نشو احمق"ـ

بعد واسه بذار هم رو رمانتیک ." 

مسخره و ربطبی بغضی فشرد، را گلویم بغض : 

 کرکس یه مثل داره توقع اآلن داشته؟ قصدی چه که بشنوم شما زبون از باید چرا پیشش؟ برم که نگفته خودم به جان عمه چرا"ـ

حقیرم؟ و پست چقدر که بفهمونم بهش و پیشش بیام گرسنه !" 

کرد مکثی و کشید آهی : 
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 از حسابی گفتم چیو همه تبه که فهمید وقتی. لج یدنده رو ریمی بگه خودت به اگه دونستمی! شناخته خوب خیلی رو تو اون"ـ

گفتممی خودش به بفهمه خواستممی اگه گفت و شد ناراحت دستم ." 

 چه پیشنهادش داندمی خوب خیلی کهدرحالی کرده، درخواستی چنین سادگی سر از چاره بی کردممی خیال که باش مرا! طور این پس

باشد داشته توانستهمی معنایی : 

بخردم بده لپو نیستم چتر که من معلومه،"ـ !" 

برد باال کمی را صدایش : 

 پس نباشه، اینجا ابراهیم که بهتره هم برامون. نیست هاحرف این فرصت و وقت فعال   کنی،می فکری چه تو که نیست مهم برام"ـ

نکن معطلش !" 

نیست بیش مزاحمی ابی دیگر حاال و کرده جان باعمه را هایشوپاخت ساخت که فهمیدم تقریبا   ! 

جالبه خیلی! شما داللی حق بشه هم شدیگه نصف مادرمرده، ابی این جایبه که رسیدید توافق به سپ ها؛"ـ ...." 

کند قطع را گردنم تلفن پشت از توانستمی که بود عصبانی آنقدر : 

 نگاهی چه تو هک نیست مهم اصال   هم برام. کنممی محرومت ارث از بگی مزخرف بخوای دیگه بار یه اگه دم،می اخطار بهت رؤیا"ـ

تاجبخشی فرامرز دختر که کنیمی فراموش دیگه یا اینجا، میای شیپامی یا روشنه، تکلیفت داری، ماجراها این به ." 

رمانتیک یاحمقانه بغض آن بازهم : 

سند و سفته یکی اون واسه و باشم دیوار روی نقش یکیشون واسه کهاین تا نباشه روم پدرومادری هیچ اسم دممی ترجیح"ـ !" 

آورد پایین دوباره را صدایش و شد مسلط برخودش کمی : 

 به کنم راضیش فاصله این توی که نداشت کاری هیچ برام وگرنه توئه، حضور فقط درمونش که چیه پیرزن این درد دونمنمی من"ـ

 عاشقته، فقط پیرزن این! قبول دشمنت؛ من بره، دنیا این از خوش دل با که بیا فقط بیا، اموالش و مال خاطر به گمنمی..... خودم نفع

بیا پاشو و بردار ت احمقانه هایخیالپردازی از دست هست وجودت توی انسانیت ذره یه اگه! همین ." 

کشیدم آهی : 

 هرحالبه..... نشناختید منو هم پیرزن همون قد حتی چون گفتید دیر شما ولی بود، همین کنه راضیم اول از تونستمی که چیزی تنها"ـ

ایدیگه چیز نه جا اون بیام کردنش دلخوش برای فقط تا کنممی رو سعیم ." 

 حال به زدم زهرخندی کرد، قطع را تماس گرمی نسبتا   خداحافظی با پس رسید،می نظر به کافی رضایتش جلب برای هم مقدار همین

خودم و جان عمه روز و .... 

 در که کردممی فکر پیرزنی به و مادر تنهایی روی بستممی چشم باید شدم،می سفر این عازم و گذاشتممی هایمآرمان روی پا باید حاال

ندارد چندانی یفاصله مرگ با و است من راه به چشم دنیا سوی آن .  

 را کاربلد هایقاچاقچی از یکی تا بود رفته گردد،برمی دیگر روز سه دو تا گفت.... کردستان به بار این شد، سفر عازم دوباره ابی

 نبودم این نگران. ندارد حرف کارش که بود داده اطمینان و کرده معرفی او به رفقایش از یکی شود، خارج مرز از باکمکش و ببیند

 آزارم هاتازگی وجدان عذاب شبیه چیزی یک فقط ولی داشتم، شرم او به نسبت احساسم سردی همهاین از و آیدمی سرش به چه که

 خواهم متأسف کمی نهایتا بیاید سرش هربالیی که بودم مطمئن ،تربیش نه داشتم دوست قدیمی یخانه هم یک دح در را ابی من داد،می

 که آن حال شوم حاضر درخلوتش نیستم مجبور دیگر که شوم حالخوش شاید حتی برد، خواهم یاد از را او سرعت به بعدش و شد

دارم دل سویدای در دیگری سودای .... 

 و کردند موفقیت آرزوی برایم نیز هاآن کنم، ترک نروژ مقصد به را ایران مجبورم مدتی برای که گذاشتم درمیان امیحزب دوستان با

 جانپدروعمه توانستمنمی برگردد، کی نبود معلوم ابی کهاین حساب با. سفر ملزومات و بلیط یتهیه قبیل از کارهایی دنبال افتادم من
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 که بلیطی تریننزدیک اما نداشتم، پاسپورت و ویزا بابت مشکلی معمول طبق امدوگانه تبعیت اطرخ به. بگذارم معطل زیاد را

مهرماه اواسط حدودا بود؛ بعد هفته دو به مربوط کنم تهیه اسلو به پرواز برای توانستممی . 

 به نه داشتم، بدی حس نگریستمی حجابم به تمسخر و تحقیر با گاهی و متعجبانه افتادمی سروکارم رابطه این در هرکس با کهاین از

 تحقیرآمیز رفتارهای و ها نگاه با و بگذارند احترام انتخابم به داشتم دوست. دیگران طرزفکر خاطر به بلکه دارم، حجاب کهاین خاطر

 کنار دلیلی هیچ به تمنداش قصد هم من و رسیدمی نظر به نامناسب پوششم واقعا   نروژ به سفر برای کهاین مخصوصا  . ندهند آزارم

 طور چه راستی،! هالبنانی یشیوه به روسری و بلند ودامنکت پوشیدن مثل کردم،می ترشمتناسب کمی شاید نهایتا بگذارمش،

دهم؟ ادامه کردندنمی درکم عقیدتی نظر از که کسانی کنار و نروژ در زندگی به آشکار تضاد همهاین با توانستممی !.... 

 بابت ولی بود راضی و خشنود کامال   بابت این از او اگرچه بودم سفرم چمدان چیدن مشغول میلیبی با من برگشت، سفر از ابی وقتی

 موضوع این! لوازمش تمام با همآن خانه، فروختن قبیل از کارهایی دنبال افتاد هم اول همان. آشفته و نگران خودش کارهای

 و اوضاع ولی بدهم، دستشان از راحتی همین به نبودم حاضر و بودند من یجهیزیه جزو زملوا این کم دست چون کرد،می نگرانمکمی

 ایچاره کنیم زندگی کشور از خارج این از بعد بود قرار اگر هرحالبه. شوم پاپیچش زیاد بابت این از بتوانم که نبود جوری شرایط

نبود هم راحتی همین به کار هرچند نداشتیم این جز . 

 نیم. شد تماشایم مشغول و نشست تخت روی آمد کردممی پیدا چمدانم در چیدن برای مناسبی هایلباس داشتم که طورمانه روز یک

دادم ادامه کارم به و انداختم او به چشم یگوشه از نگاهی : 

کردی؟ پیدا مشتری شد؟ چی"ـ " 

کشید سردی آه : 

 پول اگه موندن که هم اونایی بیرون، کشور از میره و کنهمی جمع رهدا رسهمی دهنش به دستش هرکی! بود راحتی همین به کاش"ـ

باشیم معجزه منتظر باید فقط جورایی یه! رفتنمی داشتن ." 

کردم نثارش پوزخندی : 

شی؟ معجزه دنبال بعد نداری، قبول رو خدا"ـ " 

نداشت را امرحمانهبی هایوکنایه گوشه یحوصله : 

ندارم کارت به کاری من که طور همون باشه، داشته بطیر تو به من عقاید کنمنمی فکر"ـ !" 

 عمه پیش بروم است مهم برایش چون کندنمی پیله فعال   دانستممی که خودم نداند هرکه ندادم، جوابی دیگر و کردم نازک چشمی پشت

بداند محترم را عقایدم که نیست روشنفکر هم قدرها آن وگرنه جان، ! 

ددا ادامه دید که را سکوتم : 

 جون کتی طرف اون از. نیست خبری هنوز ولی داده قول فعال   باشه، پناهندگیم کارهای دنبال بابات چشم از پنهون سپردم الهه به"ـ

شم خارج کشور از جوری چه که مونده فقط. برم تونممی و نیست مشکلی آمریکا گهمی ..." 

دادم تکان سری : 

شهمی تنگ برات دلم"ـ !" 

 خوش کوچک هایدروغ همین به را دلش داشت عادت ولی ندارد، امگفته که ایجمله با تناسبی هیچ سردم لحن که فهمید هم خودش

 :کند

 بهت کن سعی رؤیا! کنهمی مدیوونه ببینمت تونمنمی دیگه ها مدت تا کهاین تصور حتی.... شممی نابود دارم حاال همین از که من"ـ

 خونه فروختن محضبه نباش، هم من فکر به.... ببر لذت تونیمی تا جان عمه و برادرت و اهرخو و بابا کنار بودن از بگذره، خوش

پیشت میام.... دیگه بعدش و بیرون زنممی قاچاقی دوستم آشنای همین کمک با !" 
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 که داشت کم چه مرد این.... کردم نگاهش و برگشتم و سوخت برایش دلم لحظه یک که گفت احساس با چنان را آخر یجمله و

باشم؟ داشته دوستش توانستمنمی  

 ایه*س*و*ب و فشرد دست در را دستم بالفاصله ام،آمده اشدلجویی قصد به که فهمید رفتم، سویشبه آرام و کردم رها را هایملباس

زد برآن : 

کنممی اهشخو.... بمون منتظرم کنممی خواهش! رؤیا منی زندگی یهمه تو ولی ندارم، اهمیتی برات دونممی"ـ !" 

 واقعا   فشرد، خود در را گلویم تلخ بغضی کند، نوازش را موهایم و بگیرد سینه به را سرم بتواند تا نشستم کنارش و دادم تکان سری

 و بگذارم پا هایمخودخواهی روی باراین بتوانم شاید دارم؟ را مرد این یدوباره دیدار شانس قدر چه! برنگردم؟ هرگز دیگر بود قرار

 خود با نیز مرا خود و رفته همیشه برای که اویی ست،«او» نگرممی «خود»در هرچه! خودخواهی؟ گویممی ببینم، را ابی نیز کمی

 ....برده

 کمد توی و ریخت بزرگ چمدان یک درون داشت الزم مانزندگی و خانه از هرچه ابی پروازم تا مانده باقی روز سه دو این در

 من با هم بعد. خریدار دست بسپارد لوازمش یبقیه با را خانه و ببرد و دارد برش دردسربی بتواند خانه فروش از بعد تا گذاشت

 چمدانم توی داشتم مهم شخصی لوازم هرچه هم من. رفت سفر به دوباره دور شهری در مشتری یک دیدن برای و کرد خداحافظی

 امانقالبی دوستان از شدن جدا تصور هرچند برگردم، نتوانم دیگر شاید که مدادمی را احتمال این هرحالبه نماند، جا چیزی که چیدم

 بودم مجبور نیز بار این من هرحالبه ولی بود، غیرممکن و سخت واقعا   نداشتیم ایفاصله پیروزی تا که نبرد یبحبوحه این در همآن

کنم اندیشی مصلحت کمی . 

 ملحق و فرودگاه به عزیمت بعد و وطنم سیاه شب آخرین در مختصر استراحت یک مه بعد و سوده با آخر خداحافظی بود مانده فقط

نروژ در پدرم یخانواده به شدن ..... 

 پسرش همراه به و داد تحویلم را کلیدها و کرد من با جانانه و گرم خداحافظی یک روم،می دارم بود شده مطمئن دیگر که فرنگیس

شانزندگی سراغ رفتند . 

 کنم، پیدا نتوانستم را تلفن دفترچه ولی فرودگاه، هوایم به بیایند و دارم پرواز فردا که دهم اطالع و پدرم به بزنم زنگ گرفتم تصمیم

 که هرچند کردم، حیرت بود در پشت که کسی نام شنیدن از دادم، جواب آیفون با زدند، را خانه زنگ گشتممی دنبالش که طورهمان

شده قدم پیش دیدارم آخرین برای امیمیصم دوست بزنم حدس توانستممی ..... 

نشستمی لبم بر لبخندی کهدرحالی دویدم، حیاط سویبه عجله با هم خودم و کردم باز را در : 

اومدی؟ خبربی چه! جونم سوده"ـ !" 

باشد آمده خداحافظی برای که نبود کسی شبیه اصال   سوده برخورد .... 

دوید طرفمبه و کرد جور و جمع کمی را چادرش و شد خیره من به زدمی دو دو پنهانی وحشت جور یک از که نگاهی با : 

 اومده؛ مقر شکنجه زیر و بوده بینمون لق دهن یا داشتیم نفوذی دونمنمی رفتن، لو هامونبچه از سری یه دارم، وحشتناک خبر یه"ـ

داده لو نفرو چند هرحالبه ولی ...." 

بیفتد برایم توانستمی شرایطی چنین در که بود اتفاقی بدترین این درآمد، سینه از قلبم : 

گرفتن؟ روهم کسی"ـ " 

چیزی یه..... فقط رفتن، در و شدن خبردار موقع به هابچه خداروشکر، نه"ـ ....." 

آمدمی باال داشت جانم : 

خب؟ بگو چی؟"ـ !" 

باشد مسلط برخودش کرد سعی : 

خب؟ ایشون، دیدن رفتنمی داشتن هابچه از نفر سه دو... !پاریس؟ رفته خمینی هللا آیت که فهمیدی ببین؛"ـ !" 
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خب؟"ـ !" 

 چه... بگیرنت ممکنه کنن پیدا خارجی مسافرهای توی هم رو تو اسم اگه اآلن نظره، تحت خارجی پروازهای حاال دیگه، هیچی"ـ

 کنی جور جعلی پاسپورت بتونی کهاین گهم بری، فرودگاه مثل جایی نباید شی، قایم مطمئن و امن جای یه باید اآلن تو بگم؟ جوری

مصلحت واسه کنار بذاری حجابتم.... و ." 

ساییدم هم به دندان : 

 اصال   که بهتر همون بشه، شروع الهی حرام با بخواد که کاری.... تازه کنم؟ جور جعلی پاسپورت شبه یه تونممی جوری چه آخه"ـ

رفتن؟ لو که اسامیه اون بین هم من اسم که مطمئنی.... حاال. ندم انجامش " 

داد تکان سری : 

 و من مثل دختری به برسه دستشون اگه مخصوصا   ندارن، رحم هاساواکی... شیممی بدبخت بیفتیم گیر اگه مطمئنم، متأسفانه آره،"ـ

 "!تو

کردمی اموحشتزده هم فکرش حتی بشنوم، بارهاین در یتربیش چیز نداشتم دوست دیگر : 

کنم؟ ارچیک باید اآلن"ـ " 

باشد مسلط برخودش کرد سعی : 

بیفته آسیاب از هاآب تا نشیم آفتابی فعال   و کنیم پیدا مطمئن جای یه باید بقیه مثل هم ما"ـ ." 

نداشتم را جایی واقعا   کردم، فکر کمی ! 

عهدیه خاطر به باشه، ترامننا جاهمه از کنممی فکر اآلن هم اون که مادره دنیا این توی ندارم و دار! ندارم؟ رو کسی من ولی"ـ ." 

گزید را لبش : 

 گفت فقط مادرم داشتم، کاری زدم زنگ بهشون ندارن، ازم خبر که گفتن پدرومادرم ولی ما، یخونه در بودن رفته پیش ساعت یه"ـ

 حاضر سریع یارؤ. کنن کنترل رو هامون تلفن ممکنه چون نزنم هم زنگ دیگه حتی گفت.... برنگرد خونه و امن جای یه کن فرار

کنیم فرار باید شو، !!" 

 را صدایش دوباره یافت،می انعکاس سرم در صداها و بودم مانده ماتش باز دهانی با ومنگ گیج خواند،می الالیی برایم داشت انگار

برد باال : 

کن عجله منتظرمونه، ماشین توی آقامهدی! کن عجله رؤیا"ـ !!" 

 کنار را چادرم شد الزم اگر که پوشیدم مناسبی لباس و دویدم اتاق درون به باعجله باشد یدهپر خواب از که آدمی مثل آخرش تلنگر با

 شخصی لوازم و مهم مدارک و اسناد از بود پر که را امدستی کیف و سرکردم را چادرم آنگاه باشد، پوشیده کافی یاندازه به بگذارم

فتیمر بیرون در از سوده همراه به عجله با و برداشتم ضروری ... 

 سوده دنبال به و کردممی نگاه رو روبه به فقط نه؟ یا اندرفته نیز امخانه در مأمورین آیا و افتاده اتفاقی چه سرم پشت دانمنمی

 نامیده «آقامهدی» سوده که میانسالی مرد و کرده پارک رنگ سفید آریای یک خاموش، برقی چراغ تیر زیر سرکوچه دویدم،می

گفت بالفاصله سالم جواب از بعد کردیم، سالم و نشستیم ماشین توی عجله با ود،ب منتظرمان بودش : 

 

سرتون روی بذارید کاله شبیه چیزی یه نه هم اگه نکنن، شک بهتون تا بشینید حجاب بدون تونیدمی اگه بردارید، رو چادرهاتون"ـ ." 

 



 

دانلودنگاه   NEGAHDL.COM 

 

182 

 شیشه پشت وار شلخته صورت به بودند دیده تدارک ما برای بلق از گویا که شیک و ساده کاله دو کرد، عقب ی شیشه به ای اشاره و

معذبم بسیار کردممی حس هم هنوز حالبااین کردیم، پنهان زیرش را موهایمان و گذاشتیم سر به و داشتیم برشان فورا   بود، افتاده . 

 

 از یکهیچ عضو ولی است دوست آقارضا با کردیم،می تجمع آن در ما که بوده مسجدی برادرسرایدار آقامهدی که داد توضیح سوده

 خطری کهاین بدون. است انسانیت و شناسی وظیفه حس راستای در فقط امشبش حرکت این و نیست انقالبی هایگروه و احزاب

داد سوده دست به کاغذی و کرد توقف بعد و رفتیم تهران شرق گاراژ تا باشد، ما متوجه : 

 

 با صبح فردا بمونید، نوشته اینجا رو آدرسش که ایخونه توی رو امشب بومهن، تا برید و شید دماوند هایس*و*بمینی سوار"ـ

 نباید شناسایی مدارک. بگیره تماس باهاتون آقارضا تا مونیدمی جا همون. ویالست آدرس هم این بابلسر، سمت به کنید حرکت اتوبوس

 و نرید بیرون هم چادر با. کنه پنهنشون امن جای یه برادرم دست نمبرسو تا بدین تحویل خودم به اآلن هست هرچی باشه، همراهتون

خدا امان به برید! یاعلی. کنید استفاده کاله از فقط شدید، مجبور اگه و نشید خارج ویال از تونیدمی که جایی تا کنید سعی ." 

 

 ما و گذاشت داشپورت توی را هاآن نیز او دستش، دادیم و پیچیدیم ایپارچه درون داشتیم شناسایی مدارک از مان کیف توی هرچه

شدیم پیاده و کردیم تشکر . 

 

 روح بود، رحمانهبی و جدی فشار یک این لرزید،می وحشت از تنم تمام دهد،می نشان که است آن از سردتر هوا کردممی حس

نداشت را این از بیش طاقت کوچکم .... 

 

 شام حتی من. ریزدمی بیرون دارد امروده و دل کردم حس که کردمی حرکت وصداپرسر و آهسته قدر آن شد ما نصیب که بوسیمینی

 آن از ترسخت وضعیت این تحمل. است گرسنگی خاطر به حتما   کردممی خیال که داشتم شدیدی تهوع حالت حاال و بودم نخورده هم

شد بهتر حالم کمی دادمی من به بار یک قیقهد چند هر سوده که نعنایی هایآبنبات با هرحالبه ولی درآید وصف به که بود .... 

 

 و کشید امپیشانی به دستی سوده که چرخاندممی دهانم توی را آبنبات و بودم بسته را چشمانم و داده تکیه صندلی پشتی به را سرم

داد کالهم داخل نوازشگرانه را موهایم : 

 

شدی؟ جوریاین که اضطرابه خاطر به خواهری؟ شده چی"ـ " 

 

کردم نگاهش چشم یگوشه با : 

 

 حالت کمکم داره هم آبنبات همین حتی ولی چرا، دونمنمی.... دارم بدی خیلی حال اآلن نشدم، جوریاین ولی کشیدم بدترهاشو این از"ـ

کنهمی شدیدتر رو تهوعم ." 

کرد فکر کمی .... 

ست؟ ماهانه خاطر به نکنه"ـ " 
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شد شدیدتر اضطرابم و زد جرقه ذهنم در چیزی ناگهان : 

نیست خبری که ماهه سه بینم می کنممی فکر خوب که حاال.... دونمنمی"ـ !" 

 از موجی شرایطی هر تحت توانستمی باشم داشته دربطن جنینی شاید کهاین فکر دوختم، سوده چشمان به را اموحشتزده نگاه و

بود رناباو و نگران چشم جفت دو تأثیرش تنها حاال ولی کند ایجاد شادمانی ! 

؟....نکنه.... نکنه سوده! وای ای"ـ !" 

گرفت دست در را دستم و فشرد برهم را چشمانش : 

 خدا که رو اونی بگی؟ نه خدا خواست به تونینمی که تو. خیره قدمش باشه هم اگه ولی نیست، چیزی که ایشاال! عزیزم نباش نگران"ـ

نخواهیمش؟ ما شهمی بخواد، " 

 کردممی حس کمکم حاال. داشتم نیاز دوستانه هایهمدلی این از بیش چیزی به فعال   من ولی بود بخش ناطمینا و درست اگرچه حرفش

 چه باید کردمنمی پیدا را ابی با دیدار امکان دیگر اگر. ندارم سو آن به نفوذی راه هیچ که شده کشیده امخانواده و من میان دیواری

نباشد کار در ایبچه و باشم کرده اشتباه که بود این دعایم تنها فعال   پس ریختم؟می بچه این و سرخودم به خاکی . 

 و من صورت در را وحشت دانمنمی. مسافرها بین چرخاند چشم و س*و*بمینی داخل آمد مأموری رسیدیم که جاجرود پاسگاه به

پرسید بلند صدای با جاهمان از که بودند داده سوده مشکی و من بلوند یقیافه از اینشانه او به یا کرد حس سوده : 

رن؟می کجا ها خانم"ـ " 

دادم جواب من : 

بومهن ریممی"ـ ." 

شناسایی؟ مدارک"ـ !" 

نیست همراهم"ـ ." 

کشید درهم را هایشاخم جواهراتم یجعبه دیدن محضبه و بازکرد را زیپش و گرفت را کیفم نبود، معامله کن ول : 

چیه؟ اینا"ـ " 

کرد مسئله حل فورا   سوده بریزم؟ سرم به باید خاکی چه ببینم تا انداختم سوده به نگاهی : 

داشتیم الزمشون خب. مونه دخترخاله حنابندون"ـ ." 

بگذرم بود گفته که دروغی کنار از تفاوتبی توانستمنمی حالبااین کردیم، نگاه هم به و کشیدیم راحتی نفس. رفت و داد تکان سری : 

گفتی؟ دروغ چرا سوده"ـ " 

کرد نازک یچشم پشت : 

کنیم؟می فرار ساواک دست از داریم گفتممی باید"ـ " 

گناهه دروغ..... آخه ولی نه،"ـ !" 

داد تکان سری : 

نداره عیبی مصلحتی دروغ ولی آره،"ـ ." 

. ...مصلحتی دروغ. شنیدممی چیزی چنین که بود بار اولین کردم، رو و زیر ذهنم در را واژه این هزاربار!..... مصلحتی؟ دروغ

مصلحتی دروغ ...... 
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 جاییبه راه شود شروع ه*ا*ن*گ با که کاری هر گفتمی دلم ته چیزی یک ولی بود گرفته یاد کجا از را واژه این سوده دانمنمی

 روی به کشیدن شمشیر هم دروغ دیگری؟ یکبیره ه*ا*ن*گ یا باشد حجاب برداشتن ه*ا*ن*گ این که کندمی فرقی چه برد،نمی

 به را واژه این و داشتمبرمی قدم فطرتم برخالف باید گویا ولی نداشت فرقی اشغیرمصلحتی و مصلحتی من نظر از. است خداوند

کنم برداری بهره آن از موقع به تا افزودممی جدیدم لغات قاموس .... 

***** 

 داد،می جواب نه و زدمی حرف نه مدت تمام او داد، سرش حرکت با فقط را ما سالم جواب بود، ما میزبان بومهن در که پیرزنی

 حرف کم زیادی فقط نیست، چنین که دریافتم اطراف صداهای به واکنشش از ولی است گنگ و ناشنوا شاید کردم حس لحظه یک حتی

باشد چنین که کندمی ایجاب مصلحت شاید یا است ساکت و . 

 که اضطرابی و خستگی تمام با هرحالبه ولی نبود سرد زیاد هوا. خوابیدیم شدمی گرم ذغالی منقلی با که کرسی زیر صبح تا شب

داشتیم صبح پنج تا راحت چندان نه خواب یک داشتیم . 

 هم بعد و خوردیم حضورش بدون و سفره سر نشستیم صحبت و حرف بی. بود کرده آماده را صبحانه شدیم بیدار که نمازصبح برای

شدیم بلسربا عازم و کردیمگرمی تشکر اش نوازی مهمان از . 

کردم پچ پچ آهسته. کنیم سرمان چادر کهاین بدون گرفتیم جا اتوبوس توی : 

بریم؟ س*و*بمینی و اتوبوس با دارن اصرار اینا آقارضا قدراین چرا"ـ " 

داد جواب آهسته نیز سوده : 

شنمی کنترل شدت به شخصی هایماشین. هاستهمین فعال   وسیله ترینامن"ـ ." 

کشیدم آهی : 

بود؟ کشک کنه رو رو دستمون بود نزدیک که مأموری اون نظرت به"ـ " 

برچید ایلوچه و لب سوده : 

آوردیم شانس خب، ولی.... هست همیشه سطحی بازرسی یه معموال بود، طبیعی کنممی فکر"ـ !" 

 سوده. شود جبران نوعی به هم پیش شب خوابیبی و خستگی بلکه بخوابم را بابلسر تا مانده باقی ساعات کردم وسعی دادم تکان سری

رفتیم خواب به هردو نرسیده دقیقه به و بست را چشمانش فورا   هم او چون کردمی فکر من مثل ظاهرا هم . 

 سرگردان شهری توی دست در ویال نشانی حاوی کاغذ یک و دستی کیف دو با فقط مسافرت، ساک یا چمدان بدون جوان، دختر دو

 کاله و لباس قبیل از موردنیاز لوازم قدری و برویم بوتیک یک به اول دادم پیشنهاد. کنیم اعتماد نستیمتوانمی کسیهیچ به که بودیم

باشیم داشته تریقبولقابل وضعیت تا بخریم . 

 چکیکو ویالی. کرد باز را آهنی در بود گرفته آقامهدی از نشانی همراه به که کلیدی با سوده و رسیدیم ویال به پرسان پرسان بعدازآن

 فضای. است دوبلکس شدیم متوجه شدیم داخلش وقتی که دوطبقه وجورجمع ساختمان یک با باغچه و حیاط صدمتر سرجمع شاید بود،

 و نقش خوش چوبی هایپله و ساده و شیک مبلمانی با صدمتری پذیرایی و هال یک بود، مفید و جور و جمع هم ساختمان داخلی

رسیدمی هاخواب اتاق و باال یهطبق به که آشپزخانه کنار نگاری . 

چرخاندم اتاق بخش آرامش و لطیف فضای در را نگاهم : 

هست؟ هم دیگه کس یا بشیم قایم اینجا تو و من فقط قراره"ـ " 

 و سیاه موهای به دستی و برداشت سر از را وکالهش کرد رها چهارنفره میزناهارخوری صندلی روی را اشدستی کیف سوده

رفت آشپزخانه سمت به دادمی را سؤالم جواب که طوروهمان کشید شاریختههمبه : 

کنهمی فراهم رو مونضروری مایحتاج که اعتمادقابل رابط یه و هستیم خودمون فقط فعال  "ـ ." 
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داد تکان سری و کرد باز را فوتی ده دریخچال گاهآن : 

نکنه درد دستش! کرده جاشوهمه فکر ظاهرا خوبه،"ـ ." 

زدم پهلو کردمی جدا هال از را آشپزخانه فضای که دیواری به و ایستادم در بدون یخانهآشپز کنار : 

آقارضاست؟ خود مال ویال این"ـ " 

خانوادگیشونه ویالی! بله"ـ ." 

لرزید دلم : 

اینجاییم؟ ما که هستن جریان در شخانواده"ـ " 

انداخت باال ایشانه درجوابم و آورد بیرون یخچال درون از خانگی شربت یشیشه همراه به را سرد آب پارچ : 

نداره ربطی هیچ وتو من به باقیش... همین فقط! اینجاییم هم ما و باشیم اینجا داده دستور ما به آقارضا" ـ ." 

کردم تنگ را چشمانم : 

 ازش همه ولی نیست حزب رئیس. داره نفوذ ساله پنج-چهار و بیست مرد یه از تربیش خیلی کنممی فکر گاهی عجیبیه، آدم آقارضا"ـ

برنمی حساب ." 

 لبم کنج لبخندی زند،می غنج دارد تعاریف این از کردم حس. انداختمی گل داشت سوده هایلپ ولی نه، یا کردم فکر درست دانمنمی

. باشم بارهرایند صحبتی یآغازکننده و بیاورم رویش به نداده بروز احساساتش از چیزی خودش کهوقتی تا نداشتم تصمیم ولی نشست

کنیم سپری صمیمانه هایگپ با را روز شبانه یکننده خسته اوقات که داشتیم فرصت نامشخص زمانی تا لحظه این از ما هرحالبه . 

 شاید. کردمی امعصبی باشیم نداشته هم انقالبی فعالیت حتی دیگر ساواک ترس از و بچپیم سوراخ توی موش مثل باید کهاین فکر

 خوش تاحدی توانستیممی دریا طوفانی کنارساحل حتی یا ویال کوچک هایباغچه کنار زدن قدم و سوده کنار در بودن با ولا یهفته

 سوده یخانواده داشت، فرق کامال   باهم مادونفر شرایط البته. کردمی روحی کسالت دچار را ما وضعیت این رفتهرفته ولی باشیم،

 عمه اگر وای ای بودم، پدرم و همسرم بدبینی نگران حاال همین... من ولی بود، او پی در رشانخی ودعای بودند وضعیتش درجریان

 توضیحی چه. کرد خواهد طرد مرا ابد تا پدرم قطعا..... بروم دیدنش به باشم نتوانسته هنوز من و کشیدمی مرگ بستر به کارش جان

کرد خواهد امدرباره فکری چه حاال داندمی خدا بود، مشکوک من به مدام هم اشعادی روز که او! ؟....ابی برای برایش؟ دارم .... 

 ما به اشوظیفه طبق گاهی که میانسالی مرد نداشتیم، را آن از استفاده یاجازه امنیتی دالیل به ما ولی داشت تلفن خط یک ویال

 اسم تلفن پشت نباید کهاین مثال   کرد؛ مهم ولی دهسا سفارش تا سه دو هم بعد. گیردمی تماس خودش آقارضا که بود گفته زد،سرمی

 ویال سرایدار به کمک برای و هستیم نظافتچی کارگر که بگوییم باید ما نبود آقارضا که گرفت تماس کسی اگر یا و بیاوریم را کسی

ایمآمده . 

مکرد خواهشی او از و دستش دادم را امخانه کلید من کند مانترک که این از قبل روز آن : 

 کمد توی از چیدم رو ضروریم وسایل که رنگی ایسرمه چمدون م،خونه بره بفرستید رو کسی لطفا هست، شما برای امکانش اگه"ـ

 دست حتی خوامنمی و مهمه برام خیلی چمدون اون محتویات. مونمدرسه سرایدار مادر، پیش ببره و برداره خوابم اتاق دیواری

بیفته همسرم ." 

داد خواهد را کار این ترتیب سریع خیلی که داد اطمینان و پذیرفت نیز او . 

 کنار داشت نفره دو تخت یک که خوابی اتاق در ترجیحا ولی باشیم، داشته اختصاصی خواب اتاق یک هرکدام توانستیممی سوده و من

 به را غمگینش چشمان و کشیده رازد سوده که طورهمان هم بار یک پاسخ،بی سؤاالت از بود پر سرمان. کردیممی سپری تاصبح هم

پرسید لرزان صدایی با بود دوخته من : 

گرفتمی تماس حال تابه باید وگرنه اومده؟ بالیی آقارضا سر نکنه"ـ !" 
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 به کردم سعی و انداختم پهلویش دور را دستم شدم، چکیدمی فرو اجازهبی که اشکی قطره متوجه دهم، را جوابش که آن از پیش من و

دهم میدلگر او : 

باش مطمئن بیفته، گیر که حرفاست این از ترزبل! خوبه حتما   اون نباش، نگرانش"ـ ...." 

 من و لرزاند را هایششانه تلخ هقیهق و برد فرو امسینه توی را سرش ناگهان بگیرد، را هایشلب لرزیدن جلوی نتوانست سوده ولی

بود؟ آقارضا سالمتی اشدغدغه ترینبزرگ که باشم محکم و قوی پشتیبانی او برای کنم سعی یا بگریم خودم بد حال به دانستمنمی  

. دادمنمی را هایماشک فروچکیدن یاجازه هاراحتی این به دیگر باشم، مسلط برخودم و بجنگم چگونه که بودم گرفته یاد حاال من

 ماه سه از بیش نباید بچه این طبیعتا کردم،می حس شکمم درون ضعیفی هایتکان که حاال مخصوصا   باشم، شیرزن یک خواستممی

 بود تفسیر قابل خودم برای فقط که مادرانه عمیق دلبستگی جوریک نداشتم، تهوع حالت دیگر. کردممی حسش عجیب ولی باشد داشته

گرفتمی را رنجم و درد تمام جای داشت ..... 

دادم جواب و زدم دریا به دل هرحالبه نه، یا بردارم را یگوش که بودم دل دو خورد، زنگ ویال تلفن که بود دوم یهفته : 

بفرمایید"ـ ." 

بیفتد تپش به دلم حالیخوش از شد باعث بود خط سوی آن که صدایی : 

بگیرم تماس زودتر نتونستم که ببخشید! خواهر سالم"ـ ." 

 نگاه صورتم به زدههیجان بود رسانده اقات داخل را خودش زنگ صدای شنیدن محضبه که سوده و پوشاند را صورتم بزرگ لبخندی

 ....کرد

نگرانی از مردیم که ما خوبه؟ شما حال! سالم"ـ ." 

طورید؟ چه شما. خوبم ممنون،"ـ " 

شکر خوبیم، هم ما"ـ ...." 

 اشاره ود،ب کرده قالب هم به گلویش مقابل را هایشدست و شدمی پایین و باال پا یپنجه روی ذوقش از و ایستاده کنارم سوده حاال

داد تکان منفی جواب ینشانه به سری او ولی کند، صحبت من جایبه خواهدمی که کردم .... 

 از کنممی فکر. پیشته اآلن که دوستت همین پدرومادر سراغ رفته پدرت، پیش نرفتی فهمیده و برگشته سفر از شما همسر گویا"ـ

 خبری هم واقع به که هرچند ندارن، ازتون خبری هیچ که گفتن و کردن شک هم اونا. کنه پیداشون تونسته پسرخدمتکارتون طریق

 ".ندارن

آمدمی فرود امهستی شاهرگ بر دمادم که بود خنجری مثل ها حرف این .... 

ست؟ خونه اآلن... یعنی"ـ " 

نزنه؟ سرتون به باهاش تماس فکر وقتی یه. بله"ـ ...." 

گرفتم فورا   را منظورش : 

باشه راحت تونخیال متوجهم، من بله"ـ ." 

ندارید؟ کسر و کم چیزی"ـ " 

ایمخسته کهاین جز. نداریم وکسر کم چیزی واقعا   کشهمی سرایدارتون که زحمتی و شما لطف به نه،"ـ ." 

دهد انجام ما خستگی برای که آمدبرنمی دستش از کاری حالبااین فهمید، را منظورم نیز او : 

شهمی درست چی همه ودیزبه ایشاال. باشه خدا به تونتوکل"ـ ." 
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کنیم؟ زندگی ها احمق مثل باید کی تا"ـ " 

خبرها خدابی از اون دست بیفتید بدم اجازه که نکنید هم فکرش حتی نیست، ایچاره"ـ ." 

کنم امتحان را بزرگی خطر چنین نبودم حاضر هم خودم.... داشت حق .... 

چمدونم؟ هوای به فرستادید رو کسی راستی،... باشماست حق بله،"ـ " 

راحت خیالت. دادیم مادر تحویل بله،"ـ ." 

ندارید؟ مشکلی.... خودتون شما حاال.... شما از ممنونم خیلی"ـ " 

خدانگهدار برسون، سالم. نباشید نگران. خوبیم هم ما نه،"ـ ." 

خدانگهدار"ـ ....." 

 و مات مجسمه یک مثل من ولی دهم، شرح را مکالمه این سیرتاپیاز از خواستمی اشتیاق با سوده گذاشتم، سرجایش که را گوشی

نگریستم پرفروغش چشمان به مبهوت : 

بدم؟ توضیح براش.... جوری چه باید حاال شد؟ سرم به خاکی چه دیدی! برگشته ابی.... سوده"ـ ...." 

فروخفت اشتیاقش تمام ... 

کجایی؟ بگی بهش خوایمی نکنه"ـ " 

 نرفتنم نروژ این برای تونممی توضیحی چه هست، مشکوک من به کافی یاندازه به جوریش همین اون.... ولی م؟دیوونه مگه نه"ـ

 از شهمی نظرت به بریزم؟ سرم به خاکی چه اآلن من.... سوده چی؟ برای گهنمی دوستم؟ ویالی کجام؟ بگم بهش اصال   بدم؟ بهش

گرفت؟ تماس باهاش مخابرات " 

هیچ دیگر و شدمی جور برایم همدرد یک فقط خورد،نمی دردم هیچ به متقابل درک این ولی کردمی درک خوبی به را استیصالم .... 

 هم فکر اصال   بهش بهتره. کنن ردگیریمون توننمی بری هم مخابرات اگه حتی باشه، کنترل تحت هاتلفن یهمه ممکنه اآلن ببین،"ـ

 ".نکنی

 شده دیدمش؟می باید روزی یک که باالخره اما حاال، اگرنه بود، افتاده جانم به خوره مثل بگویم چه باید ندانم و ببینم را ابی کهاین فکر

 ابی حضور از یا و بگویم دروغ فرزندم به عمر یک توانستممی چگونه.... دارد نیاز پدرش به که گناهیبی یبچه این خاطر به باشد

کنم؟ فرار دنیا این در  

 خاطر به باشد، بطنم در نطفه یک وجود و هورمونی تغییرات خاطر به کهآن زا بیش بار این. بود برگشته تهوعم حالت دوباره

 پدرم شوم، خالص شر این از تا کنم خدا از را ابی مرگ طلب که باشم رحمبی قدرآن اگر حتی. بود حد از بیش نگرانی و اضطراب

 همگی البد.... امرفته واقعا   نه و امداده خبری خودش به نه ولی نروژ روم می امگفته ابی به من دارد خبر قطعا اآلن که او کنم؟ چه را

 گند که کردممی را دیگر نفر چند مرگ طلب. امکرده خیانت امخانواده به مادرم مثل که امعوضی و پلید زن یک من کردندمی فکر

 قیام این اگر کرد؟ خواهد تقبل امباخته راکه سرمایه همهاین یهزینه کسی چه خدایا؟ کردم اشتباهی چنین چرا من بپوشانم؟ را کارهایم

 سرکسی به خواهدفهمیدکه کسی چه بدهد، هم اگرنتیجه حتی ولی قمارباخته؛ یک پای به امباخته را اموهستی عمر که ندهد نتیجه ما

برسد؟ ثمر به حرکت تااین آمده چه من مثل  

 شده قراربی و دلتنگ وحشتناکی طرز به.... پدرش و امبچه خاطر به دیگر طرف از و بود خون خودم زار حال به دلم سویک از حاال

 این که رنجی و درماندگی تصور که فهمیدممی خوبی به حاال. هستم ابی نگران امزندگی تمام در بار اولین برای کردممی حس و بودم

کند پشیمانم مرگ سرحد تا تواندمی کشیدمی کارهایم خاطر به مرد . 

 را تقصیرهایم عذرتمام و افتممی پایش به شنود،نمی اما زنممی صدایش من کند،می گریه که دیدمشمی بیداری و خواب درمیان گاهی

 گریه شکلی همین ابی.... راستی بودم، ندیده را ابی یگریه حالبه تا.... گریدمی و گذاشته زانوانش بر سر هنوز او ولی خواهممی

 هم از خیلی مثل توانستمی. بود نزده حقم در خیانتی نوع هیچ به دست ولی نداشت عقیده خدایی هیچ به که مردی چارهبی کند؟می

 مرد یک بود، مرد من حق در اشتباهاتش و هابدی یهمه با ابی.... نداشت هرگز ولی باشد داشته نامشروع و آزاد روابط هایشمسلک
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 کند، پیدا دست جانعمه میراث به هست هرجور خواستهمی کهاین حساب به رمبگذا را اشصبوری اگر حتی..... اعتمادقابل و صبور

 دل آه ترسممی.... ابی وای ای گذاشتم؟می حسابی چه به را باختنش نردعشق و وفاداری کردم؟می توجیه چگونه را اشپاکدامنی

شود امهستی تمام دامنگیر اتشکسته .... 

 برای مبلغی پرداخت با کردم سعی خرید، بودیم رفته سوده همراه به که بار سه دو و نداشتم را وجدان عذاب همهاین طاقت دیگر من

 را گوشی کسی و خورد سنگ به تیرم بار هر حالبااین! بودم حفظ که ایشماره تنها بگیرم، امخانه با تماسی دارهامغازه رضایت جلب

باشد نشسته من انتظار به خانه توی شب و روز ابی بخواهم که است زیادی توقع این برنداشت، !..... 

 وحشت و اضطراب و دلشوره جز عمال ولی باشد سوده و من برای دوستانه و زیبا خاطراتی آبستن توانستمی اگرچه روزها آن

 آن از. ردکنمی دوا من از دردی نیز سوده هایدوستانه حتی و کردممی سپری کابوس با را روز شبانه تمام من. نداشت برایم چیزی

 درحقش، هایمکوتاهی تمام خاطر به دانستمنمی من و خود وجود از بود نگذاشته باقی برایم تردیدی دیگر حاال که بود جنینی رشد بدتر

 این ولی بگوید، سخن کودکانه زبانی با او با و برود اشصدقه قربان کردمی سعی اگرچه سوده بدهم؟ او به که دارم توضیحی چه

افزود می امدلتنگی و بغض بر فقط کارها . 

 شکسته وپادست را نظافت قبیل از کارهایی و کنیم پز و پخت خدمتکار به نیاز بدون باالخره توانستیم هایمان گریناشی تمام با ما

 خانمش یا کردمی نماراهنمایی کمی داشت حضور اگر هم آقاتقی البته. گرفتیم یاد کمکم ولی بود افتضاح غذاهایمان اوایل. دهیم انجام

دهد یادمان را داریخانه ظریف هاینکته هم و بردارد ماندوش از باری هم تا مانکمک فرستادمی را . 

 آذرماه اواسط. باشم داشته جزئیاتشان تمام با روزها آن خاطرات یادآوری به میلی حتی کهاین بدون گذشت دوماه حدود ترتیب این به

 خیلی کهتاجایی داده، رخ مملکت سیاسی وضعیت در شگرفی تغییرات و افتاده ازآسیاب هاآب که داد میناناط باالخره آقارضا که بود

 خرده و شده انقالبی سران گیریپی گرم هم ساواک مأمورین سر و شده تضعیف مرکزی حکومت و اندکرده فرار هاگنده کله از

است شکسته نیز هایمانخانه بر نظارتی جوّ  گفتمی او که طورنآ حتی. ایمشده فراموش تقریبا   سوده و من مثل پاهایی . 

گفت سوده شویم جدا کهاین از قبل. برگشتیم تهران به باشند شده آزاد قفس از که هاییپرنده مثل ما : 

بذاردت زنده ابی نیست معلوم ما، یخونه روزی چند بیا"ـ ." 

کردم پنهان او از را نگاهم تلخی : 

رهمی که بود گفته. ایران از باشه رفته شاید باشه؟ اصال   ابی هک معلوم ازکجا"ـ ...." 

دهد دلگرمی من به کرد سعی : 

شاید. باشه نرفته هنوز هم شاید"ـ ...." 

بریدم را حرفش : 

نکن خسته رو خودت..... کنهنمی آروم رو دلم هاحرف این! سوده ست فایدهبی"ـ !" 

رددا بغض من مثل که فهمیدم و گزید را لبش : 

خودته یخونه اونجا. ما پیش بیا شدی پناه بی کردی احساس اگه.... پس باشه،"ـ ." 

دوختم نگاهش به را نگاهم : 

 دعا فقط. شما پیش میام باشه افتاده مادر برای اتفاقی الل زبونم اگه.... هست مادر هم خدا یزیرسایه. دارم رو خدا نیستم، پناه بی"ـ

برام کن ...." 

 تنگ برایش دلم مطمئنا   و شدیممی جدا داشتیم ما داشتم، بهتری احساس هایششانه روی. کشید آغوش به مرا و داد تکان سری سوده

شدمی .... 

کنم زندگی جوری چه تو بدون دونمنمی دیگه رؤیا، کردم عادت بهت"ـ ." 

هم من" ـ ....." 
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بگویم چیزی نتوانستم آن از بیش و . 

ولی انداختم قفل در و آوردم بیرون را کلید لرزید، می هایمستد رسیدم که خودمان یدرخانه جلوی ..... 

.... نبود داشتم دست در که کلیدی پذیرای دیگر قفل این ! 

 صدا به را زنگ و کوبیدم هم را بسته در آخرین حالبااین ام،باخته دوماه یکی این در را داروندارم و شده تمام چیزهمه فهمیدم

آمد آیفون سوی آن از بهغری زنی صدای. درآوردم : 

بله؟"ـ " 

هستید؟ کی شما بپرسم تونممی برگشتم، تازه و بودم مسافرت بوده، من یخونه جااین ببخشید،.... سالم"ـ " 

گرفت تأثر از رنگی زن آن صدای : 

 براتون دونستنش اگه. یمخرید صاحبخونه خود از رو خونه این. تقصیریمبی ما ولی گذاشته، کاله شما سر یکی ظاهرا خانم، متأسفم"ـ

ولی ظاهرا، بود اسمش به هم خونه. بود ثابت ابراهیم اسمش مفیده، ....." 

بریدم را حرفش : 

خریدین؟ رو خونه این که وقته چند بگید لطفا فقط ولی نبوده، کالهبردار شخص اون. باشه مبارکتون! خانم نیست مهم"ـ " 

برگشت نیز صدایش لحن که شد آسوده خیالش انگار : 

شهمی ایدوهفته"ـ ." 

ارتباطید؟ در ثابت آقای با اآلن"ـ " 

 ولی خریدیم لوازمش با رو اینجا قیمت نصف به ما البته،. بودن خارج سفر عازم ظاهرا ایشون. شد قطع موقع همون ما ارتباط نه،"ـ

نداریم خبری هیچ ازشون دیگه. شدن راضی دادیم نقد پول چون ." 

هاستآب سوی آن جایی خانه این هایپول با اآلن ابی پس..... کشیدم تأسف از آهی ... 

 از سراغی احیانا   که گرفت تماس شما با کسی اگه کنم خواهش تونممی فقط. دادید هاموسؤال جواب که کردید لطف خانم، ممنونم"ـ

درحیاط پشت اندازممی و نویسممی رو ششماره بگیرن؟ تماس سوده دوستم با بگید بهشون بگیره، رؤیاتاجبخش ." 

باشی ما مهمون اینجا امشب تونیمی نداری رو جایی اگه راستی،! حتما   بله"ـ ." 

خدانگهدار. شمنمی شما مزاحم ممنون، نه"ـ ." 

عزیزم سالمت به"ـ !...." 

 باید چگونه را شپسر و فرنگیس دانستمنمی حتی. افتادم راه به امپدری یخانه سویبه جواببی سؤاالت از پر سری و شکسته دلی با

. نداد جواب کسی زدم در هرچه ولی باشند، داشته حضور ما یخانه در سرایدار عنوان به هنوز آصف و صنم بودم امیدوار. کنم پیدا

بود نیافتنی دست ایقلعه مثل اکنون که باشکوه عمارت این درون به راهی نه و داشتم کلیدی نه ..... 

 پدر یخانه در روزی که جبروتی و جالل و شکوه آن تمام و جانعمه میراث حاال بودم، نشده وارهآ و در دربه جوراین عمرم درتمام

 به زمان داشتم آرزو. کردمی ترمتشنه فقط اشیادآوری که بود امتشنه جان برای گوارا آب یک مثل بودم کرده تجربه همسرم نیز و

بگیرم جای جان عمه آغوش درون گربه بچه یک مثل و شوم وژنر عازم وشنودی گفت هیچبی باراین من و برگردد عقب ! 

 از زانوانم مدرسه باز نیمه در جلوی که بود شده خارج توانم از حسرت و اندوه بار یا بود داشتم شکم در که باری سنگینی دانمنمی

نشستم و دادم تکیه دیوار به و رفت حال و حس ..... 

گفت شیطنت با و انداخت امریختههم به یقیافه به نگاهی گذشتمی ارمکن از که ایسالهیازده -ده ی پسربچه : 
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 بر بگومرگ! تعطیله بازهم فتیله،! کننمی تعطیل خودشون دلخواه به رو مدرسه هرروز هابچه ست هفته یه هستی؟ کسی منتظر"ـ

 "!!!شاه

 که بود کرده برداشت چنین محجبم نسبتا   ظاهر از هم شاید داد؟می خرج به غریبه دربرابریک جرأتی چنین چرا بچه این دانمنمی

 به حاال. آورد درد به را دلم است بزرگی غنیمت چه مدرسه و درس ایام دانندنمی هابچه که فکر این! باشم هاانقالبی قماش از توانممی

 شرایط با کنندمی چه کرد مزه دهانشان به هاشکنی قانون همین که فردا دادند،می مرج و هرج ایجاد و شورش به تن انقالب، یبهانه

هفته؟ یک به برسد چه کرد تعطیل را مدرسه و درس تواننمی هم روز یک حتی که دارند خبر قدرچه اصال   جدید؟  

 گلدار چادرنماز دیدن با. رفتم سرایداری اتاق تا دیوار به دست و کشاندم مدرسه حیاط داخل را رنجورم و خسته تن و برخاستم

 پشت دیدنم با داد، را سالمش کهاین محضبه. شود تمام نمازش تا ماندم منتظر و کشیدم آسودگی سر از آهی مادر سفید و ایهسرم

! وای ای آمد، در جلوی تا لنگان لنگ و برخاست آنگاه کند، باور را حضورم تا داد چرخی اطراف و دور به را متحّیرش نگاه شیشه

اشفرسوده نوانزا برای بمیرم لنگد؟می چرا .... 

عروسکم؟ اومده سرت به چی!.... بیا جلو، بیا! کردم صدات خدا خود تا که من مادر؟ بودی کجا تو آخ"ـ " 

مادر آخ"ـ ...." 

 گرم آغوش این از دل نبودیم قادر و گرفت راه مانچشمان یهرگوشه از اشک ولی آغوشم؟ در او یا فرورفتم آغوشش در من دانمنمی

 .....برگیریم

 را امخسته نگاه آنگاه. پرسیدمی او که را هرآنچه گفتم و کردم دراز را پاهایم کرسی زیر کنارش شد، تعدیل مان حال و حس که کمی

پرسیدم و دوختم گریانش و خیس چشمان به : 

نیومد؟ سراغم اینجا کسی"ـ " 

زدمی امان.. ...از حرفی دیگر بار یک خواستمی دلم. منفی جواب ینشانه به داد تکان سری ! 

 یا پدرم با بتونم که ایشماره هیچ..... برده کجا رو پولش فروخته، رو خونه کجاست، شوهرم دونمنمی کنم؟ چیکار اآلن من مادر،"ـ

شده گم تلفنم دفترچه. ندارم بگیرم تماس ابی ..." 

کرد بود پیدا پرده پشت از اتاقش یگوشه که ساکم به ایاشاره : 

باشی ذاشتهگ اون توی شاید"ـ ." 

کشیدم آهی : 

نیست جااون که دونممی نه،"ـ ." 

مهّمه؟ برات قدراین که چمدونه این توی چی"ـ " 

کشید تیر کردم،می حس کرسی از بعد که سرمایی هجوم از پاهایم. رفتم چمدانم سویبه و برخاستم ..... 

 از خاطراتم دفترهای تمام داشتم، جلدش درون که ایینهگنج و مشیری فریدون شعر کتاب کردم، باز را درش و نشستم چمدانم کنار

..... نیست که حاال و بود، او لحظاتم تک تک در.... باشم نبرده امان از نامی بود محال زدممی ورق که هرکجا امروز، به تا کودکی

هست انگار بازهم ! 

ردی؟ک چنین من با چرا امان؟ چرا....»فشردم درآغوش را شعرم کتاب و شکست بغضم ....» 

 تنها. نداشتند من با تماس برای راهی نیز هاآن و شده قطع امخانواده اعضای تمام به امدسترسی. بود همیشه از ترخالی هایمدست حاال

 از سوده طریق از پدرم و بدهند را سوده یشماره و کنند لطف نیز هاآن ام،خانه جدید صاحبان به بزند زنگ پدرم که بود این امیدم

شود باخبر احوالم و اوضاع . 
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 مسجد بودند ریخته هاساواکی ما نبود در شدم، وحشتناکی حقیقت متوجه بزنیم، پاتوق به سری خواستیممی سوده همراه به که روزبعد

 برایش چگونه بچه این تولد از بعد کهاین فکر و بودم فالکت قعر در من حاال. بودند برده بود پیشش که مدارکی تمام با را سرایدار و

آزردمی را ذهنم هرچیزی از بیش بگیرم شناسنامه . 

 پای با که بود حماقت آخر این کردند، منعم دوستان یبقیه و آقارضا که کنم اقدام المثنی گرفتن یا مدارک گیری بازپس برای خواستم

بودم برده پناه عافیت کنج به و گریخته هاآن از دوماه که کسانی پیش بروم خودم ! 

 مهمان بلکه روزه یک و ساعته یک مهمان نه حاال من داشت، فرق مواقع یبقیه با قدری باراین بود، مادر داروندارم همیشه مثل حاال

 ولی باشم، هاآن پیش که کردمی اصرار هم سوده هرچند. بکشد طول کی تا ناخواسته مهمانی این نبود معلوم و بودم اشروزه چندین

شوم دوستانم زندگی طفیلی نوعی به کهاین تا باشم او منتبی لطف دارمنت و مادر کنار دادممی ترجیح من . 

***** 

انقالبی بود شده نیز ما یمادرانه الالیی حتی روزها، آن بود عجیبی روزهای : 

پونه گل پونه گل الی الی الی الی  

خونه دلم خونه دلم رفته بابات  

من چراغ آروم بخواب  

من باغ بوی شب گل  

بشی بیدار صبح تا بخواب  

بشی سوار دوش به تفنگ  

ستم کاخ کنی ویرون  

انجیر گل انجیر گل الی الی الی الی  

زنجیر پاش به زنجیر پاش به داره بابات  

شهمی سحر الال الال  

شهمی در به ها سیاهی  

زندون در شهمی خراب  

خندون و شاد میاد بابات ..... 

....... 

 هوادار که فهمید شدمی هایشانزمزمه از کند،می زمزمه را انقالبی ایترانه و شعر زیرلب یکی یدیدمی شهر هرکجای دیگر حاال

هللا؟حزب فدائیان؟ ها؟ایتوده مجاهدین؟ اند؟انقالبی گروه کدام !.... 

**** 

هاارغوان خون وطن، شب در چمن، در شعله زده  

بروید چمن در شادی، ی خوشه آزادی، بانگ ای تو  

را پرندگان کن رها را، پرندگان کن رها را، قفس نبسوزا  

آید میهن سوی لب، به ای شاخه کبوتررا، آن ببین ..... 

« خلق مجاهدین ...» 
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..... 

دمید شراره خون به شفق، پرنیان به  

رسید کرانه هر به شرری، سرخی که  

وزان و گشت ستاره بیژن خون که میهن به بگو  

دمید شراره چسان.... دمید شراره چسان  

شب دل در نشسته اکنون ستاره هر سرخی به  

سپید صبح نشان سپید، صبح نشان .... 

« توده حزب از ای شاخه -خلق فدایی های چریک سازمان .....» 

...... 

آزادی راه به ما چشم زندانی،  

شادی ی ترانه تو نام آزادی،  

ها ستاره از فلک، شود پر  

ها خاره به سر زند،می موج  

نگاه کنیمی ها میله پشت  

راه تیره و تنگ سرد و خموش شب  

قسم قضا بر قسم قدر بر قسم سما بر قسم، زمین بر  

قسم خدا پیمبران بر قسم، صفا بر قسم وفا بر  

قسم کربوبال شهید بر  

زندانی زندانی آزاده، ای داشت خواهیم زنده را یادت نفس آخرین تا که ..... 

« اسالم فدائیان حزب ....» 

...... 

 خواهند پیروزی این در سهمی همگی آنگاه برسد، ثمر به انقالب تا شوند یکصدا و مّتحد ها گروه یهمه داد دستور نیخمی امام

 ....داشت

 باشکوه جشنی با را هاسختی و ها رنج تحمل از جدیدی یودوره شدیم پیروز ما و گذشت وحشتناک و سخت روزهای آن هرحالبه

 بشری حقوق نام به درندگان ترین متمدن که کنیممی زندگی دردنیایی داریم وما هاستسختی اول تازه این نیمبدا کهآنبی کردیم؛ آغاز

خواستیممی ناحق یا حق به ما که را چه آن خواهندونمی ایستاده دربرابرما اند،گرفته وام کبیر کوروش از را اش ریشه و اصل که . 

 در اکنون داشت، روخواهیم پیش خونینی هایسال چه که کردنمی باور کسی ولی شده؛ در به هاسیاهی و دمیده سحر کردیم خیال

 ص*ق**ر» آزادی برای خیابان و کوچه توی مردان و زنان شد،می ممنوع ص*ق**ر و موسیقی زودیبه که سرزمینی

 سرمان ندارند، ایم کشیده که وسختی رنج همهاین از برخ که ما هایبچه بعدها که کردنمی را فکرش کسهیچ کردند،می «پایکوبیو

بگیرید؟ تصمیم ما جایبه داشتید حقی چه که کشید خواهند فریاد  

سرود یک و شدمی شنیده حزب یک صدای تنها رنگارنگ، انقالبی سرود همهآن جایبه دیگر حاال ! 

هللا اال اله ال هللا، هللا  
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اه مسلسل رگبار ایران ایران ایران  

میدان بر شده کشته ایران ایران ایران ..... 

« هللا حزب !» 

...... 

بود هاخواهی سهم شروع ینقطه این و ! 

****** 

 و ناخواسته من که بود هاییرنج تمام حامل او و گذاشت وجود یعرصه به پا انقالب پیروزی با که بودم فرزندی حامل من اکنون

 انتظار در و یافتمی التیام اندکی صبح روشن خطوط تماشای با اکنون که رنجی. کردم میلتح او بر مبارزاتم جریان در نادانسته

سربرآورد افق از که بود صادق صبح ..... 

******  

« برگ و ساقه » 

 زمزمه برزن و درکوی محتوابی شعر این هم شاه رفتن از بعد حتی هنوز و گذشتمی آرامآرام باران و برف بی زمستان و پاییز

شدمی : 

« بهاره زمستونم شاه چشم کوری به .....» 

 آدم آن با که بودم سنگینی برف آن دلتنگ من ولی شد،می حساب غنیمت زمستان وانفسای این در هوا گرمای و بود شده نایاب نفت

اشذره هر برای خوردممی افسوس حاال و ندانستم را قدرشان که کوچکی هایخوشی آن تمام دلتنگ! خودم قد ساختممی برفی .... 

 گرفتم تصمیم ایلحظه برای ولی داشتم قرار ممکن شرایط دربدترین اگرچه ام؟نگرفته یاد چیزی حسرت و افسوس جز چرا راستی،

 زندگی نوید اشهرضربه با که کودکی به کنممی خوش دل هم حاال پس گذرم،می تفاوتبی کنارشان از که باشم نعماتی سپاسگزار

امخسته جان هب دهدمی دوباره .... 

 که داد اطالع تلفنی سوده به دید،می تنها و کس بی مرا که مادر و شد آغاز زایمانم درد که بود هفت و پنجاه سال بهمن اواخر

 کامال   امری زایمان اولین از وحشت و ترس سال و سن آن به دخترکی برای هرحالبه بیاید، بیمارستان به امهمراهی برای

 هم زودرس زایمان دچار که رسیدمی نظر به و بودم گذرانده را بدی بسیار جسمی و روحی شرایط من کهاین مخصوصا   است، طبیعی

 و جسم بر بارهیکبه که بود دردی همین کرد،می تعیین را زایمان زمان که آنچه و نداشتم ذهن به دقیقی تاریخ که هرچند باشم، شده

ریختمی فرو جانم . 

 مرادوست خیلی خدا که راستی. برسند مادرش و سوده کهاین از قبل حتی کردم، حمل وضع راحت خیلی و نکشید طول زیاد الحبااین

 را مادرش چقدرهوای خوبی؛ یبچه عجب بود، کوتاه بسیار کشیدنم درد زمان ولی کشیدم زیادی درد هرحالبه که است درست دارد،

 مادر البته. نداشتم او از مراقبتی هیچ و دکتر پیش بودم آمده بار یک همین فقط ام بارداری مدت متما در من که این مخصوصا! داشت

آیمبرمی دردهایم پس از خوب خیلی و دارم باالیی تحمل یآستانه هم من که بودند معتقد دکترم و . 

 گل دسته بایک هاآن بودم، استراحت مشغول هم ومن آمده دنیا به بچه که بود ساعت یک رسیدند، «ساراخانم» ومادرش سوده وقتی

دادند نشان متعجب را خود ساختگی ظاهری با و آمدند سویمبه مادر، با بوسی دیده و علیک و سالم ضمن و شدند اتاقم وارد : 

تری؟سرحال ماهم از توکه اوا؟" ـ !" 

 احساس هم زیاد هرحالبه. بکشانند بیرون اراحتین و اضطراب الک آن از مرا گذاشتنم سر سربه و شوخی با کمی کردندسعی بعدهم

 کس اساسا   و دارند را کسی چه مردم یبقیه مگر باشند، کس همه من برای توانستندمی مادر و سوده کردم،نمی کسیوبی تنهایی

 غبطه من به باید بقیه تازه بخورم؟ را شاننداشتن یغصه بخواهم من حاال که اندکرده نیمرو ایدوزرده تخم چه برایشان وکارهایشان

دارم «خانم زینب» همچون ومادری سوده مثل دوستی که بخورند ! 
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گفت سوده هایمان صحبت میان : 

بودیم سهراب ازمرگ بعد نوشداروی واقع در یعنی زایمانت، به نرسیدیم که شدم شرمنده واقعا  "ـ ." 

داشت عجله زیادی کوچولوم ارین،ند تقصیری زیادم شما هرحالبه. کنممی خواهش"ـ !" 

 شیرش که بودند نیاورده هنوز بودم، پرستارها منتظر و دوختممی در به چشم گاهیگاه و راببینم کودکم زودتر هرچه داشتم دوست

پرسید سوده دهم، : 

دختر؟ یا پسره حاال"ـ " 

پسر" ـ ." 

حرفا این از ....و باشه پدرومادرش ی وزیرسایه کنه حفظش خدا! ماشااله" ـ !" 

نگذاشتم جوابشبی اممیلیبی تمام با نیز من دارد، شوخی قصد دیدم وقتی : 

جوابا این از.... و باشین وزنده کنممی خواهش" ـ !" 

گفت ساراخانم و خندیدند هاحرف این با بودند تماشایمان مشغول که ساراخانم و مادر : 

گفتنه؟ تبریک مدل چه این اوا" ـ " 

ددا جواب سوده : 

گذاشتی؟ چی رو اسمش حاال خب! جون مامان گذشته کردن پاره تیکه تعارف از دیگه ما کار" ـ " 

ایلیا" ـ ." 

حرفا وازاین نامدارباشه ایشااله به؛ به" ـ !" 

جوابا همین... و ممنون" ـ !" 

هردوخندیدیم دوباره .... 

خارجکیه؟! قشنگی اسم چه" ـ " 

شده یاد وشنتیا ایلیا اسامی به وراتوت انجیل توی علی ازحضرت بابا، نه" ـ ." 

خونی؟می وانجیل تورات مگه دونی؟می ازکجا" ـ " 

بودم؟ یهودی قبال دونینمی مگه" ـ !" 

خندیدیم جهتبی بازهم و ... 

وانجیل؟ تورات سراغ رفتی که داره اشکالی چه خودمون قرآن مگه ببینم، حاال" ـ " 

نبود علی تحضر اسم قرآن توی گشتم هرچی آخه" ـ !" 

گرفته؟ شوخیت" ـ " 

لعنتی بغضی هجوم بازهم و کردم مکث کمی : 

 قدراین چرا سوده باالسرته؟ بابا تو نه و دارم ننه و بابا خودم نه بگم اومدم؟ عمل بته زیر از بگم بچه؟ این به بدم توضیحی چه سوده"ـ

نگشت؟ دنبالم تربیش چرا رفت؟ و گذاشت شوهرم چرا بدبختم؟ ....." 

کند پنهان داشت من خاطر به که را بغضی هجوم تا گزید لب سوده : 
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شهمی خبری یه ایشاال نکن، فکرشو"ـ ." 

شوم آرام کوچک هایهمدلی این با که داشت درد آن از بیش دلم : 

..... جان عمه ،کننمی مدرباره اآلن فکری چه کجاست، ابی کجاست، پدرم اآلن بفهمم که ندارم راهی هیچ برزخم، توی اآلن من"ـ

باشه؟ رفته شکسته دل با و کردم دیر.... نکنه!.... خوبه؟ حالش جان عمه " 

فروچکید چشمم از سوزشی هیچبی چگونه اشک چندقطره نفهمیدم و .... 

انداخت امشانه روی و کرد مرتب نوازش قصد به را امآشفته و نظمبی موهای : 

 ازشون چیزی نشونی ای،شماره هیچ.... پدرت یخانواده مثال  ... کردی فراموشش که هست چیزی یه شاید باشه، راهی یه باید"ـ

کنن کمکت بتونن هااون شاید نداری؟ ." 

 صرافت به حتی. رفتمنمی و آوردممی ایبهونه یه من بودیم هاشونخونه مهمون که هم وقت هر. کردیممی آمد و رفت کم خیلی ما"ـ

کنم پیداشون مردم از جواب و سؤال با برم که بودن محله کدوم توی دونمنمی حتی هماآلن ن؟کارهچه و کجان که نبودم این ." 

گفت خانم سارا : 

 دائم اقامت مگه تو زدی؟ سر سفارت اصال   حاال. بگیری قرار وضعیتی همچین تویه یهو کردینمی بینیپیش که تو نداره، عیبی"ـ

الاقل بگیر جان عمه از خبری یه بگیری؟ کمک شوناجتماعی مددکار از رینمی چرا خب نداری؟ رئین واسه ." 

 سرپا دوباره تا حاال. نداشتم گیریپی جرأت اآلن تا و شده گور و گم مدارکم که هم من. ببرم مدارک باید که گفتن.... ساراخانم رفتم"ـ

 زبون به مسلطم تقریبا دید چون کنه، کمکم داده لقو بهم «رافنات» اسم به خانمی یه هست، که چیزی تنها.... دنبالش برم بتونم و بشم

بده رو مهاجرتم ترتیب تا ببرم کنم جور مدارک فرصت اولین توی باید گفته هم اون ولی. گممی راست دارم فهمید نروسک ." 

آمد حرفم میان گرفته حالتی با بود ساکت لحظه آن تا که مادر : 

همیشه؟ برا بری خوایمی یعنی"ـ " 

 کسش تنها برای داشت حق و بود انسان هم او ولی خواهد،می مرا صالح و خیر هرچیزی از بیش دانستممی ایش،بر سوخت دلم

شود دلتنگ : 

 توجه بی شونخواسته به نسبت که بدم توضیح براشون باید پدرم، و جانعمه پیش چندوقتی یه رممی فقط بشه اگه.... مادرجون نه"ـ

باشه عصبانی دستم از اگه حتی کنهمی کمکم پدرم مطمئنم. امن جای یه کنم فرار شدم مجبور ولی نبودم ." 

شدم میخکوب که زد حرفی سوده ناگهان ولی کردند تأییدم سرشان حرکت با همه : 

باشه داشته ازش شماره یه بوده، خوب جان عمه با شرابطه که قدراون.... مامانت شاید"ـ !" 

 کردم؟می مالقات کجا را او باید طرف، یک سال ده از بعد مادرم دیدن کردم،می نگاهش گیجمتحّیرو حرفی هیچبی طوالنی لحظاتی تا

 حل مشکالتم تا بدهند را مادرم و من میان حضوری مالقات یک ترتیب که بگویم ایرج یا امان به و آنجا بروم ها؟اصالنی یخانه توی

سختی راه چه..... وای ای شود؟ ! 

..... امان ایرج، دیدن مادرم، دیدن اما باشد، جانم عمه به دستیابی راه تنها این شاید کرد، تپیدن به شروع ابامه بی قلبم لحظه همان از

امان وای !...... 

لرزید هایشلب ناگهان که دارم حالی چه فهمید سوده دادم، تکان را سرم عصبی حالتی به و فشردم برهم را چشمانم : 

کشیدی؟ چی تو دونهمی کی!.... بودن حقت این..... رؤیا برات بمیرم"ـ " 

شد سرازیر چشمانش از اشک ناگاه به باشد داشته خود از اختیاری کهآنبی و . 
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 کهآنبی. دادم تکیه متکا به را سرم و بستم را چشمانم درآورم، خویش اختیار تحت را بغضم دردناک همدلی این دربرابر کردم سعی

کنم حس موهایم روی را سوده بانمهر هایدست توانستممی بازکنم چشم .... 

گفت مادر به رو ساراخانم : 

هستیم رؤیا مراقب ما. زیاده کارهاتون مدرسه، ببرید تشریف شما مادرجون،"ـ ." 

کرد تعارفی نیز مادر : 

چشمم روی مراقبشم خودم دخترمه، چیه؟ هاحرف این. جان ساراخانم نه"ـ ." 

برایم بود مادرتر مادری ازهر ولی نداشت من با ژنی ندپیو هیچ که شوم مادری این فدای من الهی .... 

دهم نجات تکلف از را ساراخانم کردم سعی : 

ترمراحت اونجا. مادر پیش رممی من ساراخانم، نه"ـ ." 

کرد اصرار ساراخانم : 

دیگه خدابزرگه هم بعدش. بگذره روز ده این تا هست، شوفاژ ما یخونه باز بچه، برای سرده شما اتاق اآلن جان، مامان نه"ـ ." 

لرزدمی راحت قدراین که دلم این چارهبی لرزید، دلم کرد خطاب «جان مامان» مرا سوده مثل کهاین از : 

کنه عادت باید ازحاال.... نیست مشکلی خوابه،می زیرکرسی هم بچه. ترمراحت مادر پیش من ولی"ـ !" 

 حامل دستی چرخ وبه شدیم ساکت سه هر بود آورده را نوزادم که پرستاری ودور با که دهند را جوابم بودند نیافته فرصت هنوز

 اما نیست، دردسر جز فعلی شرایط در بچه این حضور کردممی فکر این از پیش تا اگرچه یافتم، عجیبی حال کردیم، نگاه نوزادم

 تااین را کسی هرگز امزندگی درتمام کردم احساس هک تپید اشتیاق از چنان دلم ناگاه به افتاد وضعیفش کوچک صورت به چشمم وقتی

امنداشته دوست حد .... 

 چه در! بودم شده مادر آورد،می سرذوقم هایشگریه بخشید،می انرژی من به قلبش تپش صدای بودم، تشنه و نیازمند او وجود به من

 اش زندگی که بود کوچکی موجود آغوشم درمیان گرفت،می شکل درونم داشت تازه احساس یک که بود این مهم نیست، مهم شرایطی

 کرنش محبتم دربرابر کوچکش هایدست و جستمی را جانم یشیره هایشلب!... وخواهش نیاز سراپا بود، من وجود به بسته

بودیم روحبی و پژمرده همبی هردو بود، یکدیگر به برگ و ساقه نیاز شبیه هم به او و من نیاز.... خودم مال بود، من مال کرد،می ... 

 خاصی رنگ خیلی که شودمی طوسی حتما   گفتمی سوده مداد، نوک رنگ به وچشمانش بود ایجوجه زرد مانندش کرک موهای

 بود، مدادی نوک چشمانش آمد دنیا به وقتی اوهم آرزو، چشمان مثل درست شود ایقهوه بعدها که دادممی زیادی احتمال من اما است،

 شده شاکی و ناراحت بسیار بابت این از الهه و شد ایقهوه بعدا   اما شد؛ خواهد من چشمان رنگ هم گفتند ـ الهه جمله از ـ ها خیلی

زیبایم خواهر! آرزو آخ! بود .....   

 ولی کند، پرستاری من از است سخت برایش که دانستممی. مادر پیش رفتم یکراست بیمارستان از سوده، و ساراخانم اصرار علیرغم

 احساس عجیب. دادممی انجام خودم را کارهایم و کردممی خیز و جست بالغ تازه دختر یک مثل. نکردم تحمیل او به را خودم من

. بود شده کوچک و صاف بارداری از قبل مثل شکمم حتی و شده برداشته امخسته جسم از ماه نه از بعد سنگین باری کردم،می سبکی

دادمی تربیش فعالیت برای انرژی من به این و داشتم خوشایندی احساس بود بازگشته قبل حالت به که اندامی تماشای از . 

 حمام یک توی نه همآن شستم،می را امبچه هایکهنه خودم باید من نبود، خبری اشرافی هایرسیدگی و آنچنانی یتغذیه و پوشک از

 جدید شرایط این تمام با حاال ولی کنم استفاده هاآن از آمدمی بدم هم عادی درحالت که سهمدر هایدستشویی توی جایی شیک، و گرم

 دست! بود تر أسفناک همخدمتکارهایمان از حتی وضعیتم بودم،حاال نزده سفید و سیاه به دست روز یک که من. شدممی سازگار داشتم

من یول کردندمی خدمت اشرافی و بزرگ یخانه یک توی هاآن کم ..... 

 اشگذشته از کمی کردیممی استراحت زیرکرسی وقتی روزها این در نیز مادر. نبودم سرپناهبی و در دربه که شکر را خدا بازهم

 او. باشند ناپذیر وصف لذتی برای ایمقدمه بودم، کشیده صبح از که هاییسختی و برود بیرون ازتنم خستگی شدمی باعث که گفتمی
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 با شدمی باعث همین و کردنمی تعریف دوبار را خاطره یک هرگز و گفتمی مفید و مختصر نبود، پرحرف اصال جان عمه برعکس

بماند جا ارزنده اینکته از ذهنم مبادا دهم گوش هایشحرف به تریبیش دقت . 

 گرفت، دیگه زن یه هم اون و نشد مبچه خب؛ ولی. بود خوبی مرد خدابیامرزدش، کردم، ازدواج سیدابالفضل با که بود سالم پونزده"ـ

 رو هابچه سهم و بفروشیم رو خونه باید که کفش یه تو کرد پاشو هووم و رفت خدا رحمت به آقاسید کهاین تا ساختم بدشون و خوب با

 دردم به که نگرفت دستمو قدریاون. خودش سی رفت و برداشت سهمشو هرکی. نداشت خوردن که یتیم مال نداشتم؛ حرفی. بدیم

 و کردمی کار برادرم چون بودم، سربار مادرم خونه بازهم حالبااین. شد مصرف و وسط گذاشتم نبود و بود هرچی بخوره،

 سالش هشت هفت و پنجاه که رسول حاج اسم به داشتم خواستگاری. کنم خودم حال به فکری یه باید فهمیدم. آورددرمی خرجشونو

 رحمت به هم اون گذشت که چندسالی. برادرم زن خارچشم نشم که رفتم وحدیث حرفبی. بزرگتر مخود از سال سی تقریبا   یعنی بود،

 و رختخواب تو افتاد مادرم هم بندش پشت. بود افتاده رختخواب توی که مادرشوهرم مجانی و مفت پرستار شدم من و رفت خدا

 از هرچی. بود گرفته رو جونش یهمه* سالطون. بیارم جا به مادرخدابیامرزمواسه اوالدی حق تا رفتم شد، خالص که مادرشوهرم

 همین توی خالی دست و تنها بودم مونده که من. نداشت فایده ولی تهرون، آوردمش و کردم خرجش بود رسیده ارث بهم شوهرم

 که بود کرمش و لطف از هماین رضاش، به راضیم! خداروشکر. شدم استخدام مدرسه همین توی بعدش کارو یه دنبال گشتم تهرون

نباشم کسی سربار که داد سالمت بدن وبهم کرد مهیا برامون روهم جا و شغل همین و بشم وخیابونا کوچه دردربه نذاشت ....." 

 و ساده قدر آن تلخش یگذشته از او! است شاکر خدارا چگونه که ببین سختی همهاین با گرفتم،می پیرزن این از را استقامت درس باید

است نهفته ماجرا همهاین پشت سنگینی غم چه کردینمی حس که زدمی حرف تکلفبی . 

****** 

_______________________________________________________________________ 

* کنندمی ادا شکل این به را واژه این سواد بی و کهنسال افراد معموال. سرطان: سالطون    

 «!پدرخوانده»

 که بود ندوخته عمونوروز دیدار شوق به را لحافش سرما ننه امسال اگرچه کرد،می خودنمائی همیشه از زودتر سال نآ عید بوی

 و غمگین نهاد، سربرآسمان مردم بهارخواهی فریاد که موقع همان پیرزن کند، رسوا را عشقش و بریزد زمین روی هایشپنبه احیانا  

 آبستن واقع به که آن حال رسیدمی نظر به دلچسب خیلی طبیعت نظم ریختگیهم به ینا.... رفت و بست را بارش کوله افسرده

بود بلبل و گل چیزهمه که حاال نه دادمی نشان را خود آینده سالیان در زمان مروربه که رنجی بود، رنج و خشکسالی .... 

 هاییکوچه راهی و کردم سر را اممشکی چادر باشم، داشته مگر لباس پوشیدن به نیازی کهآنبی و سپردم مادر به ساعتی برای را ایلیا

بود مانده جا اممدرسه روزهای از ایخاطره دیوارش هر کنج که شدم . 

 باستانی جادویی سیاهچال یک دیوارهای مثل افسارگسیخته هایپیچک آن با آجری نمای... لرزید دلم ها اصالنی باشکوه یخانه جلوی

اند گشته اسیر اینجا در شاهزادگان و پریان رانگا رسید،می نظر به .... 

نشین؟ اشراف یمحله این قدیمی ازاهالی خیلی مثل اندکرده راترک ایران نیز خانه این اهل یا کندمی زندگی دراینجا کسی آیا ! 

 با ترسیدممی اگرچه باشم، داشته را امگذشته از کسی یدوباره دیدار شانس که کردممی خداخدا دل در و درآوردم صدا به را زنگ

نیست همسرم که حاال همآن رود؛ باد بر ایمانم یمانده ته امان دیدن ..... 

 در یآستانه در اکنون بود، کرده براندازم نفرت با این از پیش که مستخدمی همان شد، باز در کهاین تا گذشت دقیقه یک از ترکم

 چون شدم، حالخوش اندازهبی دیدنش از من ولی بشناسدم، دادنمی اجازه چادرم شاید بیاورد، خاطر به مرا کردمی سعی و ایستاده

هست مادرم به دسترسی برای امیدی هنوز که دانستم : 

هستم خونه این قدیمی یهمسایه من. خانم مینا سالم"ـ ." 

ردک حفظ را اشمؤدبانه لحن ولی کشید درهم ابرو بیاید خاطرش به کمکم چیزی کهاین مثل : 

بودید امان آقا دوست یادمه، رو شما بله. خانم سالم"ـ ....." 

بود امپاره پاره قلب خنجربه شدن کشیده مثل نام این شنیدن : 
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بزنم؟ حرف شما با کمی تونممی"ـ " 

ست؟ ساخته من از کمکی چرا؟"ـ " 

هستید شما امیدم تنها! بله"ـ ." 

رفت عقب کمی : 

داخل بفرمائید"ـ ." 

 و شده رها خود حال به چیزهمه هاستسال انگار چرخاندم، بزرگ حیاط دور مهابا بی را نگاهم و گذاشتم حیاط درون به قدم تردید با

است نرفته اینجا دادن سروسامان به دلش و دست کسی ... 

ایستاد لممقاب نیز او و نشستم هاآن از یکی روی کرد، دعوت بود باغچه کنار که شکلی حصیری های صندلی و میز سویبه مرا : 

بیارم چای رممی من"ـ ." 

؟....رفتن یا.... یا هنوز؛ هستن اینجا.... آقاامان یا خان؛ ایرج... بدین جواب سؤالم به فقط لطفا نه؛"ـ " 

داری؟ کارشون. هستن خان ایرج ولی ندارم، خبر امان آقا از"ـ " 

شد قفل هم به انگار فکم حتی و کرد نلرزید به شروع وپایمدست کرد،می وارد قلبم نامنظم تپش که فشاری از : 

اینجاست؟...... هم..... زری"ـ " 

کرد پنهان اشخشکیده و نازک هایلب پشت را بغض شبیه چیزی و کشید درهم را هایشاخم : 

کنید؟ صحبت خودشون با اینجا بیان بگم خان ایرج به خواهیدمی"ـ " 

پرید سرم از برق : 

دارن؟ تشریف خونه اآلن مگه"ـ " 

داد تکان سری : 

بدم اطالع بهشون تابرم صبرکنید لطفا.... بله"ـ ." 

 یافت، خواهم او دیدن از حالی چه دانستمنمی..... امان پدر باشم؛ مسلط برخودم دیدنش هنگام بتوانم تا کردم تالش مخالفتی هیچبی

 که بودم کوچک قدر آن بودمش دیده که یبار آخرین اش، باشم ندیده هرگز که بود این مثل درواقع بود، رفته یادم از اشچهره

نمانده درخاطرم . 

 کوهی که کسی مثل و گذاشت می عمارت باشکوه ایوان در پای طمأنینه با و آرام که کرد رصد را چهارشانه مردی چشمم بعد دقایقی

آمدمی پیش خسته و سنگین دارد دوش بر .... 

 با تر،افتاده جا ولی بود امان شبیه اشچهره کردم، براندازش دقت با و برخاستم یافت،می شدت قلبم تپش شدمی ترنزدیک هرچه

 یادآور کنارچشمش عمیق هایچین. کردمی خودنمایی آن در ای نقره از هاییرگه و شده شانه طرف یک به که سیاه و پرپشت موهایی

 بوده جذابیت اوج در همواره این از پیش که فهمید شدمی و کرده تجربه را زمان گذر اکنون که بود امان چشمان یکشیده هایگوشه

پسرش جذابیت و زیبایی به نه البته است، ....  

داد را امدستپاچه سالم پاسخ و دوخت من به را عمیقش و سیاه نگاه رسید که ترنزدیک : 

بشین. اومدی خوش! عزیزم سالم"ـ !" 
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 همان این دارم؟ دوستش یا متنفرم او از دانستمنمی فهمیدم،نمی را شخوی حال کهآنحال نشستم دوباره. کرد صندلی به ایاشاره و

 است؟ داشتنیدوست قدراین چرا.... چرا ولی! بود دزدیده پدرم از مرا مادر و کرده زهر امان کام به را زندگی که است مردی

بود کرده دلنشین و خاص را صدایش طنین که کردمی تلفظ نیشش هایدندان پشت از طرزدلچسبی به را «ز» و «س» مثل حروفی . 

گفت دوباره دید که را سکوتم : 

دخترم بودم منتظرت هااین از زودتر"ـ ....." 

 خودم بر کردم سعی و برداشتم صورتش از را نگاهم. گرفت خاصی ژست و انداخت هم روی را پاهایش و کرد روشن سیگاری و

باشم مسلط : 

کشوندم اینجا به چارگیبی و رتضرو! ببینم رو مپدرخونده که نیومدم"ـ ." 

نشست اشگوشتی هایلب کنج نامحسوس لبخندی و رفت باال کمی ابروانش : 

ضرورت؟ این چیه! خب؟! زبونی عجب"ـ " 

 تکرار تربیش و تربیش است، خاص صدای دو این دارای که را کلماتی کردمی مشتاقم شیطانی نیرویی. زد سیگارش به دیگر پکی و

 !کند

ببینم رو زری.... خواممی"ـ ." 

داشت تلخ طعمی بار این لبخندش : 

ببینیش؟ اینجا ممکنه کنیمی فکر چرا"ـ " 

برکشم غالف از را زبانم خنجر دیگر بار و شوم عصبانی بود نزدیک : 

 شما خاطر به رو مادرم هم من داد، دست از زری خاطر به رو مادرش پسرتون که قدر همون! امانه و من خوشبختی قبرستون اینجا"ـ

دادم دست از !" 

 مثل درست بود؛ خاندان این ژنتیک از الینفکی جزء شکیبایی گویا ولی کند، پشیمانم آمدن از که حرفی یا بزند پوزخندی داشتم توقع

سیاه چشمان : 

نکنن فتاو دیگه تا زدنمی دیوارو و در و زمین بزرگترهات خوردیمی که زمین بودی، بچه وقتی که هستی اونایی از"ـ !" 

داد توضیح کوتاه مکثی از بعد خودش ولی دریابم، روشنیبه نتوانستم را منظورش : 

دخترکوچولو نگرد مقصر دنبال خودشه، زندگی مسئول هرکسی"ـ ." 

کنم تحمل را زهرکالمش نتوانستم : 

بپذیریم؟ رو مسئولیتش باید که بودیم کرده گناهی چه امان و من"ـ " 

باشد مالحظهبی من مثل نیز او داشت تصمیم گویا : 

نکردید؟ کارو این چرا دوتا شما کردن، انتخاب رو دلخواهشون زندگی شما مادرهای و پدر اگه"ـ " 

شدمی کوبیده صورتم توی که بود واقعیتی ترینتلخ این ..... 

کنم صحبت امان.... .یا.... دلخواهم زندگی.... یدرباره که اینجا نیومدم هماآلن. کردیمنمی فکر شما مثل ما چون"ـ .".... 

آمدمی چشم به امان نبودن چقدر فشرد، را گلویم تلخ بغضی .... 

دادم ادامه من و کرد سکوت او : 
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 کمکم تونیدمی. بهش خورده گره م آینده جورایی یه و داره زندگی و مرگ حکم برام که ایشماره بگیرم، شماره یه زری از خواممی"ـ

 "کنید؟

 در ابروانش و دوخت من به را زیبایش اندازهبی چشمان دوباره آنگاه شد، سیگارش به زدن پک مشغول سکوت در و کرد فکر کمی

خورد گره هم : 

اونه دست نشونیش فقط که گردیمی مشکلی حل دنبال! نشدی مادرت دلتنگ پس"ـ ." 

نشست لبم روی کج لبخندی : 

شدم؟می دلتنگش باید"ـ " 

شد محو هوا در بازدمش همراه آمدمی رنگ آبی منظر به که غلیظ دودی و کشید آهی : 

باخته طرف همه از! زری چارهبی"ـ ." 

خودش داغان منطق آن با بکشد، پیش را مادرم بحث دوباره خواستمنمی : 

ببینمش؟ تونممی جوری چه کجاست؟ اآلن"ـ " 

کرد نگاهم دوباره : 

بگم بهش گرفت تماس اگه تا خوایمی رو کسی چه یشماره گوب داری دوست اگه ولی. نیست ایران ببینیش، فعال   تونینمی"ـ ." 

فروریخت و شکست دلم : 

بگیرم؟ تماس خودم بدین بهم رو ششماره شهمی"ـ " 

بده خبر بهم رسید وقتی قرارشده شده، خارج ایران از تازه ندارم، ازش ایشماره فعال  "ـ ." 

رفته؟ کجا"ـ " 

فرانسه"ـ ." 

رفت و گذاشت میز روی را شیرینی ظرف و چای سینی و آمد فاصله این در هم مینا خورد، سر میز روی صورتش از نگاهم . 

 فکر و کردمی یاد ازش زیادی حسرت با معمه. داشتن بامادرم خوبی خیلی یرابطه که فهمیدم اینو. کنهمی زندگی نروژ پدرم یعمه"ـ

باشه؟ داشته خانم مهع از ایشماره ممکنه..... داشته عالقه بهش هم مادرم کنممی " 

کند امیدوارم کرد سعی و داد تکان سری : 

پرسممی ازش گرفت که تماس باشه،"ـ ." 

 دهد، اطالع من به گرفت تماس مادرم اگر تا دادم دستش به بودم نوشته خودشان یاجازه با را سوده یشماره رویش که ایورقه

آمد ذهنم به سؤال این حسابی چه روی دانمنمی حالدرعین : 

فرانسه؟ رینمی هم شما"ـ " 

 درونش را امان خاص شیطنت آن یک دوخت، نگاهم به را متبّسمش نگاه پایین از گذاشت،می مقابلم را چای و شده خم که طورهمان

کردمی خودنمایی هایشلب پشت دوباره نیز نامحسوس لبخندی حاال.... شد شرحه شرحه ودلم دیدم : 

 که هاآب هم زری! کنن مصادره رو ندارم دارو بریزن طبقاتی اختالف کاهش اسم به هاانقالبی این که رمنمی جایی من! عزیزم نه"ـ

گردهبرمی بیفته آسیاب از ." 

 که داشت خاصی ذاتی شجاعت مرد این داشتند؟ فرق هم با نفر دو این قدراین چرا بردارم، پدرم و او میان یمقایسه از دست نتوانستم

 جنون به را مقابلش طرف توانستمی که بود پنهان نگاهش و زدن طرزحرف در موذیانه ظرافت نوعی بود، نبرده ایرهبه آن از پدرم
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 محکم و ساده او! نداشت شکوهی و فریبندگی چنین مطلقا   رفتارش ولی بود، سر او از شاید نگاه یک در ظاهر لحاظ به پدرم! بکشاند

 مار مثل اما ایرج کرد،نمی خودنمائی قدرتی هیچ اشپوشالی استحکام این پس در ولی ید،غرّ می شیر مثل گاهی شاید و زدمی حرف

زدمی را نیشش مستی اوج در و کردمی مسخ را طعمه اشخزنده جذابّیت بود؛ ..... 

 قدمی هر با من و کرد امبدرقه کردم، حرکت در سویبه و کردم رد را تعارفش. چای نوشیدن به کرد تعارفم ولی بروم، که برخاستم

 به نگاهی و برگشتم در کنار درست کند،می تماشایم و ایستاده کنارها و گوشه این جایی که کردممی حس را امان داشتمبرمی که

بود ریخته مقابلش زمین روی خشکیده برگ مقداری و شده پاره کمی تورش انداختم، بسکتبال یحلقه .... 

گفت پاسخ را امنپرسیده لسؤا دید که را امگرفته بغض نگاه : 

دلتنگشم.... بگو بهم شد خبری ازش اگه"ـ ." 

 پسر برای مرد این «دلتنگی» خاطر به حیرت این نفهمیدم حالبااین باشد؟ خبربی پسرش از پدری شودمی مگر کردم، نگاهش تحّیر با

اش؟«خبریبی» از یا است اشچارهبی  

تشماس پسر اون ندارید؟ خبر ازش طور چه"ـ !" 

گرفت اندوه از رنگی نگاهش : 

نداره مپدرانه هاینگرانی یا من به ایعالقه هیچ اون بشناسیش؟ بهتر باید که تو"ـ ." 

دادم تکان را سرم : 

بشناسمش؟ شما بهتراز باید کنیدمی فکر چرا"ـ " 

 من به پسرش یعالقه از حرفی او کهاین برای بود ایبهانه سؤالم شاید گشتم،می پیشین هایدلبستگی و عشق از اینشانه دنبال دلیلبی

 :بزند

کرده روتجربه مشابهی احساس چون! بده جواب باید مادرت اینو"ـ ." 

غّریدم خشم با و نشست ابروانم میان کوری گره پیچید، درهم حقیقت تلخی از دلم : 

متنفره شما از هم مادرم پس"ـ !" 

 نشست، لبهایم کنج تلخ لبخندی ام،کرده آچمزش بار این کردم حس نگریست، یاطدرح از خروجم به سکوت در و کرد نگاهم تحّیر با

 جدایی رنج متحمل اگر امان و من دهد، جال را دلم کمی توانستمی این! متنفرم امان از تصورش برخالف که بودم فهمانده او به من

 چون ببندند دل هم به داشتند حق که نکنند خیال هرگز دونفر این تا زدیم آتش و آب به ما بود، زری و ایرج خاطر به شدیم

 حرف او امروز وگرنه نزده، حرفی من به نسبت عشقش یدرباره پدرش به هرگز امان مطمئنم! اندبستهدل یکدیگر به همفرزندانشان

گفتمی خودش با «امان» مشابه احساس از بلکه زد،نمی مادرم و «من» مشابه احساس از .... 

***** 

 «تماس»

 تماسی خان ایرج ببینم که گرفتممی تماس سوده با گهگاه بودم، پسرم و خودم هویت احراز هایبرگه دنبال که طورهمان آینده روزهای

 هم ای شماره مادرم اگر راستی. دادممی ادامه اضطرابم از پر زندگی به خسته و ناامید من و بود منفی جوابش هربار اما نه؟ یا گرفته

باشد؟ ماندهخانه آن در پدرم که داشت احتمال چقدر باشد، اشتهد جان عمه از  

 را مدارکم دوباره که کند کمکم داد قول بود، گرفته قرار هاارگان از بعضی توجه مورد حسابی اشانقالبی سوابق خاطر به که آقارضا

 که جایی تنها حاضر درحال. نیست هم سادگی مینه به و دارد الزم زیادی زمان که دانستممی حالبااین. بگیرم المثنی یا کنم پیدا

 حالبااین. کردمی تغییر داشت رسمش و اسم و شده عوض هم مدیرش حاال که بود اممدرسه کنم، پیدا دست مدارکم کپی به شدمی

 کما کنم، احیا را رتمپاسپو دیگر سوی از و کنم جور و جفت را پسرم و خودم قانونی مدارک بتوانم سویک از تا شدم کارهایم گیرپی
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 کمکم پاسپورت برای هویتم، اثبات مدارک کردن جور محضبه که بود داده مساعد قول نیز سفارت در اماجتماعی مشاور کهاین

کرد خواهد . 

گرفته تماس خان ایرج که گفت و آمد سراغم سوده که بود دیدار آن از بعد ماه یک حدودا .... 

آورد هجوم ذهنم به هرطرف از ناامیدی و نگرانی دیگر سوی از و آمد شوق به دلم یکسو از : 

گفت؟.... چی"ـ !" 

جان عمه یشماره هم این گرفته، تماس مادرت"ـ ...." 

 با فهمیده وقتی آیا.... مادرم باشم؟ داشته را پدرم با صحبتی هم شانس که داشت احتمال چقدر کردم، نگاه بود دستم توی که ایبرگه به

بود؟ داده خودم به را شماره مستقیما   کاش نکرده آرزو من مثل اوهم آیا نلرزیده؟ لحظه یک برای دلش کاردارم او !... 

بگیرم تماس داشتم که ایشماره با تا رفتم اشخانه به سوده دعوت به . 

رسید گوشم به بود شده غریبه برایم پیش هامدت از که زنی صدای برداشتند، را گوشی خورد که بوق چند : 

لو؟ا"ـ !" 

کردم ذوق اختیاربی : 

جون الهه سالم"ـ ....." 

گفتم دوباره ترافزون اشتیاقی با باشد، شنیده مرا صدای شدنمی باورش گویا کرد، مکث کوتاه چندان نه لحظاتی : 

رؤیا منم،"ـ ...." 

سکوت بازهم و .... 

شدم نگران بار این : 

بگی؟ چیزی خواینمی جون، الهه"ـ " 

کردمی سکوت همچنان کاش کردم آرزو که بود دردناک قدر آن جوابش : 

 گذشته؟ پدرت روز و حال به چی ماه چند این دونیمی عوضی؟ بودی گوری کدوم بگم؟ تو مثل ایحرومزاده به که دارم چی"ـ

آوردی؟ بختم سیاه ی خواهرزاده سر بالیی چه دونیمی " 

حد این تا یگرد نه ولی داشتم بد برخورد توقع ایستاد، می تپش از داشت دلم : 

کنم فرار شدم مجبور بشه؟ جوریاین خواستمنمی که من! بدم توضیح بده اجازه کنممی خواهش"ـ ...." 

کرد قطع را حرفم : 

 توهم شد، گور و گم و زد زخم مادرت که طور همون. نیار هم مارو اسم دیگه و بمون بودی کرده فرار که آشغالی هر با! شو خفه"ـ

جهنم به رفتی زدی رو زخمت !" 

که هستم المثنی دنبال شده، مفقود مدارکم فقط شما، پیش بیام که کنممی کارهامو دارم من جون، الهه ولی"ـ ...." 

برید را حرفم : 

 دیگه حاال بود منتظرت عمرش یلحظه آخرین تا که اونی! نیست راهت به چشم کسی دیگه اینجا بدی، زحمت خودت به نیست الزم"ـ

گفتیمی شعر ماها بازی حقه واسه احمق دختره تو و شد سفید انتظارتو به هاشچشم چارهبی پیرزن..... رفته که ماهه سه !" 

افتادم لرزه به اراده بی که بود تحمل غیرقابل و سنگین چنان خبر این : 
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 جواب جوری چه حاال وای! لهها اومدم می داشتم قسم خدا به بمونه، منتظر خواستمنمی.... خدایا.... نه وای ای نه؟ گی؟نمی جدی"ـ

خدایا؟ بدم رو ششکسته دل !" 

بشکنه؟ بوده ممکن که داشته هم دلی ببخشه رو ندارش و دار تمام بود حاضر دیدنت خاطر واسه که اونی اومده یادت که شده چی"ـ !!" 

بود افتاده آشکار ایرعشه به تنم هایسلول تکتک مثل صدایم : 

 عادتت من به زدن نیش که تویی حتی.... شوهرم پدرم، برادرم، و خواهر نگران دل هستم، مخانواده نگران دل من که بفهم الهه"ـ

 "!شده

شد جالب خیلی! نداشتم خبر و کردیمی فکر هم شوهرت و پدرت به پس! عجب"ـ ." 

نکند بارم کنایه این از تربیش او ولی بمیرم حاال همین بودم حاضر : 

خوبه؟ حالش بابا.... بابا اومده؟ عزیزام سر به چی بگو فقط جون، الهه"ـ " 

چه؟ تو به خوبه، کن فکر"ـ !" 

کنهمی فکری چه من یدرباره کهاین مهمه، برام سالمتیش پدرمه، اون خب"ـ ...." 

کثافتکاریت پی رفتی که کنهنمی این جز فکری تو یدرباره اینجا کسی"ـ ." 

انصافیهبی این ولی"ـ !" 

کرد؟ فکر هم ایدیگه جور شدمی نداشت، نحست وجود از خبری وهیچ شد خارج کشور از تو بدون وهرتش وقتی کردی فکر پس"ـ " 

شد مهم برایم ابی وضعیت زهرآگینش هاینیش تمام بین : 

خوبه؟ حالش.... ابی.... بگو فقط"ـ " 

کرد حس شدمی هم گوشی این پشت از حتی را اشتلخی که زد پوزخندی : 

 به کردن ولش هم بعد زدنش، کشت قصد به بود همراهش که هاییپول خاطر به عوضی مشت یه ترکیه ویت شد، رد که مرز از"ـ

 رو خودش مادرش آشناهای کمک با بود که هرفالکتی به فقط نروژ، بیاد نتونست دیگه و موند زنده اون ولی مرده، کهاین خیال

 به رؤیا. نمیذاردت زنده برسه تو به دستش گفته کتی.... زنده گفت شهب روانی مفلوک یه به اگه ولی ست، زنده اآلن آمریکا، رسوند

نگیری تماس اینجا دیگه که نفعته ." 

پیچیدمی هم به درد از دلم : 

 کمی یه خواهرت ی نوه خاطر به الاقل کنیم،می زندگی داریم سختی خیلی شرایط توی پسرم با اآلن شدم، دار بچه من... الهه" ـ

باش داشته انصاف ." 

 این توی هم جانی عمه اومد یادت که افتادی فالکت به! بود؟ اخی میراثش که حاال تا! افتادی جان عمه یاد که شده چی بگو پس! هه"ـ

داشته وجود دنیا !" 

 که همبف الهه! جان عمه یا بابا یا تو نه خداست رسونه روزی که اونی. خدابیامرزه اون میراث کنمنمی فکر که چیزی تنها به هنوزهم"ـ

زنهمی پرپر آرزو و آرش واسه داره دلم دارم، نیاز مخانواده محبت به من ...." 

 روزگاری همون این! بمیر باشه ابی باباش نیست معلوم که تحرومزاده پسر کنار فالکت توی باشی، تخانواده فکر به نکرده الزم"ـ

خواستی خودت که بود !" 

 از قسمتی کتاب و حساببی و سرسری بیان جز ایچاره کهآن حال کردم؛ بلند را ایمصد بالفاصله کند، قطع خواهدمی کردم حس

نداشتم حقایق : 
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 باشم، داشته هدف زندگیم توی بار اولین برای خواستم کهاین جز نکردم خطایی هیچ من! نزن تهمت بهم خدا رو تو نکن، قطع الهه"ـ

 بابا و ابی به خیانتی هیچ نیستم، مادرم مثل من شدم، قایم و رفتم در ساواک رست از.... کردمنمی فکرشو که شرایطی توی افتادم گیر

 "....نکردم

آنارشیستی گفتمی که داشت حق ابی پس"ـ !" 

کند سبک را خودش و بگوید خواهدمی هرچه بگذار نداشتم، را او با جروبحث شرایط : 

 ازش شماره یه حداقل مهمه برات ابی سالمتی اگه حاالم. سؤال زیر ببری رو پاکدامنیم که اینه از بهتر.... آنارشیست بگو تو باشه،"ـ

.... ابی خاطر به درک، به ایلیا و من.... شه خوب حالش بودم وفادار بهش مدت تمام که بفهمه اگه شاید... بزنم حرف باهاش تا بده

باش منصف کمی ." 

پررو؟ دختره ازم خوایمی هم شماره حاال زنه؟می تیر با تمسایه حتی کتی گمنمی مگه"ـ " 

. باشد ابی دربرابر حالتم برای تریمناسب یواژه وجدان عذاب شاید نبود، اشتیاق و عالقه سر از ابی با تماس برای اصرارم مطمئنا  

 یا او تخواسمی دلم عجیبی طرز به دهد،می ادامه اشزندگی به دارد بد یا خوب دنیا این از ایگوشه یک او دانستممی که حاال

 هایپرده تمام که سردی زندگی به خواستمنمی من شوم، جدا او از راحت خیال با تا بزند پس مرا اوست با مرتبط نوعی به که هرکسی

 آن از. بودم کشیده مصیبت همهآن شدنش بهتر برای که وطنم از دور ها فرسنگ همآن دهم ادامه او با بود، شده دریده حرمتش

نبود ابی نزد درمانش تردیدبی که بود کرده النه امسینه در دردی..... گذشته .... 

 اگه. کنم تحمل رو تحقیرهات این از تربیش خاطرش به که ندارم ابی از هم خوشی دل همچین. کنمنمی اصراری دیگه من باشه،"ـ

. سرایداری اتاق همون توی. کردمی دمتخ ابتدایی بخش مونمدرسه توی که هستم سرایداری خانم همون پیش فعال   من مهمه، براتون

 ".خدانگهدار

کرد قطع را مکالمه بدهد را امخداحافظی جواب حتی کهآنبی نیز او . 

 به اشک هاراحتی این به دیگر که بودم کرده هزینه غرورم از خودساختگی برای قدرآن ولی خواست،می دل ته از ایگریه دلم

 نیزکنارم سوده. زانوانم روی گذاشتم را سرم و کردم جمع بغلم توی را پاهایم بودم نشسته که لیمب همان روی فقط آمد،نمی چشمانم

کرد نوازشم آرامآرام و نشست : 

 نو از رو زندگیت و بگیر غیابی طالق هم تو بدن، بهت ابی از نشونی و رد خواننمی اونا اگه..... شده هرچی کن فراموش! عزیزم"ـ

آخه؟ چیه واسه اصرارت حاال نبودین، خوشبخت وقتهیچ که شما. بساز " 

دوختم مهربانش چشمان به را نگاهم و کردم بلند را سرم : 

.... بودم کجا مدت این بدونه که حقشه شوهرمه، هنوز ابی. باشم داشته وجدان عذاب عمر آخر تا خوامنمی که اینه واسه اصرارم"ـ

باشم داشته دوستش نتونستم که دبو من از اشکال! سوده نبود بدی شوهر واقعا   اون ." 

نیستی مقصر باشی نداشته ابی با ارتباط برای راهی هیچ اگه این از بعد دیگه کردی، رو تالشت اآلن تو خب"ـ ." 

 قدرچه دارد؟ وجود من برای امکانی چنین راستی.....! غیابی طالق اندیشیدم؛ بود آورده زبان به پیش لحظاتی سوده که ای واژه به

 درماندگی و استیصال از دور و سالم ازدواجی فکر در آسوده خیال با و بردارم دوشم روی از را بار این توانستممی اگر شدمی عالی

 ....باشم

 بروم، که کردم سرم و برداشتم مبل یدسته روی از را چادرم و برخاستم باشم، داشته دوستانه همدردی این یادامه به میلی کهآنبی

گفت ساراخانم هم بعد. بمانم تربیش کمی که کردند اصرار شدمی ملحق ما به چای سینی یک با که خانم سارا و ودهس بالفاصله : 

 یشماره و الهه به بزن زنگ دوباره داری دوست اگه هماآلن. بدی رو اینجا یشماره تونیمی دونستی الزم که هرکسی به عزیزم"ـ

بگه تشوهر به خواست اگه که بده رو اینجا ." 

دادم تکان سری : 

بهتر منواسه وگرنه هیچی، که سراغم فرستاد رو کسی اگه. بهتره جوریاین. براتون بشه دردسر ایجاد باعث بعدها ترسممی نه،"ـ !" 
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 تلفنی یمکالمه ابی، با ارتباط برای راه بهترین حاضر درحال که بفهمانند من به کردند سعی هاآن و نبود کننده قانع من جواب اما

بار ده دوبار، بار، یک گرفتم، را جان عمه یشماره و گذاشتم غرورم روی پا بار دومین برای هم من باالخره. است .... 

دادنمی جواب دیگر ! 

 نه ارتباط این یپوسیده یرشته روی الهه تیغ که چرا ندارم، دیگری هرکس یا ابی یا پدرم با ارتباط برای راهی دیگر که فهمیدم

بگسلد هم از را آن توانستمی کردمی اراده که هرآن و بود صمیمانه نچندا . 

 دیگری کس به را خط ظاهرا ولی گرفتم تماس داشتم که ایشماره با بارها و بارها و دادم خرج به سماجت هم آینده روزهای حتی

داشتبرنمی کسی خوردمی زنگ هرچه بودندکه کرده جدا ازگوشی یا کرده واگذار . 

 اگر مطمئنا   کردند،می رفتار رحمانهبی من به نسبت حداین تا که بود زده بابا و الهه به ایضربه چه مالی لحاظ به من غیبت دانمنمی

 آن از نیمی اآلن رفتممی اگر که چرا برسد، نظر به ترخوشحال خیلی باید الهه اآلن باشد، بخشیده پدرم به را ندارش و دار جان عمه

 الهه به کم دست یا کس،هیچ به مرا سهم جان عمه که کرد بینیپیش شدمی پس نداشت، آن در نصیبی دیگر الهه و بود من مال ثروت

 برآورده را انتظارش که من هرحالبه باشد، گذاشته کنار من برای را مال این که ندارد وجود هم دلیلی هرچند! نکرده واگذار پدرم و

بوده انتظارم چشم لحظه آخرین تا او و بودم نکرده .... 

 پیر سرایدار یک اتاق مأمنم و پناهگاه تنها و شده رانده خویش باشکوه قصر از برتنم فقرا لباس با ناگهان که بودم ایشاهزاده من حاال

 تمام من تم،ساخمی روحی و مادی کمبودهای و فقر از پر جدید زندگی این با اشتیاقی و امید هیچ بی باید اکنون. بود بیمار نسبتا   و

نداشت وجود برایم اعتراضی حق و بودم زده تاخت هایمآرمان با داشتم، این از پیش که را آنچه .... 

******* 

 گیریپی برای دلیلی دیگر بود، گذاشته نصیببی خود ارث از مرا کمابیش همجان عمه و نبوده منتظرم نروژ در کسهیچ که حاال

 مفقود مدارک و شناسنامه گیری بازپس برای امضا و مدرک و سند کردن جور همان فقط دیدم،ینم نروژ به مهاجرت برای کارهایم

 ایشناسنامه ایلیا، هویت احراز با بتوانم که نداشتم دراختیار ابی از سندی هیچ همه،این با. رسیدمی نظر به کافی المثنی اخذ یا امشده

 مدارک شدم موفق آقارضا باکمک که بود وهشتبهارپنجاه اواخر هرحالبه. دبو امزندگی دردسر بزرگترین این و بگیرم برایش

ببرم پیش از کاری نتوانستم ایلیا یشناسنامه مشکل برای که هرچند کنم، دریافت المثنی صورت به را امشناسائی . 

 و پدرم نه نبود؛ بگیرد من از سراغی بخواهد احیانا   که کسی از خبری وهیچ گذشتمی الهه با امتلفنی گویوگفت آن از ماه یک تقریبا  

 اموراجتماعی مشاور رافنات خانم. رفتممی سفارت تا باید فقط و نداشتم چندانی مشکل پاسپورتم گرفتن برای دیگر حاال. ابی نه

 چون کند، ترک را یرانا دارد تصمیم که بود متأسف بسیار حالبااین. کرد استقبال من از باز روی با دید مرا کهاین محضبه سفارت

 رو داشت کشور دو روابط عمال ولی شناخت، رسمیت به را اسالمی جمهوری که بود کشورهایی اولین جزو تقریبا   نروژ که باوجودی

آمدندمی جایشانبه جدیدتری گروه شاید و کردندمی ترک را ایران هاقدیمی از سری یک و رفتمی سردی به . 

انداختم باال ایشانه نداشتم مهاجرت به اشتیاقی دیگر که من و پرسید احوالم و اوضاع از : 

 بگیرم، دوباره رو پاسپورتم الزمه کنممی فکر فقط. نروژ برم که ندارم دلیلی هیچ من کردن فوت خانم عمه دیگه که حاال متأسفانه"ـ

کنم استفاده اقامتم امتیاز از باشه الزم بعدها شاید ." 

گرفت خود به ناباورانه حالتی و شد متأثر بسیار : 

بدم؟ انجام برات که برمیاد دستم از کاری. عزیزم بود ناگواری خبر... متأسفم خیلی! واقعا ؟ من؟ خدای"ـ " 

 معرفی وارثش عنوان به رو کسی چه جان عمه بفهمم که هست امکانش دونمنمی فقط داد، انجام زیادی کار بشه دیگه کنمنمی فکر"ـ

 "کرده؟

ددا تکان سری : 

دممی اطالع بهت و پرسممی حتما  . گیریپی برای بازتره دستم هم من شده، کامل مدارکت حاالکه البته،"ـ ." 

 نذاره و کنه خراب چیو همه ممکنه کنممی حس راستش.... دونیدمی نشه، متوجه زنبابام که کنید تحقیق جوری یه شهمی اگه.... فقط"ـ

برسیم سؤاالمون جواب به ما ." 
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باشه راحت خیالت! ا  حتم"ـ ." 

 میراث سر به چه و کندمی بدرفتاری من با قدراین که است وهواییحال درچه الهه بفهمم خواستممی فقط ولی نبود، مهم زیاد شاید

کند؟ اره مرا خاطرش به باید پدرم که دارد ارزش دنیا مال این قدر چه مگر اصال   ندارد؟ دیدنم به تمایلی پدرم حتی که آمده امعمه  

****** 

« رنج وارث » 

 کودک یک طبیعی هایپیشرفت و حرکات دارد، آشکار اختاللی رشدش رسیدمی نظر به شدم، ایلیا یدرباره تلخ حقیقتی متوجه کمکم

بود کندذهن یبچه یک او دهم، فریب را خودم خواستممی حالت تریندرخوشبینانه اگر نداشت، را ماهه شش -پنج .... 

 کمال با رشدش، روند یدرباره ساده پرسش چند و اولیه معاینات انجام بعداز او و بردیم پزشک نزد را او مادرش و سوده پیشنهاد به

 در فعال   و شد خواهد مشخص او یادگیری قابلیت با بعدها ماندگی عقب این میزان که وگفت نمود اعالم را او ذهنی ماندگی عقب تأسف

داد قیقید نظر تواننمی بارهاین . 

کنم ردیف دهانم در را کلمات توانستم سختی به و شد تار و تیره برایم دنیا خبر این شنیدن با : 

باشه؟ تونهمی چی.... علتش"ـ !" 

دادمی را جوابم راحت و عادی خیلی داشت، هم را اینها از بدتر یتجربه انگار که او : 

 ضمن ممنوعه و مضر داروهای از مادر یا کنن،می مصرف الکلی مشروبات دینشوال از یکی یا باشه، داشته تونهمی علت تا سه" ـ

 سوم احتمال والدینش خانوادگی یسابقه به توجه با البته که باشه تونهمی ژنتیکی اختالالت از ناشی کهاین یا کرده، مصرف بارداری

بعیده من نظر از ." 

 عمل اتاق به وقتی نبود، کم مضرهم داروهای تأثیر احتمال ولی باشد، نوشیده بازهم من شمچ از پنهان اواخر آن ابی که داشت احتمال

 این با بودیم، مقصر ایلیا مورد در ما هردوی صورت این در پس نداشتم، اطالعی آن از خودم و بودم باردار که بود ماه سه رفتم،

 جهت این از خدارا. بودم شده کشیده عمل اتاق به ناخواسته کامال   من و نوشیدمی مجاز غیر نوشیدنی س*و*ه روی از ابی که فرق

 ودمب خودم فقط حاال بگیریم، هم سویبه اتهام انگشت و بیفتیم یکدیگر جان به مطلب این بابت تا نیست ما کنار اکنون ابی که گفتم شکر

بود امزندگی یمتروکه یجزیره و من به متعلق فقط و فقط که تازه بدبختی دنیا یک و .... 

 هم انصافا و بردارد دوشم از باری مذهبی و معنوی هایدلداری با کرد سعی ام،شده آشفته کامال   ایلیا وضعیت خاطر به دیدمی مادرکه

 این پس از کنم سعی خواستمی من از و گفتمی سخن الهی سخت هایامتحان از مثال   داد،می جواب عجیب هادلگرمی جوراین

 امروز هایبچه به اگر که دیگر چیزهای بسیاری و دادمی هاسختی تحمل ازای در بهشت یوعده من به. بربیایم سخت ناتامتحا

کردمی ترمصمم امنادیدنی خدای به ورزیدن درعشق مرا و بخشیدمی آرامش من به ولی باشد، ریشخند یک تنها جوابشان شاید بگویند . 

 زندگی اشرافی هایخانه در همواره این از پیش که ایدرمانده من به داد،می نشانم را اش سکه ویر آن ناجوانمردانه داشت زندگی

 خودش خاص مشکالت که مانده عقب کودکی یچهارساعته و بیست پرستار بودم شده خودم حاال اما داشتم، کلفت و نوکر و بودم کرده

زندگی تجهیزات ترینساده و تریندستی دم بدون حتی بلکه خاصی امکانات هیچبی داشت، را .... 

 یسفره بخش زینت بار یک ایازهفته ترکم کیفیت ترینپایین با خارجی کوپنی های برنج گیالن، یک درجه برنج جایبه اکنون

 همین وبه کردیممی سرهم ویاس و سبزیجات با را غذایی هایوعده یبقیه و خوردیممی گوشت ترکم باریا یک ماهی بود، مانفقیرانه

 ازخواب باید شش ساعت سحر یکله تنها نه کهتاجایی بود؛ مدرسه هایبچه آورسرسام سروصدای ترسخت ازهمه داشتیم، رضایت هم

 هم عادی درشرایط که او. بود مانده مادرمرده وایلیای من دل به وحسابی درست نیمروزی خواب یک حسرت حتی بلکه خاستم،برمی

 گریستمی وقتی. زدمی نعره دیوانگی مرز تا هابچه سروصدای با بود، پرانده را اعصابم و هوش اش غیرعادی های قراریبی با

 کسی هیچ با ارتباطی هیچ که رسیدمی نظر به مواقع جور این گذاشتم،می دهانش در که ایسینه حتی کند ساکتش توانستنمی هیچی

 شناخت نمی هم روز شبانه حالتش این..... واردیوانه ایگریه هم آن بکشد، طول ساعت سه دو تا اشگریه دبو ممکن حتی و گیردنمی

 ترتیب این به. نسازد حرام ومادر برمن را خواب صبح تا و نشود بیدار امشب که کردممی نیاز و نذر کلی خواب از قبل هرشب من و

بود بالشم کنار یکسره بگیرم را هرشبم حاجت تا فرستادممی صلوات دور یک آن با که تسبیحی . 
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 بودم رؤیایی همان اینجا من کردم،می وامنـیت آرامش احساس که بود جایی تنها مادرـ کنار ـ اینجا چراکه بود، خوش دلم هااین تمام با

 نداشتم، اشرافی بزرگ ایهخانه آن در هرگز که بود لذتبخشی و شیرین احساس همان این و دیگران نه خواستممی خودم که

 کم هیچی دیگر کردممی احساس «نداری؟ وکسر کم چیزی: »پرسیدمی همیشگی مهربان لحن همان با و نشستمی پیشم مادر وقتی

ندارم وکسر .... 

****** 

 ایچاره فکر به ودترز هرچه باید حالبااین ندارد، مشکلی سرایداری اتاق این در ما حضور با که بودم ممنون مدرسه مدیر از

 من از دلسوزانه کرده، درست دردسر برایم کافی یاندازه به ایلیا دیدمی که مادر. کردممی وپادست خودم برای کاری و افتادممی

مبمان تفاوت بی توانستمنمی این از بیش من ولی باشم، نداشته را خوراکمان و خورد یدغدغه و کنم فکر امبچه به فقط خواستمی . 

 هم من. شوم مندبهره رایگانش نیمه هایآموزش از و کنم شرکت مدرسه تابستانی هایکالس در که کرد امراضی مادر هرحال به

 هاآن دررأس و زنانه هنرهای آموختن مشغول و سپردم او به را ایلیا روز های ساعت از دربعضی و گرفتم جدی را صالحدیدش

 نیز من کار، این ازای در. دارد «سکه» فن اهل قول به دستم که فهمیدم و بود خوب بسیار زمینه این در استعدادم اتفاقا. شدم خیاطی

 توی ماند هم من دست و شد تعطیل رشته این در هاکالس موسیقی، حرمت اعالم با که هرچند گرفتم؛ عهده به را موسیقی تدریس

 مشکل و پذیرفتم نیز را این که بود تابستانی هایکالس حد درهمان نسهفرا تدریس مدرسه مدیر بعدی پیشنهاد هرحالبه! گردو پوست

شد حل امشهریه پرداخت . 

 او بودم، پرسیده رافنات خانم از که شوم سؤالی همان جواب گیرپی تا رفتم سفارت به روز یک که بود گذشته ازتابستان ماه یک

گفت زده هیجان لحنی با دیدنم محضبه : 

ست زنده هنوز خانم عمه ولی کرده؟ انتخاب وارث عنوان به رو کسی چه خانم مهع بپرسم گفتی تو"ـ !" 

چیست؟ منظورش کردم، فکر گفتمی که آنچه به تحّیر با و پرید سرم از برق !.... 

ست؟ زنده ایشون..... یعنی"ـ !" 

 ست زنده کهوقتی تا اما کرده، عرفیم خودش وارث عنوان به رو شما پدر ظاهرا و کرده تنظیم هم ایوصیتنامه! ست زنده بله،"ـ

کنه تغییر تونهمی وصیتنامه ." 

 از نیمی و شود عوض رأیش من دیدن با جان عمه ترسیده گفته؟ دروغ من به همین برای الهه پس! خواندم نگفته را هایشحرف یبقیه

کندنمی سیرش دنیا مال که الهه چشمانت بر خاک بیرون؟ برود چنگش از مال این .... 

 آن در را خویش خوشبختی که هرآنچه به باشد خوش دلش تا بگذارم راحت را او باید شوم، درپنجه پنجه الهه با ندارم حق کردم فکر

داد ادامه باهیجان رافنات خانم بالفاصله ولی بریزم، هم به را پدرم و او آرامش امدوباره حضور با نباید. بیندمی : 

گفتم چیو همه شما یدرباره هم من خوام،می کسی چه برای رو اطالعات نای پرسید من از خانم عمه وکیل"ـ ..." 

 این از آیا ام؟شده احساسی چه با کردن نرم پنجه و دست درحال دانستمنمی دوختم، چشم اش مکی کک و گرد صورت به باز بادهان

 شود آغاز الهه و من میان دیگر نبردی احیانا   کهاین زا یا باشم خوشحال باید هستم واحوالش اوضاع گیرپی بداند خانم عمه که موضوع

بلرزم؟ برخود باید  

شد نگرانکمی دید که را سکوتم : 

نشدی؟ خوشحال"ـ " 

زدم پلک چندبار دستپاچگی با : 

 این با تونممی جوری چه دونمنمی..... ولی بیارم دست به رو دلشون که دارم فرصت هنوز و خوبه ایشون حال که خوشحالم چرا؛"ـ

باشم؟ داشته نروژ به مسافرت یه اومده پیش برام که ناجوری وضعیت " 

کرد ردیف تکراری حرف مشت یک همدردی جهت : 
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 الزم مبلغ تونستی اگه البته بشی، عازم خودت و بسپری کسی به رو پسرت کهاین یا بگیری، رو پسرت یشناسنامه تا کن تالش تو"ـ

کنی جور رو مسافرت برای ." 

 نسبت توانستمنمی بود، کرده خرجم ظرفیتش و توان حد از تربیش هم حاال همین تا چارهبی مادر گذاشتم؟می کسی چه پیش باید را ایلیا

 ایجاد دردسر و زحمت برایشان مدام اگر که نداشتم شک ولی بود من صمیمی دوست اگرچه هم سوده. باشم مالحظهبی قدراین او به

 که کنم رها آسایشگاه شبیه درجایی را امماندهعقب کودک توانستمنمی گذشته، این از. شد خواهد انروابطم سردی باعث قطعا کنم

 و معمولی یبچه یک از بیش محبتم به و بود من تن یپاره او کنند،می رفتار حیوان مثل سرپرستبی و مانده عقب کودکان با بعضا

بماند تمسافر یهزینه کردن جور حاال.... داشت نیاز سالم ! 

 نیاز مبادا روز برای را هااین ولی کنم حفظ را نقدم پول قدری و جواهرات و طال بودم توانسته خوشبختانه که باوجودی من هرحالبه

 واقعا   کهاین الخصوص علی بدهم، دستشان از رسیدمی خط مارهفت آن به تهش که مسافرت یک خاطر به توانستمنمی و داشتم

بسپارم کسی به را ایلیا موقتا   بخواهم حاال که نه، یا دارم را ایران به برگشتن شانس نروژ برسد پایم دانستمنمی . 

 عالوه چون نمود،می غیرممکن کار این ظاهرا که بگیرم ایلیا برای ایشناسنامه شده هرطور کهاین جز نداشتم ایچاره حساب اینبا

کردمی خودنمائی بدجور روزها این که داشتم هم دیگری مشکل ابی، به دسترسی برعدم ... 

 داشتم سال پانزده فقط ومن بود شده عنوان سال هجده دختران، برای ازدواج قانونی سن* خانواده از حمایت قانون طبق که آنجایی از

بود قرار و نشده ثبت محضری صورت به ابی و من عقد کردم، ازدواج که  

 حس من وقتی اما بگیریم، را ثبت جواز و کنیم استفاده «مصلحت تشخیص» یتبصره از مبتوانی تا شود تشکیل باره این در دادگاهی

 نیامده امشناسنامه توی هم کسی اسم و ببرم پیش را کارم بتوانم بهتر تا انداختم گوش پشت را دادگاه این دارم، جدایی به تصمیم کردم

 را خودش بدی بسیار شکل به داشت امروز متأسفانه و رفت خودم سر بیشتر که بود دیگران سر گذاشتن کاله جور یک این خب! باشد

. دنیاست این کجای اآلن دانستمنمی و برده خودش با ابی که بود اینوشته دست داشتیم، مان ازدواج از که سندی تنها حاال. دادمی نشان

است؟ صحیح و شرعی ازدواج یک صلحا بچه این و امکرده ازدواج که کردممی ثابت باید قانونی سند کدام با حاال  

 گویا که خدایی نداشتم، خداوند به توسل و توکل جز راهی و بریزم سرم به خاکی چه دانستمنمی واقعا   و بودم افتاده دردسری بد توی

 بندگان جزو و امگرفته قرار آزمایش مورد کردممی حس همواره من ولی دادنمی اهمیتی دنیا این در وجودم به همچندان روزها آن

 از نیز دردسر سرتاپا العقلناقص کودک این اعطای بابت حتی و دادمنمی ناشکری به دل عنوانهیچبه پس! البد هستم اشبرگزیده

 و خیر قطعا و نیستم ایکاره نخواستنش و خواستن برای من بخواهد خدا که را کسی کردممی حس که چرا بودم؛ ممنون خداوند

 روزگارم حوادث گردباد به این از بیش و کند حفظ را آبرویم که بود این دعایم تنها. است نهفته برایم ظاهری شرّ  این در صالحی

 .نسپارد

****** 

_______________________________________________________________________ 

*  مدنی اعتراضات که شد اعالم باطل خمینی امام توسط البانق پیروزی از بعد بالفاصله قانون این(: 9119) ازخانواده حمایت قانون

 و شده وضع بانوان نفع به هرلحاظ از که بود قانونی تنها این درواقع. داشت همراه به نیز را حقوقشان مدافعین و بانوان از هایی گروه

 و حد بدون صیغه و متعدد های دواجاز برای مردان دست بازشدن و سال و سن کم دختران از کشی بهره به بازگشت یعنی آن ابطال

 .مرز

« من دنیای تمام ....» 

 زودیبه و ندارد چندانی دوام وضعیت این که زدمی سوسو دلم ته امیدی بود، گرفته را گریبانم روزها آن که مشکالتی تمام باوجود

 هروقت تا بودم داده رافنات خانم به را سوده یشماره. خواهدگرفت پروبالش زیر مرا جانعمه یا فرستاد خواهد سراغم پدرم

 بیفتد یکه وگرفتاری، مشغله همهاین با کسی که نداشتم توقع هم من البته. نبود خبری هیچ فعال   ولی بگیرد، تماس من با شدخبرمهمی

من کارهای دنبال ! 

فتگ آبلیمو خنک شربت لیوان یک ازخوردن بعد آمدو دیدنم به سوده مردادماه گرم عصر یک باالخره : 

گرفت تماس باهام رافنات خانم"ـ ." 
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شدم صحبتش یادامه گیرپی زدههیجان و شد گرد چشمانم : 

گفت؟ چی! خب؟"ـ " 

 اینجور حرفاش ته سرو از فقط نفهمیدم، حرفاشو نصف که زدمی حرف فارسی غولوط غلط و شکسته وپادست اونقدر دونم،نمی"ـ

ره می ایران از داره که شدم متوجه ..." 

کردمی التماسم تپش برای داشت شکسته قلبی که جایی فشردم، ام سینه روی را دستم .... 

 توی اگه گفت ولی بره رئین تا بتونه که نداشت اطمینان همین برای یونسکو، بفرستنش سفارت طرف از قراره احتماال   گفت بعدش"ـ

گیرهمی تماس خانم عمه با بتونه، جاییجابه یفاصله این ." 

 توقع که داشتیم باهم رفاقتی نه و بود وکیلم نه او بازکنم، رویش چندانی حساب توانستمنمی من ولی بود، سرخرمن یوعده بیهش تربیش

 قبالم در ایوظیفه کهاین نه بود، باالیش فهم و انسانیت سر از داده انجام برایم حال به تا که هم هرکاری باشم، داشته ازاو دوستانه کار

 اسفبار وضع این از مرا شده هرطور و کند عمل اشدوستانه قول به باشد قادر درصد یک کمدست بودم امیدوار هرحالبه. باشد داشته

دهد نجات . 

****** 

 طول چقدر دانستمنمی. بودم ننوشته درونش چیزی دیگر که بود وقت خیلی بازکردم، را دفترم و نشستم باغچه مرمرین یلبه روی

 و کوتاه خلوت این به داشتم نیاز من ولی بگیرد، سرش روی دوباره را خانه و بیدارشود اشنمیروزی سبک خواباز ایلیا تا کشدمی

انگیزدل سکوت ..... 

 بوکشیدم، آوردمی خود همراه به نسیم که را وعطری بستم را چشمانم گرفت،می بازی به را امروسری یگوشه و وزیدمی خنکی نسیم

گذشته نه و بود حال نه که بودم قرارگرفته نزما از دربستری انگار .... 

....  ولی بود شده حسبی سرما از دستم پاشید،می صورتم و هاشانه بر کمرم ازروی و گرفته بازی به را گیسوانم مالیم چندان نه بادی

کردمی نفوذ استخوانم مغز تا انگیزکهدل رخوتی داشتم، دوست را حال این .... 

 کاغذ روی بر حریصانه که کلماتی از بود پر ذهنم ولی پرکرده را گوشم نزدیک چندان نه ایفاصله از هابچه یهمهمه صدای

کردمی خفه گوشم در را صداها تمام و نوشتممی : 

 کمی مدرسه تا ولی بگیرد ام نادیده بودم نگران که این با و کردم برخورد مدرسه مسیر توی امان با اتفاقی خیلی پیش روز دو ....»

 تمام انگار بخوانم را هاهمین گفت و درآورد برگه تا سه کیفش توی از هستم شیمی امتحان نگران حسابی دید وقتی. زد حرف من با

 بخورد زنگ که این از قبل. گردانم برشان او به سریع و بگیرم خودم برای کپی خواست من از هم بعد ام، خوانده را مبحث این

 همان من و بود عباس با صحبت مشغول دهم، تحویلش را هاورقه که رفتم. برایم بود سخت خطش دست زا کندن دل دادم، انجامش

 متوجه یکدفعه بعد و دهد من به سرسری و مختصر جوابی تا برگشت گذاشتم، میزمقابلش روی را هاآن کردممی تشکر که طور

دی؟می خودم به رو ششده کپی ینسخه: نشست لبش روی دار لبخندمعنی یک و شد چیزی ....» 

 چشمانم به نامحسوس لبخندی با و برداشت دفترم کلمات روی از را نگاهش کردم، بلند را سرم و افتاد دفترم روی ایسایه ناگهان

 که هست تیز قدر آن چشمانش آیا بخواند، بود توانسته حد چه تا دانمنمی انداختم، زمین روی را نگاهم و بستم را دفترم فورا   نگریست،

ببیند؟ بتواند ایفاصله چنان از  

 فاصله این از توانستممی را قلبش کوبش صدای و کشیدمی عمیق هاینفس اشطوالنی تمرین خاطر به هنوز کهدرحالی نشست کنارم

بودم آن بر سرنهادن یتشنه چقدر من و شدمی پایین و باال اشتیمی لباس زیر از اشسینه بشنوم، ..... 

کرد دراز سویم به را دستش : 

بخونمش بده"ـ ." 

بود شده ترنزدیک هم این از گاهی نشدم، متعجب است تکلف بی حد این تا کهاین از .... 

خصوصیه"ـ ...." 
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دیدم رو خودم اسم من ولی"ـ ...." 

شود رو دستم کهاین از لرزید دلم : 

نوشتممی خاطره.... خب"ـ !" 

خاطره؟ کدوم"ـ " 

افتهمی اتفاق هرروز که ایساده چیزهای نهمو.... روزانه خاطرات"ـ !" 

 خاطرات توی من اسم پس.... نبودیم صرافت به یا نیومده پیش نزدیم، حرف تو و من که روزه سه دو کنممی فکر هرقدر ولی"ـ

کرد؟می چیکار تروزانه " 

گفتمی را حقیقت داشت اما کنم، تحمل را اش گیریمچ توانستمنمی ! 

باشی؟ تا بزنیم حرف باید حتما   مگه"ـ ....." 

شد غرق سیاهی همهآن میان در شدمی که عمیق قدر آن کرد، نگاهم : 

خاطراتتم؟ کجای من"ـ " 

 قفل زبانم همیشه مثل نتوانستم، اما.... ای بوده امزندگی جایهمه تو است، سهل که خاطره بگویم بودم قادر کاش دهم، جوابی نتوانستم

کرد زمزمه آهسته و بخشید حیاط تهی فضای در دور اینقطه به و گرفت من از ار نگاهش! تاببی دلم و بود : 

منی دنیای یهمه تو ولی دنیاتم، کجای من دونمنمی: گهمی داره و نشسته کنارم امان بنویس؛"ـ ....." 

..... 

 درهمین نشدکه باورم کشید، بیرون یالمخ ترینرؤیایی عمق از مرا سرایداری اتاق باز نیمه یپنجره پشت از ایلیا جیغ صدای ناگهان

 کرد،می درد شیرتازه فشار از امسینه و شده ناخواسته هاییاشک از خیس چشمانم باشم، شده وبیداریخواب غرق کوتاه یچندثانیه

برگشتم اتاق به دوان دوان و برداشتم باشند ذهنیاتم از ایکلمه پذیرای حتی بودند نتوانسته که را دفتری و خودکار و برخاستم . 

 تمام درمیان باید چرا شوم؟می دلتنگ و قراربی کنممی نگاه انگیزغم و بزرگ حیاط این به هربار چرا خدایا؟ شده مرگم چه من

 من راه به هم هنوز..... چشمانت ای؟کرده فراموشم که ام مانده جا دنیایت کجای امان؟ کجایی کند؟ ذق ذق حد این تا او زخم دردهایم

ست؟ا ! 

****** 

 که بکشد پیش صحبتی هرلحظه خواستمی دلم کند، بازی خودش یشیوه به ایلیا با داشت سعی و آمده دیدنم به همیشه مثل سوده وقتی

بودم خواهانش که آنچه اال گفتمی هردری از نداشت دردمندم و آشفته ذهن از خبر که او حالبااین باشد، امان به وصل سرش یک . 

 

 یماهه هفت -شش پسران با تفاوتش همهاین. زدنمی لبخندی حتی و دوخته چشم او به تهی نگاهی با سوده ونوازش ناز ابردربر ایلیا

برگشت طرفمبه و کرد امید قطع ایلیا خنداندن از سوده باالخره آورد، می درد به را دلم دیگر : 

 

پیشش؟ ریب کنینمی جور زودتر چرا ست، زنده جان عمه دونیمی که حاال"ـ " 

 

کردم ایلیا به ایاشاره : 
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ساکم؟ توی بذارمش"ـ !" 

 

کرد گل اش شوخی : 

 

شهمی جا هم دستیت کیف توی خب، نه"ـ !" 

 

 دردوغصه من همراه ناهار و شام جایبه نیز او دهم، بینوا این تحویل پربار شیری تا نداشتم درستی چندان خوراک کهاین به توجه با

 به فکریبی و سادگی سر از فقط منظوری هیچبی که مالحظهبی شوخی این از گرفت دلم. کردمی آب را گوشتش نیمچه و خوردمی

بود جسته زبان . 

 

بگیره گردن رو بچه این شدمی پیدا یکی کاش" ـ !" 

 

باشم شده درمانده حد این تا شدنمی باورش دوخت، چشم دهانم به تحّیر با : 

 

باشه؟ پسرت روی اجنبی یه اسم حاضری تو یعنی"ـ " 

 

انداخت خش صدایم به پنهان بغضی : 

 

 جاییبه سوده شناسنامه؟ کدوم با مدرسه، بفرستمش خبرمرگم خواممی دیگه روز دو سرم، تو بخوره ویزا و پاسپورت کنم؟ چیکار"ـ

نباشه محکمی حصار هم ایمونم و دین دیگه ترسممی که رسیدم ." 

 

کشید همدردی سر از آهی : 

 

 رفتممی خودم شدمی اگه باورکن. کنممی درکت ولی. کشیمی زجر داری قدرچه بفهمم که نیستم جات به من گی،می راست خب"ـ

که کردممی پیدا یکیو ....." 

 

اندیشید آن به شوخی به بتوان حتی که بود آن از ترمزخرف راهکار این کرد، رها کاره نیمه را حرفش .... 

 

رؤیا نیست راحتی کار که کن قبول وسط، میاد میراث و ارث بحث دیگه روز دو خب ایه؟امهشناسن اسم یه فقط مگه آخه ولی"ـ !" 
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داشتم؟ قبول را هایشحرف کامال   وقتی بگویم چه دهم، جوابی بارهدراین نداشتم حوصله حتی  

 

 شود موضوع این خیالبی وانستتنمی انگار سوده اما بود، مقابلم چوبی یتخته روی که شدم هاییسبزی کردن خرد مشغول درسکوت

گرفتمی بازی به را روانم و روح مدام که : 

 

 عقدتون ثبت موقع هم بعدش.... خب.... کنی ازدواج کسی با تونستیمی اآلن بگیری، غیابی طالق زودتر شدیمی حاضر اگه"ـ

 خانواده از حمایت قانون اون خاطر به..... خب..... بعد ازدواجه، همین حاصل هم بچه این بودین، شده عقد قبل از شما که گفتیممی

شدمی حل چی همه! دیگه هیچی..... خب..... و ندادن ثبت یاجازه بهتون ." 

 

انداختم سوده به مالمتگری نگاه و برداشتم ها سبزی از چشم : 

 

 دیگه روز دو.... کردممی زندگی شخونه توی قانونیش، همسر بودم، ابی عقد توی موقع اون من! سرت به زده پاک کنم فکر"ـ

 نیست معلوم دارم نیازشون گواهی واسه که حاال هرچند شه،می گرفته طرفمبه بودن ما ازدواج درجریان که نفر هزار اتهام انگشت

هستن گوری کدوم !" 

 

بود شده عوض ما جای انگار : 

 

بمونی؟ بالتکلیف خوایمی کی تا چی؟ که باالخره"ـ " 

 

کنم؟ چیکار بگو تو"ـ " 

 

کرد فکر کمی ..... 

 

 ایلیا و برگرد دادی سروسامون که رو کارهات. برو و ما به بسپر رو ایلیا. جانعمه پیش بری که نیست این از ترمهم هیچی اآلن"ـ

بگیر تحویل سالمت و صحیح رو ." 

 

بودم کشیده خط رویش و اندیشیده آن به بارها خلوتم در که بود چیزی همان این .... 

 

 راهش این ولی برام سوزونیمی دل که مرسی جون، سوده نه. جیغش جیغ یدنده سر بیفته کافیه. کنید تحمل تونیدنمی شم ثانیه یه"ـ

 ".نیست

 

رؤیا کشونیمی گند به رو بچه این و خودت یآینده داری هم جوریاین"ـ !" 
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کردمی الپایم را طاقتم یمانده ته داشت سوده کند، باز سر سمجم بغض بود نمانده چیزی ... 

 

بدم استعفا بودن مادر از باید برنیام بچه الف یه این و خودم پس از اگه من. باشی نگرانم نیست الزم"ـ ." 

 

کن تکیه بقیه به و کنار بذار رو لجبازی شده بارهم یه واسه"ـ ." 

 

بردم باال را صدایم تقریبا   : 

 

بفهم تونم؛نمی. نده عذابم این از تربیش! سوده کن بس. کنم تکیه خودم جز کسی به نکردم عادت"ـ !" 

 

کرد غرولندی زیرلب که زدمی حرف خودش با انگار : 

 

نیست پیداش که چیه منتظر هم شده گور به گور امان این نیست معلوم" ـ ...." 

 

 گویا.... دوختم چشم دهسو به و تخته روی کردم رها را آن بخراشد را دستم چاقو که آن از پیش و بازایستاد حرکت از قلبم دفعهیک

شد نمایان اشچهره در شرمساری آثار که کرده اشتباه فهمید : 

 

گفتم چی نفهمیدم خوام،می معذرت"ـ ." 

 

کردم تنگ را چشمانم شود، تمام راحتی همین به شده کشیده اینجا به حرف که حاال خواستنمی دلم من ولی : 

 

رد؟کمی القمریشق چه بود اینجا اآلن اگه مثال  "ـ " 

 

گشت حرفش توجیه برای دلیلی دنبال کوتاه مکثی پی در : 

دیدم رو آقارضا دیروز" ـ ....." 

 دربرابر بگوید، تربیش او و بدهم را داروندارم یمانده ته داشتم دوست که زد دامن اشتیاقم به چنان ربطبی ظاهر به یجمله همین

داد ادامه استفهامم از سرشار سکوت : 

گرفته تماس باهاش امان ها مدت زا بعد گفتمی"ـ ..." 

دهم ادامه سکوتم به نتوانستم دیگر : 
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خوبه؟ حالش"ـ " 

داد تکان مثبت جواب ینشانه به را سرش و کرد نگاهم خرسندی به آمیخته تحّیری با : 

 همون که امدادگرش ستایدو از سری یه همراه به هم امان کردن، شلوغ حسابی هادموکرات و هاکوموله کهاین مثل.... خوبه آره،"ـ

امدادرسانی واسه کردستان رفتن توشونه، هم تو معالج دکتر ...." 

شکفت لبش بر لبخندی که تپدمی قراربی و تاببی دلم فهمید هم سوده شاید : 

بعدش! نداشت خبری ازش هم خان ایرج حتی آخه خوبه، حالش که شد راحت خیالم"ـ ...." 

بودم اشبقیه منتظر صبرانهبی ند،رسا لب به را جانم کوتاهش مکث ..... 

 شدیم مجبور تو و من و افتادن دنبالمون ها ساواکی کهاین یدرباره مختصری یه اونم پرسیده، رو تو حال که گفت آقارضا بعدش"ـ

هم امان گفته، دادی دست از ت خانواده با رو ارتباطیت هایراه تو بعدش و شیم مخفی ....." 

نداشتم را مکثش ای ذره حتی تحمل دیگر : 

چی؟ امان"ـ !.... " 

زد دریا به دل باالخره نه، یا بگوید که رفت کلنجار کمی خودش با : 

رؤیا کنهمی رو نوکریت خودش گفته.... گفته برسه، بهت غیرتبی(... ببخشید..... )اون دست ذارهنمی برگرده اگه.... که گفته"ـ !" 

 فشردم برهم را چشمانم زنان نفس نفس..... شده خارج کالبدم از لحظه همین جانم کردم حس هک شد خیره چشمانم به اشتیاق با چنان و

 من یاد به نیز او بودم کرده حسش امبیداری رؤیای در که دیروز همین انگار گفته؟ چه امان.... دادم فرو را دهانم آب زحمت به و

 پیوند آدمی وجود ذرات تمام به و دهندمی پوشش را نزدیک و دور اهایفض موقع به و دقیق قدراین احساسی امواج چرا راستی! بوده

خورند؟می  

کردمی پیشروی بار هر نیز او بگویم، جوابش در ایکلمه حتی نبودم قادر و شده قفل زبانم : 

بدون امان به متعلق رو خودت حاال از بگیر، رو غیابیت طالق نشده دیر تا"ـ !" 

کردم جمع ایمصد در را قدرتم تمام ناگهان : 

سوده شو خفه" ـ !...." 

 که آنجا تا را هایماخم و گرفتم سویشبه را گرم توبیخ انگشت باشم، مسلط برخودم کردم سعی کرد، نگاهم تحّیر با و خورد جا حسابی

کشیدم درهم شدمی : 

 مالحظهبی قدراین من با چرا سوده؟ چرا ؟کنم فکر ایدیگه مرد به ندارم حق که فهمینمی مگه نشدم، جدا ابی از هنوز من شعوربی"ـ

لعنتی؟ کنینمی فکر زنیمی که هاییحرف روی ذره یه چرا کنی؟می رفتار " 

گزید لب و زد اشگونه به نمایشی و کوچک ایضربه دستش کف با : 

 گذاشته بالتکلیفت ابی که االح کردم فکر فقط.... نداشتم منظوری من! ببخشید خدا رو تو.... جون رؤیا گیمی راست! برسرم خاک"ـ

کنی فکر بهش نداره دلیلی دیگه ." 

نداشتم بود شده تحمیل من به امان سوی از که عاطفی فشار همهاین تحمل من شد، سرازیر چشمانم یهرگوشه از واشک ترکید بغضم : 

 در دربه ابی اون زن هنوز که بفهم سوده ولی همخونه، یه درحد مگه نداشتم دوستش وقتهیچ نکردم، فکر ابی به وقتهیچ من"ـ

 نشون خودشو داره زندگیم توی هنوز ساختگیش تجاوز اون اثر و رد کهوقتی تا کم دست نه کنه، فکر من به نداره حق هم امان! مشده

دهمی !" 

گریه زیر بزند بود نمانده چیزی که گرفتم مادرمرده ایلیای سویبه را اماشاره انگشت و ..... 
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نشاند ه*س*و*ب بودم کرده جمع پشتم وارشلخته که برموهایم و گرفت سینه به را سرم و آمد نزدیک : 

داری دل به کینه.... امان از هنوز دونستمنمی..... شیمی خوشحال کردم فکر"ـ ...." 

 هنوز امان بکشد، بیرون بودم یافته اختیاربی که حالی از مرا نبود قادر نیز ایلیا یگریه شروع حتی نکردم، ذهنیتش اصالح در سعی

امان آه..... بود راهم به چشم هنوز امان خواست،می مرا .... 

****** 

 «معما»

 قلیان جلوی نبودم قادر دیگر و بودم شده هوایی پاک بود، گفته امان یدرباره را هاحرف آن و آمده دیدنم به سوده که روزی از

 بیندیشم غیابی طالق شبیه چیزی به توانستممی نداشتم، او به دسترسی هیچ نیز من و نبود ابی از خبری حاالکه. بگیرم را احساساتم

 میان این مبادا نگرانم اختیاربی و کوبدمی خیانت طبل بر گونه این دلم که این از شرمساربودم اما باشد، متوجهم گناهی کهاین بدون

شود پیدا ابی یسروکله دوباره ! 

 ولی نداشتم را او هوای در کشیدن نفس حق من نبود، من مال که کشیدمی پر برزنی و کوی به دلم کردممی که کاری هر و بودم هرجا

ترعمیق و ترعمیق کشیدم،می ترعمیق عطروجودش شوق به را هایمنفس بار هر ..... 

 حالبااین بود، یافته خاصی اهمیت یمبرا بودند انداخته راه دموکراتها و هاکوموله که ایقائله به مربوط اخبار گیریپی دیگر حاال

نه؟ یا داری امان از جدیدی خبر بپرسم سوده از مثال   کهاین نه شوم آگاه کردستان احوال و اوضاع از غیرمستقیم دادممی ترجیح ! 

****** 

 یصندوقچه توی کهنه ارچهپ هرچه. گرفتم را امخیاطی دیپلم هم من و شده تمام تابستانی هایوکالس بود وهشت پنجاه مهرماه اوایل

 قاب درد به هم هابعضی و بودند استفاده قابل هابعضی البته! آزمایشی هایلباس سری یک به شد تبدیل من لطف به بود، مادر قدیمی

 مه خانگی سفارش بتوانم و شود تربیش دستم یسکه تا گذاشتمی اختیارم در داشت هرچه شکیبایی با مادر. خوردندمی دستمال

 یک توانستم کوتاه زمانی مدت در که بود باال کار این در همتم قدرآن حالبااین. داشتم درپیش طوالنی راهی موقع آن تا هرچند بپذیرم،

 مدام بود، نپوشیده چیزی چنین هم عمرش به که مادر طفلک. بدوزم داشت که ایپارچه بهترین از مادر برای شیک مجلسی پیرهن

 برایش باید خودم ایلیا عروسی برای که گفتمی شوق و ذوق با و کردمی ه*س*و*ب غرق را صورتم سرو و رفتمی امصدقه قربان

ندارد شدن عاشق حق هرگز ایلیا درشرایط پسری دانستممی که چرا نداشتم، تلخ لبخندی جز جوابی مورد دراین البته! بدوزم لباس ..... 

 سروسامانی و بگیرم خوب دستمزدهای خانگی سفارشات پذیرفتن با توانستممی زودی به آمد،می خوش داشت کامم به جدید زندگی این

 مصرف تجربه درحد فقط باید که بود یافته را هاییکهنه پارچه همین حکم برایم تارم و تیره یگذشته. بدهم مادر و خودم وضعیت به

کنم برتن و بدوزم و ببرم خویش دلخواه به را امزندگی یتازه ایهموقعیت که داشتم فرصتی گاه آن. دور ریختمشمی هم بعد و شدمی . 

 که باشم مردی عقد قید در همچنان اجباری جدایی سال ازیک بعد دیدمنمی دلیلی دیگر و بود شده جزم غیابی طالق گرفتن برای عزمم

 شود، کارهایم گیرپی که سپردم آقارضا به حتی نداشتیم، هم از خبری هیچ حاال و بود افتادن چاه به و درآمدن چاله از هنرش نهایت

افتاد پایم مقابل دارش نشان و خط روی همان بر زندگی سیاه یسکه هم باراین اما .... 

 توی. بدوزم قشنگ لباس یک ایلیا برای تا بودم مادر دستی خیاطی چرخ با کار مشغول هابچه حساب و حدبی شلوغی درمیان روز آن

 حتی و بزنم شیک و مختلف هایدوخت آن با بتوانم و کند کار پدال با که بودم ژانومه خیاطی چرخ یک خریدن یرؤیا غرق خیاالتم

 کشیدم سرم روی چادری و برخاستم بالفاصله. کشید بیرون هوایم و حال از مرا اتاق در یشیشه به ضربه چند ناگهان که کنم گلدوزی

ایستاد حرکت از دلم و کرد یخ تنم تمام لحظه یک برای بود ایستاده بیرون که کسی دیدن با کردم، باز را در و ..... 

کردمی نگاهم خشم با اشکشیده ریمل هایمژه پشت از و کشیده درهم را اشآراسته و پهن ابروهای که بود رزیتا ..... 

 باالخره کهاین تا گذاشت دراختیارم را آن هسخاوتمندان نیز او داشتم، نیاز زمان چندثانیه کند پردازش را او حضور مغزم کهاین برای

شد باز زبانم : 

داخل بفرما! اینجایی نمیشه باورم..... جون رزیتا سالم"ـ ." 

بود مغرورانه و محکم و سخت او جواب : 
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داخل بیام تونمنمی من. بیرون بیا بپوش چیزی یه! سالم"ـ ." 

بودم خودش از ترسمج من حالبااین ندارد، ایانهفقیر اتاق چنین در نشستن برای اکراه جز دلیلی دانستممی : 

تنهاست ایلیا تونم،نمی"ـ ...." 

شد باز هم از ابروانش : 

ایلیاست اسمش پس"ـ !" 

 هنرش تمام که رفت پسرکم طرفبه هم بعد شد، اتاق داخل و زد کنارم بماند من جانب از توضیحی یا تعارف منتظر کهاین بدون و

بود پستانک مکیدن ! 

 زدم،می وپادست نامربوط و درهم افکار از طوفانی میان در من کردمی تماشایش اشتیاق با و زده زانو زمین روی کنارش یوقت

نگریست من به و برداشت او از چشم باالخره : 

 به که ودب چی انقالبتون این خانم؟ شازده کنیمی زندگی جغد مثل خرابه این توی اومدی کردی رها رو مکنت و مال همه اون"ـ

هاتون؟خوشبختی یهمه به کردین پشت خاطرش " 

امباخته که چیزهایی تمام ازای در امشده نزدیک هدفم به حد چه تا دانستمنمی هم خودم حاضر درحال نداشتم، را او با بحث یحوصله : 

طوره؟ چه ابی"ـ " 

نیامد بدش هم زیاد امکرده عوض را بحث جهت کهاین از : 

برات؟ مهمه"ـ " 

باشم مسلط برخشمم کردم عیس : 

کردی؟ پیدام ازکجا" ـ " 

انداخت باال ای شانه : 

داد بهمون رو نشونیت و رد جون الهه"ـ ." 

زدم؟می حرفی الهه به نبود مهم برام اگه"ـ " 

بود گرفته کمال و تمام را سؤالش جواب کرد، سکوت ! 

اینجام که گفتم الهه به پیش ماه سه من دیرکردین؟ قدراین چرا"ـ ." 

شده پدیدار گریزانش نگاه در شرمساری از اثرخفیفی رسیدمی نظر به : 

دنبالت اومدیممی زودتر وگرنه گفته، ما به که ست هفته سه از ترکم جون الهه"ـ ." 

خوای؟می زیرلفظی یا طوره چه حالش ابی گیمی حاال"ـ " 

کند مدارا بدم لحن و من اب داشت سعی چرا دانمنمی ولی کشید، درهم چهره و آمد بدش بار این : 

بیاد؟ کنار زنش خیانت با تونهمی کی باشه؟ خوب که نداری توقع بگم؟ چی"ـ " 

دهم خرج به شکیبایی این از بیش نتوانستم : 

نداری خبر هیچی از وقتی بزنی تهمت من به نداری توحق"ـ !" 

کنی خسته رو خودت نیست الزم گفت، ما به چیو همه جون الهه"ـ ." 
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فرستادم بیرون صدا با را نفسم : 

نکردین؟ باور حرفامو که بیاری روم به و بزنی زخم که اینجا اومدی خوای؟می جونم از چی"ـ " 

بدوزد چشم ایلیا صورت به من، جایبه کرد سعی و گذاشت ایلیا کوچک دست کف میان هدف بی را اش سبابه انگشت : 

بریم که بده انجام رو کارهات زودتر. پیشش ببرمت که دارم تام وکالت طرفش زا من. اینجا بیاد تونهنمی گرفته، پناهندگی ابی" ـ ." 

 به توانستمی رزیتا به گفتن نه بهای اما کرد،می ناراحتم مرگ سرحد تا شوم ملحق ابی به تا بروم ایران از بخواهم کهاین فکر حتی

شود تمام ایلیا هویت قیمت : 

بگیرم اشبر تونمنمی نداره، شناسنامه ایلیا"ـ ." 

آورد بیرون رنگ کرم پاکت یک و برد کیفش توی دست : 

 وقت دقیقه یه حتی. کنیم شروع تا بکن رو کارهات حاال همین. اینجاست داری الزم بچه این یشناسنامه گرفتن برای که هرچیزی"ـ

کرد تلف نباید رو ." 

 برایش توانستممی حاال بود، بزرگ نعمت یک پسرم برای باشد نداشته برایم ایفایده هیچ رزیتا حضور اگر زدم، لبخندی اختیاربی

 خیالم پود و تار و شده امان وصال اشتیاق جایگزین که ایغصه از بود پر دلم حالبااین. برگردانم او به را هویتش و بگیرم شناسنامه

 او جز من و است ایران در ماندنم یبهانه تنها او که چرا بیندیشم، امان به نداشتم حق عنوانهیچبه ازحاال من درید،می هم از را

وطنم حتی ندارم دنیا کجای هیچ به دیگری دلبستگی ..... 

 دهم، انجام را پاسپورت حتی و شناسنامه گرفتن به مربوط کارهای تمام رزیتا درکنار تا گرفتم کار به را همتم بعد به لحظه همان از

 الزم که هرچه. نپذیرفتم من ولی باشیم، او پیش هستیم ایران در کهوقتی تا خواست هم من از و گرفته اقامت ستاره پنج هتل یک در او

کنند خبرمان خودشان تا ماندیم منتظر و احوال ثبت بردیم و گرفتیم کپی بود . 

 و کند توبیخم کهینا از نداشتم، صدایش شنیدن به میلی هیچ. کنم صحبت تلفنی ابی با تا برد اقامتش محل هتل به مرا که بود سوم روز

بگوید خواهدمی دلش هرچه او تا بنشینم که آنم از ترحوصلهکم دانستممی حالدرعین داشتم، وحشت بگیرد تهمت باد به مرا . 

دردمند و خسته و شکسته پیچید، درگوشم ابی صدای داد، دستم به را گوشی شد برقرار که تماس : 

بزن حرف! رؤیا"ـ ...." 

ابی سالم"ـ ." 

 طور چه رؤیا؟ کنی کاری چنین بامن تونستی طور چه... ماهت روی دلتنگ بودم، صدات دلتنگ چقدر دونینمی. عزیزدلم مسال"ـ

 "تونستی؟

 سنگ قدراین چرا لرزاند؟نمی را دلم اشگریه حتی چرا گزیدم، لب و فشردم برهم را چشمانم. شد بلند طرف آن از اشگریه هقهق و

ام؟شده  

آوردم بدشانسی بشه؟ طوراین نخواستم که من. ابی نکن یهگر دیگه بسه"ـ ." 

ندارم رو دوریت طاقت این از تربیش من. بیا زودتر فقط نیست، مهم دیگه"ـ ." 

 توخالی ایوعده به نهایتا خودم و برود امصدقه قربان خواهدمی دلش تاهرقدر دادم اجازه پس است، محدود تماس زمان که دانستممی

 توی کرد،می نگاهش متفکر و درهم ایچهره با و نشسته ایلیا کنار که افتاد رزیتا به نگاهم. گذاشتم سرجایش را گوشی و مکرد اکتفا

فهمیده چیزهایی یک دانستممی که چرا شد؛ خالی دلم .... 

نگذاشت منتظرم زیاد : 

جوریه؟این چرا بچه این رؤیا،"ـ " 
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راه آن به بزنم را خودم کردم سعی : 

مگه؟ ریهجو چه"ـ " 

برچید ای لوچه و لب : 

نیست طبیعی انگار دونم،نمی"ـ !" 

ابی گردن بیندازم را چیزهمه باید گفت گوشم توی کسی چه دانمنمی : 

دیگه داری ابی از خبر خودت... خب. کردنمی مصرف مجاز غیر نوشیدنی والدینش از یکی گفت دکتر" ـ ." 

درآورد ماجرا از سر انکاری استفهام با کرد سعی و دوخت من به را نگاهش برگشت، رنگش آشکارا : 

بگی؟ خوایمی چی چی؟ یعنی"ـ " 

ست مونده عقب.... گذاشته اثر ژنتیکش روی باباجونش های خوردن مجاز غیر نوشیدنی.... هیچی"ـ !" 

کند خودداری نتوانست ریختند، رویش یخ آب که بود این مثل : 

زودترنگفتی؟ چرا"ـ " 

کشیدم درهم چهره : 

گرفتی؟نمی براش شناسنامه مثال   کردی؟می چیکار گفتممی زودتر اگه"ـ " 

 خوب خیلی من و کردمی رفتار سرد ایلیا به نسبت بعدازآن آشکاری طرز به او. کند سکوت فعال   داد ترجیح و دهد جوابی نتوانست

 بچه این یشناسنامه کهاین از بود پشیمان واقعا   هم شاید. بداند ونیمه نصفه یبچه این یعمه را خودش ندارد میلی دیگر که فهمیدممی

کند باز سر از را او جوری یک دادمی ترجیح و گرفته برادرش نام به را . 

 بعد و فرورفت فکر به تحّیر با آمیخته سکوتی در گفتم، او به آمدنش دلیل و رزیتا یدرباره را چیزهمه آمد، دیدنم به سوده وقتی

راند زبان هب را ذهنش احتماالت : 

 راحتی این به تو آزار و اذیت بدون هم اونا و داده خبر بهشون الهه تازه ماه سه از بعد ست؟ نیمکاسه زیر ایکاسه یه کنینمی فکر"ـ

؟!دنبالت اومدن و کردن قبولت " 

 تا کردنمی یاری ذهنم لحابااین گیرد،نمی موش خدا رضای محض ای گربه هیچ که شوم مطمئن من تا بگوید چیزی کسی نبود الزم

دادنمی خوبی بوی هرحالبه بود هرچه. بچینم سرجایش درست را معما این پازل قطعات . 

 ایلیا یآینده فکر به باید فقط پس نیست، نفعم به هیچی نهایتا کنم رفتار که جوری هر عزام، و عروسی مرغ وسط این من نیست، مهم"ـ

نیستم نگران تهبیف که هراتفاقی دیگه بعدش.... باشم ." 

 این از ناخواسته کوچی یآماده باید من بیندیشم، ماجرا این ته و سر به خواستنمی دلم دیگر. دادمی حق من به و کردمی درکم سوده

بود وطن جوانان خون از لبریز اش پیروزی جام که سرزمینی شدم،می ماتمزده دیار .... 

 که شماره این با بود کرده چه الهه دانمنمی ولی. بگیرم جانعمه با تماسی دوباره داده نشانم سبز چراغ الهه که حاال گرفتم تصمیم

 با تا کند فراهم برایم امکانی بخواهم رزیتا از شدم مجبور. بود شده خارج کامال   سرویس از انگار و نداشت وجود آن با تماس امکان

 را درخواستم نیتش حسن دادن نشان برای شد ناچار ولی رسیدنمی نظر به راضی درخواستم از اصال   اگرچه هم او بزنم، حرف الهه

نکنم حفظش احیانا   و نشوم متوجه که گرفت شماره جوری او حالبااین دهد، جواب ! 

گفت میلی بی با داشت، الهه با که مختصری گوی و گفت و ازسالم بعد : 

بزنه حرف باهات خوادمی رؤیا جون، الهه"ـ ....." 

..... 
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بهش دممی رو گوشی من هرحالبه دونم،ینم"ـ ....." 

..... 

گوشی! دانی خود نداره، ربط من به واقعا   اینش جون الهه"ـ !...." 

... گرفت سمتم به را گوشی و .... 

کنم صحبت تنها باهاش خواممی باشی؟ بیرون دقیقه چند کنم خواهش تونممی جون رزیتا"ـ ." 

بست را در و شد خارج اتاق از کند جروبحثی کهاین بدون ولی کشید درهم چهره آشکارا بار این . 

کردم شروع علیکی و سالم هیچبی : 

کرده؟ فوت جانعمه گفتی دروغ به کهاین از بعد هم اون دنبالم؟ فرستادی رو رزیتا که دیدی مواسه خوابی چه بار این بگو فقط"ـ !" 

کند پردازش را حرفم تا کشید طول کمی .... 

 و برداری زندگیت توی درست قدم یه شده که هم بار یه واسه بهتره اما نیست، حرفی بزنی وپادست لجن توی داری قصد هنوز اگه"ـ

برداری مالیخولیاییت و مسخره افکار اون از دست ." 

دهم نشان واکنشی نداشت دلیلی داشتم، عادت هایش توهین به : 

 من با نکبتیت عمر تمام توی بار اولین واسه هم تو کهاین شرط به پسرم، خاطر به فقط بار این کنم، معامله حاضرم من باشه،"ـ

بگی زیاد و کمبی رو حقیقت یهمه و کنی رفتار صادقانه ." 

ندید دادن نشان واکنش برای دلیلی که کردمی عادت هایم توهین به داشت نیز او گویا : 

بشنوی؟ خوایمی چی"ـ " 

کنه؟ تنظیم جدید یوصیتنامه یه جان عمه و نروژ امبی پاشم ترسیدی بهم؟ گفتی دروغ چرا"ـ " 

وپاکند دست را ممکن جواب بهترین بتواند تا کرد مکث کمی : 

 تو که رفتنمی زیربار اما بشه، مصادره دولت نفع به شهمه تا کنه رها بالتکلیف رو ندارش و دار بود حاضر احمق پیرزن این"ـ

 تو ولی کرد، معرفی خودش وارث رو پدرت شوصیتنامه توی نیست تو از خبری دید یوقت هرحالبه. نداری دیدنش به میلی هیچ

. کنی درستش دوباره و بیای باید کردی خرابش که حاال! رافنات خودت؛ از ترعوضی وکیل اون با کردی، هواییش دوباره عوضی

فهمی؟ می کنی، اذیت رو خانمت عمه نداری حق این از تربیش !" 

لنگدمی کار جای یک که فهمیدممی امنادانی و بچگی یهمه با : 

نیست؟ راهم به چشم کسی دیگه گفتی که نبودی تو خود این نروژ، بیام دارم تصمیم که بودم گفته بهت موقع همون من"ـ !" 

 باراین و نشست برلبم زهرخندی! نبود کافی برایش هم روز شبانه یک حتی کننده، قانع جواب یک کردن وپادست برای واقعا  

گرفتم عزا جشن، جایبه را امپیروزی : 

الهه؟ کنیمی باور رو خزعبالتی همچین یه خودت تو کرده؟ هوایی رو جانعمه من جانب از کوچولو گیری سراغ یه چرا حاال"ـ " 

کردم خطابش تحکّم با ام،زده حدس درست فهمیدم کرد که سکوت : 

بابا به بده رو گوشی"ـ ." 

نیست اینجا"ـ ." 

جاست؟ک"ـ " 
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گردهبرنمی هم آینده ماه یک تا کلکته، رفته"ـ ." 

است روتین و طبیعی کامال   کلکته به مسافرت چای تاجر یک برای کنم، باور بودم مجبور را یکی این .... 

جان عمه به بده خب، خیلی"ـ ." 

کنهمی استراحت داره شه،نمی"ـ ." 

 پامو محاله ایلیام جون به وگرنه عوضیت، خود از غیر هرکسی بده رو گوشی نکن، فرض احمق منو این از تربیش و شو خفه الهه"ـ

بذارم بیرون تهران از ." 

کردم حس آرامش ظاهر به صدای درون را خشم از هاییرگه کامال   : 

 که سیهشان تنها این و ریمی فرو باتالق توی داری اآلن تو کنه،نمی عوض رو هیچی ایدیگه هرکس یا بابات با تو زدن حرف"ـ

 میاد بعدا هم ابی. نروژ بیا پاشو رزیتا همراه آدم یبچه مثل باشی، بازی کارآگاه دنبال کهاین جایبه پس. داری خودت نجات واسه

جا همین ." 

کردم پافشاری پس کند، قانعم که زدنمی آتش و آب به وگرنه افتاده کارساز تهدیدم که فهمیدم : 

 چون نیستم، مبچه یشناسنامه نگران دیگه حاالهم بخورم، تکون جااین از نداره امکان جانم مهع دست ندی رو گوشی تا که، گفتم"ـ

ندارم باهاتون کاری دیگه هم ومن داده انجام خوب تااینجا رو مأموریتش رزیتا !" 

دهد اطالع جان عمه به تا صبرکنم کمی گفت و کشید مقاومت از دست . 

پیچید درگوشم جانعمه یافسرده و محزون صدای بعد لحظاتی : 

دخترم؟ کجایی رؤیا،"ـ " 

بیفتم گریه به بود نزدیک که شدم غمگین پیرزن این صدای در نهفته اندوه حجم از قدر آن : 

چطوره؟ حالتون جان،عمه سالم"ـ " 

کنم حس صدایش خفیف هایلرزه پشت از نیز را او یشکسته بغض توانستممی خوبی به دیگر حاال : 

نیست؟ خواب که بگو رؤیا رؤیا، خدایا آه.... ای؟زنده تو که اورکنمب کنم؟ باور"ـ " 

اممرده من کردمی خیال او.... زدممی حدس باید ! 

جان؟ عمه نیستم زنده که گفت شما به کی"ـ " 

 رافنات خانم کهاین تا! رؤیا شدی کشته تو کردیممی خیال ما یهمه.... شدی کشته ایران هایدرگیری توی تو که گفت گفت، الهه"ـ

ُمردم؟ من کردیمی فکر هم تو.... تو گشتی؟می من دنبال تو رؤیا! گردیمی من دنبال تو گفت وکیلم به اومدو " 

لرزید می دستم توی گوشی که بودم عصبانی آنقدر کنم، یکسره را الهه کار جا همان خواستمی دلم .... 

درآورده؟ ودشخ از یا ُمردم من کردهمی فکر هم الهه چی؟ یعنی"ـ " 

بود کرده خام حسابی را چارهبی پیرزن گویا : 

کرد گریه خاطرت به هم کلی. بود شنیده کسی از هم اون نه،"ـ ." 

بگیرم را زبانم شمشیر جلوی نتوانستم : 

نگرفت شگریه اصال   گفت، بهم شما یدرباره رو چرندیات همین پیش ماه سه وقتی ولی"ـ !!" 
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 چارهبی این دل هردلیلی به امنداشته حق که فهمیدم نیست، خوب اصال   اوضاع که فهماند من به خط سوی نآ از کوتاه چندان نه مکثی

 که آرامشی آخرین از را موت به رو پیرزنی داشتم من ایستاد، حرکتاز برایم آسمان و زمین لحظه یک کنم، خون این از بیش را

مشد دستپاچه کردم،می محروم باشد داشته توانستمی : 

خوبه؟ حالتون! جان؟ عمه الو،"ـ " 

بیفتد برایش بدی اتفاق هرآن است ممکن که دادمی نشان این و بود افتاده لکنت به : 

مردم؟... م.....من.... من.... م ته...ت.....گف..... گف....گ تو.... ت به... ب..... ن....او...اوو"ـ !" 

ام؟کرده چه بیمار پیرزن این با من ....وای این کوبیدم، امگونه روی دستم کف با محکم ! 

گیرم کار به جان عمه روحی اوضاع بازگرداندن برای را اماحمقانه ترفندهای آخرین کردم سعی : 

 این از تربیش اگه و ندارید ایفاصله مرگ با شما گفت من به فقط الهه شدید، متوجه اشتباه رو منظورم.... کنید گوش جان عمه"ـ

 تشویق منو فقط اون وگرنه بگیرم انتقام ازش خواستم باورکنید! جان عمه.... برید ممکنه دنیا این از دیدنم آرزوی با کنم معطلش بخوام

کنم عجله من تا کنیدمی فوت دارید که بگه دروغ بهم بود مجبور! شما پیش بیام که کرده !" 

برگشت نفسش آرامآرام که افتاد کارساز نیز احمقانه و دستپاچه رفتار همین انگار : 

اینجا؟ بیاره تورو تا کردهمی تالش واقعا   اون بوده؟ راست داده من به کهقولی یعنی رؤیا؟ گیمی راست"ـ " 

شود بد حالش بود ممکن دوباره گفتممی را حقیقت اگر نداشتم، ایچاره : 

گممی راست باورکنید. کرد رو تالشش یهمه اون. جان عمه بله"ـ ." 

دی؟نیوم تو چرا پس"ـ " 

 اآلن. بگیرم شناسنامه ایلیا برای بتونم و بیاره برام رو ابی مدارک نفر یه تا صبرکنم بودم مجبور من. نداشت شناسنامه ایلیا چون"ـ

دممی قول. شما پیش میام حتما   بعدش شه، آماده ایلیا یشناسنامه که روزهاست همین. تش فرستاده الهه اینجاست، رزیتا ...." 

نبوده نفعم به اصال   فهمیدم بعدها که زد حرفی و گرفت آرام دلش : 

کنممی عمل دادم پدرت و الهه به که قولی به من پس"ـ ...." 

 صحبت موضوع این یدرباره شرایطی چنین در اگر! دیگر؟ است وآنهاست من بین اموالش تقسیم همان قول از منظورش البد

 پیش را خودش کار زمان دهم اجازه و بگذارم مسکوت را قضیه این بودم مجبور کرد؟می خودش پیش فکری چه جان عمه کردممی

دهم پایان مهربان پیرزن این انتظاری چشم به زودتر هرچه تا باشم هاگره رفع دنبال هم من و ببرد . 

برخاست جا از دیدنم محضبه و نشسته البی توی رزیتا. شدم خارج اتاق از و کردم خداحافظی جانازعمه : 

ری؟یم کجا"ـ " 

خداحافظ تنهاست، ایلیا دارم، کار"ـ ." 

نکرد ماندنم برای اصراری و داد تکان خداحافظی ینشانه به سری . 

 و نبود مشخص من تکلیف قصه این کجای هیچ. شدمی نوشته الهه دست به داشت تهش سرو که بود سناریویی درگیر ذهنم تمام حاال

رسیدمی رنظ به من سرنوشت از ترمبهم نیز بابا حضور .... 

 هیچ چرا دنبالم؟ نیامده چرا صورت این در ام؟ مرده من که کردهمی فکر جان عمه مثل هم او آیا دنیاست؟ این کجای اآلن بابا راستی

 چشمش چنان جان عمه میراث طمع و بوده همدست بارهدراین الهه با هم شاید!.... است؟ رگبی قدراین یعنی نگرفته؟ من از سراغی

 کار و کند تازی یکه مرادش اسب با باید چگونه است بلد خوب خیلی الهه هم شاید! بگیرد نادیده اینچنین را دخترش که کرده ورک را

 را اشزندگی تا کرد پشت خود اشرافیت به که نیست تاجبخش فرامرز همان مرد این مگر ؟!شده خارج واقعی معنای به بابا دست از
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 عمه میراث به چشم و شده طمعکار ناگهان اشپدری ثروت و مال گرفتن نادیده همهبعدازآن حاال که باورکنم چگونه بسازد؟ شخصا  

دوخته؟ جانش  

 هستم ماجرا این کجای اصال   بگردم؟ باید پیچیده پازل این در گمشده یقطعه کدام دنبال من.... نیست جور میان این چیزی یک

  ....!خدایا؟

 راه اواسط در فعال   ما و بردمی زمان دوماه حدود چیزی کم دست ایلیا برای هویت اخذ متعاقبش و عقد ثبت قانونی روال شدن طی

 بزنم، حرف هم ابی با و باشم مهمانش ساعاتی تا دنبالم آمدمی دوباره رزیتا نهادمی آسمان به سر ابی دلتنگی هایشعله که گاهی. بودیم

 کنارم هم ثانیه یک حتی بودند نگذاشته اشعهده به مأموریت اگر که بود مشخص و تنداش دیدنم به میلی واقعا   دیگر خودش اگرچه

 او فهمیدم، داشتم ابی با بار یک که وگوییگفت از را این ایلیا، وضعیت به گشتبرمی میلیبی این از زیادی درصد شاید. ماندنمی

بگوید خواستهمی را مهمی مطلب که آمد یادش تازه ید،نال و ریخت اشک فراق درد از و رفت امصدقه قربان کلی که بعدازآن : 

ست؟ مونده عقب من ایلیای که گهمی راست رز رؤیاجان،" ـ " 

گفت بدوبیراه خودش به کمی که داشت وجدان عذاب گویا حالبااین نداشتم، حقیقت بیان جز ایچاره ولی سوختمی برایش دلم : 

 مونبچه سر رو بال این برسر خاک احمق من بوده؟ جوراین واقعا   رؤیا؟ آره منه، نخورد مجاز غیر نوشیدنی دلیلش گفتمی رز"ـ

 "آوردم؟

 نگذارم و بگویم را حقیقت تمام دیدم بهتر کند؟می رفتار بچگانه قدراین چرا مرد این خدایا، آه. شد بلند اشمردانه هق هق دوباره و

بودم شرمسار خودم کار از جورهایی کی حتی شود، اضافه دیگرش دردهای به هم وجدان عذاب : 

 مجاز غیر نوشیدنی والدینش از یکی یا گفته دکتر نیست، تو تقصیر هم تمامش.... بمالم شیره رو رزیتا سر تا گفتم مزخرف ابی، نه"ـ

 غیر نوشیدنی تو تنها نه چون هست ایلیا برای احتمال هردوتا درواقع..... شده مصرف بارداری موقع مضر داروهای یا خوردنمی

هم من بلکه خوردیمی مجاز ....." 

خورد موج صدایش در وحشت : 

بندازی؟ رو بچه داشتی قصد که نگو.... رؤیا"ـ " 

کردم دفاع خودم از فورا   : 

فقط کشه؟می رو خودش یبچه مادری کدوم.... کنم غلط من نه"ـ ...." 

چی؟ فقط"ـ " 

 بودم بیهوش عمل اتاق توی چندساعت و بودم خورده تیر من.... خوردم زمین گفتم بهت و لنگیدممی خونه توی که روزهایی اون"ـ

باشم مقصر تو از تربیش من.... شاید! باشم داشته بچه این وجود از خبر کهاین بدون !" 

رفتنم صدقه قربان به کرد شروع وجود تمام با کند، اشعصبانی حقیقت گفتن کردممی فکر کهاین برعکس : 

 وضعیتی چه اون که نیست مهم. ریزممی پسرم و تو پای به رو دنیا یهمه عزیزدلم؟ کردی پیدا صداقت قدراین وقتی چه تو رؤیا"ـ

من؟ عشق بودم ازت صداقتی چنین منتظر چقدر دونیمی.... هستم شما زیرپای خاک خودم من رؤیا، داره " 

نشاندمی روحم به تازه زخمی انگار اشهرکلمه با که دادممی گوش هایشحرف به سکوت در ... 

 من به رو اعتمادت افتاد که هراتفاقی رؤیا... دنیامی یهمه تو که باورکن ولی بودم الهه شطرنج یمهره تو مثل هم من که درسته"ـ

 اعدام شهبا شده وگرنه ندارم اینجا از دررویی راه هیچ و امپناهندگی اخذ معطل کمپ توی هنوز ست، بسته دستم اآلن من. نده ازدست

 شنویمی رؤیا! دارم نیاز بهت من.... بیای پیشم که بده قول رؤیا! ببینم رو ماهت روی دیگه بار یه فقط تا خرممی جون به رو

 "صدامو؟
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....  هایمگوش نه و دیدمی را جایی چشمانم نه و انداخته لرزه به را هایمشانه گریه هق هق شنیدم،نمی چیزی دیگر.... شنیدمنمی نه،

 َجَمره شدمی کاش..... پناهبی و چارهبی هردو مستأصل، و درمانده هردو سو، این من و گریستمی خط سوی آن او شنید،می صدایی

گفتنمی..... گفتنمی دروغ او گفت،نمی دروغ ابی که خورممی قسم ولی کرد، اشرمی شب و روز و ساخت او از ای ..... 

***** 

 زده الهه هاینقشه از حرف غیرمستقیم داد،می من به شومی خبر داشت انگار پیچید، می گوشم توی آینده ساعات تمام ابی هایحرف

 شبیه چیزی به ایلحظه حتی توانستمنمی دیگر بودم کرده باورش که حاال.... بودیم هایش مهره ما هردوی که شطرنجی بازی و بود

ببینمش نتوانم هرگز اگر حتی باشم، نداشته او به نیازی دیگر و شود ورج ایلیا یشناسنامه اگر حتی بیندیشم، غیابی طالق .... 

 بود کرده لطف من به که اندازه همین باشم، داشته او از بیجایی توقع نباید که دانستممی. نشد رزیتا از خبری و گذشت روز سه دو

 توانستمومی شدمی ثبت امشناسنامه توی عقدم بود داده یلمانوک که ایوعده طبق آینده یهفته سه دو تا. رسیدمی نظر به کافی واقعا  

بکنم را ماجرا این شرّ  وباالخره کنم طی را شناسنامه اخذ مراحل . 

 هایشنقشه و الهه یدرباره هرچه بخواهم او از بار این و کنم صحبت ابی با تا کردم حس درخودم تمایلی که بود چهارم روز باالخره

 الزم اگر که گرفتم اجازه سوده از حتی. دهیم انجام را خودمان بازی و کنیم خنثی را هاآن بتوانیم هم درکنار تا یدبگو من به داندمی

نباشم رزیتا حضور به قدروابستهاین و باشیم داشته هم با تماس راه یک ضروری درمواقع تا بدهم ابی به را اششماره شد . 

نیست اینجا دیگر رزیتا که موضوع این فهمیدن با بود مساوی هتل به ورودم ! 

ام خورده رودست الهه از بار هزارمین برای بازهم که دانستم و کرد پر را وجودم تمام عمیق وحشتی ..... 

 دست و شدم ناامید یافتنش از نداشتم ابی یا الهه یا جانعمه با ارتباطی راه هیچ که من و نشد رزیتا از خبری نیز آینده روزهای حتی

 خاطر به که کارهایی و رزیتا ایهفته چند حضور همان لطف به حاال که تفاوت این با برگشتم، خویش سابق زندگی به درازتر پا از

 خودش ولی کردمی خودنمایی امشناسنامه در هویتش که مردی بودم، ابی قانونی و شرعی عقدی، همسر اکنون من کردیم، ایلیا

زدمی زنگ درگوشم مانمکالمه آخرین انگیزغم کلمات تکتک هنوز و بود گرفته پناه اهغریبه درمیان وطن، از دور فرسنگها . 

 ارتباط قطع متعاقبش و آمریکا سفارت به حمله خاطر به شدم متوجه اما بگیرم تماس رافنات خانم با سفارت طریق از تا کردم تالش

اندکرده ترک را ایران نیز سابق کارکنان امتم و فراخوانده را خود سفرای نیز نروژ ما، با ازکشورها بسیاری . 

 ذهنم در کور ایگره شکل به ابد تا بود ممکن که نشده حل و بزرگ معمای یک و..... دنیا سوی آن در همسری ناقص، کودکی من،

بماند باقی .... 

****** 

« امان بی » 

 فایدهبی هایهمدردی جایبه دید صالح بود فهمیده یزن را جدیدم مصیبت حاال و گرفته قرار کارهایم درجریان همیشه مثل که سوده

بازگرداند زندگی به مرا کند سعی : 

 جایی عقدتون وقتی ت،شناسنامه توی بیاد ابی اسم گذاشتی اول از کردی اشتباه اصال   خوری؟می غصه نشستی چی واسه دیوونه،"ـ

 طالق تا کنی تحمل رو قانونی بیای برو مجبوری مقدار یه االح ولی کنی فسخ رو عقدتون خوردن آب مثل تونستیمی بود نشده ثبت

 ".بگیری

بایستم پایم روی توانستممی هنوز ولی راز و رمز پر و سنگین اتفاق همهاین از بودم مبهوت و مات : 

 فایدهبی یشده ثبت عقد این بابت آخرعمرم تا اگه.... داره شناسنامه ایلیا دیگه دوهفته یکی تا عوضش سوده، نیستم پشیمون من"ـ

باشه داشته ایوآینده نخوره برچسب مبچه که داشت اینو ارزش بکشم، فالکت ." 

کردمی تأییدم داشت سرش حرکت با جورهایی یک شاید و کشید آهی : 

کنی؟ چیکار خوایمی حاال! کرد شهنمی کاریش ست مادرانه حس دیگه، خب"ـ " 
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دونمنمی"ـ ...." 

 اآلن تو! نکن فکر ایدیگه چیز هیچ به و طالق فکر تو برو فقط... ولی شیمی ناراحت دونممی گم،می جوریاین ببخشید رؤیا"ـ

 و عمر این از تربیش رؤیا. نداره وجود وضعیت این توی موندنت واسه دلیلی هیچ دیگه چون شی جدا راحت خیال با تونیمی

نکن تلف رو جوونیت ." 

 آهن همهآن پشت از را عشقش که شوم جدا مردی از توانممی چگونه! شوم؟ جدا! امرسیده قانونی سن به تازه من! جوانی؟ و عمر کدام

بود؟ گریسته هایمشانه از خیالی روی سیم و ! 

کردم ظلم بهش جداشم ازش اگه من. شم جدا ازش تونمنمی.... گفتنمی دروغ که مطمئنم! عاشقمه اون سوده، نه"ـ ." 

کنی؟ فکر خودت به کمی یه خوایمی کی آخه! واقعی احمق یه رؤیا، مقیاح یه تو! ظلم؟ کدوم"ـ " 

بردم باال را صدایم : 

کنم؟ فکر بقیه به هم کمی یه نیست بهتر سوده! این شده وضعیتم که کردم فکر خودم به عمر یه"ـ !" 

 ابی، بابای گور. کردمی فکر جدایی به فقط بود تو جای هرکی اآلن! رؤیا باشی فکربی قدراین تونینمی تو ندارم، قبول حرفتو من"ـ

شی اذیت قدراین ذاشتنمی داشت دوستت اگه ." 

خورده بازی من مثل هم اون ولی ذاشت،نمی تونستمی اگه"ـ ...." 

پیشش؟ بری هست هرجور خوایمی رؤیا؟ داری دوستش یعنی"ـ " 

 فرصت او به نباید آیا ولی انداخت،می لرزه به را تنم بود اختیارمدر او از اینشانه حتی نه و داشتم دوستش نه که کسی به پیوستن فکر

 تلخ حقیقت یک این.... فکرکنم ابی از جدایی به توانستمنمی هرگز من کند؟اقدامی من به رسیدن برای دوباره هست هرجور تا دادممی

 امانم مشتاق ابی از جدایی هنگام که است شیطانی ایوسوسه دلم ته هم هنوز کهاین وآن داشتم شرم شدت به آن به ازاعتراف که است

سازدمی .... 

...  یشرمانهبی هجوم رؤیاهایم و خواب در بارها حتی بودم، شرمسار زدمی چنگ دلم بر چنانهم او به نسبت که ایکهنه میل از من

 خودم خواست به او اگرچه که چرا بیندیشم طالق به نستمتوانمی من دارم، شرم شانآوردن برزبان از که بودم کرده تجربه را افکاری

 دلم از واشتیاقش است من راه به چشم هنوزهم سیاهش جادوی و دنیاست این از ایگوشه یک اکنون اما کرد خداحافظی همیشه برای

 بیش شاید شد،نمی قدرتمند ه*ا*ن*گ از وحشتم یاندازه به هرگز طالق برای من دلیل و انگیزه شرایطی درچنین رود،نمی بیرون

 من جای هم دیگری متدین زن هر شاید بنابراین داند،نمی کسی خدا جز امان به نسبت مرا احساس ولی برسم؛ نظر به وسواسی ازحد

 وجود راهی مئنا  مط داد،می مانور معصومیتم روی داشت زیادی شیطـان هم شاید.... دانمنمی کردم، من که کردمی را کاری همان بود

شناختمشنمی هنوز من ولی نشود؛ گرفته سخت برمن هم قدرهااین که داشت . 

 ابراهیم پدر نام ثابت، ایلیا... بگیرم را آن توانستم باالخره و شدم شناسنامه کارهای گیرپی واستیصال سرخوردگی و ناامیدی اوج در

 چارهبی ایلیا، چاره بی! دردناک سرگذشت و شوم سرنوشت این از وای ای..... ژنرو متولد تاجبخش رؤیا مادر نام تهران، متولد ثابت

رؤیا چارهبی ابراهیم، !.... 

***** 

 همسر به امدسترسی یکسو از. نداشتم جاییبه راه و زدممی وپا دست بالتکلیفی از برزخی در که بود بار هزارمین این شاید

 را ابی هایالتماس توانستمنمی کهاین بدتر اینها یهمه از بودم، دوباره زندگی یک شروع مندنیاز دیگر سوی از و شده قطع اموخانواده

 هامحدودیت از او که دادممی احتمال درصد یک اگر یعنی.... پیشش بروم و کنم باورش خواستمی ازمن کهوقتی کنم فراموش

 کوتاه خویش دامان از را دستش غیابی طالق با که نداشتم را نای حق برساند، من به را خودش هست هرجور و بگریزد یا آزادشود

گرددبرمی امان روزها همین دانستممی وقتی مخصوصا   کنم، .... 

 را خود و شوم جدا او از خودم به نسبت احساسش و ابی به توجهبی تا نداشت وجود بگیرد ضربان اشتیاقش به دلم که اجنبی هیچ کاش

دهم نجات مرئینا زنجیرهای و غل این از . 

هایمخواسته به رسیدن برای سنگین بهایی به دادممی تن باید من هم باراین اما .... 
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 هوا بودن بارانی خاطر به نپذیرفت، بیاید داخل که کردم اصرارش هرچه آمد، مدرسه به سـوده که بود آذرماه روزسرد عصریک

 باشد، افتاده برایش بدی اتفاق که انگار رسید،نمی نظر به شاد اصال   او. نبود حیاط توی کسی و مدرسه سالن بودند برده را هابچه

پرسیدم و نیاورد طاقت دلم باالخره : 

توهمی؟ قدراین چرا جون؟ سوده شده چیزی" ـ " 

 دلجویی یبترت این به تا کشیدم اشگونه به ودستی نشستم نیزکنارش من رابرچید، آلودشبغض هایولب وارفت سکو تریننزدیک روی

گفت تلخی وبه انداخت چشمانم به نگاهی باشم، کرده نوازشش و : 

دیدم؟ کیو دونیمی آقارضا، دفتر کاری یه واسه بودم رفته دیروز"ـ !....." 

بود؟ درهم و گرفته قدراین چرا اما داشت، را کردنم غافلگیر قصد جوریاین که باشد دیده را مهمی شخص باید ! 

؟سوده دیدی کیو"ـ " 

داشت کاریش یه.... آقارضا پیش بود اومده.... عباس"ـ ....." 

 و عبوس یچهره اما بگیرد؛ امخنده ایلحظه برای اختیاربی شد باعث داشتم درمدرسه وعباس سوده از که آمیزی شیطنت خاطرات یاد

داد ادامه گرفت، ازمن را شوخی جرأت سوده جدی : 

بده خبر یه..... خواستمی"ـ ...." 

آخه؟ شده چی مگه! زدنت حرف این با کردی مخفه توکه خبری؟ چه"ـ " 

داد پاسخم گریه ودرحال ترکید بغضش دفعهیک : 

 کرد هایچریک که مهاباد، بردنمی رو مجروحا سردشت از ماشین دوتا با امدادگرا از گروه یه و امان با دکترملکی پیش دوهفته"ـ

 و بدبخت مجروحای از سری یه.... کردن تیربارون هم رو دیگه ماشین و کردن منفجر رو هااشینم از یکی و زدن شبیخون بهشون

بودن کرده منفجرش.... که بود ماشینی همون توی هم امان کشتن، هم رو بقیه و اسارت بردن رو دکترملکی ....." 

 تا آورد خشم به را سوده موقعبی و جهتبی یخنده همین. ...؟!خندممی دارم چرا نفهمیدم اصال   خندیدم؛ اختیاربی دفعهیک حرفش میان

توپید من به سرزنشوار که جایی : 

خندی؟می داری انصاف بی! رؤیا؟ خندیمی"ـ !..." 

فروچکید چشمانش از اشک و لرزید اندوه شدت از صدایش و : 

 شده شهید! مرده اون..... اون ولی نداری شاز خوشی دل دونممی!.... گم؟می چی فهمیمی رؤیا، شده کشته امان... امان"ـ

فهمی؟می !....." 

کنم کنترل را صدایمبی یخنده قادرنبودم هنوزهم : 

خدایا واقعا ؟ مرده.... امان یعنی... یعنی! ها؟ حرفاست اون از هم امان شدن شهید! دیوونه؟ گیمی چی"ـ !" 

 با سوده! وار دیوانه..... دل ته از خندیدم، وارودیوانه گرفتم صورتم جلوی را هایمدست! سردادم را خنده قهقه وناگهان

ایستاد ودرمقابلم برخاست نگرانی ..... 

جون؟ رؤیا خوبه حالت"ـ !" 

 کرد، نگاه بود گراییده سرخی به خنده شدت از که امچهره وبه برداشت صورتم مقابل از را دستم! امشده شوکه کرد خیال چارهبی

گفتم دوباره متعجبش و آمیزاستفهام بانگاه خندیدم،می داشتم چنانهم : 

 از دیگه باشم، طالق فکر به تونممی دیگه حاال.... حاال! منه آزادی سند اون مرگ سوده! مرده؟ واقعا   اون یعنی! خوبم که معلومه"ـ

امان امان، یعنی.... خدایا.....بشم حروم تاابد بهش که این از..... منتظرش چشمای ...! 
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 .....امان؟؟ .....

خدایااااااااااااااا نه .... !" 

 برسنگفرش و نشستممی زمین روی کهودرحالی رفت وحال ازحس زانوانم.... عجیب فریادی به شد تبدیل هایمخنده تمام ناگاه به و

سردادم گریه دل ازته زدم،می چنگ حیاط ..... 

 عصبی شوک یک دچار ومن است سوده با حق باورکنم که بود تلخ کند، کردکمکم وسعی راگرفت بازوانم ونگران وحشتزده نیز سوده

کشیدم نعره بلند باصدای ایواهمه هیچبی و کشیدم بیرون هایشازدست را خود ناگاه به! ام شده : 

 ولی! ُمرده حاال دادنم عمرعذاب یه از بعد دیوونه اون یعنی چی؟ یعنی فهمیمی! مرده مرده؛ ُمرده؛ امان! شد تموم چی همه دیگه"ـ

شد؟ تموم ورنجش درد زودی این به چرا چرا؟! دادمی پس تقاص باید اون سادگی؟ همین چرابه... چرا؟ " 

بگردم بررویشان چیزی دنبال انگار کشیدم، هایمگونه روی را هایمدست کف و : 

 اآلن اون!... بودم نخواسته ازخدا مرگشو وقتهیچ من کنم؟ ارچیک باید حاال... حاال بمیره، اآلن اون خواستمنمی من.... من"ـ

امان آه! گردون برش من به اونو خدایا نه..... دنیاست؟ این کجای !..." 

 ازریشه خشکیده علف مشتی ومثل زدم چنگ پریشانم برگیسوان وحشیانه و سرکندم از روسری و سردادم وناله گریه دوباره و

دادم باد به و جداکردم ..... 

 کردم،می نثارش بیراه و بد دیگر سوی از و زدممی ضجه ایداده دست از عزیز مثل یکسو از شده؟ مرگم چه دانستنمی سوده

 مرگ کنم باور توانستمنمی گشتم،می عمیق ناراحتی این برای عشق از غیر ایبهانه دنبال به وجودم اعماق در داشتم بفهمم کهآنبی

باشد کرده سرگشتگی و تحیر چارد چنین مرا امان . 

کند سکته بود نزدیک وحشت و نگرانی از کهدرحالی گرفت، را هایم دست سوده : 

شدی شوکه مطمئنم.... شدی شوکه تو! نه؟ نیست، کینه ازسر حرفا این! خوبی؟ که بگو رؤیا خدا تورو"ـ !" 

کرد فروکش هایمناله عاجزانه فشردممی سرگشتگی با را هایشدست کهدرحالی : 

 دونم،می دونم،می هم اآلن نداره، لنگه دروغگویی توی اون گه،نمی دروغ بهم دلم مطمئنم، من الکیه هم مردنش جونور اون! سوده"ـ

 خورده مقس نمیره، نکنه تاکفنم که بود داده قول اون بگیره، انتقام تاازم نشسته من کمین به دنیا این از ایگوشه یه که دونممی خدا به

! کردم زندگی باهاش که عمره یه من! پدرش از بهتر حتی شناسمش؛می خوب من ولی شناسینش؟نمی شماکه! گممی راست خدا به بود،

سوده عمره یه ....." 

باش آروم! بسه توروخدا.... بسه! رؤیا کنیمی مدیوونه داری" ـ !" 

نیدمشنمی را هایشحرف و دیدمنمی را سوده اصال   انگار : 

دیدی؟ خودت چشم با دیدی؟ رو قبرش تو" ـ " 

گفتم عجوالنه داد، تکان مثبت جواب ینشانه به سری : 

بریم بشه، باورم تا بده نشونم رو قبرش بریم پس"ـ !" 

 شود، تمام شکار مادر تا باشد ایلیا مراقب که سپردم مستخدمین از یکی به و راسرکردم چادرم افتادم، راه به معطلیوبی گفتم را این

شدیم خارج ازمدرسه سوده همراه به آنگاه . 

 سنگ به باالخره کنیم، ردوبدل یکدیگر با کالمی حتی کهاین بدون وگشتیم گشتیم قبرها میان برد، صالح امامزاده به مرا او

هیچ ودیگر را وشهادتش تولد بودوتاریخ نوشته را امان نام رویش که رسیدیم قبرسیاهی ... 

 شده خاکی کامال   چادرم زانوزدم، کنارش نمود،می تنهایی و زدهیخ یقله هر از عبورتربی و نشسته انگیزغم غباری برشق سنگ بر

 همین باید... کجاست؟ اآلن او! خدایا! خفته؟ سیاه خاک زیرخروارها نظیراکنونوبی زیبا یچهره آن یعنی نداشتم، توجهی بدان اما بود
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 همیشه! ام؟کرده حس را حضورش شب و روز من کهدرحالی باشد مرده پیش هفته دو از تواندطورمیچه او! نه؟ باشد؛ دوروبرها

ام؟شده زکام یعنی باشم؟ نفهمیده من و باشد مرده او است ممکن طور چه داشت، را امان بوی کردممی تنفس که هوایی ! 

 آهسته و کشیدم سیاهش قبر سنگ برروی دستی شدم،می خفه داشتم بود، بسته را نفسم راه و افکنده درگلویم پنجه بختک مثل چیزی

کردم زمزمه : 

 یه حاضرم! نکن اذیتم این از تربیش... باشه؟ بسه، حاالدیگه.... برو همیشه برای گفتم که کردم غلط!... بردی بازهم تو باشه"ـ

 من تونباشی نباشی؟ توش تو که کنم زندگی دنیایی توی جوری چه باشه، وت مرگ قیمت به آزادیم خوامنمی ولی باشم ابی عمرزندونی

 مثل بگو دروغه، سیاه سنگ این که بگو و بدوز چشمام به رو سیاهت هایچشم! پاشو! امان پاشو ندارم، طاقت دیگه دیگه، نیستم هم

 امان! من امان! امان بگو خدا تورو نداشتم، نیاز دروغت به حاال مثل وقتهیچ! مردی دروغکی که بگو گی،می دروغ همیشه

من یبیچاره ...." 

نهادم قبرش سنگ روی را امپیشانی اختیاربی و ..... 

« هایتاشک لبخندت، کردی؟ پنهان کجا را چشمانت جادوی امان؟ کجایی ...!» 

 ازجا کرد سعی و کشید سرم روی را چادرم هسود که آمدم خود به موقعی بودم، داده دست از را زمان کشید؟ طول قدرچه دانمنمی

گفتنرمی به دوختم، چشم غمگینش صورت به خاستمبرمی وقتی کند، بلندم : 

کردی؟ باور حاال" ـ " 

گریستم تلخی وبه نهادم اشسربرشانه آنگاه دادم، تکان منفی پاسخ ینشانه به را سرم ..... 

****** 

آسمان سرد و خالی و بود خشک  

پیرخزان اهریمن زن نعره  

سرنوشت خون به آذین مهر قلب  

امان بی شـــــراب و خواب مستی .....* 

***** 

______________________________________________________________ 

* تکلیمی لیلی نویسنده، از شعر  

« پریان هایقصه قهرمان » 

 پس موضوع این خاطر به شیرم حتی و بودم مبهوت و سرگشته کامال   امان شهادت از ناشی شوک خاطر به که باوجودی آن از پس

 ازدواج برای دستم که خاطر این به نه کردم، غیابی طالق گرفتن به اقدام دادگاه ازطریق و نکردم درنگ ایلحظه ولی وخشکید، رفت

. کند پایبند خودش به مرا چیزی هیچ مخواستنمی و کردممی بیزاری احساس بود دنیا این در مرد هرچه از دیگر بلکه بازباشد، مجدد

داشت فرق آسمان تا زمین هم با پایان دو این ولی امان، یقصه که طورهمان بود، شده تمام من برای ابی یقصه ..... 

 بازگردد همسرم فاصله این در اگر و کشدمی طول دوسال یکی نزدیک پروسه این که دادند اطمینان من به قضات و وکال موقع همان

 کنند کمکم شدمی باعث که چیزی تنها. بود خواهد همسرم رضایت به منوط بعدازآن طالق و کنم گیریپی را درخواستم توانمنمی دیگر

 شده نامیده بزرگ وشیطان یک شماره دشمن زمان آن در که بود کشوری به ابی پناهندگی موضوع همین نگیرند، سخت من به زیاد و

 و عیار تمام انقالبی یک عنوان به من کار بنابراین. شدمی شمرده ناپسند و مطرود بود ارتباط در آن با وعین به که هرچیزی طبیعتا و

 ستایش مورد بودند کارهایم گیرپی که کسانی یهمه طرف از شده، پناهنده دشمن به که دارم مردی از بیزاری اعالم حاال که فعال

 از ترکم کمی و بیفتد راه زودتر کارم تا شد باعث موضوع همین هم شاید دانم،نمی. داشت همراه به خاصی احترام برایم و گرفته قرار

برسم نتیجه به ماه شش ! 
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 بچه همراه به مشکل این که مخصوصا   زد، حرف آن یدرباره بتوان که است آن از ترسخت بسیار مانده عقب یبچه یک با زندگی

 نبود اوقادر. کند تغییری کوچولویش مغز کهاین بدون شدمی رشیدتر هرروز من یپسرکوچولو. شودمی تربزرگ و بزرگ

 هم دیگر هایمانده عقب به شباهتی حتی او. شدمی تروحشتناک هربار وارشدیوانه هایگریه و بیاورد زبان به را خود هایخواسته

 ندارد، بیرون با ارتباطی هیچ و افتاده ازکار هایشگیرنده تمام که بود قدیمی رادیوی یک مثل. رفتار چه و ظاهر لحاظ به چه نداشت،

کرد حس شد می نگاهش در انجماد شبیه حالتی و بود ومبهوت مات کامال اوقات گاهی کمدست . 

 آسایش و اهرف یتجربه هاسال از پس همآن کنم؛ تحمل یکجا را جسمی و روحی فشار همهاین بتوانم که بودم آن از ترسال و سن کم من

 ایلیا وابستگی دلیل همین به شایدهم بود، من از ترموفق معموال و داشت مشکل درحل سعی صبورانه مادر که هاشب چه. ظاهری

شدمی تربیش روز روزبه او به نسبت . 

 را فکرش که رطوهمان مدت این طی همچنین. کند حل مارا روزافزون و عدیده مشکالت توانستنمی ناچیزسرایداری حقوق

پارسال از دریغ سال به سال بکنم، چه باره دراین باید دانستمنمی دیگر من و نبود خبری نیز پدرم از کردم،می ! 

 اداره این از و نیازمندی آن به نیازمندی این از باشم، داشته درآمدی وهم کنم مراقبت ایلیا از هم بتوانم که گشتممی کاری دنبال به باید

 به تقریبا   که گفتم و سرزدم رسمی یدارالترجمه دوتا یکی به حتی! هانیازمندی انبار بود شده اطاق یگوشه. کشیدم سرک اداره آن به

بود این پرسیدندمی من از عزیزان این که سؤالی اولین ولی شود، جور برایم کاری شاید مسلطم؛ نروسک و فرانسه زبان : 

لطفا مدرک" ـ !!" 

 کردند،می لطف من به اگرخیلی! نه که البته نبود؟ کافی کار برای فرانسه مثل زبانی به نسبی تسلط داشتن صرفا یعنی !مدرک؟

 نه و بود نروسک یا فرانسه ما رسمی زبان نه. بود موسمی همآن که پرداختندمی من به طاقتفرسا کاری ازای در را دستمزد سومیک

 تا آوردمدرنمی اشفارسی از سر حتی که داشت تخصصی و سنگین متون قدرآن هم دانشگاهی هایپروژه و هاکتاب مان، دوم زبان

 درکمال که سپردند من به ترجمه برای را فلسفی هایکتاب دوبار یکی حتی کنم، دیگرترجمه زبانی به بخواهم کهاین به رسد چه

 تحصیل البته که کنم ترجمه توانستممی را ایکودکانه داستان کتاب گاهی نهایتا. منمود عجز واظهار گرداندم برشان شرمساری

 به ونشانم ذکرنام بدون ونهایتا کردندمی بارم لیچار هزارتا و گرفتندمی ازمن غلط تا صد فن، این مدرک صاحب و محترم هایکرده

 و کارموقتی این که بگویم باید بنابراین! ... شدمی شان قسمت مجیدت و تعریف هم وکلی چاپ برای فرستادندمی را کار خودشان اسم

 بیچارگی با که راستی ،تربیش نه و داشت پول برایم نیستم مادر سربار پوشاک و خوراک لحاظ از بگویم بتوانم که درحدی درآمد کم

نه؟ کردم؛می نرم پنجه و دست باکالسی ! 

 وجود زیادی کار من شرایط با زنی برای اما کشیدم، سرک شدمی که هرکجا به آبرومندانه اریک یافتن برای همچنان من هرحالبه

 خانگی سفارش گاهی هرازچند نهایتا و خواستندنمی کارگر خیاطی برای کجا هیچ هم فعال بودم، بلد فنی نه و داشتم مدرکی نه نداشت،

 مجبور پس! نداشت داراالترجمه کار آن از کمیدست هم این داشتم، دراختیار که ایکهنه خیاطی چرخ به توجه با که خوردمی تورم به

دهم رضایت جورچیزهااین و ونظافت کشی تی قبیل از کارهایی سری یک به شدم . 

 را صالح و شدم دچار سختی مریضی به نداشتم، عادت ها محیط گونهاین به چون که کارشدم مشغول بیمارستانی توی ماه یک حدود

 و تب بستر در چهارروز سه نوبت به کدام هر و شدند مند بهره هم خانه اهل من مریضی از کهاین مخصوصا  . ندیدم دادن ادامه در

افتادیم لرز . 

 باشم، مشغول چندطبقه هایآپارتمان کردن تمیز جمله از موقت کارهای سری یک به بودم مجبور جدید کار شدن پیدا تا هرحالبه

 الخصوصعلی کشیدم،می زجر شدت مزبوربه هایآپارتمان ساکنان سنگین های نگاه از و نبود سازگار بامذاقم اصال   کارها این ولی

 کامال   پیشنهادی اماقتصادی و اجتماعی مشکالت حل برای و کند اممظنه کردمی س*و*ه ساختمان مجرد نیمه آقایان از یکی کهوقتی

 را خود اکثرمواقع هم همین برای شدم،سیرمی امزندگی و خودم از و داده ازکف طاقت کلی به داد،می موقت ازدواج برای)!( انسانی

 پاپیچم ترکم طوریاین شاید است، افتاده بیماری بستر در وفعال شده نخاع قطع تصادف یک در که کردممی معرفی مردی همسر

الهی یقوه و حول به بودم بااستعداد که بس کردندمی اهدا من به را مصلحتی دروغ افتخاری تندیس باید مکنمی فکر. شدندمی !! 

 هنگام راهروـ توی اتفاقی و بود ایساله بیست حدودا پسرجوان که آماتور ینویسنده یک یقصه رؤیایی قهرمان شدم بارهم یک

 تحت سخت جسمانی، کارسنگین همهاین و اندک سال و سن آشکار خاطرتضاد به او و کرده تالقی هم به نگاهمان هاـپله تمیزکردن

 و غمگین چشمان و نشستمی اتاقش یپنجره پشت متمادی هایساعت ولی نزد؛ من با حرفی هرگز او بود، گرفته قرار تأثیر

 برگ هم بار یک که نوشتمی دفترش درون چیزی هگاهیوگا دوختمی بودم حیاط کردن تمیز مشغول که من به را خود یماتمزده

افتاد من دست به و برد باد را چکنویسش ...... 
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 من یکشیده رنج شخصیت از دارد که دانستممی حاالدیگر من ولی است؛ وگران سنگین قدربرایم چه غمگینش نگاه که دانستنمی او

 زدمی رقم برایم را تریقشنگ سرنوشت پریان هایقصه مثل شاید که ایقصه زند،می رقم خود خوانندگان برای تلخی خیالی یقصه

 را آن تواندمی آیا بپرسم او از بار یک خواستمی دلم فقط! «پریچهر: »کرده تصور او که باشم همان کردممی آرزو شنیدمشمی واگر

رداند؟گ باز من به اشخیالی یقصه در ام،داده دست از همیشه برای که !.... 

******  

 نباشد بد شاید گفتم خواستند،می مؤنث منشی که کرد رامعرفی نفرشرکتی یک عاقبت کهاین تا گذشت می داشت طوری همین روزگارم

 هچهر چنان افتاد، سیاهم و نو چندان نه چادر به چشمش وقتی بود، وجنتل کشیده اطو مردی که شرکت رئیس. بزنم آنجا به هم سری

 حالت وقتی! ندارم خبر وخودم امافتاده بیرون شهرداری محترم سوپوران از یکی چرخدستی از اشتباها کردم احساس که کشید درهم

گفت که بودم نشده درخارج از هنوز اما بروم، و کنم عذرخواهی ایاضافه وصحبت حرف هیچ بدون گرفتم تصمیم دیدم، را اشچهره : 

محترم خانم یدبفرمائ رو امرتون" ـ !" 

نگریستم انزجارش از لبریز یچهره به ونگاهی برگشتم : 

اومدم اشتباه ظاهرا اما خواستین،می منشی شنیدم بودم، اومده کار برای" ـ ... !" 

کرد قطع را کالمم : 

 و قصدبی کامال   که باشید مطمئن. امخومی عذر واقعا   شده، شما ناراحتی باعث که دادم انجام عملی اختیاربی اگه! خانم نشید دلخور"ـ

بوده منظور ." 

داشت موشکاف و سنگین نگاهی و روشن ایقهوه رنگ که نگریستم اشزده بیرون و گرد چشمان به سکوت در ... 

گشود سخن به لب دوباره دید که را سکوتم : 

داری؟ تحصیلی مدرک وچه سالته چند" ـ " 

دارم سیکل فقط و سالمه نوزده" ـ ." 

 شیارهای و نشست هایشلب روی نامحسوسی لبخند آنگاه کاوید، را امچهره دریافت را منظورش شدنمی که نگاهی با آمد جلو

 چشم حاالتش به تعجب با داد، تکان وسری کشید اشتراشیده ته از صورت به دستی شد، ترعمیق انگیزینفرت طرز به اشزیرگونه

نگذاشت معطلم زیاد هم او د،بگوی چیزی بودم منتظر و دوختم : 

بگو مایلی اگه البته بدی؟ ادامه تحصیلت به نتونستی چرا" ـ ." 

آوردم جا به را ادب شرط ولی نبودم مایل : 

بدم ادامه ندیدم الزم ودیگه کردم ازدواج چون" ـ ." 

شد گرد تعجب از ضایعی طرز به چشمانش : 

عجب" ـ !" 

پرسید دوباره و کرد فکر کمی بعد : 

یا تایپ مثال   داری؟ درچنته چی شغلی مهارت" ـ ...." 

 بد شاید فکرکردم سکوتش درمقابل! بگنجاند هایشمثال در هم را خدماتی مشاغل داشت تردید احتماال   نرسید، ذهنش به دیگری چیز

بداند نباشد : 

سک از هم اندازه همون به مسلطم، فرانسه زبون به قدری"ـ خورهمی دردتون به اگه المه،مک درحد شهمی سرم ُنرو  !" 

نشست هایشلب کنج مرموزی لبخند : 



 

دانلودنگاه   NEGAHDL.COM 

 

230 

کردی؟ دقت زنی؛می مرموز قدری یه! بلدی خارجی زبون دوتا کهاین به نه نداری مدرک که اون به نه! جالب چه"ـ !" 

انداختم باال ای شانه : 

 خاطر به فقط که باشه انصاف کنمنمی فکر حالبااین افتاد، شاخه از کال داشتم واستعداد توانایی هرچی روزگار بد از بگم؟ چی" ـ

بشم دیده ناکارآمد آدم یه چشم به مدرک نداشتن ." 

 ببندیم، قرارداد فرانسوی یا نروژی شرکت یه با بشه بنا کهاین مگه نداریم نروسک و فرانسه زبان به چندانی نیاز جا این ما البته" ـ

چیه؟ اسمت حاال باهوشی، و مستعد که دهمی نشون این هرحالبه ولی " 

تاجبخش" ـ ." 

کامل اسم" ـ !" 

تاجبخش رؤیا" ـ ." 

کرد مضمضه زیرلب را اسمم : 

رؤیا" ـ ... " 

پرسید دوباره و کرد فکر کمی آنگاه : 

خوندی؟ درس کجا بپرسم تونممی عالیه، تقریبا   هم بیانت فن زنه،می اشرافی اسمت" ـ " 

آورددرمی شاخ داشت چشمانش گفتم که را اممدرسه نام : 

 شما بعد! نداشت ها دانشگاه لیسانس با فرقی شاه زمان در ایمدرسه همچین دیپلم درواقع مسلطی، فرانسه به همین واسه پس!! عجب"ـ

داری؟ روزی و حال چنین و رفتی ایمدرسه چنان " 

آمدمی باال کفرم داشت دیگر : 

حرفیه؟ بازهم بخونم، درس اونجا دادن اجازه و کردن لطف که بودم مدرسه اون سرایدار دختر مثال   کن فکر" ـ !" 

اشرافیه اسم یه این که ندارم شک من چی؟ تاجبخش ولی! دیگه گیمی راست البد نه،" ـ ." 

گرفت سر از را فضولی سکوتم دربرابر.... رقصیدمی نزده آدم این ندادم، جوابی : 

کنی؟ کار شدی مجبور هک رهنمی کار سر مگه شوهرت ببینم،"ـ " 

کنه؟می فرقی" ـ " 

البته" ـ !" 

گرفتم طالق من.... خب" ـ !" 

داد قلقلک را هایشلب کنار عضالت یکی این ظاهرا : 

تنهایی اآلن پس" ـ !" 

دارم هم ساله دو ی بچه یه کامال ؛ نه" ـ ." 

! داره ساله دو یبچه یه که باکالس و شیک خارجی زبان دو به مسلط ساله، نوزده وزیبای جوان خانم یه! عجب"ـ

داشتی؟ ازدواج برای ایعجله چه حاال باشی، داشته بهتری هایموقعیت تونستیمی " 

کند ستایش را امزیبایی مردی هیچ نبودم مایل کرد،می امعصبی ظاهرم و شکل از تعریفش : 
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 ظاهرا کردی، کنجکاوی خصوصیم زندگی توی قدرکافی به! یومدمن ازدواج یمشاوره برای اینجا من محترم، آقای خواممی عذر"ـ

زیاد شما مرحمت داره، کاربرد عمومیتون اطالعات المعارف دائرة واسه فقط حضورم و نداره وجود من برای کاری اینجا !" 

گفت بالفاصله که بروم وخواستم گفتم را این : 

 و کنی لطفی یه باید فقط خوره،می شرکت این منشیگری درد به که هستی کسی همون دقیقا   تو کرد، جذبم بدجور تجسورانه اخالق"ـ

 به چندجلسه طی اینجا ضمنا بشی، مشغول داشتی دوست که زمانی هر از و کنی تهیه مناسب روسری یه با وتمیز تر و نو مانتوی یه

 داشته شرکت برای یتربیش کارآیی و بشی مند بهره اینجا اتامکان از بتونی بهتر که شهمی داده آموزش هم وتایپ منشیگری شما

 ".باشی

 است دروغ بیکارند، جوانان گویندمی همهاین جورشود، برایم خوبی این به کاری سادگی همین به که کردمنمی راهم فکرش اصال  

 !یعنی؟

 زدم لبخندی اختیاربی بود، ریختههم به را روانم و اعصاب جوری چه پیشش چندلحظه تمجید که رفت یادم اصال   شدم، حالخوش خیلی

باخت رنگ زود خیلی لبخندم اما کردم، تشکر او از و : 

کنم تهیه رو نظرشما مورد هایلباس بتونم که ندارم پولی هیچ من... اما" ـ !" 

داد پاسخ سخاوتمندانه : 

 کنم،می کم حقوقت از برج سر هم بعد قرض، عنوان به البته دممی قرار شما اختیار در رو مبلغ این خودم من! نداره اشکالی اصال  "ـ

نداره؟ که اشکالی " 

دیگه نه خب؛... البته" ـ !" 

 حسابی و درست یسلیقه احیانا امچادری چون کردمی فکر البد داد، من به را فروشگاه یک آدرس و نامه یک پول جایبه او اما

 نه من اما شود، پیشنهاد من به لباسی چگونه باید که بود کرده سفارش قبل از هم نظرش مورد یفروشنده به که دهم خرج به توانمنمی

خورد ذوقم توی حسابی که بود جلف قدر آن را، اش روسری نه و پسندیدم را مانتویش . 

 کت سبک به رنگ مشکی شلوار مانتو یک ودم،نم خریداری بود شانم ومتناسب پسندیدممی خودم که را روسری و مانتو آن آخرسرهم

 روسری بود، شده دوخته تنم به انگار و بود برخوردار مرغوبی وجنس شیک بسیار دوخت از و بود زانویم تا مانتویش که شلوار و

 مقنعه یدازهان به که بست طوری را آن شدمی داشت، خوبی پهنای چون که کردم انتخاب نیز مشکی و ای فیروزه ترکیب با زیبایی

 و پوشیده کافی یاندازه به هایملباس باید پس چادرسرکنم توانستمنمی کارم درمحل من هرحالبه بپوشاند، را هایموشانه سروسینه

باشد سنگین . 

 ملکه یک مثل متمولم چندان نه ظاهر باوجود کهاین و امسلیقه دیدن با ولی بزنم، تیپ من مرگ مکش خیلی داشت توقع اگرچه رئیس

گفت و زد لبخندی امنموده انتخاب مناسب ولی باال قیمتی به را خوب چنین این مدلی و جنس و امکرده خرید : 

 چیزی خواینمی چرا دونمنمی ولی لنگه می تو درمورد کار جای یه قطعا! اشرافی رفتار و وسلیقه فقیرانه ظاهر با تناقضی، از پر"ـ

 ".بگی

گفت دید را سکوتم وقتی نهایتا گویم، پاسخ را اشکنجکاوی بودمن مایل عنوانهیچبه : 

نه؟ طالییه، موهاتم داره، باشکوهی تناسب چشمات با روسریت رنگ"ـ !" 

گفت فورا   دید که را امآشفتگی.... باشم گذاشته بیرون هم رشته یک حتی روسری و زیرچادر از آمدنمی یادم کردم، نگاهش تحّیر با : 

رسیدیمی موهات و صورت به هم کمی کاش! اروپاییاست مثل تچهره چون! مزد حدس فقط"ـ !" 

! است عروس لباس مزون اینجا انگار زدمی حرف جوری شعوربی شدم، کارم مشغول و نکردم محالش آرزوی به توجهی من ولی

 کردممی توجیه را خودم که بود حدوحسابمیب بدبختی سر از یا ندهم رفتارها این به اهمیتی گفتمی زیرگوشم که بود شیطان دانمنمی

کار؟ یادامه برای  
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 مرتب را هاپرونده باید تربیش نبود، سختی کار شدم،می حاضر سرکارم هم خودم و مادر پیش گذاشتممی را ایلیا بعد، روزبه همان از

 کار به شرکت کارمندهای از یکی کمک به بود، من یعهده به نیز بایگانی و اسناد ثبت ازقبیل کارهایی سری یک البته و کردممی

بود برایم انگیزیهیجان و شیرین یتجربه که شدم وارد حدی تا نیز نویسی وماشین منشیگری . 

 داده رایگان آموزش من به دیگر سوی از و کرده پرداخت پیش را حقوقم از مقداری سویک از دانستم،می مدیون شرکت به را خود

 همگی کارمندانش تا گرفته( ارجمند آقای) شرکت رئیس از نداشت، سازگاری امروحیه با اصال   شرکت محیط هااین یهمه با دند،بو

 باهم که گاهگاهی بگذارند، احترام عقاید تمامی به طبیعتا باید که خود لیبرالیستی چارچوبهای برخالف ولی بودند لیبرال و المذهب

 این در هاآن با کردممی سعی حالبااین گفتند،می هجو اشودرباره تمسخرگرفته به را مقدسات ایآزاردهنده طرز به کردندمی صحبت

 کهاین تا باشد گرم کارخودم به سرم دادم ترجیح درواقع یعنی نشوم، افکارشان با مبارزه درگیر عنوانهیچبه و نکنم کل کل باره

 را آن نباید و چشیدممی را خوب حقوق و راحت کار طعم داشتم تازه من هرحالبه! باشم امامانش و مبرپیغ و خدا مدافع وکیل بخواهم

 کنم، هدایتشان صرف را خود وقت بخواهم که نداشتند را این ارزش اصال   هاآن من نظر از وانگهی دادم،می دست از سادگی همین به

 زده را خودش که را کسی ولی کرد بیدار شودمی را خفته چون نماید ترجری نتشاناها رادر هاآن توانستمی من موضعگیری بسا چه

 بدهم پاسخ را شانوحشتناک شبهات بتوانم که نبود درحدی سوادم اصال   کهاین آن و بکنم هم اعترافی باید من البته! ؟.....خواب به

بود فروزنده آتش این از دامنم برکشیدن و شانبحث در نشدن قاطی آمدبرمی دستم از که کاری تنها بنابراین . 

 موضوع همین بودم، آموزش تحت هنوز من که آن حال کردند پرداخت من به خوبی بسیار حقوق که بود گذشته کارم ازشروع ماه یک

دریافتم را وحساب حدبی لطف و توجه همهاین علت زودیبه ولی شد، تعجبم باعث ... 

 ولبخند کردمی نگاه صورتم به خیره کند، گوش توضیحاتم به اینکه جایبه آمد،می کارها به سرکشی برای ارجمند آقای هرگاه

 و گشتم خاطر تشویش و نگرانی نوعی دچار کمکم ولی کردمنمی توجهی حرکاتش این به زیاد اوایل ساخت،می پنهان را مرموزش

 نیفتاده خاصی اتفاق کهوقتی تا کردم سعی حالبااین دهم،می خرج به پوشی وچشم اغماض دارم زیادی آقا این یدرباره کردم احساس

 همیشه مثل را او و نمودم اومراجعه به کاری برای وقتی هم روز یک راه، آن به رابزنم خودم چنانوهم نیاورم خودم روی به هم من

گفت ایاغواکننده خوشروئی با کردم خطاب «ارجمندآقای» : 

عزیزم کن صدام «شهرام» وت"ـ !" 

 این به چنانهم طوالنی دقایقی تا هم بعد گذشتم، داشتم که ازخیرکاری و کشیدم درهم چهره بود، نیامده خوشم هیچ که من ولی

 به انستمتونمی و بودم مدیون شرکت به دیگر سوی از و بود خوبی و پردرآمد کار ازیکسو کنم؟ چه تازه مشکل بااین که اندیشیدممی

وبروم بگذارم سادگی همین . 

 مردانه سنگین فضای آن از را شرکت جو و کرده استخدام بازاریاب عنوان به را امروزی و بسیارشیک دخترخانم دو هاتازگی

 اساسا   من کردم،نمی راحتی احساس کنارشان اصال   که داشتند زاویه من با رفتار و افکار ازنظر قدری به دو آن اما بود، درآورده

 درک هرحالبه اند،کرده انتخاب خود زندگی برای را روشی چه دیگران که نبود مهم برایم و باشم داشته کسی به کاری که نبودم آدمی

 دیگران که امکرده تجربه زندگی در را جورواجوری مراحل و دارم فرق هااین از بسیاری با امکانات و نظرموقعیت از که کردممی

 سؤال زیرعالمت اعتقاداتم و بگیرم قرار دیگران وتحقیر تمسخر مورد که نداشتم هم را این تحمل اما باشند، ندیده هم من نصف شاید

 داشتم آرزو واقعا   که سرکار آمدمی غلیظی آرایش چنان با بود، تربزرگ من از سال سه که هادخترخانم این از یکی مثال   باشد، شان

 به اغلب کردمی مصرف که جورواجوری موادشیمیایی و ریمل شدت از چشمانش سفیدی حتی ببینم، را اش واقعی یچهره بار یک

 بعد داد،می دست از را اششادابی و طراوت داشت واقعا   پنکیک و پودر کرم ازحد بیش مصرف خاطر به پوستش و زدمی سرخی

 خودش انگار که!( شنیدممی اتفاقی کامال   هم ومن) زدمی حرف سرم پشت من اُملی و سلیقگی کج و استعدادیبی از جوری خانم این

است شکوه و زیبایی یالهه ! 

 را چرایش کنم، گم را گورم بروم جوری یک بودند مایل بسیار هاآن هردوی کنممی فکر که بیتا یکی آن و بود پوپک اسمش دختر این

واقعا   دانمنمی . 

 وضعیتی چنین توانستندنمی اصال   که بیتا و پوپک و افتاد هازبان سر بر حجاب شدن ریاجبا بحث که بود ونه پنجاه تیرماه اواسط

 سر غیرمستقیم جوری و اداره بودند آمده بود شده منتشر انقالب اوایل که معروفش یشماره آن و کیهان یروزنامه با کنند، راتحمل

امنوشته را قانون من انگار که کردندمی خالی دلی دق بدبخت من : 

نیست؟ درکار اجباری هیچ حجاب، واسه که ننوشته اینجا مگه! حجاببی بر مرگ شعار از شده پر دیوار و در چی؟ یعنی هااین"ـ " 

کردندمی تأییدشان کامال   همآقایان البته و : 



 

دانلودنگاه   NEGAHDL.COM 

 

233 

آخه گذشته پل از خرشون بله،"ـ ." 

شه پاک دیوار و در روی یکاریها کثیف این تا کشهمی طول صدسال! اعالنات تابلو شده مملکت"ـ !" 

نویسنمی درودیوار روی رنگ قوطی با رو حرفاشون یهمه داریم، متمدنی مردم خیلی که راستی"ـ !" 

زد پوزخندی هم ازآقایان دیگر یکی : 

دیگه زوره اینم بود زور اون رضاخانی؟ حجاب کشف با داره فرقی چه این! توسری یا روسری یا گن می! هع"ـ ." 

کرد نازک چشمی پشت هم بیتا : 

 تصویب انقالب شورای پیش روز سه. ببره جایی به راه ما حرف نیست قرار ظاهرا ولی کردن، اعتراض زنها هم موقعش اون"ـ

بره زیربارشون بخواد که زنی هر برسر خاک. اداره بیان حجاببی زنها ندن اجازه دیگه کرده ." 

 چیزهایی چنین با واقعا   من بدهم، چگونه را شود مستفیض دیوار تا خورددرمی به که آلودی خشم هاینگاه جواب باید دانستمنمی

 دو این شبیه هاییرسیده دوران به تازه شاید این از بعد کردممی فکر وقتی هرچندکه. نداشتم بارهدراین هم تقصیری ولی نبودم موافق

شود نشانده کرسی به ها اللهی حزب حرف تا آمدنمی بدم و شدمی خنک کمی دلم بپوشانند، را خودشان حدی تا شوند مجبور نفر . 

 به تا دادند آب برایم را زبانشان شمشیر ازپیشبیش که بودند کرده دریافت رضایتم با آمیخته سکوت از مرا احساسات هم هاآن گویا

 سرم اداره از خروج یا ورود هنگام که چادری گرفتن تمسخر به و ناجور هایمتلک انداختن با مثال  . آورند فرود سرم فرق بر موقعش

گذاشتممی .... 

 که داشت بهانه کار این برای و موسیقی کالس برود مستقیم کاری ساعت اتمام از بعد که آورد می ویولن یک خود همراه به پوپک

 بودن باکالس احساس شدت به ویولن این با او اینجاست، از ترطرف آن دوخیابان فقط موسیقی کالس و است دور اینجا از اشخانه

 عقب خیلی بفهماند من به و کند تحقیرم دارد قصد کردممی حس که کردمی صحبت اکتاوها و هانت به راجع جوری گاهی و کردمی

آمد پیش خاصی موقعیت روز یک کهاین تا دادمنمی موضوع این به اهمیتی من اما! اممانده .... 

 از سوناتی خواهدمی که کرد تأکید بعدهم پذیرفت، میل کمال با اوهم و کند هنرنمایی قدری خستگی رفع برای خواستند او از همه

من به کرد ایاشاره غیرمستقیم آنگاه بگیرند، امتحان او از است قرار که کند اجرا بتهون : 

بهشت بره پاشه حاال همین جهنم بردش می ما مزقون کنهمی فکر هرکی"ـ !" 

 نبودم حرفی صاحب من ولی! بکشد جمع رخ به را امماندگی عقب تا بود کرده استفاده «مزقون» لفظ از اعمد که بود مشخص البته،

فرورفتم امصندلی توی سینه به اودست به توجهبی پس بود، افتاده زمین که . 

 سوی از و شده متشنج بماعصا یکسو از که من ای،حرفه چندان نه نواختنی به کرد شروع و برداشت من از را اشغیردوستانه نگاه

 یک مناسب را موقعیت نیست، نکردن آرایش و چادرسرکردن به بودن امل دهم نشانش و بگیرم او از حالی آمدنمی بدم دیگر

دیدم هدفمند و شده حساب خودنمایی : 

گلم نیست کوک درست سازت جون پوپک"ـ !" 

بینیممی حاال یعنی که دادم را نگاهش جواب طوری هم نم و نیست، بارت هیچی که گیمی چی تو یعنی که کرد نگاهم جوری ! 

نشست لبش ور یک روی کج لبخندی : 

شدی؟ دقیقی ینکته چنین متوجه کجا از شما جون رؤیا وقت اون" ـ !" 

نداری هم تقصیری البته زنی،می خارج «ال» سیم رو"ـ ." 

درآمد کامال   حرصش : 

گرفتی یاد تلفن قبو خاطر به احیانا   هم رو ال نت یه خوبه،"ـ !!" 
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برخیزد دوستش از دفاع به کباب نه بسوزد سیخ نه که جوری یک کرد سعی و خندید ریزریز بیتا و : 

استاد؟ کنینمی کمکش چرا نداره، فایده که خالی گرفتن ایراد"ـ !" 

 گرفتم ازدستش را)!( مزقونش آقا و خانم از اعم همکاران یزدهحیرت چشمان درمقابل و برخاستم دهم هامتلک این به جوابی کهآنبی

 یاندازه به و کشیدم هاسیم برروی نرمی به را آرشه و گذاشتم چپم یشانه روی را آن بعد و کردم دستکاری کمی را ال سیم کوک و

 شد چیزی آن تا دمکر تکرار را کار این بار دوسه و ونواختم کردم چک را سیم دوباره و نواختم را نظرش مورد یقطعه از ثانیه چند

شدمی باید که .... 

 که لحظاتی و بود شده زنده ذهنم در مدرسه روزهای یاد اختیاربی و گرفته را وجودم تمام سرخوشی از آکنده عجیبی حس حالدرعین

کردمی تماشا را اجرایم اشتیاق با و زدمی اشزیرچانه به دست امان .... 

 جلو بیاید بود نزدیک هم ارجمند شهرام و زدندمی دست همه مردها.... برداشتم نواختن زا دست برخاست که حیرتی صدای با ناگهان

 از نشان که کرد زدن کف و تشویق به شروع بلند صدای با ببیند من از را چیزی چنین کردنمی راهم فکرش که بیتا! کند بغلم و

 راه تا باشد امپارکابی مدتی کردند سفارش کردمی نگاهم تنفر با و کرده بغض که پوپک به هم بقیه داشت، دررفتارش ظریفی ریاکاری

 !بیفتد

 از بود، مالحظهبی قرتی دختر دوتا این پوز مالیدن خاک به امدغدغه فقط و نداشتم را آقایان توجه جلب قصد وجه هیچ به که من

 این ارزش هرحالبه ولی شدم پشیمان ازکارم لحظه یک کنند وضعف غش خاطرم به محترم نسبتا   آقایان این از بعد شدم باعث کهاین

نخورم املی برچسب دیگر که داشت را ! 

برگرداندم پوپک به را ویولن : 

کن امتحان"ـ !" 

 که وگفتند کردند تشویقش همه کرد، نواختن به شروع تأثرانگیز باحالتی و گرفت را آن لرزید می درچشمش اشکی قطره کهدرحالی

 بانمکش صورت در بغض و خشم و بشنود را کسی صدای خواستنمی حتی او ولی شده خوب اجرایش و زندنمی خارج واقعا   دیگر

بود آمیخته هم به . 

 ولی بنوازم، توانممی را سازهایی چه دیگر بگویم خواست ازمن اصرار به کرد،می روی زیاده اش مزورانه رفتار در داشت که بیتا

کنم گری جلوه این از بیش منداشت قصد دیگر و رفتممی طفره من . 

کرد میخکوب را همه رئیس صدای موقع درهمین : 

پرنسسی یه تو که خورممی قسم" ـ !" 

داد ادامه ما سکوت برابر در کردیم،می نگاهش مبهوت و ساکت لحظاتی تا ما یهمه : 

رؤیا؟ هستی کی تو نداره، خونی هم هستی که چیزی اون با ظاهرت" ـ " 

 ایافسانه ثروت برای تا تهرانم تجار پولدارترین از یکی فرزند فهمیدندمی همه بود کافی ام، شده مرتکب بزرگی اشتباه کردم احساس

 فکر امدرباره این از پیش که باشم همانی دادممی ترجیح شوند، متوسل کلکی و دوز هر به آوردنم چنگ به برای و بدوزند کیسه پدرم

 این از کسی اگر شاید نگذارد، زمین سرگرسنه فرزندش تا کندمی جان نان لقمه یک برای ناچاری سر از که دخترفقیری کردند،می

پدرم ثروت نه بخواهد خودم خاطر به خواست، مرا میان .... 

برکشیدم نیام از را زبانم شمشیر اختیاربی : 

 میز پشت نه شهمی پیدا پریان یهاقصه توکتاب بسته نقش ذهنت توی من از که چیزی اون! ارجمند جناب ورافتاده هاپرنسس یدوره"ـ

جنابعالی منشی ." 

نبود بردار دست او ولی : 
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 بشه که بگی دروغ جوری نتونستی هنوز نیست شکمت تو راست یروده یه حتی که باوجودی ولی عزیزم، قهاری دروغگوی یه تو"ـ

 کهدرحالی داری سیکل فقط گیمی دیدی، رو اشراف مخصوص هایآموزش کهدرحالی اینجا اومدی ظاهرفقیرانه یه با کرد، باورش

کنم باور روهم بودنت داربچه و ازدواج یقصه باش نداشته توقع نیستن، باسواد تو مثل هاشملیسانسه حتی !" 

 این اساسا و نگفتم دروغی هیچ وبچه ازدواج درمورد ولی بگم که نداره دلیلی نگفتم، هم رو راست یهمه البته نگفتم، دروغ من ولی"ـ

رئیس آقای نداره ربطی هیچ هم کارمنداتون یوبقیه شما وبه شخصیه کامال   موضوع یک !" 

 می صبور هااین از بیش رئیس ولی کنممی صحبت طوری این دارم رئیس با شدنمی باورشان و کردندمی نگاهمان حیرت با همه

 :نمود

فرودست قشر تواضع از زیباتر خیلی من، پرنسس زیباست برام هم تشاهانه تکبر و غرور رئیس، بگی من به نیست الزم" ـ !" 

آورد درمی را شورش داشت دیگر ! 

نکن خودتوخسته پس شه،نمی دوخته یکی توواسه کالهی هیچ نمد این از باشم، هم پرنسس اگه حتی"ـ ." 

کنممی فکر که هستی همونی تو باشم مطمئن خواممی فقط ندارم، کاله به نیازی من" ـ ." 

 دیدند که هم بقیه دهم، انجام را امافتاده عقب کارهای دارم قصد که کردم وانمود و رفتم میزم سراغ به دهم دیگری جواب که آن بی

 او به جمله یک نیست کسی که حاال دیدم الزم کرد،می نگاهم باخشم و ایستاده همچنان پوپک ولی کارشان سراغ رفتند شده تمام نمایش

هدف به بزنم را تیرخالص و ویمبگ : 

باشه؟ نیست؛ املی ینشانه سادگی و دینداری و حجاب"ـ !..." 

 شیطان با کردممی حس غریبی طرز به شدم، مشغول کارخودم به و برگرفتم او از را تحقیرآمیزم نگاه بدهد، را جوابم نبود قادر حتی

 صالح که هرقلبی دریدن برای آن از و بودم شناخته را زبانم قدرت تی،نسب چه دانستمنمی دقیقا   ولی دارم نزدیک نسبت یک رجیم

 زخم از ترکشنده زبانش نیش که بود ساخته افعی یک پناهبی و وحشتزده کوچولوی دختر آن از زندگی گرفتم،می بهره دانستممی

بود شمشیر ... 

 میزم روی شیرینی همراه به چای لیوان یک متواضعانه کهیدرحال و آمد طرفمبه بخشی آقای نام به همکاران از یکی روز آن فردای

گفت گذاشت،می : 

دارم برات پیشنهاد یه"ـ ." 

دهد ادامه ماندم منتظر و کردم تشکر او از شیرینی و چای بابت : 

 خوایمی میای، شکار به کامال   مسلطی ویولن به که هم تو گرده،می خوب ینوازنده دنبال که هست جوون و کارتازه یخواننده یه"ـ

دهمی بهت هم خوبی پول بپسنده رو کارت اگه البته کنم؟ معرفیت بهش ." 

ولی بود، ایکنندهوسوسه العادهفوق پیشنهاد : 

پیشنهادتون از ممنون هرحالبه نیست، سازگار مباروحیه دیگه جورایی یه کنم،نمی کار سازی هیچ با دیگه که وقته خیلی من" ـ ." 

دونی؟می روحرام آواز و ساز هم تو نکنه چرا؟"ـ " 

 چادری ینوازنده یک کسی کنمنمی فکر داشت، سروکارخواهم هاییمحیط چه با بزنم حدس تونممی ولی ندارم ایعقیده چنین من نه"ـ

بپسنده رو !" 

عزیزم میلته هرجور اوکی؛" ـ ." 

 باید فقط و دارد تقدس کلمه این که فهمیدندنمی شده خراب این مردان انگار خورد،می هم به داشت حالم( عزیزم) کلمه ازاین دیگر

شود ردوبدل عشقی هایزوج میان . 

گفت دوباره که شدم چای نوشیدن مشغول : 
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 هایشانس تمام و ببندی خودت روی به رو بختیخوش هایدروازه عقایدت خاطر به مجبوری گیریه، وپادست چیز واقعا   دین"ـ

 قرمزها خط حصار توی رو هازیبایی تمام کهاین تا نباشم دینی هیچ به مقید هرگز دممی ترجیح کنی، ماللگد یکی یکی رو زندگیت

کننمی جهنم رو دنیا خاطرش به هابعضی که جاییه بهشت: هدایت صادق قول به ببندم، روشون به رو چشمم باشم مجبور و ببینم !" 

 کتابهای من و خواندمی هدایت صادق او اگرچه بود، اغواکننده واقعا   من سالو سن به دخترکی برای باالیش به لیسانس هایحرف

 یادامه از وحشتزده کند، متزلزل را ایمانم و دین کلی به بحث این به دادن ادامه با بود قادر تردیدبی او ولی را، شریعتی و مطهری

بگیرم بهره خودم مخصوص بیان فن از کردم سعی نافرجام بحث این : 

باش نداشته هابعضی به هم کاری کن، فکر داری دوست هرجور شما" ـ ." 

رسیدمی نظر به ترمصمم شیطان از کردنم در به راه از برای و نبود بردار دست : 

 هم باشی، محروم ازش تو که نداره وجود چیزی چیه؟ گیریمی سخت همهاین خودت به کهاین واسه دلیلت بدونم خواممی واقعا  " ـ

 شرایط توی هم مادی امکانات نظر از رسهمی نظر به و داری ایپخته و جالب شخصیت هم و داری کمال درنهایت رو یزیبای

 فقط که مهارت همهاین با تو مطمئنا   اما کنی وانمود جوری چه داری سعی اآلن که ندارم کاری حاال شدی، بزرگ خوبی العادهفوق

 و بستی خودت روی به رو درها تمام که داره دلیلی چه پس باشی، طبقه همین به علقبایدمت بودن برخوردار ازش مرفه یطبقه

ساختگی؟ و موهوم خدای یه به ایمان خاطر به فقط روکنارگذاشتی؛ هاتداشته !" 

 فلسفه حتما   دمکر پیدا تحصیل ادامه امکان اگر گرفتم تصمیم درجا! بدهم را ها سؤال این جواب بتوانم تا بودممی فیلسوف کم دست باید

: نرسید نظرم به تربیش راه یک من و نداشت برایم ایفایده هیچ لحظه آن در کنم کسب توانستممی درآینده که مهارتی حالبااین بخوانم،

درآیم به استیصال حالت از کهاین برای زهرا حضرت به توسل ... 

بروم را آخرش تا باید کردم ساساح که رسید ذهنم به استداللی کجا از دانمنمی ثانیه چند ظرف : 

داری؟ نظری چه خودپرست و خودپسند هایآدم به راجع شما" ـ " 

انگیزننفرت و تحمل غیرقابل نظرم به خب" ـ ." 

 مثل که هاییانسان یا خودمون یا هستن شیاطین یا که غیرخدا غیرخدا، عاشق یا شهمی خدا عاشق یا آدم یکیه، پرستش و عشق"ـ

 شیاطین انگیزه،نفرت خودمون پرستش یاندازه به اونا پرستش و کنهنمی فرقی هیچ خودمون با قدرتشون دیگه هایانانس خودمونن،

 بینیمی آخرش دن،نمی دستور ایدیگه چیز به آدماست ما فطرت و وجدان خالف که هرچیزی به جز و معلومه حسابشون که هم

داری چی همه بپرستیش اگه که خداست ." 

 آدم نه پرست شیطان نه خداپرست نه خودپرستم نه من نپرسته، رو کسیهیچ تونهمی آدم! شه؟نمی دلیل کهاین کنی،می مغلطه الکی"ـ

ندارم هم مشکلی پرست، ." 

 بخشی ایآق با بحث کنمنمی فکر.... لرزید دلم و افتادم بودم کرده اشخودپرستی یدرباره امان با این از پیش که بحثی یاد به اختیاربی

باشد بوده امان با بحث از ترسخت دیگری هرکس یا : 

پرستی؟نمی رو کسی چرا"ـ " 

 آزاد خواممی باشم، کسی فرمان به گوش خوامنمی خب کنم، گوش دیگه یکی دستورات به باید مدام بنده،می دستمو پرستش چون"ـ

 کنم، شمعاوضه خیالی و ندیده بهشت یه با نیستم حاضر ومن تجاس همین من بهشت ببرم، لذت هام داشته و زندگیم از خواممی باشم،

 دممی ترجیح نشه، ناراحت و برنخوره بهش عشقم که باشه جمع حواسم تمام باید دیگه چون ست مسخره خیلی هم هاآدم پرستیدن ضمنا

تربیش نه بورزم عشق باشه نفعم به که درحدی ." 

 را چیزی یک حساب داشتم آشکاری طوربه و کردممی نگاه انگشتانم به دقت با که داختان من به متعجبی نگاه و کرد قطع را حرفش

گفت آرام کردم،می : 

اومده؟ پیش مشکلی" ـ " 

 تونستم رو بارش یک و بیست حدود چیزی شمردم،می آوردی صحبتت بند یه همین توی که هایی«من» تعداد داشتم فقط نه،" ـ

بخشی آقای عیاری تموم خودپرست یه شما..... بشمرم !" 
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 کردممی احساس میزم، طرفبه برگشت دوباره بعد رفت، اتاقش دم تا و برخاست سپس فرورفت، عمیقی فکر به و کرد سکوت ناگهان

گفت و دوخت چشم چشمانم توی ناگهان است، شده گیج ایآزاردهنده طرز به : 

خوندی؟ دبیرستان اول تا که مطمئنی رؤیا،" ـ !" 

.... افکارم نه و بود اختیارم تحت زبانم نه لحظه آن کهدرحالی امگفته خودم از را هااین کردمی خیال فروخوردم، را یارماختبی یخنده

گفت دوباره : 

! سالته؟ نوزده گفتی ببینم باشی، نداشته هم دیپلم حتی تو کنمنمی باور.... من ولی نه، یا قبوله قابل برام حرفات که ندارم کار اصال  "ـ

هاته؟کاری پنهون از دیگه یکی یا داره حقیقت هم این عنیی " 

باشم؟ داشته نوزده از تربیش که میاد م قیافه به بخشی آقای" ـ " 

باشی داشته سال چهل از ترکم نمیاد وطرزصحبتت معلومات به ولی نمیاد، تربیش سال هجده که تقیافه به البته"ـ !" 

ا؟کردی منهدمم راستی راست یعنی"ـ " 

رفت کارش سراغ بگوید چیزدیگری کهآنبی سپس بارید،می نگاهش از حیرت همچنان ولی کرد مبادله لبخندم با لبخندی . 

 کهاین از بودم حالخوش. کنم فراهم پسرکم و مادر برای رنگین ایسفره ها مدت از بعد توانستم که بودم گرفته شرکت از خوبی حقوق

 شهرام هوسبار و سنگین هاینگاه بدهم، دست از داشت که معایبی یهمه با را کار این نداشتم دوست و ما شده ایشایسته و مادرخوب

 صمیمیت از بگذریم! کردنمی خطابم «من پرنسس» از کمتر که هم هاتازگی شد،می آزارم باعث اشناگهانی هایابرازعالقه و ارجمند

 هااین به نسبت شودمی که جایی تا کردم سعی حالبااین ها،خانم یتوزانهکینه و بارحسادت رفتار و مرد همکاران یگذشته ازحد

باشد خودم کار به سرم چنانهم و باشم اعتنابی . 

 اصال   که بودم هاییصحنه شاهد اتفاقی کامال   طوردوباربه یکی حتی و شدهصمیمی ارجمند با حد از بیش بیتا که شدم متوجه کمکم

 رسید،می گوش به ونازش اشوه پراز هایخنده صدای و رفتمی رئیس اتاق به وقتبی و وقت او مثال   نبود، راحت برایم هضمشان

 خداحافظی و سالم کند،می غلطی چه رئیس اتاق توی نبود معلوم کاری ساعت شروع تا و آمدمی سرکار زودتر همه از هاصبح

 یک فقط و دادندمی انجام بقیه چشم از دور را دیگر کارهای این البته که بود شده اههمر دیگر کارهای و مصافحه چاشنی با هم هایشان

 همکاران استقبال مورد هم کلی اتفاقا که داد لو را قضیه اش یقه از قسمتی روی بر بیتا رژلب جای نبود، کدامشان هیچ حواس که بار

 به رئیس که هرچند! گذاشتند شان رئیس سر سربه و درآوردند بازی مسخره و شوخی کلی موضوع این سر هاآن و گرفت قرار مرد

 به دیگرش چشم و بود بیتا به چشمش یک و تراشیدمی برایش ربطبی دالئل و کردمی انکار مدام من مساعد نظر ندادن دست از خاطر

 ترعصبی را او همین ولی دهم، امانج زیادی کار توانستمنمی امخنده فروخوردن جز هم من خب دهم؟می نشان واکنشی چه که من

کردمی .... 

کرد تغییر چیزهمه آرامآرام اما بود، گرفتن نادیده قابل نداشت ربطی من به که زمانی تا آورچندش کارهای این هرحالبه .... 

 دلم ته که من کند، قداما ما اجباری یبیمه برای تا بیاورند پرسنلی عکس و شناسنامه کپی یک تا خواست کارمندان یهمه از رئیس

 مورد مدارک همکارانم یبقیه همراه کرد،می آب دلم توی را قند بشوم مندبهره هم بیمه خدمات از کهاین فکر و بودم گرفته عروسی

خطاب این با همآن فراخواند؛ اتاقش به مرا تلفنی بعدش دوساعت یکی دادیم، تحویلش را نظر : 

اتاقم توی ابی لحظه یه لطفا! جون رؤیا" ـ !" 

شود محو نداشت قصد لبخندش و کردمی نگاهم موشکافانه میزکارش پشت از رفتم، اتاقش به و گذاشتم را گوشی بزنم حرفی کهآنبی . 

ارجمند آقای داشتید کارم چه"ـ ." 

داد پاسخم هوسبارکرنشی با : 

عزیزم؟ کنینمی صدام شهرام چرا تو" ـ !" 

کنم کم را رویش کردم سعی : 
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عزیزم بگی بهم دیگه بار یه اگه ضمن در کنم؟ صدات شهرام که تمدخترخاله من گهم"ـ ..." 

کرد قطع را کالمم بگویم، دیگری چیز تاخواستم : 

دیگه بیا! بشین بیا! دلم عزیز باش آروم"ـ !..." 

بشر این نبود بشو آدم .... 

کنم تزحم رفع هم من تا بفرمائید رو امرتون! خوبه جا همین ممنون، نه" ـ ." 

گرفت باال مدارک میان از را امشناسنامه کپی : 

درآوردی؟ ایران از سر جوری چه بگو فقط نوردلندی، متولد چون مسلطی؛ هم نروسک به گفتی چرا فهمممی حاال"ـ " 

دادم تحویلش وری دری جواب جایبه که بودم شده عصبی قدر آن : 

شرمنده درآوردم، جاجرود از سر آب کانال تو دمافتا شد پرت حواسش کردمی هوا گوسفند مادرم" ـ !" 

 به را نگاهم و کردم نازک چشم پشت برایش لوس یدختربچه یک مثل من ولی خندید، بلند باصدای و آمد خوشش خیلی عصبانیتم از

کرد صاف ایسینه شد تمام که اشخنده انداختم، دیوار : 

داری که طلبیوجنگ مبارز یروحیه این با خصوصا  م باشی، وایکینگ یه حتی که کنمنمی تعجب اصال  "ـ !" 

بود گذشته هاحرف این و کفر آمدن باال از کارم دیگر : 

 فقط وایکینگ، نه امآریایی من بخونید، هم رو پدرومادرم مشخصات و اسم زادگاهم از غیر و بازکنید رو چشماتون محترم، آقای" ـ

همین اومدم، دنیا به نروژ !" 

تازی عرب هایافسانه قد تمام مدافع وشدی کردی فراموش رو اصالتت چون وایکینگ، نه و هستی ریاییآ نه تو ولی"ـ !" 

کرد بیانش شدمی که بود حسی ینترکم تحّیر : 

ارجمند؟ جناب چیه منظورت"ـ " 

دینی؟ درس کالس کردی رو شرکت شنیدم"ـ " 

کردمی هینتو داشت عقایدم به بدجور و داشت زهرآگینی نیش تلخش ی کنایه : 

کنم ارشادشون مجبورنشم هم من تا نندازن راه عقاید تفتیش جلسات بفرمایید تون محترم کارمندای به شما"ـ !" 

زد لبخندی اختیاربی ... 

کنممی پیشنهاد بهت مفیدتری کالس من چون کنی تعطیل رو دینی کالس بهتره"ـ !" 

منظور؟"ـ " 

 ضمن خواممی ببندیم، قرارداد فرانسوی شرکت یه با قراره راستش بگیرم؟ یاد فرانسه تا بذاری برام وقتی یه امروز از تونیمی"ـ

 برقرار ارتباط مقدار یه بتونم تا بدی یاد ضروری چیزهای یه هم خودم به کنیمی همراهیم مترجم عنوان به جلساتم و درسفرها کهاین

خارجی هایطرف با کنم ." 

خصوصیت؟ معلم بشم یعنی"ـ " 

کنممی پرداخت جداگانه رو دستمزدت لبتها"ـ ." 

نفهمم را کاری ظاهر به پیشنهاد این در نهفته منظور که بودم نشده احمق قدر آن هنوز ولی بود، انگیزیوسوسه پیشنهاد : 
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دادم تن ناچاری سر از هم گریمنشی کار همین به! ممنون نه" ـ ." 

شه؟ رو دستت ترسیمی ردی؟ک غلو فرانسه زبون به تسلطت یدرباره نکنه" ـ " 

نبود مهم برایم هیچی دیگر و شدم رو زیرو کامال   : 

 کردم فکر اشتباهی کردیه نصفش چون که بود رشتی یلهجه با ترکی بلدم که اونی! اومدم قپی که کردم اضافه غلط من اتفاقا، آره" ـ

فرانسه گنمی بهش مجموعا ." 

آمد سویمبه و برخاست خود ازجای : 

 فرانسوی طرف اآلن! عزیزم دیره اعتراف برای ولی! سنگدل و حاضرجواب و دار سرزبون هاتم، بازی چموشک همین عاشق" ـ

کردم حساب روت هم من و خط پشت میاد !" 

 کردن غلو یدرباره که شد مطمئن تقریبا   فرودادم، سختی به را دهانم آب و شدم هول کامال   داد، دستم به را سیار گوشی حرف این با و

 و نبود ضررش به هیچی درهرحال رسید،می مقصدش به یا زدمی زمینم یا برود، آخرش تا داشت قصد حالاین با گویم،می راست

بودم من بود داده انجام باخت دوسر بازی همیشه مثل که کسی ! 

 بعد دقایقی ماند، منتظر و نشست کنارم اوهم ،نشستم بود نزدیکم که ای دونفره مبل اولین روی و گرفتم دست به تردید با را گوشی

 فرانسوی سلیس یلهجه با که شدم مردی با مکالمه مشغول آنگاه دهم، جواب باید که فهمیدم ارجمند چشم یاشاره با خورد، زنگ تلفن

 آنگاه شدم، سربلند تقریبا   و برآیم اشعهده از توانستم حالبااین گرفت،می کار به را تخصصی نسبتا   اصطالحاتی و کردمی صحبت

دادم شرح برایش را وگو گفت این ینتیجه و دادم دستش به را گوشی ارجمند آمیزتحسین نگاه دربرابر : 

 اگه و بیارن رو کارهاشون از نمونه چند قراره نفره سه گروه یه بودین، کرده استقبال شونارتوپدی تجهیزات از شما ظاهرا"....ـ

میان قرارداد عقد واسه هفته همین ینبهچهارش تا پسندیدین ....." 

گفت آلودس*و*ه لبخندی با و گذاشت میزمقابلش روی را گوشی و آمد بسیارخوشش : 

 ولی متحجر ظاهری با مذهبی شدت به خشن، و وتند بداخالق اما انگیزخیال و زیبا! زمینی روی پارادوکس ترینباشکوه تو" ـ

 کم مورد که ایشاهزاده یه قطعا ولی شدی واقع مدرسه مدیران لطف مورد که سرایداری یه دختر گیمی! باکالس و شیک العاده فوق

 مانتال سانتی و امروزی بودن، پوپی و بیتا شبیه تربیش که دیدم رو هاخیلی من؟ رؤیای چیه دونیمی گرفتی، قرار اطرافیانت لطفی

 اینکه با... تری باشکوه شون همه از زنینمی پوستت به هم کننده مرطوب کرم یه حتی که باوجودی تو اما! توخالی و پوچ ولی

 که باشه زنی به متعلق تونهمی چطور موزون و زیبا اندام این باشی، کرده ازدواج حتی تو کنمنمی باور اصال   داری، بچه یه گیمی

خلقتی؟ شگفتی که بود نگفته بهت کسی تاحاال راستی هستی، نکوئی بیوتی یا مانکن یه شبیه تربیش تو کرده؟ تجربه رو زایمان !" 

 تمجیدش و تعریف و احساسات ابراز در و بلعیدمی درسته مرا خود بانگاه داشت او بود، برگرفته در را وجودم سراپای وحشت

داد ادامه بود، شده قفل کامال   زبانم و بدهم جوابی ترینکوچک توانستمنمی! کردمی رویزیاده : 

 نذاشتم، بالش روی رو سرم تو خیال از فارغ شب یه حتی رفته، ازم آروم و خواب گذاشتی شرکت این تو پاتو که روزی از" ـ

 خودم از صدبار کنم، سکته حیرت از بود نزدیک افتاد رنگت خوش چشمای به چشمم اول بار وقتی که کنمنمی فراموش وقتهیچ

 و باشه داده رخ اشتباهی که بود این مثل کنه؟می چه من شرکت توی نازیبایی پوشش باچنین ظیرنبی پرنسس این که پرسیدم

فهمی؟می اینو دارم، احتیاج بهت من! رؤیا کنم پنهون تونمنمی دیگه باشه، کرده رو من به زندگی شانس ترینبزرگ " 

داد ادامه لرزید،می وحشت از وپایمدست و پریده رویم از رنگ : 

 اونا به هرگز من ولی ذارنمی دراختیارم رو خودشون میل کمال با کنم کامجویی هستن بیرون اون که دوتایی اون از بخوام چنانچه"ـ

 کنم بایدچیکار بگو؛ فقط هستی، نیافتنی دست ایمسحورکننده طرز به تو که دونممی خودم بگم باید تو یدرباره اما نکردم، پیدا رغبتی

من؟ نظیر بی عشق کنی روا رو دلم کام که " 

مالحظهبی مزاج آتشین و تند رؤیای همان شدم و شکست زبانم قفل باالخره : 
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 کار جااین نبودم مجبور سرنیاز از اگه! عوضی کنم روا رو دلت کام نیستم حاضر وجه هیچ به هم من کثیفه، شیطانی س*و*ه یه این"ـ

 که باشی گستاخ حد این تا کردمنمی باور ولی رفتم،می و ذاشتممی حتما   دیدم رو شرمت بی و هیز نگاه که اول روزای همون کنم

کنی کامجویی ازکسی جوریاین ." 

چرخیدم سمتش به کنم بازش موقع به که گرفتممی را دستگیره که طور همان و رفتم در سویبه و برخاستم جا از لجوجانه آنگاه : 

 مثل ارزشیبی موجود به که باشم پلید و پست قدراین من اگه! نبوده اینجا اصال   جام من و داده رخ باهیاشت یه فکرکردی، درست تو"ـ

 بدهکار هرقدر هم اآلن! کردممی وپادست خودم برای دولتی شغل یه شهرنو رفتممی باید اینا از ترپیش سال خیلی بدم، جواب بخوام تو

برم شده خراب این از همیشه برای و کنم جورش مرگم برخ تا بگو هستم لعنتیت شرکت و تو !" 

 استفهام پر و کنجکاو نگاه دربرابر آنگاه شدم، خارج ازاطاق وارش دیوانه والتماس خواهش رغمعلی و کردم باز را در و راگفتم این

 ساختمان از و کردم رها کارهنیمهرا کارهایم و برداشتم بسرعت را لوازمم و کیف سرکردم، را چادرم بخشی آقای و بیتا و پوپک

 از را بازویم برسد من به هاپله راه توی شد موفق وقتی و شد روانه دنبالم به و برنداشته من سر از دست رئیس حالبااین. شدم خارج

گشود التماس به لب و گرفت محکم چادر روی : 

 حتما   فرصت اولین توی شهمی حل خواستگاری با اگه شم، وارد راهش از که خورممی قسم! بگیر روندیده جسارتم کنممی خواهش"ـ

 سهام و زمین و خونه از برمت، می باشی داشته دوست که دنیا هرجای به ریزم،می پات به رو زندگیم یهمه میام، خواستگاریت به

بمون..... نرو فقط ،خورممی قسم! رؤیا کنممی خوشبختت زنم،می سند نامت به بخواد دلت که هرچی و شرکت ." 

نگفت گذارد،می احترام ایمانم به که نگفت.....! ایمانم بود؛ مهم برایم که همان جز به گفت را همه .... 

 همچین رو نگاهت تیر این از بعد مدیگه کن، پرهیز شیطانی س*و*ه این از خورم،نمی تو درد به هم من خورینمی من درد به تو"ـ

 خونه از و بشی ابروش و چشم عاشق کنه کار شرکتت برای بیچارگی سر از خواست و رسید راه گرد از یکی تا که نکن خالص

ارجمند جناب مونه؛نمی برات شرکتتم توالت چاه محتویات جوریاین! کنی نامش به زهرمار و کوفت و شرکت و وماشین !"  

زد چنگ چادرم به و داشت نگهم ترمحکم که بروم خواستم : 

 زنی هیچ یقیافه تونمنمی دیگه من تو از بعد رؤیا نیست؟ ناپاک تو به عشقم باورکنی که بخورم قسم کی به چی به من نرو، رؤیا" ـ

 این از غیر اگه کنم،می تحمل تورو عشق دارم که ماهه یک از تربیش من عزیزم، باش منصف کمی کنممی خواهش کنم، تحمل رو

 فقط تو کنم، نگاه منشی چشم به بهت تونمنمی حتی که محترمی منواسه قدراون تو رؤیا! اومدممی سراغت اول روز همون که بود

باشی من یملکه که داری اینو شایستگی ... " 

 عبور ذهنم از بیتا با آلودشس*و*ه هایگذرانیوقت و غیراصولی رفتارهای تمام گذراندم، نظر از ایلحظه رابرای کریهش صورت

 و خودم.... خوردمی من نبودن از که بود آسیبی تمام این! کند تحمل را دیگری زن هیچ «یقیافه» توانستنمی این از بعد او کرد،

 قدری به! شدمی پلیدش غرایز و خودش به مربوط که بود مهم موضوعی همان فقط نداشت، برایش ارزشی هیچ نیز هویتم و شخصیتم

 به بار صدها ابی کنم، او پلید زندگی اسیر را خود شدن مکنت صاحب قیمت به حتی شدمنمی حاضر که بودم بیزار وشخصیتش او از

 دیگر بود، غیرممکن برایم کنارشان در زندگی و نبودم وقماش طایفه این از من بیایم، کنار او با بودم نتوانسته من ولی داشت شرف او

 دیگر هم جا این در کارکردن حتی ازدواج، از صرفنظر نداشتم، ایمانم از صیانت خاطر به خودپرست کافر مشت یک با مبارزه توان

 صورت اجزای بر را کارمندانش و اجنبی این یآلوده و ه*ز*ر*ه هاینگاه بازهم باید این از بعد البد چراکه نبود پذیر امکان برایم

 نگاهم شاید کنم، توقف تاریک جهنم این در مادر و ایلیا یبختخوش قیمت به حتی توانستمنمی دیگر من نه،! کنم تحمل و ببینم واندامم

 کهاین بدون باشد، داده تغییر را نظرم و کرده اثر من در هایشالتماس که بود امیدوار بسیار نکشید، طول لحظه چند از بیش او به

گریختم شرکت از عجله با و کشیدم بیرون مشتش از را چادرم بزنم حرفی ترینکوچک .... 

****** 

 به دیگر من باشم، کار پنهان امزندگی رازهای به نسبت باید هااین از بیش که فهماند من به نداشت، برایم هیچی اگر تلخ یتجربه این

 پیرم سرایدار یک دختر فقط کنند فکر همه بگذار ام،داشته لعابی و پررنگ یگذشته چه که بفهمانم کسی به شدمنمی حاضر قیمتی هیچ

 خواهم دیگران تعرض معرض در ترکم طوری این بدانند، مانده عقب و امل مرا بگذار ام،ندیده خود به را اشرافیت نگر هرگز که

 .بود
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 با دیگر بار شود قرار اینکه تا هابیمارستان کشیتی بروم دادممی ترجیح و یافتم بدی نظر گریمنشی شغل به نسبت اگرچه هرحالبه

 حاضر درحال که شغلی تنها که دریافتم کردم رو و زیر جاراوهمه گشتم که خوب اما بیفتد؛ کارم و سر رجمندا شهرام همچون رئیسی

 گشتم، باز خورده شکست و امید نا و زدم سر هم هامطب از تا دوسه به حتی است، منشیگری همان باشد داشته وجود برایم تواندمی

 هاآن نظر مورد منشی شرایط حداقل نداشتند، الزم من مثل نیرویی اصال   که هم ولتید ادارات و معتبر خصوصی هایشرکت اکثر

 فرانسه زبان به قدر چه ببینند که گرفتند آزمون من از هم دوجا یکی البته بود، کارموفق سابقه دوسال وحداقل مناسب تحصیالت داشتن

 کافی شایستگی عنوانهیچبه تخصصی سطوح برای من که شدم متوجه ورینابا درکمال ولی کنند استخدامم مترجم عنوان به تا مسلطم

 یک که هم کوچک خصوصی هایشرکت کنم، عمل کردهتحصیل و ایحرفه مترجم یک مثل توانمنمی رو این واز ندارم را الزم و

 با شد الزم هروقت که دخواستنمی امروزی و کرده بزک منشی یعنی ارجمند، آقای شرکت همان شبیه بودند چیزی

 امقیافه و شکل کار اول همان که چرا بود دوچندان من یدرباره مشکل این اتفاقا بیاید، کنار راحت خیلی مربوطه رؤسای یخواسته

 شئون اقلحد از که زن یک نه شدممی دیده چیلی و چرب یلقمه یک شکل به هاآن اکثر نظر از کنممی فکر و شدمی واقع پسند مورد

است مندبهره انسانی . 

 که سادگی همان به چیزهمه درواقع! آیدمی گیر سخت خیلی وکار بیکارند جوانان گویندمی چرا که فهمیدیم طوریاین هم ما خالصه،

 کهوقتی تا دهم تن خدماتی کارهای به شدم مجبور ها مدت تا نیز بعدازآن من! بودم احمق چقدر که راستی نبود، اندیشیدممی ابتدا در

 تنها هاسختی تحمل و بود امزندگی ثروت ترین باارزش این نباشد، خطر معرض در ایمانم دیگر که کاری بیاید، گیرم شایسته کاری

شدمی ممکن برایم ایمانم یسایه در . 

******  

« بهشتی شادمانی » 

 چون نیز امجوانی وحاال بود گذشته هاکابوس ترینتلخ به اموانینوج روزهای بهترین کهآنحال گذشت هم دیگر سال یک ترتیب این به

 یک حتی ناتوانم کوچک عشق این اما کشیدممی نفس ایلیا عشق به تنها که بود سال سه. رفتمی دست از و شدمی آب ذره ذره یخ کوه

 گشتم امید نا تکلمش از کلی به دیگر بود، نوزاد یک حد در اشارتباطی هایگیرنده همچنان و نرانده زبان بر امدلخوشی محض کلمه

 خود یساده هایشادی چنانهم او که آن حال... او کوچک دنیای به مرا نه و ستراهی من ویران دنیای به را او نه کردممی واحساس

 خدا و بگوید را ادرارخود نبود قادر حتی او .نمودمی طلب گریه و فریاد با را خود هایخواسته و کردمی ابراز ترساده لبخندی با را

 گرفت یاد باالخره سالگی سه اواسط تا اگرچه یعنی شد، شرطی هم آخرش! دستش از کشیدیممی چه مادر و من که داندمی

 او باید خصمش زمانی یبازه یک در خودم من و نداشت موضوع این از درکی هنوز ولی شلوارش، توی نه کند جیش دستشویی توی

نکند کارخرابی تا بردممی دستشویی به فورا را . 

 وبه بودم گرفته دامن به را سرش ومن بودیم نشسته کرسی زیر هردو شد،می منفجر داشت ازغصه دلم که برفی و سرد روز دریک

 امثال برای ذهنی ماندگی عقب ولی اشدب این از زیباتر خیلی توانستمی نازنین این که... آه کشیدم،می دست اشبلوطی روشن موهای

 عدم دلیل،بی هایخنده ولی نداشت ایرادی هیچ صورتش ترکیب گرچه. زارسبزه و درباغ هاست ملخ یرحمانهبی یورش اوچون

 معصومش چشمان نیست، وطبیعی سالم یبچه یک که فهماندمی هرکسی به دیگر غیرارادی وحرکات دهان آب فروبردن در توانایی

 به خدا که باشد نعمتی زیباترین شاید... موهایش اما بود، وسپید لطیف اندازهبی وپوستش روشن ایقهوه رنگ به خمارداشت حالتی

 سرخ از هاییرشته رنگش بلوطی هایدسته درون نشود، زیبایش موهای ومجذوب بگذرد او کنار از که نبود احدی اوبخشیده،

بود زیباتر هم من ازموهای او موهای رنگ تردیدبی باشند، کرده مش را آن دقت با کهاین مثل درست کرد؛می دنماییخو وطالئی . 

 کوچک یقابلمه یک با بود پزی خوراک چراغ وپنجره من میان کرد، تماشا را برف مالیم ریزش شدمی بخارگرفته یپنجره پشت از

. بخشیدندمی اتاق سردفضای به خودرا بخارغلیظ که ایکهنه قوری و سماور ترطرفآن کمی و کردمی تل تل رویش آهسته که اشکنه

 درحیاط بازی از را هاآن که نبود قدری آن برف ریزش. کردندمی سپری شادمانی با را خود ورزش زنگ دخترها حیاط،توی

 شلوارهای مانتو بود، شدهدیگری جور هم هاایمدرسه بچه لباسیحت بود، تغییرکرده چیزهمه قدرچه انقالب بعداز سازد، منصرف

 دخترها به قدری نیست خبری مخالف جنس از که مدرسه توی الاقل یا باشد، شادتر این از توانستمی.... مشکی هایمقنعه و ایسرمه

 باهم حیاط توی خانه قشنگ هایلباس با و دهند وآفتاب باد دست به و کنند پریشان را خود زیبای گیسوان تا بدهند یتربیش آزادی

 دلم جورهایی یک. بریزد هم به را آرامششان و شود وارد دخترکان این حریم به مردی هیچ که ندهند اجازه حالدرعین و کنند بازی

 تن نیز ستم به حتی و رفتندپذیمی سادگی به را چیزهمه و بودند مظلوم و قانع زیادی انقالب بعداز هایبچه نسل سوخت،می برایشان

 سوختن به نیز را ایآزاده انسان هر دل بودشان دربرگرفته که ستمی هایشعله تمام یادآوری و نامندشانمی سوخته که نسلی دادند،می

 جای به نیز ها صبح حتی خواستند، برایشان دیگران که هرآنچه به داد تن فقط و نکرد انتخاب را چیز هیچ که نسلی دارد،می وا
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 صوت ضبط یک مثل و کنند آرزو دیگران برای را مرگ تا واداشتند را آنها ملی سرود خواندن و پرچم باالرفتن شاد مراسم اجرای

تکرار بازهم و تکرار و کنند تکرار کنندمی دیکته هابرآن که را آنچه تمام جانبی ..... 

 یک گشت،برمی و خوردمی حلقه به که توپی هر ازای به و خندیدندمی و ردندکمی بازی ناشیانه بسکتبال سبد کنار هابچه از گروهی

کشیدندمی جانانه جیغ .... 

.....  آن بر نر گاومیش رنگسرخ سر که زردرنگی تاپ باهمان امان.... نشست گل به حلقه متری پنج چهارـ از بلندی پرتاب ناگهان

 هم را دیگرش های پرتاب تا بازگشت بلند دریبل چند با و برگشت توپ سویبه دوان اندو بود، اشموردعالقه تیم نشان و بسته نقش

 نداشت وقت که بود اشتیمی تمرین گرم چنان او ولی کردیم،می تماشایش و نشسته نزدیکش سکویی روی سوده و من کند، امتحان

کند ما به توجهی .... 

 قدم دوسه آنگاه بود، عمیق و دارمعنی که انداخت من به کوتاهی نگاه فقط افتاد، پایم جلوی خاصی موقعیت یک در توپش وقتی

 من از بودم امیدوار وجود تمام با.... دادم پاس او به و برخاستم من کنم؛ پرت برایش را توپ که کرد دراز را ودستش آمد طرفمبه

شد دور رؤیاهایم و من از و برگشت و کرد تشکر و زد چشمکی فقط او ولی شوم؛ اشبازی وارد بخواهد ..... 

.... شدمی محو آهسته آهسته که انگیزیغم خیال و ماندم من آنگاه .... 

 کاشای که گویممی خودم با صدبار فقط نه؟ یا شناسدمی امکرده تجربه درنوجوانی من که را احساسی دخترها ازاین یکی آیا دانمنمی

 شیرین و تلخ اتفاقات آن از یکهیچ ولی نداشتم، باشکوهی یخاطره عمرم روزهای بهترین از و ودمب سوخته نسل هااین مثل هم من

دادنمی رخ برایم گذشته .... 

 ببخشم، اورا امنتوانسته هنوز که من! دهند؟می هم دارد برگردن الناسحق که کسی به را شهادت مگرمقام شده؟ شهید واقعا او خدایا، آه

!.... داند؟می چه کسی باشد؛ شده حساببی مهرداد با آورد سرش سرهنگ که بالیی با هم شاید..... ندارم خبر ادهممهرد ازدل تازه

 زنم؟می گول را خودم دارم نکند بدهم؟ نمره خدا بندگان از ایبنده به که دارم حقی چه من شده؟ شهید او که کنم باور نباید چرا اصال  

 مالئک مثل دیدارمان درآخرین وگرنه شده شهید نکنم باور که گویممی را این نیست؟ آشکار دروغ یک یاآ نبخشیدمش گویممی کهاین

اویند سیاه چشمان مبهوت بهشتی چشم سیه حوریان تمام اآلن دارم حتم!.... بود .... 

 ورنج ازغم که است گنگ قدرآن اایلی کردممی فکر بیفتد، توانستمی که بود اتفاقی بدترین فروخورده بغضی هجوم شرایطی درچنان

 به همیشه مثل سوزناکم و نامفهوم هایزمزمه برابر در کهاین جز نداشتم توقعی هم همین برای کند،نمی درک چیزی من

بماند وساکت شود خیره نامعلوم اینقطه . 

 برای اکنون ام،زندگی یبهانه تنها درکنار ؛امزندگی روزهای ترینقشنگ شد،می منجمد مدرسه سال آخرین همان در برایم زمان کاش

است؟ غایب آن در او که باشم ایمدرسه توی دارد فایده چه ام؟زنده چه !... 

انداخت کمـــان در تو شوخ ابروی که خمی  

انداخت ناتــــوان زار من جــان قصد به  

کرد خودفروشی به نرگس که کرشمه یک به  

انداخت درجهان فتنه صد تو چشم فریب * 

زدودمی چشمانم پای از را اشک کهدرحالی آمد؛ باال هایمگونه تا کوچکی الغرو هایدست ام، زده حیرت چشمان برابر در ناگهان .... 

ماما....مما ما"... ـ  ....!" 

فشردم آغوش در تنگ اورا کشیدممی فریاد ازسرشوق اراده بی کهودرحالی شدم بیخود خود از کردم، نگاهش ناباورانه : 

کنم؟ تشکر ازت جوری چه... خدایا! تونیمی بزنی؛ حرف تونیمی حتی فهمی،می تو نیستی؟ توگنگ! قشنگم ایلیای! ایلیا"ـ ..." 

 شد اتاق داخل عجله با بود، شده نگران صدایم ازشنیدن کهدرحالی و شد تمام کارش مادر که نگذشت چیزی.... سردادم شوق ی وگریه

پرسید متعجبانه حالم دندی با و : 
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کردی نگران حسابی منو که تو دختر؟ شده چی" ـ !" 

مامان گفت من به کرد، صدام اون! بزنه حرف تونهمی من ایلیای ببین بیا...بیا! جون مادر" ـ !" 

لرزید هیجان فرط از صدایش و شد نزدیک ما به عجله با بود، شده زده ذوق من یاندازه به که مادر : 

بشنوم رو ماهت صدای اون بذار! گلکم بزن حرف! جون مادر بزن حرف! شکرت ایاخد"ـ ." 

کردم ه*س*و*ب غرق را صورتش اشتیاقم تمام با خندید، ها فرشته مثل وزیبایم معصوم ایلیای : 

بزنی حرف تونیمی تو که ببینه مادر بذار! نازنینم بگو چیزی یه" ـ ." 

گرفت کار به را توانش تمام مادر به ظریفش شتانگ یاشاره با نکرد، امیدمان نا : 

در.....ددد ما... مـ"ـ ." 

 داشتم من. بودم شده متولد مادر از تازه انگار فشردیم، آغوش به و بوسیدیم را او دو هر ومادر، من شادمانی فریاد از شد پر اتاق

 طور آن را دیگری روز که آورم نمی خاطر به هرگز دیدم،خن دل ته از آن در کهوقتی تنها کردم،می تجربه را عمرم لحظات بهترین

 و ناب و خالص بود؛ بهشتی هایخوشی جنس از امشادی روز آن گویی ولی بود نهفته تلخی غم هایمخنده کنار همیشه باشم، بوده شاد

دغدغهبی ..... 

****** 

    حافظ*

 «همکالسی»

 اشکالبی نیز گیرایی بحث در اگرچه! داشت اساسی ایراد که بود هایشفرستنده این و ودمب کرده اشتباه ایلیا هایگیرنده درمورد من

 آنجا تا بستم همت کمر نیست، کردمفکرمی که شکلی آن به اشذهنی ماندگیوعقب پذیراست آموزش ایلیا فهمیدم وقتی هرحالبه. نبود

 بود، من هستی یهمه که کودکی به دادن آموزش شد کارم وشب روز رونای از. دهم قرار تربیت و تعلیم تحت اورا دارم توان در که

 و یافتمی اطرافش به نسبت یتربیش وفهم درک شدترمیبزرگ هرچه او بودم، نیز نامحسوسش و ریز تغییرات گرنظاره دیگر حاال

 همین و کردمی تلفظ خودش نام با را یئیش هر دیگر حاال. داشت هایشضعف کردن برطرف در سعی خودش پشتکار و اصرارمن با

کند تلفظ درست را اسامی که کنم کمکش کردممی وسعی شده امامیدواری باعث . 

 مه هزینه کار این البته ببیند، آموزش فن این اساتید توسط است شایسته که چنان آن تا بفرستم توانبخشی به اورا گرفتم تصمیم نهایتا

 و خورد برای و بودیم سربارش کلی هم طوری همین کهاین از گذشته آمد،درنمی جور اصال   ومادر من اندک درآمد با که داشتبرمی

 اصال   زحمتش به که بود قدرناچیزآن گرفتممی مدرسه از وقتنیمه سرایداری جهت که هم حقوقی درمانده، حدی تا هم خوراکمان

 خوب بسیار اتفاقی باالخره و داد نشانم خوش روی هم خدا باراین گذاشت، دست روی ودست بیکارنشست شدنمی هرحالبه ارزید،نمی

افتاد برایم .... 

 روزانه بایستی ما درواقع بود، سازندگی جهاد سازمان های زیرمجموعه از یکی که دولتی ی اداره یک یکاردرآشپزخانه

 را غذا ومؤخرات مقدمات به مربوط کارهای تربیش من البته که گذاشتیممی ربا خورشت نسبت همان به و برنج کیلو ده حدود چیزی

 که «حسین حاج» نام به بود؛ مهربان و حرفکم بسیار که دادمی انجام ایتجربه با و میانسال مرد را اصلی پز و پخت و دادممی انجام

زدندمی صدایش «حاجی» همه . 

 عنقریب دم و دود و بود طاقتفرسایی و سنگین کار که باوجودی بودند، زن دو و مرد یک که داشتم همکاردیگر سه سرآشپز از غیر

 بسیار حقوق این که هرچند کنم، حساب برجم سر حقوق روی توانممی که بودم حالخوش ولی کند، خراب کامال   را امسینه که بود

 ولی داد،می من به ارجمند شهرام که تومن هزار دوازده دربرابر تومن انصدپ هزارو سه کشیدیم،می ما یهمه که بود زحمتی از ترکم

داشت را ارزشش . 

 حال شد؛ خواهد بدل حقیقت به رؤیا این حد چه تا دانستمنمی ولی بود دولتی یاداره این در شدنرسمی من رؤیای تنها دیگر حاال

 من اند،نکرده تجاوز تربیش قراردادی یا پیمانی ازحد وهنوز مشغولند اداره رایند هاستسال که بودند مدعی همکارانم از خیلی که آن

 بوده روزمزد که زمانی گفتمی هم او البته که بود رسمی حسین حاج فقط نمود،می بدتر همه از وضعم تقریبا   و بودم روزمزد که هم
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 هیچ انقالب شهدای و امام هایآرمان با و است مستضعف قشر از کشیبهره عین این انصافا!! است کردهمی دریافت یتربیش حقوق

 و عصبی شدت به افرادی هایشزیرمجموعه و جهاد کارکنان و کارمندان اکثر دیدممی که بود دلیل همین به شاید ندارد، تناسبی

اندافسرده . 

 یک سرویس توی روز یک کهتااین رفتمی پیش خوب چیزداشتهمه بود، موجود هم وبرگشت رفت سرویس اداره کارکنان برای

بود نشسته سرم پشت صندلی تا سه که دیدم آشنا یچهره .... 

اداره؟ این و «فرشاد» کردم؛ تعجب حسابی دیدنش از !.... 

برگشتم دوباره و دادم گرم چندان نه را سالمش جواب نیز من کرد، سالم مؤدبانه و زد رویم به لبخندی بود شده من نگاه متوجه که او . 

 جهادسازندگی یاداره کارکنان بر جّوحاکم چراکه نشد، بدل و رد مانمیان حرفی هیچ شدم پیاده و رسیدم امزندگی محل به کهوقتی تا

 لحاظ به شدندمی نزدیک هم به یا و کردندمی گفتگو نیاز ازحد بیش نامحرم ومرد زن اگر رو این از بود، مذهبی آمیزیافراط طرز به

 حتما   غیرمقید چه و بود مقید چه کرد،می کار درآنجا هرکه دلیل همین به شد،می تمام بسیارگران برایشان شغلی وحتی حیثیتی

 طبعم موافق کامال   مذهبی جوّ  این البته کرد،می رعایت را وحدودها حد و شرعی ازمسائل بسیاری و شده دیگران همرنگ بایستمی

 باشد کرده تغییر اوهم شاید دانم،نمی آمد؟می کنار آن با چگونه دانمنمی فرشاد مثل کسی ولی کردممی راحتی ساساح آن در و بود

من مثل درست ! 

 یادم هرگز شد، روانه دنبالم به فاصله اندکی با و شد پیاده فرشاد هم سرم پشت بالفاصله و من ابتدا داشت، نگه اتوبوس کهاین محضبه

 اشدرباره خوبی نظر اصال   همین برای بود، گفته چه امان یدرباره وهمچنین من به نسبت احساسش به راجع درمدرسه که رفتنمی

شد قدمپیش احوالپرسی برای خودش به نسبت آشکارم اعتناییبی برابر در. بگیرم اشنادیده االمکان حتی دادممی ترجیح و نداشتم : 

همکالسی؟ طوره چه حالت"ـ !" 

دادم مختصر و کوتاه جوابی میلی بی با : 

ممنون"ـ ...." 

ببینمت اینجا کردمنمی فکرشم"ـ !" 

کردممی تجربه را مشابهی احساس هم من البته، : 

هم من" ـ !" 

داد تکان سری : 

بخش اداری معاون شدم شیرودی، شهید شدم منتقل هاتازگی کنم،می کار اینجا ساله یه اآلن من"ـ ." 

بود کارمندان یهمه اصلی یدغدغه روزها این که رسید ذهنم به سؤالی کردم،می کار آن در خودم هک بود واحدی همان این : 

شدی؟ رسمی"ـ " 

دادن بهم رو قولش شم،می رسمی زودیبه ولی امپیمانی نه،"ـ ." 

بپرسد که بود او نوبت آنگاه : 

کنی؟می کار بخش کدوم توی تو"ـ " 

نبود؟ که ارع ولی دهم جواب که بود سخت برایم  

آشپزخونه توی"ـ ." 

اونجا؟ چرا"ـ !" 

کنن؟ واگذار بهم رو شیالت ریاست دارم که تحصیالتی این با داشتی توقع پس"ـ " 
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زد لبخند گیجی با : 

رؤیا نشدی عوض اصال   تو تیزه، و تند زبونت هنوزهم من خدای" ـ !" 

گفت دوباره ندادم، جوابی : 

طوره؟ چه شوهرت"ـ " 

بگویم را حقیقت دادم ترجیح نیز من شود، مطلع وضعیتم از غیرمستقیم خواستمی فقط نبوده، مهم برایش اصال   شوهرم حال مطمئنا   : 

شدم جدا وقته خیلی ندارم، خبر"ـ ." 

شد گرد تعجب از چشمانش : 

آخه؟ چرا! واقعا ؟"ـ " 

بگویم را حقیقت از قسمتی فقط دادم ترجیح بار این : 

کنم زندگی اون مثل خواستنمی دلم آمریکا، به شد پناهنده فت،ه و پنجاه هایشلوغی توی"ـ ." 

پرسید دوباره آنگاه شد، قانع ظاهرا و داد تکان سری : 

تنهایی؟ اآلن پس"ـ !" 

بله"ـ ...." 

 ناچار بیندازد، اشتباه به من یدرباره را او است ممکن و ندارد ربطی من به کردم حس ولی بپرسم، تأهلش وضعیت از داشتم دوست

گسست دوباره افکارم یرشته صدایش با بعد لحظاتی ولی کردم سکوت : 

بود شده تنگ برات خیلی دلم راستش بینمت،می دوباره که حالمخوش خیلی"ـ ." 

شود؟نمی عوض هرگز چرا بشر این! بود مزهبی و خنک آوریخنده طرز به هم محبتش ابراز حتی ! 

تیم؟داش رفاقتی باهم وتو من مگه چرا؟"ـ " 

داشتم دوستت خیلی من ولی نه؛" ـ !"  

 فهمید شد، پیدا امدرچهره که حالتی از ندادم، محبتش ابراز به جوابی باشد؟ او بازی نوبت این از بعد نکند یافتم، بدی احساس ناگهان

کرد راعوض بحث جهت فورا   که شد این نیامده، خوشم ازحرفش هم زیاد که : 

ری؟می راه این از داری چرا پس یستی؟ن پدرت یخونه مگه" ـ " 

نیستم پدرم یخونه نه" ـ ." 

کجایی؟ پس" ـ " 

بدم؟ رو جوابت مجبورم" ـ " 

 ،بودی مدرسه هایبچه پولدارترین از یکی تو آخه شممی متعجب وحالت ازوضع دارم جورهایی یه بگم؟ جوری چه ولی؛... خب نه" ـ

دختر؟ ریختیهم به جوراین چرا مده؟او سرتبه چی رؤیا! ؟...حاال اما !" 

 هایماندوخته از کمی باید من که بود این درستش ندهم، نشان خود از ضعفی کردم سعی حالبااین گرفت، را گلویم تلخی بغض

 بیرون برای نهوآبرومندا مرتب چادر یک باید حداقل نشوم، تحقیر جوراین تا کنم اصالح را خودم وضع و سر وبالفاصله رابردارم

 منصفانه اصال   کردممی حس حالبااین نبود، من شأن مناسب بلکه باشد، افتضاح خیلی چادرم اآلن کهاین نه! که؟ باشم داشته ازخانه
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 وضع و سر فکر به من وقت آن بعد باشد وپینه وصله هایشلباس مادرتمام یا باشد نداشته ومناسب گرم لباس دست یک پسرم که نیست

گفت ودوباره نمود متأثر را فرشاد بغضم از آکنده سکوت... کنم سر عالی چادر یک خوب، چادر یک جایبه بخواهم و باشم مخود : 

 من ازدست اگه تا بزنی حرفی خواینمی شده؟ چی که کنم درک تونمنمی واقعا   ولی نرسی، خودت به که نبودی توکسی دونممی"ـ

برمیاد کاری ..." 

بریدمرا کالمش : 

 وضعم و سر واسه فکری یه گیره،می رو دستم که پولی با هم روزها همین ندارم، ایدیگه کس یا تو کمک به نیازی هیچ من! فرشاد"ـ

 داری چرا پس نیست، وری این که شما یخونه ببینم، اصال  ! بدم پس جیم سین قدیمیم هایهمکالسی به نباشم مجبور دیگه تا کنممی

میای؟ دنبالم " 

اطراف همین کردم اجاره خونه یه شدم جدا اینا پدرم از"ـ ." 

 تربیش ندارم دوست اصال   چون کن؛ دنبال خودتو یمسیرخونه لطفا شهمی اگه فقط کنی،می زندگی کجا که کنهنمی فرقی برام خب"ـ

کنی همراهیم این از !" 

کرد تعجب حسابی : 

کنم؟می ایجاد مزاحمتی برات کنیمی فکر نکنه چی؟ برای"ـ " 

ساخته برام قدیمیت رفیق اون که روزی و حال اونم بسوزونی، دل من روز و حال واسه ندارم دوست ولی! نخیر" ـ !" 

کشید درهم چهره : 

امانه؟ منظورت" ـ " 

شد فشرده درد از قلبم : 

امان همون! بله" ـ ....." 

مرده شنیدم"ـ !" 

 از تمسخرآمیزش وری یک لبخند آن دربرابر داشتم دوست! زدمی حرف اشصمیمی دوست مرگ یدرباره روحبی و خشک قدرچه

نشست لبم بر کوتاه ایزمزمه فقط ولی بزنم، فریاد دل ته : 

خداحافظ ندارم، مرده یه با زیادی فرق دیگه حاضر درحال هم من"....ـ !" 

نداختماوا به ایغیردوستانه ونگاه ایستادم زد، صدایم که بروم خواستم .... 

 حتی بذاره، اثری تو اصالت روی تونهنمی هیچی! نظیریبی من نظر از بازهم هرشرایطی با و باشی هرجورکه..... بدون رؤیا"ـ

 ".....!فقر

 دنبالم موقع همان آیا دانمنمی افتادم، راه به مدرسه سویبه دیگری وصحبت حرف هیچ بدون سپس بود، کوتاه تلخندی تنها من جواب

 شد، اشگذشته ازحد شگفتی باعث همین و کنممی زندگی مادر نزد که فهمید هرحالبه اما کرد؟ را کار این دیگری وقت یا آمد

 سرویس توی را او هرروز تقریبا   اما بدهم، روشنی جواب امزندگی وضع یدرباره سؤاالتش به که دیدمنمی دلیلی من حالبااین

شود ردوبدل میانمان یحرف کهآنبی دیدممی . 

 را وقتم دقیقه چند خواست من از و آمد دنبالم به دوباره شدیم پیاده ازسرویس کهاین از بعد و شد طاق طاقتش روز یک باالخره

 دارد، ابراز من به نسبت را خود عشق محترمانه غایت به و ساده زبانی با کرد سعی و آمد پایم پابه کمی هم بعد بگذارم، دراختیارش

شدم عصبانی ناگهان چرا دانمنمی اما نبود کالمش در جسارتی و ادبیبی عنوانهیچبه اگرچه : 

پرکنی؟ برام رو رفیقت خالی جای خوایمی نکنه! مرگته؟ چه تودیگه" ـ " 
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داد پاسخ ناراحتی وبا کشید درهم چهره بود، جاخورده رفتارخشن ازاین حسابی که اوهم : 

 متنفری ازش همهاین تو که بود همونی ازترس شدمنمی نزدیک بهت موقع اون هم اگه پرکنم، خوامنمی رو خری هیچ الیخ جای من"ـ

 دیدمت، دوری هاسال از بعد که روزی از! درک به رفت و ُمرد اون که حالمخوش هم اآلن خواستم،رومی خاطرت همیشه وگرنه

 ازدواج بامن کنممی خواهش بخواد، رو خاطرت من قد تونهنمی مردی هیچ باش مطمئن رؤیا. ...عاشقتم که عمره یه کنممی احساس

 "!کن

ولی کردم؟می فکر کمی اشدرباره بهترنبود آیا داشتم که وخیمی شرایط این با! بود؟ بدی پیشنهاد ... 

دارم؟ ساله سه پسر یه من که دونیتومی فرشاد؛" ـ " 

دونممی خب،... آره" ـ ." 

داره؟ ذهنی موندگی عقب اون که دونستیمی اینم" ـ " 

دونستمنمی دیگه یکیو این...! نه" ـ !" 

کن فکر بهش راجع بشین برو پس" ـ !" 

 یک به را ایلیا که بخواهد من از گرفت تصمیم وقاحت درکمال وبعدهم راکرد وفکرهایش رفت اوهم گذاشتم، وتنهایش راگفتم این

کنم درو خوشبختی درکنارش وخودم سپرده یذهن معلولین آسایشگاه ! 

 به ناجور وضع این از رهایی برای اگرچه! است؟ سخت قدراین کنم ترک را گناهمبی پسرک نیستم قادر که موضوع این فهمیدن خدایا

 دست او اما. کند فراموشم همیشه برای دیگر که اوخواستم از و دادم نشان مقاومت بیجایش یخواسته دربرابر ولی نیازداشتم ازدواج

 دنبال بروم خودم و بسپارم او به را ایلیا خواست من از دلسوزانه هم مادر گذاشت، درمیان نیز مادر با را موضوع حتی و نبود بردار

 دارد اییدهفا چه من ازدواج ایلیاست، خاطر به فقط کنم ازدواج باشد قرار روزی اگر بپذیرم، توانستمنمی من ولی ام،وآینده زندگی

شد؟ خواهد هم متضرر بلکه بردنمی سودی تنها نه آن از ایلیا وقتی  

 به فریبی باره دراین هرگز ولی بیاورد، چنگ به مرا سادگی به تواندمی راه این از و ایلیاست من آشیل پاشنه که دانستمی فرشاد حاال

 در گریزناپذیرش دیدار که هرچند نکرد، ایجاد برایم مزاحمتی یگرد بعدازآن. بودم ممنون قلبا صداقتش همهاین از من و نبرد کار

کوتاه و گذرا جواب و سالم یک جز نداشتیم هم کار به کاری هیچ دیگر ولی شدمی امآزردگی باعث همچنان سرویس ..... 

****** 

« چهارده شب ماه !» 

 مادر یا مدام ترتیب این به و بود گشته تحمل وغیرقابل سبنامنا ما یهرسه زندگی برای مادر قدیمی اطاقک در زندگی اواخر آن

 ما اصلی مشکل بدخلق حدی وتا جدید مدیر یک آمدن و مدرسه وقبلی مدیرمهربان شدن عوض با دیگر سوی از ایلیا، یا و بود مریض

 دراطاق مدرسه برای غیرکارآمد موجود دوتا همراه به را افتاده ازکار و پیر مستخدم یک دیدنمی دلیلی او چراکه شد، شروع

 و خود برای دیگری مناسب وشغل مکان یتهیه فکر به وقت اسرع در داد اخطار ما به که شد این کند، نگهداری سرایدار مخصوص

 وسایلمان اد،د جا آبدارخانه توی را ما فاصله این در و کنند ترمیم را اطاقک که آورد بنا عمله بالفاصله بعدهم باشیم پیرمان مادر

کارمان پی وبرویم کنیم جمعشان کردیم پیدا جا وقتی که چید حیاط یگوشه یک راهم . 

 سوی از و دهم دلگرمی او به کردممی تالش یکسو از نیز من کند، دق ازغصه بود ونزدیک شده ناراحت بسیار وضعیت این از مادر

 خوبی پول هاآن فروش با که بود جواهراتم و طال فروختن امچاره راه تنها حاضر درحال بودم، مانوضعیت و آینده نگران دیگر

 طال قیمت بود مطمئن چراکه بفروشم را طالهایم یهمه نداد اجازه مادر اما گرفتمی را دستم منطقه درهمان خانه یک رهن برای

 اصال   روزها آن کهاین خصوصا شویم، یرناپذ جبران ضرری دچار هاآن فروش با است ممکن وهرلحظه دارد غیرعادی نوسانی

 یک وفقط سپردم بانک امانات صندوق به را هاآن یهمه بنابراین. کرد باز حسابی اشریالی معادل روی شدنمی و نبود باال طال قیمت

 بر و دور نماییم، تهیه خانهای خودمان یمحله همان توی بتوانیم که نشد ایاندازه به پولش هرچند فروختم، را سنگین و زیبا ریز سینه

 بلکه بگردم شهر پایین شدم راضی ناچار به کنم، پیدا جایی نتوانستم هم بود درآنجا کارم محل که وانقالب ولیعصر

شود پیدا درخورحالمان خانهای . 
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گفتمی راحت خیلی و انداختمی سرتاپایم به نگاهی سالم، بیست وحوش حول بیوهای دیدمی هرکس : 

نه"ـ !" 

 هم شاید داشتند، وحشت خود هایدرخانه من حضور از واقعا   هایشانخانم ولی نداشتم مشکلی نظر این از مردهایشان با معموال البته

 متوجه خودم که چرا کردند؛نمی فکر هم بیراه پر البته! مثال   دومشان زن وبشوم بدزدم را تبرکشان و تحفه شوهران قاپ بودند نگران

 جهت قلیان درحال درونشان انسانی و بشردوستانه حس شدت وبه دارند من به ایخریدارانه نگاه آقایان این از بعضی دمشمی

 شدمنمی حاضر و دادممی ترجیح قرار بر را فرار خودم مواقع جوراین در که است واضح! است چارهبی مستضعف یک از دستگیری

 بود شده سخت خیلی برایم کار بپردازم، ازخودم تربدبخت زن یک یا خودم سرنوشت و آینده از باید را قیمتش که بگذارم ایخانه به پا

کردممی ناامنی و ناراحتی احساس شدت به جوانم ایبیوه کهاین از و . 

 که را ساز شمالی نهخا یک دوم طبقه( سابق ژاله) شهدا میدان اطراف توانستم زدن، در آن و در این و گشتن دوماه از بعد عاقبت

 کردیم، منتقل آنجا به را اندکمان  اثاثیه و اسباب زود خیلی و کنم اجاره بود اشگذشته بخت ازدم دختر و مسن ایبیوه به متعلق

 ساحسا دیگری وجود از کسی و نداشت وآمد رفت خانه آن در مردی هیچ بود، ما یهمه برای ممکن حالت بهترین این هرحالبه

 حرفی دیگر کهاین با حتی کنم؛ تحمل را فرشاد هرروز نیستم مجبور و شده عوض سرویسم دیگر که بودم حالخوش کرد،نمی ناامنی

بود کوتاه من عمرشادمانی نیز بار این اما بکشم راحتی نفس توانستم مدتی تا خالصه. بود تحمل غیرقابل چنان هم ولی زدنمی من با ... 

 روزمزد صورت به اول از که هم من شد، خواسته عذرش بود غیررسمی که وهرکسی آمد پیش نیرو تعدیل بحث که شد چه دانمنمی

 کردممی احساس که شدم ناراحت موضوع این از قدر آن بیرون، کردند شوتم محترمانه که بودم کسانی اولین جزو بودم شده استخدام

زمینم روی آدم بدشانسترین واقعا   . 

 این و داد دست از مرا کامل طوربه اداره از اخراجم از بعد ولی بود، کرده گمم تقریبا   فرشاد مان زندگی تغییرمحل از بعد اگرچه

 دراین حرفهایی بامن تلفنی تماس آخرین در جهادی همکاران از یکی شد، او ناراحتی باعث بود خوشایند من برای که هرقدر مسئله

 وحاال خورده سنگ هرباربه تیرش ولی بیابد ازمن ونشانی رد تا زنددرمی وآن در این حسابی فرشاد اگوی شدم متوجه که زد مورد

نگشت منصرف من کردن پیدا از هرگز او حال بااین است، شده ناامید حسابی .... 

. باشد نداشته را شنیدنش حملت ترسیدممی و بودم وناتوانش ضعیف قلب نگران چراکه نزدم ازاداره اخراجم به راجع حرفی مادرهیچ به

بود یافته یتربیش شدت قبل به نسبت مزمنش ریوی ـقلبی بیماری و کرده تحمل را بسیاری روحی فشار مدت، این او آخر . 

 یکسو از شد،می خودش درمان و دوا خرجتربیش که بود کم قدر آن مادر بازنشستگی حقوق بودیم، گشته دچار بدی وضع به

 به که خانهاجاره بدتر همه از و بودم شده دچارش مدت این طی که هاییبدهکاری دیگر سوی از و سرویسش پول و ایلیا یشهریه

 کار و شود فرجی شاید تا شوم اشراف و اعیان منازل در خدماتی کارهای مشغول مجددا تا داشت وا مرا بود شده اضافه مخارجمان

کنم پیدا مناسبی . 

 بیرون رفتممی خانه از هرروز معمول طبق فقط بیاید، فشار قلبش به خواستمنمی چون نزدم حرفی مادر به موضوع این یدرباره

اممانده کاری اضافه که گفتممی کشیدمی طول کارم اگرهم گشتم،برمی شدمی تعطیل اداره که ساعتی وسرهمان . 

 جاییبه کارم حاال داشتم؛ نوکر و وکلفت بودم اعیانزاده خودم زمانی یک برسد، هضیض به اوج از آدم است سخت خیلی که راستی

 همواره من حالبااین! کردممی پارو جاروـ وبرایشان کرده تحمل را رسیده دوران به تازه مشت یک طبق طبق افادههای باید که رسیده

 یک انگار که کردندمی رفتار من با جوری جوان هاینمخا..... حاال اما ام،بوده مالیم و مهربان بسیار خودم مستخدمین به نسبت

کردندمی ترحم من بر هم ترمسن خانمهای یافتهام، پرورش گدایان دست به و حرامزادهام .... 

ندهم دست از هرگز را تو رضایت و نگردد تغییر دستخوش امانسانی خصلت هستم که درهرشرایطی تا کن کمکم خدایا !  

 یکدیگر با همچنان که جهاد همکاران از یکی شد، باز رویم به مجددا خدا رحمت درهای که بود نگذشته تریشب ای هفته دوسه

 دیگربرایم کنند،می استخدام کارگر تعدادی شهرری سازی چیت یکارخانه توی است شنیده که داد اطالع من به داشتیم تلفنی یرابطه

 آبرومندانه کار یک زودی همین به که همین باشد؟ تواندمی تحمل غیرقابل و طاقتفرسا حد چه تا و جورکاریست چه که کردنمی فرقی

آوردمی ذوق سر مرا باشم، کرده پیدا . 
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 اشاره بدون پس بگذارم؛ خبربی مادررا که دیدمنمی لزومی دیگر شدم، استخدام راحت وخیلی کردم مراجعه آنجا به فرصت دراولین

 وخواست میل وبدون امنیروشده تعدیل که نگفتم ولی دادم شرح رابرایش شغلم تغییر بودم شده کلفتی مجبوربه که خألی دوران آن به

کرد نصیحتم دادهام تغییر را شغلم فرشاد از فرار خاطر به کردمی خیال که اوهم آمدهام، بیرون آنجا از خودم : 

 رو تآینده خاطرشون به و نده اهمیت پرمدعا عاشقای این به قدراین فیشنمی من از ولی دونی،می صالح خودت هرجور مادرجون"ـ

 جهنم مثل که کارخونه اون توی بری و کنی عوض رو خوبی اون به شغل فرشاد از فرار خاطر به باید چرا آخه. ننداز خطر به

 "داغه؟

هایتدلواپسی برای بمیرم الهی ! 

 بهشتی به دممی ترجیح نباشه ایدیگه چاک سینه عاشق هر یا فرشاد توش که جهنمی یول باشه، آخرم بار این دممی قول مادر، چشم"ـ

باشن هاعوضی این که ." 

 خوایمی کی تا نشه؟ سبز راهت سر اینها از بری دیگه جای که شده جمع خاطرت کجا از داری، که رویی برو این با ماشاهلل تو" ـ

کنی؟ فرار " 

است نبوده من قلبی خواست ینا که بگویم او به توانستممی کاش ..... 

کنه؟نمی کار جایی همچو یه که نباشه مستأصل اگه آدم.... خودشه بدبختی پی هرکسی کنه،نمی فکر چیزها این به کسی اونجا"ـ " 

 بارهرایند دادممی ترجیح نیز من زخم، به پاشیدن نمک جز نداشت ایفایده نصیحت و بود گذشته کار از کار مادر نظر از هرحالبه

 هابحث جوراین مجدد آمدن ازپیش جلوگیری برای بودم مجبور کهاین بدتر آن از کنم، فرار جوری یک و ندهم توضیح این از بیش

بود آوررنج و سخت قدر چه که دانستمی خدا فقط ولی امراضی جدیدم شغل و کارم ازمحل خیلی که کنم وانمود .... 

 ایلیا، دلسوز پرستار بود شده من درنبود او نهاد، بهبود به رو وحالش مادرساخت مذاق به مانزندگی وضعیت و تغییرمکان رفته رفته

گشتبرمی هم سرویس همان با و رفتمی خودش مخصوص یمدرسه به سرویس با هرروز او و بود سرجایش هم توانبخشی البته . 

 کردن پاک با را خود فراقت اوقات بینوا و تنها زن سه این و بود ردهک پیدا دخترش و صاحبخانه با هم خوبی نسبتا   یرابطه مادر

 هم بار یک میبردند، لذت هم با همصحبتی از و کردندمی پر دست این از دیگر کارهای بسیاری و کردن درست رب سبزیجات،

گفت من به صاحبخانه : 

آرومه و حرف کم خیلی پیرزنها بقیهی خالف به! داری کماالتی با و فهمیده مادر عجب"ـ ...." 

 عمل موفق بسیار خود تربیت در او و کشیده مادرم به کامال   قیافهام برعکس هم من اخالق کردندمی فکر هاآن که جاستاین جالب

 مرحومم احیانا   پدر و خودش و من یدرباره پرچانه خانم دو این احتمالی سؤاالت به جوابی چه مادر که بود جالب برایم! است کرده

 دروغی هیچ اهل مادر دانستممی کهاین مخصوصا   دانند؟نمی مادر و من ورابطهی نسبت حقیقت به راجع هیچی هاآن که است داده

 شّری که ماست ناقص عقل این و باشد داشته درخود مصلحتی تواندنمی الهی حرام هرگز بود معتقد او! مصلحتی دروغ حتی نیست،

کردمی تکرار بارهاین در را مثال یک مه همیشه پنداریم،می مصلحت را : 

 دوشمه روی که ایکیسه توی گفتنمی داشتن پیامبرو نازنین جون قصد که نگهبانایی به ابوذر جناب داشتیم، مصلحتی دروغ اگه"ـ

مگه؟ داشتیم باالترم ازاین مصلحت! گذاشتم پیامبرو !" 

***** 

 صحبت توانستمی بهتر خیلی دیگر حاال گشت،می او در توجهی قابل پیشرفت اعثب و بود ومفید خوب خیلی ایلیا برای بخشیتوان

 و دهان و گوش و چشم وجای آورددرمی را صدایشان دادیممی نشانش که هم را حیوانات عکس بود، گرفته یاد هم کلمه تا وچند کند

 مجسمه وخمیر لگو با بازی وجورکند، جمع توانستمی دیگر هم را دهانش آب کهاین بهتر همه از بود، گرفته یاد را حیوانات این بینی

 شکل نبود قادر که است بدیهی خب؛ اما گیرد، کار به چگونه را هاآن باید دانستمی حداقل یعنی گرفت، یاد حدی تا هم را سازی

!« یورا مامان: »گفت حالیخوش با و زد کبریت چوب یک نوک را ای وکوله کج یگلوله بار یک مثال   بدهد، هاآن به داریمعنی

خلقتم شگفتی کردمی ادعا که بوده ارجمند شهرام با حق باشم شکلی این اگر واقعا   دیدم هم من( ایلیایی زبان به رؤیا مامان همان) ! 
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! زکی بود گفته جهنم به هکارخان داخل هوای ساختم،می وبدش وباخوب کردم عادت محیطش به افتادم، جا زود خیلی کارجدیدم محلدر

 برف و زمستان وسط در حتی را فرسایشطاقت گرمای شدنمی بازهم کردندکارمی نیرو تمام با تهویه دستگاههای که هرقدرهم

 مجبور تنمان معمولی برلباسهای عالوه که چرا داشتیم خود جای دیگر که زنها ما حاال کرد، تحمل نخی لباس الیه یک با وکوالک

 پوشیدیم،می خنک بلوز یک فقط زیرشان هم وما بودند وسفید نخی همه روپوشها که هرچند کنیم، حجاب و بپوشیم هم روپوش بودیم

آمدمی بند گرما شدت از نفسمان و ریختمی رویمان و سر از شر شرو عرق بازهم اما . 

 خودداری روزه گرفتن از تعب، و رنج شرعی   عذر با کارگران از بعضی حتی و بود کارمان ایام ترین سخت جزو رمضان ماه

 دچار و شدمی بد حالمان روزه وسط گاهی بپذیرند را عذرشرعی هیچ نبودند حاضر که هم من مثل ترکلفت پوست ایعده و کردندمی

 ترینبزرگ رااین نم و جاآوریم به نیز را مبارک ماه روزهی توانستیم که داشت لطف بسیار خدا حالبااین شدیم،می شدیدی ضعف

 مشکالت بود خواهم قادر قطعا دشواری امتحان چنین بر غلبه با بودم مطمئن و کردممی افتخار آن به و دانستممی امزندگی پیروزی

بگذارم سر پشت خدا یاری به نیز را دیگر . 

 پرسروصدای های دستگاه کنار ریختن باعرق داشت امجوانی روزهای بهترین که آن حال گذشت کارجدیدم شروع از سال یک حدود

 چیزی تنها میان این دهم، تغییری را وضعیت این باشم قادر کهآنبی شدمی سپری ماندهام عقب کودک وربط ضبط همچنین و نساجی

 ایآینده توانستمیم خودم برای نه بود، هیجانم و امید و ازعشق خالی و زده یخ قلب شدمی تردورانداختنی و ترپوسیده هرروز که

 امخانواده با پیوند برای هم امیدی یمانده ته حتی دیگر حاال. بود من زندگی یهمه که امونیمه نصفه فرزند برای نه و تصورکنم

سراغم بفرستند پشیمانی درصورت که نداشتند ازمن نشانی هم الهه یا رزیتا حتی دیگر حاال چراکه نداشتم، . 

 استراحتی کوتاه لحظاتی برای تا شدم ولو هاصندلی از یکی روی عرق خیس سراپا و وکوفته خسته که روزها از یکی در

 یک اشهمیشگی عادت طبق او دیدم، بود پشمالویی و هیکل درشت مرد که را همکارانم از یکی خود مقابل غیرمنتظره درزمانی کنم،

 نگاه. کردمی خودنمایی آوری چندشطرز به دستهایش و سینه و سر شتپرپ و زمخت موهای و پوشیده رکابی سفید زیرپوش

 روسری زیر از موهایم از قدری متأسفانه که شدم ومتوجه زدودم را امپیشانی عرق روسری یگوشه با و اوانداختم به تفاوتیبی

 آدم برجان لرزه که مهیب و کلفت صدایی با و تگرف مقابلم داشت دردست که را آبی لیوان کردم، وجورشان جمع فورا   که گریخته

گفت انداختمی : 

تاجبخش خانم بفرمائید" ـ !" 

دادم جوابش سرد خیلی و انداختم کلفتش وسبیلهای ناخوشایند یچهره به غیردوستانه نگاهی : 

ممنون خوامنمی" ـ ." 

 بود مشدی داش و میدانی چاله کامال   که خودش مخصوص حنل همان با پس بگیرد، جدی چندان را احسان ردّ  این نداشت قصد او اما

ورزید اصرار : 

کن جون نوش و حسین یا بگو آبجی؛ مراده نطلبیده آب" ـ !" 

 زدمی چشمک داشت حسابی که را خنکی آب لیوان کوتاه و مختصر تشکری با دهم، خرج به تندی این از بیش نیست صالح زیاد دیدم

 آنگاه. بود بهشت از نسیمی مثل جهنمی گرمای درآن که راستی گفتم، سالم برسیدالشهدا زیرلب و نوشیدم یومقدار گرفتم دستش از

نداشت رفتن قصد انگار و ایستاده رویم روبه همچنان او اما دادم دستش به را خالی لیوان .... 

سروش؟ آقای بگین خواینمی چیزی" ـ " 

داد انتک منفی جواب ینشانه به را سرش : 

نه" ـ !..." 

.... کارخودش سراغ رفت و شد دور آنجا از و . 

 پارینه عهد از تبری با که انداختمی نخستین انسان یک یاد اختیاربی مرا! زد؟می ذوقم توی اشقیافه قدراین چرا دانمنمی

 سری و ریش ته قدری و کلفت هایسبیل با الوپشم گرد توپ یک! باشد کرده رها خدا امان به را الباقی و زده را هایشریش سنگی

 قدهم زحمت به که) سانت صدوهفتاد حدود چیزی متوسط؛ قدی و داشت ایتیره نسبتا   پوست نامرتب، و سیاه فرفری موهای از پوشیده

 کمرش دیسک اشتباه حرکت دوتا یکی با اما بوده بردار وزنه گفتندمی. رسیدمی نظر به نیرومند و عضالنی بسیار ولی( شدمی من
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 قدر همین ما داند،می خدا ارزیدهمی قدر چه مدالهایش کهاین اما بود گرفته هم مدال تا چند گویا دهد، ادامه نتوانسته دیگر و دیده آسیب

 را جهنمی چنین فرسای طاقت وگرمای سروصدا پر دستگاههای این پای بایستد حاال نبود مجبور خوردمی دردش به اگر که دانیممی

 و چرک نخی زیرپوش آن روی را کارش لباس وقتهیچ و رسیدمی نظر به گرمایی بقیه از بیش او که مخصوصا   کند، تحمل

نداشت کارش به کاری هم کسی و پوشیدنمی آورشچندش ! 

 اقسام و انواع شدمی رد که آدم متری دو از باشم، دور او از االمکانحتی کردممی سعی که بود آور انزجار تندعرقش بوی چنان

 او از گندی بوی چنین که بود جوری بدنش ساختار اساسا   یا داشت مشکل رفتن حمام با آیا دانمنمی رساند،می مشام به را روایحش

 باشد چیزی یک تیبایس هم زنش احتماال   کند؟می تحملش جوری چه زنش واقعا   که کردممی فکر باخود گاهی شد؟می ساطع

 بدک هم اشزندگی وضع گویا ندارد، هم زن باالیش نسبتا   وسالسن وجود با که فهمیدم زود خیلی اگرچه! زره فوالد مادر مایههای تو

 به ارانهمک از یکی را اول دست و ناب اخبار این یهمه. کردمی زندگی وخواهرش مادر با و آباد نازی توی داشت ایخانه و نبود

کارخانه خبرگزاری بود، قرارداده دیگرمان وهمکاران من دراختیار سخاوتمندانه* «سلمی» نام ! 

______________________________________________________ 

* شود می خوانده َسلما: سلمی  

 به دیوار یهمسایه حاال و کرده وچک تهران به فرزندش چهار همراه به و داده دست از را همسرش جنگ در بود، آبادانی اصالتا

 «نعیمه» دخترانش بود، ساله ده هم «قاسم» و داشت سال دوازده «سعدان» پسر، دو و داشت دختر دو. بود سروش آقای دیوار

 آدامس و زدمی واکس کفش هاپارک توی هم و خواندمی درس هم قاسم. داشتند سال وچهار هشت ترتیب به نیز «ربیعه»و

 هم ربیعه و نعیمه کرد،می دریافت راه این از اندکی بسیار وحقوق بود شانخیابان سر مکانیک شاگرد هم سعدان ،فروختمی

 مادرشان حال کمک خانه کارهای در فقط و نمایند ایفا نقشی شانزندگی باالی مخارج تأمین برای بتوانند که بودند آن از ترکوچک

 .بودند

 نشست،می دل به عجیب اشقیافه و داشت پهن وشانههایی درشت هیکلی عرب زنان اکثر مثل بود، برویی دلوتو بانمک زن واقعا   او

 ابروان ترقشنگ همه از اش،چانه توی زنخدان چاه یک و برجسته هایگونه و ایقلوه درشت هایلب با سوخته سبزه داشت پوستی

 نیز هایشبچه و دادمی نشان وموشکاف دقیق را او غریبی طرز به که بود شنرو ایقهوه رنگ آن با اشآهویی چشمان و هشتی

بودند شبیه خودش به کمابیش . 

 کردم، عادت کمکم بعدها اما فهمیدم،می را حرفهایش درصد ده از ترکم هامدت تا من و کردمی صحبت عربی غلیظ لهجهی با

 حرف هزاران او. شدمی حساب فارسی زبان روزیشبانه تمرین یک رایشب وهمین شدنمی سیر هم زدن ازحرف کهاین خصوصا  

 برای بماند، مخفی تیزبینش چشمان از که نبود وخبری کردمی فرو انگشت هرسوراخی توی و زدمی دری هر به داشت، گفتن برای

شد معروف «پرسسلمی خبرگزاری» به همکاران بین زود خیلی هم همین ! 

 خارج فضولی همهاین درکنار او که خاطر این به شاید آمد؟نمی بدم سلمی از چرا دانمنمی ولی پسندم،نمی را اخالقی چنین اگرچه

 روابط گویا. کردمی اقدام رجوعش و رفع برای بالفاصله دارد نیازی کسی فهمیدمی اگر و بود هم خیر به دست ازحد،

 اوهم خدا، بنده این سراغ رفتمی فوری آمدمی پیش خیری کار به نیاز هرکجا و بود کرده برقرار سروش آقای با هم آمیزیمسالمت

 او گریلوطی و آقایی از من گوش بیخ سلمی مدام که طوری دادمی انجام آمدبرمی دستش از که جایی وتا گذاشتنمی کم هرحالبه

گفتمی بامزه خیلی هم گاهی داد،می دادسخن : 

هیهما مرد عجب"ـ !!" 

ماه» اال باشد توانستمی چیزی هر من نظر به سروش آقای این بگویم باید البته که »! 

گفت من به رو بود دستگاهش کار به حواسش که طورهمان کردو درازتر گلیمش از را پایش هم باریک : 

خورده تورت به ماهی شاه که کن خداروشکر برو ده،نمی شانس هرکسی به خدا دختر، هعی"ـ !" 

 به ربطی یک باید کردممی حس ماندم، توضیحش منتظر و کشیدم درهم ابرو نداشتم، هم را خودم یحوصله حتی خستگی از که من

بود درست حدسم اتفاقا! باشد داشته چهارده شب ماه : 

شده خاطرخوات امیرآقا"ـ !" 
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بود سروش آقای همان منظورش .... 

 حتی که چرا باشد، داشته من به برادری از غیر نظری منشیلوطی مرد چنین که دهم هرا سرم به هم را فکرش حتی توانستمنمی من

دهد نشان خودش از ایسبکسرانه رفتار یا کند چرانی چشم ندیدم باریک : 

نیست خوب حالت کن، استراحت برو سلمی"ـ !" 

نبود بردار دست او ولی : 

 حکما بپرسه؟ که نداره مرض خب. داره هم پسر یه و شده جدا گفتم هم من داره؟ شوهر این پرسید بار یک ازم! سعدان جان به نه" ـ

دیگه خوادمی رو خاطرت ." 

بگیرد امخنده بود نزدیک هم عصبانیت اوج در حتی که آمد مزخرفی قروقمیش ابرویش و چشم با و : 

گممی خودم باشه الزم اگه دی،می جواب من جای باشه آخرت دفعه سلمی"ـ ." 

نزد حرفی دیگر و کرد مختصری عذرخواهی بود ندیده جدی قدراین مرا توقهیچ که او . 

 دیدم را سروش آقای اتفاقی طوربه راه وسط شدیم،می نماز و ناهار یآماده و کرده تعطیل موقتا   را کار همیشه مثل که ظهر روز آن

 وقت اول نماز به همیشه او. است گرفته وضو تازه که دبو معلوم و تاخورده باال سمت به هایشآستین و بود باز پیرهنش هایدکمه که

 خستگی و ضعف شدت از معموال من ولی رفتمی نمازخانه به و کرده رها را کار اذان شنیدن محضبه و دادمی زیادی اهمیت

 وضوخانه سویبه را راهم مگرفت تصمیم و شده شرمسار خودم از او دیدن با حاال بیاورم، جا به ناهار از بعد را نماز دادممی ترجیح

زد صدایم که کنم کج : 

بیگیرم؟ رو شریفتون وقت لحظه چند یه تونممی تاجبخش، خانم خواممی عذر"ـ " 

آیدنمی اشمیدانی چاله لحن به اصال   گذاشتن کالس مدل این کردم حس : 

بفرمایید بله،"ـ ." 

گرفت ستد پشت با را صورتش رطوبت و شد هایشآستین کشیدن پایین مشغول : 

 به تف امیر گممی خودم به ریزی،می عرق واستادی کارخونه این مردهای پای به پا کم سال و سن این با بینممی وقت هر راسیاتش"ـ

نیس ستم همهاین حقش کنه، خانومی خونه تو بیشینه باس اآلن دختر این! غیرتت !" 

ودمب بیزار ترّحم از من نیافتم، خوبی حس غّرایش سخنرانی از : 

دارید؟ تقصیری چه شما. باشه جوریاین خواستم خودم سروش، آقای نیست مشکلی"ـ " 

 آبجی و ببینمت جهنم اون تو شهنمی چرا؟ دروغ. آبجی تا داره اوالد حکم برام البت خودته، سال و سنهم کوچیکه آبجی بابا؛ ببین"ـ

بابا باشی تبچه باالسر باس اآلن شوما.. ..نمیاد خداروخوش داری، هم کوچیک بچه شنیدم. نکنم یاد خودمو ." 

 نگاه یبسته یزاویه از را هرموضوعی که سلمی بدبخت! چیست کرده وجوپرس تأهلم وضعیت یدرباره کهاین دلیل فهمیدم تازه

 یک کردمی خطابم رانهپد طور این وقتی ولی بداند دخترش مثل مرا که رسیدمی نظر به آن از ترجوان بسیار هرچند! بیندمی اشزنانه

کنم نظر تجدید قدری خشنم نسبتا   لحن در شدمی باعث حتی و بود بخش اطمینان جورهایی : 

کردن؟خانمی شما قول به یا داری خونه به بده ترجیح رو جهنم این که کیه وگرنه ندارم ایچاره البد سروش؟ آقای چی که خب"ـ " 

دید اشپیشانی روی را شرم عرق شدمی و شده متأثر وجود تمام با : 

 دراز کمک واسه دستشو کسی میاد عارت داری مناعت دونممی. شی تلف اینجا نذارم که بگو برمیاد دستم از کاری اگه سیاه؛ روم"ـ

باشم ساکت نذاشت این از تربیش غیرتم دیگه ولی جلوت، کنه ." 

گیزمبران ترحم اوضاع خاطر به متأسف و اشپدرانه محبت از بودم ممنون .... 
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 قبول باشم ناچار که لطفی از ترسخت نه کمدست نیست، سخت برام کارها این وایسم، خودم پای رو گرفتم یاد ندارم، مشکلی من" ـ

 "....کنم

 درشتش چشمان انداخت، چشمانم توی نگاهی و کرد بلند را سرش صحبتیهم لحظات این درتمام بار اولین برای و فهمید را منظورم

بود زیبا و مهربان ..... 

نه؟ داری، تحصیالت"ـ " 

دادم تکان منفی جواب ینشانه به سری : 

دارم سیکل فقط نه،" ـ ." 

برداشت من از را نگاهش دوباره و خورد گره هم به ابروانش : 

نه گیمی که حاال ولی دارم، سراغ بهتر جای یه که طوریاس این اگه گفتم زدی، باالحرف به دیپلم آخه آها؛"ـ ...." 

کرده رو من به شانس کردم حس : 

بلدم تایپ هم مسلطم، قدری یه فرانسه زبان به هم ولی ندارم مدرک.... خب" ـ ." 

 تونممی چیکار ببینم واستو.... گفتی که تایپی این ولی شمرن،نمی جایی رو سوادت باشی نداشته مدرک تا که شده خراب این تو" ـ

بکنم برات ....." 

داد تکان سری و : 

اجازه با فعال  . کنممی خبرت شد جور اگه بابا، هستم فکرت تو"ـ ...." 

کردم تشکر که برود وخواست : 

 خودتون اصال  .... نه اگه اما بهتر، چه که شد جور اگه.... داره ارزش دنیا یه برام هستید نگرانم که همین! سروش... آقای ممنونم"ـ

نکنید اذیت رو ." 

ادد تکانی خداحافظی حالت به را دستش : 

س وظیفه کدومه؟ حرفا این"ـ ." 

 و خوب حسی از شدم پر دارد را آدم هوای بندگانش لباس در خدا گاهی کهاین از. کنم پاره تکه دیگری تعارف احیانا   تا نماند دیگر و

بگیرم وضو تا رفتم زنانه دستشویی سمت به آنگاه. دلپذیر .... 

 کشیده مردانه و زنانه بین که ایپرده پشت از توانستممی اکنون او، خواندن نماز با بود شده همزمان خواندنم نماز که بود بار اولین این

 وار، الالیی و عامیانه و ساده آهنگی با کرده، پر را نمازخانه فضای تمام که بشنوم را قنوتش و سجود و رکوع ذکر بلند صدای بودند

 کردم؛ پیدا او به نسبت خوبی احساس وجودم ته ناگاه به.... حسبی و آهنگیب خجول افراد مثل نه و ترتیل با قرآن قاریان مثل نه

 گشتبرمی بلکه نداشت، هایمزنانگی به ربطی وهیچ ناپذیر وصف محبتی از کردمی لبریز را قلبم که واعتماد آرامش با توأم احساسی

ودنب هم مرد این حد در برایم وجودش که پدری برابر در هایمدخترانه به ..... 

 با او مطمئنا   بهتر، محیطی در گریمنشی شبیه کاری شاید دهد، نجاتم جهنم این از و کند کاری برایم او تا ماندم می منتظر باید حاال

است امیدواری جای پس کند، بند ناامنی جای را دستم شدنمی حاضر هرگز مردانگی و تغّیر همهاین ! 

 جوری چه بگویی باید لال و اال که گرفت کار به را مخم بعدازآن شده، دونفر ما کوتاه گوی و تگف متوجه کجا از نبود معلوم که سلمی

 آخر. بود گرفته اشتباه رو پیاده با را اعصابم بس از بکنم یکی یکی را دوپا جانور این موهای خواستمی دلم کرد؟ خواستگاری ازت

کنم تهدیدش شدم مجبور : 

 تو بعد رم،می اینجا از ذارممی شاهده خدا بذاری اون و این دهن تو حرف و بزنی همکارا یبقیه پیش مفت حرفای این از اگه سلمی"ـ

مریضم و پیر مادر و پسرم ی گرسنه شکم بابت وجدانت عذاب و مونیمی !" 
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 برای را یاتشحدس کرد سعی دیگر همبعدازآن. بود کافی شود داغ دستش پشت کهاین برای شده حساب بازی غریبم من ننه همین

 دور از بدجنسانه لبخند یک نهایتا بود سروش آقای و من بین بلندی یا کوتاه اتفاقی برخوردهای شاهد وقت هر و دارد نگه خودش

هیچ دیگر و دادمی تحویلم ! 

 بود، موجود خطرات واقسام انواع من مثل سالی و سن کم زن بیوه برای بود، مردانه زیادی تاحد کارخانه محیط که جاییآن از

بود واویال کارم دیگر داشت هم ناپاکی چشم قضا از و کردندمی استخدام روزمزد صورت به را جوانی کارگر اگر مخصوصا   ! 

 من با نسبتی یک او کردندمی فکر جدید کارگرهای تقریبا   کهجاییتا داشت، فایده برایم بسیار سروش امیرآقای حضور مواقع جوراین

 گذاشت دستشان کف بودند نکرده رعایت را خویش حدود که را کسانی حق هم دوبار یکی! شدندنمی نزدیک من به ترسش از و دارد

بیاید بقیه دست کار حساب که . 

 همه تقریبا   که هرچند کنند،می فکری چه دیگران که کردنمی فرقی برایم حتی و بودم سپاسگزار مرد این از وجود تمام با من

 سرم باالی مرد اگر من دانستمی او. مثال   عاشقی و عشق شبیه چیزی نه است غیرت و گریلوطی سر از او هایحمایت دانستندمی

پرسیدمی من از بار یک وقت هرچند و داشت را هوایم جوره همه همین برای دادم،نمی جایی چنین در کارگری به تن هرگز داشتم : 

بابا؟ نداری کسری و کم"ـ !"..... 

کردممی دعا اشسالمتی برای و است سرشان باالی مردی چنین یسایه که اندیشیدممی خواهرش و مادر خوشبختی به فقط من و .... 

****** 

« غروب رنگ » 

 تنها داشت، رویش شناختی نه و دیده را مرد این نه که او کردم،می صحبت مادر با گاهی گاه هایشخوبی و امیرآقا یدرباره

بود این ردک که مفیدی راهنمایی : 

باش مراقب بازهم مادرجون، ولی.... باشه خواهرش و مادر باالسر ایشاهللا ش سایه بده، خیرش خدا" ـ ....." 

 و بود درکنارم که نعمتی از شدممی غافل هاروزمرگی خاطر به گاهی حتی من باشم، چیزهمه مراقب توانستمنمی ولی بودم مراقب من

شدنبا دیگر داشت احتمال هرلحظه .... 

 با حتی شود،می خوب دوباره درمان و دارو با و است قلبش به مربوط کردمفکر ابتدا نمود، بازگشت مادر بیماری حاالت رفته رفته

خودش که باشد همانی ریوی، ـ قلبی بیماری این اگر کردممی فکر خودم  را او و داد خواهد آزارش اگرچه بوده، مبتال آن به هم مادر 

 موضوع اما کرد، خواهم دل و جان با عمرم پایان تا را اشپرستاری من و ماند خواهد زنده ولی کرد، خواهد لگن و ختخوابر اسیر

رسیدمی نظر به که بود آن از ترجدی خیلی . 

 یپیشرفته سرطان ردچا مادر: رسیدم جانسوز و تلخ ی نتیجه یکبه کردند، پیشنهاد متخصص پزشکان که مختلفی آزمایشات انجام با

 در شدمی نصیبش مدرسه روب و رفت از که غباری و گرد همهآن شاید... نداشت وجود برایش مقطع این در درمانی وهیچ شده ریه

 نهاده خاموشی روبه اکنون که بود کسم تنها وجود شمع مهم ندارد، اهمیتی هم زیاد دلیلش هرحالبه نبود، تأثیربی امر این

کردمی قبل از ترتیره را امزندگی تاریک هایوشب . 

 کند؟ وداع او با باید چگونه مادر به اشدلبستگی همهاین با ایلیا... ایلیا باشد؟ خوش دلم کسی چه به دیگر کنم؟ چه او بدون من خدایا

 اشخالی جای با حاال بود، شده اشمدرسه سرویس سوار او یبدرقه با صبح هرروز و رفته خواب به اشالالئی طنین با هرشب کهاو

بیاید؟ کنار چگونه باید  

 هرچه آوردم،برنمی ودم سوختممی جانسوز درد این با اما ایلیا، و مادر خود به حتی نگفتم کسی به چیزی اشکشنده بیماری درمورد

 ولی کردم، خرج درمانش برای و فروختم را الهایمط از مقداری حتی بود الزم کهجائی وتا دادم انجام مداوایش برای آمدبرمی ازدستم

کردمی تربیش را عمرش ایام واپسین عذاب و زجر وفقط نداشت حالشبه سودی هاودرمان دوا این . 

 را ودخ مقاومت رفتهرفته اما شود، وایلیا من نگرانی باعث مبادا تا ندهد بروز را دردهایش کردمی سعی خیلی نازنین آن که باوجودی

افتاد بستر در و داد ازدست .... 
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 چشمان.... بس و بود خدا صدایبی ذکر اشخشکیده هایلب روی( بگوید چیزی قادرنبود یاشایدهم) گفتنمی سخن کسی با دیگر

 جان به را دردی چه داندمی خدا افتاد،می هم برروی رمقبی و حالبی آنگاه ایلیا، به وگاهی شدمی دوخته من به گاهی فروغشبی

عبوربی یقله یک کوه، یک مثل بود؛ آرام و صبور همیشه مثلولی کشیدمی خسته ... 

 ازغم گفتم،می باز خویش همدم تنها برای را دلم دردهای یهمه و نهاده بالینش بر سر داد،نمی جوابی انگیزمغمهایاشک به دیگر

 مرا که خواستممی او از چنانهم ندارد خویش زندگی و درمرگ نقشی اوهیچ دانستممی هکآن وبا ریخته حسرت اشک وهجرانش فراق

نگذارد تنها رحمبی وحشی یدیوانه دنیای دراین ... 

 سرآغاز من برای ولی بود رنج و درد ینقطه آخرین برایش مرگ بود، اشخسته یدرچهره نوری انگار آخر هایلحظه

وحسرت تنهایی ... 

 کردمی خیال طفلک! خندید رویش به دالنه ساده نیز او است، آخر لبخند این که ندانست هم ایلیا زد، ایلیا روی به را لبخندش آخرین

 خواب آخرین نکرد، حرکتی دیگر و بست را چشمانش صداوبی آرام مادر اما کرد، خواهد بازی او وبا خاست برخواهد دوباره مادر

نرسید انتها به هرگز که بود شیرین و عمیق قدرآن او ... 

 و آرام داشت کهاین نیفتاده، اتفاقی هیچ هنوز که کنم ووانمود بگیرم را هایماشک ریزش جلوی ایلیا خاطر به که بود سخت خیلی

 ام،نکرده برمالیش یکس نزد هرگز که رازهایی داشت، اشخسته هایبرشانه مرا رازهای از باری کوله کردمی وداع ما با صدابی

بگذارد؟ تنهایم سادگی همین به توانستمی چگونه  

 جویبار یزمزمه و درازکشیده پرگل و سرسبز زاریچمن درآغوش را بهاری روزنیم یک که کسی مثل! خوابیده راحت چه ببین

بخواند عشق یترانه درگوشش ... 

 بود، فرورفته ابدی خواب به اکنون طپید،می من عشق به کهقلبی تنها خاست،میبرن قلبش ازصدایی دیگر نهادم اشسینه بر سروقتی

ابدی خواب ... 

****** 

ما ی کوچه از وقتی  

بستی هجرت رخت  

رفتی من زندگی از وقتی  

توبرفت با هم عشق ... 

مرد هستی ی خنده  

پژمرد دفتردل خشکید هایم نغمه  

تو ماتم از شد سرشار خانه  

تو هجرت از شد لبریز جاده  

مردند شاپرکها افسردند ها کوچه  

بردند می خزان به گل پیکر بلبالن ...! 

لبخند شهر به تو رفتیم وتومی من  

پیوند فصل به تو خزان یغمای به من  

غروب رنگ غم، رنگ سکوت رنگ من رنگ  

دیدار سبز رنگ بهار رنگ تو رنگ ...* 
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****** 

______________________________________________________________ 

* تکلیمی لیلی) نویسنده از شعر ) 

« رحمت یدریچه » 

 و یاور بهترین سلمی و سوده کهدرحالی کردم برگزار آبرومندانه درحدی نزدیکم دوستان و همکاران حضور با را چهلم و ختم مراسم

 تمام بود، آمده سرسالمتی برای و شده خبردار سوده طریق از هک آقارضا درکنار و گذاشت تمام سنگ واقعا   هم امیرآقا. بودند همراهم

 نسبت هیچ بدون ما یهمه! بود عجیبی ی قصه عجب. باشد رویم یترکم فشار تا دادند انجام را مردانه بیاهای برو و سنگین کارهای

نکنند هم درحق شاید آشنایان که کردیممی کاری و گذاشتیم می مایه دل و جان از هم برای خونی ! 

 جا به جا از بعد امیرآقا بود، مادر بازگشت منتظر همچنان ختم معمول شدهای و آمد میان در و کرده کز ایگوشه ایلیا که بار یک

 طبق که آن حال شد؛ نوازشش و ناز مشغول و گرفت آغوشش در هم بعد آمد، سویشبه و کرد راست کمر برنج از پر دیگ یک کردن

کردمی خطاب پدرانه نیز را او همیشگی عادتی : 

خودتا؟ واسه هستی مردی ماشاال! بابایی؟ طوری چه"ـ !...." 

گرفت نادیده کامال   را آشکارش ماندگی عقب و ..... 

 سبیل و زبر صورت لمس برای را دستش و کرد نگاهش احتیاط با بود، گشته متأثر او ریای بی محبت از غریبی طرز به که ایلیا

 لبخند یک ی ارائه از نیز امیرآقا. شد جمع کمی چشمانش که جوری زد، اش غریزی سادگی سر از لبخندی و برد پیش پرپشتش های

 دنیایم یهمه اش مادرانه خطاب با مادر که افتادم روزی اولین یاد به اختیاربی بود، عجیبی یلحظه..... نکرد دریغ او به نما دندان

کردمی ربهتج مرا حال شبیه حالی نیز ایلیا شاید شد، . 

خالیست جایش چقدر.... وای ای ! 

 شدم،می دیوانه داشتم بود، تحمل غیرقابل برایم مادر بدون زندگی. آوردند هجوم ام تنهایی به عالم های غم یهمه شد، تمام که مراسم

 اشخانه سقف که بودم کسی ثلم حاال بود، اوگرم حضور به همواره دلم این از پیش تا که من کردم،می پناهیبی و کسیبی احساس

 وشب روز که او نبود، من از بهتر هم ایلیا وحال وضع باشد، داشته سرخود باالی را باران آبستن آسمانی و فروریخته بارهیکبه

 ادامه درما حضور بدون دونفر خودمان باید این از بعد که فهمید و شد تمام آمدها و رفت وقتی بود، خانه به مادر بازگشت منتظر

 برقلب مادر فراق از کهزخمی واقع در. ما هردوی برای بود الهی آزمون ترین سخت این وشاید راگذاشت قراریبی بنای دهیم،

 گرفتار برفی کوهستانی میان در که ایوگرسنه زخمی گرگ مثل هاشب نیافت، التیام دارویی هیچ با و هرگز شد کاشته ایلیایم کوچک

من حتی پرکند را مادر خالی جای توانست نخواهد او برای کسی هرگز که دانستممی کرد،می ناله و کشیدمی زوزه صبح تا باشد آمده ! 

 وابستگی که شد هم همین ترکنم، آسان برایش راجدایی این ورنج درد او به نسبت خودتربیش وتوجه محبت با کردمسعیخیلی حالبااین

 هم هایشکالس توی حتی بود، بیمناک و زدهوحشت بدهد ازدست مادر مانند مراهم روزی کهازاین وهمواره دش صدچندان من به او

 کند، تحمل را سنگینی مصیبت چنین باشد مجبور که بود زود خیلی برایش گرفت،می مرا یبهانه ومدام شدنمی بند راحتیبه دیگر

بود ما کس همه مادر .... 

 ترس از هاشب داشت، دیگر رنجی و درد بود شده دامنگیرمان که جدیدی تنهایی این از وحشت طرف، یک مادر از جدایی حاال

 پناهگاه هم ایلیا برای توانستمنمی انداخت،می وحشت به مرا هرصدایی بودم، نکرده عادتتنهایی همهاین به هنوز آخر برد،نمی خوابم

دهد پناه خودم به تا دمبو نیازمندکسی که چرا باشم امنی ... 

 می یکدیگر وجود در نوعی به را مادر یگمشده محبت ما هردوی شاید کردیم،می پیدا شدیدتری وابستگی یکدیگربه اوهرروز و من

 من ند،ک امنیت احساس ترتیب این به تا پیچید می دورمشتش را بلندم گیسوان از ای دسته و گرفتمی آرام آغوشم در ها شب جستیم،

شدممی اضطراب و وحشت دچار ترکم کردممی حس کنارم را حضورش کهوقتی تا و داشتم نیاز کودکانهآغوشی هم این به نیز . 

 خواستمنمی من ولی پیشم، بفرستد را دخترش ترسممی اگر خواست من از چندبار اوایل سوخت،می ما حال به دلش که صاحبخانه

کردم، رد را آمیزشمحبت درخواست همین برای و مکن تحمیل هاآن به را خودم  
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 را اجاره قرارداد مایلم خودم که سال چند هر تا داد اجازه و کرد لطف که بود این ما به او خدمت ترینبزرگ کنممی فکر حال بااین

بودم سپاسگزار او از عمیقا من و نشوم خانه آن و خانه این در دربه و آواره و کنم تمدید . 

 حیاتش درزمان خودش که بود قبرمادر ما یخسته قلب پناه و مأوا وتنها گذشتمی همپی از چنانهم وتارمان تیره و انگیزغم روزهای

 جست،می بهره مهمانانش ازضیافت و خفته بزرگوارحسنی سید این اودرکنار اکنون بود، نموده خریداری عبدالعظیم شاه در را آن

بود بیت اهل محبّ  او باشد هرچه است،جائی باوخو که بود راحت خیالم . 

 آنان از یکی نیز من که شد اعطا کارگران از نفر چند به قرعه قید به نداشت چندانی مبلغ که ایالحسنه قرض وام کارخانه طرف از

 به ام صاحبخانه تا دمافزو جاری عرف طبق خانه پیش پول به مقداری که بود این کردم که کاری اولین ترتیب این به بودم،

 به رویممی بیرون ازخانه وقتی تا نمودم تهیه ایلیا و خودم برای شکیل و مناسب لباس دست یک بعدهم شود، دلگرم امحسابیخوش

 الزم وسایل سری یک همچنین برانگیزانیم، خود به نسبت را دیگران ترحم احیانا   و داریم خرابی مالی وضع خیلی نظرنرسدکه

دهم خرج رابه سلیقه نهایت کردم سعی کار این در و کردم خریداری خانه برای . 

پرسید و انداخت من به داری معنی نگاه افتاد خانه وشیک ساده دکوراسیون به چشمشو باال آمد دخترش همراه به امصاحبخانه وقتی : 

کردی؟می زندگی کجا قبال" ـ " 

دادم دیگرجواب باسؤالی را وسؤالش کشیدمدرهم چهره بود آمده خوشم نه و سردرآورده نه ازسؤالش که من : 

مگه؟ طور چه"ـ " 

کند صحبت وپوسکنده کامالرک قصدداشت : 

باالشهریه خیلی تسلیقه" ـ !" 

زدم لبخندی و آمد خوشم لوحانه ساده تمجید این از : 

لطفتونه نظر" ـ !" 

کرد اظهارنظر کودکانهشوقی و باذوق بود شده جوگیر حسابی که هم دخترش : 

هاییقصهتو هایخانم شاهزاده عین! باالشهریه تم قیافه" ـ !"... 

 باشکوه قصر از که ایشاهزاده ندارم؛ ای افسانه خانم شاهزاده یک با چندانی فرق من داشت؟ اهمیتی چه واقعا   اما بود، باآنها شایدحق

 وفرزند پادشاه چشمان مناسب فرصت یک در تا ومنتظرند زده چنبره قصر رآنبرسرتاس پلید پیرو هایوکرکس شده رانده پدرش

 تنگدستی اوج در نداشتم، چیز هیچ و چیزداشتمهمه! ستتلخی یقصه عجب... کنند حکومت داروندارش بر و درآورند را گناهشبی

کشیدممی یدک را خود شاهزادگی زمان لعاب و رنگ وهنوز بودم !... 

 جنگ یکسو از شوم، له زندگی بار زیر مردم اغلب مثل بود نزدیک پدری ثروت عظیم ی پشتوانه آن وجود با نیز من اکنون

 بدتر همه از! بگیرد را دستم چیزی کهاین بدون... کار،کار،کار دیگر سوی از و کمرشکن ومخارج وخرج اقتصادی یومحاصره

 و بود تنزل درحال باورنکردنی طرزی به پول ارزش! صدبرابر من به اشوابستگی و بود شده برابر ده ایلیا مخارج دیگر حاال کهاین

 همه سقوط پول ارزش و کردمی صعود ها قیمت که هرباریعنی بدترشود، هم این از وضع بعدها که کردنمی هم را فکرش کسهیچ

ایمکورخوانده اتفاقا که دیمشمی متوجه کوتاهی مدت ظرف ولی ندارد امکان بدتر این از دیگر که گفتندمی ! 

 ناحقی و حق هر سر بر را خود داد و شوند شاکی و مندگله اوضاع به نسبت مردم بود شده باعث زندگی ی وقفه بی فشار همین

 که دیگران هم و دانستندمی خودشان هم و رسیدمی بگوش عوام کنار و گوشه از که غرغرهایی گفت؛ شودنمی که داد البته بکشند،

 عزیزانشان خون و زده انقالبی شعارهای با را فریادهایشان قبال مردم کند،نمی باز هم ایگره هیچ و رسدنمی کجا هیچ به هاحرف این

 تمام جنگ بودند منتظر حسابی چه روی دانمنمی هم حاال نداشتند، زدن فریاد برای ایانگیزه یا و رمق دیگر و بودند کرده تقدیم را

 شبه یک بود شده چیده قطعه قطعه هزارسال سه طی که را مملکتی پازل ما که آن حال برسد، راه از بهتری خیلی زهایرو و شود

بچینیم نو از خواستیممی حاال و بودیم زده برهم !.....  

 برداشت دست حکمتش یدرها بستن از موقتا   و آمد رحم به برایم دلش باالخره خدا که بود گذشته مادر فوت از ماهی سه دو هرحالبه

داد نشانم هم رحمتی ی دریچه یک و ! 
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گفت کشیدممی سرم روی را امچادرمشکی داشتم که طوروهمان ایستاد امقدمی درچند امیرآقا کارخانه، شدن تعطیل محضبه روز یک : 

بابا نباشی خسته" ـ ...." 

دادم متانت با را جوابش فورا   : 

همچنین هم شما باشید، سالمت"ـ ." 

بزند را حرفش تا کردم معطلش کمی عمدا پس دارد، تری مهم کار که همیدمف : 

 خارجه زبون هم باشه بلد نویسی ماشین هم که داره الزم کاربلد منشی یه زده، دارالترجمه وقتیه چند قدیمیم رفقای از یکی خواهر"ـ

نه؟ مسلطی، زبون تا دو گفتی. بشه سرش " 

ابرها روی رفتم می خوشحالی از ا  حتم بود مانده برایم ایحوصله اگر ! 

مترجمی نه البته، مکالمه حد در.... بلدم انگلیسی و فرانسه بله،"ـ ." 

نمیاد کارشون به تربیش هم همون نی، مهم"ـ ." 

بودم آورده کم واژه هرچند کنم، قدردانی او از باید دارم سراغ که ای واژه هر با کردم فکر : 

کردید تمام رو برادری حقم در شما. کنم تشکر ازتون جوری چه دونمنمی واقعا   امیرآقا، ممنونم"ـ ." 

 جا اون باز ولی کنی، دیگه کار خانومی غیر ذاشتمنمی که ابلفض ی بریده دست به داشت، راه اگه.... سیاه روم کدومه؟ حرفا این"ـ

بابا کشی می ستم ترکم که خالصه کنی، کارگری نیستی مجبور ست، زنونه محیطش بهتره، خیلی شوما واس ...." 

آورد وصفش به حتی بتوان که بود خوب آن از بیش او کردم،می باور خوردنمی هم قسم اگر .... 

گزینش برای بروم و بگیرم ساعتی مرخصی فرصت اولین در شد قرار . 

 جواب و سؤال چند از بعد و فتندگر تحویلم کلی رسیدم وقتی. بود نگذاشته کم هم داغش روغن از و کرده را هایش سفارش تمام قبال

 کارخانه از که بود قدری همان تقریبا   حقوقش. کنم شروع بالفاصله را کارم خواستند من از مدارک، کپی سری یک درخواست و ساده

 سویهت را کارخانه شد، راحت جدید کار بابت از خیالم کهاین محضبه. رسیدنمی هم اش صدم یک به حتی کار سختی ولی گرفتممی

ایستادم امیرآقا درمقابل و کردمگرمی خداحافظی ام داشتنیدوست همکاران تمام از و کردم .... 

امیرآقا هستم شما محبت مدیون دارم عمر تا"ـ ...." 

گرایید سرخی به کمی ورنگش کرد قالب هم به را اشبسته وپینه کلفت هایوانگشت انداخت پایین را سرش ... 

فقط.... کرد شوما روی گل واسه شدمی که بود کاری ینترکم کدومه؟ حرفا این"ـ ......" 

بیاورد زبان به دارد تردید گفتنش برای که را آنچه تا ماندم منتظر .... 

شهمی تنگ برات خعلی دلم.... فقط" ـ !" 

 و مردانگی معنای تمام یمبرا که ببینم کسی چشمان درون را اشک شدنمی باورم دوختم، چشمانش به و آوردم باال آهسته را نگاهم

بود ابهت ..... 

 زمین بر دیده و گزیدم لب نیز من کند، نگاه دیگر سوییبه کرد سعی و دزدید من از چشم نشکند دربرابرم این از بیش کهاین برای

داد ادامه افکندم، : 

من طرف از ببوسش..... نشسته دلم به بدفرم کوچولوت پسر مهر"ـ !" 

 به سری گاهی بخواهم او از داشتم دوست که گشتم متأثر محبتش از قدر آن.... بود گرفته او از سراغ نیز اایلی گاهی که است عجیب

شود برداشت سوء باعث تواندمی و است شأن از دور که دانستممی ولی بزند، ما : 
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پسرم نه من نه کنم،نمی فراموش رو لطفتون وقتهیچ بـوسه، می رو دستتون"ـ ....." 

****  

« شیشه روی نقش » 

 که جایی تا بود کرده ایجاد برایم نیز یتربیش بال فراغت گرفت،می یترکم یبهره امجسمی توان از کهاین بر عالوه جدیدم شغل

 هم فیکا یاندازه به وقتی حتی اما بیفتم جا تا کشید طول البته پرکنم، خیاطی سفارشات پذیرفتن با را درخانه فراغتم اوقات توانستممی

 عمیق یچاله بتواند که نبود زیاد قدرآن سفارش بازهم شدم، معروف دارد سکه دستش که خیاطی به محل اهل میان و افتادم جا

 در حاال بدهند؟ آنچنانی دستمزد و بدوزند آنچنانی لباس بخواهند که بود کجا پولشان منطقه این مردم چارهبی پرکند، را کمبودهایمان

 آن به را خود درآمد از مقداری که دهندمی اهمیت مد به قدرآن کم دست آنجا مردم کند،می فرق قدری اوضاع شهر الیبا مناطق

 البته! چند؟ کیلو مد و لباس بودند؛ محتاج شان شب نان به حتی مردمش اغلب کردممی زندگی من که جایی این اما دهند، اختصاص

 پس از حتی اما بودم کرده تعیین بود کارم کیفیت حق که چهآن از ترپایین بسیار دستمزدی و هآورد جا به را انصاف شرط هم من

شدمی بد حالم دیگر که زدندمی دستمزدم جزئیات سر چانه قدر آن و آمدندنمی بر هم همین . 

 دیگر کرد، تحمل راحتی این به شدنمی را اشنشدنی تمام هایبهانه و ایلیا با زدن سروکله و مادر فراق رنج بماند، ها این یهمه حاال

 من بر غضب و خشم تا کنم سکوت دادممی وترجیح نداشتم را کسی با زدن حرف یحوصله شدم،می اعصاب ضعف دچار داشتم کمکم

 را دلیلش توانستمنمی که بودم شده مزمن افسردگی نوعی دچار چیست؟ دانستمنمی دقیقا   که بودم چیزی یکالفه. نگردد مستولی

 حتی که بودم خسته قدرآن راستش اما اندیشیدممی خود یگذشته به افسردگی این دلیل یافتن برای گاهی دهم، تشخیص

 چند هنوز رفتم،می ام قدیمی خاطرات ودفترهای روزانه هاییادداشت سراغ وقتی نداشتم، هم را ها گذشته به فکرکردن یحوصله

کردممی رها هم برروی را هاآن ناامیدانه و مردمی من در رغبت و میل که بودم نخوانده ترشبی ایکلمه .... 

دارد؟ ایفایده چه دیگر اصال  ! کی؟ خاطر به! چی؟ برای » ...» 

 هیچ و رؤیاست و وهم چیزهمه کردممی خیال یعنی شدم،می شناسانه معرفت جورفرافکنی یک دچار داشتم که بودم رسیده جایی به

 مثال   دارد، طرفدار هم کلی و گرفته قرار نیز غرب در فلسفی تفکر جور یک مبنای این که فهمیدم بعدها البته! ندارد وجود واقعی چیز

 این رؤیت عدم درصورت یعنی کند، رؤیت را آن شخص یک کهاین مگر شودنمی موجود باشد جنگلی توی که درختی هیچ گویندمی

 در من مثل هم تفکر این بنیانگذار یا بودم فیلسوف زیادی من یا کنممی فکر حساب این با!! ندارد وجود درختی چنین ال  اص فرد

است شده ای فرضیه چنین دامن به دست پیرامونش حقایق از فرار برای و گرفته قرار عاطفی تنگنایی ! 

 هستم شانتحمل به مجبور که چهآن یهمه و نیست درکار اوهامی هیچ که کردنمی ثابت من به طبیعتم و فطرت کهوقتی تا هرحالبه

 وقتهیچ فکرکنم کهاین بیاسایم، ابلهانه پردازیخیال این یدرسایه قدری توانستممی و بود شیرینی احساس اندواقعی کامال  

چی؟ «آب» خود پس... اما؛ برآب، است نقشی چیزهمه هماین از وبعد نداشته وجود چیزیهیچ !.... 

 این با نداشتم وحق بودم مسئول ناتوانم فرزند و خودم درمقابل من رسید،نمی دادم به ایسفسطه یا فلسفه حاضرهیچ درحال متأسفانه

 که مباش امیدوار این به خواستممی ممکن حالت ترینبینانه اگردرخوش حتی کنم، خالی شانه بارمسئولیت زیر از افکارمسخره

 فعال   و شدنمی دوا من از دردی بازهم شد، خواهد تمام زودیبه دردناک و تلخ اتفاقات این وتمام امفرورفته عمیق و طوالنی درخوابی

کنم عمل اموظیفه طبق هستم که شرایطی درهر و کنم تحمل را تلخ کابوس این که بودم محکوم . 

 مسئله صورت زدودن در سعی مسئله حل جایبه روانشناسان کردممی حس اما کنم، اجعهمر روانشناس به گرفتم تصمیم بار دو یکی

 چیزهایی آن وبه کردممی اقدام درمان برای خودم بود بهتر پس کند، جبران مرا عظیم کمبودهای توانستنمی ای مشاوره هیچ دارند،

 چیزها، جوراین و توسل و زیارت و نماز مثل آورد؛می نشاط هب تاحدی را امسرگشته وروح بوده امعالقه مورد که آوردممی رو

 بود ایسرمایه تنها خدا به ایمان درواقع بخشید،می من به عجیبی آرامش اولیائش و خدا یاد نیز روحی شرایط بدترین در حتی چراکه

بود قرآن من مشاور بهترین و داشتم خویش تهی دستان در که . 

 مکان تنها به گرفتم تصمیم که شد این بود، کرده را جاآن هوای حسابی ودلم بودم افتاده امزندگی سابق یمحله دیا به که بود مدتی

 کهاین با ساختم، عملی را خود تصمیم که بود روزجمعه یک. بکاهم هایمتنگیدل بار از اندکی ترتیب این به و بروم منطقه آن زیارتی

 عادت اشمربی به هم ایلیا و بود باز مددجویانش روی به همواره جاآن که چرا بسپارم توانبخشی به را ایلیا متوانستمی اما بود تعطیل

گرفتمی بهانه ترکم و داشت . 
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 من به حالی چه بودند آشنا امکودکی یلحظه لحظه با که هاییدرکوچه زدن قدم که راستی کردم، را سوده یخانه قصد زیارت از قبل

 گذشتممی که امپدری یخانه کنار از... روممی اممدرسه سویبه دارم که امشده دبیرستانی دخترک یک دوباره کردممی احساس! دادیم

 حقه جادوگر آن از که وآزارهایی اذیت یهمه با و بود پناهم و مأوا روزی که است ایخانه اینجا فشرد، خود در را گلویم تلخی بغض

 این کجای ملک این پادشاه دانستمنمی حتی حاال اما داشت، خودم به اختصاص آن از اطاقی و بود دردستم کلیدش اما دیدممی باز

کرده؟ فراموشم راحتی همین به چرا و دنیاست !..... 

 بود، بسته امان طاقا یپنجره داشت، قرار هااصالنی عمارت ـاصلی خیابان سرنبش درست ـ امپدری یخانه از جلوتر اندکی

 گل یشاخه خواستمی و داشت تن به سفیدی پیرهن که دیدم را امان.... دوختم چشم تمیزش هایشیشه به و ایستادم ایلحظه برای

 شیشه روی عکسشان که شد سپیدی ابرهای از جزئی پیرهنش و نرسید زمین به سرخش گل یشاخه اما کند، پرتاب برایم را سرخی

بود فتادها .... 

....  بسیار من دیدن با سوده یخانواده....افتادم راه به سوده یخانه سویبه و برگرفتم اطاقش یازپنجره آرامی به را امخسته دیدگان

 زبان مترجمی ششم ترم سوده موقع آن. بودند ترکانده استخوان و زده هم به باالیی و قد دیگر حاال وخواهرش برادر شدند، حالخوش

 درس ـریاضی یرشته ـ دبیرستان چهارم وکالس بود ساله هجده سمانه خواهرش بود، هم موفقی دانشجوی و خواندمی انگلیسی

 تحصیل مشغول مکانیک، مهندسی سال اولین در و شکسته را کنکور سد زود خیلی سن سال بیست با نیز سپهر برادرش خواند،می

 .بود

 هرگز شانصحیح تربیت خاطر به که دانستممی حالاین با بودند وسوسول امروزی خیلی پدرشان و ومادر هسود برعکس سپهروسمانه

 من چه؟ من به اصال   خدایا وای ای..... نبود تأییدم مورد ظاهرشان و پوشش مثال   اگرچه اند،نگرفته فاصله مذهبی های چارچوب از

نکرده؟ بقیه ی کارنامه به دادن نمره مسئول مرا که کسی است، کافی باشم خودم اعمال ی نامه مراقب و کنم هنر که قدر همین ! 

 ازدلی سوده با و بنشینم حسابی و درست نشد وقت اصال   که پراندند مزه و کردند پرحرفی وروجک دو این قدرآن ورودم ابتدای از

 این در هم کسی کردندنمی باور که بود خوش دلشان قدرآن و تندنداش من پایانبی اندوه از درستی درک هاآن هرحالبه درآورم، عزا

چشیده واقعی معنای به را بدبختی طعم که هست دنیا . 

 به مرا و کرد سرشان به دست جوری یک نیستم، خشنود چندان برادرش و خواهر های زبانی شیرین از کرد احساس که سوده باالخره

نشست وگوگفت به من با بودم مایل که جورآن و برد خودش اتاق . 

کرد خوشحالی ابراز فورا   هم سوده و گفتم بود شده نصیبم امیرآقا لطف به که شغلی تغییر از : 

ها؟باشه باالسرت سایه نمیاد بدش انگار هم امیرآقا این گممی..... نکنه درد دستش واقعا  ! عالی چه وای"ـ !" 

گرفت صمحر کندمی فکر سلمی مثل نیز او کهاین از : 

شدی؟ زنک خاله قدراین وقتی چه! نداشتم توقع دیگه تو از سوده"ـ " 

بگذارد سرم به سر میدانی چاله لحن با امیرآقا مثل داشت سعی و نبود زدممی او به که برچسبی نگران اصال   و خندید نخودی و ریز : 

کشیدی؟می کار ازش تاراکتور نعینهو ختم توی که کردی فرض چی رو ما داآش این پَ ! خوب تو اصن باشه"ـ !" 

کرد فروکش شیطنتش آرامآرام و شد اندوهم متوجه زود خیلی بخندم، هایش شوخی به حتی توانستمنمی : 

شده مرامش ی شیفته حسابی آقارضا! خوب خیلی..... خوبیه مرد آقا امیر"ـ ....." 

! بگذارم؟ سرش سربه یا بپرسم اشدرباره کمی که دارد الیاشک چه است؟ نزدیک آقارضا به زیادی سوده کنممی حس چرا! آقارضا؟

ندارم را ای عاشقانه هیچ شنیدن یحوصله..... نه ..... 

کنممی خواهش!.... بخند.... رؤیا"ـ ...." 

فروخورده بغضی و بود سکوت فقط جوابم..... نتوانستم ...... 

اندر عقب آهسته صورتم کنار از را بازیگوشی ی طره و آورد پیش دست : 
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بیای؟ کنار مادر غم با نتونستی هنوز" ـ " 

افتاد لرزه به هایملب و فشردم برهم را چشمانم : 

تودنیا؟ داشتم کیو اون از غیر دیگه من سوده؟ تونممی چطور"ـ " 

کرد نوازشم آرام و گرفت اشسینه رابه سرم : 

من رؤیای نخور غصه"ـ ...." 

نشوم گریه مغلوب تا برداشتم را سرم ودز خیلی من ولی کنم، گریهکمی ماند منتظر و : 

صالح امامزاده بریم شو آماده پاشو"ـ ." 

سرکرد را چادرش و پوشید مناسب لباس و گرفت وضو دقیقه پنج از ترکم و پذیرفت فورا   .... 

شکست را سکوت قفل رفتیم می هرم سویبه زنان قدم که طورهمان : 

آقارضا و من ولی نپرسیدی، وقتهیچ"ـ ....." 

 خوشحال خاطرش به قلبا اگرچه اشتیاق، از خالی نگاهی کردم، نگاهش فقط بپرسم، چیزی شده که هم بار یک برای بود منتظر شاید

 ....بودم

شید خوشبخت امیدوارم! مبارکه"ـ ." 

زد تلخی لبخند و داد تکان سری : 

 خاطرات از داشتم دوست همیشه. گرفته غم رو زندگیت تمام وقتی بزنی لبخند سخته.... داری حق باشم، دلخور دستت از تونمنمی"ـ

نداشتی مساعدی روحی شرایط اصال  .... تو ولی بگم، برات مون عاشقانه ." 

هستم بدی دوست قدراین کهاین از بودم متأسف واقعا   : 

مبارزاتمون اول روز همون از بودین، نامزد که عمره یه انگار دونستم،می همیشه که اینه مثل"ـ ..." 

زدمی حرف خودش با داشت انگار کرد، زمزمه آهسته : 

گفتینمی ش درباره چیزی وقتی حتی دونستم،می هم من"ـ ......" 

فهمید باید گفت، نباید را چیزها بعضی گاهی. کردیممی شان حس که بود هایی ناگفته ی آیینه ما قلب دهد، یتربیش توضیح نبود نیاز ! 

 را زائران وشد آمد و ایستادیم کنارش چند دقایقی رفتیم، کردمی خودنمائی حیاط درمیان که *قدیمی رچنا طرفهردوبه زیارت از بعد

 مشغول درخت ی خشکیده ی تنه درون باشد داشته اطرافش به توجهی که آن بی پیر دوز پینه گفتیم،نمی چیزی کدامهیچ تماشاکردیم،

بود کفش جفت یک زدن واکس . 

______________________________________________________________ 

 که بود شده واقع امامزاده این محوطه در است داشته هشتصدساله کمدست قدمت که ایران سالکهن چنارهای ترینمعروف از یکی *

 رسد،می متر ۰۶ به با  تقری آن محیط: »نویسدمی اشدرباره دیوالفوا ژان. است شده اشاره بدان نیز خارجی گردانجهان آثار در

 کثیری عده درخت این. است کشیده آسمان به سر آن اطراف و مسجد بنای فراز بر سالیکهن درخت تنه مانند آن هایشاخه از هریک

 چیقهوه. دهدمی درس و کرده جمع آنجا در را کودکان دارمکتب. خوانندمی نماز آن زیر در مؤمنین. دهدمی پناه خود سایه در را

 درخت این که قناتی ریزش خاطر به 9737 درسال.« است داده جای درخت پایه حفره درون را خود لوازم و استکان و سماور

 بود، شده ابالغ باستانی آثار حفاظت ملی سازمان از که دستورالعملی طبق و افتاد مخاطره به درخت حیات بود، استوار برفرازش

 این گرفته، صورت های تالش تمام با هرحالبه ولی گردید بندی پی آجر و سیمان با رامج و شد انجام قنات برای برداری خاک

پدیا ویکی: منبع. )شد بریده فرهنگی میراث سازمان مجوز با 9731 سال در و شد خشک درخت ) 
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شکست را ذهنم سنگین سکوت سوده آرام صدای : 

بخونی؟ ایفاتحه یه قبرش سر خواینمی" ـ " 

باشد شنیده را هایم ناگفته بازهم شاید زنیم؟می حرف اشدرباره هاست ساعت انگار که آورد اشاره ضمیر جوری چرا .... 

دادم تکان سری تلخی به بیندازم او به نگاهی کهاین بدون من اما گشت، می سؤالش برای جوابی دنبال نگریست، صورتم به : 

تونمنمی" ـ ." 

چرا؟" ـ " 

دونمنمی" ـ !..." 

رؤیا"ـ ..." 

 گرفته، آتش قبال قدیمی چنار این که بودم شنیده شده، سردم کردممی احساس نبود، جوابی شنیدن منتظر بود، گفته را نامم هدفبی

کردمی خاکستر خود در مرا و گرفتمی آتش دیگر بار یک نیز اکنون کاشای ! 

 خود دنبال به هم مرا و افتاد راه به بداند، اردیگرب را نظرم تا نماند منتظر کردم، احساس خود دست بر را سوده دست گرمای

 با بودیم هم شبیه او و من قدرچه انداخت، لرزه به را دلم غربت و تنهایی همهاین دیدن.... وتنهایش متروک قبر کشاند، او قبر سویبه

را کسهیچ او و داشتم را ایلیا من که تفاوت این ... 

 چشمان و برآورد سیاه خاک از سر او تا داشتم انتظار هرلحظه و بودم ایستاده چنانهم من اما خواند فاتحه برایش و نشست سوده

بمیرم محاله نکشم، تورو تا! کورخوندی ُمردم؟ کردی فکر واقعا  : »بگوید و بدوزد من به را سحرانگیزش و مرموز !...» 

 تلخ یترانه یک نومیدانه، یزمزمه یک مثل خواندمش، بل زیر شکست، گلو در صدایم داد، قلقلک را هایملب کنج تلخی لبخند

 همین او که است ممکن راشنید، صدایم امان شاید نداشت، باریدن قصد تلخم بغض بگویم، چیزی نتوانستم دیگر و.... انگیزوغم

 بتوان حتی که آن از دورتر اشد،ب دور خیلی هم شاید یا نوشد،می قطره قطره را امافسردگی و شده پنهان دیواری پشت هانزدیکی

شنید را صدایم که مطمئنم اما کرد، هم را فکرش ... 

«  کالفه کامال   هم روزها آن شدی،می غایب درمدرسه که روزهایی مثل درست! است معنیوبی خالی چه تو بدون دنیا! امان؟ بینیمی

 هیچ دیگر کند،نمی فرقی هم حاال گذاشتم،نمی باقی امچوبی میز برای سالم جای یک حتی مدادم نوک وبا بودموعصبی

 فقط کردممی که هم هرنفرینی بودم، نخواسته خدا از هرگز را تو مرگ واقعا   من بینم،نمی خود یزدهیخ درقلب طپیدن برای ایانگیزه

باشی خواستممی اما نبینیم را همدیگر هرگز چه اگر باشی، که خواستممی دل ته از وگرنه وغضب، کینه و بود سرلجبازی از ...» 

 جونم از چی تو آخه! امان بذار راحتم خدا تورو م،خسته دستت از جّدا   کنم، تجربه روهم تو بدون دنیای که ندارم این جز آرزویی" ـ

خوای؟می " 

رو قلبت! نازنین خواممی رو قلبت" ـ ..." 

 هیچ تو امان! کنی تصاحب رو جسمم بخوای زوربه اگه حتی نداره، وجود توبرایائیج من قلبتوی! ست فایدهبی زدنت وپا دست" ـ

راهی هیچ نداری، من قلب به راهی !"....... 

..... راهی هیچ !!..... 

****** 

« خوبان بزم » 

 دعوتمولی کردم دعوت داخل به را او بیاورد، برایم دعوتی کارت تا آمد امخانه به سپهر روز یک که بود دیدار بعدازآن ماه دو حدودا

نشست لبم بر لبخندی و کردم نگاه عروسی کارت به برود، دیگرهم جای چند باید و دارد کار خیلی که گفت و کرد رد را ... 

بشه؟ عروس خوادمی من خوشگل یسوده" ـ " 
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شد مراد خر سوار شما خوشگل خانم سوده این باالخره! دیگه آره" ـ ." 

بیام تونمنمی من سپهرجون ولی بشن بختخوش امیدوارم باشه، رکشمبا ایشااله" ـ ." 

چی؟ برای تونی؟نمی! چی؟" ـ " 

عزادارم من آخه" ـ ." 

 توی هم وتو بشه عروس سوده کهاین از مادر کنیمی فکر تو مثال   من؟ عزیز کدومه هاحرف این اصال  ! آریممی درت هم ازعزا" ـ

شه؟می ناراحت باشی حالخوش و کنی شرکت عروسیش جشن !" 

ولی نه؛ خب" ـ ..." 

خانم؟ شازده توداره؛ مثل گل دوست چندتا سوده مگه شیم،می ناراحت نیای اگه نداره، اگه و اما و ولی دیگه" ـ !" 

بیام کنممی سعی باشه.... داری لطف ممنون،" ـ ." 

 هم تو یروحیه و فراهمه نوش و عیش بساط که بیا قبلشم شب از دنبالت، میام خودم شیمی حاضر جاهمین وللش؛ رو معی سعی"ـ

ساقدوش تزیینات جهت آرایشگاه بریمی تشریف خانم سوده با سحر کله فرداشم. میاد سرجاش !" 

کردمی ام کالفه هم برنامه این صدم یک تصور حتی ولی بودم ممنون لطفش از : 

ندارم صدا و سر یحوصله یام،ب عروسی روز همون از هنرکنم خیلی اگه دیگه نه" ـ ." 

بخنده روت به هم دنیا بذار بخند بابا ای؟افسرده همهاین که نیست خوشگلی این به تو حیف! رؤیا"ـ ." 

کردم جدی چندان نه اعتراضی حالبااین ندارد، منظوری هاحرف این از اصال   دانستممی بود، برادرم مثل بچگی از سپهر : 

چیه؟ احرف این پسر کن حیا"ـ " 

اشانتیون تنگش ذارممی ببخشیدم یه خوام،می رو گلمخاطرآبجیخیلی چون حاال باشه؛ ولی تیمکوچیکه داش جای ما! بابا ای" ـ !!" 

گرفت ام خنده : 

آبادینازی تیر بچه کنهفکرمی ندونه یکی کوچیکه؟ داداش زنیمی حرف میدونی قدرچالهاین چرا تو" ـ !" 

داد تحویلم بلندی نسبتا   یخنده : 

 اون که المخصوص علی. باشم شهر پایین بچه هم وقتی چند یه خوادمی دلم شدم، خسته نمه یه مالس کالس و بازی سوسول از" ـ

کرده مریدمون حسابی شوما بامعرفت امیر داش !" 

زدم دیلبخن! کند جلب را همه مساعد نظر توانسته برخورد دو یکی با امیرآقا که است چقدرجالب : 

وغریبی عجیب خیلی که راستی" ـ !" 

جون رؤیا نوکرتیم دربست....پاطی قاطی، غریب، عجیب،" ـ !" 

نکشیده سوده به اصال   است، پاره آتش و شیطان بچه این چقدر. رفت و کردوخداحافظی داد تحویلم لبخند با چشمکی آنگاه ! 

کشیدم بیرون پاکت درون زا را کارت و کردم نگاه بود دردستم که دعوتی کارت به : 

« براتی رضا» و «دربندی سوده ».... 

****** 
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 از و آمد دنبالم به بود داده که قولی طبق باشد داشته وجود خانم عروس برادر برای تواندمی عروسی صبح که ایمشغله تمام با سپهر

 بادا مبارک بادابادا و آواز زیر زدمی گاهی گرفت، کار هب را مخم کلی مسیرهم طول در رساند، مرا خودشان یخانه تا امخانه در

 دست هایجوک گذاشت،می ایلیا سرسربه کهاین یا بگیرد، حرف به مرا کردمی سعی و پرسیدمی بارم و کار از هم گاهی خواند،می

 خالصه خنداند،می مرا اندکی و دادمی مخورد به را هاآن از یکی کردمی پیدا فرصتی تا که داشت هم زیادی غیرتکراری و اول

 یاد که اندازدمی کسی یادبه مرا کارهایش این که دانستنمی شاید اما بیاورد نشاط به را امخسته یروحیه کردمی سعی خیلی کهاین

کندمی تنگمدل سخت اشآوری .... 

 حالبااین! دیدممی کراوات بدون و ریش با که بود دامادی اولین ردم،کمی را فکرش که بود آن از تر برازنده دامادی لباس در آقارضا

آمدمی چشم به که بود چیزی اولین اشچهره نورانیت . 

 که تکلفندبی قدر آن زندگی هایلذت گاهی افتاد، تپش به سینه در قلبم کردم تماشا دامادش کنار عروسی باشکوه لباس در را سوده وقتی

لحظه همین فقط کنند، شادت لحظه همین برای خواهندمی فقط ندارند، تبعد و قبل به کاری ! 

 هنگام نیز من دهد، پرهیز داشتیم که مناسبی پوشش وجود با نامحرم هایخانم دیگر و من از را محجوبش نگاه داشت سعی آقارضا

نشود معذب تا افکندم زمین بر دیده او با علیک و سالم . 

بشید وشبختخ امیدوارم. گم می تبریک"ـ ." 

کردید سرافرازمون واقعا  . اومدید خوش خیلی! خانم رؤیا ممنونم"ـ ." 

فشرد محکم را آن و درازکرد سویمبه را دستش سوده : 

اینجایی که خوشحالم واقعا  ! عزیزم طرف یه تو طرف، یه مهمونی این یهمه جون رؤیا"ـ ." 

 زیبای لباس احتیاط با کرد سعی و کشید جلو سرم پشت از را خودش هم یلیاا. فشردیم را یکدیگر دستهای و زدم لبخندی فقط درجوابش

 همین شاید و دیدمی او که بود عروسی اولین سوده درواقع.. خندید خوشحالی با سوده مهربان لبخند دربرابر آنگاه کند، لمس را سوده

 که آقارضا! باشد خودمان ی سوده خاله همان این هک کردنمی را فکرش اصال   هم شاید باشد، خاص برایش خیلی که بود شده باعث

کند مزاح کمی کرد سعی و کشید لطیفش موهای به دستی کرد،می رفتار دلسوزانه ایلیا با همیشه مثل : 

کوچولو؟ دوماد طوری چه"ـ !" 

کردم سفیدش پیرهن و تیره شلوار و کت به ایاشاره هم من انداخت، من به آمیزی استفهام نگاه و نشد منظورش متوجه ایلیا : 

آقارضاست شبیه هاتملباس! دیگه شدی دوماد خب"ـ ." 

 خانم جمع در واقعا   که آقارضا. پاشید رویمان به همیشه مثل را سخاوتمندش لبخند ولی باشد فهمیده چیزی بازهم دانستممی بعید هرچند

 ما از مختصری عذرخواهی داشتند، حضور جاهمه جابح بدون و نبود شان حالی هیچی هم فامیل دختران از بعضی و بود معذب ها

شدیم صحبت مشغول و نشستم سوده کنار نیز من بیرون، رفت خانمش عروس یاجازه با و کرد . 

 کالمیبی موزیک صدای با رقصیدن به کردند شروع و وسط ریختند بالفاصله باشند شده خالص نامرئی بندهای از که انگار هاخانم

 هاآن! شادمانی مجلس اال است شبیه هرچیزی به عروسی این کردندمی فکر که چرا بودند ناراضی بسیار اکثرا البته. شدمی پخش که

 همنشینی از بردن لذت جایبه که نداشتیم عقایدشان و هاآن از درستی درک هم ما شاید و کردندنمی درک را آقارضا و سوده طرزفکر

 احساس هاآن گذرند،می هم کنار از سالم با بهشتیان چرا که فهمم می را قرآن یآیه این معنی رمدا تازه. کشیدیممی عذاب فقط هم با

 و غره چشم با باشیم نداشته هم به کاری هیچ اگر نهایتا ما! سالمتند و امنیت در کامال   همدیگر طرف از چراکه دارند انتهاییبی شادی

 که ما!! اندجهنمی هاآن است، مشخص که هستند ما مخالف که کسانی اوضاع حاال! آییمدرمی هم خجالت از درگوشی هایغیبت

شماریم؟می مباح غیرعقالنی توجیهات با را جهنمیان از غیبت مثل هرگناهی چرا بهشتیم اهل خیرسرمان ! 

 لذت جدید هایموقعیت از کمی کردم سعی و گرفتم فاصله دنیایم دلگیر فضای آن از موقتا   و آورد سرحالم کمکم سوده با نشینی هم

 و خودش یخواهرانه روابط به راجع میل کمال با نیز او بشنوم، را دوستم ترینصمیمی یعاشقانه یقصه شدم مشتاق که تاجائی ببرم،

 دستکاری ای موذیانه باشیطنت را خاطرات و بود طنزآمیز سوده لحن بس از که کرد صحبت اشفعلی شوهر و اسبق دینی برادر

 که زدیم فمنیستی هایحرف هم کمی و خندیدیم دل ته از فقط شود، تداعی برایمان عاشقی گداز و سوز لحظات کهاین جایبه کرد،می

نبود جدی اصال   ! 
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 داشتم رضایت کامال   بودم دوخته خودم برای که لباسی از هم من البته بودند، وشیک لباس خوش اکثرا داماد و عروس هایوفامیل فک

 گرفته اجازه ازمن هاازآن بعضی حتی و قرارگرفته هامهمان توجه مورد خیلی ورنگش مدل شدم متوجه هاصحبت بعضی از راکهچ

 به یا حاال دهند؛ راسفارش همین شبیه یکی خودشان برای و برداشته را مدلش تا کردندمی رویش و زیر و نگریستندمی آن به دقت وبا

 که بودم راداده اشپارچه پول فقط من ولی رسیدمی نظر به گرانقیمت و شیک خیلی اگرچه هرحالبه خودم، به یا و خودشان خیاط

 کنممی فکر حساب بااین! امنیاورده کم شوهرش و سوده یطایفه و ایل جلوی که بودم حالخوش واکنون نشد تمام سنگین برایم هم زیاد

 سفارش بغل یک با که کرد مهیا من برای هم مناسب شغلی فرصت یک داشت، سوده رایب که شماریبی منافع بر عالوه مجلس این

کنم درو یکجا را درآمدم ماه سه یاندازه به و خانه بروم ! 

 خاطر به کامال   نیز سوده کردم، استفاده بود راهنمایی دوران از امان یادگار تنها که سری گل از بار اولین برای موهایم درآرایش

 بابت هنوز که چرا بودم، داده تحویلش اخم فقط من و بسته موهایم به را آن اشتیاق با مدرسه حیاط توی امان که را ایحظهل داشت

دیده لطمه ام روحیه چقدر که بفهمد خواستنمی او و بودم دلخور مدرسه بسکتبال تیم از انصراف یدرباره دروغش .... 

گفت تلخی به آنگاه کشید، بیرون ام کودکی انگیزغم خیال از مرا کند لمس را سرم گل تا آمدمی پیش آهسته که دستش : 

نه؟ خالیه؛ واقعا   جاش" ـ !...." 

 هامهمان ص*ق**ر تماشای با تا گرداندم او از را چشمانم و فشردم برهم بود افتاده لرزه به بغض فشار از که را هایم لب فقط ومن

را امانم بی خاطرات هجوم کنم فراموش ..... 

 یا پسر برای مجلس همین توی اندگرفته وتصمیم آمده خوششان من از خیلی آقارضا و سوده هایفامیل و فک از بعضی که شدم متوجه

 بودند، پنداشته همین شبیه چیزی یا من برادر را او و باشد امبچه ایلیا که اندکردهنمی هم را فکرش گویا بگیرند، لقمه مرا برادرشان

 است پسرمن ایلیا فهمیدمی هرکس که بود این تلخ حقیقت برنداشته، ترک ام زیبایی چینی زندگی های تلخی زیربار حتی که نیست مهم

 باشد حاضر کسی کنمنمی گمان اما نداشت؛ چندانی مشکل شاید بود معمولی و سالم بچه اگراین بازهم حاال شد،می منصرف من از

 با که چیزی اولین همواره کهاین ضمن باشد، شده خودم یقیافه و ریخت عاشق که هرچند بپذیرد را هماند عقب کودک یک سرپرستی

! والدین خود به گرددبرمی که دارد وجود ژنتیکی مشکلی البد که است این رسدمی هرکسی ذهن به وضعیت این با کودکی دیدن

اول راه اما نبود پذیر امکان دوم راه ام،بیچاره ایلیای از یا بگذرم اموجوانی خودم از باید یا که کردممی باور داشتم کمکم هرحالبه ... 

 درمن مرد یک عشق کهوقتی تا ولی باشد ازدواج نیازمند که باشد داشته معنی تواندمی کسی برای بختیوخوش جوانی از گذشتن

 طورچه بازکند، خود برای من قلب در جایی تواندنمی مردی هیچ ا  مطمئن بود، خواهد معنیبی ازدواج به نیاز نکند ایجاد انگیزه

 من قلب در جایی همسرم هم قبل یدفعه حتی کهاین گو بیندیشم؟ مردی به باردیگر ازدواج از شوم یتجربه آن داشتن با توانستممی

 خواهدمی هرکه مرد این حاال بدارم دوست را مردی نستمتوانمی اصال   من بلکه آزارهایش و اذیت خاطر به بگویم کهاین نه نداشت،

 .باشد

 و وسواس همهباآن مخصوصا   نداشتم اطرافم مردان به نیزتمایلی خودم بلکه زدمی رقم مرا سرنوشت ایلیا تنها نه فعال   هرحالبه

 و عشق نه بیندازد ازدواج صرافت به مرا ستتوانمی اماجتماعی ناجور موقعیت و مالی نیاز فقط دارم، سراغ خود در که گیریسخت

بودم وجدان بی ستمگر یک کلمه واقعی معنای به کردممی ازدواج که هرکسی با من حساب این با زنانه، مهر و عاطفه ! 

 توانستمنمی حتی بودم، حیران و سرگردان درطوفان پرکاهی مثل بود، کرده امچارهبی و مستأصل عاطفی لحاظ به موضوع این

 عشقی؟ هیچ بدون باشد زنده آدم که دارد فایده چه بود، معنیبی و پوچ کامال   برایم زندگی باشم، داشته خود ذهن در عشق از رؤیایی

 مادر، مزار و عبدالعظیم شاه زیارت بود، زیارت گذاشتمی وناامیدم خسته دل به مرهم اندکی تلخ روزهای آن در کهچیزی تنها

و لحصا امامزاده چنینهم .... 

 سنگ به و نشستممی وآرام ساکت فقط بودم، عاجز نیز فاتحه خواندن از حتی بگویم، چیزی نبودم قادر نشستممی سرقبرامان وقتی

 شاید سربازکند، بغضم دادمنمی اجازه اما کردممی احساس فراقش از ناپذیری وصف اندوه رفتم،می فرو فکر به و شدممی خیره قبرش

 کند سرباز غمش زخم دهم اجازه اگر که بودم شده متوجه را این شاید یا بودم چموش و مغرور برابرش در چنانهم بدانم کهآنبی

 دردورنج پایان خودم برای مرگی چنین البته ریخت، خواهد فرو وجودم ویران عمارت یپوسته آخرین و امپذیرفته را خویش مرگ

کردم؟می چه را ایلیا ولی بود ..... 

***** 

 «پدرانه»
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گفت معمول احوال و حال از بعد و گرفت تماس کارم محل با تلفنی سلمی روز یک که بود گذشته مادر فوت از ماه شش حدود : 

 بی احمق سعدان این اونوقت مکانیکی، توی تعمیر برای بودن آورده موتور یه. کرده رحم من به چقدر خدا بدانی اگر جان رؤیا"ـ

بهش زنهمی و درمیاد فرعی از ماشین یه موقع همون گندش شانس از که بزنه دور یه هرفت شده سوارش اجازه ...." 

فریادشد شبیه تقریبا   صدایم : 

اآلن؟ خوبه حالش! وای"ـ " 

 از نکنه شکایت که کردم التماسش و عز رفتم کلی. شد شاکی صاحبش که بود دیده آسیب کمی یه موتور سالمه، خرش خود بابا، آره"ـ

 هم تاوون شکایتش، از گذشت خدا شکر خالصه. بیفته رحم دلش به که کردم نذر هم ابرفض سفره یه دم،می تاوونشو گفتم حتی پسرم،

شد اخراج سعدان ولی. نگرفت ." 

کنم جور پسرش برای کاری تا شود دامنم به دست خواهدمی شاید کردم احساس : 

برمیاد؟ دستم از کاری چه جون سلمی حاال ولی گذشته، خیر به که خداروشکر خب"ـ " 

باشی هم تو خواممی. کنممی ادا رو نذرم هفته همین شنبه پنج فقط بکنی، خوادنمی کاری"ـ ." 

 او از که آدرسی به ایلیا همراه به و دادم انجام را کارهایم شدیممی تعطیل زودتر شنبه پنج هر معمول طبق که هفته آخر و پذیرفتم

رفتیم داشتم . 

گذاشتم می اشخانه به قدم که بود ارب اولین این . 

 جاکفشی که داشت ها زیرپله ای محوطه و کوچک راهروی یک داخل آمدیممی که ورودی در از بود، ساز جنوبی سلمی یخانه

 این. زدمی ذوق توی ابتدا همان از و بود گرفته جای آچار جعبه و نفت پیت مثل پرت و خرت سری یک کنار وپیمانی پر و قدیمی

 پله راه و چوبی دری با آشپزخانه یک چپ طرف و بود تودرتو کوچک اتاق تا دو راستش طرف که هال به رسیدمی پله دو با راهرو

 هم نقلی و کوچک حیاط. داشت چسبیده هم به حمام و انباری یک هم پاگرد توی و رفت می دوم ی طبقه به که ای شده موکت های

رویش روبه نامرتب باریک ی باغچه یک و راست سمت ی گوشه در دستشویی یک با بود ساختمان پشت . 

 بود شده اعمال نعیمه طرف از هم سلیقه ذره یک همین شاید. نداشته هنرنمایی فرصت زندگی این در زنانه روح که فهمید شدمی کامال  

کردممی نواز چشم را ورودی ی منظره همه از اول مطمئنا   دهم سروسامان را اینجا خواستممی من اگر وگرنه . 

 که دختری جز به بود نیامده مدعوین از کسیهیچ هنوز کنم، کمکش سفره چیدن در تا بودم آمده زودتر کمی عمدا من که آنجایی از

 را آشنایی یچهره ته. متوسط قدی و مشکی ابروی و چشم با بود، جذاب خاصی جور یک و رسیدمی نظر به من سال و همسن تقریبا  

 گذاشتم را چادرم و کردم علیک و سالم غریبه دخترک و سلمی با. نبودم صرافتش به لحظه آن که یافت صورتش ترکیب رد شدمی

 را سبزی های ظرف داشت دخترک. آشپزخانه توی رفتم و بستم کش یک با سرم پشت و کردم مرتب را موهایم و رختی چوب سر

 و طرف این عجله با اش ریختههم به موهای و گنده شکم آن با هم سلمی شست،می را شده جمع های ظرف هم نعیمه و کردمی تزئین

نیفتد قلم از چیزی که رفت می طرف آن . 

ست؟ اندازه هاش مزه ببین بچش جان رؤیا"ـ " 

چشیدم و زدم هم کمی را آش و برداشتم را مالقه. شد کارش مشغول دوباره و انداخت من به نگاهی زیرچشمی دخترک ... 

عالیه"ـ ." 

زدندمی ذوق توی بدجور زده زنگ و آهنی درهای باآن که بدشکلش و تا تابه هایکابینت روی چید را هاکاسه : 

کن تزئین رؤیا کمک بیا شد تمام که هاسبزی جان شری. برسه شهمه به بریز جور یه ظرف، توی بکش بیا"ـ ." 

است شراره یا شهرزاد هشبی چیزی یشکسته احتماال   کردم، فکر بودم شنیده که نامی به . 
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 سلمی دیوار به دیوار یهمسایه که برد کسی سویبه را ذهنم اختیاربی بود، کرده جمع سرش پشت که شری یفرخورده و سیاه موهای

 و نمک سؤال زیاد نداشتم عادت اساسا   ولی بپرسم اشدرباره سلمی از خواستمی دلم دارند، زیادی وآمدرفت باهم که دانستمومی است

بسپارم زمان گذر به را چیزهمه دادممی ترجیح . 

 و نعناع و پیازداغ با و چیدمی مقابلش نیز او دستش، دادممی و کردممی پر یکی یکی را ها کاسه من و نشست زمین روی کنارم شری

شد پلو عدس کردن آماده مشغول هم سلمی. سفره سر گذاشتمی بردمی هم نعیمه کرد،می تزئینشان کشک . 

 از و شده پذیرفته کودکانه بازی یک در پسرم که است بار اولین کردممی حس آمد،می حیاط توی از ایلیا و ربیعه بازی و خنده صدای

کند کثیف را حیاط مثال   یا و دهد ربیعه یا خودش دست کاری ترسیدممی ولی داشتم رضایت دلم ته بابت این . 

 حس من و دادنمی نشان من با گو و گفت به تمایلی هیچ ولی بود گرفته قرار کنارم نویمع گروهی کار یک در که باوجودی شری

 جواب ولی کنم جلب را محبتش دوستانه لبخند یک با کار وسط گاهی کردم سعی. است حوصله بی یا مغرور زیادی دختر این کردممی

 ثابت بخش به مربوط رفتارش این و دارد مشکل خودمن با اهراظ او که شدم متوجه کمکم. بود اشتیاق از خالی و سرد لبخندی فقط او

شودنمی اش خوی و خلق . 

 با هم سلمی کیست، این که پرسیدم او از ابرو و چشم ی اشاره با نبود، سلمی و من به حواسش شری که مناسب کامال   فرصت یک در

امیرآقا خواهر» که فهماند دهانش صدای بی حرکت !» 

 از باید «سروش امیر» خواهر چرا شناسد؟می مرا آیا بیاید؟ بدش من از باید دختر این چرا آورد، هجوم درونم به عجیبی حس ناگهان

 گرفتار من و ندارد خاصی احساس یا کندنمی امدرباره فکری هیچ اصال   او و امشده حساس خودی بی هم شاید.... بیاید؟ بدش من

اساسم و پایه بی توهماتی .   

چرا؟ کرد دیر مامانت شری"ـ " 

داد جواب حوصلگی بی با شری و شد پرت کار از ایلحظه برای حواسمان سلمی سؤال با : 

کنهنمی عوض هیچی با ظهرشو از بعد خواب که؟ شناسیشمی. نشده بیدار هنوز حتما  "ـ ." 

 توپ و کردندمی سروصدا تندداش معمول حد از بیش ربیعه و ایلیا حاضر درحال بلرزد، تنم ایلحظه برای تا بود کافی همین

 این کرد بینی پیش کامال   شدمی که بود پیوسته هم به و کوچک قدری به منطقه آن هایخانه! کوبیدندمی دیوار درو به را شانپالستیکی

اندکرده ایجاد خدا بنده آن استراحت برای شدیدی مزاحمت نفر دو . 

 توی رفت و کرد رها موقتا   را کارش هم او بدهد، تذکر هابچه به و برود خواستم نعیمه از نیستم مسئولیتیبی آدم دهم نشان کهاین برای

 :حیاط

نکنید سروصدا قدراین خوابه خانم حاج ربیعه؛"ـ ." 

باشد خانم حاج صدای رسیدمی نظر به که شد بلند بغلی حیاط از واضح نا صدایی ناگهان : 

نکنه بیدارش سروصدا همهاین که باشه گمر خواب مگه! خوابه جورم چه! خوابه که بله"ـ !" 

گرفتسلمی سمت به ظاهرا را زبانش خنجر نوک ولی انداخت من به آمیزی سرزنش نسبتا   نگاه و گزید لب نگرانی با شری : 

رو؟ بچه کردی چیکارش نبود؟ شلوغ قدراین که ربیعه"ـ " 

داد مفیدی و مختصر جواب کردمی کار عجله با که طورهمان سلمی : 

خب نداشته همبازی"ـ ." 

تربیت بی دخترک این بزند نیش داشت سعی چرا دانمنمی : 

باشه کی همبازیش تا"ـ !" 
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 کردم اکتفا کوتاهی و دارمعنی نگاه به امناراحتی تمام با دستش، کف گذاشتممی را حقش وگرنه بودم قائل احترام امیرآقا برای که حیف

نگوید چیزی داد ترجیح رسید،می نظر به مسارشر بابت این از که باوجودی هم سلمی و . 

زد غر بند یک در دم همان از و شد وارد بزند زنگ کهاین بدون هم خانم حاج بود، باز سفره خاطر به ورودی در که آنجایی از : 

 و شدیم بلند همگی درسی آشپزخانه در به پایش کهاین محضبه"شدن؟ نازل جهنمی کدوم از دیگه اینا! خدا گرفت درد سرم وای ای"ـ

 یاد از را غرغرهایش وار معجزه طرزی به و ماند ثابت من روی نگاهش و داد شکسته وپادست را مان سالم جواب کردیم، سالمش

 :برد

جدیدی؟ ی همسایه"ـ " 

کرد خواهد نازک برایم چشم پشت دخترش مثل زودیبه نیز او دانستممی که چرا خریدارانه، لحن این به نکردم خوش دل : 

هستم جون سلمی قدیمی همکار نه،"ـ ." 

ام بوده سازی چیت کارگر احیانا   کند باور که بود سخت برایش انگار : 

ای؟ کارخونه سهامدارای از"ـ " 

داد جواب سلمی من جایبه بار این : 

خدابیامرزت شوهر سر به آوردن چی رفته یادت انگار خانم؟ حاج کدومه سهامدار"ـ !" 

 حرفه خبرگزاری یک مثل و چرخاند من سمت به را صحبتش روی باشد بدهکار من به موضوع این بابت توضیحی هکاین مثل هم بعد

کرد بیان عامیانه و ساده یجمله چند در را جزئیات تمام ای : 

 شمصادره ضعفانمست بنیاد انقالب بعداز. کردنمی کم ماهیانه حقوقشون از کارگرا، به فروختن هزارتومن رو سهام انقالب از قبل"ـ

 "!!کرد

 تفنگ از دیگری تیر انگار شد، وجودم در بیزاری و خشم از موجی ایجاد باعث وجودداشت بنیاد این عملکرد و نام میان که تناقضی

کرد عوض را بحث جهت فورا   خانم حاج. نشست قلبم بر بار این و شد رها کردمی تعقیبمان شهریور هفدهم شب که آژانی : 

گرفت؟ سخنرانیت تو باز سلمی"ـ " 

کرد شری به ای اشاره هم بعد : 

کنی؟ ساکت رو جن تخم تا دو اون تونستینمی"ـ " 

انداخت باال ای شانه شری : 

هستن؟ من ی بچه کدومشون چه؟ من به"ـ " 

شد کفری خانم حاج : 

رو و چشم بی بودم ت ننه که من"ـ !!" 

 خودم من که هم هرقدر حاال کنند، بگومگو غریبه یک جلوی نباید که نیست شان حالی ها این انگار یافتم، بگومگو این از بدی احساس

راه آن به بزنم را ! 

درآورم خانم حاج دل از دانستم خود ی وظیفه نیز من کرد، عذرخواهی زیرلب سلمی : 

خانم حاج م شرمنده واقعا  . باشیم مراقبشون نشد بود کار به حواسمون ببخشید،"ـ ." 

نشست لبش کنج نامحسوس لبخندی و شد زوم من روی اش هخریداران نگاه دوباره : 
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چیه؟ اسمت" ـ " 

کردمی خواستگاری پسرش برای مرا حاال همین نبود پسرم ایلیا اگر بودم مطمئن ! 

رؤیا"ـ ." 

 ازیب حیاط توی که هابچه به دقت با و کشید سرک ای غیرمنتظره طرز به دفعهیک مکث ایلحظه از بعد و شد محو لبخندش کمکم

بود جا همان ذهنش سؤاالت جواب انگار کرد، نگاه کردندمی ! 

کردمی تقسیم مادرش و من بین را نگاهش و کشیده کار از دست هم شری دیگر حاال . 

داری؟ بچه تو ببینم،"ـ " 

نداشتم کردن پنهان برای چیزی من ولی پرسد،می را سؤاالتی چنین طلبکارانه اینطور دارد چرا دانستمنمی : 

بله"ـ ." 

نشست سفره کنار رفت و داد تکان سری و شد منصرف ولی بگوید دیگری چیز تا کرد باز را دهانش . 

گسست هم از افکارمان درهم ی رشته سلمی صدای با : 

میارم کم پیشدست و بشقاب"ـ !" 

زد غر دوباره خانم حاج : 

بگی؟ زودتر مردیمی"ـ " 

تا تابه شم همه تا بیست کال. ندارم هیچی پلوخوری نبود، پلو عدس به حواسم"ـ ." 

کرد دخترش به ایاشاره خانم حاج : 

بیار بردار داریم پلوخوری هرچی خونه برو پاشو"ـ ." 

کرد زیاد را رویش سلمی : 

داریم کم هم قاشق و کفگیر. بیار هم دیس و آب پارچ پس"ـ ." 

کرد نگاهش چپ چپ خانم حاج : 

چی؟ لیوان"ـ " 

حاال؟ رفتمی رو از سلمی مگر  

خواممی هم لیوان اتفاقا چرا چرا"ـ !!" 

گفت کشید می حالتشخوش موهای روی را سفیدش چادر که طورهمان و گرفت گاز را لبش هم شری خندید، نخودی و ریز نعیمه : 

بیان هم سهامدار خانم بگو تونم؟نمی که تنهایی" ـ !!" 

 خواستم کهاین محضبه ولی خندیدم، و آمد خوشم هم کمی و شدم متعجب کندمی هم وشوخی شده خودمانی راحت قدراین کهاین از

گفت فورا   خانم حاج بروم همراهش به و شوم آماده : 

کنه کمکت بگو ست، خونه امیر"ـ ." 

 این حاالت در را اکراه وقتی ولی شد، شعف از ماالمال قلبم بیاید پیش مرد این ی دوباره دیدار برای موقعیتی کهاین از ایلحظه برای

داشتم غش و غل بی حمایتگر یک به نیاز شری مثل نیز من نبود؛ من تقصیر شدم، شرمسار ام شادمانی از دیدممی دختر و مادر .... 
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 مثل دوخت، من به را اشخریدارانه نگاه دیگر بار خانم حاج. کردم سرم را چادرم بالفاصله امیرآقا هایگفتن یااله صدای با بعد دقایقی

بود آمده خوشش گرفتنم رو از خیلی کهاین ! 

 وقتی کردم سعی. کرد دعوت داخل به را او و شد ظاهر امیرآقا جلوی بود زده گره گردنش پشت که روسری همان با ولی سلمی

 محترمانه و گرم جوابی نیز او و کردم سالم آشپزخانه به ورودش محضبه فقط نکنم، نگاهش آورد می را سلمی درخواستی وسایل

 :داد

تو؟ طوری چه بابا، مسال"ـ !" 

 زن که نگرانند خواهرش و مادر چرا. کردم تشکر آهسته و نشست لبم به لبخندی بود، نوازش مثل برایم مهیبش و کلفت صدای

باشد؟ داشته مرد این های پدرانه از نصیبی نیز من مثل پناهیبی  

 از گل فورا   او برعکس امیرآقا ولی بگوید، رحمانه بی یناسزا یک زیرلب خانم حاج تا شد باعث ربیعه و ایلیا فریاد و جیغ صدای

رفت حیاط طرفبه و شکفت گلش .... 

 ایلیا شوق و شور به انداختم ونگاهی بود باز حیاط به رو که رفتم بزرگی ی پنجره سویبه کابینت روی سنگ کردن تمیز یبهانه به

 از که کرد نگاهم جوری و خورد گره درهم حسابی خانم حاج رتبنام و نازک ابروهای. انداختمی امیرآقا آغوش در را خود که

بردم بیرون را آش های کاسه سفره چیدن جهت و برداشتم سنگ کردن تمیز از دست شدم، آب خجالت . 

 سفره کنار چهارزانو که خانم حاج. آمدمی دنبالش و گرفته را دستش نیز ایلیا برود، خواستمی و برگشته حیاط از دوباره امیرآقا حاال

 که گرداند روی جوری هم شری و کرد شلیک امیرآقا سویبه را خشمگینش نگاه کرد،می رد ذکر بدون را تسبیحش هایدانه و نشسته

نداشت خواهرش و مادر دلخوری به اعتنایی و بود خودش کار سرگرم امیرآقا ولی! است کرده رد را آورچندش ایصحنه انگار . 

 و گرفت آغوش به ساله دو یبچه یک مثل را ایلیا امیرآقا کردم،می تزئین و چیدممی را سفره زیاد وسواس و دقت با که طورهمان

گفت بلند کردمی تماشا مرا که طورهمان و ایستاد اتاق وسط : 

بابا؟ نداری کسری و کم سلمی، آبجی"ـ !" 

 مرا امیرآقا آنگاه. فارسی کدام و بود عربی به کدامش منفهمید که کرد پاره تکه تشکر کلی درجوابش آشپزخانه توی از نیز سلمی

داد قرار مخاطب : 

هستی؟ راضی جدیدت کار محل از"ـ !" 

درآمیخت ام قدرشناسانه لحن با زنانه شرم اندکی و دوید هایمگونه به گرمی خون : 

کنم تشکر جوری چه دونمنمی. عالیه چی همه شما لطف به"ـ ." 

کفایت مارو همین باش، خوش تو کنی؟ تشکر گفت کی"ـ ." 

بود هایش سبیل با بازی مشغول بغلش توی همچنان که ایلیا به کرد رو هم بعد : 

بابا؟ آره کردی؟ شلوغ شنیدم"ـ !" 

کند تعریف خودش یشیوه به را ماجرا آوردتا فشار خودش به کلی و داد تکان را سرش صادقانه ایلیا : 

تق! بازی توپ ربیهه،"ـ !!" 

است کرده شوت هوا در را فرضی توپ یک انگار که داد تکان جوری را وپایشدست تق گفتن موقع و . 

زد رویش به لبخندی امیرآقا : 

مارادونایی پس"ـ !" 

داد تحویلش پهن و پت لبخند یک احتیاط محض ولی نشد منظورش متوجه اصال   ایلیا مطمئنا   . 
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کرد دقلقیب بالفاصله نداشت هندی فیلم دیدن یحوصله اصال   که خانم حاج : 

 راه بازی شب خیمه قراره مهمونا جلو حاالم تازه ؟!ظهری سر کنهمی پرچین آدمو دهن قشنگ که نه بدی؟ بهش جایزه طوره چه"ـ

مونواسه بندازه !" 

داشت کم سبیل فقط خداوکیلی هایم،گوش به کردم شک ایلحظه برای ! 

 تکانش کمی و فشرد انگشتش دو الی را ایلیا کوچک بینی نبود متعجب مادرش زدن حرف طرز از من یاندازه به طبیعتا که امیرآقا

 :داد

نکنه اذیت رو شوما که بیرون برمش می نیست؛ خیالی"ـ ." 

کرد قاطی را خودش فورا   کردمی پرت هوا به را هایش دمپایی دقتی بی با و آمده ازحیاط تازه که ربیعه : 

بریم؟ قراره کجا. میام منم میام منم"ـ " 

گفت را نظرش ایلیا که کند اعالم را مخالفتش یا موافقت بود نکرده فرصت هنوز خانم حاج : 

داراخ"ـ !!" 

کشید درهم را ابروانش هم امیرآقا کردند، فکر شنیدند که آنچه به مبهوت و ساکت همه ایلحظه برای : 

داراخ؟"ـ !" 

کنم ترجمه را پسرکم حرف شرمساری با که بود من نوبت : 

درخت گه می پارک به ؛درخته منظورش"ـ ." 

 جوری بود، تر آزاردهنده همه از حالتش خانم حاج ولی نشست،سلمی و نعیمه لب بر نیز پرتردیدی لبخند و خندید بلند صدای با شری

باشد گرفته فاحشی اشتباه دانشگاه استاد یک از انگار که گرداند روی ما از و رفت باال تمسخر با لبش ی گوشه ! 

گفت و بوسید را ایلیا یپیشان امیرآقا : 

داراخ ریممی باباجون، باشه" ـ !" 

درخشید هایشسبیل زیر از هایشدندان تمام که زد لبخندی و ! 

زد غر زیرلب هم شری کرد، نگاه پسرش به چپ چپ خانم حاج. دوید هایش کفش طرفبه و پرید پایین امیرآقا بغل از زده ذوق ایلیا : 

بده شانس خدا"ـ !!" 

کرد من به رو مؤدبانه امیرآقا کنم، مخالفتی خواستم تا : 

رؤیا؟ آبجی ست اجازه"ـ !" 

داد جواب خانم حاج من جایبه : 

امیر داره مسئولیت مردم یبچه"ـ !" 

 اظهارنظر سلمی بار این بودم، من نداشت جوابگویی فرصت که کسی تنها انگار ولی بشنود را جوابم تا داشتبرنمی من از نگاه امیر

 :کرد

خانم حاج بشی کالفه شما که نیست صدا سرو دیگه هم شنمی راضی هابچه هم دیگه، همینه راهش تنها بخ"ـ ." 

شری بازهم و : 
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مون خونه توی ببردشون خب"ـ ." 

داد تکان تکان و گرفت را چادرم و آمد من طرفبه بود شده نظرها اختالف متوجه که ایلیا : 

بابایی با داراخ؛"ـ !!" 

 من و ایلیا به زده بیرون حدقه از چشمان با که داشتند مشابهی حس هم شری و خانم حاج گویا فرورفت، قلبم در ریخنج انگار ناگهان

 حسابی که امیرآقا. نشست لبانشان بر آمیزی شیطنت لبخند و کرده ردوبدل هم با نگاهی زیرچشمی هم نعیمه و سلمی نگریستند، امیر و

کرد زمزمه آهسته بود آمده خوشش : 

جونم یا"ـ !" 

 نشان این و زده صدا «بابا» را امیر ایلیا بیفتد، وحشتناکی اتفاق چنین موشکافش خواهر و مادر چشم جلوی درست شدنمی باورم

 که من خالف به باشد، کرده حس پدرانه جایگاهی در را امیرآقا مثال   که بود آن از ترعقلبی او! است افتاده اشتباه به که دادمی

 گویدمی ایلیا وقتی. کردم خطابش مادر و کردمی متمایز دیگران از برایم را او هایشمادرانه ولی ندارد من با نسبتی ادرم دانستممی

است پدرش مرد این کرده فکر بروبرگرد بی یعنی «بابا» ! 

شدم درانهما ضعیف ترفندهای دامن به دست کردم حس مادروخواهرش نارضایتی برابر در را امیرآقا رضایت عمق وقتی : 

فهمیدی؟ عمو، بگی باید! بکش خجالت ایلیا"ـ " 

بود استوار و ثابت اش نفهمی موضع در ایلیا : 

بابایی!! نــــــه"ـ ." 

شم نمی مامانت من دیگه وقت اون ها؟ شی می تنبیه ایلیا"ـ ." 

نشاند کرسی به را حرفش تحکّم با و گرفت من به رو را انگشتش : 

بابایی(.... گرفت یرآقاام به رو و!.... )مامانی"ـ !!!" 

 نهفته وجودش کجای در بدجنسی همهاین دانمنمی هم امیرآقا بریزم، سرم به خاکی چه باید دانستمنمی کردم،می پیدا تهوع حالت داشتم

داد نشانم را آن از ایگوشه ناگهان که بود : 

کنیم حال گفتناش بابا با بذار اقلکن! رؤیا دیگه نزن ضدحال"ـ !!" 

 شده باعث ایلیا انگار آورد،می پیشوند و پسوند بی را نامم که بود بار اولین شد، قفل رویش ناباوری با نگاهم و خشکید رگم در خون

بود گذشته ناباور نگاه و استغفار از کارش اما شری کرد، استغفار زیرلب خانم حاج! شود خودمانی زیادی مرد این بود : 

شدی هم دار بچه سالمتی به! داداش مبارکه"ـ ." 

غّرید دخترش به رو خشم با خانم حاج : 

بّچه اللی گن نمی نزنی حرف"ـ !" 

بود امیرآقا با فقط صحبتم روی حرفشان میان : 

نیست کسیهیچ نفع به کنه، پیدا راه سرش به فکری چنین نذارید نداره، رو سالم آدم یه فهم و درک بچه این! امیرآقا کارو این نکنید"ـ ." 

بود شده دیگری وادی وارد امیرآقا اصال   انگار کنم،می صحبت آدمیزاد زبان به انگار نه انگار : 

نباش هیچی نگران. نکنم پدری براش اگه نیستم امیر"ـ ." 

بود نشده ازدواجمان به راجع حرفی هرگز وقتی همآن کنم، تحمل را مالحظگی بی همهاین نتوانستم : 
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هستید؟ براش کردن پدری فکر به که دداری ایلیا درقبال ای وظیفه چه شما"ـ " 

 نگاهش هیجان با سنخیتی هیچ که داد جوابی چون گرفت، را خودش زبان جلوی ولی بگوید، دیگری چیز داشت قصد که مطمئنم

 :نداشت

همین تنهاست، نکنه حس خواممی فقط. بچه یه واسه اونم. دردیه بد پدری بی دونممی بودم، پدرم فوت شاهد خودم من"ـ ." 

کردم را استفاده نهایت فرصت از : 

 ببرمش که کنممی انداز پس دارم و تنگه دستم هم من..... شده پناهنده چون ایران برگرده تونهنمی فقط! ست زنده نمرده، پدرش ایلیا"ـ

پدرش پیش ...." 

 مصلحتی دروغ همین انگار. بودم دهنکر فکر او به شدن ملحق و ابی به ایلحظه حتی وگرنه بافم می چرند دارم که دانستممی خودم

داد موضع تغییر بالفاصله که کرد راحت را خانم حاج خیال : 

 رو پدرش خدا ایشاال. بابا بگه هم معصوم طفل این بذار شه؟نمی شیرین دهن که گفتن حلواحلوا با. حاال نگیر سخت دیگه خب"ـ

داره نگه سالمت ." 

 برای دوباره وقتی حالبااین نبود، رفتارش و نگاه در هیجان و شور آن از نشانی یگرد شده، خراب امیرآقا سر روی دنیا کردم حس

 برای ای بهانه عالقه این احیانا   کهاین نه دارد دوست خودش خاطر به را نیمه و نصفه ی بچه این که فهمیدم کرد اصرار ایلیا بردن

باشد من توجه جلب : 

مش؟ببری س اجازه حاال بگی، شوما هرچی باشه"ـ " 

رم می بشه تموم که کارم هستید سروصداش نگران اگه نیست، الزم"ـ ." 

یاعلی. کن دعا مام واس باش جا همین بگیری؟ حاجت نیومدی مگه! بابا؟ بری تو چرا"ـ !" 

 این زا بعد است قرار که حاال کنم، مقاومت کودکم خوشحالی دربرابر نتوانستم دیگر که کرد دراز ایلیا طرفبه را دستش جوری و

 اکنون کم دست سازم؟ محروم صداقت سرتاپا و خالصانه محبت یک دریافت از را ایلیا چرا کند، فرض متأهل زن یک مرا امیرآقا

 کوچکش هرحرکت به و بردارند هم امیرآقا سر از دست شاید و ندارند ایلیا و من روی را بدبینانه نگاه آن دیگر خواهرش و مادر

نشوند مشکوک . 

 پدرم دیگر بار یک فقط خواستم ازخدا.... امان و عهدیه مادر، روح شادی برای کردم، دعا امیرآقا خوشبختی برای سفره سر روز آن

دارم دوستت بگویم و بگذارم اشسینه بر سر خواستممی فقط وشکایتی، گله یا کنم بازخواستش کهاین برای نه بازگرداند، من به را ..... 

****** 

 جهت بودند شری سال و همسن که همسایه دخترهای از دوتا و شری و من برگشتند، هایشان خانه به همه و شد تمام مراسم وقتی

 دو میان یمسابقه از که برگرداند؛ پارک از غروب دم را هابچه هم امیرآقا. ماندیم جور و جمع و نظافت برای سلمی به کمک

گذشته خوش بهشان یحساب فهمیدم شانکودکانه هایخاطره تعریف برای وروجک . 

 و شد عصبانی دهد،نمی راه او به و زندمی تندحرف و تند ربیعه دیدمی وقتی بود ناچیز و محدود زدن حرف برای اشتوانایی که ایلیا

 بود شده شوکه که ربیعه کنم، آرام مخصوصی روش به را او کردم تالش من و خوردیم جا ما یهمه! افتاد جانش به لگد و مشت با

 دوستانش و شری ببیند، او از خشنی رفتار چنین شدنمی باورش و شده خیره ایلیا به گرد چشمان و باز دهان با حرکتبی جورمانه

 ولی! بتازم نفرشان هرسه بر ایلیا ی شیوه به هم من بود نزدیک که کردندمی ردوبدل اکراه از پر و دارمعنی هاینگاه هم با جوری

 آهسته و کشید موهایش روی دستی و رفت خواهرش طرفبه فورا   بود کرده کسب وقتی چه را شعور و فهم همهنای دانمنمی که نعیمه

 :گفت

کن درکش"ـ ...." 

نگفت هیچ و کرد فرو نعیمه یسینه توی را سرش لرزیدمی هایشلب و شده بغض دچار اولیه شوک بعدازآن که ربیعه .... 
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 ربیعه به نگاهی و برگشت آرام و برداشت آغوشم درمیان تقال از دست کرد،می بازیابی را مشاعرش مختصر داشت تازه که ایلیا

کند تکلیف کسب تا انداخت من به نگاهی هم بعد! زده گندی چه فهمید تازه و انداخت : 

ناحته؟"ـ !" 

دشو مسلط موقعش بی یخنده بر کرد سعی کردنمی درک را شرایط من یاندازه به مطمئنا   که امیرآقا : 

شوقه اشک بابایی؛ نه"ـ !" 

خندیدند ریز ریز هم دوستانش و شری . 

 در محکم ناگهان درآورد را بچه این چال و چشم بود نزدیک که پیش لحظاتی برخالف و رفت ربیعه سویبه آرام هایی قدم با ایلیا

 تجربه هم را جدید رفتار باید که بود مدهدرنیا اشقبلی رفتار شوک از هنوز ربیعه چارهبی! بوسیدنش به کرد شروع و کشید آغوشش

کرد رهایش «بخشیدمت» که زد فریاد خنده با ربیعه وقتی ونهایتا بود ثمربی او از ایلیا سازی جدا برای دیگران تالش! کردمی . 

 درک. بیراهه و خسنگال از پر داشتم پیش در درازی راه من است، اطرافیانمان با ایلیا و من دردسرهای شروع تازه این دانستممی

 ایلیا و من حضور. کردممی آماده ابدی تنهایی یک برای را خودم حاال از باید من نبود، راحت هرکسی برای من شرایط و اوضاع

گذاشتمنمی فراتر آن از را پا و شناختممی را خودم حد باید پس گریز، و اکراه با بود مساوی دیگران برای . 

 نداشت شخصی نقلیه وسیله او البته. رساندمی مرا خودش که کرد اصرار ممانعتم برابر در امیرآقا ام، هخان برگردم خواستممی وقتی

نشست جلو هم خودش و گرفت برایمان دربست ماشین یک و بگذارد تمام سنگ بود کرده نیت ظاهرا ولی . 

 بپذیرم، جانبش از محبتی که رفت نمی این به دلم و دست دیگر کردم، مختصری تشکر شدن پیاده از قبل و کردیم سکوت راه تمام

 قصد هم اصال   و ریخته دستش روی را پاکی آب پدرایلیا موضوع کشیدن پیش با کهاین برای شاید و خواهرش و مادر خاطر به شاید

کنم بازسازی و اصالح باره این در را ذهنیتش نداشتم . 

 از چنان خداحافظی موقع حتی و دانستمی خودش مسلم حق را امیرآقا او ید،تاب برنمی را ام عاقالنه های اندیشی مصلحت اما ایلیا

 بگوید؛ دروغ شد مجبور امیرآقا هم آخرش شدیم، معّذب ما هردوی که خانه بیاید ما همراه به کردمی اصرارش و شده آویزان گردنش

مصلحتی دروغ یک !! 

ونت پیش میام بعدا کار، سر برم اآلن باید جون، بابا باشه"ـ ." 

 یک مثل و گرفت آرام پس بود، خانه به من برگشتن و رفتن سرکار شاهد هرروز چون کرد، درک خوب خیلی را یکی این هم ایلیا

شد خانه وارد براه سر و خوب پسر .... 

 توی اجرام پیش و پس کلی با را دیگرش نصفه و فهمیدمنمی را نصفش که تهی سروبی تعاریف به سپردم گوش شکیبایی با شب تمام

بافتممی هم به ذهنم .... 

آخ پوپ تق،!! کیو کیو(..... بود بستنی منظورش!! )ببسی بابایی..... بابایی من،...... تاب تاب تاب..... ربیهه"ـ !....." 

 قصدم بندممی را چشمانم وقتی که فهمیدمی قدر آن کاش. رفتمی فرو قلبم در خنجری مثل بار هر «بابایی» هایش حرف تمام میان

بشنوم یا ببینم چیزی خواهمنمی دیگر نیست، بازی دالی ..... 

 دروغ این که فهمیدممی تازه من و کشیدمی را امیرآقا آمدن انتظار صبرانهبی هم بعد روز حتی و شب طول درتمام او متأسفانه

مصلحت اال هست هرچیزی آبستن مصلحتی ! 

 و برگشت خانه به سرویسش با هم ایلیا خواستم،می استراحت و خواب سیر دل یک و برگشتم سرکار از کوفته و خسته وقتی بعد روز

 را چیزی کهوقتی از امان و گرفت قوت اش گیری بهانه کمکم بعد و کرد شروع کوتاه هایسؤال از اولش! شد شروع دردسرهایم

 و کالفه نیز من که زد صدا را ربیهه و داراخ و بابایی و کرد گریه قدر آن. نیست یافتنی دست که بفهمد توانستنمی و خواستمی

گریه زیر زدم و گرفتم بغل به را زانوانم و نشستم زمین روی درمانده ..... 

 وجودش تمام که کودکی نیاز برآوردن از باشد خالی دستت حاال و باشی پرمحبت و گرم آغوش یک به نیاز اوج در خودت است سخت

است بسته وجودت به .... 
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 برای فروریخته، گاهشتکیه تنها بود کرده حس ایلحظه شاید کرد،می نگاهم وحشتزده و شده ساکت ناگهان من ی گریه با کمپسر حاال

 اشک است بار اولین برای دانستممی زد، صدایم تردید با و گذاشت موهایم روی را کوچکش آمدودست طرفمبه وپاچهاردست همین

 ولی کند، پناهیبی احساس مبادا بودم نریخته اشک جلویش نیز مادر سوگ در حتی من باشد، نداشته را طاقتش شاید و بیند می را هایم

 .....حاال

 در و فروخفته هایشناله تمام که کشدمی دوش به سنگینی بار چه ببین..... وای ای دوختم، گناهشبی چشمان به را آلودم اشک نگاه

کاودمی را هایماشک یکی یکی امشده ویران شکیبایی جستجوی ! 

 را دردهایش داشت فقط درحقیقت ولی گرفت، آرام و زد چنگ امسینه به نیز او نیست، مشکلی که دادم اطمینان و گرفتم درآغوشش

نبود راه به رو چیزی هیچ و کردمی دفن سینه در . 

 بعد روز چند و بود فایدهبی ولی نداریم، هم با تینسب هیچ امیرآقا و من که بفهمانم او به کردم سعی شناختممی که روشی همان به کمکم

شنیدم عجیبی حرف اشمرّبی از بودم، رفته آموزشگاه به ایلیا اوضاع بررسی برای وقتی : 

تاجبخش؟ خانم گهمی چی پسرت"ـ " 

کردم نگاهش آمیز استفهام حالتی به : 

طور؟ چه"ـ " 

خبریه؟ سالمتی به!! داره پرزور قوی بابای یه اونم هگمی شکسته پا و دست دنبالشون میاد باباشون که هابچه"ـ " 

بود من مثل کسی برای فالکت نهایت دیگر این!.... وای ای ..... 

م؟دیوونه من مگه آخه خدا، به نه"ـ !" 

دیوونگیه؟ ازدواج مگه! وا؟"ـ " 

برسانم طور چه را منظورم دانستمنمی : 

داره؟ کردن فکر ارزش اصال   نظرت به کنه واجازد من با ایلیا وجود با شه حاضر که احمقی اون"ـ !!" 

کشید آهی : 

بذاره؟ پیش پا و بخره جون به رو مشکلی چنین که باشه مرد باید مرد یه چقدر که کنینمی نگاه زاویه این از چرا"ـ " 

دادم تکان منفی جواب ینشانه به سری : 

کنمنمی باور رو عشقی هیچ شرایط این با حاال ولی هقبول قابل برام عشق فقط! متنفرم ترّحم از من! نجفی خانم نه"ـ ...." 

کرد تنگ کمی را چشمانش : 

بریزه؟ سرش به خاکی چه باید باشه شده تو زلف بند دلش که ایچارهبی اون پس"ـ " 

 آتش در که اهآن اسارت؟ بند و زلف و عشق از دانستمی چه او. کنم تحمل را هایشحرف نتوانستم ودیگر راگرفت گلویم تلخ بغضی

دارد خوشی دل که واقعا   هستند؟ دنیا این کجای اآلن سوختندمی عشقم . 

 نبودم حاضر دیگر من و گرفتمی بهانه تربیش و تربیش او گذشتمی که هرروز کنم، منصرف امیرآقا محّبت از را ایلیا نتوانستم من

 کهاین تا است بهتر بگرداند سبک روحی نظر از را خودش و کند گریه بگیرم، بهره وحشتناک یشیوه آن از کردنش ساکت برای

درمانش بی درد روی بشود دردی هم من هایاشک . 

 هم سلمی. شود ترکم اش بهانه بلکه ایلیا پیش بیاورد را ربیعه بخواهم او از و بگیرم تماس سلمی با شدم مجبور که رسید جاییبه کارم

 ربیعه به که هایی حرف فهمیدم بعدها ولی داشت ایلیا روی تأثیرمثبتی دیدار این هرچند. آمدند دیدنم به دخترانش همراه به و پذیرفت
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 مطلقا   این و شده امیرآقا و من میان روابط در سلمی مورد بی های دخالت ساز زمینه گفته( امیرآقا) پرزورش قوی بابای درمورد

بخواهم من که نبود چیزی . 

 هاآن ولی دارند کار صاحبخانه با شاید گفتم نبودم، کسی منتظر درآمد، صدا به خانه زنگ که بود یازده ساعت حدود جمعه روز یک

 بلند صدای با در پشت از پایین، رفتم و سرکردم را چادرم ناچار به کنم، باز را در باال همان از تا نداشتیم هم آیفونی نبودند، خانه هم

 :پرسیدم

کیه؟"ـ " 

شد بلند در طرف آن از وآشنایی نهمردا صدای بالفاصله : 

آبجی منم" ـ !" .... 

 کرد؟می فکری چه دیدمی در پشت را او اتفاقی اگرکسی نبود، دیگری کس ایلیا و من جز به درخانه یانه؟ بازکنم! خدایا..... لرزیدم

 دارند، هم را صاحبخانه غیاب و حضور آمار حتی داشتم حتم نداشتند، امپدری یخانه هایهمسایه به شباهتی اصال   جااین هایهمسایه

 شدم مجبور آبرویم ترس از و آمدم خود به مکث اندکی از پس بود، مشکل بسیار برایم گیریتصمیم! است خوانده آبرویم یفاتحه یعنی

دادم کوتاهی مسال جواب سردی به هم من کرد، تقدیم خودش مخصوص یشیوه همان به محترمانه سالمی بازکنم، را در . 

داخل؟ بیام ساجازه" ـ " 

بود معترضانه و سرد لحنم ولی بودم بدهکارش خیلی که هرچند : 

 زودتر هرچه لطفا حیاط، توی فقط اما بفرمایید؛ شه،می بد خیلی منواسه ببینه جااین رو شما کسی اگه چون ندارم این جز ایچاره" ـ

برید هم ." 

 وحشت ایستاد، برابرم در و آمد پایین پله از و بست آرام را در بعدهم ایستاد، بود در جلوی که ایپله یرو و کرد عذرخواهی و تشکر

 کالفه چیزی از رسیدمی نظر به و نبود راهروبه چندان اوهم باشم، مسلط براعصابم توانستمنمی و بود افتاده جانم به عجیبی یدلهره و

 باخودش عیار تمام یمبارزه یک از وقتی باالخره و کرد بازشان دوباره و کرد قالب بهم بار چند شکمش جلوی را هایشدست است،

گفت شد خسته : 

کنم؟ زیارت رو پسرت شازده تونممی"ـ " 

کشیدم درهم چهره دلخوری با : 

ست؟ امامزاده من پسر مگه" ـ " 

خورد جا قدری : 

بابا؟ دلخوری چی از"ـ !" 

بترکد بغضم بود نزدیک : 

گفتنت بابا همین زا"ـ !!" 

فرستاد بیرون عمیق بازدمی و انداخت زمین روی به من از را نگاهش و برگشت کمی رنگش .... 

بکشه زجر ترکم خواستم داده، دست از عزیز بچه این شه، دردسرت خواستمنمی آقام خاک به" ـ ." 

نگریستم چشمانش در تندی به و شدم فروچکیدنش مانع سماجت با ولی جوشید چشمانم در اشک : 

 هم همین خاطر به قویه، احساساتشون فقط کنه،نمی کار منطقشون! شناسیدنمی رو هابچه جوراین شما ولی ممنونم، شما نیت ازحسن" ـ

نکنید ش وابسته این از تربیش امیرآقا، کنممی خواهش! کرده پیدا غلط باورهای سری یک کنیدمی خطابش پدرانه شما وقتی ." 

نگریست چشمانم به دوباره و داد جرأتی خود به زنی او : 
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حله؟ ببیندم نذاری کنیمی فکر حاال"ـ !" 

بگویم چه دانستمنمی .... 

شه تموم جا همین هست هرچی که بهتره ولی کنه فراموشتون تا کشهمی طول البته،"ـ ." 

بازداشت حرکت از را دنیایم جوابش با ناگهان : 

باشم درشپ بذار رؤیا، نیست راهش این"ـ !....." 

 طول ثانیه چند کند؟ خطابم صمیمانه قدراین دهدمی اجازه خودش به دوباره چرا او کردم، نگاهش خیره ناباوری با و شد قفل زبانم

کنم جور برایش ذهنم کنارهای و گوشه از جوابی بتوانم تا کشید : 

ست پدرانه من به نگاهتون کردممی فکر همیشه"ـ ...." 

نشنوند چیزی ها همسایه تا آورد پایین را صدایش کمی : 

بخوام؟ رو خاطرت نباس که بزرگترم ازت چقدر مگه"ـ " 

باشم مسلط خودم بر کردم سعی و گرداندم روی او از آرام نداشتم، را قرارش بی نگاه تاب دیگر : 

کنید نگاهم خاطرخواه شمچ به که بودم کرده باز حساب ها این از تربیش تونمردونگی روی من نیست، مهم سال و سن"ـ ...." 

مگه؟ جرمه خاطرخواهی"ـ !" 

بود باقی برایم دیگر حرکت یک هنوز اما شدم،می آچمز داشتم : 

دارم؟ شوهر نگفتم من مگه ولی نه،"ـ !" 

گه؟ می چی پ سلمی نشدی؟ جدا مگه اما ست، زنده گفتی"ـ " 

بشه پناهنده شد مجبور چون شدم؛ جدا"ـ ." 

دنکر قانعش اصال   دلیلم : 

نپیچون مارو خواهشا ولی..... اختیاری صاحب نیس، خیالی بدی بهم راه خواینمی اگه" ـ !" 

گرفت طرفمبه و درآورد رنگ قرمز فوردآهنی یک جیبش توی از که بودم نداده جوابی هنوز : 

بده بهش اینم من، طرف از ببوسش.... شوماست دست قیچی و ریش اما شه آروم خواستم کنه،می قراریبی ایلیا گفتسلمی آبجی"ـ ." 

دادم تکان منفی جواب ینشانه به را سرم و برداشتم عقب به قدمی : 

نداره بهش نیازی ایلیا نه،"ـ !" 

 در و شد پیدا ایلیا یسروکله موقع درهمین درست اما رفت، در سویبه و برداشت من از را اش گرفته غم نگاه و نکرد اصراری

 و دویدیم طرفشبه اختیاربی ما هردوی لحظه یک برساند، ما به را خود تا دوید پایین آهنی خطرناک های پله از احتیاطیبی نهایت

زدیم فریاد زمانهم : 

ابالفضل یا" ـ !!..." 

گفتم وارسرزنش لحنی با آنگاه ایستادیم، ودرجا کشیدیم راحتی نفس رسید، حیاط به سالم واری معجزه طرز به ایلیا وقتی و : 

شکنه؟می وپاتدست افتیمی نکرده خدای گینمی بچه؟ اومدنه راه جور چه این آخه" ـ " 
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 نیز او امیرآقا، بغل توی کرد پرت را خودش شتابان نبود، درکقابل اصال   برایش که من تکراری دلسوزی به توجه بدون ایلیا

کرد بلند هوا به را وا درخشیدمی اشتیاق از چشمانش و نشسته برلبش لبخند که طورهمان : 

بیاد کن رد آبدار ماچ یه! تو؟ چطوری"ـ !" 

 فشرد می و کرده حلقه او احساسات ابراز را دستش محکم چنان نیز ایلیا وبوسید، گرفت دربغل ساله سه دوـ یبچه یک مثل اورا آنگاه

کندمی اش خفه اآلن گفتم که . 

 در جرعه جرعه را محبتش و کردمی خطاب او بابای را خود خواست،می پسرم با مرا که بود مردی تنها او بودم، شده گیج حسابی

 این احتیاطی بی خاطر به لرزید دلش من مثل نیز او وقتی باشد، دروغین ها محبت ابراز این تمام نداشت امکان ریخت،می کامش

بود پدرانه زیادی ابالفضلش یا فریاد بچه، ..... 

داشت روانه سویمبه را مندش گله نگاه امیرآقا که بودم خویش پریشان افکار غرق : 

زنی؟می گول خودتو چرا طلبه،می بابا بچه این! کن رحم معصوم طفل این به کنینمی رحم خودت به"ـ " 

 از گل دیدنش محضبه که داد ایلیا به را دنیا انگار گرفت، ایلیا چشمان جلوی را اشهدیه و برد اورکتش داخل جیب به دست گاه آن

گفت کودکانه وشوقی ذوق وبا شکفت گلش : 

ز!! آم آم" ـ گرفته یادش ازکجا و لهجه کدام با نفهمیدم آخرش که بود قرمز منظورش!" )گورم  !) 

کردنبازی به نشست زانو چهار حیاط کف جا همان و کشید پایین امیرآقا بغل از را وخود .... 

 قدراین چرا شد، خیره من به و کند ایلیا از دل رسیدمی نظر به راضی و شحالخو خودش هایکاری شیرین از کامال   که امیرآقا

 و ببندم امواقعی هایخواسته روی به را چشمم ایلیا خاطر به شوم مجبور من شاید خب پذیرمش؟می خویش خلوت در که است مطمئن

 یاحمقانه احساسات به بسپارم را ناهمگون کامال   یوادهخان دو یآینده که است صحیح حد چه تا ولی بدهم، نامالیمات از خیلی به تن

 را چیزهمه اشآمده دست به تازه شادی آن با ایلیا اما بیفتد، بود ممکن که اتفاقی هر از ترسیدممی مانده؟ عقب خردسال کودک یک

ریختمی هم به درونم در داشت . 

گفت فاتحانه لحنی وبا برداشت اشطوالنی نگاه از دست امیرآقا که زدممی وپادست نگرانی و تردید میان در داشتم هنوز : 

ایلیات و خودت نوکر.... رؤیا نوکرتم فقط من..... من ولی دونی،می چیچی به رو بچه این صالح و خیر دونمنمی"ـ ...." 

 ایآینده در دوباره دیدار یک قول و بوسید و گرفت درآغوش را ایلیا بار آخرین برای. افکندم زمین بر دیده ازشرم و نگفتم چیزی

 را آن کوتاه مکثی با و دوخت من به را نگاهش آخرین و برگشت ایستاد، در پشت آنگاه کرد، امکالفه حسابی که داد او به نزدیک

رفت و گشود . 

 ساخت، درگیر را هایملولس تمام زودگذر وهیجانی شد فشرده عجیب حسی از قلبم رابستم، وچشمانم دادم تکیه آن به در شدن بابسته

گفت زحمت به ناتوانش زبان آن با ایلیا لحظه همان : 

رف؟...ر...بابا" ـ " 

کارکنم؟ چه باید خدایا چسباندم، خود به را او و راگرفتم دستش .... 

 نه ولی بدانم داشتن دوست قابل و بستایم دیگری ازهرمرد بیش ـ داده عالقه ابراز جرأت خود به که حاال حتی ـ را امیر توانستممی من

 چهآن با احساس این.... نه او مثل شوهری اما داشتممی او مثل برادری یا پدر کاشای که کنم آرزو توانستممی عشق؛ و زندگی برای

 دیگر سوی از و دبو احترام قابل سویک از برایم هم مهرداد بود، یکی تقریبا   داشتم مهرداد به نسبت نوجوانی روزگار در سابقا که

کند تصاحب را قلبم نبود قادر . 

! برده پناه بیگانه به که کنم بهانه را ترسویی پسرک بودن زنده امیر، مثل جوانمردی با ازدواج از فرار برای که است مسخره چقدر

 وای ای لرزاند؟ را دلم و دست متبّسم سیاه چشم جفت یک ببرم، پناه مرد این یسایه به گرفتم تصمیم هربارکه چرا.... خدایا؟ چرا

 ایُمرده چه تو! است ویران تو دست به چنانهم دنیایم نیستی دنیا این در که حاال حتی توست؟ ردپای کنممی نظر هرجا چرا امان،

ایبرده گور به خود با را آن تو ولی دارم نیاز قلبم به ورزیدن عشق برای من شود؟نمی سرد خاکت که هستی ..... 
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******  

« گور به زنده » 

 دستم به کوچک فرصتی اگر همین برای شوم، ودخترانش سلمی دامن به دست ایلیا هایقراریبی دربرابر خواستنمی دلم دیگر

 عهد خود با من. نگیرد را شده خراب داراخ و بابایی و ربیهه یبهانه قدراین دیگر تا بردمشمی مانخانه نزدیک هایپارک به آمدمی

 پدر یک معموال که کنم کارهایی و بگذارم وقت برایش قبل از تربیش داشتم وظیفه پس پدرش، هم و باشم مادرش هم که دمبو بسته

زد صدایم اتاقش باز یپنجره پشت از خانم فخری بودیم، برگشته پارک از وقتی عصر روز یک. دهدمی انجام اشبچه برای مهربان : 

داره باهات واجب کار کهاین مثل. زد زنگ خانم سوده دوستت رؤیا"ـ ." 

 سوده جمله از دوستانم یهمه به قبال من کارم، محل و فردا به کنم مؤکولش کهاین نه بگیرم تماس او با حاال همین حتما   باید یعنی این

 هرحالبه. باشم تشزحم باعث خواهمنمی چون کنند استفاده ضروری بسیار کارهای برای فقط را خانم فخری یشماره که بودم گفته

مهربانم یصاحبخانه محقر اطاقک داخل رفتم شرمساری کلی با خودم و باال فرستادم را ایلیا و کردم تشکر .... 

کشید جیغ ناگهان علیک و سالمبی گرفتم که را سوده یشماره : 

بگیری؟ من با تماس یه میریمی! الهی نشی خفه رؤیا"ـ " 

کنم مدیریت جوری یک را محبت همهاین هجوم کردم سعی : 

حاال؟ شده چی مگه بابا باشه"ـ   

 ".سالم

بود شده اشقراریبی باعث قدراین چیزی چه دانمنمی : 

تونخونه میام یا مونخونه بیا حاال همین یا"ـ !" 

بودم شده خارجی قدراین کی از دانمنمی : 

رفتن ونیمهم یحوصله نه دارم مهمون یحوصله نه. نزن حرفشم م،خسته اآلن"ـ ." 

کرد تعجب حسابی : 

اینه؟ از غیر بگذری، جونت از حاضری من دیدن واسه تو نه؟ کنی،می شوخی"ـ " 

بگذارم سرش سربه کمی کردم سعی : 

رضاجونته میده جون تواسه که اونی"ـ !!" 

بسوزاند آتش کمی آمدنمی بدش انگار هم او : 

درآد چشت تا"ـ !" 

فرستادم بیرون کالفگی با را بازدمم : 

درآری؟ رو چالم و چش زدی زنگ"ـ " 

مهم خیلی خیلی خیلی خبر یه! زدم زنگ چی واسه بکنی تونینمی فکرشم دیوونه، نه" ـ !" 

 معموال نیز خبرهایش و ترساندمی مرگ تاسرحد را آدم اوهمیشه باشد؛ مهم خبرهای حامل سوده جز دیگری هرکس بودم حاضر

ناراحت یا است خوشحال اآلن نبود معلوم هرچند بودند، وحشتناک : 

دیگه بگو خب کردی، مدیوونه که تو"ـ ." 
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باشی داشته رو شنیدنش تحمل که کنم ت آماده باید"ـ ...." 

بود عصبی و خشمگین کامال   که لحنی با بریدم، را حرفش : 

باشی فهمیده اینو کامال   باید نفر یه تو کم دست سوده، حرفام این از ترجونسگ من"ـ !" 

شد دستپاچه : 

کن گوش باشه، باشه"ـ ...." 

گرفت نفسی و : 

پدرت"ـ ....." 

 از بعد که ناگواری اتفاق هر شنیدن برای کن زیاد را تحملم خدایا! دارد؟ او از بدی خبر الل زبانم نکند! حرف این با درآمد پدرم

نیستم شنیدنش مستحق سال همهاین .... 

کرد اصالح را حرفش بالفاصله هک ندارم ای فاصله سکته مرز تا فهمید هم خودش انگار : 

خوبه خوب حالش نباش نگران"ـ ....." 

است کافی همین است، خوب حالش پدرم نیست، مهم دیگر باشد هرچه.... کشیدم ایآسوده نفس !.... 

گرفته تماس اینا مامان با"ـ ...." 

است؟ داده سلمی نذری یسفره رس را حاجتم زود قدراین خداوند یعنی کنم، باور شنوممی که را آنچه توانستمنمی  

جوری؟ چه آخه... گرفته؟ تماس..... پدرم؟ ذاری؟می سرم سربه داری سوده"ـ " 

 هم خبربی گفته هم مامان نه، یا دارید رؤیا از خبر پرسیده ازشون اینا، مامان یخونه زده زنگ پیش روز دو فقط چیه، قصه نفهمیدم"ـ

گفته تدرباره چیو همه هم بعدش. نیستیم ....." 

راگرفته؟ پناهشبی دخترک سراغ سال همهاین از بعد پدرم که افتاده اتفاقی چه چرخید،می سرم دور دنیا  

شکر! شکرت خدایا وای"ـ ...." 

امحالیخوش از بود حالخوش نیز او : 

جونم رؤیا گممی تبریک. ازشون شد خبری باالخره که خداروشکر" ـ !" 

کنم فکر محبتش جز چیزی به خواستمنمی که بود رفته یادم انگار برداشت، خش ینگران از هجومی با امشادی : 

 امکان ببرن، من ازطریق مادی منفعت یه بخوان که گیرنرومی سراغم موقعی فقط زنش و پدرم کرده ثابت بهم تجربه سوده، ولی"ـ

! ایناست مامان یخونه من با تماس راه تنها که باشه هشد خبردار الهه ازطرف تونستهمی فقط پدرم! باشن شده من نگران اونا نداره

کنه؟ کاری چنین گرفته تصمیم الهه که شده چی " 

کردمی درکم کامال   او کشید، آهی : 

نه؟ ببینی؛ رو بابات تونیمی که مهمه همین هرحالبه باشه، خیر امیدوارم هست هرچی نده، راه بد دلت به باراین"ـ " 

پرید سرم از برق : 

ایران؟ اومده مگه کی؟! ینمش؟بب"ـ " 

زد دامن هیجانم به که کرد مکثی : 
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تو دیدن واسه.... واسه..... ایران میاد فرصت اولین توی گفته مامان به.... آره"ـ !" 

 بیاید، خواهدمی چه برای نیست مهم! گیرم؟ آرام درآغوشش توانممی و رسیده پایان به انتظار سخت روزهای که باورکنم کنم؟ باور

باشد داشته زیرسر برایم اینقشه بازهم اگر نیست مهم حتی ..... 

 به راجع نیز همکارانم دیگر و سلمی به نیست، دیگر حاال بود داروندارم که مادر کنم، شریک امدرشادی باید را کسی چه دانستمنمی

 فهمیدمی اگر وگرنه نداند همچنان دادممی ترجیح من و دانستنمی بارهدراین چیزی هم خانم فخری حتی. بودم نگفته چیزی امخانواده

بمانم اشخانه در این از بیش ندهد اجازه دیگر بود ممکن و شدمی مشکوک اوضاعم به هستم اشرافزاده یک دختر . 

***** 

 یدرباره گفتن پرتوچرت بازهم ایلیا وقت هر کردم،می شماری لحظه پدرم آمدن درانتظار را التهاب و پرهیجان روزهای آن تمام

 هرگز ولی اندوه و بود حسرت فقط برایم همواره حضورش که شدممی پدری خیال نیزغرق من گرفتراازسرمی اشخیالی بابائی

کنم جایگزینش مهری امدرسینه نتوانستم .... 

 روی را چادرسفیدم یزم،برخ ازجا اختیاربی تا واداشت مرا عجیبی حس درآمد، صدا به خانه زنگ که بود هفته همان ی جمعه صبح

 ایوان ینرده مقابل که حصیری یازگوشه باشد؟ آمده خبر بی طور این تواندمی کسی چه ببینم تا بایستم ایوان روی و بکشم سرم

 رقد آن را حضورش بود، برپا قیامتی دلم توی انداختم، ورودی در به نگاهی باشد مخفی دید از امخانه حریم تا بودم کرده آویزان

بود درآمیخته هایمنفس با که کردممی حس نزدیک ..... 

گشود دررا خانهصاحب .... 

.... بود درایستاده پشت که درآمد مردی بدیلبی ابهت تسخیر به هستی تمام ایلحظه وبرای ! 

امزندگی تمام د؛بو من زندگی تمام مرد این ولی داشتم گالیه دنیا یک او از اگرچه!..... چقدر بودم، دلتنگش چقدر خدایا ! 

افتاد پته تته به و خورد جا حسابی واشرافی اعیان وظاهر تیپ آن با بابا دیدن محضبه خانم فخری : 

دارین؟ فرمایشی چه آقا؟ بله" ـ " 

 جوابش زود لیخی او هرحالبه! باشد داشته کاری بینوا من با سرووضع این با آدمی کهاین اال کردمی فکر هرچیزی به زن این مطمئنا  

گفت خشن نسبتا بالحنی پدرم چون گرفت را : 

اینجاست شخونه گفتن من به! دارم کار رؤیا با"ـ ." 

 که بود یافته راه سرش به اشتباهی افکاری شده جاری مرد این برزبان عریان چنین نامم کهاین از هم شاید و شده گیج پاک خانم فخری

مدهنیا خوشش هم زیاد رسیدمی نظر به : 

کنم؟ صداش برم کنه،می زندگی باال" ـ " 

پیشش رممی خودم نیست الزم" ـ ." 

شد روانه دنبالش به بود امکانش که جایی تا خانم فخری آمیز تحسین و کنجکاو نگاه و . 

 مغلوب یا ختهنری اندکی حتی رنگش خرمایی و پرپشت موهای! است؟ نظیربی و زیبا قدر چه پدرم که نداشتم دقت تاحاال طور چه

 آغوشت حسرت در دلم که بودی کجا مرد؟ ای بودی کجا نبود، دلم توی دل آمدمی باال هاازپله آرامآرام وقتی بود، نشده سفیدی

نداشت؟ قرار و آرام ایلحظه ..... 

 هاپله باالی رعنایش قد آن با بابا وقتی اینجاست، کسی چه بگویم و کنم بیدار خواب از را ایلیا و برگردم اتاق به نکردم فرصت حتی

کجا؟ او وآغوش کجا من ولی افکنم آغوشش به را خود خواستمی دلم... شد تمام چیزهمه ایستاد درمقابلم .... 

 خود مقابل را دیگری کردنمی باور ما کدام هیچ رسید،می نظر به طبیعی کامال   بود افکنده سایه مانمیان لرزانم سالم تا که سکوتی

نیایم نظر به ترحم قابل و ضعیف تا زدم پس هایمپلک پشت از را اشک یند،بب : 
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بابا..... سالم"ـ ..... " 

 من که چرا رسید،می نظر به که بود آن از ترضعیف ولی کرد،می مبارزه لرزیدمی چشمانش انتهایبی عمق در که اشکی با نیز او

ندید را امدلتنگی او ولی کردم حسش : 

ساختی؟ خودت واسه که زندگیه جور چه این دختر؟ کنیمی چیکار اینجا تو! رؤیا"ـ ..." 

کنم تحمل را رحمانهبی دلسوزی این نتوانستم : 

پرسید؟می زندگیم از حاال که بودم شما دنیای کجای من"ـ !" 

گذاشت هایمشانه بر را دستش و نهاد جلو قدمی : 

منی؟ رؤیای تو.... شدی بزرگ چقدر"ـ !" 

 یسفره سر خدا با هایمپیمان و عهد تمام کردم فراموش! مسلما نبودم او رؤیای باشم، هرکه رؤیای من زد، چنبره مبرگلوی بغض

بازشد کودکانه هایگله به ارادهبی زبانم و را ابالفضل : 

 واسه دیگه باراین گید،ب مقدمهبی پس! مشده امضا سند یا سفته، یه نهایتا شما برای که باورکردم باالخره ولی بود، سخت خیلی"ـ

برسید؟ جان عمه میراث شبیه چیزی به احیانا   شما تا کنم چیکار بیام، کجا قراره.... کنمنمی مقاومتی قبولش " 

است؟ طور چه جان عمه حال اآلن دانمنمی حتی من خدایا، آه ! 

بگذارد ایشنم به هایششکست تمام ورای از را اشپوشالی غرور کرد وتالش نشست اشچهره بر غم : 

 کنم، در تخونه توی رو عمرم یه خستگی بذار! کردم اشتباه ت درباره هاسال این یهمه من که طورهمون.... کنیمی اشتباه داری"ـ

گم می چیو همه برات ....." 

 روی قدمتون کردم، وندرستش خودم زحمت با که باشید چیزهایی اون تمام شریک خواهیدمی اگه ولی ناقابله، شما برای زیادی اینجا"ـ

 "....چشمم

 و گذاشت پیش دیگری قدم نمود،می مهربان هایمتلخیگوشت تمام برابر در انتظارم برخالف شود، محقرم اطاقک وارد تا رفتم کنار و

کشید درآغــوش تنگ مرا و زد چنگ را موهایم زیرچادرم از .... 

 یک بودم، ریخته واشک شده غرق درآن رؤیاهایم و خیال در بارها و ارهاب که آغــوشی همان من، نیاز و آرزو تمام.... آغــوشش

 همین به نداشتم دوست که بود زیبا شده تعبیر رؤیای این آنقدر! است ساله پنج دخترکی پدرش برای شود صدسالش اگر حتی دختر

دهدمی شعار فقط دخترم بگوید بگذار نیست؛ مهم فشردم، آن به را خود و زدم اشسینه به چنگ شود، تمام زودی .... 

 نگاهش که آن بی و کشیدم بیرون را خود آهسته داشتم اشوپدرانه گرم آغـوش به که نیازی تمام با باالخره تا کشید طول چقدر دانمنمی

گشودم هم از را لرزانم و آلود بغض هایلب کنم : 

بفرمایید"ـ ...." 

 روی را اشسبابه انگشت نکشند، مخلوع شاه این رخ به را مطرود یشاهزاده کی ضعف و سرنخورند پایین به تا گزیدمشان دوباره و

کرد زمزمه عاشقانه و گذاشت هایملب : 

زیباترینم!.... من زیبای"ـ !" 

نتوانستم دیگر کشید، آغوشم در باردیگر و ..... 

 و هماهنگ قلبش تپش صدای ولی ،نه یا کردم حس درست دانمنمی کرد، خیس را اشسینه و گریخت هایمپلک از لجوجانه اشک

 آنچه تمام..... بود امرفته برباد آرزوهای تمام قلبش قلبش،!.... انگار ایستادمی راه یدرمیانه باریک و زدمی تند بار یک نبود، میزان

 اقتصادی معتبر سند یک یتانها و اضافه باریک فقط او برای من اگر..... بابایم قلب ام،دخترانه عشق تمام نداشتم، و خواستممی که

رسیده اینجا به کجا از دانستمنمی من و مانستمی تربیش معجزه به جااین او حضور بود، اعتبار و آبرو و عشق من برای او ام،بوده . 
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گفت شرمساری با گذاشت اتاق فرش روی را پایش و زد کنار را پرده وقتی : 

دخترمه وزندگی خونه وضع این که من برسر خاک"ـ ..." 

 به خانه این درمقابل صنم انباری شاید بود، یکی پذیرایی و هال و خواب اتاق اینجا.... ماند ثابت پسرکم رختخواب روی نگاهش و

است من یخانه باشد هرچه جا این شده، برپا جگرم خون و اشک هایقطره با اینجا دارد؟ اهمیتی چه! مانست می ویال .... 

کشید رنگش بلوطی و نرم موهای به دستی و زد زانو ایلیا رختخواب کنار : 

منه؟ ینوه این"ـ !" 

 واقعا   او یا دیدم،نمی بچه این نوازش و کشیدن درآغوش برای چشمانش در میلی هیچ بشنود، من از منفی جواب بود امیدوار شاید

 این است، نصیببی بابا محبت از من مثل نیز مپسرک کهاین از شد خون دلم! افتاده کار از من حسی هایگیرنده یا است احساسبی

کند اقناع را روحم توانستنمی ترّحم از لبریز و کوتاه توجه .... 

ناقصه دارم که چیزهایی تمام مثل بینید؟می.... بله"ـ !" 

 استفهام با. باشد دهز حدس عقلش نقصان یدرباره چیزی توانستنمی اشخفته یچهره از بابا که درحالی گفتم را این چرا دانم نمی

زیرافکندم به دیده و گزیدم لب من ولی کرد نگاهم . 

ناقص؟"ـ " 

کردم توجیه و دادم تکان مثبت جواب ینشانه به سری : 

داره ذهنی موندگی عقب.... بگم خودم بهتره پس فهمین،می بقیه مثل هم شما زود یا دیر"ـ ." 

کرد پنهان تلخ لبخندی یدرلفافه را صورتش عضالت انقباض فقط نبیند، این از بیش را رنجم تا نکشید آهی حتی : 

ترقشنگ حتی توئه، شبیه موهاش! مه نوه هرحال به نیست، مهم"ـ !" 

. کرد سرورش غرق که پاشیدم رویش به لبخندی پرهیجان لحظات این تمام از بعد باالخره نیز من.... دل ته از کرد، شادم حرف این

نگریستمی پریشانم و باز موهای به حسرت با آمیخته ولعی با بود هافتاد سرم از چادرم که حاال : 

کنن؟ باهام کاری چنین تونستن چطور"ـ !" 

 غمی زیبایش چشمان ته افکند، سایه مانمیان سکوت لحظاتی گرفت، انگشتش دو میان نوازشگرانه را گیسوانم و آورد پیش دست و

ببینم کند پنهان بلندش هایمژه پشت داشت سعی که را اشکی  قطره توانستممی حتی زد،می موج سنگین .... 

 دیرشده خیلی دیگه که حیف بود، شیطان یه گذاشت من زندگی به پا زنی هر که کنم چیکار اما عزیزتری، برام دنیا تمام از تو رؤیا"ـ

 اجازه ایلحظه حتی وگرنه کنم، قبول رو شکست ینا از تربیش تونمنمی و هستم تو مثل ه*ا*ن*گبی یبچه دوتا مسئول حاال و

بمونه باقی زندگیم توی عفریته اون دادمنمی ....." 

 قطعا! شده رو آن به رو این از ناگهان و افتاده امقصه ستمگر مرد در تلویزیونی هایسلایر شبیه اتفاقی که کنم باور توانستمنمی

گفتم بودم گرفته قرار تاثیرتحت کهودرحالی زدم رویش به لبخندی د،بو هاحرف این از ترپیچیده بابا و من یقصه : 

 ذهنم توی سؤال عالمت عالمه یه اگه حتی باشم، داشته دوستتون و ببخشمتون کنممی سعی هم این از بعد داشتم، دوستتون همیشه"ـ

باشه مونده جواببی ...." 

برگرفت من از شرمساری با را نگاهش هستم، سؤاالتم جواب جویای غیرمستقیم که فهمید : 

بده فرصت بهم فقط.... گممی چیو همه بهت، گممی"ـ !" 

 پس کرد، خواهد شرحه شرحه را قلبم خنجر مثل حقیقت شنیدن همیشه مثل کنم بینیپیش نبود سخت اصال   برایم بود، او با حق شاید

 است تلخ حقیقت یک این.... نداشتم شنیدنش به میلی دیگر عا  واق اگرچه بشنوم، بهتر درفرصتی را اشاحتمالی توضیحات دادم ترجیح
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 به بسپارم گوش که دارد دلیلی چه پس اند،ندیده هاستآن دریغبی محبت نیازمند که انسان یک عنوان به مرا هرگز امخانواده که

اند؟نکرده قانعم هرگز که توجیحاتی ! 

 گردو و پنیرتبریزی قدری و سنگک نان با نیز را سفره ریختم، برایش بودم گذاشته صبحانه برای که دمی تازه چای از و برخاستم

کردم پهن : 

کنید؟می همراهیم نخوردم، صبحونه هنوز من"ـ !..." 

 و آمد جلو کند اعتراضی کهاین بدون دیدنمی هم خواب به را ایفقیرانه پذیرایی چنین و ننشسته زمین روی حال به تا کهآن با نیز او

پاشید رویم به لبخندی و نشست رهسف کنار : 

سنگک این داره عطری چه.... به به ؟!داد دست از رو انگیزیوسوسه یصبحونه چنین شهمی مگه"ـ ." 

 برخالف او ولی بگیرد، نادیده را کمبودهایم ترتیب این به دارد سعی و کرده درک تاحدی را اوضاعم پدرم کهاین از شدم خوشحال

بردمی لذت شهری پایین یصبحانه این خوردن زا داشت واقعا   تصورم . 

 هردو کرد، باورش بتوان که واقعیتی تا بود شبیه تربیش وخیال خواب به برایم که لحظات این مخصوص هایگپ و صبحانه از بعد

کردیم هنگا ایلیا خروپف به لحظاتی برای و نشستیم بودم چیده خانه قسمت بهترین در که ستنیم راحتی هایمبل روی . 

 تا دانستمی و داشت عادت سکوتم به نیز او باشم، توضیحاتش یشنونده فقط بود قرار که باشم صحبتی یآغازکننده خواستمنمی

دارد تعلق آن به هایمدلبستگی ترینبزرگ داشت یقین که کرد شروع ازجایی را صحبت پس گشایم،نمی ازلب لب نخواهم کهوقتی : 

شه؟نمی بیدار"ـ " 

دادم تکان یسر : 

نداره فرقی براش کنیم صدا که هم هرقدر. بخوابه هشت تا داره عادت نه،"ـ ." 

بزنیم؟ حرف راحت تونیممی پس"ـ " 

نشست لبم کنج تلخ لبخندی : 

نمیاره سردر حرفامون از چیزی بشه هم بیدار اگه حتی اون! راحت راحت"ـ ...." 

بود انداخته پنجه اشزیبایی و ذهن بر ذهنی ماندگی عقب که نگریست پسرم صورت به تأسف با و نشست نگاهش در غم .... 

کردم؟می پیدات شده خراب دنیای این کجای از باید من بیفته؟ مونبین فاصله قدراین گذاشتی چرا"ـ " 

باشم مسلط برخودم کردم سعی داند،نمی را حقیقت از بزرگی قسمت هنوز که فهمیدم : 

 ولی شنید حرفامو که کسی برداشت، رو گوشی الهه متأسفانه کردم، پیدا رو جان عمه با تماس شماره بدبختی هزار به پیش سال چند"ـ

باشم نداشته شما با ارتباط برای راهی هیچ دیگه که کرد کاری من به کمک جایبه ." 

باشد شده باز برایش ایگره که انگار داد، تکان خودش برای سری و رفت فرو فکر به درسکوت .... 

 تونستنمی الهه دیگه وقت اون. نروژ اومدیمی و کردیمی گوش حرفم به گانهبچه افکار اون جایبه بود کافی.....! طوراین سپ"ـ

تو و من حق در کنه جنایت همهاین ." 

گرددبرمی هااین از ترقبل خیلی به بابا ذهنی ابهامات انگار ! 

نه؟ شما؛ به نگفته هیچی الهه"ـ !" 

راسته؟ درصدش چند کنیمی فکر.... باشه گفته هم اگه"ـ " 
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 پشت که حوادثی از گفتم؛ برایش شدمی کهتاجایی پس! من درمورد نه کم دست باشد، بوده راستگو توانستنمی الهه بود، او با حق

شود کوتاه امخانواده دامان از دستم شد باعث و افتاد برایم سرهم .... 

 امشناخته را شرمی چنین خاستگاه کردم خیال شاید و کردم حسش کامال   نشست، اشچهره بر درد و شرم از وگردی کرد گوش بادقت

بود دیگری چیز شرمساری برای او دلیل و کردممی اشتباه ولی : 

 پیدات و گشتیم هرقدر که هم ما کنه،نمی مشخص رو میراثش تکلیف نبریم پیشش رو تو تا که بود کرده کفش یه تو پاشو جان عمه"ـ

 هادرگیری توی تو که گفت جان عمه به بشیم؛ دروغ یه به متوسل باید که کرد راضیم الهه آخرش شدیم، ناامید اومدنت از و یمنکرد

 و زده غیبت خبربی طورچه تو بدم توضیح براش بخوام مثال   کهاین تا کنه فکری چنین جان عمه دادممی ترجیح هم من... شدی کشته

 بگذره دیدارت خیر از که شد راضی هرحالبه ولی جانعمه برای بود بزرگی شوک شدنت کشته خبر! ایی؟دنی این کجای نیست معلوم

 سفر یه واسه موقع اون من برگشت، رأیش دوباره و ایزنده فهمید که شد چی دونمنمی بعد بده، ارثش از سهمی ما از هرکدوم به و

 مرگ بستر توی جان عمه داد خبر بهم الهه کهاین تا کنم، پیدات تا بیام ایران به هست هرطور داشتم تصمیم و کلکته بودم رفته کاری

بود کرده فوت جان عمه رسیدم وقتی. کرده روشن هم رو ارثش تکلیف و افتاده ...." 

 که موقع انهم بود، شده روشن پدرم غیاب در اشارثیه تکلیف طور چه دانستممی حاال من.... جان عمه چارهبی شد، فشرده غم از دلم

 بخواهد رزیتا از ندیده دلیلی الهه دیگر همین برای شاید.... کرد عملی را اشوعده بکشاند نروژ به مرا دارد سعی الهه گفتم او به تلفنی

کند تالشی برگرداندنم برای . 

نه؟ کنید، پیدام که شدید این خیالبی هم شما شد روشن جان عمه ارث تکلیف که همین"ـ !" 

شد اشدلخوری عثبا حرف این : 

 هم من به کاش کرد، استفاده سوء اعتماد این از اون ولی داشتم کامل اعتماد الهه به من..... که اینه حقیقت.... نبود طوراین نه"ـ

 تریوحشتناک خبر من به اون ولی ایران، گشتمبرمی بود شده که هم قبرت کردن پیدا برای جوریاین شدی، کشته تو گفتمی

 "......داد

کند تمام را حرفش تا بودم منتظر فقط سکوت در ولی شود،می تمام گران برایش چقدر هاجمله این گفتن که بفهمم توانستممی خوبی به : 

کردی فرار ایرج پسر با تو...... با تو که گفت اون"ـ !...." 

 بهای! کند؟ گور به زنده پدرش قلب در را اهیگنبی دختر که شود سنگدل تواندمی چقدر زن یک... شد خراب سرم روی دنیا ناگهان

رذالتی؟ و پستی چنین به دهیم تن دنیا ارزشبی متاع خاطر به که دارد را ارزشش واقعا   چیست؟ قساوت همهاین ! 

 دنشنی برای هنوز درآمیخت، هم به لبم یگوشه در تأسف و ریشخند شبیه چیزی و لرزید هایملب فقط کنم، اعتراضی نتوانستم حتی

بود باقی تحملم از ایمانده ته اشبقیه .... 

 باید من باشم، تفاوت بی حد این تا بهت نسبت تونستمنمی بودم، پدرت من ولی ببینمت، ابد تا نخوام دیگه که بود کافی همین"ـ

.... مادرت و تو وفائی یب از کشیدم زجری چه بدونی تا کوبیدممی صورتت توی رو هاتبدی شده که هم دلم التیام برای و دیدمتمی

کنم تحمل رو ایرج با صحبتی هم ننگ دیدنت بهای به و بذارم دلم روی پا گرفتم تصمیم سال دو از بعد هرحالبه !" 

 کهآن حال رسیده؛ کجاها به هایشقضاوت با او ببینم تا دادممی گوش سکوت در فقط بلرزد، خشم یا ازهیجان که نداشتم دلی دیگر

دانستمنمی ظلم همهاین مستحق را خودم .... 

 داشتم ایران به که سفری تا چهار سه توی. بشه مانعم تا برهمی کار به ایحیله حتما   دونستممی چون نگفتم هیچی بارهاین در الهه به"ـ

 یا ایرج سراغ زشا بتونم که سرایداری حتی نبود اونجا کسهیچ شدم، رو به رو بسته در با هربار ولی ایرج، یخونه رفتم مستقیم

بگیرم رو پسرش ...." 

همنوعانش؟ به کمک جرم به غلتیده خود خون در که کسی! پسر؟ کدام بگویم حتی توانستمنمی و بود آمده بند زبانم ! 

ببینمش شدم موفق.... پیش ماه سه تقریبا   ایران، اومدم که آخری بار باالخره"ـ ...." 

 درست زخمش جای حتی کنم، حس بود کشیده دوش به دیرینش رقیب دیدار از من خاطر به که را نفرتی و حقارت بار توانستممی

کردمی ذق ذق امسینه روی .... 
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 باشه کرده نگرانم دخترم با پسرش احتمالی یرابطه حدتااین که کردنمی فکرشم.... کرد تعجب کجاست؟ نامردش پسر پرسیدم ازش"ـ

 کشته کردستان توی پیش هاسال.... پسرش که گفت فقط هامتوهین تمام درمقابل اون.. ..بدم تحویلش ایمسخره یقصه چنین یه که

رؤیا متأسفم.... من!.... دیدم رو عجزش و گریه.... عمرم توی بار اولین برای و!.... شده !" 

کردنمی دوا من از دردی او شرمساری بگوید، را اشبقیه بودم منتظر ندادم، جوابی .... 

امان.... پیش هم تو، پیش هم.... مشرمنده وجودم تمام با بگه دروغ بهم تو یدرباره الهه دادم اجازه حداین ات کهاین از"ـ !" 

من یچارهبی امان.... امان وای ای !  

کردمی امسرگشته نامش شنیدن حتی که کسی فراق غم از من و شرمساری خاطر به او ریختم، اشک پدرم پای به پا نیز من .... 

 یه گرفتن هوای به پیش چندسال که گفت بهم برگردم، خالی دست نذاشت اومدم، تو خاطر به راهو این یهمه فهمید که ایرج...".ـ

 چون فقط بود، یادش کامال   هم اون و بودی داده رو سوده یشماره بهش موقع اون مادرت، سراغ اومدی جانت عمه از شماره

بده خبر بهم کرد پیداش اگه و بگرده تا خواست فرصت ازم کرده ادداشتی کجا دقیقا   رو شماره این دونستنمی ."..... 

 ندهد، پدرم به من از خبری توانستمی او! است باالتر پدرم از سروگردن یک هم مورد این در که کرده ثابت ایرج حساب این با

 از خیلی مثل یا فهمد؛می را ریز هاینکته این پدرم یاآ. شکسته را دلش و کرده پسرمرحومش به احیانا   که اهانتی همهآن با مخصوصا  

گذرد؟می کنارشان از سرسری دیگر موارد ..... 

 دوستت یخانواده با بالفاصله هم من کرد، خبرم داشت ازم که ایشماره با و کنه پیداش شد موفق باالخره که بود پیش هفته یک"ـ

 تو که گفتن حتی...... گفتن کشیدی سختی قدر چه هاسال این کهاین و زندگیت محل تو، یدرباره چیو همه بهم هااون و گرفتم تماس

بشی پناهندگیش ننگ شریک و پیشش بری ابی از تنفرت تمام با داشتی تصمیم !" 

 دردم هنوز ولی شده هاتهمت تمام از من یتبرئه به ختم اگرچه که هاییحرف دادم،می گوش هایشحرف به کامل سکوت در مدت تمام

کرد نگرانش سکوتم.... بود نبخشیده التیام را : 

اومده؟ ابراهیم سر به چی پرسینمی"ـ " 

داد ادامه.... هیچی نبود، مهم هیچی برایم دیگر، نه : 

ایران بود اومده تو کردن پیدا هوای به خواهرش پیش چندسال"ـ ...." 

را شوم روزهای آن دارم خاطر به خوب خیلی! بله .... 

که بود گفته برادرش به چی تو به راجع بود برگشته وقتی دونمنمی".... ـ ...." 

نیاوردم طاقت باراین : 

چی؟ که"ـ !" 

نشست لبش بر تلخی لبخند ام شکسته را سکوتم باالخره کهاین از : 

 رو واقعیت و خیال فرق تونستنمی دیگه چارهبی بدی، نجاتش و برگردی تو که امید این به زد، رو رگش..... کرد خودکشی"ـ

بود شده دیوونه ابراهیم.... بده تشخیص ....." 

 کند، مهربانی حقش در خدا امیدوارم شده، راحت کهاین از باشم خوشحال توانستمنمی حتی نشست، چشمانم بر اشک و آمد درد به دلم

ندید زندگی از خوش روی هرگز او .... 

 اون که زده برادرش به حرفی بارهاین در رزیتا و دراومده ایرج پسر..... و تو یقضیه گند حتما   کردممی فکر کتایون مثل هم من"ـ

 اما گیره،تومی از رو انتقامش و میاد ایران به شده که هرقیمتی به خوردمی قسم کتایون حتی زندگی، به داده ترجیح رو مردن بدبخت

 ندادن، نشون کسی به اونو ولی نوشته، تو برای که کردن پیدا ابراهیم از نامه یه ظاهرا.... کرد فروکش آتیشش که شد چی نفهمیدم بعد

تو گناهیبی شدم، متوجهش هااون از دیرتر خیلی من که فهمیدن رو چیزی هم شاید. نیستن ازتو گرفتن انتقام فکر به دیگه فقط !" 
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 با و نشست کنارم برخاست، بابا چکید امگونه بر که اشک قطرات! نداشت جذابیتی ینترکم برایم نامه آن محتویات که است عجیب

گفت نرمی به آنگاه زدود، را آن مهربانش سرانگشت : 

 هرگز وگرنه شدم، کار به دست کردنت پیدا برای خودم و نکردم اکتفا الهه هایحرف به این از تربیش که کنممی شکر خدارو"ـ

دخترم؟ بخشیمی منو رؤیا،..... زدن بهم رودستی چه فهمیدمنمی !" 

بودم بخشیده پیش وقت خیلی را او من زدم، سرگردانش انگشت بر ایبـوسه . 

 و کرده مصادره بوده خالی مدت این که رو مون امالک از سری یک و خونه طبقاتی اختالف کاهش اسم به طلب فرصت نامرد یه"ـ

 واسه بیارم رو مدارکم و اسناد و نروژ برگردم هم سر یه باید کنم، احیاش که هستم دنبالش کشیده، باال هاشپیاله هم و خودش نفع به

 گردمبرنمی دیگه من کنی قبول اگه کنی، زندگی خودم کنار بیای که کنممی خبرت بگیرم رو حقم بتونم کهاین محضبه. دادگاه به ارائه

باشه دلخوش آورده چنگ به خیالش به که هرچی با الهه بذار نروژ، ...." 

شکست باردیگر سکوتم بودم، شناخته خوب را بابا من ولی! بود زیانگی وسوسه پیشنهاد عجب : 

شن؟می چی آرزو و آرش پس"ـ " 

کرد نگاهم تحّیر با : 

خودت؟ از غیر هستی هرچیزی نگران تو"ـ " 

داد تکان کمی را لبم یگوشه تلخی لبخند : 

 ازشون دیگه رؤیای دوتا که نباشه مهم ماش برای اگه حتی کنم، تصاحب صغیرو طفل دوتا اون بابای بخوام که گذشته من از"ـ

 "....بسازین

فرورفت اشسینه اعماق تا نیشم ! 

کشیدی رخم به خودت فداکاری دربرابر خودخواهیمو هنرمندانه خیلی"ـ !" 

دارن نیاز بهتون اونا ولی بدم، ادامه زندگیم به شما بدون جوری چه گرفتم یاد خوب خیلی فقط بابا، نیستم آرتیست من"ـ ." 

 چیزی براشون من هستن، الهه هایبچه اونا هرحالبه باشن، نداشته بهم نیازی دیگه تا زدم نامشون به رو اموالم از بزرگی سهم"ـ

نیستم پول چاپ دستگاه از تربیش !" 

کرد امآزرده شدت به هاحرف این : 

باشن عاشقتون که بیارید شونبار جوری کردیدمی سعی وگرنه خواهین،می شما خود که چیزیه همون این انگار"ـ ." 

دخترش و زری نه هاش،بچه و الهه نه نبودم، کسی معشوق هرگز من که اینه واقعیت ولی کردم، سعی همیشه"ـ ...." 

 و سوختمی مادرم عشق سودای در هنوز او نشست، غمگینش نگاه در که دیدم را عمیقی حسرت آورد، زبان بر را مادرم نام وقتی

ندارد او به نسبت تنفر جز احساسی دیگر که کردمی وانمود ! 

گذاشتم اشمردانه دست روی را دستم : 

بابا هستم شما عاشق من ولی"ـ ...." 

 ولی شده تکه تکه دربرابرم اشمردانه غرور شد،می گفته زودتر خیلی باید هاحرف این شاید دوخت، امبارانی نگاه به را نگاهش

لرزید اندوه فشار از هایششانه و کشید آغوش در مرا. ...برایم بود همیشه از ترباشکوه : 

 هرچی بیارم، خودم با نتونستم زیادی پول حتی من! بردمتمی اینجا از حاال همین وگرنه خالیه دستم اآلن که حیف.... رؤیا عزیزمی"ـ

کنی؟می درکم. غیرمنقوله دارم اینجا " 

شدم خیره چشمانش به و برداشتم اشسینه از را سرم : 
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 اموال بابت باید کنیدمی فکر چرا هستید، پول چاپ دستگاه هاتونبچه برای که کردیدمی گله حاال همین.... بابا کنمنمی درکتون نه،"ـ

نیست؟ کافی کنیدمی نوازشم و هستید کنارم که همین بدید؟ توضیحی من به غیرمنقولتون و منقول !" 

 مطمئنا   ولی اند؛آورده غرورش سر بر چه دانمنمی. بگیرد را هایشاشک ریزش جلوی نستتوانمی که بود قرارگرفته تأثیرتحت قدرآن

شده شکننده حدتااین که کردهمی پنهان اشسینه عمیق قسمت در مرا درد ! 

 مانز حتی کرد، را فکرش بشود که بود ازآن تردقیق او ینخورده دست و عریان یغـریزه شد، بیدار ایلیا هشت ساعت سر درست

بود بشری مصنوعات از نیازبی آوریشگفت طرز به اشطبیعی بندی ! 

زدم رویش به لبخندی. کرد نگاهم سؤالی و کشید درهم چهره بابا دیدن با بازکرد را چشمانش کهاین محضبه : 

هستن بابابزرگ ایشون! ایلیا بخیر صبح"ـ ." 

 یه*ز*ی*ر*غ همان که آشنایی بوی خاطر به صرفا باشد، جانبم از یتربیش توضیح نیازمند کهآنبی و نشست لبش بر لبخندی فورا  

کشید اشکرده اصالح صورت به دستی و آمد بابا سویبه بود کرده دریافت دقیقش اندازهبی : 

خ ی ُصب! سالم"ـ ." 

نشاند اشبرپیشانی ایبـوسه و زد رویش به لبخندی و آمد خوشش او ادب از خیلی بابا : 

بخیر هم شما صبح! نگمپسرقش سالم"ـ ." 

زد را دلش حرف باالخره بود نشده ناامید بابا صورت وارسی از هنوز که ایلیا : 

کو؟ موه این.... ای"ـ " 

 که داشت تأکید و رفتنمی زیربار ایلیا ولی است، تراشیده را هاآن که داد توضیح برایش بابا. کرد بابا هایسبیل خالی جایبه اشاره و

باشد «موه» نجاای حتما   باید ! 

 و حد همین در هم هاآن احتماال   دانند،می وسبیل ریش به فقط را مردانگی هابعضی چرا بفهمم توانستممی زیادی حد تا هرحالبه

تربیش نه کنندمی فکر ایلیا یاندازه ! 

. بنشیند پدرم یزدهیخ دل در مهرش شد باعث و بخشید روحیه ایلیا به کلی اندکش حضور همان ولی نماند مانپیش زیاد بابا اگرچه

 ازلطف هم این مطمئنا  . کند باز خود برای جایی دلها در تواندمی عجیبی طرز به و دارد فرق همنوعانش تمام با او که بودم حالخوش

بستنمی رویم به را درها تمام هرگز که بود خدا . 

 خودش بابا. باشیم درارتباط باهم کارم محل طریق از االمکانحتی شد قرار و دادم بابا به را کارم محل همچنین و خانم فخری یشماره

 ولی باشد آنجا در استراحت برای فقط همآن روز از ساعت چند نبود معلوم که اقامتش محل هتل از غیر نداشت ثابتی یشماره فعال  

گرفتم هم را آن اطمینان محض . 

. بازگردد سویمبه بودم کرده گمش سالها این تمام در که آرامشی شد باعث داشت وجود لیهمبرع که اّتهاماتی تمام رفع و پدرم با دیدار

 فقط بود، کوچک واقعا   کاراین برای امخانه که آنجایی از. بودم گرفته کمال و تمام را حاجتم که چرا انداختم؛می سفره خودم باید حاال

شد برگزار خوبی به مجلس سلمی و سوده کمک با و کردم خبر را همکارانم و دوستان از محدودی تعداد . 

 و نشستیم هم دور و ریختم چای سینی یک خستگی رفع برای. کردندمی کمکم داشتند هنوز امصمیمی دوست دو رفتند، همه وقتی

 راه سوده و من به دیگر داشت، عهده به را کردن گرم مجلس یوظیفه ناشناخته قانون یک طبق که سلمی. شدیم وبخند بگو مشغول

زبانی شیرین به کرد شروع و نداد : 

خانم شاکی شده دیگه اآلن بود، شاکی ازت حسابی خانم شوکت بگم، فقط! مرحبا بود، عالی چی همه! خانم نباشی خسته"ـ !" 

کردیم بدل و رد سوده با آمیزی استفهام نگاه و کشیدم هم در ابرو. خندید قاه قاه خودش مزخرف آرایی واج به و : 

بانمک؟ کیه خانم شوکت"ـ " 
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امیرآقا مادر دیگه؛ خانم حاج"ـ ." 

سلمی به روکردم و کمرشپشت دوتازدم هممن شد، سرخ وخنده سرفه ووسط سوده گلوی به قندجهید : 

فروختم؟ بهش تری هیزم چه من مگه خب؟ شاکیه چی واسه"ـ " 

 در من از زودتر او گویا خواندم، را خط آخر تا که کرد نگاه سلمی به بدجنسانه جوری گشتبرمی سرجا نفسش سوده که طورهمان

بود گرفته قرار چیزها خیلی جریان : 

نگرفتی تحویلش دید وقتی شد کفری ولی کردی، دعوتش بگم بود منتظر داری سفره فهمید تا"ـ !" 

بردم باالتر را صدایم قدری : 

تمگفمی خودم که کنم دعوتش خواستممی اگه خب بهش؟ گفتین چی واسه"ـ !" 

 را زدن حرف برای فرصت حال درعین و شد چایش نوشیدن مشغول و گذاشت دهانش توی شیرینی گل یک تکلف بی و راحت خیلی

نداد دست از هم : 

 خبرمون نبودیم قابل ما پرسیده اونم. ستسفره اینا ایلیا یخونه ریممی داریم گفته نفهمیده بچگیش عالم توی ربیعه خب! نگفتم؟ که من"ـ

؟کنه " 

کشیدم درهم چهره : 

؟!دارم صنمی چه اونا با آخه من"ـ " 

داد توضیح تاب و آب با : 

ایشاال شی روا حاجت باشه، قبول بگید برسونید سالم گفت ما به بود، وایساده شونخونه در جلوی بیرون اومدیم تا تازه"ـ !!" 

 ولی صورتش وسط بکوبم را چای لیوان داشتم دوست. اشتبرد را اتاق کل اشخنده صدای و کند خودداری این از بیش نتوانست سوده

باشم مسلط اعصابم بر کردم سعی خیلی : 

ها؟ کرده مزه دهنت به بدجور غیبت انگار سلمی"ـ " 

آورد ه*ا*ن*گ از بدتر عذر : 

گممی هم روش تو دیگه، حقیقته خب"ـ ." 

کرد کپ دفعهیک حرف این با کند وجورجمع را اشخنده بود نتوانسته هنوز که سوده : 

گی؟می هم روش تو چیو وقت اون جون، سلمی"ـ !" 

بخندد سوده دوباره شد باعث که کرد جبرانش چشمکی با و خندید هم بعد گفته، ربطبی زیادی انگار فهمید و کرد فکر کمی سلمی ! 

کردم خالی سوده روی را امعصبی فشار : 

شی؟می بر روده داری چی از بگی شهمی"ـ " 

بدهد پاسخگویی فرصت کسی به نداشت عادت اساسا   او بود، تکلفبی واقعا   سلمی : 

 عصبانی چیه پسرش دل حاجت فهمیده که خانم حاج ولی برداره، سفره یه اونم دلش حاجت واسه کرده سفارش خانم حاج به امیرآقا"ـ

 دوست کنم فکر!! آخرش تا برو خودت دیگه فتیگر سفره هم تو شنید تا. اندازهنمی نفر یه توواسه سفره شه قطع شاهرگش اگه که شده

همه جلوی بیاره جا رو حالت حسابی بیاد که کنی خبرش داشت !" 

گرفت را وجودم تمام خشم باراین شدممی عصبانی شوخی به لحظه این تا اگر : 
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باشه داشته گردنکلفتش پسر اون به ربطی من نذر که بده احتمال درصد یه فقط"ـ !!" 

درآورد دلم از جوری یک کرد سعی و انداخت سوده به مرددی نگاه بود، خورده جا حسابی که سلمی : 

 بد کن قبول! گردو پوست تو گذاشتین اونارو دست و کردین وپاختساخت باهم تا دو شما کرده فکر خانم شوکت خب ولی نه، که ما"ـ

دلش حاجت واسه کرده نذر امیر که موقع همون درست خب؛ شد موقعی !" 

 ولی باراین! است ایخدازده مفلوک کدام دل ازحاجت منظورش بود مشخص کامال   که داد تکان من جلوی راجوری دستش رهدوبا و

نیست جلودارم هیچی شوم عصبانی وقتی دانستمی چون نخندید، سوده : 

. بافهمی خیال خودش اسهو و خوشه پسرش شازده به دلش هم خدا بنده اون کن فکر خواهری؟ داره اهمیتی چه حاال جون، رؤیا"ـ

نگیر دل به کنه،می زیاد داغشو روغن کم یه هم سلمی ." 

گرفتنمی آرام روی هیچ به و بود شکسته بدجور دلم : 

 دل حاجت تسفره که داره نظر بهت خیلی خدا. قبلش نه شده پهن ازحاجتم بعد که ایهسفره این گرفتم، حاجت تسفره سر من سلمی"ـ

هابازی زنک خاله این جایبه بدون رو خودت قدر پس! داده منو بینوای ." 

 لحنی و گذاشت زانویم روی را دستش اشاحتمالی کردگی نظر بابت بود خوشحال دیگر ازسوی و شده شرمسار یکسو از که سلمی

گرفت خود به دلجویانه : 

گرفتی؟ زود قدراین که خواستی چی گینمی حاال. داره نظر هم تو به خدا چون کن دعا هم منواسه پس! دلت حاجت قربون"ـ " 

بزنم لبخندی حتی نتوانستم اما من گرفته، را مطلب خوب خیلی دادمی نشان دارشمعنی لبخند انداختم، سوده به نگاهی : 

بودم انتظارش چشم هاسال. برگشته سالمت به که داشتم سفر توی عزیزی یه"ـ ." 

گرفت آسمان به رو را دستش : 

روشن چشمت پس. باشن خطر بی افرامس یهمه الهی"ـ ." 

****** 

« نیاز و ناز » 

 برطرف را هاتفاهمسوء احیانا   تا کرد برمال هایشبچه و خانم شوکت نزد مرا دل حاجت موضوع زود خیلی پرسسلمی خبرگزاری

 پدر البد «برگشته سفر از هک عزیزی» از منظورم بود کرده فکر چارهبی و شده امیر نگرانی باعث موضوع این متأسفانه ولی کند،

 هم آخرش. امیرآقا و من میان پیک به شد تبدیل خودجوش کامال   صورت به و کرد پیدا جدیدی سرگرمی سلمی ترتیب این به! ایلیاست

 انا  احی نکنند فکر تا نگفتم ابی مرگ به راجع چیزی ولی شود راحت بقیه و خودش خیال تا برگشته سفر از پدرم که بگویم شدم مجبور

خواستگار ورود برای است سبز چراغ یک این ! 

 و بپیچد پروپایم به بالغ تازه هایجوانک مثل ببیند ازدواج برای مرا میلیبی وقتی که بود آن از ترباغیرت امیرآقا کنم اعتراف باید

 نیازهای تأمین یبهانه به اگرچه بگذارد امخانه اطراف را پایش که نداد اجازه خودش به دیگر حتی او کند، ایجاد برایم مزاحمت

 گهگداری همچنان او و نیفتاد کارساز چندان ایلیا حق در امپدرانه جدید هایفداکاری و هاگذاشتن وقت حتی دیگر سوی از. ایلیا روحی

 دیدن با دفعهیک ذرانیمبگ کنارهم را تعطیل روز یک که دنبالمان بود آمده پدرم وقتی هم بار یک! گرفتمی را اشکذائی بابای یبهانه

 درکنار یخی بستنی از خاص نوع این خوردن یتجربه اولین تداعی ذهنش توی انگار کوچک ایدختربچه دردست* آالسکا یک

 دستگیرش چیزهایی یک بچه این یشکسته وپا دست هایحرف از که پدرم. گیری بهانه به کرد شروع که بود آورده یاد به را امیرآقا

پرسید من از تعجب با بود شده : 

باباست؟ کدوم منظورش"ـ " 

 وقتی یک تا گفتم را حقیقت از قسمتی فقط همیشه مثل هم من هرحالبه بگنجد، توضیح در که بود آن از ترسخت مطلب این توضیح

نکند امدرباره ناجوری فکر : 



 

دانلودنگاه   NEGAHDL.COM 

 

291 

 البد اون شده باورش نیست؛ حالیش چیزی که بچه این کنه،می خطاب بابا رو همه داره عادت بامحبتیه، آدم. قبلیمه همکارای از یکی"ـ

 "!باباشه

بیفتم مذکور بابای دام به الل زبانم من که است نگران و نشده قانع بودکه معلوم ولی نپرسید چیزی دیگر . 

 باالخره که داشت تأکید بارها پدرم ولی رفتمی پیش کندی به بود شده مصادره غاصبانه طرزی به که امالکی و خانه احیای کار

 در چیزها این از سر من. بگیرد پس را حقش تا کند چرب را هاخیلی وسبیل شل را سرکیسه مجبورشد او. شد خواهد درست چیزهمه

 و آمدمی سراغم به خودخواهانه افکاری گاهی فقط گردند؟برمی دارند طوری چه حاال و اندشده مصادره چرا دانستمنمی و آوردمنمی

 کهوقتی تا خواستم او از بارها من. باشم داشته پدرم دیدن برای یتربیش فرصت تا بکشد طول تربیش کمی پروسه این داشتم دوست

 برای ولو محله و خانه آن در که دانستمی خود کسرشأن شاید کرد،می رد و آوردمی بهانه او ولی باشد من یخانه است ایران در

کند؟می انتخاب چگونه را هایشاولویت ندانستم و نشناختم هرگز را پدرم من که افسوس. کند زندگی کوتاه مدتی  

________________________________________________________ 

* داشت خوبی فروش ها پارک در ومعموال شدمی درست رنگی و دهنده طعم مواد و آب با که یخی بستنیقدیمی ورژن . 

 چیزی دیگر و فرورفت سکوت الک توی ندارد، من در اثری و است فایدهبی امیرآقا مجدد دیدار برای هایشدرخواست دید وقتی ایلیا

 برایم خوردمی موج نگاهش در دنیا غم و کردمی بازی رنگش قرمز آهنی فورد با کهوقتی او تماشای حالبااین نگفت، باره این در

 کردممی نگاه موضوع به که خوب. نریزد خودش توی اینجور ولی بگیرد نهوبها کند زاری و گریه بودم حاضر بود، تحمل غیرقابل

 او از که نبود کافی دلیل من با ازدواج برای اشابرازعالقه. امشده ریایشبی هایمحبت و مرد این دلتنگ است مدتی نیز من دیدممی

 کرده ثابت کمال و تمام را بودنش آقا او که چرا گویمب او به «امیرآقا» از ترکم نبودم حاضر خودم خلوت در حتی من شوم، بیزار

 .بود

 زود خیلی او و بود فایدهبی هم این حتی که هرچند کند، دلتنگی احساس ترکم تا ببرم کارم محل به خودم با را ایلیا گاهی شدم مجبور

 و آمدمی راه من با جوره همه که را سعیدی مخان بدهد خیرش خدا تازه. کردمی اذیتم اشقراریبی با گاهی و رفتمی سر اشحوصله

نداشت ایلیا حضور با مشکلی حتی . 

 اسم به را یکدیگر خودش پیشنهاد به کهتاجایی شد دوستانه و درآمد مرئوس و رئیس فرم از زود خیلی سعیدی خانم و من یرابطه

 را کارهایی چنین دادمی ترجیح نیز او و شدمی گلیسیان زبان به مربوط اغلب آمدمی برایمان که هاییسفارش. زدیممی صدا کوچک

 کرد پایینش و باال کمی سوسن و آوردند فرانسه زبان به ایجزوه بار یک حالبااین نداشت، فرانسه زبان به کافی تسلط که چرا بپذیرد

 را معلوماتم کهاین برای خواستم تفرص او از من ولی بازگرداند را آن گرفت تصمیم آیدبرنمی چیزی چنین پس از کرد حس وقتی و

 توجه با عادی مردم اکثر مثل ابتدا در اگرچه هم او. دهم ارتقا را آن شد الزم اگر و گذاشته سنجش یبوته در شده که هم باریک برای

 عجیب. سپرد من به را کار و کرد اعتماد ولی است، ومختصر محدود زمینه این در هایمتوانایی کردمی فکر امتحصیلی مدرک به

 لغات کلی شدم مجبور که چرا بود، نفسگیر بسیار کار این و برآیم اشترجمه پس از توانستم هایمگرفتاری و مشکالت تمام با که است

کنم حفظ و استخراج دیکشنری از جدید . 

 را معلوماتم مطالعه با وانمتمی کردممی حس مدت تمام! بود بخش لذت و دلچسب چقدر دوری هاسال از بعد کتاب بوی که راستی

 واقعا   استعدادهایم و خودم درحق من. کنم محض کارگری جایگزین را علمی زندگی و درآورم رکود حالت از را ذهنم و دهم افزایش

امکرده ظلم ! 

 جور یک پرداخت، کار این بابت خوبی مبلغ و کرد رضایت اعالم کامال   هم مقابل طرف و شد انجام ممکن نحو بهترین به کارم وقتی

 حتی او. شد صدچندان وکارم من به نسبت اشعالقه و اعتماد هم سوسن و کردم حس پیروزی طعم چشیدن برای ناپذیر وصف شعف

 امکان نه و داشتم را وقتش نه واقعا   من ولی فرانسه، زبان مترجمی یرشته در دهم تحصیل ادامه و بگیرم متفرقه را دیپلمم داد پیشنهاد

 این روی توانستممی شاید باشد بوده برایم مثبت اقتصادی جهش یک از نشان امزندگی در بابا ناگهانی حضور اگر البته. را اشمالی

 گرفتار طرف این او! کند مهّیا برایم بلور قصر ناگهان که نبود جوری شرایطش پدرم مطمئنا   ولی شوم، متمرکز کمی هم موضوع

 بر الهه نیز مرزها سوی آن آمدبرمی امر ظواهر از که هم جوراین و بودند ربوده دستش از لدلیبی که بود ثروتی بازگرداندن

باشم داشته تحول انتظار زیاد شدنمی حساب این با! کردمی حکومت داروندارش . 

 به نیز جوان جیانبسی سری یک باکری، شهید همچون فرماندهانی درکنار و افتاد اتفاق بدر معروف عملیات که بود اسفندماه اواخر

 و شد منتقل تهران به عملیات این شهدای جزو بود، شده جبهه عازم سه و شصت سال ابتدای از که نیز سوسن برادر رسیدند، شهادت
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 شریک و نگذارم تنهایش شودمی که آنجا تا کردم سعی نیز من. کرد تعطیل را کار روز چند ناراحتی شدت از سوسن آمد خبرش وقتی

باشم غمش واقعی . 

 اشقدیمی باشگاهی هم و داشت او با ایدیرینه رفاقت که هم امیرآقا بردار، وزنه یا بودند ای زورخانه یا مرحوم آن دوستان اکثر

 و کشیدمی زحمت عزا صاحبان پای به پا برادری و رفاقت رسم به او. داشت حضور اشصمیمی دوستان درمیان شد،می حساب

 آمدمی بر دستم از هرچه و بودم سوسن کنار خواهرانه من که طورهمان کردمی مدیریت زیادی حد تا مردانه قسمت در را اوضاع

دادممی انجام . 

 و مادر دیدار از گریزی هرحالبه که هرچند باشم، نداشته برخورد او با که بروم و بیایم جوری داشتم سعی شدمی که جایی تا

 کالمی ضرورت درحد جز و کردممی برخورد سرسنگین نیز من گرفتندنمی تحویلم ال  مث هاآن که طورهمان و نداشتم خواهرش

شدنمی ردوبدل میانمان . 

 از. شدیم مسجد راهی بقیه از زودتر اوضاع دادن سامان و چینی مقدمه برای نیز ما و شد برگزار مسجد در سوم شب ختم مراسم

 آمدندمی تسلیت عرض جهت که مهمانانی به احترام رسم به مردانه ورودی سمتق در که امیرآقا به افتاد چشمم ورود یلحظه همان

کردندمی صحبت آهسته و بود ایستاده سوسن عموی و برادر کنار . 

 ظاهر حفظ با نیز او گرفت، دربغل را پاهایش و کنارش رفت دوان دوان و کشید بیرون دستم از را دستش زدنی هم به چشم در ایلیا

 و بود تحمل غیرقابل برایم وضعیت این. پیشم بیاید نشد حاضر چموشم پسرک ماندم هرچه کند، نوازشش و ناز کرد سعی غمگین

 چند ایلیا همراه به خودش باشم آقایان دید معرض در ترکم کهاین برای هم امیرآقا جلوتر، بروم بازگرداندنش برای شدم مجبور باالخره

ایستادیم هم از فاصله کمی با راه یمیانه تقریبا   و آمد طرفمبه قدم ..... 

بودم معّذب کامال   اگرچه کنم رفتار مؤدبانه کردم سعی : 

سالم"ـ ." 

تو؟ طوری چه. بابا سالم"ـ " 

گرفتم ایلیا سویبه را دستم و کردم تشکر : 

نشو امیرآقا مزاحم. عزیزم زشته جان، مامان بیا"ـ ." 

آمدنمی که آمدنمی پایین مرادش خر از : 

بابایی نه؛"ـ !" 

گرفت را میانه فورا   و نماند دور امیرآقا نگاه از که ساییدم هم به دندان خشم از : 

دممی تحویلت میارم شد تموم که مراسم. هس بهش حواسم من. نداره خوبیت بابا، وانستا اینجا"ـ ." 

دوختم نگاهش به را مندمگله نگاه : 

باشه؟ کنارتون که ارهد شما با نسبتی چه این امیرآقا؟ گنمی چی مردم"ـ " 

بزنن مفت حرف کننمی غلط بالنسبت مردم"ـ ." 

هاست؟حرف این از تربحرانی من اجتماعی وضعیت که بفهمد خواستنمی چرا دانمنمی  

 نه و بمونه من واسه آبرویی نه دیگه تا کنه صداتون دوبار کافیه. ترسممی حدیث و حرف از من ولی نباشه، مهم شما برای شاید"ـ

شما واسه اعتباری ." 

داد قرارش مخاطب و کشید جلو سمتم به را ایلیا : 

نکن اذیتش برو گه؟می چی مامانت که شنفیمی ایلیا، برو"ـ ." 
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زد تشر و کرد اخم کمی امیرآقا بار این انداخت، باال منفی جواب ینشانه به را سرش ایلیا : 

حالیته؟ نشو، مزاحمم برو بّچه، دارم کار من" ـ " 

 ترسناک قدراین بیاید جذبه وقتی شدنمی باورم لرزاند، نیز مرا دل انداخت هراس به را ایلیا که اندازه همان خشن نسبتا   رفتار این

 !شود

 به امیرآقا نگاه در را اندوه فشار خورد، تکان تکان بغض فشار از اشسینه امیرآقا درچشم چشم و شد آویزان ایلیا هایلب یگوشه

دوخت من به را مندش گله نگاه و گفت االللهی الاله زیرلب کردم، حس خوبی : 

شد؟ خوبت حاال دیگه؟ خوایمی همینو"ـ " 

هاستآسمان در فقط انگار که کرد خدایی به رو و : 

بشکنم رو یتیم دل نخواستم که شاهدی خودت خدایا"ـ ." 

گرفتم خود به قدرشناسانه لحنی و چسباندم آغوشم به را ایلیا : 

کنید درکم ولی محبتتونه، از هم همین حتی دونممی.... رآقاامی مرسی"ـ ." 

غّرید غیورانه و کرد دراز زنانه سمت به را دستش و داد تکان سری : 

فعال  . وانستید اینجا برید! یاعلی"ـ !" 

درآورم ایلیا دل از جوری یک کردم سعی. شد دور ما از و مردانه سمت به برگشت و : 

قشنگم پسر ونقرب مونم،می پیشت خودم"ـ ...." 

 حیاط گوشه یک رفت و شد دور من از و کوبید شکمم روی مشت تا سه دو دفعهیک بود درگیر بغضش با ناباوری از هنوز که ایلیا

نیست نگران هم ترکم من، از تربیش نه اگر که فهمید شدمی کامال   و بودش گرفته زیرنظر دور از امیرآقا حاال. نشست زمین روی . 

کنم نوازشش و ناز کردم سعی و نشستم چنده شکنار : 

بمونم؟ تنها خوایمی دارما؟ دوستت من قهری؟ مامان با"ـ " 

 حفظ را بچه این من. است کنترلش غیرقابل و خراشگوش هایجیغ نوبت بعدی قدم دانستممی و کرد پرت سمتم به را لگدش باراین

دوختمی هم به را زمان و زمین رد،آونمی دست به و خواستمی را چیزی اگر او بودم، . 

 را او یتربیش احتیاط با کردم سعی نبیند، وضعیت آن در را ما کسی وقتی یک که کردم نگاه اطرافم به و ایستادم درمانده و مستأصل

 ولی دادم او به است انگیزوسوسه خوردنی هرچه و پفک و لواشک و بستنی و داراخ قول حتی بیاید، همراهم به تا کنم راضی

سرش روی گذاشت را حیاط وحشتناکی جیغ با داشتم؛ وحشت شدت به آن از که کرد را کاری همان ناگهان ! 

 و کرد بلند زمین از را او کردمی حمله من به کنان جیغجیغ ایلیا که طورهمان و آمد مانطرف به عجله با ایلیا صدای شنیدن با امیرآقا

 هایشاشک فقط حاال. گرفت آرام و گذاشت او یشانه روی را سرش بالفاصله که خواستمی را مینه پسرکم انگار کشید، آغوش به

داشت تقدیمم امری کوتاه یجمله یک فقط و کرد نگاهم وار سرزنش آلودش اخم نگاه باهمان امیر چکید،می که بود : 

شما برو"ـ !" 

مردانه سمت به ترف کردمی تحمل اششانه بر را ایلیا یگریه که طورهمان و . 

 را خودم اکنون من یافت،نمی التیام هیچی با داشتم درسینه که دردی. بگیرم را هایماشک ریزش جلوی توانستمنمی هم من دیگر حاال

 برای نفر یک بار هر که بود این قسمتم انگار. نداشتم اجبار از گریزی راه و یافته خویش نیازهای و ایلیا انتخاب سخت دوراهی در

کنم؟ زندگی خودم میل به که امنداشته را امکان این هرگز چرا خدایا؟ چرا بگیرد، تصمیم سرنوشتم و آینده  
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 نجاتی راه خدا از و ریختممی اشک صدابی باشم داشته حضور مسجد در اشخانواده و سوسن خاطر به بودم مجبور که مدت تمام

 که است تحمیلی جنگ شهدای تمام و بزرگوار شهید این خاطر به امگریه دکردنمی فکر مهمانان اگرچه. طلبیدممی خویش برای

 که بود کرده کاری من با زندگی شرایط ولی بود طبیعی کامال   امری روزها آن شهدا برای گریه. اند غلتیده خود درخون ه*ا*ن*گبی

گریستممی ایلیا خاطر به و دمکرمی بهانه را شهدا باید و بودم شده محروم نیز بارهاین در فیض کسب از حتی !! 

 از زودتر و کنم عذرخواهی سوسن از نرفته آشنا و غریبه جلوی وحیثیتم آبرو و درنیامده این از تربیش ایلیا کار گند تا گرفتم تصمیم

گویم ترک را مسجد بقیه . 

 که جوانی به رو و کردم درست موقتی بنقا یک چادر زیر از انگشتم با نیست، خبری دیدم وقتی و ایستادم مردانه ورودی نزدیک

گفتم مؤدبانه شناختمشنمی : 

ایلیا بیاد؟ پسرم بگید شهمی ببخشید،"ـ ...." 

کرد بلند کاری مالحظه اندکی با را صدایش و کرد اطاعت جوان : 

خانمتون امیرآقا،"ـ !!" 

است فالکت و بدبختی نهایت دیگر این! شد کوبیده سرم بر دنیا انگار حرف این با .... 

 دیگران کهاین از نیز او گویا! برگشت رنگش من دیدن با و انداخت بیرون به نگاهی استفهام با و در جلوی آمد امیرآقا بعد لحظاتی

 گردو دمش با اآلن او داشت، فرق من احساسات با صددرصد او احساس منتها بود شده غافلگیر هستم خانمش بودند کرده فکر

ببلعد مرا و کند باز دهن زمین داشتم ستدو من کهدرحالی شکستمی . 

کارداریم خونه بریم باید بیاد؟ ایلیا بگید شهمی ببخشید،"ـ ." 

 به کشیدمی را امیرآقا دست که طورهمان و درآمد آبرویم یمانده ته خجالت از هم او برگشت، ایلیا همراه به و داخل رفت بالفاصله

بیاید ام همراه به که ورزید اصرار خودش یشیوه : 

خونه بابا،"ـ !" 

گفت ایلیا درگوش آرام و انداخت اطراف به ای محتاطانه نگاه امیرآقا : 

میام اآلن من ماشین تو برید شما باشه،"ـ ." 

کردم یادآوری را مطلبی فورا  . گرفت سویمبه را سوئیچش و : 

چی؟ اینا مادرتون پس"ـ " 

انداخت اشمچی ساعت به نگاهی : 

دنبالشون میام مونده، هدیگ ساعت نیم حاال"ـ ." 

 نگاهمان دزدانه که کسانی کنجکاو نگاه زیر از زودتر باید و نداشتم ایچاره. بود راه ربع یک حدود شهدا تا بهارستان از دقیقا  

گریختممی کردندمی . 

 پیکان سویبه کنارم بازی چموش نیترکم بدون و کند همراه خودش با را اشبابایی شده موفق که فهمید دستم توی سوئیچ دیدن با ایلیا

افتاد راه امیرآقا داغان و سفیدرنگ ویک چهل . 

 خواست من از و بازکرد برایم را درجلو و گرفت دستم از را سوئیچ امایستاده هنوز دید وقتی و آمد هم امیرآقا که نکشید دقیقه به

بمالم شیره ایلیا سر جوری یک داشتم قصد من ولی بنشینم، : 

ممنون ریممی ما ه،دیگ نه"ـ ." 

سرش رو گیرهمی رو بهارستان کل بچه این باز بابا، نکن تعارف"ـ ." 
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دمنمی اهمیتی بزنه جیغ هم خونه خود تا اگه. برگردین شما. نیست مهم بعدش به این از" ـ ." 

داد تحویلم غلیظ اخمی : 

تو؟ سنگدلی قدراین چرا! بابا نمیاد خداروخوش"ـ " 

 تحمیلی شرایط این با جوری یک کردم سعی و نشستم ناچار به نیز من. فرمان پشت نشست هم خودش و عقب دلیصن نشاند را ایلیا و

 قوطی و برد چرتش ایلیا گذشت که قدری. کرد روشن را ماشین و ایلیا دست داد و درآورد داشپورت توی از ساندیسی. بیایم کنار

افتاد پایش روی ساندیسش خالی . 

آمد بدم خودم از خودم که کردم غرولند زیرلب جوری : 

بچه این نذاشت برام آبرو"ـ ." 

ایلیا به انداخت نگاهی آینه توی از ..... 

ها؟غریبه جلو بگیره معرکه ذاشتیممی باس چیه؟ چاره"ـ " 

درنوردید را وجودم تمام انزجار و انداختم بلندش زیادی هایسبیل و زمخت ریش ته به نگاهی نیم : 

هستید شما که جایی بذارم پامو کردممی غلط دوخته کفن آبروم اسهو دونستممی اگه"ـ !" 

شد ناراحت حسابی : 

منو؟ رفت یادش نگرفت؟ بهونه ندیدیم؟ همو وخته چند"ـ " 

میاد دستم قلقش باالخره مادرشم من نباشید، نگرانش هم شما بهتره. رهمی یادش کمکم ولی نه،"ـ ." 

کرد؟نمی تحواله لگد و مشت غریبه من   رخاط واس که بود دستت قلقش اگه د  " ـ " 

شدم عصبانی تقریبا   بود، گزنده و تلخ زیادی حقیقت : 

 شه ناامید تا باشید جدی باهاش و کنید قطع رو محبتتون بهتره هم شما. نکنه بازی آبروم با این از تربیش دیگه تا کنممی آدمش"ـ

مونههمه نفع به این. ازتون ." 

زد گره هم به را پرپشتش ابروان کامال   که آمد بدش قدرآن : 

 و دلش تو بریزه اونم و بگیرم معصومو طفل این یپاچه و شم سگ باید من نیستیم؟ آدم دیگه ما رؤیا؟ خودخواهی قدراین چرا تو"ـ

باشی ستم قدراین نمیاد بهت اصن بیاد؟ قهرش خدا ترسینمی ش؟واسه باشی عالم مرکز خوایمی نفر یه تو که بگیره خون خفه ." 

کنم جلوه رحمبی و سرد کردم سعی : 

بود اشتباه بچه این به اول روز از شما محبت! کنید ترّحم بچه این به قدراین نیست الزم دیگه فقط نیست، مهم هستم هرچی من"ـ ." 

کند رفتار طمأنینه با و آرام کرد سعی : 

 قلق که تو بکشه؟ درد ذاشتممی باس حیاط، کنج بود کرده کز ناریق مثل بچه واین رفت خدا رحمت به مادربزرگش وقتی یعنی"ـ

نیستم مادر که خداروشکر اینه مادری اگه واال!! کنی؟ اضافه غلط خوادنمی یکی تو امیر بگی موقع همون تونستینمی دستته؛ تبچه ." 

فرورفت ام سینه اعماق تا نیشش : 

؟نداشتم؟ که غیب علم. کردمنمی فکرشم موقع اون"ـ " 

شدی؟ دهر یعالمه حاال"ـ " 

زد حرف بشر این با اصال   شدنمی ! 
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امیرآقا کنمنمی احمقانه احساسات فدای رو مبچه سرنوشت و آینده من. عالقه نه ترّحمه شما محبت که دونممی قدر همین"ـ !" 

کرد غافلگیرم بیحسا نیز لحنش نداشتم، را توقعش اصال   خاص یلحظه آن در که نشست لبش به موقعیبی لبخند : 

پایین بیا شیطون خر از بسه...... پسرت و خودت هالک! رؤیا هالکته امیر"ـ ." 

 نگاهش رنگ دوخت، من به چشم و کرد پارک خیابان یگوشه و دهد ادامه رانندگی به نتوانست کردم، نگاهش خیره و شد قفل زبانم

بگویم ایکلمه نیستم قادر وحتی امریختههم به و دستپاچه فهمید بود، برگشته کلی به .... 

 عاقلی، تو..... شکسته گردن امیر این هم برسه دلش مراد به بچه این هم بذار فقط نوکرتم، دربست بگی، هرچی بخوای، هرچی"ـ

نباش خودخواه قدراین مادرت خاک به رو تو فقط!..... احمقانه بچه این و من احساسات اصن..... باشه ای،فهمیده باکالسی، ." 

 آمدن کنار داندنمی که چشیده را روزگار گرم و سرد جور چه مرد این نیست؟ بازی بچه زندگی فهمیدنمی چرا گرفت، را گلویم بغض

طلبد؟می گالدیاتور مانده عقب یبچه یک با  

 من نه شنمی راضی جازدوا این به خواهرتون و مادر نه..... خودتون و من یشونه روی نذارید رو کج بار   این! امیرآقا بسه"ـ

کنم نگاه برادری از غیر چشمی به رو شما تونممی ." 

برد باال را صدایش وقدری کند رفتار سرمست و آرام همچنان نتوانست : 

ها؟ کتابهاته؛ و حساب کجای ایلیا پ درک، به من حاال"ـ !" 

برگرفتم او از دیده شرمساری با .... 

 با باورکنید تا بندازه صورتتون تو پنجه روز یه باید حتما  ! شما به ببخشه منو که نه باشه، تهداش هم با رو شما و من که خوادمی اون"ـ

داره؟ فرق سالم آدم " 

من تصاحب خیال از نیامده بدش انگار که داد قلقلک را لبش کنج دیگری لبخند ! 

 کاری. بامن هم شری و عزیز کردن راضی. اریخواستگ بیام رسما   بده اجازه و بذار سرم منت فقط تو شه، اذیت نذارم دممی قول"ـ

؟!منو ببین.... رؤیا. کنه چیکه شونولوچه لب از صدتا و بگن رؤیا یه کنممی " 

نگرانی و وحشت از محبت، از نه شد، بسته اختیاربی چشمانم و لرزید دلم : 

نکنید اصرار کنممی خواهش امیرآقا، تونمنمی"ـ ." 

من به کرد رو شدن پیاده از قبل رسیدیم که خانه نزدیک. افتاد راه و کرد روشن را ماشین وبارهد گرفت، من از را شیدایش نگاه : 

دیگه؟ میای هفتم واسه"ـ " 

کردم مکث کمی : 

نه یا شهمی وقت ببینم باید دونم،نمی"ـ ." 

نذار تنهاش حاالم نذاشتی، کمش خواهری از تاحاال که تو نداره، خواهر سوسن"ـ ." 

گفت دوباره شوم، پیاده که کردم باز را در و دادم تکان موافقت ینشانه به سری : 

دنبالتون میام"ـ ."  

کردم مخالفت فورا   : 

ایلیا هایحماقت با نداشتم دردسر کم االنش همین تا. شید آفتابی طرفا این خوامنمی اصال   نه،"ـ ." 

باشه باالسرت مرد یه ایهس کهاین نداری، تربیش راه یه مردمی، حدیث و حرف ناگرون دل اگه"ـ ." 
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خشم و تنفر از شدم پر و ریختهم به اعصابم : 

جماعت مرد سایبون زیر برم نیستم حاضر بکنم جون هاتهمت و حدیث و حرف رگبار زیر اگه من"ـ !!" 

است مصداقبی و دارخنده یواژه یک انگار که کردم ادا تغّیر با چنان را «مرد» و .... 

داشت نگهم و گرفت چادر روی از را ساعدم کنم، ترک را ماشین خشم از حجم همان با که مگذاشت بیرون را پایم : 

بیزارشدی؟ قدراین جماعت مرد از که آوردن سرت به چی"ـ " 

 فورا   که گرفت را پیامم انگار بود، شده واقع نامحرم یک حرمتیبی مورد که لغزید دستم روی بر چشمانش از امگرفته بغض نگاه

 اثبات برای پافشاری خیالی، تجاوز آن گذراندم، خاطر از را «مردجماعت» هایستم تمام ایلحظه برای... کشید پس ار دستش

حاال و.... جان عمه چشمگیر میراث خاطر به فقط و فقط امزندگی به ورود برای دقیق ینقشه هزاران رقیب، بودن متجاوز .... 

بگذره ازش تونهنمی که داره وجودش توی تجاوزگری خوی یه مردجماعت عنیی زنی،می بهم دست ماجازهبی که همین"ـ !" 

 بین حرمت دیوار برداشتن َتَرک از نشان بلکه صمیمیت، سر از نه این و بردمنمی کار به برایش جمع فعل دیگر که بود بار اولین این

داشت ما .... 

بردارد کالج روی از را پایش که شد مادهآ و گذاشت یک روی را دنده و برگرفت من از دیده شرمساری با : 

کن حاللمون.... آبجی سیاه روم"ـ !" 

 همراهش و کرده تمام را مانحرف زودتر هم امیرآقا و من که بود منتظر و شده پیاده ایلیا من از پیش بستم، را در و ندادم جوابی

 .شویم

شد دور ما از و کرد حرکت هبالفاصل کنم، تشکر او از بود کشیده که زحمتی خاطر به تا نماند . 

 و گرفتم را دستش توضیحی هیچبی. رسید بیداد دادو به و کرد شروع ایکلمهتک هایازپرسش بود شده گرفته حالش حسابی که ایلیا

 هکوچ مردم ونگاه ریختمی اشک و کشیدمی زمین روی را خودش زنانجیغ او کهآنحال کشیدم، خودم دنبال به خرید سبد یک مثل

ساختمی روانه دنبالمان به را وخیابان .... 

 امشده رحمبی بارهدراین شدت به من و ندارد ایفایده هیچ هایشگیریبهانه دید وقتی و داشت ایاندازه و حد طاقتش نیز ایلیا باالخره

برداشت لجبازی از دست . 

 رفتم راحت باخیال من و پذیرفت نیز او. دارد نگهش اضافه کالس اسم به خواستم اشمرّبی از و توانبخشی بردمش هفتم مراسم برای

. باشم نداشته برخوردی نیز امیرآقا با که رفتم و آمدم جوری االمکانوحتی ندیدم باراین را شری و خانم شوکت بختانهخوش. مسجد

 که جایی رفتم و انداختم زیربه روس گرفته کیپ را رویم نیز من شدندمی هایشانخانه راهی جمعیت سیل و شده تمام جلسه وقتی

 او تقصیر. کشیدم درهم چهره ناراحتی از و دیدم را سفیدرنگ آشنای پیکان که بود نگذشته بیش لحظاتی هنوز ایستادند،می هاتاکسی

کنم تحملش نبودم قادر این از بیش ولی داشتم دوستش است، نابرابر نبردی در شرایطم با من احساسات اگر نبود .... 

شد خم کمی و داد پایین را شاگرد سمت یشیشه کنممی اعتناییبی او به نسبت دید قتیو : 

مردم جلو نداره خوبیت شو سوار"ـ ." 

کردم نازک چشمی پشت : 

شما بفرمایید ممنون،"ـ !" 

رؤیا پایین بیا شیطون خر از"ـ !" 

 بالفاصله کنند،می نگاهمان بدی خیلی جور یک هستند تاکسی منتظر من مثل که مسافرانی بفهمم تا بود کافی اطراف به نگاهی نیم

 نکرد امننشسته جلو چرا کهاین به اعتراضی. عقب صندلی نشستم و بازکردم را در عصبانیت با تحمیلی شرایط این از خالصی برای
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 فرصت من به ایدقیقه چند نیز او ندارم، او با صحبتی هم به تمایلی هیچ بفهمد که چرخاندم شیشه به رو جوری را سرم. افتاد راه و

شکست را سکوت آنگاه شوم، مسلط خودم بر تا داد : 

 من. یادگار موند خونه اون و اتول همین ازش. شوما به داد عمرشو آقام که بود باردار رو شری مادرم بود، سازی چیت کارگر آقام"ـ

 کاله سرمون گوش تا فهمیدم که شدم سهامش گیرپی و خونهکار واستودم آقام جای! خونه بابای خونه، مرد شدم سالگیم پونزده توی

 خرج بخت، خونه بفرسم رو شهرزاد بزرگه، آبجی تا کندم جون خر مثل شب تا صبح از! پیشکش طلبمون نباشیم بنیاد بدهکار و رفته

! غلطها؟ این به چه مارو... اباب نه باشه، گرفتنم زن خیال که نه کنم، انداز پس چندرغازم یه و درآرم هم رو کوچیکه وآبجی عزیز

 سی من! بابا بگم همه به کنم عادت که بده حق پ! نه؟ باباها؛ مثل شدم. زندگیش پی بره بفرسم آبرومندانه اونم که.... شراره واسه

 رسمیت شناختمیم که آدمایی یهمه برعکس ایلیا وقتی. مهصابمرده زبون رو سالگی پونزده از گفتن بابا عادت ولی رؤیا، سالمه وپنج

 تاب دلم که سیاه روم ولی.... کردم زیادی غلط کنم، نگات زنم چش به خواستمنمی بابا، سالی بچه تو.... لرزید دلم بودنمون، بابا به داد

 "....نیاورد

کنم تحمل را خودش جانب به مالمتگری همهاین نتوانستم : 

 مرد یه شما کنم،می تحسین رو پاک احساس همهاین من کنید، فکر ازدواج به دارید حق ایدیگه مرد هر مثل هم شما! امیرآقا بسه"ـ

افتادیم دردسری بد به هردومون ایلیا درمورد.... فقط.... اطرافیانتون یهمه برای بودید واقعی ...." 

س ساده خعلی حلش راه بابا؟ دردسر چی واسه"ـ ." 

گرفتمی اوج کمی که لحنی با بریدم، را حرفش : 

کنم فکر ازدواج شبیه چیزی به ندارم حق من! نیست ساده نه،"ـ ." 

چته؟ تو مگه چرا؟"ـ " 

کنم غلبه آن بر کردم سعی ولی گرفت را گلویم بغض : 

هستم ایلیا مثل ایبچه مادر وقتی تا"ـ ...." 

کرد قطع را حرفم و برد باال تقریبا   را صدایش : 

نزن حرف جوریاین دختر، میاد قهرش داخ! س اضافه بار بّچه این انگار زنیمی حرف جور یه"ـ ." 

 قدر چه ایبچه همچین یه با زندگی دونممی هرکسی از بهتر م،بّچه اون مادر من ولی گید،می جوریاین زیاد لطف سر از شما"ـ

 ".سخته

کرد؟نمی طی غلط راه باباش مثل بود سالم اگه دونیمی کجا از باشم، رک بذار اما ببخشیدا؛"ـ " 

 ابراهیم پسر ایلیا که بودم نکرده نگاه زاویه این از حال به تا. داشت پنهان خود در عمیقی معانی ولی بود ساده لرزاند، را متن حرفش

است ارثی منفی استعداد هرچه از انداخته عقب را او ماندگی عقب این ولی داراست، را پدرش اشتباهات تمام پتانسیل و است ثابت ! 

 پیاده و کردم تشکر. داشت نگه رسیدیم که سرکوچه. شد طی سکوت در راه یبقیه کشیدم، آسودگی سر زا آهی و گرفتم آرام کمی

 مشتش آنگاه بیاورد، بیرون چیزی تا جیبش در کرد دست چیست، اشبعدی حرکت دانستمنمی. ایستاد مقابلم آمد و شد پیاده نیز او شدم،

 به نگاهی! بگیرد؟ را جوابش من از نوعی به خواهدمی یعنی بود، دستش کف تشکال تا چند کرد، بازش و گرفت امسینه مقابل را

 حاال برداشتم، را هاشکالت از یکی تشکرکنم حتی یا بگویم کالمی کهآنبی سپس... منتظرش دست به آنگاه انداختم، تابشبی چشمان

 نماید، ابراز را خود حالیخوش باید چگونه دانستنمی زد،می برق وسیاهش پرپشت هایسبیل زیر از سفیدش هایدندان کامال   دیگر

 مثل کند دور لبانش از را شاد لبخند آن ایلحظه حتی بتواند کهآنبی نهایتا داد،می پروازش ابرها باالی داشت که انگار وهیجان شور

گفت فقط همیشه : 

نوکرتم" ـ !".... 

****** 
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« رسومم کامال   یشیوه به خواستگاری !» 

 نگاه موضوع به که طرف هر از مسخره؟ ازدواج این به امشده راضی طور چه من بودم، تعجب غرق خودم حماقت از روز چند تا

 حتی من وگرنه ازدواج، این قبول به داشتمی وا مرا که نبود امیر یپدرانه یسایه زیر خزیدن برای ایلیا سماجت جز چیزی کردممی

 یک دستان در قلبم هنوز وقتی بود اطرافم که مردی هر به ببندم دل توانستممی طور چه. نداشتم کار این به اقاشتی و تمایل ایذره

تپید؟می مرده  

 سلمی بودم سرکار که صبح روز یک هرحالبه ولی بود، اندیشیده تدبیری چه مادروخواهرش کردن راضی برای امیرآقا دانمنمی

مطلب اصل سر رفت کردن وّراجی کلی از بعد و گرفت تماس : 

خواستگاری برا کنی تعیین رو وقتی یه که ازم خواست امیرآقا"ـ ." 

نزد؟ زنگ مادرش چرا"ـ " 

دختر ذاریمی خشخاش به مته چقدر دیگه، بسه بگیره وعده شده راضی که قدر همین"ـ !" 

 خودش تا بکنم وا خواستگاری مجلس در امیر با را هایمسنگ باراین بود الزم شاید نیست، زدن اضافه حرف وقت اآلن که دانستممی

دادم وعده عصر حوالی آینده یجمعه برای که شد این. است حد چه تا فاجعه عمق ببیند چشم به . 

 بازیمسخره و کرد جیغ جیغ تلفن پشت قدر آن سوده کنند، پیدا حضور مجلس در بزرگترم عنوان به تا گرفتم تماس سوده با بالفاصله

 خاصی توضیح کهاین بدون بیاید، خواستم او از و گرفتم تماس بابا اقامت محل هتل با بعدازآن! کارم از شدم پشیمان که درآورد

گفت فقط داد،می عمیق غمی از خبر صدایش لحن حدی تا و شده غافلگیر حسابی که بابا. بدهم آینده داماد شاه درمورد : 

 بار این کردم حقت در که هاییکوتاهی یهمه خاطربه من. توچاه بیفتی درنیای ازچاله و باشی گرفته درستی تصمیم باراین امیدوارم"ـ

نگرانتم که هرچند میام، ." 

 که ایاضافه بار همان یعنی ایلیا حضور که بیاورد رویم به کسی نبود الزم هرحالبه. داشت حق کردم،می درک را او هاینگرانی من

من نه بود مقابلم طرف خاطر به بابا نگرانی ولی کرد،می انکارش امیر . 

کردم اعتراض و شدم ناراحت من ولی کنیم برگزار موش سوراخ آن از بهتر جایی در را مراسم خواست من از بابا : 

 یپیشینه هم شما لطفا. بشه زندگیم وارد دیگه ابی یه خوامنمی کنه، شروع نقطه این از باید کنه ازدواج من با قراره که هرکسی"ـ

خوادمی خودم خاطر به منو کی بدونم تا کنید فراموش من خواستگاری مجلس توی رو اشرافیتون ." 

نگفت بارهاین در چیزی دیگر که کرد قانع را بابا حرف این کنممی فکر . 

 تریمهم کارهای همیشه مثل کهاین یا آیدمی دیدنم به و کندمی عمل اشوعده به آیا دانستمنمی نشد، بابا از خبری خواستگاری روز تا

 اشتیاق دیگر سوی از و داشتم را خواستگاری روز دلواپسی و هیجان یکسو از حاال است؟ داده شانترجیح من به و آمده پیش برایش

بود کرده پر را وجودم تمام بابا دیدار . 

توانبخشی گذاشتمش نکند درست شر برایم اشاحمقانه رفتارهای با دوباره ایلیا کهاین برای خواستگاری روز . 

 راجع نیز قدری کنم، اداره احسن نحو به را مراسم تا کنند امراهنمایی داشتند سعی که طورهمان و رسیدند همه از قبل آقارضا و سوده

 برایم و رد را دعوتم مؤدبانه خیلی که دهند افتخار من به حضورشان با خواستم نیز دخترش و خانم فخری از. زدیم حرف پدرم به

کردند بختیخوش آرزوی . 

 بازکنم، رویشان به دررا شخصا   تا رفتم پایین کرد، تپیدن به شروع اضطراب و نگرانی شدت از قلبم درآمد، صدا به که زنگ صدای

 که امیرآقا دیدن با! خندید رویم به بدجنسانه و کرد من با گرمی روبوسی و سالم که بود سلمی جلو انداخت را خودش که کسی اولین

 اندکی را اشفرفری موهای تا بود رفته سلمانی به و کشیده زحمت کلی خدا بنده گرفت، امخنده اختیاربی بود ایستاده سلمی سر پشت

بود مانده باقی نخورده دست چنانهم مردانگی رسم به هایشسبیل فقط) نماید وجارویی آب راهم وصورتش کند مرتب !) 
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 برایمان جانکاه مشقتی با و زدند رویمان به زورکی لبخندی هم خواهرش و مادر باال، کردم دعوتشان و گرفتم دستش از را گلدسته

 وقت آن کردند،می تقدیم دیگران به دارند خود نفس به که ایعالقه همهآن از اندکی فقط هاآدم یهمه کاش! کردند خوشبختی آرزوی

تنفر و ادتحس نه داشت معنایی ودشمنی کینه نه دیگر . 

 یک از غیر. بگیرد کار به را مخش تا سوده کنار رفت هم وسلمی شدند وگوگفت و گپ مشغول و نشستند هم کنار آقارضا و امیرآقا

بود ضروری مجلس این در پدرم احترام حفظ که چرا نگرفت شکل خاصی حرف شدمی پاره تکه که تعارف مشت . 

 پرستیژ با و لباس خوش همیشه مثل او. کردم دعوتش داخل به احترام و عّزت با و رفتم استقبالش به شخصا   رسید، تأخیر اندکی با بابا

قطعا نیست جامعه فرودست قشر از باشد هرچه که بفهمد اول نگاه همان با توانستمی هرکسی و بود ! 

کنم اشمعرفی که آن از قبل حتی برخاستند؛ احترامش به همه : 

هستن پدرم ایشون"ـ ." 

 پا و باشم باشکوهی لرد چنین دختر من کهاین باور بود سخت برایشان شاید کردند، ردوبدل باهم داریمعنی نگاه شری و خانم شوکت

کنم کارگری مشاغل ترینسخت در جامعه این مردم ترینبدبخت پای به . 

 و ایستاده پدرم احترام به هنوز که امیرآقا طرفبه رفت هم بعد کرد، گرمی پرسیاحوال و سالم آقارضا و سوده با و جلورفت بابا

 و راپرسید احوالش سردی به و کرد برانداز را سرتاپایش بابا آورد، پایین اندکی را سرش ادب ینشانه به دید را او توجه وقتی

 کردم نگاهش جوری هممن!« بااین؟: »پرسید من از گویا نگاهش با و کرد نگاهم و برگشت آنگاه داد، دست او با سردتر خیلی

همین با دقیقا  : »یعنی که !!» 

داد تحویل بدجنسی کمی با توأم خودشیرینیسلمی : 

باشن جوون قدراین پدرتون کردمنمی فکر ماشاهلل"ـ ." 

 روی او از سردی به و انداخت سلمی به مندیرضایت چندان نه نگاه پدرم! گرفته اینتیجه چنین که کرده مقایسه مادر با را او مطمئنا  

 .گرداند

گرفت خود به محترمانه لحنی پدرم به رو که داشت سرش توی فکری چه خانم شوکت دانمنمی : 

رو همسرتون فوت کنممی عرض تسلیت"ـ ." 

خورد گره درهم ابروانش و کرد نگاهش استفهام با پدرم : 

همسرم؟ فوت"ـ !!" 

غّرید من به رو خانم شوکت هم آخرسر و کرد وبدل رد نگاهی اشدستی بغل با هرکس : 

نرفته؟ خدا رحمت به پارسال همین مادرت مگه"ـ " 

 این دروغ زود یا دیر چون کنم معرفی مادربزرگم عنوان به را مادر توانستمنمی حتی بریزم، سرم به خاکی چه باید اآلن دانستمنمی

 را حقیقت تمام کردم سعی بیاورم باال ناراحتی از بود نزدیک و شده درگیر روانم و روح تمام کهدرحالی. شدمی فاش هم موضوع

باشد ضررم به اگر حتی بگویم؛ : 

کردن محبت من به تربیش هرمادری از ولی نبود ما بین خونی نسبت هیچ درواقع. نبودن من مادر خانم اون"ـ ." 

پدرم حتی درخشید؛می همگی درچشمان که دیدممی را تحّیر برق . 

ایحرفه مفّتش یک مثل باراین کرد، سؤال دوباره : 

کجاست؟ خودت مادر پس"ـ " 

گزیدم را لبم و انداختم بابا به نگاهی نیم : 



 

دانلودنگاه   NEGAHDL.COM 

 

301 

ندارم ازش خبری هم حاال شدن، جدا بود سالم هفت وقتی مادرم و پدر"ـ ." 

زد پوزخندی ناگهان شراره : 

گرفته طالق خودش هم طالقه یبچه هم! آخرشه دیگه این" ـ ." 

زد نهیب بالفاصله امیرآقا دهد نشان واکنشی که آن از پیش ولی کرد خشمگین را پدرم کامال   رفتارش : 

باش ساکت"ـ !" 

گرداند روی و کرد نازک چشمی پشت نیز شری . 

کردم خانم شوکت به رو : 

 هستم، که نمهمی خوب یا بد من. جلو بیام صداقت با زندگی اول دممی ترجیح اما نبود، غیرممکن برام اصال   برخوردها این بینیپیش"ـ

بگیرید مدرباره تصمیمی چه که اختیارید صاحب هم شما ." 

کرد خرسندم امیرآقا جواب : 

کنهنمی عوض رو نظرم هم هیچی نوکرتم، دربست خودم من"ـ ." 

وسط پرید نشسته قاشق مثل بازهم شری : 

لولو اوسون که مامانم و من"ـ !!" 

 همون دوم درصورت و سرین باالی اول درصورت میل، کمالبی یا میاین، راه ما دل با میل کمال با یا خودتونه، با دیگه اونش"ـ

گفتی خودت که چیزی !" 

 بعد لحظاتی تا آن از پس! بود شکن دندان واقعا   هابعضی برای پاسخش ولی نبود، دلچسب چندان بردمی کار به که کلماتی اگرچه

پرسید امیرآقا به رو و درید را سکوت یدهپر بابا آنگاه گسترده سایه مجلس بر سنگین سکوتی : 

چیه؟ وشغلت سالته چند"ـ " 

امسازی چیت وکارگر سالمه وپنجسی شما کوچیک"ـ ." 

طوره؟ چه اندازتپس و مرکب و ملک وضع"ـ " 

 پرمدعا چه: کهاین یا! هاافاده چه: که فهماندند همبه ابرو و چشم با بگویند چیزی کهاین وبدون کردند نگاه همبه خواهرش و مادر

نبود حقش این سوخت، برایش دلم شد، سرخ وکمی انداخت پایین را سرش هم امیرآقا!( مثال  ) .... 

داد پاسخ و کرد صاف را اشسینه باالخره : 

 پیکان یه با آبادنازی تو داریم درویشی کلبه یه که عارضم خدمتتون شومائین چون اما هستن؛ درجریان حدی تا خانم رؤیا خود"ـ

 سروسامونی یه بتونم که هست قدریاون اندازمپس دارن، االرثسهم جفتش تو هامآبجی مادرو که خدابیامرزمون بابا یادگار وهفتچهل

 داروندار وحسینی راس کلوم یخالصه. بخت خونه بفرسم یکی اون مث یتیممونم خواهر این و بدم زندگیم اوضاع و وضع به

اخالص طبق گذاشتیم ونداریم داریم هم هرچی خانم، رؤیا محبت واس جاداره دریا یه قد که قلبه همین دنیا از چاکرتون ." 

ایستادم مقابلش نگرانی با و شدم بلند فورا   برود، که برخاست و کشید درهم را هایشاخم بود نیامده خوشش جواب این از اصال   که بابا : 

بابا؟ رینمی کجا"ـ " 

داد پاسخ بشنوند هم بقیه که جوری من به رو داشت ابروانش به کوری گره که طورهمان : 

کنی تمومش بهتره توهم بزنم، اینجا ندارم حرفی من"ـ ." 
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کردم پافشاری ولی اوست با حق دانستممی : 

شده؟ چی مگه آخه؟ چرا"ـ " 

اصل نه افتادی اسب از فقط تو! بفهمی تا کن باز رو چشمت"ـ !" 

کرد رها را تیرش بالفاصله بود شده شاکی وحسابی فهمیده حدی تا را اباب منظور که خانمشوکت : 

رسیدگیه دورون به تازه ادعای َطَبق َطَبق فقط! اصلی نه و بینیممی اسبی نه ما"ـ ." 

دهد ادامه سکوتش به نتوانست سوده باراین : 

هستن تهران قدیمی اشراف از تاجبخش آقای خانم حاج"ـ ." 

کرد حواله من سویبه جانانه نیشی و سلمی به کرد رو عریضه نبودن خالی محض هرحالبه ولی آمد زورش خیلی هرچند : 

داره اصول و ادا همهاین مردم صفرکیلومتر پسر واسه دومشون دست دختر چرا بگو پس" ـ !!" 

کرد نگاهش تغّیر با هم بابا پرید، ما یهمه سر از برق حرف این با : 

 ایدیگه حرمتیبی هر منتظر باید بیایید پیش اینجا تا داده اجازه شما به خودش شأن گرفتن نظر در بدون دخترم وقتی کنم،نمی تعجب"ـ

باشم هم ." 

نیاورد طاقت دیگر هم امیر : 

باشم کرده درازتر گلیمم از پامو که بودم ندیده سلطنتی کالسکه سوار رو دخترمحترمتون بنده تاجبخش، جناب ببخشید"ـ ." 

نبود کاریمالحظه لاه اصال   پدرم : 

سالمت به گرفتی، اشتباهی رو طرفت فهمیدی که حاال"ـ !" 

خروجی در سمت کشید را دستش و . 

نداد دادن جواب مهلت هم امیرآقا وبه کردقاطی پاک دیگر خانم شوکت : 

! نیستین عددی دیگه که شما بیرون، مملکت از کردیم شوت تونوگنده دیگه، گذشته بازیاشراف یدوره تاجبخش؟ آقای خبرتونه چه"ـ

 بودکه مال خیلی اگه ذاری؟می دستمون کف داری بهاری نوبر کردی خیال نکنه! رو دخترت امروز روز و حال کن سیاحت خوب

سال؟ همهاین کردیننمی ولش شننه و خودت " 

کرد حیرت شدنمی حتی که بود ادبانهبی هایشحرف قدر آن ! 

دز نیشخندی تمسخر به بابا : 

 از کمیدست هم محترم یوالده ظاهرا که کلفته گردن   مهم نیست، مهم زیاد کلفت سبیل البته! ارثیه خانواده این توی کماالت! ماشاهللا"ـ

ندارن شون میدونی چاله پسر ." 

آورد؟می کم خانم حاج مگر حاال ! 

دارید تشریف یمامان خوشگل خیلی تونخانم شازده مثل هم شما! آریامهر شاهنشاه بله"ـ !!" 

ماندمی برجای زخمی چند و کشته یک مرحله همین در احتماال   بود نکرده دخالت امیرآقا اگر : 

مارو جسارت ببخشید خودتون بزرگواری به شوما.... سیاه روم تاجبخش، جناب م شرمنده من"ـ ." 

است راماالکاتبینک با حسابت نشوی ساکت اآلن همین اگر یعنی که کرد نگاه جوری مادرش به و ! 
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 حتی و امیرآقا یخانواده به توجهبی و کرد خداحافظی سوده و آقارضا از و برخاست بنهد وقعی امیرآقا عذرخواهی به کهآنبی بابا

رفتم بیرون بابا دنبال به جمع از مختصری عذرخواهی با بالفاصله. رفت بیرون اتاق از سلمی . 

کرد سرزنشم پوشیدمی را هایشکفش که طورهمان  : 

ت احمقانه انتخاب این از متاسفم واقعا  "ـ !" 

گفتم وآرام کردم جا جابه کمی را چادرم هم من : 

 با اونم بگیره پروبالش زیر منو مثل پناهیبی و بدبخت زن شهمی حاضر کی فکرکردید محضه، حقیقت ولی تلخه خانم حاج حرفای"ـ

مونده؟ عقب یبچه یه !" 

فشرد اندکی و گذاشت امهشان بر را دستش : 

دخترم گیرمتمی پروبالم زیر خودم من کارشون، پی برن کن رد رو اینا فقط بمونی، تنها ذارمنمی دیگه"ـ ." 

بود شده محالم آرزوی بودنش پدر که مردی زبان از «دخترم» شنیدن بود شیرین چه .... 

گردید؟برمی باراین که بدونم کجا از"ـ " 

دکشی درد سر از آهی : 

نگرانی؟ چی از دیگه شنیدی، رو مقصه که تو"ـ " 

شدممی رحمبی پدرم برابر در گاهی که بود دخترانه ناز شاید : 

شماست مهریبی تکرار فقط نفر یه من برای باشه که هرچی شما هایقصه حقیقت   چون نگرانم"ـ !" 

است من با حق دانستمی ولی شد، ناراحت : 

 ندیدی. داره فاصله دنیا دنیا باهات فرهنگی نظر از که کنی ازدواج کسی با نباید تو. نیست اسبمن برات مرد این جان، رؤیا"ـ

 مثل پشیمونی تا بگذره زندگیت از روز دو کافیه قماشه، همین از کنه ظاهرسازی امروز هرقدر هم اون رو؟ ادبشبی مادروخواهر

بزنه حرف جوری چه هاغریبه لویج وخواهرش مادر با نیست بلد حاالش همین. جونت بیفته خوره !" 

خوبیه و بامرام آدم امیرآقا باشید مطمئن اما! بابا زد حرف شهنمی ایدیگه جور ورمالیدهپاچه دوتا اون با"ـ ." 

 جماعت لوطی. وخواهرش مادر طرف یه و تویی طرفش یه دیگه روز دو چون بترسی، باید بازهم باشه گیتومی که اینی اگه حتی"ـ

غریبه یه نه گیرهمی رو مادروخواهرش طرف وسط بیاد انتخاب پای اگه ." 

 آب بگذارند است بعید و شد خواهند دماغم موی وخودخواه حسودوسنگدل زن دوتا این دانستمومی داشتم اعتقاد هایشحرف به دلم ته

بازکرد را درکیفش که بودم نداده جوابی هنوز برود، پایین گلویم از خوش : 

 چیزی هدیه این یدرباره کردی هم ازدواج اگه حتی اما ندی، مردک این با ازدواج به تن امیدوارم نداره، تورو قابل این ،دخترم بیا"ـ

نگو بهش ." 

 این کنمنمی فکر باشد، زیاد مبلغش بودم امیدوار دادم، جا شلوارم جیب توی بیندازم مبلغش به نگاهی کهآنبی را وآن کردم تشکر او از

؟!بزند ایلطمه امقهرمانی به ریامیدوا   

 کسهیچ به که دیمی قول کنی، تلقی جدی منو یتوصیه که خواممی ازت روشنه روز مثل برام ازدواج این یآینده که ازاونجا"ـ

نگی؟ بارهدراین چیزی " 

باشه راحت خیالتون دم،می قول" ـ ." 

 دارم، پرواز دیگه روز سه نروژ؟ برم اسناد سری یه برگردوندن برای باید گفتم یادته .نیست بالم و دست توی این از تربیش فعال  " ـ

 شأن در خونه یه زودتر هرچه. باشی مضیقه توی این از تربیش مالی نیاز خاطر به خوامنمی. پیشت میام پر دست حتما   برگشتم اگه
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 هاسال این تمام شرمندگی از بعد یدفعه دممی قول من کشه،ن نقشه تصاحبت واسه ناکسی و هرکس دیگه تا برو و کن ردیف خودت

باشه باقی دنیا به عمرم اگه البته دربیام، ." 

گرفت را گلویم بغض : 

بابا؟ زنیمی رفتن از دم آوردم دستت به تازه که حاال"ـ !...." 

 بیا شدی منصرف ازدواج این از اگه هرحالبه. کنهنمی درست رو چیزی مسئله صورت کردن پاک ولی تلخه، حقیقت.... عزیزم"ـ

بدم سروسامون زندگیت به باشی راضی تو هرجورکه کنممی سعی خودم، پیش ." 

نبوده هایمخستگی برای اعتمادیقابل هرگزدیوار کهآنحال کنم؟ اعتماد او به سرعت اینبه توانستممی طورچه .... 

دارم؟ مردجماعت به نیازی هچ من وگرنه ایلیا، خواست به داره بستگی من نظر" ـ " 

شاید سوخت حالم به دلش : 

شه؟می چی خودت نظر پس"ـ " 

همین! ایلیا رضایت خواستم، خودم که چیزیه این"ـ ....." 

نکرده؟ خدای بشه بدبختیت باعث ایلیا خواست اگه حتی"ـ " 

افتاد زمین بر غم سنگینی از نگاهم فقط بدهم، که نداشتم جوابی ...... 

بابا؟ زنیدمی سر بهم بازهم"ـ " 

داد تکان مثبت جواب ینشانه به سری : 

نه؟ که چرا البته،"ـ " 

کنم؟ ازدواج اگه حتی"ـ " 

کرد مکث کمی و کشید آهی .... 

 اگه اما ماست، یهمه نفع به ببینم رو شخصیتبی یخانواده این ترکم هرچه بیام، کنار مسئله بااین تونمنمی کن، درکم اما منوببخش" ـ

 یوصله یه عنوان به و کنمنمی دشمنی باهاش که باش مطمئن هستی راضی ازش تو و خوبیه آدم واقعا   بابا این که بشه ثابت بهم هم

پذیرمش می ناجور ." 

کردم خوش دل حضورش شیرینی به فقط و گرفتم نادیده را کالمش تلخی : 

راحتین هرجور باشه،" ـ !" 

گفتم و کردم مکثی زدیم، تلخی لبخند هردو : 

شده تنگ براشون خیلی دلم ببوس، من عوض رو آرزو و آرش" ـ ." 

کشید سرم به دستی  ... 

آرزو مخصوصا   هستن؛ دلتنگت خیلی هم اونا اتفاقا" ـ ...." 

یادشونه؟ منو مگه جالب، چه"ـ " 

بیارن رو اسمت ندارن جرأت الهه جلوی هرچند.... یادشونه دخترم، یادشونه"ـ ." 

بوسید را صورتم و زد لخیت لبخند آنگاه ... 
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باش خودت مواظب! عزیزم خداحافظ"ـ ..." 

شد سرازیر هاازپله نرمی به و گرفت فاصله من از سنگین هاییباقدم و .... 

 خت،فروری دردلم دنیا غم ناگاه به شد، پنهان دیدگانم از در پشت کهاین تا کردم اشبدرقه نگاهم با شد،می ازدرخارج که ایلحظه تا

دید؟ خواهم را تو دوباره آیا... »کشیدم حسرت ازسر آهی »... 

 شد، نقاشی باران ریز قطرات با حیاط کف آمد،می باران بوی بود، پوشانده را جاهمه وخاکستری تیره ابری کردم، نگاه آسمان به

بامن؟ ایکرده چه بابا؛. فشرد خود در را گلویم تلخ بغضی آمد،می بند داشت نفسم انگار داد،می راقلقلک امبینی خاک رطوبت بوی !... 

چکید حیاط کف باران سرد قطرات همراه به و سوزاند را چشمانم داغی اشک وقتی وچه کی نفهمیدم ... 

 خواهیعذر برگشت، من جانب به هانگاه و شد قطع درگوشی هایپچپچ ورودم محضبه برگشتم، اتاق وبه کردم پاک را هایماشک

امیرآقا به کردم رو آنگاه کنارسوده، ونشستم کردم مختصری : 

درخدمتم معمولی مهمانی یک میزبان عنوان به فقط بعدازاین باشه، مونده باقی حرفی دیگه کنمفکرنمی"ـ ." 

ریختهم به حسابی امیرآقا : 

برگردم خالی دست که نیومدم اینجا من نگو، جوریاین"ـ ." 

خالیه شما برای کامال   دستم ولی ،امیرآقا مشرمنده"ـ ." 

کرد نازک چشم پشت خانم شوکت فورا   : 

غلطها چه اوه اوه"ـ !" 

غّرید مادرش به رو عصبانیت با امیرآقا : 

کردی پولمون یه سکه کافی اندازه به عزیز؟ کنی بس شهمی"ـ ." 

گرخیدم امیر جایبه من که کرد پسرش به نگاه جوری : 

 از چی واسه پرسینمی ازش چرا نه اگه برده؟ رو دلت لعابش و رنگ! چاه تو ریمی داری سر با تنیس حالیت که کن بس تو"ـ

 دوروز باباش؟ پیش ببره رو ش بچه خوادمی نگفت مگه اصال   ست؟ مونده عقب چی برا بچه اون پرسینمی چرا شده؟ جدا شوهرش

امیر غیرتت به تف شی؟ گالویز باهاش ناموست سر خوایمی برگشت باباش که دیگه !" 

بردم باال را صدایم تقریبا   خودم دهد، جوابی امیرآقا احیانا   ندادم مهلت : 

خودم از اتهام رفع واسه فقط باشم، بدهکار شما به توضیحی که خاطر این به نه دم،می جواب رو سؤاالتون تمام"ـ ...." 

 امماشینی فرش هایگل از دیده توانستنمی شرمساری شدت از اکنون که امیرآقا حتی ماندند، منتظر همه و نگفت چیزی کسهیچ

 .بردارد

 اونه از ترخطرناک اوضاع فهمید رفت که شاه نداشتیم، سازش هم با عقیدتی نظر از بود، جدا راهمون چون شدم جدا شوهرم از من"ـ

 حالبااین. کنم زندگی جوریاین خواستمنمی نچو نرفتم من ولی آمریکا به شد پناهنده رفت و کرد فرار هم همین برای کنه،می فکر که

 در اآلن ایشون که دادن خبر بهم تازه پدرم ولی پدرش، پیش ببرم رو مبچه و کنم تحمل رو پناهندگی ننگ بودم شده حاضر اواخر این

 کنم فکر مجدد ازدواج به ستزنده کهوقتی تا نداشتم بنا باشید مطمئن وگرنه شده، فوت بیماری خاطر به متأسفانه و نیست حیات قید

ببینمش نخوام عمرم آخر تا اگه حتی ." 

 خانم شوکت حتی حاال رسید،می نظر به حالبسیارخوش موضوع ازاین امیرآقا بروبرگردبی اما کرد قانعشان حد تاچه جوابم دانمنمی

نبودم بدهکار او به عنوانهیچبه که بود توضیحاتی یادامه منتظر سکوت در نیز : 
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 وجودش از کهاین بدون بارداریم اول هایماه توی من چون افتاد روز این به اون ای،دیگه چیز نه و داره ژنتیکی مشکل نه هم ایلیا"ـ

 مضره جنین برای که داروهایی مصرف بعدهم و هوشیبی همین بودم، هوشبی مدتی برای و عمل اتاق رفتم باشم داشته اطالعی

بشه ذهنی معلولیت دچار پسرم که کشوند جا این به کارو ." 

بود کرده فروکش محسوسی طرز به لحنش ولی باشد ساکت همچنان نتوانست خانم شوکت باراین : 

چی؟ برا عمل اتاق" ـ " 

داد جواب سوده و کردم سکوت من باراین : 

وردخ تیر رؤیاجون و بیرون ریختیم امام فرمان به نظامی حکومت توی شهریور هفده"ـ ." 

 با خانم آبجی ولی گیردمی جان خانم شوکت لب بر لبخندی که دیدم وضوح به حتی بود، تحسین با آمیخته نگاهشان و کرده سکوت همه

گرفت را همه حال موقعشبی فضولی : 

 سرهم سناریو جوری هچ باشی بلد هم موقع اون و بگیری طالق داداشم از بخوای هم دیگه روز دو شاید بگی؟ راست معلوم ازکجا" ـ

نبسته؟ کنتور کسی که بازی حقه واسه! کنی !"  

 ناراحتی شدت از که امیرآقا شدم، خیره دراز وزبان حیابی دخترک این به وناباورانه شد قفل زبانم کامال   که کرد کبابم قدرحرفش آن

کرد تهدیدش زیرلب بود شده سرخ : 

خونه نرسیم کن دعا شری"ـ ....." 

غّرید دخترش به رو که چرا باشد، من طرف حاال که رسیدمی نظر به یزن خانم شوکت : 

اللی گننمی نزنی حرف اگه"ـ !" 

کنیم؟ داری مریض براش کنه مجبورمون داداش دیگه روز دو که شم ساکت"ـ " 

دادم جوابش تحکّم با : 

نیست مریض من پسر"ـ !" 

کرد اعتراض خود سهم به بود شده دگرگون امناراحتی از که سوده : 

 خاطر به روزی یه که کردنمی فکرشم زد،می خودش راحتی و آسایش از هاانقالبی ما پای به پا داشت رؤیا که روزایی اون" ـ

 نه و بود نشین زاغه نه رؤیا! بزنید حرف پسرش به راجع جوریاین شما حاال که ببینه آسیب جوراین شبچه کرده که هاییفداکاری

 یه. داد ترجیح وایمانش اعتقاد خاطربه رو زندگی جوراین ولی بکنه هرکاری تونستمی ثروتش با که بود ادهزاشراف یه مستضعف،

نیست بدچیزی انصاف کمی ." 

 زودتر داشتم دوست. من به شد خیره دیگری جور و برگشت خانم شوکت نگاه رنگ که نبود تأثیربی همچندان هاحرف این گویا

 طرف کدام از اطاقک این خروجی در تنها که کنم یادآوری مجددا توانستمنمی و بودند مهمانم هرحالبه هانای ولی بکنند را شرشان

 !است

ست مادرانه هایدلواپسی فقط. نداشتم منظوری کردم تلخی اگه. جون دختر ببخش"ـ ." 

کردم سکوت فقط درجوابش و کشیدم درهم ابرو . 

افتی اظهارنظر یاجازه باالخره هم امیرآقا : 

 ولی بودی امیر قلب تو فقط تاحاال. مونواسه داره جنگی مجروح حکم ماس، سر رو دیده، صدمه انقالبیش مامان شکم تو که ایبچه"ـ

سری تاج دیگه حاال ." 

گرفت دست به را شیرینی یجعبه و برخاست اکراه اندکی با نیز او انداخت، داریمعنی نگاه مادرش به گاهآن : 
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س؟ اجازه"ـ " 

داشت نگه مقابلم را جعبه و آمد پیش نیز او شد، برداشته منظور همین به عادت طبق ولی نداشت، رضایت از نشان کوتمس : 

شین خوشبخت ایشاال"ـ ." 

 را ناخنش و گردانده روی همه از که شری جز به زدند دست همه و کشید کل هاجنوبی رسم به سلمی برداشتم، گل یک تردید با

جویدمی . 

گفتسلمی. کردند مبارکی آرزوی و برداشتند همه و شد چرخانده شیرینی : 

ها؟این و مهریه تعیین مطلب؟ اصل سر بریم دیگه حاال"ـ " 

کردم مخالفت فورا   : 

ندارن حضور اآلن پدرم نه،"ـ ." 

ستود را ادبم آقارضا : 

 فکراشو خوب هم رؤیاخانم. باشن داشته ورحض تاجبخش جناب که شه مؤکول ایدیگه وقت به جلسه که موافقم هم من! خانم احسنت"ـ

 ".بکنه

کرد آقارضا به رو نگرانی با خانم حاج : 

دیگه هیچی عمال یعنی نفره، دو این ازدواج مخالف آقا اون ولی"ـ ." 

 یول نداشت چندانی اطمینان گفتمی که آنچه به اگرچه آقارضا! وصل نه است فصل نگران هم خانم شوکت حاال که برایم بود جالب

داد تکان سری خانم حاج دلخوشی محض : 

 بده مالیش اوضاع به سامونی سرو یه بتونه هم امیرآقا و باشید داشته رو ایشون اجتماعی پرستیژ مراعات اگه باشه، جمع خاطرتون"ـ

 باشه ساعدم نظرشون رؤیاخانم اگه و نیست دخترشون خوشبختی از ترمهم براشون هیچی هرحالبه. کنننمی مخالفتی هم ایشون

نمیارن نه پدرشون ." 

دوخت آقارضا به را مظلومش چشمان که شد خرد شرط این بار زیر انگار امیر : 

بدم؟ سامون سرو مالیم اوضاع به باس کجا از داداش، کنممی جون شب تا صبح من"ـ " 

داد جواب بار این سوده : 

 که کنید ثابت باید شما ولی کنن، برآورده نیازهاشو تمام مالی ازنظر که دارن دوست رو دخترشون قدراون مطمئنا   تاجبخش جناب"ـ

حرف نه عملید مرد ." 

گرفت اطمینان از برقی نگاهش و گرفت را مطلب امیرآقا : 

کنممی درستش فردا همین از"ـ !" 

شدم نگران : 

راهی؟ چه از جوری؟ چه"ـ " 

است حرام و حالل بابت امنگرانی فهمید : 

 پر رو ظهرم بعداز که وقت نیمه کار یه سراغ رممی. حالیمه حروم و حالل شدم، بزرگ مادر و پدر یسفره سر من جمع، خاطرت"ـ

بشی سرشکسته بابات جلو ذارمنمی. کنه ." 
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 همه و شد تمام پدرم حضور با دیگر مجلس یک یوعده با مهمانی. نبود راه به رو اصال   حالم ولی ناراحت، یا شدم خوشحال دانمنمی

رفتند یشانهاخانه به . 

گفت سوده شدند، احتمالی وصلت این عاقبت و آخر یدرباره صحبت مشغول آقارضا و سوده رفتنشان از بعد : 

وحشتناکن خواهرش و مادر ولی خوبه، خیلی خداوکیلی امیرآقا" ـ !" 

دهد نجات جهنم از را خانمش کرد سعی آقارضا : 

ها؟نیست درستی کار غیبت عزیزم"ـ " 

شد توجیه مندا به دست سوده : 

ازدواجه؟ غیبت جواز موارد از یکی کهاین نه مگه"ـ " 

داد جواب محجوبانه و انداخت من به نگاهی نیم و زد کمرنگی لبخند آقارضا : 

شده مشخص حدش ولی بله،"ـ ." 

داد ادامه و من به کرد رو هم بعد : 

 مثل ظاهری مالحظات به بنا هرچند. باش داشته رنظ در رو شأنیت ولی بگیری تصمیمی هر که اختیاری صاحب شما خانم رؤیا"ـ

 نظر به باالتر شما از هم سروگردن یه امیرآقا حتی شاید و سطحید هم کامال   اقتصادی و اجتماعی شرایط و تحصیالت و سواد سطح

 و نیستید کفو هم اصال   فرهنگ سطح و اجتماعی یطبقه نظر از هرحالبه شما اما داره، ماشینی و خونه یک الاقل چون برسه

آینده در خوریدبرمی مشکل به قطعا شما پس. ازدواجه طرفین بودن کفو هم ازدواج یدرباره اسالم دستور که دونیدمی ." 

 دلبستگی وقتی کم دست نداشتم، قبولش جز ایچاره ولی بود روشن برایم روز مثل شدنمی هم گفته اگر هاحرف این دادم، تکان سری

بیندیشم عقلی بدیهیات به توانستمنمی دیگر آوردممی یاد به مرد این به را ایلیا عمیق . 

افتادم بابا یهدیه یاد به ناگهان : 

چک یه داده، بهم هدیه یه بابا راستی،"ـ !" 

کشیدممی بیرون جیبم از را چک کهدرحالی کردند نگاه دستم به وخرسندی تعجب با هردو : 

کنم جور و جفت اینجا از بهتر جای یه زودتر هرچه و نزنم حرف کسی با درموردش گفت بهم! چقدره ندیدم هنوز"ـ ." 

 شدمی پول این با سه و شصت سال! تومان دومیلیون انداختم، مبلغش به نگاهی غریزی صورت به آقارضا دست بدهم که آن از پیش و

داد تکان تأیید به سری آقارضا. بیاید دستم به انناگه شرایطی درچنان پولی چنین دیدمنمی هم خواب به درواقع من کرد، کارها خیلی : 

نیست صالح چیزی چنین فعال   الاقل بدی، تآینده همسر به رو دارائیت آمار عنوانهیچبه نباید شما. دارن حق کامال   پدرتون"ـ ." 

داد تکان سری و گرفت دستم از را چک و : 

بگیری کوچکتر جای باالتر مناطق کهاین یا ی،بخر صدمتری خونه یه اطراف همین تونیمی باهاش عالیه،"ـ ." 

گذاشت اختیارم در دانستمی هرچه نیز او طلبیدم، یتربیش توضیح : 

 امکانات البته کنی، سرپا توش هم کاریسفت و اسکلت درحد ساختمون ویه بخری زمین متر پونصد تا شهمی شهران سمت اآلن"ـ

عالیه شآینده ولی نداره ومرکزخرید وتلفن آب یعنی پایینه، اونجا فعال   شهری ." 

کنم زندگی امکاناتی همچین با بتونم که بینمنمی خودم به واقعا   بعدهم بسازمش، که بیاد دستم پول کی نیست معلوم ولی"ـ ." 

 قیمت زیر داره دوستمه، مال که دارم سراغ اوشون توی حسابی ملک یه نقد به دست حاال همین کنیم،می دیگه کار یه پس"ـ

 هزارو وحدود عالیه باغش ولی مفید زیربنای متر دویست با داره تعمیر به ونیاز کلنگیه ساختمونش. اکازیونه جورایی یه فروشه،می
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 این به نسبت اونجاها هم نظرموقعیت از باال، برده رو ملک قیمت همون و ارزهمی کلی خودش که داره هم چاه یه شه،می پونصدمتر

 شما؟ از بهتر کی کنم، پیدا براش خوب مشتری یه که بودمش خوابونده نمک آب توی داره، بهتری خیلی رشد تهران نپایی هایمحله

بده خبر بهم بکن فکراتو حاال کنم، معامله رو جااون شما ازطرف حاضرم بدونی صالح خودت اگه حاال ." 

 بود، خواهد پشتی الک بسیار باالترها به نسبت هم رشدش مطمئنا   و نداشت سازگاری امروحیه با پایین هایمحله کردم، فکر کمی

 بسته چشم باید من داشت خواهد چشمگیری پیشرفت آنجا بگوید آقارضا وقتی و رسیدمی نظر به واستثنایی عالی موقعیتش هم شهران

 دست دم که حقیقتی تا بود تر شبیه خیال و بخوا و رؤیا به برایم اشکوهستانی بکر مناظر آن با هم اوشون ویالی کردم،می اعتماد

 :است

 ندارم، اعتماد همهاین جزشما کسهیچ به و هستید خیرخواهم وصددرصد ترمبزرگ برادر شما نکنه، تونکم آقایی و بزرگی از خدا"ـ

بدم مه محضری ینامهوکالت یه تونممی کنید، معامله روبرام اوشون ویالی که وکیلید حاال ازهمین ." 

 و سوده به من هرحالبه بزند، خودم نام به را وسند برده محضربه مرا کرد معامله را آنجا وقت هر وقرارشد دادم دستش به را چک

نیستم و نبوده پشیمان اعتماد این از هرگز و داشتم اعتماد دنیا در ازهرکسی بیش شوهرش . 

 وقتی من ولی بود کرده هدیه من به موضوع همین بابت هم را پول و بروم حلهم این از زودتر هرچه من داشت تأکید بابا که هرچند

 جور و جمع به نسبت بروم، جااین از بخواهم تا نرسانده من به آزاری که هم خانم فخری و است بهارستان کارم محل که کردممی فکر

 سری یک دهدمی من به اشوعده طبق بابا بعدها که هاییولپ با و کنممی تعمیر کمکم را اوشون گفتممی خودم با. کردم تعلل وسایلم

 عطف نقطه در اکنون من. هفته آخر تعطیالت و فراغت ایام در استفاده برای گذارممی و سازممی مهیا برایش شیک و خوب وسایل

 بدون بینم می کنممی فکر ایام آن به خوب که حاال هرچند گرفتم،می تصمیم هشیارانه کامال   باید و داشتم قرار امزندگی اقتصادی

 که هاییآن برای دلم.... آه. وجورکنمجفت خودم برای یکجا را خوب موقعیت همهآن توانستمنمی هرگز آقارضا مشورت و صالحدید

سوزدمی ندارند وآقارضا سوده مثل دوستی ! 

******  

« من نارسیس ...!» 

 نووای شورلت یک که نگذشت چیزی شوم، حاضر سرکارم تا ایستادم نتظارماشینا به اصلی کنارخیابان معمول طبق روز آن فردای

 است وممکن نیست مسافرکشی قصدش اندیشیدممی چراکه نکنم آن به توجهی کردمسعی اولش زد، وبوق ایستاد جلویم تروتمیز و سفید

 تردیدبی افتاد متبّسمش یراننده به چشمم وتا برگشتم اراختیبی کرد، غیرعادی اصراری توجهم درجلب وقتی اما باشد، داشته بدی نیت

 به مناسبی پاسخ دوستانه بالبخندی نیز من داشت، تقدیمم گرمی سالم ومتواضعانه بازکرد برایم را درجلو او! است عباس که دریافتم

قدیمی همکالس و دوست یک دیدن است انگیزهیجان چه که راستی. دادم سالمش ! 

 هم با وقتی.... انداختمی امان یاد مرا چقدر کنم، اعتماد او به تا واداشت مرا که بود حسی چه دانمنمی شوم، سوار بود رمنتظ هنوز

 کردندمی نجوا باهم آهسته وقتی کردند؛می درددل و زدندمی قدم حیاط توی وقتی خواندند؛می درس و نشستندمی نیمکت روی

نبود نزدیک امان به عباس یاندازه به هرگزکسی... خندیدند؛ومی .... 

« ببینمش دیگر بار یک فقط که بدهم را امهستی تمام حاضرم....هستم دلتنگش قدرچه!.... خدایا وای ...» 

گفتگرمی به بیفتد راه شدمی آماده طورکههمان : 

خانم؟ شازده چطوره حالت"ـ !" 

گرفتم خود به آمیزگله لحنی : 

خانماست؟ شازده شبیه کجام دیگه حاال !نذار سرم سربه" ـ " 

نداشت را گذاشتنم سر سربه قصد واقعا   او ولی : 

برسونمت؟ ری؟می کجا! طالست هم خاکیش طال" ـ " 

بود فرشاد شبیه چقدر زدنش حرف ! 
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وبرم کنم وعلیکی سالم یه خواستم فقط نیستم، زحمتت به راضی... نه" ـ ." 

درخدمتم بخوره هم به مسیرمون هرجاکه تا زحمتی؟ چه" ـ ." 

مگه؟ کجاست مسیرت" ـ " 

عبدالعظیم شاه سمت رممی هم اونجا از دارم، کاری بهارستان رممی" ـ ." 

باشد هاحرف این اهل خوردنمی ظاهرش و تیپ به کردم حس چرا دانمنمی : 

عبدالعظیم؟ شاه و تو" ـ !" 

کرد شرمسارم جوابش با : 

نکردن بیرون علی حضرت یخونه از هم رو ملجم ابن حتی د؟خوانمی خاصی آدم دیگه که زیارت"ـ !" 

 بود، یافته انکار وغیرقابل مردانه جذابیتی و شده عوضکلی به اشچهرهحتی بود، کرده فرقخیلی او نهاد، زیادی تأثیر درمن حرفش

داد ادامه که بودم نپرسیده چیزی هنوز! آمدمی او به پرفسوری ریش : 

کنی؟می چیکارا"ـ " 

نداشتم ابایی دادن پاسخ از : 

کنممی جون آسایش لقمه یه واسه.... همه مثل"ـ !" 

کنه رحم چارهبی مردم این به خودش خدا شده، خرابخیلی وضع! درسته" ـ ."    

پرسید ودوباره کردمکثی آنگاه : 

ارتباطی؟ در باهاش هنوزهم خبر؟ چه سوده از" ـ !" 

 چشمه کنار از امان و من که سولقون اردوی آن یا رفتیم، شاپکافی به چهارنفری امان همراه به دکهش زنده درذهنم برفی روز یک

 به حالاین با بریزم، تلخی اشک شیرین و شاد لحظات آن یهمه یادآوری با خواستمی دلم..... خندیدیممی شانریش به و شاندیدیممی

دادم جواب آرامی : 

هخوب هم اون... آره" ـ ." 

آدمیه؟ جور چه شوهرش کرده، ازدواج شنیدم"ـ " 

اعتمادیهقابل و محترم مرد واقعا   نباشه شما از به" ـ ." 

شده نصیبش فرشته یه چون خوشبخته؛ صددرصد که شوهرش البته باشه، شده بختخوش امیدوارم" ـ ." 

 یاد یکدفعه آنگاه نکرده، ازدواج اوبرای از واستیهرگزدرخ که آن حال زندمی حرف سوده از حسرتی چنین با که بود عجیب برایم

بود کرده قول نقل عباس و آقارضا دیدار از سوده که شومی خبر همان افتادم؛ چیزی : 

دیگه آقارضاست باشیش، دیده باید"ـ !" 

داد نشان ازخودش متعجب کامال حالتی و انداخت باال ابرویی : 

محترمیه مرد واقعا آقارضا! عالی چه جّدا ؟"ـ ." 

کنهمی جور هم به رو تخته درو خدا هرحالبه! بله" ـ ." 

پرسیدم تأیید، نشان به داد تکان سری : 
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دانشجویی؟ شنیدم کنی؟می چیکار تو" ـ " 

شممی آماده دارم ارشد واسه شده؛ تموم درسم" ـ ." 

شد سنگین دلم بر همیشه از بیش بودم داده دست از که هاییفرصت حسرت : 

خوندی؟ چی"ـ " 

عمران مهندسی"ـ ." 

باشی موفق"ـ ..." 

ممنون"ـ ." 

خبرداری؟ هابچه یبقیه از"ـ " 

 داره هم بهروز خونه،می آلی شیمی و گرفته تحصیلی بورس کهاین مثل استرالیا، رفته دائیش با آذرکه خبرم،بی شونتربیش از"ـ

 از یکی توی شنیدم که هم فرشاد پزشکیه، دانشجوی هم دشنامز مشغوله، باباش آزمایشگاه توی همزمان و خونهمی میکروبیولوژی

 شیوا آها؛..... دیگه باشن، آمریکا شخانواده با باید کنممی فکر ولی خبرمبی کل به که هم پریسا از مشغوله، جهادسازندگی هایبخش

دونستی؟می خوندن، بدنی تربیت هم جفتشون کردن، ازدواج باهم سامان و " 

اندهم درکنار دو این حاال و بود تشنه خونش به سامان ولی مردمی امان برای شیوا بود، بجال برایم ! 

هادیوونه میان هم به! خوب چه" ـ !" 

خندید جوابم در : 

ست دروتخته یقصه همون"ـ !" 

کردی؟ ازدواج! چی؟ خودت.... بله"ـ " 

دارم نامزد اما نه،" ـ ." 

سمش؟شنامی من حاال؟ هست کی سالمتی، به" ـ " 

مادرمه هایفامیل از نه؛" ـ ." 

شین بخت خوش امیدوارم"ـ ." 

نکردی؟ ازدواج دیگه شدی، جدا شوهرت از شنیدم خودت، از بگو تو خب...... ممنون"ـ " 

بدهم او به اطالعات حدی تا دارم وظیفه نیز من گفته من به را چیزهمه صادقانه او که حاال کردم فکر :  

گرفتم جازدوا به تصمیم تازگی"ـ ...." 

پرید سرش از برق : 

خوشبخت؟ آدم این هست کی حاال.... سالمتی به جدی؟"ـ " 

زدم تلخی لبخند : 

خودم مثل بدبخت کارگر یه"ـ !" 

هاستاین از تربیش لیاقتت تو ولی"ـ !" 

زدم پوزخندی : 
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کنیمی شوخی حتما  "ـ !" 

یهست هم هنوز و بودی هاخیلی دل آرزوی تو کنم؟ شوخی باید چرا"ـ ." 

کردم مخالفت تحکّم با : 

نیستم دیگه حاال بودم؛"ـ !" 

ناموفق؟ ازدواج یه خاطر به صرفا"ـ " 

کرد متأثر نیز را صدایم و نشست نگاهم بر غم از گردی : 

دادم دست از همیشه برای که آبرویی ترینشمهم هست، هم دیگه چیزهای خیلی.... نیست اون فقط"ـ ." 

است اشادامه به مایل حد چه تا دانستمنمی که بود رسیده اییجبه بحث حاال فهمید، را منظورم : 

نشده؟ صاف امان با دلت هنوز"ـ " 

پرسید دوباره دادم، تکان منفی جواب ینشانه به سری : 

مرده که حاال حتی.... متنفری ازش هنوزم پس"ـ !" 

ُمرد که ممنونم ازش هرحالبه کرد، عمل قولش به و بشه پسرخوبی دادکه قول اون متنفرنیستم، ازش دیگه نه"ـ !" 

..... رفت..... و زد رویم به را ابدی زیبای لبخند وآن کنم دعایش خواست من از و ایستاد در کنار که شد زنده چشمانم پیش ایولحظه

زد تلخی لبخند و داد تکان تأسف به سری ساختم، پنهان را بغضم : 

 کم هیچی!..... مدرسه بسکتبال تیم یستاره.... جّذاب و قیافهخوش بود، زیرک و باهوش باشم، امان جای داشتم آرزو زمانی یه"ـ

 حتی نداشت جرأت کسی و بود اون مال مدرسه دختر ترینخوشگل کهاین همه از ترمهم و داشتن دوستش همه!.... هیچی نداشت،

کنه فکر بهش !" 

داد ادامه بود خیابان به نگاهش و کردمی رانندگی که طورانهم برداشتم، او از را نگاهم و دوید صورتم به شرم از گرمایی : 

 تورو دنیا یهمه سخته! شناسممی عمرم تمام در که پسریه ترینبدبخت امان! نبودم اون جایبه هرگز که خوشحالم دیگه حاال اما".... ـ

ردیمُ  کهوقتی حتی رسهنمی بهش دستت وقتهیچ که باشه کسی فقط دنیات تو ولی بخوان !" 

گفتم ایغیرمنتظره سرسختی با و دادم فرو را خویش بغض حالبااین کشاند، جنونم سرحد به بود نزدیک هاحرف این : 

 طلب براش و ببخشمش کردم سعی که وقته خیلی من.... راحت خیالت کنم، روحش نثار رو خیرم دعای که اینه واسه حرفا این اگه"ـ

دارم الهی مغفرت ." 

بود من سرسختی از ترنتظرهغیرم او جواب : 

 که اون از بیش تو! بخری خودت برای رو الهی مغفرت و کنی عذرخواهی روحش از باید که تویی این نظرمن به برعکس، اتفاقا"ـ

 شکسته خیلی قلبش اون کهدرحالی باشی داشته بهش نسبت نظرخوبی تونینمی هم ازمرگش بعد حتی دادی، زجرش کنیمی تصور

 ".بود

کنم تحملش نتوانستم : 

 قسم دشمن بلکه نبود من عاشق امان نداری، دیگه چیزای خیلی از خبر ولی دیدی اونو یعاشقانه هایتابیبی توفقط عباس، کن گوش"ـ

 به مدرسه ناو توی منو آبروی طورچه که کنم یادآوری بازهم الزمه نداشت، من پاکدامنی به زدن شبیخون جز قصدی و بود مخورده

کشوند؟ لجن !" 

ایستادیم قرمز چراغ پشت .... 
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 باشه تو دشمن تونستمی طور چه کنم، باور تونمنمی اصال   تو با اونو دشمنی ولی ندارم خبر چیزا خیلی از من باشه، تو با حق شاید"ـ

 چون برنگرده زنده داره آرزو گفتمی گرفتمی تماس باهام وقت هر بود، کردستان توی وقتی پرستیدت؟می بت یه مثل کهدرحالی

بود تو خاطر به شهادتش حتی.... بره همیشه برای بودی توگفته !" 

کشید و گرفت را چادرم شوم، پیاده تا کردم باز را ماشین در شود سبز چراغ که آن از پیش و دادم دست از طاقت ناگهان : 

دارم حرف باهات من! نرو کنممی خواهش! رؤیا کن صبر" ـ ....." 

بود وغیردوستانه خشن کامال   من پاسخ : 

 که آورد سرم بالیی و گرفت ازمن همیشه برای رو خوب ازدواج یه فرصت امان! کنی وجدانم عذاب دچار تونستی فکرنکن" ـ

 بازی معشوقش آبروی با هرگز عاشق یه که بود خودش یعقیده این! معشوقش به برسه چه کنهنمی منفورخودش با حتی کسهیچ

 هم وگمون بخشیدمش بارها و بارها من حالبااین! نیست درکار عشقی که داد نشون کرد بازی آبروم با وقتی موقعش به و کنهنمی

باشم بدهکار بهش چیزی حاال که کنمنمی ." 

گرفت خود به اغواگرانه حالتی و کرد فروکش لحنش : 

تونی؟می نیستی، دلتنگ مرگش از بگی تونینمی الاقل بودی، سرخاکش که اتدیدم چندبار من"ـ ..." 

نینداختم وتا تک از را خود حالبااین کرد، سیخ تنم به را مو حرف این شنیدن : 

 رفاقت رسم همیشه برای بار یک که کنم تشکر ازش و قدیمیم دوست پیش برم سر یه صالح امامزاده زیارت رممی که بار هر الزمه"ـ

برداشت زندگیم سر از رو شومش یسایه و آورد جا به برام رو !" 

است عصبی و خشمگین کمی کردممی حس حتی نداشت، را صمیمی و دوستانه رنگ آن نگاهش دیگر : 

نیستی؟ هم متأسف مرگش از حتی تو یعنی"ـ " 

دادم تکان سری : 

نه"ـ !" 

 باز دررا عصبانیت با بودم دوخته دارشمعنی گاهن به را امتوزانهکینه و تند نگاه هنوز کهدرحالی نیز من کرد، رها آرامی به را چادرم

 سپس کرد، امبدرقه حدودی تا نگاهش با نیز او کنم،خداحافظی او با نبودم مایل حتی شدم، پیاده دیگری کالم هیچ وبدون کردم

رفت و افتاد راه شد سبز چراغ وقتی ... 

 فهمیدمنمی اصال   داشتم، ناخوشایندی احساس و زدمی زنگ درگوشم سعبا هایحرف کردممی طی را دارالترجمه مسیر که مدتی تمام

کردممی دنبال ناخودآگاهم ضمیر با را راهم مسیر و داشتمبرمی عادت ازروی را هایمقدم تمام فقط کنم؟می کارچه ودارم هستم کجا . 

«  ام،خانه به برگشت راه در من و شده تعطیل تازه مدرسه که است این مثل بریزم، هم به دوباره شده باعث او! بودمش ندیده کاش

 آنگاه کند، پر را مشامم پیرهنش عطر و شود تاریک دفعهیک چشمانم مقابل که منتظرم هرلحظه ام،کرده گم کلی به را مکان و زمان

...« امان! امان! امان... »هبست نقش زیبایش صورت بر که ولبخندی او به شوم، خیره او به و بردارم چشمانم روی از را هایشدست

کنم فراموشت توانمنمی ایلحظه حتی ....» 

 کشیدممی رنج شدت به بودم زده او به راجع که تلخی هایازحرف بکشم، فریاد غم از خواستممی فشرد، خود در را گلویمتلخی بغض

 دیدار این باردیگر اگرده حتی مطمئنا   کنم، عوض آن هب راجع را نظرکسی ویا بگیرم پس را هاآن بخواهم که شدنمی دلیل این اما

 بگیرم، امان از تنها را رنجم و درد تمام انتقام خواهممی که بود این مثل! کردممی تکرار را هاحرف آن تمام نیز من شد،می تکرار

 گفته بدرود را تعلقاتش تمام او و باشم دنیا این در خودم که نبود تحمل قابل برایم روحش، از یا خودش از یا حاال! امان از تنهاوتنها

 کنم ازدواج دوباره دارم تصمیم چطور! خدایا آه! بمیرد نداشت حق لعنتی بودم، خاطرش تعلق تنها من نه، یا کنم باور چه باشد،

 کهآن حال بیابم امیر به نسبت اشتیاقی خود دل در امنتوانسته حال تابه من است؟ من با هم هنوز سیاهش چشمان یسایه وقتی

شکندمی درهم را احساسم یشیرازه هم امان قشنگ و کمیاب نام شنیدن حتی ! 
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 باید. باشم مسلط خودم بر باید کنم، راتکرار یادش این از بیش نباید نه آمده؟ روزم و حال به چه بیندمی اصال   کجاست؟ اآلن او

 سحرآمیزش و سیاه ازچشمان دیگر اکنون و...« مرده من زیبای نارسیس» که بپذیرم را این باید. کنم فراموش او یدرباره را چیزهمه

نمانده باقی بیش ایافسانه .... 

******  

« زیرخاکستر آتش » 

 نه دیگر. بسوزاند خود در را نیستم و هست باردیگر و کشد زبانه سردم خاکستر زیر آتش بود شده باعث عباس با امغیرمترقبه دیدار

 دربرابر نیز ایلیا دلبستگی امیر، ریایبی و مردانه هایمحبت حتی یا فرهنگبی زن دو رفتارهای نه داشت اهمیتی برایم تشأنی

 فراق غم و عشق از حجم این با ندارم حق کهاین اندیشیدم؛می چیز یک به فقط من و داده دست از را اهمیتش ونقیضم ضد احساسات

 اهل باشم هرچه من. کندمی زندگی زمین این روی که دیگری مرد هر یا امیر همسری به دهم تن نبوده من مال هرگز که مردی

کندممی وا خود با را هایمسنگ حاال همین باید پس نبودم؛ خیانت . 

 ترتیب ینا به باشد، خلوتم محرم که دارد را این لیاقت اما ستخالی دستش اگرچه که مردی با ازدواج دارم؛ رو پیش راه دو اکنون من

 به کهاین دوم راه. درنیاید انجماد از هرگز قلبم اگرچه گیرم، سر از جدیدی زندگی شاید و شودمی سرد برایم مرده آن خاک کمکم

 حساببااین. امگذاشته شانزندگی به پا که باشم افرادی نگران نیست نیازی و آزادم طوریاین مردی، هیچ بدون دهم ادامه امزندگی

شود ذوب رفتهرفته وجودم یخ که باشم داشته وقعت نباید . 

 بگویم تا کردم بلند را سرم است رجوع ارباب کهاین خیال به من و شد وارد کسی ظهر نزدیک درست خواستگاری از بعد دوهفته

نشست صندلی روی مقابلم آمد. دادم سالمش سردی به و خوردم یکه امیرآقا دیدن با اما «بفرمائید» : 

نباشید خسته. خانم ؤیار سالم"ـ ." 

امرتون؟.... باشید سالمت"ـ " 

کرد اخم نشستمی مهمان صندلی روی که طورهمان نیامد، خوشش هم زیاد و کرد تعجب : 

ها؟داشتیم قرارهایی یه انگاری رسمی؟ چقدر"ـ " 

است خبرهایی نکند خیال که دهم پاسخش محکم و سرد همچنان دادم ترجیح و کردم مکث کمی : 

باشم گذاشته کسی با قراری نمیاد میاد"ـ ." 

شد نگران : 

زیرش؟ زدی ب لکُل شد؟ چی حاال. باشن هم محترمتون پدر که کنیمی تعیین روزی یه گفتی"ـ " 

باشد شده دیر هم حاال همین تا شاید دارم، نگهش امیدوار جهتبی ندارم حق کردم فکر خود با : 

. دارن موضعی چه خواهرتون و مادر که ببینید خودتون چشم با که بود این خاطر به یاییدب دادم اجازه اگه هم قبلی یدفعه امیرآقا،"ـ

 همچین یه دوباره من که نکنید فکرشم واقعا  . نیاد کش این از تربیش خواستگاریتون کارناوال که بود این واسه دادم ایوعده هم اگه

بچینم ایبرنامه ." 

بود شتهبردا ترک که غروری درعزای شکست صدایش : 

ها؟غربتی ما با نشینیهم شده شأنت کسر و باال زده شاهزادگیت رگ نکنه آخه؟ شده چی مگه چرارؤیا؟"ـ " 

برایش سوخت دلم .... 

 هیچی شما برای زن یه عنوان به ولی دارم، دوست بزرگترم برادر مثل رو شما من..... نیست چیزی همچین اصال  ! امیرآقا نه"ـ

هیچی ندارم، !" 

چیه؟ دردت فهممنمی"ـ " 
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امیرآقا زده یخ وقته خیلی قلبم بدونید فقط بمونه، خودم واسه دردم بذارید"ـ ....." 

شه؟می چی ایلیا پ"ـ " 

باشید ایلیا نگران شما که نمردم من هنوز"ـ ." 

نگریست من به محتاطانه و کرد بلند اندکی را سرش : 

بدی؟ بهم دیگه فرصت یه که کنم چیکار"ـ " 

بذارید؟ حراج به رو آبروتون یمونده ته کهاین برای خواینمی فرصت نبود؟ کافی تونپیش دوهفته ایهآبروریزی" ـ " 

دادم تکان سری آنگاه نداشت، که ماندم جوابی منتظر مالحظهبی نیز من کرد، نگاهم خیره درسکوت : 

 بدین اجازه. بندازه خش این از بیش خواهرتون و مادر یزننده یخاطره دارم ذهنم توی شما از که تصویری آخرین روی خوامنمی"ـ

امیرسروش آقای باشم داشته احترام قابل و پاک جورهمین توذهنم رو شما ." 

 به دیگری نگاه تا برنگشت خروجش از قبل حتی شد، خارج در از گرفته غم یچهره باهمان و برخاست بزند دیگری حرف کهآنبی

 ناامید خودم از را او جورییک باید نداشتم، ایچاره واقعا   من ولی بودم معّذب و ناراحت امتهشکس را دلش کهاین از. بیندازد من

کردممی . 

****** 

 به پایین که صدایی سرو به توجه بدون پس نبودم کسی منتظر. آمد در صدا به مانخانه زنگ که بود دیدار بعدازآن هفته یک تقریبا  

 ایلیا بودم، گرفته سفارش که پیرهنی زدن کوک شدم، خودم کار مشغول بود شده ایجاد دیگر نز یک با خانم فخری وگویگفت خاطر

ریختمی هم به و آراستمی خود دلخواه به و زدمی شانه را موهایم و نشسته بودم داده تکیه آن به که مبلی روی سرم پشت نیز . 

 یا نذری احیانا   و است خانم فخری کهاین خیال به خورد، در به ربهض چند بعدهم آید،می باال آهنی هایپله از کسی که شدم متوجه

گفتم بلند آورده همسایه و در از آن شبیه چیزی : 

بفرمایید"ـ ." 

زد خشکم خانم شوکت دیدن با و رفت کنار پرده و شد باز در ..... 

 .نشست مبل یک روی مقابلم و بوسید را ام شانیپی فقط و بنشینم خواست من از باشم، نشکسته را بزرگتر حرمت تا شدم بلند بالفاصله

شدم کارم مشغول مختصری عذرخواهی با و نشستم سرجایم نیز من : 

بدم تحویل فردا تا رو سفارش این باید من ببخشید،"ـ ." 

بود زورکی انگار که زد لبخندی : 

باش راحت نداره، اشکالی"ـ ." 

 حریصانه خانم شوکت. شد موهایم با رفتن ور مشغول دوباره و کرد اخم او به شتندا او از خوشی چندان یخاطره قبل یدفعه که ایلیا

 دیگر صدسال اگر حتی آمده کاری چه برای بپرسم نداشتم قصد. بفهمم را کارهایش معنی توانستمنمی کهدرحالی دوخت چشم من به

کرد شروع روتین دستور کی از و شد خسته خودش باالخره. کردمی نگاهم خیره سکوت در و نشستمی اینجا : 

قلب یوامونده هایقرص این با شده خشک گلوم بیار، برام آب لیوان یه ایلیا،"ـ ." 

 شوکت. بیاورد آب تا رفت بیرون اتاق از و افتاد راه نیز او. کند اطاعت باید که فهماندم چشمانم بستن با ومن کرد من به نگاهی ایلیا

ردک استفاده کوتاه فرصت این از خانم : 
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 خواهرش و من از اون حساب. پسرم پای نذار تو کردم، تلخی اگه کردم، بد اگه من ولی شه، راضی دلت که بگم چی باید دونمنمی"ـ

. لوطی و مرد. یکدست و پاک بینی،می که همینه وباطنش ظاهر امیر ولی نیس، هیچی دلمون تو و تلخه ظاهرمون ما. جداست

رؤیا منو ببین..... رؤیا ...." 

بود شده پررنگ کمی برایم اشقلبی ناراحتی دیگر حاال که دادم خانم شوکت نگران چشمان به و گرفتم پیرهن از را نگاهم اکراه با .... 

 پابه و بخشیدی لقاش به رو شاهزادگیت عطای که تو. زندگیه زن امیرم واسه جمعه خاطرم مرگم بعده که هستی زنی تنها تو رؤیا"ـ

خودت واسه مردی پا یه نه؛ که زن زندگی، لقمه یه واسه کنیمی جون اشهری پایین ما پای ." 

 زن آن که کردمی را فکرش کسی چه! افتاده ووال هول به طوراین مادرش که کرده پیدا روزی و حال چه امیرآقا نیست معلوم! عجب

بریزد؟ نبات و نقل برایم جوریاین حاال بددهن و بدخلق  

کردمی سخنرانی همچنان خانم شوکت کهدرحالی رگشتب آب لیوان یک با ایلیا : 

بیارم؟ نه که باشم کی من پسرمه، با پسرت و خودت دل که حاال"ـ " 

آمد بدم بسیار دارد خودخواهانه سویی و سمت کردنش محبت ابراز حتی و بیندمی را پسرش و خودش مدام کهاین از : 

 و شما دارید منت چقدر بذارم؟ دلم کجای رو شما لطف همهاین واقعا  ! خانم جحا خوبه دادنتون صدقه به دست قدراین که مرسی"ـ

پسرم و من سر پسرتون !!" 

بود مانده هنوز حرفم جای یک تازه جزئی، مسائل این به بدهم گیر که کردنمی را فکرش : 

 وایسه خودش پای رو بتونه و باشه قوی هرکی چرا. شناختم خوب رو بودنم زن جایگاه که زنم یه خودم، واسه نیستم مرد من ضمنا،"ـ

میاد؟ حساب به مرد یه شما نظر از نهایتا " 

غالف؟ به گرداند برش باید چگونه امکشیده مهابابی طوراین را زبانم شمشیر که حاال دانستنمی ! 

 منظورش" )باال؟ ُمند حرفای این به رسهمی کجا سوادم من. نداشتم رو گیمی تو که منظوری اصال   من اومد؟ بدت قدراین چرا حاال"ـ

بود باال مد همان ) 

 کشیدم حوصلگیبی سر از آهی. کند فکر کمی آدم است کافی! دارد باال سواد به نیاز مسائل بعضی فهمیدن انگار زندمی حرف جوری

ایمیوه یا چای به کنم تعارفش حتی کهآنبی شدم، زدن کوک مشغول دوباره و . 

بود آمده خشکسالی از انگار نوشید، نفس یک و رفتگ ایلیا دست از را آب ! 

 شوکت نگاه و ماشینش سراغ رفت صدا سروبی نیست خبری دید وقتی ولی کند دریافت او جانب از تشکری تا ماند منتظر کمی ایلیا

شد روانه دنبالش به هم خانم . 

کرد شروع دوباره بگیرم جدی را حضورش ندارم قصد ظاهرا دید وقتی : 

نزده غذا و آب به لب ست هفته یه امیر"ـ ....." 

گرفت بل فورا   ایلیا که بود نداده ادامه هنوز! کند صحبت طوری چه من با گرفتمی یاد داشت تازه کردم، نگاهش چشم یگوشه با : 

بابا؟"ـ " 

داد تکان سری فورا   خردمی بقالی کدام از را انصافش نبود معلوم که خانم شوکت خواست، تأیید او از سرش حرکت با و : 

بابات پسرم، آره"ـ !" 

کنم اصالح را ذهنیتش کردم سعی فورا   : 

عمو نه، بابا"ـ !" 
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کردم اعتراض نباشد ادبانهبی که حدی تا تند نسبتا   لحنی با کرد، اشهمراهی هم خانم شوکت و داد ادامه را اشهمیشگی لجبازی ایلیا : 

 کج ابرو بهش نخواستید که بار یه کنید، شوسیله مقصودتون به رسیدن برای هربار که نیست شما دست یبازیچه من پسر خانم حاج"ـ

کنید حلواش حلوا خوایدمی که حاالم و کنید !" 

زنانه خام هایاستدالل قدری با البته کند، دفاع ناحقش موضع از کرد سعی : 

 حاال ولی دومش، شغل سراغ رفته شما شرط خاطر به پسرم بینممی که میاد دردم مادرم، تو مثل منم ولی نداشتم قصدا این از که من"ـ

رؤیا؟ میاد خوش خدارو. گردو پوس تو گذاشتید رو دستش بینهمی " 

 کمی لحنش دهد ادامه منتظرم دید وقتی. نشوم ناصحیح قضاوت مرتکب تا کنم سکوت جدید اطالعات این دربرابر دادم ترجیح

شد انگیزتررقّت : 

 اونجا، رهمی شهمی تعطیل سازی چیت که ظهر از بعد کرده، پیدا آبکاری یه کهاین مثل.... دونمنمی سرکاره، دیروقت تا شب"ـ

 به.... کن استراحت بگو، چیزی یه بخور، چیزی یه گیممی بهش هرچی.... وکوفته خسته خونه، میاد شب نصفه دو ونیم، یک ساعت

 ولی اندازه،می پا از رو فیل کارش هردوتا که انگارانگارنه بود، قبراق و رحالس بزنی شسینه به رد دست کهاین قبل تا. رهنمی کتش

 دونیمی بزنم، صداش رفتم بمونه خواب صبح نماز واسه ممکنه سخسته کهاین هوای به دیروز..... نداره فرقی مرده یه با دیگه حاال

دیدم؟ چی " 

کند تمام را اشقصه تا کردممی نگاهش همچنان : 

و بود نشسته ش ادهسج سر"ـ ....." 

 از تنش هایزخم تمام که است مردی یمعصومانه هایاشک گفتنش برای دارد تردید خانمحاج که آنچه بزنم حدس توانستممی

شکستم را سکوتم باالخره و گرفت آتش دلم. بوده روزگارش ناجوانمردی : 

درمونش؟ پی اومدین اآلن"ـ " 

نداشت رودربایستی اصال   : 

 ریخت رو جوونیش عمر یه. برم سنگین بار با خوامنمی دنیاست، به عمرم از چقدر دونمنمی! باش درمونش دردشی که درق همون"ـ

بیارم نه نیست رضا دلم گیره تو پیش دلش که حاال هام،بچه و من پای به ." 

کشیدمی دوش بر را لحظاتم این اعتناییبی بار که دادم پیرهنی به و گرفتم او از را نگاهم و نشست لبم کنار کج لبخندی : 

واقعا   خوبه خیلی! داره شما مثل باوجدانی مامان که باشه حالخوش چقدر باید امیرآقا"ـ ." 

داشت مرزی و حد طاقتش و بود زن هرحالبه برد، باال را صدایش کمی : 

باشی؟ نوش زدن نیش جایبه که کنم چیکار"ـ " 

بیفزایم وجدانش عذاب بر کردم سعی و کردم راتنگ چشمانم : 

 خوبی شروع اصال   شما! گذاشتید براش اسمی خوب الحق که تونپاره آتیش دختر اون و شما! کردید زهرم شما خانم، حاج بودم نوش"ـ

اصال   نداشتین، !" 

 است بهتر اشد؟نب آورشرم که گفتممی باید چه اصال   پذیرفت؟ می کسی چه را اماصلی عذر وگرنه کنم، بهانه را هااین بودم مجبور

آیدنمی هم سهراب مرگ از بعد حتی که نوشدارویی تا باشم زهر ! 

 که ایکهنه هندلی چرخ زیر بیندازمش تا بردم بود، شده تمام زدنش کوک که را پیرهن نیز من آمد، بند زبانش و شد بسته دهانش

بود کار به آماده همواره اتاق یگوشه . 

 دم. کردممی اشبدرقه اممحلیبی با همچنان نیز من برود، که برخاست. خیاطی چرخ سوزن زیر لباس و بود خانم حاج به پشتم حاال

بندد کار به دلم آوردن چنگ به برای را اشزنانه هایحیله آخرین کرد سعی و ایستاد در : 
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شی؟می حالی چه بشکنه رو قلبش و برسه راه از یکی اگه پدر، هم بودی مادر هم ایلیات واسه عمری یه که تو"....ـ " 

کرد سعی دوباره گذاشته تأثیر رویم بر حدی تا حرفش کرد حس وقتی کردم، نگاهش و برگشتم و برداشتم دوختن از دست : 

کنیمی درو همون بکاری هرچی نشکن، رو امیرم دل"ـ ." 

 به و کردندمی پچ پچ هم درگوش حظهمالبی هایبچه خیابان و کوچه در وقتی حاال همین لرزید، تنم ایلیایم قلب شدن شکسته فکر از

خواهد؟می جانم از چه زن این خدایا وای ای. شدمی پاره هزار دلم خندیدندمی ایلیایم ینداشته ریش  

 را سرم و دیوار به دادم تکیه دهم، انجام توانممی که است کاری ترینمسخره حاضر درحال دوختن لباس که فهمیدم خانم حاج رفتن با

 زیرپوستی نفرین و امیرآقا یشکسته دل این با بریزم سرم به خاکی چه حاال پرسیدم خودم از صدبار و کردم اسیر هایمهپنج میان

بدهم؟ که دارم پاسخی چه خداوند درپیشگاه بکشد بیمارستان به کارش شوم باعث من اگر ؟....خوردمی قلب قرص گفت مادرش؟  

 از عمر یک تا کنم بازگو حدی تا را حقیقت هایشخوبی تمام ازای در موّظفم کم دست! زنمب زخمش قدراین نیست حقش امیر...... نه

 از همه ؟!نیست وحالمحس طبیعی دلیل دنیا این در هیچی که دانستمی چه کسی. من دلسردی بابت باشد نداشته کینه خواهرش و مادر

 خنجر یکی مثال   که حالم به دارد فرقی چه امشده گور به زنده نینوجوا در که من ندارند، یکدیگر درون از خبر و نگرندمی بیرون

 محو اندوهم از ایهاله در همواره که شودمی دراز متبّسمی سیاه چشمان لمس برای دستم وقتی نهد؟می مرهم دیگری و زندمی

 هنوز برایم دیوانه دنیای این تمام در که چیزی تنها نه؟ یا بیاید پیش گرفتنش برای دیگری دست که دارد ایفایده چه دیگر گرددمی

بخشید نخواهد هرگز داده وعده خداوند که بود الّناسیحقّ  داشت اهّمّیت . 

 و خودم از شدمی باعث کردمی بازی بود رنگ قرمز آهنی فورد همان که امیر یادگار با انگیزغم سکوتی در کهوقتی ایلیا تماشای

 توانایی این من. بودم شرمنده گیرمنمی نظر در را کودکم احساسات و کنممی رفتار خودخواهانه ازهمب کهاین از. شوم بیزار احساساتم

 بهانه صدها نخواستنش برای و خواستمنمی را امیر من ولی آورم، دستش به دندان و چنگ با بخواهم را چیزی خودم اگر که داشتم را

کردممی جور .... 

****** 

«  دربغل را ماهه شش و زیبا کودکی که طورهمان و امنشسته بزرگی میزناهارخوری سر باشکوه هاییلباس با اشرافی ایدرخانه

 سعی من و کندمی قراریبی کودکم نیامده، سفره سر هنوز که هستم دیگر مردی و ایلیا و خودم برای غذا کشیدن مشغول ام،گرفته

کنم ساکتش آرام هاییتکان با دارم ... 

مامانی باش آروم جون علی عزیزدلم، نه" ـ ...." 

 مخاطب را او من و نشیندمی رویم روبه و آیدمی میز سویبه است، مرطوب اندکی هنوز وموهایش گرفته دوش تازه که بلندقدی مرد

دهممی قرار : 

دربیاره دندون خوادمی فکرکنم! امان کنهمی قراریبی داره خیلی علی"ـ ...." 

 و شودمی ناپدید آغوشم از دارد کودکم پیچید،می هم به دلم گرفته، درد شدت به قلبم.... نگرممی است مقابلم که زیبایی رتصو به و

 آرام و نشسته رویم روبه که ازامان خیالی و اممانده من تنها دهد،می داشت که آنچه به را خود جای دوباره ایلیا گرانقیمت هایلباس

زندمی لبخند .... 

 دهم اجازه و کشم آغوشش در تنگ بزنم؛ مرطوبش نیمه و سیاه موهای به چنگ و بروم سویشبه تا شوممی بلند صندلی روی از

کند رها نوازشم برای را هایشدست .... 

داری دوستم بگو شده که هم دروغ به رؤیا، بگو"ـ !" 

عاشقتم! عاشقتم! دارم دوستت"ـ ....." 

 و صورت روی یخ آب پارچ یک ناگاه وبه.... سولقون ومرطوب خنک هایسبزه برروی افتم،می زمین برروی رود،می گیج سرم

ریزدمی هایملباس .... 
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 منم فقط باشد، کرده خیسم که آبی وپارچ امان نه و سولقون خنک هوای نه و است اشرافی یخانه آن نه پرم،می خواب از زدهوحشت

 را تو انگیز دل شمیم که هوایی از است آکنده همیشه از بیش هایمریه اکنون. زندمی چنگ قلبم به که سوزجان وحسرتی سرد وعرقی

مرّوت؟بی دنیایی این کجای نیست، پدرم دست اماجازه که حاال چشمانم؟ سیه کجایی بینمت؟نمی من ولی نزدیکی قدراین چرا. دارد » 

****** 

 «هجرت»

 به کاری سوسن تا بودم منتظر و زدممی ورق و خواندممی را سطورش فقط بفهمم رویم روبه کتاب از یکالم حتی کهآنبی بعد روز

کند محّول من . 

 خواستمی که ساعتی در گرفت تصمیم امفرورفته ماتم در خودش از بدتر من دید وقتی بود سیاهپوش برادرش داغ در هنوز که او

بزند حرف من با و انتظار سالن توی بیاید کند در خستگی کمی .... 

جون رؤیا نباشی خسته"ـ " 

پاشیدم رویش به تصّنعی لبخندی و برگرفتم کتابم از را سرم : 

همچنین باشی، سالمت"ـ ." 

 شاید دانمنمی مطلب؛ اصل سر رفت مقدمهبی و فرورفت مهمان درصندلی و کشید آهی و دوخت نگاهم به را نگاهش. بستم را کتابم و

بود مقّدمه هم : 

دیگه؟ میای داداشمه، چهلم مراسم دو ساعت شنبه پنج هفته این"ـ " 

دادم تکان مثبت جواب ینشانه به سری : 

نه؟ که چرا حتما ، بله"ـ " 

کردی تموم حقم در رو خواهری تو جون، رؤیا مرسی"ـ ." 

دارن حق مونهمه گردن به شهدا. ندارم سرت مّنتی. جون سوسن مه وظیفه"ـ ." 

داد تکان سری دمتأیی به و کشید آهی : 

بهشون نسبت داری قوی ارادت قدراین که شهیدی یخانواده هم خودت حتما  "ـ ." 

 دلیل نوعی به تا بود خوبی فرصت شوم؟می حساب شهید یخانواده امان وجود با آیا نشست، دلم بر سنگین غمی و کردم فکر کمی

 وسواس ایبیمارگونه طرز به اسرارم حفظ در من نتوانستم، بازهم ولی برساند امیرآقا گوش به او و کنم بیان را عشق از امدلسردی

 :داشتم

 جونشون اآلن که اوناست لطف به کنیممی زندگی اینجا داریم راحت باخیال ما اگه امروز. باشه شهید یخانواده حتما   آدم نیست الزم"ـ

شهدان یخانواده ایران مردم تمام. دستشونه کف ." 

 سنگین و سخت سینه بر چقدر جوان برادر داغ بدانی تا باشی خواهر باید داشت، هم حق فروچکید، چشمش زا اشکی و کرد بغض

 ....است

گفت رازدل و کشید باال خفیف صدایی با را اشبینی شد مسلط برخودش که کمی : 

 کهاین از قبل ولی شد شهرزاد عاشق شمدادا. زدیممی هم به رو دلمون حرفای یهمه. بودیم وابسته هم به خیلی ساسانم داداش و من"ـ

 فکر ازدواج به وقتهیچ دیگه که کرد ناراحتش موضوع این اونقدر. کرده شوهر شهرزاد که شنید روز یه بگه، امیر به کنه فرصت

 ".نکرد
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 کهآنبی! امبوده خبربی لحظه همین تا من که هاستآن بین صمیمیتی شاید راند؟می زبان بر عریان را نامش قدراین چرا!..... امیر؟

ماندم هایشحرف یبقیه شنیدن منتظر بگویم چیزی .... 

 حتی! اونا...... عروس بشم من و بشه ما عروس شهرزاد یعنی باشیم، داشته خودمون بین بستون بده یه ما کردمی فکر همیشه مامانم"ـ

 یه زنش نداره دوست خالیه، دستش امیر که گفت مامانم به بار یه ولی کنه خواستگاری امیر برای رو من نبود میلبی هم خانم شوکت

 کار و خوندم درس که اینه جرمم رؤیا؟ بینیمی!.... هه..... پولدار هم متحصیلکرده هم من چون باشه باالتر خودش از سروگردن

 از باید تازه.... کنیممی رشد و ریمذامی زیرپا رو هامونمحدودیت بدبختی هزار به وقتی حتی هازن ما! بودم موفقی آدم و کردم

 برای کافیه باشی زن که همین بری، پیش کجا تا که کنهنمی فرقی یعنی! بخوریم زبون زخم رسهنمی ما به قدشون که مردهایی

 ".تحقیرشدنت

 افت برایشان کهاین هجمل از دارند، فاحشی اشتباهات هم امیرآقا مثل منشی لوطی مردهای حتی که داشتم قبول داشت، درد هایشحرف

باشد خودشان از باالتر سروگردن یک زنشان دارد . 

شکستم را سکوتم : 

 مانع هیچی نباید پس داره کردن زندگی فرصت بار یه فقط مرد چه باشه زن چه هرکسی داری؟ چیکار بقیه طرزفکر به تو"ـ

باش بلندپرواز تو بگن، خوانمی هرچی بذار مردها. بشه پیشرفتمون ." 

کنی عمل بهش بینمنمی ولی قشنگه، فتحر"ـ ." 

چطور؟"ـ " 

نگرفتی جدی اما تحصیل، ادامه واسه داری خوبی موقعیت گفتم بهت قبال بار یه"ـ ." 

کردم مکث و دادم بیرون صدا با را نفسم ... 

گرفتارم حاال ولی کنممی فکر بهش بیاد پیش موقعیتش"ـ ." 

نه؟ اومد، خوش اومد پیش هرچی حاال شبعد! ازدواجه اولویتت کهاین خاطر به البد"ـ !" 

داد توضیح خودش فهمیدم،نمی واقعا   را منظورش کردم، نگاهش استفهام با : 

. باشه سر ازش زنش عاره براش گفته خودش چون بنده،می رو پیشرفتت راه ولی داره که هاییخوبی یهمه با امیر مثل آدمی"ـ

بگیری؟ نادیده رو استعدادهات و باشی امیر قد منی و قد هایبچه مادر عمرت یهمه خوایمی " 

کند ام درباره فکری چنین که کردمنمی هم را فکرش اصال   ! 

کنم؟ ازدواج امیرآقا با دارم قصد من گفته کی سوسن؟ چیه منظورت"ـ " 

 یه کنم استخدام منشی عنوان به اینجا رو تو خواست ازم پیشمون اومد امیر که موقع همون از. بینممی دارم چشم خودم نگفته، کسی"ـ

. زنهمی آتیش و آب به جوریاین خاطرش به که عزیزه و مهم براش خیلی حتما   گهمی امیرآقا که پناهیبی زن این که بردم بوهایی

 همهاین شهمی مگه. شد برطرف هم امشک ذره یه دیگه دیدنت با ولی بگم نباشه درست شاید..... راستش..... اومدی تو که بعدش

شد؟ عاشقش نشه و باشه جمع جوون زن یه توی ومالحت زیبایی !" 

نکردم هم تعارف حتی من ولی بود لطفش نظر .... 

 زن همچین یه اومدنمی بهش گفتمی تاب و آب با حتی و کرده ازدواج امیر بود کرده فکر مپسرخاله ساسانم داداش سوم مراسم توی"ـ

باشه داشته خوشگلی و سال و سن کم ! 

پرسیدم جهتبی ولی دانستممی خودم را دلیلش شد، بد حالم و خورد شدید تکانی لمد : 

حسابی؟ چه رو چرا؟"ـ " 

زد وری یک لبخندی : 
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بابا زدمی صداش. امیر به پسرت وابستگی خاطر به"ـ !" 

انداخته خطر به را آبرویم وسیع سطحی در که ایلیا رفتارهای! است این موضوع پس .... 

 این لطفا نیست، امیرآقا و من بین هیچی داره، ذهنی موندگی عقب بچه اون که بدم توضیح نیست نیاز دیدی، خودت رو ایلیا سوسن،"ـ

بریز بیرون ذهنت از رو فکرها ." 

 فاصله مثال   خاصیه، جور یه شون قیافه هستن مونده عقب که اونایی آخه باشه، مونده عقب دهنمی نشون زیاد ظاهرش ولی"ـ

یا چشماشون ....." 

 کم خیلی شقیافه توی. دیده آسیب بارداری موقع مضر داروهای مصرف خاطر به نیست، ژنتیکی مشکلش. نداره داون سندروم چون"ـ

 درک رو جزئیات فقط و نداره کلیات درک زیادی حد تا ایلیا شدم متوجه هم خودم و گفتمی دکترش که اینجایی تا ولی گذاشته اثر

 کرده فکر اونم زده، حرف جوریهمین باهاش کنهمی خطاب بابا لفظ با رو همه که عادتش طبق امیرآقا تیوق همینم واسه. کنهمی

واقعا   باباشه .*" 

دیدنت بود اومده روز اون امیر که دیدم هرحالبه ولی. متأسفم واقعا   بابت این از"ـ ....." 

______________________________________________________ 

*  به کلیات درک. شده استفاده برایش ماندگی عقب لفظ از همین برای و نبود شده شناخته وسعت این به زمان آن اوتیسم بیماری شاید

 از غریزی و طبیعی طوربه تواندمی سالم انسان یک ذهن. چشمه آب یا لیوان، درون آب مثل اند جزئی امور بعضی که معناست این

 ادراکی چنین مبتالست اوتیسم به که شخصی ولی. است کلی امر همان «آب» فوق مثال در مثال   کند، استنباط را کلی امر یک جزئیات

 باشد بسیارکم اوتیسم بیمار یک در ها نشانه بعضی است ممکن. قوی تا گرفته ضعیف از دارد، مختلف درجات اوتیسم بیماری. ندارد

. کنند می برقرار ارتباط خود اطرافیان با کمابیش ها بعضی و نیستند تکلم به قادر عمر آخر تا آنها از بعضی. شدید دیگر بیمار در و

 یک مثال شود، می لحاظ کارهایشان انجام برای هایی محدودیت ولی دارند وجود نیز تحصیلکرده افراد اوتیسم بیماران دربین حتی

 اگر حتی مبتالیان ولی ندارد مشخصی درمان ماوتیس درمجموع. داشت خواهد جراحی عمل انجام ی اجازه اوتیسم به مبتال پزشک

 رؤیا مراقبت و توجه خاطر به نیز ایلیا که باشند داشته معمولی زندگی حدی تا توانندمی خاص های آموزش با باشد شدید عالئمشان

کندمی تجربه را رشدی به رو روند . 

خواندم را تهش تا : 

شنیدی؟ حرفامونم"ـ " 

کند اثبات را خودش کرد سعی فورا   : 

وایسم؟ گوش که شناختیآدمی همچین منو"ـ " 

کردم اصالح بالفاصله را ذهنیتش : 

 بهش صریحا من که دونستیمی باید اآلن بودی شنیده اگه چون پرسیدم،نمی سؤالی چنین که کردممی تدرباره فکری چنین اگه"ـ

دادم رد جواب ." 

کردنمی کم اش وریدلخ از چیزی این ولی رسیدمی نظر به خوشحالکمی هرچند : 

سطحین هم اون نظر از چون.... داره دوستت و کنهمی فکر بهت اون هرحالبه کنه؟می فرقی چه"ـ ." 

کردم تنگ کمی را چشمانم و زدم امزیرچانه را دستم! من؟ اجتماعی یطبقه از دانستمی چه او واقعا  ! سطح؟هم : 

کنی؟می قضاوت زود قدراین همیشه تو"ـ " 

مگه؟ رطو چه"ـ " 

کنی؟می فکر بهش بازهم شدی رد اون طرف از که باوجودی تو ببینم،..... کن ولش اصال   هیچی"ـ " 
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رسیدمی نظر به نامتقارن کمی صورتش نظرم به گاهی بود کرده را کار این بس از که زد اش وری یک لبخندهای ازهمان دوباره : 

نیست؟ معلوم"ـ " 

بگیرد امخندهکمی شدمی باعث فکر این و بودم کرده پیدا را هاروانشناس حس دم،دا تکیه صندلی پشتی به و نشستم صاف : 

دیمی بها امیرآقا مثل کسی به داری حد این تا خودت وقتی بگیری ایراد دیگران طرزفکر از تونینمی"ـ ." 

بود اموسواسی اعصاب روی که وری یک لبخند همان بازهم : 

 مرد یه باشم، امیر مثل مردی زن ولی کنم رها رو تحصیالتم و امکانات و شغل حاضرم نم شه،نمی سرش چیزها این عالقه"ـ

داره مشکل باهام اون که اینجاست مشکل ولی. دلسوز و مؤمن و باغیرت !" 

 که شرطی به بود قشنگ تقریبا  ..... برجسته هایگونه و کشیده صورت و درشت ایقهوه چشمان کردم، نگاهش یتربیش دقت با

 نسبتا   سنی اختالف با شود مردی زن کهاین تا باشد داشته تریروشن بسیار یآینده توانستمی. کردنمی این از ترنامتقارن را رتشصو

ابتدایی سواد و متفاوت اجتماعی یطبقه و زیاد : 

. انتازییکه و پیشرفت الدنب که هستی دخترایی اون از کردممی فکر همیشه! نشناختمت و بودم پیشت وقت همهاین که عجیبه"ـ

کردی ناامیدم حاال ولی. شیمی ترموفق هرروز و ایستادی خودت پای رو و محکمی قدراین دیدممی وقتی کردممی تحسینت !" 

کشید درهم چهره : 

باشه؟ ازدواج فکر به تونهنمی من شرایط با آدمی مگه چرا؟"ـ " 

بسته و سّنتی قدراین نه بخوره، بهت طرزفکرش که کن فکر کسی به ولی نه؟ که چرا"ـ ." 

باشه؟ کی عاشق که کنه انتخاب تونهمی آدم مگه"ـ " 

شی؟می فاسد مرد یه عاشق وقتهیچ تو. کنی مشخص رو دلت پرواز سقف تونیمی کمدست ولی نه،"ـ " 

نه که معلومه"ـ ." 

باشن مردشون از ترینپای سروگردن یه همیشه باید و نضعیفه زنها معتقده که نشو هم کسی عاشق پس"ـ ." 

 نداشتم را تحسینی هیچ شایستگی من شدم، بیزار بود حاکم درونم که نفاقی از! کندمی تحسینم نگاهش با کردم حس و فرورفت فکر به

داشتم؟ن باورش خودم که پیچیدممی برایش اینسخه داشتم حاال چرا بودم؟ کرده انتخاب را عشقم من آیا. نبود یکی عملم و فکر که چرا  

 برام موقعی پیشرفت و موفقیت! گذشته کارم از کار دیگه..... راستش.... ولی دهمی عجیبی انرژی بهم حرفات جون، رؤیا مرسی"ـ

ندارم دوست امیر از غیر به رو مردی هیچ من متأسفانه. باشه کنارم دارم دوستش که مردی که داره ارزش ." 

 من که بفهماند من به نوعی به که بوده این برای فقط هاحرف این کردم حس. خودش اقات به رفت و برخاست حرف این گفتن از بعد

 موضوع کهاین از پیش تا شاید. کنم کم را شّرم زودتر هرچه است بهتر و شوممی حساب واقعی مزاحم یک احساسش حریم در

خواندمنمی نگاهش در را حسی چنین دیگر حاال ولی داشت دوستم واقعا   بداند من به را امیر یعالقه . 

****** 

 تمام. پذیرفتش میل باکمال نیز او و سوده پیش بردم باراین را ایلیا البته شدم، حاضر بودم داده که ایوعده طبق چهلم مراسم برای

 پیدا بدی حالوحس شد باعث ها خانم میان در خانم شوکت و شراره دیدن ولی نشوم، روروبه امیرآقا با وقتی یک که بود جمع حواسم

 سالمی با شدم وارد وقتی. بود خرما با پذیرایی مشغول ورودی جلوی نیز شراره و بود نشسته مادرش و سوسن کنار خانم شوکت. کنم

 کمی رویشان و شده جایگزین گردو با هایشانهسته که انداختم شده تزئین خرماهای به نگاهی داشت، نگه مقابلم را سینی سرد

گفت فورا   کردم، تشکر و برداشتم یکی. بودند هریخت پودرنارگیل : 

نیاوردی؟ رو ایلیا"ـ " 
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باشد شده مهم برایش ایلیا حضور حاال هم او که بود عجیب برایم ! 

دوستم پیش گذاشتمش نه،"ـ ." 

بگیره؟ رو داداشم یبهونه ترسیدی"ـ " 

 با شدم مجبور مادرش و سوسن با علیک و سالم هنگام .گذشتم کنارش از جوابی هیچبی و دوختم دارشمعنی نگاه به را معترضم نگاه

 سرخ گریه شدت از که چشمانی با مادرسوسن. بنشینم کنارش خواست من از و گرفت را دستم فورا   او که کنمسالمی نیز خانم شوکت

 ناچار به. نیست راضی من به نسبت خانم شوکت توجه این از اصال   کردم حس و کردمی نگاهمان زیرچشمی بود شده جانبی و

 که جوری آرام و چرخاند سویمبه را رویش نکنم فرار بود مواظب انگار و گرفته را دستم محکم که طورهمان او و نشستم کنارش

گفت نشنود کسی : 

مادر؟ کردی فکراتو"ـ " 

کنندمی عوض رنگ راحت هاآدم از بعضی چقدر!..... مادر ! 

خانم حاج نیست هاحرف این وقت اآلن"ـ ." 

دستم از خوریمی سر شهمه ماهی عین شدی بیارم؟ گیرت کجا از بزنیم؟ حرفشو کی دیگه پس"ـ ." 

. بگریزم دستش از طوری چه احوال و اوضاع این با باید دانستمنمی. شدمی برافروخته و سرخ داشت رنگم و بود گرفته باال قلبم تپش

نیفتد پسرش یا او به چشمم ابد تا دیگر که بودم فراری راه فکر به . 

خوریمنمی هم درد به پسرتون و من"ـ ." 

پشیمونی واسه دیره دیگه حاال. کردیمی رو حاال فکر بردی رو پسرم ودین دل تکرشمه با که وقتا اون"ـ ." 

درآمد حرصم : 

اومدنه کرشمه نگرفتم یاد زندگی تو که هم چیزی تنها. باشم شده پشیمون حاال که نکردم فکر شما پسر با ازدواج به وقتهیچ من"ـ !" 

زد پوزخندی : 

بسه مردم پسرای کردن در به راه از واسه تقیافه همین بگیری، یاد نیست الزم"ـ ." 

 رفتم و شدم بلند کنارش از ساده عذرخواهی یک با. نداشتم آن به نسبت خوبی حس اصال   ولی زدمی چه برای را هاحرف این دانمنمی

 امیرآقا که آن از پیش من و نشد وبدل رد شراره و خانم شوکت و من بین مندگله هاینگاه همان جز مجلس آخر تا دیگر. سوسن کنار

رفتم آنجا از کند پیدا را دیدارم فرصت . 

 مجسمه خمیر با. بودند گرفته بازی به را او حسابی و آمده خواهرشان دیدن به وسمانه سپهر چون بود گذشته خوش خیلی ایلیا به

 است کلیات درک از عجزش خاطر به هم این حتما   کردم فکر خود با. بود ساخته مامان تا هشت هفت کاردستی وسایل یبقیه و سازی

 ایلیا از و کردم تشکر اشسرزنده و شوخ برادر و خواهر و سوده از. هستند مشخص فرد یک هایشساخته تمام بلکه سازدنمی آدم که

 :پرسیدم

جون؟ مامان کردی کارا چی"ـ " 

بود ایکلمه سه دو گزارش یک همیشه مثل وابشج : 

پ ه،"ـ یورا مامان یورا مامان یورا مامان یورا مامان خمیرباجی، توپ، س  ......" 

 دست بگیرم، را تکرارش جلوی نباید که دانستممی. کرد تکرار و داد نشان انگشت با بود ساخته که را یوراهایی مامان تک تک و

 منجمد خاص حالت یک در گاهی او. کردمی فریاد و جیغ و شدمی خشمگین دهم تذکری حتی بارهدراین تمخواسمی اگر و نبود خودش

 بین را ایلیا کوچک دماغ بردمی لذت خیلی گفتنش یورا مامان از که سپهر. بود غیرممکن حالت آن از درآوردنش و انگار شدمی

گفت و فشرد انگشتانش : 
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بچه نازی تو چقدر آخه"ـ !" 

 ظاهرسازی و ریا اهل باشد هرچه سپهر آمد،می خوشم اشتکلفیبی این از چقدر..... بود ندیده ناز مرا ایلیای کسی حال به تا! ناز؟

است ناز نظرش به ایلیا حتما   پس نبود ! 

کرد شروع آمدمی جلو که طورهمان بود کرده مانترک موقتا   پذیرایی وسایل آوردن برای که سوده : 

نشه درگیر ذهنت تا بگم بهت برگشتی که ختم از خواستممی ولی برات دارم خوب خوب خبر یه"ـ ." 

باشی خبر خوش"ـ !" 

زد هم به را هایشدست و نشست مبل روی و گذاشت مقابلم را چای سینی : 

بزن حدس"ـ !" 

بابامه؟ درمورد"ـ " 

بعدی. نگرفته تماس هنوز نه،"ـ ." 

سؤالیه؟ بیست"ـ " 

بعدی نه،"ـ ." 

اومده؟ خواستگار هسمان واسه"ـ " 

دهانش روی زد یکی سمانه : 

 سالمه، شونزده شهمه نگرفتم دیپلم هنوز من کنم؟ ازدواج زودی این به احمقم مگه برام، بیاد خواستگار خدانکنه! برسرم خاک اوا"ـ

 برج و میمون سال متولد و عالقمندم بسیار لیمویی رنگ به نقاشی، و موسیقی جمله از هنری کارهای به عالقمند ریاضیه، مرشته

خرچنگم همون یا سرطان !" 

 مناسب شکلی به را اششوخی کردم سعی هم من ندارد، ازدواج نیت که است معلوم کامال   یعنی که کردیم نگاهش جوری ما یهمه

دهم جواب : 

چیه؟ تونآینده همسر از انتظارتون"ـ " 

بزرگترها یبااجازه گممی خودشون به دیگه رو اونا"ـ ." 

من به کرد رو هم بعد اش،کله پس زد یکی شوخی به ودهس : 

 سپهر شو آماده رفت در که خستگیت حاال همین. کرده معامله زیرقیمت برات رو ویال آقارضا ببین؛. رو هادیوونه این کن ول"ـ

 گفتمی طرف چون شده معامله آقارضا اسم به فعال   البته. اسمت به بزنن رو سند تا دفترخونه برید و برداری رو مدارکت بردتمی

فروشممی خودت به فقط !" 

ساختم ه*س*و*ب غرق و کشیدم آغوش در را سوده اختیاربی که شدم حالخوش قدر آن : 

کنم تشکر شما از باید جوری چه دونمنمی واقعا   جونم سوده برم قربونت الهی"ـ ." 

 هر دستمون، سپردی رو ندارت و دار که داشتی اعتماد بهمون حد این تا که توممنونیم از ما بود، مونوظیفه کدومه؟ هاحرف این" ـ

کردیم کم بکنیم برات که کاری ." 

آقارضا دفترخانه سراغ رفتیم هم بعد بردارم، را مدارکم تا خانه به رساند مرا سپهر درکردن خستگی از بعد بالفاصله . 

 آن مسئولیت شخصا   خودش است، الزم شوفاژخانه و ساختمان تعمیرات رایب گفت آقارضا که بود مانده باقی مقداری دومیلیون ازآن

 ماه دو شد، استفاده یآماده کامال   خانه تا کشید طول ماه دو حدودا. کرد استخدام بودند معتمدش که را افرادی و گرفت عهده به را
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 و سرد برخوردهای و امیرآقا شخصی پیک ودب شده که سلمی وقتبی و وقت هایتماس. روانی و روحی فشار از پر و طاقتفرسا

 جوریاین. نرسد من به کدامشانهیچ دست که بروم جایی خواستمی دلم و بودم شده خسته چیزهمه از دیگر...... سوسن دارمعنی

کند جا جوری یک را خودش شدمی موفق نیز سوسن و کردمی فراموشم هم امیرآقا شاید ! 

 این هنوز ولی بگیرد تماس سوده با برگشت وقت هر بود قرار. کردمی امشکنجه مرگ سرحد تا خبریبی این و بودم خبربی پدرم از

 ایران به بازگشتش مانع خودش مخصوص ترفندهای با حاال و برده پدرم و من ارتباط از بویی الهه که ترسیدممی. بود نیفتاده اتفاق

باشد شده . 

 زمین و چای بندی بسته یکارخانه یک ازجمله نیست، بازگشت قابل و شده مصادره رمپد دارایی از وسیعی بخش گفتمی آقارضا

شد خواهد احیا زودیبه مانخانه که داد امید ولی. است حکومتی نهاد کدام مالکش نیست معلوم حاال که وسیعی . 

 کارهاییچه دارد قصد که داد توضیح برایم آقارضا و دیدیم نزدیک از را ویال رفتیم سوده و آقارضا همراه به چندبار فاصله این در

 سوده و او از کشیدمی که زحماتی تمام بابت و پذیرفته کمال و تمام را او اندیشی ومصلحت سلیقه من. دهد انجام خانه شدن بهتر برای

 که بود وقتش حاال. دهند سامانی وسر باغ به و کنند تمیز را جاهمه تا کردیم استخدام کارگر چند شد، آماده خانه هرحالبه. بودم ممنون

شناسممی عمرم تمام در که ایصاحبخانه بهترین کنم؛ وداع خانم فخری با ..... 

 ایلیا و مادر و من به مدت این در که الطافی تمام خاطر به ریختند،می اشک و کشیده آغوشم در خداحافظی موقع محبوبه دخترش و او

 برای اول. بود سلمی و سوسن نوبت بعدهم. ویال به فرستادم خاور یک با را اندکم یاثاثیه و اسباب و کردم تشکر هاآن از داشتند

گفت حیرتزده بگیرم را دارالترجمه ترک قصد ناگهان من شدنمی باورش که او سوسن، پیش رفتم تسویه : 

دیدی؟ بدی من از مگه رؤیا؟ چی واسه"ـ " 

 ازت کشیدی برام که هاییزحمت یهمه خاطر به. دارم نیاز جاییجابه این به ولی .جون سوسن ندیدم خانمی و خوبی جز تو از من"ـ

کنممی ترکت خبر بی که ببخش. ممنونم ." 

 ماندم منتظر و کارخانه با گرفتم تماس جاهمان از. نداشت پذیرفتنش جز ای چاره هرحالبه ولی بود ناراحت موضوع این از بسیار او

گفتم صمیمانه و گرم علیکی و مسال از بعد. بیاید سلمی تا : 

 ندونید که امیرآقاست و خودت نفع به. بگیر تماس سوده با داشتی ضروری کار خیلی اگه بدم، آدرس بهت تونمنمی دالئلی به بنا فعال  "ـ

 لعظیم،عبدا شاه زیارت میام قمری هرماه اول شد، تنگ دلت وقت هر. کنه شروع من بدون رو جدید زندگی یه بذار کجام، من

ببینمت امیدوارم ." 

نداشت خداحافظی جز ایچاره نیز او ولی بود شده دلخور بسیار اگرچه سلمی و . 

امندیده دنیا کجای هیچ را نظیرش که بهشتی در شد، شروع من جدید زندگی ترتیب این به ...... 

****** 

 به سرش یک هم راهرو این شد،می باز بزرگ راهروی یک به رو هاآن یهمه در   که داشت متری دوازده خواب چهاراطاق امخانه

 دوازده چهارفرش حداقل به نیاز پرشود کهاین برای هم هال خورد،می پذیرایی و هال به دیگرش سر و شدمی ختم ودستشویی حمام

 هااین تمام با ماند،می رخالیمت نیم عرض به طرف چهار از هافرش بر و دور حالبااین تازه داشت، وصندلی مبل سری ویک متری

 شکالتی رنگ با کهاین مخصوصا   رسید،می نظر به صمیمانه و گرم بود، چوب طرح با تیره پوشی کف از پوشیده سرتاسرخانه چون

 مروربه را هانآ دسترنجم از توانستممی و نداشتم ایعجله هایم وکسری کم خرید برای فعال   هرحالبه. داشت خوانیهم تقریبا   هایممبل

کنم تهیه . 

 سفید رنگ با رنگش ایسرمه و تیره هایکاشی که بود گرفته قرار هال راست سمت متر بیست حدود مساحتی با نیز آشپزخانه

 خانه وزیبای باشکوه باغ روبه که بود دیوارهایش از یکی روی هم بزرگ یپنجره یک. کردمی ایجاد انگیزیدل هارمونی هاکابینت

 بهارخواب به و گرفته را حیاط روبه دیوار کل که داشتوسرهمی بزرگ یدروپنجره هم هال داشت، عالی اندازیوچشم شدمی باز

 با و کرده احاطه را طرفش سه چوبی هاینرده که متر بیست تقریبی مساحت به شکل مستطیل بهارخوابی شد،می باز خانه باصفای

 نداشت، اصلی باغ از کمیدست که داشتند پشتی حیاط به رو هاییپنجره نیز هاخواباطاق. یافتمی راه طحیا به عریض یپله چهار

 شده تراشیده هنرمندانه که بود معمولی موزائیک یک بزرگی به هاییسنگ قلوه از تماما هاوپله وحیاط ساختمان بیرونی نمای

آمدمی حساب به خانه قسمت ترینهباشکو و بود رودخانه سنگی سواحل گروتداعی . 
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 ببینم، گذشتمی کوه پای از دور چندان نه ایدرفاصله که را زیبایی یرودخانه عبور توانستممی راحتی به نشستممی ایوان روی وقتی

 برد،نمی زمان تربیش دقیقه سه دو آن از عبور که بود شده کشیده مستقیم و سراشیبی مسیری رودخانه کنار تا حیاطم فرعی ازدر

 یک شیرین یزمزمه مثل شب سرتاسر رودخانه صدای و دادمی جان هابچه بازی برای که بود هاییسنگریزه از پر رود این ساحل

بود جانفزا و دلچسب مادارنه الالیی . 

زدموپامی دست درجهنم ومن بوده نزدیک من به حدتااین بهشت که کردمباورنمی ! 

« ُعسرُیسراالمع إنّ  »... 

 زیبا مکان دراین سال هایسال کردممی احساس کنم، عوض دیگری چیز هیچ با را امآمده دست به تازه آرامش این دیگرحاضرنبودم

 جاآن چون شد، آغازخواهد ماهم مشکالت سرما فصل بارسیدن که دانستممی. دارم ناگسستنی والفتی انس آن وبا امزیسته

 داشتم دوستش هااین یهمه با ولی گردد،می عبوربی و سرد زمهریر چون زمستان پاییزو وسرتاسر بوده وکوهستانی یییالق ایمنطقه

 وآرامش امنیت احساس جااین نکنم، دیگرعوض جهنمی با را زیبا بهشت این هرگز ولی بخرم جان به را مشکالتش تمام وحاضربودم

 دنیا این هرکجای که درمانبی درد جزیک بود باخته جان برایم واقع به گذشته هایسختی امتم بکربود، و زیبا چیزهمه کردم،می

نداشتم آن از گریزی راه و آمدمی همراهم رفتممی ..... 

 داوسروص وداد جیغ مدام حالیخوش ازشدت باشد، گشته رها اززندان کهاین مثل او بود، تماشایی خیلی هم ایلیا واحوالحال میان این

 به را او که استراضی ازمن خیلی یعنی کرد؛می ونازم بوسیدمی ومرا انداختمی درآغوشم را بارخود یک وهرچندوقت کردمی

 و بیفتد امیرآقا یا ربیعه یاد به دوباره که بودم هرچندنگران داشت،سرگرمی کافی یاندازه به بازی برای خانه این توی او! آوردم اینجا

ازسربگیرد را هایشگیریبهانه . 

 برایش حد تااین که کندمی ایبازی جور چه بفهمم نتوانستم کردم نگاهش هرچه که بود باغ هایمورچه با بازی اشسرگرمی بهترین

 و جوشیدمی باغم پایینی یبهاردرگوشه اواخر پاییزتا ابتدای از که کوچکیفصلی یچشمه البته شود؟نمی سیر و گذاردمی وقت

 وحتی داشت چشمگیری سهم کودکانه هایبازی این در ریختمی بیرون باغ یدیواره از و گرفتمی درپیش را مسیررودخانه

 پربارش هایسال در که خانگی کوچکیچشمه این! کنم بچگانه هایبازی و بنشینم کنارش تا شدممی وسوسه هم من خودگاهی

 حساب به پرآب عمیق نیمه چاه آن مکمل که بود باشکوه ویالی باغ این بزرگ امتیازات از یکی داشت آب قدری همتابستان حتی

نداشتم آب سهم خرید به نیاز باغم آبیاری برای من درواقع. آمدمی . 

 از قدری یاضافه به قبلی یخانه پیش پول از یافت، نسبی سروسامان خانه ظاهری وضعیت و جاافتادم حدی تا ویال در وقتی

 چرخ یک انتخاب برای ساراخانم مهارت از تا رفتم بازار به مادرش و سوده همراه به ژانومه خیاطی چرخ یک خرید برای اندازمپس

بگیرم بهره عالی و نقصبی . 

 توانستم باالخره یول شد؛نمی پیدا کاری هیچ اوشون خود توی و بود سخت خیلی که کردم سرکشی چندجا کاربه یافتن برای بعدازآن

 وسفارشات بروم آنجا به دوبار یکی ایهفته قرارشد پیداکنم، کاری تهران شرق شمال در گانهبچه و زنانه پوشاک تولیدی یک توی

 وفقط یایمب تهران به بار یک ایهفته حداقل مجبوربودم هرشرایطی تحت بنابراین کنم، آماده بعدی یجلسه وتا بگیرم تحویل را مربوطه

 ایلیا برای اجباری وآمد رفت این اما رفتم،می عبدالعظیم شاه و صالح امامزاده زیارت به یا زدممی سر سوده به موارد پنجم یک در

نداشت جدید زندگی این در هیچی به اعتراضی تریناوکوچک که هرچند بود کننده خسته بسیار . 

 وضعم نظرهم این از تقریبا   و پذیرممی هم خانگی سفارش و است خوب امخیاطی که دندش خبردار نیز امزندگی یمحله اهالی کمکم

 سفارش صرفا و کنم رها را تولیدی کار دیدمنمی صالح همهاین با شد، زیاد وسفارشـاتم پسندیدند دیدند را کارهایم وقتی و شد خوب

 نیست، جوراین تولیدی کار ولی رسندمی صفر به وگاهی شوندمی زیاد وگاهی هستند موسمی سفارشات این هرحالبه بپذیرم، خانگی

 مورد کارهایم و کارکنم درآنجا جدیت با چندماه اگر که داد قول من به تولیدی مدیر حتی کم، هرچند است همیشگی ایباریکه آب مثل

کند امبیمه زودیبه بگیرد، قرار مشتریان پسند . 

 حاضر در جلوی و سرکردم را چادرسفیدم درآمد، صدا به امخانه زنگ روز یک که بود نگذشته ویال به ماندنآم از ماه یک از ترکم

 ومنتظر تشکرکردم گفت، خوشامد را اوشون به ورودمان و کرد ادبی وعرض سالم نمودمی ساله چهل حدودا که میانسالی مرد شدم،

مطلب سراصل رفت زود خیلی و نکرد معطل بگوید؟ خواهدمی چه ببینم ماندم : 

 روبکنن تونخونه به قصدتجاوز ممکنه نیستن محل این مال کهدزدهایی نیست؛ امنی جای زیاد واردها تازه برای روستا این"ـ

 از حتما   که کنم گوشزد شما به که دونستم خودم یوظیفه هستن، خطربزرگی گرگ مثل درنده حیوانات هم سرما هایفصل وتوی
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 مخصوصا   ضروریه؛ شما برای نگهبان داشتن ولی باشن؛ مفید توننمی حدی تا سگ یا دزدگیر کنین، استفاده ایمنی تجهیزات و سایلو

هستین تنها و جوان خانم یه شما کهاین ." 

 با نیز او ،گذاشتم درجریان را آقارضا فرصت اولین در و کردم اوتشکر از بود، آورترس و دهنده تکان شدت به هایشحرف

 به که خارداری هایازسیم و آورد فراهم باغ دورتادور برای محکمی باروی و حصار بود روزمبادا برای که اندازم پس از مقداری

 مفید بسیار که گرفت برایم نیز را شکاری تفنگ جواز وحتی کرد استفاده دیوارها باالی برای بودند وصل قوی چندان نه برقی

بود هوارزند . 

 جورمواقعاین کنمفکرمی و کردنمی پریشانم نجاست یاندازه به دردنیا چیزی چون نکنم هم را فکرش حتی دادم ترجیح سگ درمورد

 حساب این با. کنند پا کله جوری چه را سگ یک دانندمی خوب اغلب دزدها چون باشد؛ مفید کهاین تا است دردسر باعث تربیش سگ

کردمی امعصبی موضوع این و نکشد آغوش به را سگ که بودم می ایلیا نگران شب و روز باید من . 

 او از که آنبی است، خانم مریم نام به دیوارمان به دیوار هایهمسایه از یکی مجرد پسر فهمیدم بعدها که آقا آن هااین یهمه با

 از بود من نفع به کهاین با موضوع این کرد،می دفع ستودنی غیرتی با را مشکوکی هرمورد و بود ما مراقب دورادور باشیم، خواسته

 و آخر آن و امیرآقا هایدلسوزی یاد به مرا که چرا بود شده خاطرم آزردگی باعث ساختمی او مدیون نوعی به مرا که جهت این

 تشکر رفتاردلسوزانه این بابت مادرش یا شازخود گاهی فقط و آوردمنمی خودم روی به ولی انداخت،می ناجور نسبتا   عاقبت

کردممی . 

 به صفویان عهد از احیانا   که هاییپارچه برای سفارشات انواع دادن به کرد شروع و بمانم اششرمنده نگذاشت خیلی هم مادرش البته

 برایش هاعتیقه آن با را هالباس ترینبه ممکن دستمزد ینترکم با که بود کرده پیدا مفتکی خیاط یک وحاال مانده چمدانش در طرف این

نداشت فرقی هیچ مفت کار با وگرنه نباشد من زیرمنت او شدمی باعث فقط دستمزدی چنان که کنم اعتراف باید و بدوزد ! 

 شاید که انیزم به کردم، مؤکول بعد به را آن بنابراین برآیم، هایشهزینه پس از بتوانم که نداشتم چندانی درآمد فعال   نگهبانی برای

یابد گسترش امروزی و شود حالم شامل خدا لطف دوباره . 

****** 

 سرویس با وباید بود دور راهش که فرستادم استثنایی یمدرسه یک به هم را ایلیا کردم،می پیشرفت کارم توی ومن گذشتندمی روزها

 برای امکانات هرحالبه. کردممی تهیه نقلیه یوسیله یک ودترز هرچه باید و کردمی درست برایم باالیی نسبتا   ی هزینه که رفتمی

آمدیممی کنار خوب خیلی مشکالتش با و بودیم راضی کامال   ما هردوی ولی بود اندک درآنجا چهارفصل و دائمی زندگی یک . 

 ازمن بود مکی کک و موقرمز خترید که شاندارترین سرزبان و امدرخانه آمدند و دادند تشکیل اکیپ یک روستا دخترهای روز یک

 توانستمی شانبااستعدادترین از یکی زود یا دیر و نبود نفعم به اصال   پیشنهاد این پذیرفتن بگذارم، خیاطی کالس برایشان خواست

 ندیدم منصفانه پس ،باشم امروزی قطع نگران که ندارد دلیلی و خداست رسانروزی که دانستممی حالبااین بزند، ُبر را هایممشتری

 به شاگردهایم هفته یک ظرف که گذاشتم خیاطی آموزش برای را روز در ساعت یک مبلغی باتعیین و بزنم شانسینه به رد دست که

رسیدند نفر چهارده ! 

 بود آمده سیارخوششانب هم خودم از گویا بلکه ازکارم تنها نه دخترها باشم، گرفته قرار توجه مورد حد تااین کردمباورنمی هم خودم

 فرد با نداشتم دوست واصال بودم گریزمردم گیروگوشه چنانهم من کهآن حال من؛ به شدن ترنزدیک برای گشتندمی ایبهانه دنبال که

شوم دوست هاآدم از جدیدی . 

 شد، سرگرم آمدندمی امخانه به خواهرانشان همراه به که وسالشسنهم پسرهای از دوتا با و کرد پیدا را خودش رفیق میان این هم ایلیا

 فهماند هاآن یهمه به زود خیلی او با بازی اما نیست، خودشان یحدواندازه در عقلی لحاظ به ایلیا که کردند احساس اولش هاآن اگرچه

 از بهتر قطعا کاردستی در ارتشومه است بلد بسیارجالبی هایبازی اتفاقا که اندیافته مهربان و اخالقخوش بسیار همبازی یک که

است خودشان ! 

 معلم برایشان و دادمی ارائه جدیدش دوستان به سربلندی با بود آموخته سپهر و ربیعه از که را کارهایی وقتی بود تماشایی ایلیا یقیافه

 تهرانی هایبچه به هتیشبا که است عجیب! بودند شده کوچکشان معلم مجذوب حسابی هم ساده هایطفلکی آن! آورددرمی بازی

نکردند مسخره را ایلیایم بار یک حتی و نداشتند . 
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 همان به فقط خلوتش در همچنان او شود، فشرده رنج و درد از قلبم شدمی باعث ایلیا از تکراری رفتار یک گاهی ها این یهمه با

بود خواهد عمرش آخر بدهد ستد از را آن روزی اگر دانستممی من و دادمی نشان عالقه رنگ قرمز آهنی فورد ..... 

****** 

 هاآن ولی شدم حالخوش همیشه مثل دیدنشان از آمدند، دیدنم به سوده و آقارضا روز یک که بود گذشته ویال به کوچم از دوماه حدود

تنیس خوب اصال   فهمید شدمی که کردندمی پنهان نگاهشان پشت را چیزی و نبودند شاد داشتند، فرق همیشه با .... 

کردم سوده به رو و گذاشتم کنار را تکلف و تعارف باالخره بودم شده اوضاع وخامت متوجه هاآن از پذیرایی هنگام که من : 

شدی خاصی جور یه کنممی حس سوده؟ افتاده اتفاقی"ـ !" 

رفت باال کمی ایمصد و لرزید پیش از بیش دلم بود، تکلیف کسب شبیه بیشتر که انداخت آقارضا به نگاهی فقط درجوابم : 

شده؟ سرم به خاکی چه دوباره ببینم بگید خب کنید؟می دست دست قدراین چرا سوده؟ شده چی"ـ " 

دریازد به دل باالخره دادمی گفتن سخن یاجازه او به گویا که آقارضا سر حرکت با کند، کنترل را بغضش تا گزید را لبش سوده : 

پدرت"ـ ....." 

پدرم بار این مطمئنم دردناکند، و شوم خبری حامل بار این مطمئنم ایستاد، حرکت از دنیایم ...... 

صبرکن کنی،می اشتباه بگویند داشتم دوست! کردمی امدیوانه تصورش حتی نه؛ !..... 

شده؟ چی نازنینم بابای بگو..... نترس کلفته، پوستم خیلی هنوز بگو،"ـ " 

 هم چینی مقدمه حتی دیگر! نه؟ شده؛ تمام گریستن، به کرد وشروع گذاشت شاشانه روی را سرم و نشست کنارم و برخاست سوده

مطلب اصل سر رفته یکراست سوده دهد؛نمی جواب ! 

دهد امسرسالمتی کرد سعی غمگین بالحنی نیز آقارضا : 

باشه شاد روحشون امیدوارم. دارم سالمتی و صبر آرزوی براتون"ـ ....." 

دادم تکان استیصال به سری : 

نیست انصاف این برگرده، که بودم راهش به چشم شب و روز من! آقارضا نبود این رمونقرا"ـ ......" 

کرد ماجرا شرح به شروع امفروپاشی درحال دیدمی که او : 

 ایران بیارن تشریف که بودن کرده رو کارهاشون یهمه گذشته ماه ایشون گفت گرفت، تماس سارا مامان با پیش روز سه وکیلشون"ـ

 داد انجام رو کارها شخصا   اومد وکیلشون. دادنمی پرواز یاجازه دکترشون و بود کرده پیشرفت شونقلبی ناراحتی متأسفانه ولی

 دیگه که اونجا فرستادن رو عروسشون و برادر و صنم منتها پدرته نام به حاال و برگشت شدمی مصادره داشت که پدریتون یوخونه

 دکتر و شد انجام موفقیت با قلبشون عمل کهاین محضبه داشتن تصمیم ایشون. نیفته اتفاق قضایا اون جددام خونه بودن خالی یبهانه به

 و شدن فوت جراحی عمل از بعد روز چند متأسفانه ولی کنن رسیدگی شما امورات به شخصا   و ایران برگردن داد پرواز یاجازه

 بزرگی خیلی مبلغ گویا. ورثه توی رفته و شده ضبط الهه توسط برسونن دستت به شخصا   تا بودن گذاشته کنار شما برای که مبلغی

کنه پوشی چشم ازش نتونسته هم الهه و کنن ارسال وکیلشون توسط تونستننمی حتی که بوده ." 

 و عشق متما من شد،نمی جبران هیچی با که بودم داده دست از را چیزی اکنون من شدنش، ضبط نه و بود مهم برایم مبلغ آن نه

 بر دنیا هایرنج تمام و شد خالی پشتم شبه یک سادگی همین به. بودم آورده چنگش به تازه کهآن حال امداده دست از یکجا را آرزویم

نبود دیگر اکنون من ریایبی و دلسوز حامی تنها. آمد فرود سرم .... 

******* 

عشق صدای ای  
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باغ هوای ای  

جاری نفس در همیشه ای  

یگفتمی کاش  

داری دوستم .... 

بودی من آمال ی کعبه  

افسرد دلم غمگینت و سرد نگاه آن سکوت در  

زندگی شور و  

نامند دل که زندان این کنج در  

مرد ناگه  

هایم شب فانوس ای تو پرمهر آغوش از دارم ها سخن ! 

آییمی دور آن از تو  

رؤیایی غمگین شب نیمه آن خورشید دل از  

کنیمی بازگشتن عزم که آنگه ولی  

آیی باز کاشای .... 

من زار حال از و من از دوری تو  

ابد تا ریایت بی عشق اندوه ولی  

من مزار شمع * 

____________________________________________________ 

* شعر اصلی متن در تغییر اندکی با -تکلیمی لیلی: نویسنده از شعر  

 «بازگشت»

 وطن از دور هافرسنگ پدرم حاال. گیرم قرار و آرام توانستمنمی دیگر که بود ریختههم به را روانم و روح قدری به بابا فوت خبر

 هادوردست از شمالی نسیم که عطری استشمام برای خواستمی بلندی یک دلم ومن بود خفته شبخورشیدنیمه سرزمین خاک زیر

 از و کردممی رها او امید به را ایلیا صبح هرروز من و ماند امدرخانه روزی چند بایستم پا روی بتوانم کهاین برای سوده. آوردمی

پایین گشتمبرمی و شدممی آرام تا گریستممی قدر آن خویش آور مالل خلوت در آنگاه کوه، باالی رفتممی و گذشتممی رودخانه . 

 هایمناله من تا بود ایلیا از مراقبت کردمی که کاری تنها و شدنمی مانعم همین برای دارم، نیاز روحی یتخلیه این به دانستمی سوده

 برساند، آسیب مسافرکوچولویش به تواندمی روحی فشار که دانستممی من و بود باردار حاال خودش او. برگردم و بزنم تنهایی در را

 برابر در تنها نه من و دارد انجری همچنان زندگی که کنم باور و بپذیرم دیگر بار اشتلخی تمام با را حقیقت کردم سعی همین برای

 باردیگر و درآوردم تن از عزا لباس عزیزانم خواهش به پس. مسئولم نیز مهربانم دوستان قبال در حتی بلکه گناهم،بی پسرک و خودم

گرفتم سر از زندگی .... 

گفت و آمد کنار من با اماشتهسرگذ پشت را سختی یدوره چه فهمید وقتی ولی بود شاکی دستم از حسابی کهاین با کارم اوستا : 

 سرکار، برگردی تونیمی بخشمت،می بارو این دیمی تحویل موقع به همیشه و دارتره سکه هاخانم این یهمه از کارت چون فقط"ـ

شیرفهم؟ کنی، رها رو کارت نداری حق دیگه سرت فرق وسط افتاد صاف و اومد شهابسنگ آسمون از اگه ولی " 
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 نیست حیات قید در اکنون من حامی تنها چراکه باشم داشته اماقتصادی شرایط بهبود به امیدی توانمنمی حتی دیگر آلنا من! شیرفهم بله

 همین تا نبود معلوم و کردمی فرق خیلی ازکشور درخارج ارث قوانین چراکه باشم داشته توانستمنمی االرثسهم به هم امیدی چشم و

 تغییر فقط که امساده کارگر همان بازهم و اممانده عقب پدرم وکالی و الهه یقافله از من باشد، شده رصد و تقسیم جوری چه االن

امداده شغل . 

****** 

 شدمی گرم شوفاژ با ویال رسید، خود اوج به ما مشکالت زمستانی سوخت یتهیه ودردسر هاراه شدن ومسدود سرما فصل شروع با

 راحتی چندان کار شومینه برای وهیزم درکنارنفت گازوئیل یتهیه ولی کرد،می پیدا یکسان اییهو جاوهمه بود نظرخوب این از که

 از جایشبه و کنم خاموش را شوفاژ و ببندم را هاخواب اتاق در گازوئیل مصرف در جویی صرفه برای شدممی مجبور گاهی نبود،

( بود پرتکرار و معمولی اتفاق یک که) شدمی قطع برق هم اگر نم،ک استفاده هال توی پزی خوراک چراغ و وتویست برقی کرسی

نشود سرد کرسی که داشتم ذغال از پر لگن یک . 

 پیشم روزی سه دو و آمدندمی دیدنم به آقارضا و سوده عبورکرد، کوهستانی یازگردنه شدمی تاحدی و شدندنمی بسته هااگرراه

 همیشه هاآن. گذشتمی خوشتربیش که آمدندمی هم سوده یخانواده گاهی. شدمی امحالیخوش باعث بسیار ماندندکهمی

 معموال هرچند بودم؛ ممنونشان هم بابت این از آوردندکهومی کردندبارمی برایم ونفت گازوئیل تاحدامکان همماشینشان عقبدرصندوق

ماندنمی خالی انبارم وقتهیچ و رسیدندسرمی موقع به گازوئیل و نفت گرد دوره فروشندگان . 

 روشن( بردممی جاهمه خود با که) مادررا قدیمی نفتی سماور وقت هر و شدمی زنده مادردرذهنم خاطرات تربیش روزها این

 ندلبخ رویش به اختیاربی و کردممی تجسم زیبا لبخند یک با را مهربانش یچهره چای دلپذیر وبوی آب قل قل صدای با کردم،می

 چیزی تنها مواقع جور این. کردمی ابراز تکلفی هیچبی که لذتی و افتادممی پدرم با شهری پایین یصبحانه اولین یاد نیز گاهی زدم،می

 تا داشتم فرصت بیشتر کمی کاش. بود امرفته دست از عزیز دو آن وار وفرشته پاک روح برای قرآن خواندن کردمی آرام را دلم که

 اینقدر امزندگی کوچک هایلذت کاش کنم، دعوت وگردو تبریزی پنیر و تازه سنگک نان با زمینی یصبحانه یک به را او بازهم

نبود زودگذر .... 

****** 

« یار شمیم » 

 امآرآرام هوا کردم،می حس را بهار لمس لذت عمرم درتمام که بود بار اولین شاید این و رسید راه از خرامان پنج و شصت سال بهار

 چهل و گذاشتند «سمّیه» را نامش که داد زیبا و شیرین دختر یک آقارضا و سوده به خدا. گرفتمی تازه جان زمین و شدمی گرم

 آقارضا بعدکه وساعتی کردم هاآن از گرمی پذیرائی. کرد تجربه بابایش و مامان با را اشزندگی مسافرت اولین که بود گذشته روزش

 دادم،می تحویلش زود وباید بود مانده دستم روی که لباسی یبقیه دوختن به نشستم هم من کنند، بازی برف رونبی رفتند ایلیا با

گفت بعدهم گذاشت، زیربغلم کردوهندوانه تعریف ازکارم کمی سوده اولش وگونشستیم، گفت به سوده با حالدرعین : 

جوره سفرش سوروسات بخواد دلش که وقت هر ها؟شهبا داشته وفامیل فک جاهایی همچین یه آدم خوبه چه"ـ ." 

گفتم پاسخش لبخندی با هم من : 

 مثل روهم تو کرده برادری درحقم که آقارضا شماست، ازمحبت دارم که هرچی دارین، حق من گردن به اینا از تربیش خیلی شما" ـ

گفتمشوخی به را آخری البته که." )دارم دوست مادر یه .) 

نیاورد کم اوهم : 

جون مادر حاللت شیرم! برم دخترگلم قربون" ـ !" 

کنهمی نق نق داره دخملت نره، سر شیرت فعال   حاال باشه"ـ ." 

گذاشت دهانش در سینه و گرفت آغوش به را وسمیه برخاست خندیدمی امشوخی به که طورهمان .... 

 گذشت اصال   انگار. کنهنمی پیری احساس وقتهیچ مونده براش مدرسه دوران از که صمیمی دوست یه با آدم رؤیا؟ چیه دونیمی"ـ

نداره تأثیری همن با همیشه که همکالسی تا دو روی زمان ." 
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 این ولی کردمی سنگینی آن بر سیاهی و شوم یسایه اگرچه بودم، امنوجوانی غرق بود کنارم سوده کهوقتی تا نیز من داشت، حق

است سوده و من نسل به متعلق نوجوانی خاطرات زیباترین که دارد حقیقت . 

شد سیخ تنم به مو که زد حرفی ناگهان آنگاه کردیم، گلچین را هابهترین و گفتیم خاطراتمان از کمی : 

شه؟نمی تنگ مهرداد واسه دلت رؤیا،"ـ " 

پرسید دوباره که کرد برداشتی چه دانمنمی بود، تلخ سکوتی جوابم : 

کردی؟می ازدواج مهرداد با تو افتاد،نمی هااتفاق اون اگه.... مبپرس ازت داشتم دوست همیشه" ـ " 

انداخت طنین گوشم در امنوجوانی خاطرات دورترین از صدایی فقط ندادم، جوابی بازهم : 

« رؤیا؟ دادی ترجیح من به اونو تو راستی راست یعنی ....» 

زد لبخندی و فشرد دست در را دستم ام،شده آزرده که فهمید : 

نیست؟ حرفا این وقت که اآلن کردم، اشتباه من اصال   بابا، خیالبی! ببخشید" ـ " 

زدملبخندی نیز من : 

 هم تأسف حتی دادنشون دست از برای که داشته باارزشی هایگنج هاشتلخی یهمه با من شوم یگذشته هرحالبه.... نیست مهم" ـ

نیست کافی .... " 

بگیرم آرام اندکی گذاشت و نکرد احساسم دانستن بر دیگراصراری اما نیافتدر کامال   را منظورم اگرچه . 

****** 

 را ای مرده خاک ودلم بود بهانه زیارت هم شاید بکشد، پر زیارت هوای به دلم و شوم دلتنگ شد باعث گذشته خاطرات یادآوری

شدنمی سرد برایم ابد تا که خواستمی . 

گفت کلمه یک فقط و شد خوشحال سوده پیش رویممی زیارت از بعد فهمید وقتی آمدمی دنبالم به ضیاعترا هیچبی همیشه مثل که ایلیا : 

ُسمی"ـ !" 

 مثل. دادمی بروز او نام با را اشخوشحالی تمام که داشت جذابیت دیگری هرچیز از بیش ایلیا برای ظاهرا کوچولو عروسک این

 حاجتت بپرسند من از اگر اندیشیدم خود با آنگاه. دعا و مستحبی نماز و امهزیارتن به نشستم حرم توی ساعت یک نزدیک همیشه

مادرم؟ و پدر سالمتی پسرم؟ شفای پسرم؟ خودم؟ خوشبختی بگویم؟ که دارم چه چیست  

 بازی زائرین بین که هاییبچه به و فشردمی دست در را رنگش قرمز فورد صحبتی و حرف هیچبی که انداختم ایلیا به نگاهی

 پنهان کمرش پشت را فوردش و شد خیره من به خشمگین نگاهی با ناگهان کنم لمس را آن تا بردم پیش دست. نگریستمی کردندیم

گفتم زیرلب آنگاه باشد، راحت من بابت از خیالش تا بوسیدم را اشپیشانی و گرفت دلم. کرد : 

 نه رسی،می خیالیت بابایی به تو نه..... رسیمنمی خواهیممی که یزیچ اون به کدوم هیچ ولی نباشه، هم شبیه حاجتمون شاید تو و من"ـ

زندگیم یبهانه تنها به من ....." 

امشکسته قلب برمزار برویم تا گرفتم را دستش و برخاستم آنگاه ..... 

 قبر سر ساله هشت فته حدودا دختری با جوان زن یک دیدم، عجیبی یصحنه دور از رفتیممی پیش زنان قدم و آهسته که طورهمان

 است صالح آیا دانستمنمی. زدودمی را هایشاشک سفید دستمالی با و کردمی پخش قبر سنگ روی را هاگل زن و بودند نشسته امان

 هاآن شدممی ترنزدیک من که طورهمان. باشد داشته مؤمن و چادری خانم یک نزدیکانش بین امان آمدنمی یادم ولی نه، یا بروم جلو

رفتند حرم طرف به و برخاستند من حضور از خبربی نیز . 
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 قطف عباس نکند بروند؟ که بایستم طورهمان یا کیستند ببینم تا دنبالشان بدوم باید اآلن دانستمونمی شده خارج عادی ریتم از قلبم ضربان

 امان برای ببینند مرا هاآن اگر حساب این با ؟داشته فرزندی و همسر شهادتش از قبل او و گفته امان یدرباره را حقیقت از قسمتی

شد خواهد دار جریحه هرحالبه فرزندش و همسر قلب ولی نیست حیات قید در دیگر حاال او که هرچند شود، بد شاید . 

 و یختهدرآم هم به گالب و عود خوش بوی اکنون. بودند شده ناپدید جمعیت میان و رفته هاآن شدم نزدیک تردید همهآن با وقتی

 پوشیده که انداختم قبر سنگ به نگاهی. بودم ندیده باشکوهی این به را امان قبر هرگز. سوختندمی قبر سنگ دوطرف سیاه هایشمع

 خواندن از و زدم کنار را هاگلبرگ کرده، تغییر نیز رنگش و است تازه قبر سنگ رسید نظرم به اما شده، پرپر هایگلبرگ از بود

شدم شوکه هایشنوشته ..... 

بود شده نوشته دیگری شهید نام جایشبه و نبود خبری امان نام از ! 

 موضوع که بفهمم کجا از حاال بروند، دو آن گذاشتم که امکرده حماقتی عجب نگریستم، اطرافم به و برخاستم حیران و سردرگم و گیج

 چیست؟

 قبر سنگ دقیقا   و بود آشنا کامال   اینجا ولی ام،شده یابی جهت خطای مرتکب شاید کردم، وارسی را اطراف قبرهای سنگ شتابزده

بود شده عوض امان ! 

 توانمی چادرمشکی خانم همهاین بین طور چه ام،ندیده را هاآن یقیافه حتی من ولی کنم پیدا را جوان زن آن بلکه دویدم حرم سویبه

پوشیده لباسی چه دخترش نبود یادم حتی یافت؟ را کسی چنین ...... 

 کار در خیالی و خواب کردم، وارسی را قبر سنگ باردیگر و نگریستم اطراف به زنان نفس نفس و برگشتم قبر سنگ سویبه دوباره

نه هم دیگر چیز و دید خطای نبود، ..... 

 اشتباه قسم خدا به ام،نکرده اشتباه کشیدم، عمیقی نفس و بستم را چشمانم گرفت، بازی به را چادرم و عبورکرد صورتم کنار از نسیم

امنکرده .... 

« اول جلد پایان » 
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